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  الفصل الثاني

  مقدمة موسيقية

  :المشهد األول

  ألجمي جوادك  فوتان

  أيتها الفارسة  

  سرعان ما تنشب المعركة  

   عليها أن ترى"برونهيلدة"  

  في المعركة" لسونجفو"انتصار   

  أين ينتمي" هوندنج"ليقرر   

  "فالهاال"ال أريده في   

   وامتطي جوادك للمعركةيفتهيئ  

  !هو يوتو هو! هو يوتو هو  برونهيلدة

  !هي ياها! هي ياها  

  !هي ياها! هو يوتو هو  

  ألنذرك والدي،  

  .هيئ نفسك  

  عليك أن تقاوم  

  عاصفة هوجاء  

  زوجتك تقترب" فريكا"  

  قودها الكبوشفي عربة ت  

  ظر إلى السوط الذهبيأن  

  يلفح في يدها  

  مسكينة الكبوش  

  تمأمئ من ألمها  

  عجالت عربتها  

  تقرقع في عنفها  
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  جاءت لشجار معك  

  ال أحب أن أتدخّل  

  في مناوشات كهذه معها  

  !أحب أكثر معارك الرجال الشجعان  

  !فانتبه لنفسك، فالعاصفة تنتظرك  

  !سأتركك اآلن لتزوغ منها  

  !هي ياها! هي ياها  

  ! هو يوتو هوّ!هو يوتو هو  

  !هي يا ها ها  

  العاصفة العجوز، التعب القديم  انفوت

  !علّي أن أقف في وجه التحامل اللئيم  

  أين تختبئ في ممرات الجبل األشّم  قريكا

  أنا هنا وحدي  

  وبحثي عنك ال يجدي  

  دوعدت أن تساعدني ولكن ال تفي بالوع  

  فريكاما الذي يقلق   فوتان

  ه في حرّية وجّديلولتق  

  "هوندنج"الحظت محنة   فريكا

  ناداني ألنتقم له  

  حارس الزواج سمعه  

  وبكل صدق وعده  

  أن يعاقب سلوك الزوجين  

  نالوقحين الملعوني  

  جااللذين أساءا للزو  

  أية خطيئة اقترفاها  فوتان

  حين الربيع وّحدهما بالحب؟  
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  سحر الحب جذبهما  

  ب؟من يقاوم سلطة الح  

  كم أنت غبي أصّم  فريكا

  أتحّدث عن زواج مقّدس  

  زواج ال يقوم على الحب  

  ال تظني من فضلك   فوتان

  أني أقاومه بالعنف  

  هذا ليس من شأنك  

  أن تشعلي فتيل الحرب  

  ال تنهض الجيوش ببسالة  

  !إال لنصرة الحب  

   الزنا احتراماإن كنت تمنح  فريكا

  فاذهب وتبّجح بقدسية  

  ألقاربالزواج بين ا  

  يتوقّف مني القلب  

  ورأسي يدور  

  وشعري يقف  

  لعالقة بين أخ وأخت  

  متى حدث في شرعنا أن يكونا عاشقين؟  

  اليوم يحدث مثل هذا األمر  فوتان

   تشرعينفتعلمي منه حين  

  عن عفوية حدوث هذا األمر  

  قد ال يكون قد حدث من قبل  

  فال تكوني على عجل  

  أصغي إلى نصيحة العقل  

   برضى وابتساموباركي  
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  اتحاد سيجموند وسيجلندة  

  !اللذين جمعهما الحب  

  إنها النهاية إذن لآللهة األبدية  فريكا

  بحرّية همجية" سونجفوللل"حين سمحت   

  تكلمت، هل فهمت معنى كالمي؟  

  أال تفكّر أبدا بنبل وقداسة عائلتك  

  ترفض ما كنت شرعته  

  تبيح فصم العالقات  

  لما كنت نفسك قد ربطته  

  إنك بذلك تتخلى مسرورا  

  عن حكمك في السماء  

  !لتُرضي البهجة والنزوات  

  من التوأمين المتوّحشين  

  تنشأ ثمرة من عالقة زانية  

  كيلإلماذا أحتّج ! آه  

  أنت الذي رفض الزواج وعهوده  

  ألنك أول من كسرها  

  بدون انقطاع نكثت  

  عهود زوجتك الوفّية  

  في األعماق وفي األعالي  

  خيالك المتقلّبلتُرضي   

  وتهزأ بي وتجرحني في القلب  

  كم حزنت وكم تحملت حين  

  إلى المعركة ذهبت  

  مع تلك الفتيات المستهجنات  

  وخيالك الفاجر  
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  جعلك أبا لهّن  

