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  الفصل الثاني

  مقدمة موسيقية

  طرف من الشاطئ: المشهد األول

  ى اليمين، مدخل مفتوح على الصالة؛ إلى اليسار ضفة لإ: أمام صالة جيبيشونج(

  الراين، مكان صخري يقطعه عدد من الممرات الجبلية يرتفع بشكل أفقي على 

   منه واحد أكبر ، وأعلى"لفريكا"ة مذبح صخري شيد يمكن رؤي. طول المسرح

  هاجن، رمحه على ذراعه . الدنيا ليل". لدونر"شابه موإلى جانبه واحد " لفوتان"

  القمر يشع فجأة . ودرعه إلى جانبه، راقدا وهو مستند إلى أحد أعمدة الصالة

  لقرفصاء ويرمي بنوره عليه وعلى األماكن المجاورة؛ اآلن ألبريخ ُيرى جالسا ا

  .)أمام هاجن، مسندا ذراعيه فوق ركبتي هاجن

  

  أنت نائم، هاجن، يا بني؟  ألبريخ

  هل تنام وال تصغي إلي  

   والنوم؟احةه الرتأنا الذي جف  

بلطف، بدون أن يتحرك، يظهر كأنه نائم رغم أن عينيه          (  هاجن

  .)مفتوحتان

  أصغي إليك، أيها العفريت البغيض  

  مي؟ماذا عندك لتقوله في نو  

  تذكر القوة التي  ألبريخ

  .تهيمن عليها  

  إن شاركت بالشجاعة  

  !األم التي أنجبتك  

  .)كما كان من قبل(  هاجن

  بالرغم أن أمي منحتني الشجاعة  

  هاليس عندي رغبة أن أشكر  

  لوقوعها ضحية رجل محتال  
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  شاخ قبل أوانه شاحب أصفر  

  أكره السعيد، ولم أعرف أن أسر!  

  .) قبلكما كان من(  ألبريخ

  هاجن، يا بني  

  ؟تكره السعيد أخاك  

  وتحبني دون فرح  

  أنا المثقل باآلالم  

  لكنك قوي ماكر  

  ذو بصيرة حكيم   

  من نناضلهم  

  في صراع ليلي  

  سدك يجعلهم حطامح  

  إن من ينتزع الخاتم منهم  

  فوتان اللص المقدام  

  واحد من نسلهسيتغلّب عليه   

  فولسونجضائعا من ساللة   

  وقوتهوبسلطته   

  واآللهة التي تتجمع حوله  

  في ألم ينتظر نهايته  

  ما عدت أخاف منه  

  جميعهم يسقطون معه ويصبحون ركام  

  .)بدون حراك(  هاجن

  من سيرث قدرة الخالدين؟  

  أنا وأنت سنرث العالم  ألبريخ

  إن لم ُأخدع بإخالصك  

  وشاركتني الحقد والغضب  
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  رمح فوتان يتكسر  

  فولسونجبيد واحد من ال  

  فنر التنينمن ذبح فا  

  وكان له الخاتم والمصير  

  ودانت له الفالهال والنيبلهيم  

  لكنه لبراءته لن يعرف قدر الخاتم  

  وستحّل عليه لعنتي والشؤم  

  وهو سادر في حميا الحب  

  ضاحكا تحترق حياته  

  ال يعرف قيمة السلطة  

  التي آلت إليه  

  هدفنا كالنا أن ندمره  

  ا بني ي هاجن،هل أنت نائم  

  وال تصغي إلى الكالم؟  

  .)لنفسه(  هاجن

  !إنه اآلن يخدمني وال يعلم  

  الخاتم الذهبي  ألبريخ

  هو ما علينا الحصول عليه  

  فولسونجامرأة حكيمة عاشقة لل  

  إن اقتنعت بإعادة الخاتم  

  إلى حوريات الراين  

  التي ذات يوم سخرت مني  

  سيكون ضياع الذهب  

  وال حيلة أبدا في استعادته  

  حصل على الخاتم دون تأخيرفا  

  بشجاعة وأحدث التغيير  
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  ألبقى سالما من المصير  

