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  لونغرينأوبرا 

  رد فاغنراريتش

  ترجمة يسرى األيوبي

  

  مقدمة موسيقية

  الفصل األول

  المشهد األول

. النهر ينعكف إلـى خلـف المـسرح       . سهول على شواطئ شلدت قرب أنتورب     (

 رى مرة أخرى وهو ينعكـف إلـى       ُياحية اليمين يختفي باألشجار، و    نمشهده من   

  .)مسافة بعيدة

في مقدمة المسرح الملك هنريرك جالس تحت شجرة بلّوط للقضاء، قربه الملكة            (

ـ نود وجمهـور، يرأسـهم      جبالء و نسكسون والكونت ثورنجيان،      دي  دريكفري

منادي الملك  . رة مفتوحة ئ، قربه أورترود، الطابق األوسط يتشكل من دا       تلراموند

  .)رض تباه للملكوأربعة حملة أبواق في الوسط، يعزفون ع

  

أصغوا إلي، أيها الكونتات، والنبالء والمتحررين في برابان؛          دياالمن

ن، أتى إلى مكانه ليأتمر معكـم حـسب         اهنريك ملك الجرم  

  .قانون المنطقة

  هل ترغبون أن تطيعوا أوامره؟  

  .برغبتنا نطيع أوامره  البرابان

  !مرحبا، مرحبا، يا ملك البرابان  

  .)واقفا(  الملك هنريك

  !اإلله يحييكم، يا رجال برابان المحترمون  

  ليس بال سبب سافرت إليكم  

  !أريد أن أذكركم بمحنة اإلمبراطورية  
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  هل علي أن أخبركم  

  عن البلوى التي طالما زارت أرض الجرمان من الشرق؟  

  .تم من النساء واألطفال أن يصلّوافي التخوم البعيدة طلب  

  !"الهنغارأيها اإلله، أنقذنا من غضب "  

    ولكني أنا، على رأس اإلمبراطورية، وجدت مالئما   

  أن أخطط إلنهاء مثل هذا اإلذالل الرهيب؛  

  النصر في المعركة جاءني بالسالم  

  تسعة أعوام  

  ! اإلمبراطوريةتيموهكذا ح  

  تُ بمدن محصنة، وقالع لتُبنىأمر  

  ومةاواستخدمت الجباة كجيش مق  

    جزية أنكرت علينا ولكن هذه الفترة انقضت وال  

  والعدو عاد يسلّح نفسه ويهدد

   آن األوان للدفاع عن شرف اإلمبراطورية؛ مادعب  

  :الشرق والغرب، للجميع هكذا أقول  

  ليكن كل فدان من أرض الجرمان  

  ،فيه فرق الجنود  

  فال يستهن أحد مرة أخرى  

  !باإلمبراطورية الجرمانية  

  السكسون والتورنج 

  ! اهللا لشرف اإلمبراطورية الجرمانيةمع! دعنا نغادر  

  .)جالسا مرة أخرى(  الملك

  جئت إليكم اآلن، يا رجال البرابان  

  ا إلى القواتو، لتنضمألستدعيكم إلى مينز  

  اكمئني أن أريكم يحزنني ويس  

  بدون أمير تعيشون في خصام  
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  ُأخبرت عن فوضى وحروب الثارات  

  !دوهكذا سأولّي عليكم فريدريك دي تلرامون  

  إنني أعرف أنك رجل ذو فضل عظيم  

  .تكلّم، حتى أعرف سبب هذا الصراع  

  شكرا لك، أيها الملك، لمجيئك وإصدار حكمك  فريدريك

  أنا أقول الصدق ألنني غير قادر على الخداع  

  دون برابان حين رقد على فراش الموت  

  طلب مني الوصاية على أبنائه  

  إلزا الفتاة وجوتفريد الصبي  

  يت بإخالص طفولتهوأنا رع  

  حياته كانت جوهرة من الشرف  

  تصور، أيها الملك، حزني العميق  

  سلبت مني جوهرة الشرفحين   

  ذات يوم أخذت إلزا الصبي في نزهة إلى الغابة  

  ولكن غادرت بدونه  

  وباهتمام كاذب أخذت بالسؤال عن أخيها  

  قائلة أنها حادت قليال عنه  

  وحين عادت لم تره ثانية  

  المحاوالت التي فعلتها إليجاد الصبي الضائعكل   

  ذهبت أدراج الرياح؛  

   بالتهديدات ضغطت على إلزانوحي  

  هجأخذت ترتجف شاحبة الو  

  واعترفت بانها قتلت أخاها  

  