  ألنك لم تزل تحترم  

  حقوق زوجتك، فال تُالم  

  "فالكيري"جعلت من عصابة   

  "برونهيلدة"وحتى   

  عروس شهوتك  

  احترمني ملكة  

  أن تنتحل األسماءأما   

  " وولففولسا"  

  وتجوس متجّوال في الغابات  

  وتتعرف على الحثاالت  

  وتنجب لك امرأة مبتذلة  

  توءما  

  فأنت تنحط بنفسك  

  وتضّحي بزوجتك  

  مفضال جرو ذئبة  

  على من وفت لك  

  امأل الكأس حتى الثمالة  

  .ودس على زوجتك التي غدرت بها  

  أنت أبدا لم تتعلمي  فوتان

  و حاولت أن أعلّمكحتى ل  

  أن األعمال قبل أن نقبلها  

  اكانت دائما اختراع  

  وعليك أن تدركي أن  

  األعمال التي ليس لها أتباع  

  هي ما تشغل فكري  
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  قولأأصغي إلى ما   

  األزمة تحتاج إلى بطل  

  حّر من الحماية السماوية  

  مفلت من القانون السماوي  

  هو وحده من يحّل  

  لهةالعمل الذي تريده اآل  

  .واإلله نفسه ممنوع من فعله  

  بأفكار عميقة تريد أن تضلّني  فريكا

   هل األبطال يصنعون ما تعجز عنه اآللهة؟  

  ؟أال يكفيك شجاعتهم  فوتان

  أال تعني لك شيئا؟  

  من الذي ألهم الرجال بها؟  فريكا

  من أضاء للحمقى العيون؟  

  من تحت حمايته أصابهم هذا الجنون؟  

  حفّزتهمأنت من ألهمتهم و  

  ليكونوا طموحين  

  وأنا التي رفعتها  

  لتكون إلهة الشرائع  

  غدوت بحيلك تخدعني  

  وبتدابيرك الجديدة تهرب مني  

  " نجوالفولس"ولكن هذا   

  لن تحتفظ به لنفسك  

  فيه أجدك أنت  

  ومن خاللك يتصّرف بشجاعة  

  بحزن مرير نما وحيدا  فوتان

  .حمايتي لم ترعه أبدا  



 أليوبي  ترجمة يسرى ا    ريتشارد فاغنرداي فالكيري 

 7

  اليومإذن ال تحمه   فريكا

  ذ منه السيفخ  

  !الذي إياه أعطيته  

  السيف؟  فوتان

  نعم، السيف  فريكا

  ،السحري القاطع  

  السيف الساطع  

  أنت اإلله، من أعطيته البنك  

  سيجموند حظي به  فوتان

  في العراك بنفسه  

  أنت من خلقت له المعركة  فريكا

  والسيف الساطع  

  هل تحاول أن تخدعني؟  

  نهارا وليال يسير على خطاك  

  وعدته بالسالح الرائع  

  هل تنكر ذلك؟  

  ن مكرك وحدها  

  ما قاده ليجده؟  

  

  ليس من رجل نبيل  

  يحارب مع العبيد  

  الرجل الحّر يعاقب األوغاد  

  ضد سلطانك  

    يمكنني الذهاب إلى الحرب  

  ولكن سيجموند، كعبد،  

  .عليه أن يكون ضحيتي  
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  هو، من أنت سيده  

  عبدك وأجيرك  

  عليهم طاعتك  

  ! ثم طاعة زوجتك الخالدةومن  

  هل علّي أن أرضى باإلهانة  

  ألرتوي من الميزاب؟  

  وأدفع بمناكب الوقح  

  وأتهّزأ من الحّر األبي؟  

  زوجي ال يرغب بالمذلّة لي  

  !ال يريد أن يدنّس إلهه هكذا  

  ماذا تطلبين؟  فوتان

  "فولسونجال"سلّمني   فريكا

  دعيه يذهب في طريقه  فوتان

  هولكن ال تحم  فريكا

  .حين المنتقم يدعوه للمعركة  

  !هلن أحمَي  فوتان

  ال تحاول خداعي! نظر في عينيأ  فريكا

  تفعل ما يسّرها" الفالكيري"  فوتان

   إنها تنفّذ مشيئتك!أبدا  فريكا

  منعها أن تجعل سيجموند ينتصرأ  

  ال أستطيع ضربه  فوتان

  بعد أن وجد الخاتم  

  إذن خذ السحر منه  فريكا 

  !العبددعه ينكسر بأيدي   

  دع عدّوه يجده غير مسلّح  
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  !هويوتوهو! هياها! هياها  برونهيلدة