  على أيدي األبطال المغاوير  

  فأنا ال أستطيع مكافحة التنين  

  ! وحده بالمهمة جديرفولسونجال  

  لكنني أنجبت هاجن  

  !لحقد ال يلين  

  هو الذي ينتقم لي ويعيد إلي الخاتم  

   وفوتانفولسونجمتحديا ال  

  هل نقسم على ذلك هاجن، على مدى األزمان؟  

منذ اللحظة التي غلف الظل فيها ألبريخ، كان ينبثق نور          (  

  )الفجر

  )كما كان قبال(  هاجن

  !سأحصل على الخاتم  

  تمالك نفسك في صبر  

  هل تقسم على ذلك،  ألبريخ

  هاجن، أيها البطل؟  

  هدئ روعك  هاجن

  !باسترداده سيكون لي الفخر  

  .) بالتدريج عن األنظار، ويصبح صوته أضعفيختفي(  ألبريخ

  عليك أن تؤمن يا بني  

  كن مخلصا! أيها البطل المحبوب  

  !ال يتزعزع إيمانك  

  !آمن! آمن  

هاجن يسترد مكانه وهـو يثبـت       . ألبريخ يختفي تماما  (  

  .) الذي كان نور الفجر ُينشر عليهناظريه إلى الراين،
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  : المشهد الثاني

سيجفريد يظهر فجأة من وراء شـجرة       . ازدياد بوهج الشفق  لون الراين يتغير ب   (

ينزعهـا  . إنه في شكله المعتاد، بالرغم أن الخوذة علـى رأسـه          . عند الشاطئ 

  .)ويعلقها في حزامه وهو يخطو إلى األمام

  يهو، هاجنهوي  سيجفريد

  !أيها الرجل التعب  

  هل تستطيع رؤياي قادما؟  

  .)ناهضا بهدوء(  هاجن

  هيه، سيجفريد  

  طل خفيف الحركةب  

  من أين انطلقت؟  

  !من صخرة برونهيلدة  سيجفريد

  من هناك نفخت بالبوق  

  أناديك، سريعة كانت رحلتي  

  والزوجان يتبعاني على مهل  

  .قادمين في قاربي  

  إذن حصلت على برونهيلدة؟  هاجن

   صاحية؟جوتروناهل   سيجفريد

  .)ينادي في القصر(  هاجن

  ،جوترونا! هوييهو  

  !لحالتعالي في ا  

  :سيجفريد هنا  

  لماذا تبقين في الداخل؟  

  .)الصالة ملتفتا نحو(  سيجفريد

  سأخبركما معا  

  كيف ملكت برونهيلدة  
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  .) تخرج من الصالة نحوهجوترونا(  

  رحبي بي  

  يا طفلة الجيبش  

  جئتك باألخبار السارة  

  فريا ترحب بك  جوترونا

  !باسم كل النساء  

  الهوىكوني رقيقة وجاريني في   سيجفريد

  اليوم ربحتك زوجة لي  

  بلغت أقصى سعادتي وقلبي وفي  

  هل برونهيلدة تبعت أخي؟  جوترونا

  خطبتها له بالحسنى  سيجفريد

   تحرقه النار؟ملأ  جوترونا

  لم تؤذه النار  سيجفريد

  جلهأمشيت خاللها من   

  حتى زوجة لي أربحك  

  ألم تؤذك النار؟  جوترونا

  استمتعت بلهبها المندلع  سيجفريد

  وظنّتك برونهيلدة جونتر؟  وتروناج

  بدوت لها مثله  سيجفريد

  بفضل الخوذة على رأسي  

  تماما كما هاجن أخبرني  

  نصيحتي لك كانت جيدة  هاجن

  هزمت المرأة الباسلة؟  جوترونا

  .استسلمت لقوة جونتر  سيجفريد

  !لقد تزوجتك  جوترونا

  بل خضعت لزوجها  سيجفريد
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  في ليلة عرسها  