  أمسكني رعب شديد من الفتاة التي اقترفت  

  مثل هذه الجريمة  
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  وحقي أن أطلبها للزواج  

  الذي منحني إياه والدها  

  .نه، واتخذت زوجة سرتنيتخلّيت ع  

  .)يقدم أورترود التي تنحني أمام الملك(  

  .أورترود سليلة أسرة رادبود، أمير فريجيا  

  .) مراسم السلوكايتحرك بضع خطوات إلى األمام متكلّف(  

  قمت بدعوى ضد إلزا بارابان   

  واتهمتها بقتل اخيها  

  وطالبت بحقي في حكم البالد بنفسي  

   في أسرة الدوقبما أنني التالي  

  وزوجتي من أسرة  

  !أعطت أمراء هذه البالد  

  !فأصدر فيها حكمك! سمعت الدعوى، أيها الملك  

  !بوند اتهمها بجريمة شنيعةرتلنعم،   جميع الرجال

  !بغضكم هذا االتهام يملؤني بال  

  !أية جريمة شنعاء أسمعها  الملك

  كيف يمكن لمثلها أن يحدث  

  م اليقظةسيدي، غارقة في أحال  فريدريك

  هذه الفتاة المغرورة رفضت يدي  

  .فاتهمتها بحب سري  

  

   أنها لو تخلّصت من أخيهاظنّت  

  فستصبح دوقة برابان  

  عرابموتستطيع بحق رفض يد ال  

  .وتعلن بوضوح حبها السري  

  .)يقاطع فريدريك الشديد الحماس يإشارة رصينة(  الملك
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  !ناد لي المتّهمة  

  !لتبدأ المحاكمة  

  .بني اهللا الحكمةوليه  

  .)يتقدم المنادي برصانة إلى منتصف المسرح(  

  المحاكمة ستقام في هذا المكان  المنادي

  !بسلطة وحق الملك  

  .)الملك يعلّق درعه على شجرة البلّوط باحتفال رسمي(  

   بهذا الدرعسأبقى غير محمي  الملك

  حتى أصدر حكمي القاسي الرحيم  

سكسون والتورنج يغمسون األسنّة فـي      يسحبون سيوفهم، ال  (  جميع الرجال

  .)األرض أمامهم، البرابان يلقونها مسطحة على األرض

  ال يعود السيف إلى غمده  

  !حتى نرى العدالة من خالل المحاكمة  

  حيث يعلّق الملك درعه  المنادي

  هناك سترون اآلن العدالة  

  تُصان بالمحاكمة  

   عاليا وبوضوحسأناديوهكذا   

  .ذا المكانإلزا، اظهري في ه  

  



 أوبرا لونغرين                                ترجمة يسرى األيوبي   

 6

  الفصل األول

  المشهد الثاني

  تتوقّف في خلف المسرح برهة قبل أن تتحرك ببطء :  بثوب بسيط أبيضإلزا(

  يتبعها النساء، بلباس أبيض بسيط، . نحو منتصف المسرح األماميوخجل 

  .)في خلف المسرح في الطرف األبعد لدائرة المحاكمةولكنهن يبقين 

  

  !صلالمتهمة ت! انظروا  الرجال

  !ءة ونقيةاكم تبدو متألّقة، كم تبدو وض! آه  

  إن من يجرؤ على اتهامها  

  .ال بد أنه واثق من جرمها  

  ابان؟هل أنت إلزا من بر  الملك

  .)إلزا تخفض رأسها إيجابا(  

  تعترفين بي قاضيا لك؟هل   

تحول نظرها إلى الملك، تتطلّع في عينيه، وبإشارة ثقة          إلزا(  

  ).به، تؤكّد وثوقها

  :أسألك سؤاال آخر  

  الخطيرةةهل أنت واعية تماما للقضي   

  التي تمثلين بها أمامي؟  

إلزا تنظر إلى فريدريك وأورترود، ترتجف، وتحني رأسها        (  

  .)بحزن وهي مطرقة

  ماذا عندك لتقولي عن القضية؟  

  "! )ال شيء"إلزا تشير، وإشارتها تتضمن الجواب (  

  إذن تعترفين بأنك مذنبة؟  الملك

  .)تجفل بحزن برهة من الزمن(  إلزا

  !آه يا أخي المسكين  

  ! يا للسلوك الغريب! ما أغرب هذا  جميع الرجال
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  ماذا عندك لتأتمنيني عليه؟! تكلمي إلزا  الملك