  ها قد جاءت ابتنك الشجاعة  فريكا

  ناديتها لتعير سيجموند حصانها  فوتان

  بدرعها اليوم ستحمي  فريكا

  الشرف المقّدس لزوجتك األبدية  

  الرجال يضحكون علينا  

  وقوتنا تُسلب منا  

  ونحن اآللهة سنختفي  

  !ون هبوطناواليوم يك  

  السلوك المحترم من حقوقي  

  ال تدعمه الفتاة الشجاعة  

  عليه أن يموت" نجوالفولس"  

  إلنقاذ شرفي  

  هل تقسم على ذلك يا فوتان؟  

  !أقسم بشرفي  فوتان

  رب الجيوش في انتظارك  فريكا

  أخبره أية خطط عليه أن يصنعها  

  

  :المشهد الثاني

   أن الشجار ينتهي بسوءأخشى  برونهيلدة

  لنتيجة تجعل فريكا مستبشرةا  

  أبي ماذا علّي أن أخبر ابنك؟  

  لماذا أنت كئيب حزين؟  

  لقد قبض علّي   فوتان

  بمصيدتي  

   الرجال حرّيةقّلأأنا   
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  أنا لم أرك هكذا من قبل  برونهيلدة

  ك؟بما الذي يتشكّى منه قل  

  أيها الخزي المقّدس  فوتان

  ها النقمة المعيبةتأي  

  !يا محنة اآللهة  

  !محنة اآللهةّيا   

  غضبي لن ينتهي  

  شقائي أبدي  

  .أنا أكثر حزنا من جميع الرجال  

  أبي، أبي  برونهيلدة

  خّبرني، ماذا يعكّرك  

  ما المتاعب التي تواجه ابنك  

  ثق بي، أنا مخلصة إليك  

  نظر، برونهيلدة ترجوكأ  

  أقول بصوت عال  فوتان

  ألست أفقد السيطرة على إرادتي؟  

   بإرادتكمأنا أتكلّ  برونهيلدة

  حين تخبرني بإرادتك  

  من أكون أنا إن لم أكن إرادتك؟  

  الذي ال أتحّدث عنه بكالم مسموع  فوتان

  يبقى كامنا في صدري إلى األبد  

  نفسيمع كلّم تفقط حين أ  

  !أتكلم معك  

  

  حين أفراح شبابي وحبي  

  وهنت عندي  
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  تمتلكني إرادة القوة  

  رغبات متهورة  

  تثير عندي الجنون  

  كسب العالم وحديأن أ  

  بال شرف وال ذكاء  

  تصرفت دون إخالص  

  عقدت معاهدات أحالف  

  بقوى تضمر الشّر  

  أغرانيبمكر لوجه   

  ثم طار بعيدا عني  

  مع ذلك لم أستطع أن أتخلى عن الحب  

  في قوتي اشتقت للحب  

  وكان لي بالمرصاد من ال يعرف الحب  

   من الظالمامولود  

  المخيف" نيبلونج"  

  كسر قيود الليلألبريخ   

  ولعن الحب  

  ومن لعنته انتصر  

  وحظي بذهب الراين األصفر  

  ومعه سلطة ال تقّدر  

  أعطاه إياها الخاتم لمن ظفر  

  الخاتم الذي صنعه  

  أخذته منه بالحيلة  

  ولم أعده للراين  

  فدفعت ثمنه الفالهاال  

  القصر الذي بناه العمالقة  
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    وكنت منه أحكم العالم  

  بكل شيءواحدة المتنبئة 

  أكثر النساء حكمة" إردا"  

