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  ريتشارد فاغنر

  بارسيفال

  الفصل الثاني
  قصر كلينغور السحري

  درج حجري يقود إلى سور بشرفات في أعلى . داخل برج مفتوح للسماء(

   المسرح يمثّل الحائط البارز من البرج، وهو يقود إلى الظلمة في .الحصن

  .)أدواته سحرّية، وجهاز الستحضار األرواح. األسفل

على الحائط البارز، جالسا أمام مرآة معدنية فـي جانـب           (  كلينغور

  .)الحائط

  حان الوقت  

  ليغوي قصري المسحور األحمق  

  الذي أراه يتقدم من بعيد، صائحا  

   تنام كالموتى تمسك بها اللعنةوامرأة  

  ولدي من القوة ما أحّل بها قضيتها   

  !إلى العمل! هيا إذن  

ينزل متسلال إلى الوسط ويشعل البخـور، الـذي تمتلـئ           (  

ثم يجلس مرة ثانية أمـام      . الساحة الخلفية بدخانه األزرق   

  )المرآة السحرية وينادي األعماق بإشاراته الغامضة

  إلي! ناتعالي ه! تعالي هنا  

  سيدك يأمرك، من ال اسم لها  

  !أيتها الساحرة من قديم الزمان، يا وردة الجحيم  

  أنت هيرودياس، أي شيء آخر تكونين؟  

  !جوندريجيا هناك، كوندري هنا  

  !تعالي من هناك كوندري! تعالي هنا  

  !أطيعي: سيدك يناديك  
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. تبـدو نائمـة   . ظهر في النـور األزرق     يُ شكل كوندري (  

وأخيـرا تـصدر    . ك بالتدريج مثل شخص يـستيقظ     تتحر

  .)صرخة رهيبة

  !هل أنت مستيقظة؟ ها  

  وقعت في قبضتي ثانية اليوم  

  في الوقت المناسب  

  .) تصيح مولولة مذعورةكوندري(  

  قولي، أين كنت تتجولين؟  

  بين الفرسان ودائرتهم  

  !حيث كوحش كنت تعاملين  

  أليس األفضل أن تفعلي ذلك معي؟  

  ت على سيدهم من أجليحين قبض  

  الحارس التقي ألرض العشاء الرباني!  ها!اه  

   تغادرين؟ما الذي جعلك ثانية  

  .)بصوت أجش متقطّع بأنها تعاني السترداد صوتها(  كوندري

  !أواه! أواه  

  !سود اللياليأيا   

  أيها الغضب! جنون  

  !أيتها التعاسة  

  ...نامي... نامي  

  !الموت... نامي عميقا  

  !هل أيقظك رجل آخر؟ إيه تكلّمي  كلينغور

  !...لعنتي... نعم  كوندري

  !يا لشوقي... يا لشوقي  

  أحد الفرسان األتقياء؟! ها ها  كلينغور

  هناك خدمت... هناك  كوندري
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  نعم، لتجعلي الصواب الخطأ  كلينغور

  الذي فعلته بهم عن سوء نية؟  

  لن يساعدوك أبدا  

  أنا أطالب بحقّي  

  يفرونجميعهم   

  ا سقط أثبتهمعندم  

  بين ذراعيك  

  وتدحرج منه رمحه  

  فأمسكته أنا من سيدهم   

  واليوم علي أن أقابل  

  خطرهمأ  

  من يتدرع بحمقه  

  !آه!...آه... أبدا... أنا  كوندري

  ستفعلين، عليك أن تفعلي  كلينغور

  أن ترغمني... ال تستطيع... أنت  كوندري

  إنني أمسك بك، أنت تحت رحمتي  كلينغور

  أنت؟  كوندري

  .أنا سيدك  كلينغور

  بأية قوة تمسكني؟  وندريك

  ألنك فقط معي! ها  كلينغور

  .قوتك لن تسعفك  

  .)تضحك بصوت حاد(  كوندري

  ها، ها، هل أنت نظيف؟  

  .)بغضب(  كلينغور

  لماذا تسألين؟ أيتها الساحرة الملعونة  

  .)يستغرق في تأمل كئيب(  
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  !يا للبالء الرهيب  

  الشيطان يسخر مني  

  ي سعيت يوما للطهارةألنن  

  !يا للبالء الرهيب  

  ألم رغبة لم تروض  

  غريزة جهنّمية  

  حاولت أن أصمتها حتى الموت  

  !أفلح فلم  

  إنها اآلن تضحك عاليا وتسخر مني  

  ، يا عروس الشيطان؟من خاللك  

  !احذري  

   ،رجل واحد ندم  

  .ازدراء وتأنيب ضمير

  هذا الرجل المتكبر القوي في القداسة  

  ي طردني ذات يومالذ  

  عرقه دمره  

  !مما فعلت به لم يعتبر  

  حارس الكنز المقدس يذوي ويفتر  

  وسرعان ما  

  أعرف أنه ُيقهر  

  !وأنا سأكون حارس أرض المسيح  

  !ها ها  

  كيف رأيت البطل أمفورتاس  

  من كان صيدا لسحرك؟  

  !يا لأللم! يا لأللم  كوندري

  !ضعيفا كاآلخرين!... هو كان ضعيفا  
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  عهم ضحايا فتنتي ولعنتيجمي  