  .)بهدوء تتجلى روحها وهي تحملق فوقها(  إلزا

  وحيدة كنت في األيام العاصفة  

  صلّيت لإلله،  

  وكل حزن قلبي  

  ةفي الصال أفرغته  

  ي وتفجعينومن أني  

  صدر هدير عظيم  

  ُسمع صداه في السماء  

  أصغيت إليه وهو ينحسر بعيدا  

  حتى ال أستطيع سماعه  

  أغلقت عيني   

  وغبت في نوم عميق  

  أهي تحلم؟ أهي تتهلل بالغبطة؟! ما أغرب هذا  جميع الرجال

  .)كأنما يريد أن يوقظ إلزا من حلمها(  الملك

  ! المحكمةإلزا دافعي عن نفسك أمام  

  .)تعبير إلزا يتحول من اإلشراق في حلم إلى تحول مجنون(  

  في سالح رائع ساطع  إلزا

  اقترب فارس   

  رجل ذو فضيلة نقية  

  كما لم أر مثله أبدا  

  إلى جانبه بوق  

   مرتكز إلى سيفهووه  

  هكذا بدا لي  

  ال أدري من أين  

  هذا المحارب الصادق  
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  أعطاني العزاء  

  سأنتظر الفارس  

  وسيكون المدافع عني  

  لتحفظنا رحمة السماء  جميع الرجال

  ! حتى تعرف بوضوح من المتّهم ها هنا  

  فريدريك، إنك رجل شريف  الملك

  فكّر بعناية  

  من تتهم؟  

  حالتها الحالمة ال تخدعني  فريدريك

  !سمعتم كيف تحلم بحبيب  

  !فلدي سبب معقول ألتّهمها كما فعلت  

  موثوقجريمتها ُبرهن عليها بشكل   

  ولكن حتى أبدد شكوكك بشاهد  

  سيكون هذا مسيئا لكبريائي  

  !أنا هنا، وها هو سيفي  

  من منكم يجرؤ أن يحارب  

  ضد شرفي؟  

  !كلنا سنحارب من أجلك! ال أحد منا  البرابان

  هل تذكر كيف خدمتك،! وأنت، أيها الملك  فريدريك

  وكيف هزمت الدنماركيين المتوحشين في المعركة؟  

  اذ اهللا أن أنسى وتذكّرنيمع  الملك

  أنا أعترف بأنك ذو فضل عظيم  

  انف برابأريد أن أعر  

  أن ليس لك غاية في ملك أحد بل ملكك  

  واهللا وحده  

  !عليه أن يقرر في هذا األمر  
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  !لنبدأ اآلن! امتحان في المعركة! امتحان في المعركة  جميع الرجال

  ! تلراموندتأسألك، فريدريك، كون  الملك

  فق على حرب حتى الموتهل توا  

  رفك في امتحان في المعركة؟شلتدافع عن   

  !نعم  فريدريك

  !واآلن أسألك، إلزا برابان  الملك

  هل توافقين على حرب حتى الموت تحدث ها هنا  

  وتطلبين من حاميك أن يدافع عنك في امتحان في المعركة؟  

  .)بدون أن تتطلّع إليه(  إلزا

  !نعم  

  بطلك؟من تختارين ليكون   الملك

  أعلني اآلن  

  !عن اسم عاشقك  

  !انتبهي  جمهور البرابان

  .)والجميع يراقبها. ال تزال متألّقة بالغبطة(  إلزا

  سأنتظر الفارس  

  سيكون المدافع عني  

  .)بدون أن تنظر حولها(  

  اسمعوا أية مكافأة أقدمها  

  إنها ُمرسلة من اإلله  

  في أراضي والدي  

  سيلبس التاج  

  دةوأعتبر نفسي سعي  

  حين يأخذ كل أمالكي  

  وإذا أراد الزواج بي  

  سأعطيه ذاتي  
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  .)ألنفسهم(  جميع الرجال