   إليها كزوجها؟ولكنك مررت  جوترونا

  جوتروناسيجفريد بقي هنا مع   سيجفريد

  مع ذلك كانت برونهيلدة إلى جانبه؟  جوترونا

  .)مشيرا إلى سيفه(  سيجفريد

  كان هذا بيننا  

  كما الشرق بعيدا عن الغرب  

  كيف جونتر استولى عليها منك؟  جوترونا

  تبعته من خالل النار الخامدة  سيجفريد

  من الصخرة إلى الوادي  

  ضباب الصباحفي   

  وعند الشاطئ  

  وهناك استبدل  

  مكانه معي  

  من خالل سحر الخوذة  

  ريح قوية تسير األشرعة  

  لمركب يحمل الزوجين عبر الراين  

  قبالهماتما علينا إال اس  

  !بحفاوة واطمئنان  

  !قوى الرجالأيا ! ريدفسيج  جوترونا

  !قلبي مليء بمهابتك  

  .)لساحة الخلفيةناظرا إلى النهر من مرتفع في ا(  هاجن

  . من بعيدياأرى مركبا جار  

  !أشكر إذن رسولك السعيد  سيجفريد

  لنحتفي بها بكرامة  جوترونا

  لتكون مسرورة باإلقامة  
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  أنت، هاجن، من فضلك  

  !ناد الخدم  

  إلى صالة الجيبش إلقامة العرس  

  قدمساق وعلى كل   

  سأنادي النساء  

  ليجتمعن في الحرم  

  ويقمن مأدبة  

  لذي التأملجمعنا ا  

  لفرحنا، لعرسنا  

  لحظنا الذي ابتسم  

  .)تذهب نحو الردهة ثم تلتفت(

  هل تريد أن ترتاح  

  أيها البطل األشم؟  

  إرضاؤك راحتي  سيجفريد

  !فيه ألقى النعم  

  .)يمسك بيدها ويذهبان معا إلى القاعة(  

  :المشهد الثالث

قـف هنـاك    ي ،يتسلّق صخرة عالية في الساحة الخلفية     (  نهاج

  .) نافخا في بوقهويلتفت نحو الريف

  !هوييهوهوهو! هوييهو  

  يا مرابعي الجيبش،  

  انهضوا  

  !الويل! الويل  

  !إلى السالح! إلى السالح  

  كلكم احملوا أسلحتكم  

  أسلحة جيدة  
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  أسلحة قوية  

  شُحذت للمعارك والخطر  

  !الويل! الويل  

  !هوييهوهوهو! هوييهو  

أبواق الصيد تجيبـه مـن جميـع    .  ينفخ ثانية في بوقه يبقى في موقفه فوق التل،    (

 بسرعة رجال مسلحون،    على طول ممرات الجبل المتعددة ينصب     . جهات الريف 

  .)يتجمعون عند الشاطئ أمام القصر: وحدانا ثم زرافات

  لماذا نُفخ في البوق؟  المرابعون

  أتينا مع سالحنا  

  أتينا مسلحين  

  !هاجن! هاجن  

  !هوييهو! هوييهو  

  أي خطر؟  

  من يشن الحرب علينا؟  

  هل جونتر في خطر؟  

  جئنا مسلحين  

  بأسلحة مشحوذة  

  !هاجن! هو! هوييهو  

  .)ال يزال على التل(  هاجن

  سلّحوا أنفسكم جيدا  

  بدون تأخير  

  !لتحية جونتر  

  اتخذ زوجة  

  !فليكن لها التقدير  

  أهناك عليه خطر؟  المرابعون

  هل عدو يالحقه؟  
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  أتى إلى منزله  هاجن

  بزوجة رهيبة  

  هل ذووها يالحقونه  المرابعون

  بقوات معادية؟  

  سافر إليها وحده  هاجن

  ما من أحد يالحقه  

  هل تجاوز الخطر  المرابعون

  هل ربح المعركة؟  

  !خبرنا  

  ،قاتل التنين  هاجن

  تغلّب على الخطر  

  البطل سيجفريد  

  أمنه من كل شر  

  لماذا يحتاج إذن إلى جيش  المرابعون

  ه؟ليساعد  

  ،لتذبحوا العجول السمينة  هاجن

  مذبح فوتان  

  !سيغرق بالدم  

  هاجن، ماذا تطلب منا أن نفعل؟  المرابعون

  تقتلون خنزيرا بريا  هاجن

  أضحية لفروه  

  وتضحون بمعزاة من أجل دونر  

  وتذبحون خروفا لفريكا  

  !لتبارك الزواج  

  حين نذبح الحيوانات  المرابعون

  ماذا نفعل بعد؟  
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  ن قرون الشرابتأخذو  هاجن