  خّبرتني أن أسلّم الخاتم  

  وحذّرتني بنهاية أبدية  

  وأردت أن أعرف منها أكثر  

   اختفتولكن المرأة بصمت  

  فقدت هدوء نفسي كإله  

  تشوقت للمعرفة  

   أرحام األرضالرميت بنفسي داخ  

  بسحر الحب، تغلبت على المرأة  

  فأحضرت لي كبرياء حكمتها  

   الحديثي معوبدأت  

  علمت أسرارها  

  ولكنها فرضت ضريبة علّي  

  امرأة الدنيا الحكيمة  

  أنجبت لي برونهيلدة  

  مع ثمان من أخواتها  

  تكاأنشأتك ومعك أخو  

  "!كيريالفال"أنتّن   

  أردت أن أتجنب ما قالته المرأة  

  خبرتني في ذعر عن نهاية تعسة  

  أعداؤنا تكاثروا في المعركة  

  ري أبطاالطلبت منك أن تحض  

  :خاضعين لقانوننا  

   أرواحهم منحرفةرجاال  
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  من خالل معاهدات خادعة زائفة  

  تربطنا أمسكوا بنا  

  في طاعة عمياء  

  كان عليك أن تحثيهم  

  ليثوروا إلى القتال  

  تستنهضين قوتهم  

  لحرب مريرة  

  واجتمع جيش من محاربين شجعان  

  "الفالهال"في قصر   

  امتألت الصالة بنا  برونهيلدة

  ك في كثرةجئنا  

  فما الذي يقلقك  

  ولم نتأخّر عنك مّرة؟  

  شيء آخر   فوتان

  يهأصغي بانتباه إل  

  "الفاله"حذّرتني   

  "ألبريخ"من خالل جيش   

  نهايتنا أشرفت  

  بغضب مسعور  

  يجتّرون حقدهم" النبلونج"  

  ولكنني اآلن ال أخشى قوى الظالم  

  أبطالنا هم المنتصرون  

  مليهولكن إن عاد الخاتم إ  

  تنهار" الفالهاال"فإن   

  ن لعن الحب ولو كان بال نصيرإن َم  

  سيستخدم سحر الخاتم  
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  بقسوة وحقد علّي  

   ،جميع النبالءويأخذ   

  !شجاعة أبطالي مني  

  وهو نفسه من يثير  

  شجاعتهم للمعركة  

  بقوتهم سيشّن حربا علّي  

  إنني في قلق ألحرر الخاتم  

  لينتزعه من عدوي" ترو"عن   

  العمالقة، الذي أعطيتهأحد   

  .ذات يوم الذهب الملعون  

  إنه فافنر من يحرس الكنز  

  الذي من أجله قتل أخاه  

  .ومنه أحصل على الخاتم  

  ولكن بما أنني أقمت عهدا بيننا  

  أن ال أهاجمه  

  شجاعتي تخذلني أمامه  

  فهناك روابط تمنعني  

  أنا مقّيد بمعاهدات  

  .تجعلني أسيرا عبدا لها  

  

  ان واحد يفعلفقط إنس  

  ما أعجز عنه  

   الرأسبطل ال يطأطئ  

  غريب عن اآللهة  

  حّر من معروفه  

  غافل غير متسّرع  
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  بسالحه مدفوعا بحاجاته  