  !إنها مكافأة عجيبة، هبة اهللا  

   غاليانيراهمن يحارب من أجلها   

  اآلن منتصف النهار، الشمس في كبد السماء  الملك

  !إنه الوقت المناسب، لنقم بالنداء  

األبواق األربعة، يأمرهم   المنادي يتقدم إلى األمام مع حملة       (  

أن ينفخوا في األبواق في االتجاهات األربعة، يتقدمون إلـى          

  .)طرف دائرة القضاء ويصيح قائال

  إن من يريد أن يحارب في امتحان المعركة  المنادي

  !من أجل إلزا برابان ليتقدم إلى األمام  

  .)صمت طويل(  

ر شيئا غيـر    إلزا بهدوء تام تبدأ بالنظر منزعجة كأنما تنتظ       (  

  .)متوقّع

  النداء تالشى دون أن يستجيب له أحد  جميع الرجال

  !األمور غير سالكة بالنسبة لها  

  .)مشيرا إلى إلزا(  فريدريك

  انظروا إليها، هل اتهمتها زورا؟  

  معي الحق  

  .)تتحرك نحو الملك(  إلزا

  أرجوك أيها الملك  

  !بنداء آخر لفارسي  

  يع السماعفمن المؤكّد أنه بعيد وال يستط  

  .)للمنادي(  الملك

  !أرسل نداء آخر لالمتحان  

المنادي يعطي إشارة لحملة األبواق أن يتحولوا إلى الجهات         (  

  .)األربعة من البوصلة
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  ليتقدم إلى األمام  المنادي

  د أن يدخل امتحان المعركةريمن ي  

  من أجل إلزا برابان  

  .)مرة أخرى كان هناك صمت طويل متوتّر(  

  في صمت كئيب أصدر اهللا حكمه  رجالميع الج

النـساء  . إلزا تهبط على ركبتيها تصلّي بحماس وخـشوع       (  

المرافقات لها يقلقن على سيدتهن، ويتحركن إلى األمام إلـى          

  .)الساحة األمامية

  أنتن حملتن نحيبي إليه  إلزا

   منهنجاءني كما طلبت  

  يا إلهي، أخبر فارسي بأمري  

  !ليساعدني في محنتي  

  أراه اآلن كما رأيته من قبلدعني   

  .)في تعبير تجّل من الفرح(  

  !كما رأيته حينذاك، دعه يكون قربي  

  .)يركعن على األرض(  النساء

  إلهي، ابعث لها النجدة  

  !إلهي، أصغ إلينا  

الرجال يقفون على األرض المرتفعة قرب النهر كانوا أوائل (  

 فـي   ، الذي شوهد على مسافة    لونغرينالذين شهدوا وصول    

 عن شـاطئ النهـر،      الرجال البعيدون . سفينة تجرها بجعة  

ماكنهم، كان فضولهم يزداد وهم يـسائلون       بدون أن يتركوا أ   

يتحركون من مقدمة المسرح إلى النهر      و القريبين من الضفة  

  .)ليروا بأنفسهم ما يجري

  أي شيء غريب؟ أية معجزة؟ بجعة؟! انظروا! انظروا  الرجال

  !نحونابجعة تجر السفينة   
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  فارس يقف مستقيما فيها  

  وعيناه تبرقان! كم يسطع درعه  

  انظروا إنه يقترب اكثر! في روعة مذهلة  

  !والبجعة تسحبه بسلسلة ذهبية  

آخر الرجال يسارعون نحو الشاطئ؛ مقدمة المسرح لـيس         (  

  .)ود والنساءرت، وأور.فريدريك، وإلزا، وفيه إال الملك

يرى كـل شـيء؛ فريـدريك        مقعده العالي كان الملك      من(  

وأورترود في صدمة من المفاجأة؛ إلزا التي كانت تـصغي          

إلى صراخ الرجال بمزيد من الغبطة، تبقى فـي منتـصف           

  .)المسرح؛ وهي ال تجرؤ حتى على النظر حولها

  .)يعودون إلى مقدمة المسرح في حالة من االنفعال العظيم(  الر جال

  قد حدثت! أعجوبة! أعجوبة! أعجوبة  

  !عجوبة لم يسمع بها أحد أو يراها أبداأ  

  !نشكرك يا إلهنا، لحمايتك هذه المرأة الضعيفة  النساء
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  الفصل األول

  المشهد الثالث

  .)لونغرينإلزا تلتفت وتصيح حين ترى (

   