  إلى زوجاتكم  

  لتمألها بشراب العسل  

  .المسكر، والخمر  

  وحين نعود بالقرون مآلى  المرابعون

  ماذا بعد ذلك نفعل؟  

  اشربوا وابتهجوا  هاجن

  على شرف اآللهة اسكروا  

  !لتبارك الزواج  

  الحظ الجيد واالزدهار  المرابعون

  يبتسم على الراين  

  إن كان هاجن المتجهم  

  رحا هذا اليوميكون م  

  فشجرة الزعرور البري  

  لم تعد بشوكها تخز  

  بعد أن أصبح هاجن  

  !رسول الزواج  

الذي كان طوال الوقت متجهما، أصبح متواضعا ونزل        (  هاجن

  .)نحو المرابعين ووقف بينهم

  هيا امرحوا واضحكوا  

  أيها المرابعون الشجعان  

  رحبوا بعروس جونتر  

  برونهيلدة تقترب من المكان  

 والبعض اآلخـر إلـى      يشير إلى الراين، المرابعون يتراكضون بعضهم إلى التلة       (

  .)هاجن يقترب من المرابعين. الشاطئ ليراقبوا وصول المركب

  ابتسموا لسيدتكم  
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  أيها المرابعون الشجعان  

  اخدموها بإخالص  

  فإن أحد أساء إليها  

  !أسرعوا لنجدتها  

  !واالنتقام لها  

  .)ب المسرح في الخلفيذهب ببطء إلى جان(  

 ويظهـران علـى     خالل ذلك تصل برونهيلدة وجـونتر     (  

  .)الراين

  !ى مرح!مرحى  المرابعون

  !مرحبا! مرحبا  

 ويجرون القارب إل    بعض المرابعين يقفزون إلى  الماء     (  

  .)الجميع يتكاثرون على طول الشاطئ. الشاطئ

  !مرحبا، جونتر  

  !مرحى، مرحى  

  :المشهد الرابع

. المرابعون يصطفون باحترام لتحيتهمـا : ونهيلدة ينزالن من المركب  جونتر وبر (

  .)خالل ما يلي جونتر يقود بشكل احتفالي برونهيلدة ممسكا بيدها إلى األمام

  !تحياتننا، جونتر  المرابعون

  مرحى لك وللعروس  

  !مرحبا، مرحبا  

مقدما برونهيلدة إلى  المرابعين، وكانت تتبعـه شـاحبة         (  جونتر

  .)غضي ببصرها إلى األرضالوجه ت

  إلى سكني قرب الراين أحضرتك  

  برونهيلدة، يا أندر النساء  

  ويا أنبل الزوجات  

  لم تحظ بمثلها عشيرة الجبيشونج  
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   ستحظى،ى اآللهةنسبها إل  

  !بأعظم التكريم واالحترام  

  !لتحيا! لتحيا  المرابعون

  !بيشونجالسعيدة ج  

 جوتروناينيها، إلى القاعة، فيبرز سيجفريد وجونتر يقود برونهيلدة التي لم ترفع ع(

  .)تصطحبهما النساء

  .)يتوقّف أمام القاعة(  جونتر

  تحياتي، عزيزي البطل  

  تحياتي، أختي الجميلة  

  أفرح حين أراك بجانبه  

  وقد حظي بك زوجة له  

  زوجان سعيدان   

  !أراهما أمامي يظهران  

  .)يقرب برونهيلدة منهما(  

  برونهيلدة وجونتر  

  ! وسيجفريدوتروناج  

.  تسمر عينيها عليه بدهشة بالغـة      ! تجفل وترفع عينيها لترى سيجفريد     برونهيلدة( 