  يقوم بالعمل  

  دون أن يأمل  

  رجل لم أقترحه  

  بالرغم من رغبتي فيه  

  معارض لآللهة  

  !من يحارب من أجلي  

  عدو صديق  

  أين أجده؟  

  كيف أخلق عميال حّرا  

  ؟م أحمه أبدال  

  أعّز مخلوق عنديهو من يتحّداني   

  كيف أجعل من هذا اآلخر  

  بضعة مني؟ يأتمر بأوامري  

  ؟ويفعل ما أرغبه  

  هيأي موقف محرج إل  

  مثل هذه المهانة الخطيرة؟  

  باشمئزاز أرى فقط نفسي  

  في كل ما أخلقه  

  أجدهأن ن أشتاق الرجل اآلخر َم  

  .هذا اآلخر ال أستطيع أن أجده  

  فالرجل الحّر عليه أن يصنع نفسه  

  .أنا ال أستطيع إال أن أصنع رعايا لنفسي  

  "سيجموند نج والفولس"ولكن هذا   برونهيلدة

  أال يفعل شيئا لنفسه؟  

  تجولت معه في الغابات  فوتان



 أليوبي  ترجمة يسرى ا    ريتشارد فاغنرداي فالكيري 

 16

  أثرت شجاعته  

  معاكسا مشورة اآللهة  

  معاكسا انتقام اآللهة  

  حمايته الوحيدة سيفه  

  أي إله وهبه  

   أحاول خداع نفسيلماذا  

  تدبير مكيدة" فريكا"سهل على   

  كي تهينني  

  !ذعن إرادتي إليهاترى أن أ  

  إذن هل تحرم سيجموند من النصر؟  نهيلدةوبر

  إن لمست خاتم ألبريخ  فوتان

  بجشع أحظى بذهبه  

  اللعنة التي هربت منهلكّن   

  !ال تغادرني  

  علّي أن أهجر الحب  

  وأقتل الرجل الذي أحب  

  أخون شخصا يثق بيوأخدع و  

  

  ألترك إذن شهامة النبالء  

  والتبّجح المعيب، والفخر اإللهي  

  ليتحطّم كل ما بنيته إلى ركام  

  فما عدت أريد بعد اآلن  

  !إالّ الغاية، إالّ الغاية  

  

  من أجل هذا الهدف  

  ألبريخ يعمل  
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  أفهم جيدا  

  المعنى الخفي  

  لكالم المرأة الحكيمة  

  ّهم حين عدّو الحّب المتج"  

  ينجب ولدا في الغضب  

  النهاية تكون أبناء مباركين  

  " طويالال يتأخّرون  

  

  عن النبلونج، سمعت مؤخّرا إشاعة  

  ب عليها القزمعن امرأة تغلّ  

  أغراها بالمال  

  ثمرة كراهيته تحمل حسدا ال نهاية له  

  يتحرك في رحمها  

  المخلوق الذي ال يعرف الحب  

  إن خطب امرأة بالحب  

  .يع إنجاب إنسان حّرال يستط  

  نبلونجالإذن خذ تركتي يا ابن   

  إن ما يثيرني أهديك إّياه  

  المجد الفارغ لأللوهية  

  تكلّم، أخبرني  برونهيلدة

  ماذا يفعل ابنك اآلن؟  

  يحارب في صف فريكا  فوتان

  يحرس الزواج لها وعهوده  

  الذي تقرره   

  هو قراري أيضا  

  ما فائدة إرادتي إذن؟  
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  ! حّر أن يعيشال أريد لرجل  

  عليك إذن أن تحاربي من اجل

  رعايا فريكا  

  عليك أن تندم! يا للعار  برونهيلدة

  وتتراجع في الكالم  

  أنت تحب سيجموند  

  وهو من صلبك  

  علّي أن أحميه  

  !حّبا لك  

  عليك قتل سيجموند  فوتان

  "!هودنج"وتنصري   

  كوني على حذر  

  كل شجاعتك اشحذيها في القتال  

   سيف قاطعسيجموند لديه  

  ولن يموت جبانا بل أشجع األبطال  

  علمتني دائما أن أحبه  برونهيلدة

  علمتني دائما عن فضائله النبيلة  

  عزيزة على قلبك  

  أبدا لن أقف ضّده  

  !بازدواجية أوامرك  

  أيتها الفتاة المتعجرفة  فوتان

  كيف تجسرين على الثورة ضدي؟  

  ماذا تكونين، ما أنت إال رغباتي  

  !اء ليأداة عمي  

   بكحين وثقت  

  هل كنت أحطّ من مكانتي  
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  ألنجب ولدا عدّو نفسي؟  

  ابنتي افهمي أسباب غضبي  

  شجاعتك تخونك  

  لو أن شعلة من غضبي الساحق  

  !ينفجر فيك  

  في قلبي يكمن غضب يحرق العالم  

  ويحيله إلى رماد  

  من تبتسم شفتاي بالرضى عنه  

  الويل له من بطشي لو حاد  

  وتحّديه أصفادكبرياؤه وبال   

  لهذا أنصحك  

  ال تثيري غضبي  

  على سيجموند أن يموت  

  !هذا واجب فالكيري  

  لم أر في حياتي والد النصر  برونهيلدة

  هكذا في غضب  

  حتى حين يعود من صراع مجدب  

  