  جميع الرجال والنساء

  !نحييك، أيها الرجل الذي أرسله اإلله  

ي منتصف  السفينة التي تجرها البجعة، تصل إلى الشاطئ ف       (  

، البسا درعا فضيا ساطعا وخـوذة       لونغرينالساحة الخلفية؛   

في يده ودرع على ظهره وبوق ذهبي صغير إلـى جانبـه،            

فريـدريك ينظـر إلـى      . يقف في السفينة مستندا إلى سيفه     

أورترود التي اتخـذت وضـعا      .  في رعب أخرس   لونغرين

حالمـا  . متحديا باردا تُصاب بالرعب حين تـشاهد البجعـة        

 ليخرج من السفينة، يسود صـمت متوقـع         لونغرينحرك  يت

  .)على الجمهور المحتشد

  .)ينحني للبجعة(  لونغرين

  !اذهبي أيتها البجعة العزيزة  

  اذهبي عبر المياه  

  إلى حيث قاربك قد جاء بي  

  !عودي إلينا فقط حين تحل علينا السعادة  

   حملت الواجب بإخالصنهكذا قد تكوني  

  !زيزتي البجعةوداعا، وداعا، يا ع  

البجعة تعود إلى السفينة وتدور حولها ثم تسبح عائدة إلـى           (  

  .) يحملق فيها متأمال فترة من الزمنلونغرين. النهر

  أي ارتعاش غبطة حلوة يغمرنا  رجال ونساء

  أية قوة مباركة تمسكنا بسحرها  

  ما أعدل وأنبل أن نرى  
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  !عجزة إلى شواطئناجاء بالممن   

ة النهر ويتقدم إلى المـسرح األمـامي         يترك ضفّ  لونغرين(  

  .)بهدوء ورصانة وينحني أمام الملك

  !سيفك وليبارك اهللا! ليحيا الملك هنريك  

  وليتمجد اسمك العظيم  

  وال يختفي من وجه األرض  

  فهل لي أن أتعر! أشكرك  الملك

  إلى القوة التي جاءت بك إلى هذه البالد  

  هل أتيت نحونا ُمرسال من اهللا؟  

  جئت للمعركة من أجل فتاة  غرينلون

  اتهمت بجريمة منكرة  

  فلنر اآلن إن كنت. لهذا أرسلت  

  .محقا بالمجيء  

  .)يتحرك قليال إلى قرب إلزا(  

  تكلمي إذن، إلزا بارابان  

  إذا كنت تقبليني كحاميك  

  هل بدون خوف أو خشية  

  تضعين نفسك تحت حمايتي؟  

، ال تتحرك كأنمـا     نلونغريمذهولة تنظر طوال الوقت إلى      (  إلزا

هي مسحورة؛ ولكنها حالما خاطبها بدت كأنما تستيقظ مـن          

  .)حلم وتقع عند قدميه وقد أخذها الفرح

  خذني معك؛! يا فارسي، يا مخلّصي  

  أعطيك كل ما أملك  

  إن كسبت المعركة من أجلك  لونغرين

  صبح زوجك؟ترغبين أن أهل   

  بكل تأكيد  إلزا
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  وبحرية أهبك جسدي وروحي  

  إلزا، إذا كنت سأصبح زوجك  رينلونغ

  إذا كنت سأحمي وطنك وشعبك من أجلك  

  عليك أن تعديني بشيء واحد  

  نيأبدا لن تسألي  

  أو تقلقي نفسك بأن تعرفي  

  إذا يوما سافرت  

  !عن اسمي، أو عن أصلي  

  .)غير واعية(  إلزا

  !سيدي، لن يأتي هذا السؤال على لساني! أبدا  

  ذا أقوال؟هل تدركين ما! إلزا  لونغرين

  أبدا لن تسأليني  

  أو تقلقي نفسك بأن تعرفي  

  إذا يوما سافرت  

  !عن اسمي ، أو عن أصلي  

  .)تنظر إليه بعاطفة متقدة(  إلزا

  يا مخلّصي،! يا مالكي! يا حامي  

  !من يؤمن دائما ببراءتي  

  أية جريمة أو شك يكون أعظم  

  من ذلك الذي يسلبك مصداقيتك  

  تيبما أنك ستحميني في محن  

  فانا بإخالص وشرف أطيع أمرك  

  .)متأثّرا، يرفعها إلى صدره بفرح عظيم(  لونغرين

  !أحبك! إلزا  

  .)كالهما يبقيان فترة في نفس الوضعية(  

  ما أروع ما أرى  رجال ونساء
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  السحر يسبيني  