جونتر، الذي حرر يد برونهيلدة الراجفة بعنف، وقف كاآلخرين مدهوشا تماما من            

  .)سلوكها

  ما الذي جرى لها؟  الخدم والنساء

  .أهي مولّهة معتوهة  

  ).برونهيلدة ال تكفّ عن االرتعاش(  

  .)بكل هدوء يخطو بضعة خطوات نحو برونهيلدة(  سيجفريد

  غض جبين برونهيلدة؟ما الذي ي  

  .)لم يعد باستطاعتها إمساك نفسها(  برونهيلدة

  ؟...جوترونا...! هنا... سيجفريد  
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  أخت جونتر اللطيفة  سيجفريد

  !تزوجتني  

  كما فعلت أنت مع جونتر  

  .)بثورة مجنونة(  برونهيلدة

  !؟ أنت تكذب...لجونتر... أنا  

 سـيجفريد قربهـا،     !يدور رأسها وتوشك على اإلغماء    (  

  .)يسندها

  ...عيناي مظلمتان  

  .)بين ذراعيه ناظرة بوهن إليه(  

  أال تعرفني؟! سيجفريد  

  !جونتر، زوجتك ليست على ما يرام  سيجفريد

  .)جونتر يتقدم إلى األمام(  

  اصحي أيتها المرأة  

  زوجك قربك  

  .)إصبع سيجفريد وتجفل باهتياج رهيبتم في ترى الخا(  برونهيلدة

  !الخاتم في إصبعه! آه  

  ؟...؟ كنت أنت سيجفريد...هو

  ما هذا؟  الخدم والنساء

  .)يأتي من خلف المسرح بين المرابعين(  هاجن

  انتبهوا جميعا  

  !إلى شكوى المرأة  

تحاول أن تتماسك، ولكن بصعوبة تسيطر على اهتياجها        (  برونهيلدة

  .)المخيف

  يت خاتمارأ  

  على إصبعك  

  وهو ليس ملكك  
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  ...هذا الرجل  

  .) إلى جونترمشيرة(  

  ،عه منيزانت  

  كيف حصلت على الخاتم منه؟  

  .)يحملق بانتباه إلى الخاتم في إصبعه(  سيجفريد

  أنا لم آخذه منه  

  .)إلى جونتر(  برونهيلدة

  ا أنك انتزعت مني الخاتمبم  

  الذي به تزوجتني  

  أطلب حقك منه  

  !برهانك عليب وطالب  

  .)بحيرة عميقة(  جونتر

  الخاتم؟ أنا لم أعطه إياه  

  ولكن ـ هل تعرفينه جيدا؟  

  أين خبأت الخاتم الذي انتزعته مني؟  برونهيلدة

  .)جونتر يبقى صامتا، وقد أخذته الحيرة(  

  .)تنفجر برونهيلدة بسخط شديد(  

  كنت أنت سيجفريد ! آه  

  !أيها اللص الحقير، من انتزعه مني  

  .)الجميع ينظرون إلى سيجفريد، وهو ذاهل يتأمل الخاتم(  

  ما أخذت الخاتم من امرأة  سيجفريد

  وال امرأة كان لها الخاتم  

  حصلت عليه مكافأة في المعركة  

  التي ذبحت فيها التنين الشرس  

  .)يقف بينهما(  هاجن

  برونهيلدة، أيتها المرأة الشجاعة  
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  هل تعرفين هذا الخاتم؟  