  آه، محرم علي النوم  

  أطلق حريتي كي أكسبك؟  

  :من يمسك بك يحررك! ها  كلينغور

  !حاولي مع الصبي الذي أتى ليقابلك  

  !لن أفعل... أنا  كوندري

  .)يسرع باعتالء حائط البرج(  كلينغور

  إنه يصعد إلى البرج  

  !وا أسفاه! وا أسفاه  كوندري

  هذا؟ من أجل هل استيقظت  

  هل علي؟ هل علي؟  

  .)ينظر إلى أسفل(  كلينجور

  !الصبي وسيم! ها  

  !الويل لي! أواه  كوندري

  .)مستندا إلى الجدار، ينفخ في البوق(  كلينغور

  !هيا يا فرسان! هيا يا حرس  

  !األعداء اقتربوا! انهضوا! أيها األبطال  

  كيف اندفعوا نحو المتاريس! ها  

  كتيبتي المخدوعة  

  ساحرات الجميالتلتحمي ال  

  !الشجاعة! الشجاعة! نعم  

  إنه ليس خائفا! ها! ها  

  لقد نزع سالح فارس الشجاع  

  مستعمال سيفه ضد من هاجمه  

كوندري تنفجر في ضحكة هستيرية تتحول إلى صيحة ألم         (  

  .)متشنّج
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   ما ينسجم حماسه مع البلداءما أسوأ  

  !يضرب واحدا في ذراعه وآخر في عجيزته  

  ضعفون؛ ويهربوني! ها ها  

النور األزرق يتالشى تاركا كل شيء في       . كندري تختفي (  

  .)بعكس السماء الزرقاء فوق الجدران. ظالم في األسفل

  كل واحد يتلقّى جرحا  

  ال أحقد على أحد منهم  

  لعل جميع نسل الفرسان  

  يبطش أحدهم باآلخر وهو غضبان  

  كيف بفخر يقف عند المتراس! ها  

  ة وجنتاهوتتخضب بالسعاد  

  وكيف بدهشة طفولية  

  يحملق في الحديقة المهجورة والناس  

  .)يتحول نحو الساحة الخلفية(  

  هيا، يا كوندري  

  ماذا؟ أال زلت تعملين؟  

  أعرف نوع السحر! ها ها  

  !الذي به أهدافي تخدمين  

  .)يتطلّع مرة أخرى إلى الخارج(  

  

  أنت أيها الشاب البريء  

  النبوءات جعلت منك  

  ابا مملوءا بالحيويةش  

  لتقع في قبضتي القوية  

  وحين تفقد البراءة  

  !ستصبح عبدي وأنا سيدك  



                  ترجمة يسرى األيوبيال                 بارسيفأوبرا   
                                              

 8

يسرع بالنزول من البرج؛ في نفس الوقت تتحول الحديقة         (  

السحرية مالئة المسرح كله، بنباتات المنطقة الحـارة مـن          

زهور وورود؛ وفي خلف المسرح شـرفات فـي أعلـى           

الحصن وفي جناحيه أجزاء من القصر الفحم نفـسه مـع           

بارسيفال واقف فوق المتراس يحملق بدهشة      .سطيحة أمامه 

من كل الجهات تظهر جوار رائعة تأتي مـن         . إلى الحديقة 

 ثم من القصر، في بلبلة شديدة؛ متنقّبات بغـالالت          الحديقة،

ناعمة مختلفة األلوان على عجل كأنهن استيقظن فجأة من         

  .)نومهن مذعورات

  .)يدخلن من الحديقة(  صبايا

   كان الضجيج والصخبهنا  

  وقرقعة السالح وصيحات الغضب  

  !ويل لنا! هنا! هنا  

  .)قادمات من القصر(  صبايا

  من هو الساقط؟  

  أين هو الخاسر؟  

  !االنتقام لنا  

  حبيبي جريح؟  بعض الصبايا

  أين أجد حبيبي؟  أخريات

  !استيقظت بمفردي  خرياتأ

  أين هربوا؟  

  !داخل القصر  أخريات

  !وا أسفاه! وا أسفاه  

  رأيناهم في جروح دامية  

  ساعدونا، أنجدونا ما هذي البلية؟  

  لعدو الذي هاجمنا؟من ا  
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  .)يرين بارسيفال وُيشرن إليه(  