  !حملي السالح غدا ثقيال علّي  

  حين كنت على اقتناع  

  !ما أخفه كان في الصراع  

  روح شرير يزحف إلى صدري  

  !ونار قلبي في اندالع  

  نج المسكينوأيها الفولس  

  في أعماق حزنك ومحنتك  

  صديقتك بخيانة عظمى تهجرك  
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  :المشهد الثالث

  لنتوقّف هنا للراحة  سيجموند

  !استمر! سيجلندةاستمر

  ليس هناك مكان أبعد  سيجموند

  انتظري حبيبتي  

  صمدأال أرغب بالهروب أريد أن   

  ال أستطيع ترك المكان األمجد  

  تندفعين في الغابات والحقول  

  وفوق الحجارة والتالل  

  صامتة دون كالم  

  وأركض وراءك وكالنا مجهد  

  لنعيش في غربة وتوّحد؟  

  حتك اآلنخذي را  

  توقّفي عن صمتك، يخيفني  

  أخوك يمسك بعروسه! نظريأ  

  !سيجموند رفيقك يأمل أن يسعد  

  !ابتعد عني! ابتعد عني  سيجلندة

  اللعنة انقّضت علّي  

  ذراعاي التي تعانقك  

  !غير مقّدسة  

  تالحقني النقمة والعار  

  !جسدي مات فاهرب من جثة  

  تركني واذهب عنيأ

  دع الريح تمحو ما أعطيته للبطل  

  بالرغم أني عرفت الحب واألنوار  

  حين رجلي أعطاني الحب  
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  وأيقظ حبي، كان لهب  

  أحسست بغبطة مباركة  

  اء مقّدسبعط  

  مأل فكري وخاطري  

  !مخترقا النفس  

  وبعد هذا   

  جاء الرعب والتعس  

  أمسك بي إحساس العار  

  وحال ما استمتعت به إلى انكسار  

  كنت أنتمي لرجل خاضعة له دون حب  

  !فأصبحت ملعونة لمن وهبني الحب  

  دعني أهرب بعيدا عنك  

  !لقد حكم علّي يا أطهر الرجال  

   يلوثك الصغارعليك أن تهرب مني فال  

  !أيها الرجل الرائع، جلبتُ لك العار  

  أخي وصديقي لن أكون لك  

  !حبنا الرائع إلى اندثار  

  أي عار تعانين منه،  سيجموند

  دم الخاطئ يدفع ثمنه  

  !ال تركضي أبعد  

  انتظري عدّونا  

  !سيموت هنا على يدّي ويتبدد  

  سيلتهم قلبه "الضرورة"جوادي   

  !سينتقم لك منه  

  إلى األبواق،! أصغ  دةسيجلن

  هل تسمع النداء؟  
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  صاحبة لألصداءملجلة ج  

  في الغابة والحقول  

  تحمل األنباء  

  هوندنج استيقظ من نومه  

  نادى األقارب والكالب  

  والجمع يعوي إلى السماء  

  لخرق عهود الزوجية  

  !يصرخون بمظلمتهم، لالنتقام فداء  

  أين أنت سيجموند؟  

  .ستطيع أن أراكال أ  

  حبيبي، يا أخييا   

  !الحياة دونك خواء  

  ليشّع مرة أخرى  

  نور عينيك علّي  

  قبلة أخيرة  

  لزوجتك الطريدة  

  ال تضّن بها علّي  

  أصغ، أصغ  

  نداء بوق هوندنج  

  عصابته جاءت مسلحة  

  وكالبه المسعورة نائحة  

  سيفك لن يفيدك  

  ارمه، سيجموند  

   أين أنت؟سيجموند  

  آه، هناك، أراك  

  لرهيبيا للمشهد ا  
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  الكالب تنهشك  

  وأنيابها في لحمك  

  لن تحترم نبل قسماتك  

  نيابها تنهش قدميكأ  

  فتسقط، وسيفك يتكّسر  

  !أخي، يا أخي، سيجموند، آه  

  .)تهوي(  

  !أختي، حبيبتي  سيجموند

  

  :المشهد الرابع

  نظر إلّيأسيجموند،   برونهيلدة

  أنا التي ستتبعها بعد اليوم  

  نأخبريني، من تكوني  سيجموند

  جميلة، رصينة، أمامي تظهر؟  

  فقط من حكموا عليك بالموت  برونهيلدة

  ّيمن ينظر إل  

  !يترك الحياة والنور  

  ال أظهر إال لألبطال  

  في ساح القتال  

  ومن غيرهم يتطلع إلّي  

  .سيكون ضحيتي أثناء القتال  

  لو تبعتك  سيجموند

  إلى أين تقودين بطلك؟  

  إلى سيد المعارك  برونهيلدة

  ختاركالذي ا  

  سأقودك  
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  "الفالهال"ستتبعني إلى   