  ما أعطيته لجونتر، فهو ملكه إن كان هو  

وسيجفريد حصل عليه بالحيلة، وعلى الخـائن أن يكفّـر         

  !عن ذنبه

  .)تصيح بحزن رهيب(  برونهيلدة

  !يا للعار! حيلة! حيلة  

  !ليكفّر عنها الخائن باالنتقام! خيانة! خيانة  

  خيانة؟ لمن؟  جوترونا

  ؟خيانة؟ لمن  الخدم والنساء

  ة، حكام السماءأيتها اآللهة المقدس  برونهيلدة

  هل هي جزء من خططك،   

  أن يلحق بي العار والشقاء؟

  ساعديني ألنتقم، ممن سبب لي البالء  

  ليثور غضبك على من كسر قلب برونهيلدة  

  !دمريه حتى الفناء  

  !برونهيلدة، يا عروسي أمسكي نفسك  جونتر

  اذهب أيها الخائن، المخدوع  برونهيلدة

   لست أنت !تعرف جيدا  

  !الرجل من تزوجتبل ذلك 

  ؟جوتروناسيجفريد؟ زوج   الخدم والنساء

  !انتزع مني الرضى والحب  برونهيلدة

  أليس لديك من شرف لتتهميني زورا  سيجفريد

   أحنث بيميني لجونترماسمعيني ل  

  !بأخوة الدم  

  نج، سيفي الموثوقونوت  

  كان حارسا لقسم اإلخالص  
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  حده باعد ما بيننا أيتها المرأة التعسة  

  دا، أنت كاذب، أيها البطل الغادرأب  رونهيلدةب

  وسيفك شاهد على كذبك  

  أعرف حده القاطع وأعرف الخنجر  

  نج صديقك المخلصتومعلقا على الجدار كان نو  

  حين سيده طارحني الغرام معرسا لحبيبته  

  .)يتجمعون معا في استياء شديد(  الخدم والنساء

  ماذا؟ هل نقض عهده؟  

  .هل لوث شرف جونتر  

  .)إلى سيجفريد(  جونتر

  سأشعر بالعار  

  !إن لم تفنّد كلماتها  

  عديم اإلخالص سيجفريد؟ أعلن لهذه المرأة  جوترونا

  !أنك لم تخدعها وفنّد أقوالها  

  أبرئ ساحتك إن كنت محقا  الخدم

  إحلف يمينا! أصمت اتهامها  

  سأصمت اتهامها وأحلف قسما  سيجفريد

  من منكم يغامر بوضع سالحه عليه  

  سيكون شاهدا على شرف القسم  

 سـيجفريد   !هاجن يمسك برمحـه   . الخدم يشكلون دائرة حول سيجفريد وهاجن     ( 

  .)يضع إصبعين من يده اليمنى فوق قناة الرمح

  أيها الرمح الساطع  سيجفريد

  !سالح مقدس، كن شاهدا على قسمي  

  فوق قناة الرمح، أقسم حيث النصل يخترق  

  ليخترقني حتى الموت،   

  نت المرأة باتهامها صادقةإن كا
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  وإنني حنثت بيميني ألخي  

تدخل الحلقة بشراسة، تُبعد يد سيجفريد عـن الـرمح،          (  برونهيلدة

  .)وتمسك بسن الرمح

  أيها الرمح الساطع، سالح مقدس  

  مسك سن الرمحأ وأنا كن شاهدا على قسمي،   

  أكرس قوتك المهيمنة  

  لسقوطه، أبارك حدك  

  الذي يخترقه  

   حنث بيمينه معيهذا الرجلألن   

  !واآلن قد أدان نفسه  

  .)في صخب شديد(  الخدم

  ساعدنا يا دونر  

  !أرعد في عاصفة لتصمت هذا العار  

  جونتر، اضبط زوجتك  سيجفريد

  بال خجل تهينك  

  أعطها الوقت والراحة  

  ابنة الجبل المتوحشة  

  كي يخمد غضبها المسعور،  

  إنه مكر سحر من روح شرير  

   علينا جميعاضما انق  

  كفى أيها الخدم تراجعوا  

  من أكاذيب النساء  

  حين ألسنتهم تشن حربا علينا  

  !كجبناء بسرور نستسلم  

  .)يقترب من جونتر(  

  قني أنا أتأسى لما يجريصد  
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  لعل الخوذة ما خبأتني  

  ولكن النساء سرعان ما تهدأ حدة غضبهن  

  وستكون زوجتك شاكرة  

  .نني ربحتها من أجلكأ  

  .)يلتفت ثانية إلى الخدم(  

  بمرح اتبعوني إلى الوليمة  

  .)إلى النساء(  

  أيتها النسوة، مدوا أياديكن  

  في العرس، اضحكن وامرحن  

  في القصر والحقول اليوم  

  سترينني سعيدا كلكن  

  فمن يعرف الحب يرغب  

  للجميع أن يسعد  

  كما يفرح بقلبه المحب!  