  أشعر بقلبي واهن  

  لرؤية الرجل النبيل المبارك  

عايته قبـل أن     يقود إلزا إلى الملك ويسلمها إلى ر       لونغرين(  

  .)يتحرك برصانة إلى منتصف الدائرة

  .اسمعوني، جميعا، شعبا ونبالء  لونغرين

  !أعلن اآلن أن إلزا برابان بريئة من كل تهمة  

   كاذب، وكونت تلراموندموأن االتها  

  !سيظهر لكم أمام محكمة اهللا  

  .)عدد يتكاثر، يوشوشون فريدريكقلّة، ثم ب(  نبالء برابان

  ال تخاطر! عركةانسحب من الم  

  !إنك لن تنتصر أبدا  

  فهو مدعوم بقوة عظمى  

  !وال يفيد معه سيفك الشجاع  

  !نحن أصدقاؤك المخلصون نستجديك! انسحب  

  !الهزيمة، والندم المرير ينتظرك  

 دون أن يرفّ له جفن يتملّكه التردد ولكنـه          لونغرينمراقبا  (  فريدريك

  .) يصل إلى قرارأخيرا

  ون جباناأن أموت خير من أك  

  دري أي سحر جاء بك كي تلقاناأال   

  غريب يقف بشجاعة أمامي  

  ولكن تهديدك المثير أبدا لن يحركني  

  فأنا لم أعتد الكذب  

  وسأتحداك في المعركة  

  !آمال أن يكون النصر لي  

  !لتأمر بالمعركة، أيها الملك  لونغرين
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  .)كل واحد يستعيد مركزه السابق(  

  ، ثالثة رجال عند كل محاربتعالوا إلى األمام  الملك

  !وقيسوا دائرة المعركة  

 ،لـونغرين ثالثة نبالء سكسون يتقدمون إلى األمـام عـن          (  

وثالثة من البرابان عن فريدريك؛ وأخذوا بقيـاس منطقـة          

  .)المعركة، مؤشّرين دائرة كاملة برماحهم

  .)واقفا في منتصف الدائرة(  المنادي

  اسمعوني، أصغوا بانتباه؛  

  ي رجل من إحداث إخالل في المعركةليحذر أ  

  ابتعدوا عن حلقة القتال  

   أحد قانون السالمإن لم يحترم  

  فإن كان حرا يدفع من ماله  

  وإن كان عبدا يدفع من رأسه  

  إن كان حرا يدفع من ماله  جميع الرجال

  !وإن كان عبدا يدفع من رأسه  

  .) وفريدريكلونغرينل(  المنادي

   بالقتالاسمعاني أيها المتحاكمان  

  ارميا بإخالص واحترام قانون القتال  

  ال تدعيا الخداع ومكر السحر  

  ب طبيعة االمتحانيخر  

  اهللا سيصدر حكمه العادل  

  !ثقا به، ال بقوتكم  

   وفريدريكلونغرين

  يقفان أحدهما قبالة اآلخر، خارج الدائرة(  

  اهللا سيصدر حكمه علي  

  تيأنا واثق به، ال بقو  
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  .)م إلى الوسط ملتزما بأقصى المراسميتقد(  الملك

  يا إلهي وسيدي، أناديك  

  .)الجميع يحسرون عن رؤوسهم بأقصى االحترام(  

  أن أكون حاضرا هذا القتال  

  نةمطالبا من خالل النصر بالسيف البي  

  !التي تظهر بوضوح الخداع من الحق  

  ليحارب البريء بذراع بطل  

  زيف من قوتهموليسلب ال  

  ها اإلله في هذه الساعة العصيبةفساعدنا أي  

  ألن حكمتنا عاجزة عن تبيان الحق  

  سُيعرف اآلن قضاؤك الحق فينا  لونغرينإلزا و

  ! فإني ال أتردديا إلهي وسيدي، ولذا  

   إليك مخلصا قابال بقضائكجئت  فريدريك

  !يا سيدي، فال تجعلني أخسر شرفي  

  أنا أعتمد على قوته  أورترود

  !النصر لهفحيثما يحارب، يكون   

   ذراع وقوة بطلأعط للبريء  جميع الرجال

  واخذل الكاذب واسلب قوته  

  ليكن قضاؤك العادل فينا  

  !يا إلهنا وسيدنا، ال تتردد  

  !يا إلهي أعطه بركتك  النساء

لى مكانه، مشدود االنتباه، الـشهود الـستة        اكل فرد يعود    (  

 إلزا والنساء يقفـن   . يبقون قرب رماحهم عند طرف الدائرة     

 إشـارة ب. في مقدمة المسرح تحت شجرة البلوط قرب الملك       

 لونغرين. ُأعطيت من المنادي، حملة األبواق نادوا للمعركة      

الملـك يـسحب سـيفه      . وفريدريك أنهيا تحضيراتهما للقتال   
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لمعلّق علـى شـجرة     ويضرب به ثالث مرات على الدرع ا      