  أأكون في صالة الفالهال  سيجموند

  مع رب المعارك وحدي؟   

  األبطال األموات  برونهيلدة

  متجّسدين بروعة  

  يعانقونك ويرّحبون بك  

  باشتياق للبطل الذي وفد  

  هل في الفالهال  سيجموند

   والدي؟فولساسأجد   

  ه المددنج وتكون لوتجده هناك فولس  برونهيلدة

  في الفالهال هل ترحب بي  سيجموند

  امرأة بحنان؟  

  صبايا مشتهاة  برونهيلدة

  في روعة وبهاء  

  بنات فوتان  

  .بسرور يقدمن لك الشراب  

  أنت رائعة  سيجموند

  وأعرف عن بنات فوتان  

  المقدسة الخالدة  

  خذ معههل األخ يأ  

  أخته وعروسه؟  

  سيجموندهل يمكن ل  

  أن يعانق سيجلندة هناك؟  

  إنها ال تزال تتنفس  برونهيلدة

  هواء األرض  

  لن ترى هناك سيجلندة،  
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  !سيجفريد  

  حيي فالهال عني  سيجموند

  وحيي فوتان  

  فولساحيي   

  وجميع األبطال  

  تمنياتي للصبايا الفاتنات  

  لن أتبعك إليهن  

  أنت ترى نظرة فالكيري الحارقة  برونهيلدة

  عليك أن تتبعها  

  حيث تعيش سيجلندة  سيجموند

  براحة أو في شقاء  

  سيجموند أبدا لن يتركها  

   تجعل وجهي شاحبانظرتك لن  

  .لن تجبريني على اللحاق بك  

  طول حياتك لم يرغمك  برونهيلدة

  أحد أن تطأطئ هامتك  

  أما والموت يالحقك أيها األحمق  

  فعلّي أن أجبرك  

  جئت هنا ألخبرك  

  من يكون البطل  سيجموند

  الذي أسقط على يده اليوم؟  

  هوندنج سيقتلك في المعركة  برونهيلدة

  عليك أن تهددي بضربات أقوى  سيجموند

  مما لدى هوندنج  

  إن كنت ستبقين هنا  

  تشتهين المعركة  
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  قفي معه واسنديه  

   في المعركةفأنا عازم على قتله  

  فولسونجأنت يا   برونهيلدة

  أصغ جيدا إلّي  

  أنت مختار من القدر  

  هل تعرفين هذا السيف  سيجموند

  الموعود بالنصر  

  أتحدى تهديدك لي  

  هو من صنعه لك  برونهيلدة

  وقّدر موتك  

  سينتزع قوة السيف منك  

  اهدئي وال ترعبي  سيجموند

  المرأة النائمة  

  !آه! آه  

  يا أجمل الزوجات  

  يا أخلص النساء  

  العالم كلّه يشن حربا عليك  

  وأنا من تضعين فيه ثقتك  

  ومن أجله تتحّدين العالم  

  سعي أن أحميك؟أما بو  

  هل أخون بطلة في المعركة  

  العار عليه من صنع لي السالح  

  .وقرر لي الهزيمة، ال النصر  

  إن كنت سأموت  

  أذهب إلى الجحيم  

  وال أدوس الفالهال  
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  ما أقّل أن تقّدر  برونهيلدة

  نعمتك اإللهّية  

  هل تعني لك كل شيء  

  هذه المرأة البائسة  

  التي بتعبها وحزنها،  

   لها إال أن تعانقك؟ال هّم  

  أال تفكّر بأمر أمجد لك؟  

  شابة جميلة  سيجموند

  متأللئة حكيمة  

  شّد برودتك وصالبتكولكن ما أ  

  قلبي يعرف أن عليك فقط أن تسخري  

  ثم تحملي نفسك بعيدة عني  

  شعورأنت أيتها القاسية، العديمة ال  

  تتشفّين متلذذة بعذابي  

  ومحنتي وحبي  

   أفراحا باردة في الفالهالقلبك الغيور يريد لي  

  لست أعني بها  

  ال تكلميني من فضلك وابتعدي عني  

  أرى مأساتك التي تنهش قلبك  برونهيلدة

  أشعر بحزن البطل المقّدس  

  سيجموند اجعل زوجتك تثق بي  

  ها وأزّملها بحمايتيوأنا ألفّ  

  أنا وليس غيري  سيجموند

  من يلمس نقاءها وهي تعيش  

  ت، فإن كنت فريسة المو  

  !أقتلها وهي نائمة قبلي
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  ، أيها المجنون، فولسونج  برونهيلدة