.  ويقودها إلى القصر   جوتروناراعه خصر   بروح عالية طافحة بالحب يطوق بذ     ( 

فقط برونهيلدة وجونتر وهاجن يبقـون فـي   . الخدم والنساء يتحمسون له ويتبعونه    

برونهيلدة تقف  . جونتر في خجل عميق، يجلس مغطيا وجهه معتزال وحده        . القاعة

 بعـض الوقـت ثـم       جوترونافي الساحة األمامية، تحملق بحزن خلف سيجفريد و       

  .)أخذ بالتفكير والتدبير وتتطأطئ رأسها

  

  :المشهد الخامس

  

  أي مكر شيطان؟  برونهيلدة

  !تخبأ في هذا المكان  

  أي سحر ساحر؟  

  !قلب الميزان  
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  أين ذهبت حكمتي؟  

  !ألعاشر األقنان  

  أين ذهبت تعويذتي؟  

  !ألحّل ألغاز الزمان  

  !وا أسفاه، وا أسفاه  

  !الويل، الويل لي  

  كل حكمتي ذهبت إليه  

  ضة الصبيةيمسك بقب  

  وبقوته يعصر فريسته  

  وبالرغم أنها تبكي عارها  

  بمرح يسلم نفسه لغيرها  

  آه لو أنني أحظى بسيف  

  !أقطع العهود بينه وبينها  

  .)يتقدم قريبا من برونهيلدة(  هاجن

  ثقي بي، أيتها الزوجة التي ضاع حقّها  

  .سأنتقم لها من الخائن الذي غرر بها  

  .)الدةتنظر حولها بب(  برونهيلدة

  ممن؟  

  من سيجفريد الذي خانك  هاجن

  من سيجفريد؟ أنت؟  برونهيلدة

  )تضحك ببرود(  

  ومضة من عينيه البراقتين  

  كتلك التي تضيء وجهه الكاذب  

  تجعل أية شجاعة، ترتد عنه في رعب  

  قسمه الكاذب؟هل يحميه من رمحي   هاجن

  الحنث باإليمان، من سقط البيان  برونهيلدة
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  و أقوى لتشحذ سيفكجد لنفسك ما ه  

  إن كنت تريد مهاجمة األقوى  

  أعرف عن قوى سيجفريد، وصعوبة قهره في النزال  هاجن

  !فاهمسي لي بنصيحة حكيمة كيف يسقط البطل برمحي  

   بسحري، فما من سالح يقتلهغلفت جسده  برونهيلدة

  أال يؤذيه سالحي؟  هاجن

  ليس في معركة تواجهه، بل من خلف تقتله  برونهيلدة

و رجل ال يعطي ظهره في القتال، وسحري يتالشـى          فه  

  !حين تطعنه

  !وهناك رمحي يطعنه  هاجن

  .)يلتفت بسرعة إلى جونتر(  

  هيا جونتر، النبيل جيبشونج  

  هنا تقف زوجتك الشجاعة معك  

  فلماذا تجلس هناك غارقا في حزنك؟  

  .)يهب بانفعال(  جونتر

  !يا لعاري  

  الويل لي، أنا أتعس الرجال  

  ! أحد ينكر أن العار لحق بكال  هاجن

  .)إلى جونتر(  برونهيلدة

  أيها النذل الجبان، لعروسك خوان  

  تختفي خلف بطل لتحظى باألمان  

  لتنال شرفا ليس بالحسبان  

  إلى أية دناءة هبطت نبالة أصلك  

  !لتنجب نذال جبانا مثلك  

  .)لنفسه(  جونتر

  كنت مخادعا، وخُدعت  
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  كنت غاشّا، وغُششت  

  حقت، وقلبي انفطرعظامي ُس  

  ساعدني هاجن، أنقذ شرفي وشرف األم التي ولدتنا معا  

ال ينقـذك إال مـوت      ! ال العقل وال القوة تستطيع إنقاذك       هاجن

  !سيجفريد

  .)يرتعد مرددا(  جونتر

  !موت سيجفريد  

  !هذا وحده يمحو عارك  هاجن

  .)محملقا أمامه(  جونتر

  ة الدمحلفنا بأخو!  