ـ    لـونغرين بة األولى   عند الضر . البلوط ذا  وفريـدريك يتخ

ـ       عالوض ان ذية المحترمة؛ وعند الثانية يسحبان سيفيهما ويتخ

بعد عدة ضربات . وضعية الحارس؛ وعند الثالثة يبدآن القتال

يحـاول  .  ينقض على خصمه بضربة قاتلـة      لونغرينمتتالية  

فريدريك أن ينهض ولكنه يترنّح بضع خطوات ويقع علـى          

  .)األرض

ـ        (   ن حين يسقط أرضا يسحب السكسون والتورنج سيوفهم م

خذ الملك درعـه    أي. األرض والبرابان يقبضون على سيوفهم    

  .)من شجرة البلوط

  .)سيفه على رقبة فريدريك(  لونغرين

  !بنصراهللا أصبحت حياتك اآلن ملكي  

  .)يحرره(  

  لعلّك تكرس الباقي منها . سأنقذ حياتك  

  !في الندم وطلب المغفرة

 والرجال  النبالء. جميع الرجال يعيدون سيوفهم إلى أغمادها     (  

  .)اآلخرون يملؤون منطقة القتال حتى تمتلئ بجمهور الشعب

  .)ُيعيد سيفه إلى غمده(  الملك

  !النصر! النصر  

  مرحى لك، أيها البطل  

  .)لونغرينالملك يقود إلزا إلى (  

  األلحان التي تصف فرحيليتني أجد   إلزا

  عادل مجدكت  

  جديرة بمدحك  

  أنغام غنية بالثناء عليك  

  كليا فيك سأذوب  
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  وأمامك أذبل إلى العدم  

  أعطيك كل ذاتيحين وألكن سعيدة   

  .)لونغرينتقع على صدر (  

  .)يرفع إلزا عن صدره(  لونغرين

  كسبت النصر  

  من خالل براءتك وحدها  

  سعادةالغنى والواآلن ستكافئين ب  

  !عن كل الذي قاسيته  

  .)متقلّبا في ألم على األرض(  فريدريك

  د اهللاويل لي، لقد ُهزمت بي  

  ومن خالله النصر جانبني  

  والخصم هزمني  

  ومجدي وشرفي زال عني  

  أترى أحظى بالخالص  

  أم أن اليأس سيالزمني؟  

 بنظرات  لونغرينغاضبة لرؤية فريدريك مهزوما؛ وتحدج      (  أورترود

  .)منطوية على الشر

  من هذا الذي هزمه؟  

  هل أقف أمامه ال حول لي وال قوة  

  سأهل سيخضعني إلى الي  

  هل آمالي كلها تخيب في بؤس  

   عاليا لحن النصرليرن  الملك والرجال

  لنحيي البطل بأعلى الثناء  

  المجد لرحلتك  

  الثناء لقدومك  

  مرحى ألصلك  
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  يا حامي الضعفاء  

  

  دافعت بشرف  

  عن حق الضعفاء  

  الثناء لقدومك  

  !مرحى ألصلك  

  نغني بالثناء عليك وحدك  

  عاليا من أجلكوغناؤنا يرن   

  أبدا لن يعود فارس في مقامك  

  إلى هذه البالد  

  ليتني أجد األلحان التي تصف فرحي  النساء

  تعادل مجدك  

  جديرة بمدحك  

  أنغاما غنية بالثناء عليك  

  دافعت عن حق الضعفاء  

  الثناء عليك لمجيئك  

  !مرحى ألصلك  

 علـى درعـه والبرابـان       لونغرينشباب سكسون يحملون    (  

الملك بعد أن فرشوا عليـه بـضعة        يحملون إلزا على درع     

. أوشحة؛ وحمل االثنان معا في أعظـم الهتـاف والـسرور        

  .فريدريك يرتمي فاقد الوعي عند قدمي اورترود

  
 