   لنصيحتيأصغ  

  اجعل زوجتك تثق بي  

  من اجل الجنين الذي تحمله  

  !في أحشائها من حبك  

  هذا السيف  سيجموند

  الذي بثقة أسلمني إياه خائن  

  وبجبن يسلمني لعدوي  

  إن لم يكن ذا فائدة للعدو  

  .فليكن مفيدا للصديق  

  نوتونجتان يبقيان لك حيا  

  خذهما أيها السيف الثمين  

  بضربة واحدة اقض عليهما  

  فولسونجتوقف   برونهيلدة

  أصغ لما أقول  

  سيجلندة ستعيش  

  وسيجموند يعيش معها  

  من أجلك، سأغّير قرار اآللهة  

  !وأطلب لك الحياة والنصر  

   أيها البطل نفسكهيئ  

  اعتمد على سيفك  

  استخدمه بشجاعة  

  ري تحميكففالكي  

  وداعا سيجموند  

  البطل المحبوب  

  !إلى المعركة أراك فيها ثانية  
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  :المشهد الخامس

  في نوم عميق كالسحر  سيجموند

  تُغرق حبيبتي حزنها واأللم  

  هل الفالكيري سبغت عليها  

  العزاء والنعم  

  هل المعركة الكئيبة  

  ال تخيف المرأة التعيسة  

  فتنام بدون حراك تبتسم  

  ل عنها حزنهاأتراها زا  

  وهي في حلم عذب تبتسم؟  

  نامي يا حبيبتي  

  حتى أخوض المعركة  

  منتصرا وشملنا يلتئم  

  وأحمل لك السالم والفرح والنغم  

  

  من يناديني للمعركة  

  عليه أن يتهيأ لضربتي  

  سينال مني ما يستحق  

  من سيف ال يتحطّم  

  منه ينتقم" الضرورة"وجوادي   

  لهلو أن والدي يعود إلى منز  

  ال يزال في الغابات مع ابنه  

  !أمي، يا أمي، ال تنظري  

  األغراب لم يأتوا مسالمين وال أصدقاء  

  دخان في السماء ضباب كثيف  
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  نار الهبة في الفضاء  

  أحرقوا منزلنا فغدا هباء  

  أنجدني أخي، أنجدني  

  !سيجموند، سيجموند، يا أخي  

  !الويل! الويل  صوت هوندنج

  قف وحاربني  

  تمّزقك كالبيقبل أن   

  أين تختبئ  صوت سيجموند

  حتى آتي إليك  

  قف حتى أرى وجهك  

  هوندنج، سيجموند  سيجلندة

  لو استطعت أن أراهما  

  تعال هنا أيها الخاطب اللعين  هوندنج

  !لتحطّم فريكا رأسك  

  أتظنني بال سالح  سيجموند

  أيها الجبان؟  

  تهددني بنساء؟ قاتل بنفسك  

   في منزلكسيفي خلعته من شجرة البلوط  

  فتذّوق حده البتّار  

  !الذي ما كنت له بحسبان  

  قفا أيها الرجالن  سيجلندة

  من أجلي تتعاركان  

  !اقتالني أوال  

  !اضربه يا سيجموند  برونهيلدة

  !اعتمد على سيفك

  تراجع برمحي  فوتان
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  أحطّم سيفك  

  .)سيجموند يقع على األرض ميتا(  

   فهو ينقذكيأسرع إلى جواد  برونهيلدة

  )إلى هوندنج(  نفوتا

  اذهب أيها العبد  

  واركع أمام فريكا  

  أخبرها أن رمح فوتان  

  انتقم لما يلحق بها العار  

  !اذهب، اذهب  

  .)يلّوح برمحه باشمئزاز، فيقع هوندنج قتيال على األرض(  

  
 