  لدم، حين تُكسر رابطة ا  هاجن

  !الدم وحده ما يكفّر عنها

  هل كسر رابطة الدم؟  جونتر

  نعم، منذ خانك  هاجن

  هل خانني؟  رجونت

  !جميعكم خنتموني! خانك  برونهيلدة

  من حقي أن أهرق دم العالم   

  !كفارة للجريمة التي لحقت بي  

  !لكن موتا واحدا، موت سيجفريد، يشفي غليلي  

  .)إلى جونتر هامسا(  هاجن

  نت تستفيدسيموت ـ وأ  

  لت على الخاتمصتغدو ملكك إن حقوة عظمى   

  !فالموت وحده ما ينزعه منه  

  خاتم برونهيلدة؟  جونتر

  !خاتم النيبلونج  هاجن

  .)متنهدا(  جونتر
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  إذن ُحكم بالموت على سيجفريد  

  !موته يفيدنا كلنا  هاجن

  ، آه،جوتروناولكن   جونتر

  إن عاقبنا زوجها بهذه الطريقة  

  فعلتنا؟كيف تبرر لنا   

  .)منفعلة بشراسة(  برونهيلدة

  ماذا حكمتي تنبئني؟  

  ماذا سحري يعلمني؟  

  في يأسي العاجز، كل شيء واضح  

  ! الساحرة، هي من أغوت زوجيجوترونا  

    .)إلى جونتر(  هاجن

  بما أن موته يحزنها

  خبئ الفعل عنها  

  غدا نذهب في رحلة صيد  

  والبطل ينطلق أمامنا  

  !خنزير بري يصرعه  

  ليكن األمر كذلك  تر وبرونهيلدةجون

  سيجفريد عليه أن يموت  

  !ليكفّر عن العار الذي لحق بي  

  !لقد خان العهد المقدس  

  !بدمه يدفع ثمن جريمته  

  يا إله النقمة فوتان  

  كن شاهدا على إيماننا  

  !حاميا لشرعنا  

  امنح االنتقام الرهيب  

  !مع جنود السماء، أصغ لحقنا  
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  وسيمسيموت البطل ال  هاجن

  والكنز سيصبح لي  

  !فألنتزع منه الخاتم  

  يا والدي العفريت  

  حارس الليل، سيد النيبلونج، ألبريخ  

  كن مطاعا ثانية! أصغ إلي  

  !من النيبلونج، سيد الخاتم  

  

حين يلتفت جونتر مع برونهيلدة نحو الصالة، يشاهدان        ( 

صبية وبنات يلوحون بطاقات الزهـور      . موكب العرس 

 جوترونـا سيجفريد محموال على سيفه،     . نسعداء مندفعي 

 في خلفية المسرح    فوق التالل . على مقعد يحمله الرجال   

رجال ونساء يحضرون من ممـرات الجبـل المتعـددة          

الحيوانات التي سيضحى بها إلى المذبح الحجري الـذي         

سيجفريد والخدم ينفخون بـأبواقهم نـداء       . ُزين بالزهور 

 جوترونـا  لتـشارك    النساء يدعون برونهيلـدة   . العرس

 بدون انطباع، فتشير    جوترونابرونهيلدة تحملق ب  . فرحها

بينما كانت برونهيلدة تود    . ا األخرى بابتسامة صدوقة   إليه

أن تتراجع إلى الخلف، ينصحها هاجن أن تبقـى قـرب           

جونتر، فيمسك بيدها ثانية، ولم يلبث أن ُحمل على سيفه          

يتحرك بسرعة  الموكب الذي لم يتوقف،     . من قبل الرجال  

 .)نحو قمة الجبل

  