  ها هو واقف هنا  

  أراه هناك، أراه هناك  

  !وسيف فارسي في يده  

  .رأيت دم حبيبي يقطر منه  

  !أراه؛ كيف يتسلّق الصخرة  

  وأسمع بوق سيدي  

   يركض من هنافارسي  

  عادوا جميعا،  

  وكل واحد يجابهه السالح  

  جرح حبيبي  

  ُضرب حبيبي  

  رب صديقيُض  

  ال يزال مدمى  

  !السيف في يده  

  !أنت هناك! أنت هناك  

  لماذا خُلقت هذي البلية؟  

  !ملعون أنت  

  .)كمة إلى الحديقةبارسيفال يهبط من األ(  

  !آه أيها الجريء  الصبايا

  كيف اقتربت منا؟  

  لماذا ضربت أحبتنا؟  

   الجميالت،يا فتياتي  بارسيفال

  كيف ال أضربهم؟  

  ون طريقي إليكنوهم ُيغلق  

  يا فتياتي الجميالت  
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  هل كنت تبحث عنّا؟  الصبايا

  هل رأيتنا؟ كيف شاهدتنا؟  

  لم أشاهد في حياتي مثلكن جماال  بارسيفال

  كل ما في جمعكن رائع يتالال  

  ذيتنا؟أأال تريد إذن   الصبايا

  ال أستطيع فعل ذلك  بارسيفال

  سببت لنا اآلالم مع ذلك  الصبايا

  ضربت أحبابنا  

  فمن يلعب معنا بعد ذلك؟  

  !أنا أفعل بسرور  بارسيفال

. دهشة الصبايا تتحول إلى مرح، ثم تنفجر إلى ضـحكات         (  

 كانـت   وحين يتقدم بارسيفال من مجموعة الصبايا المثارة      

صبايا المجموعة األولى يتسللن خلف أحـواض األزهـار         

  .)ويشكّلن زينة إضافية للزهور

  .)لكورس الثانيالمجموعة الثانية و(  الصبايا

  إن كنت رقيقا، ال تبتعد عنّا  

  نكافئك إن لم توبخنا  

   بالمالىنحن ال نُشر  

  نحب من يحبنا  

  إن كنت تواسينا  

  ستنال النصر منّا  

صبايا المجموعة األولى والكـورس األول يعـدن وقـد          (  

ارتدين الزهور فيبـدون أنفـسهم كزهـور تنـدفع نحـو            

  .)بارسيفال

  .)ت بالورود  واحدة كل مرةالصبايا المزينا

  !إنه لي! اتركن الصبي  
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  !إنه لي، إنه لي! ال، ال  

  !آه، يا للنساء الفاجرات  الصبايا األخريات

  !زين أنفسهن سرا لهذه الغايات  

يرقصن حول بارسيفال، في دوائر تتبدل، وبمرح وسحر        (  الصبايا

  .)أطفال يلعبون

  تعال، تعال،  

  !أيها الفتى الوسيم  

  زهرتكون سأك  

  وبشوق أحبك  

  !والغبطة والسرور أهبك  

  .)واقفا في هدوء سعيد بين الصبايا(  بارسيفال

  !ما أحلى رائحتكن  

  أزهرات فواّحة أنتن؟  

   نحن فخر الحديقة المزهرة،نحن  الصبايا

  ورائحتها العطرة  

  !سيدنا يقطفنا في الربيع  

  فننمو ثانية  

  في الصيف، ونور الشمس،  

  .كلنزهر ونفرح  

  كن ودودا، عطوفا  

  ال تحقد على الزهور، حقّها  

  إن لم تحبها وتقطفها  

  تذبل بعد حين، والريح تنثرها  

  خذني في أحضانك  أول صبية

  دعني ابرد جبينك  ثاني صبية

  دعني ألمس جبهتك  ثالث صبية
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    دعني أقبل شفتك  رابع صبية

  !ال، أنت لي أنا األجمل  خامس صبية

  !أنت لي أنا األفوحال،   سادس صبية

  .)يرد بلطف سحرهن المتهور  بارسيفال

  أيتها الزهور الجميلة الهوجاء  

  إذا كنت أريد اللهو معكن  

  !فاسمحن لي بسكن  

  لماذا تعنّفنا؟  الصبايا

  !ألنكن تتقاتلن  بارسيفال

  .إننا نتقاتل عليك  الصبايا

  !افعلن، إذن  بارسيفال

  !دعنه، إنه مغرم بي  أول صبية

  ، بيكال   صبيةثاني

  ربما ، بي  ثالث صبية

  كال، بي  رابع صبية

  .)إلى بارسيفال(  بعض الصبايا

  لماذا تتجنّبنا؟  

  أنت تطردنا؟  أخريات

  هل تخشى النساء؟  أخريات

  أال تجرأ؟  أخريات

  !كم أنت وجل وبارد نحونا  أول صبية

  هل تلك الزهور تتعشّق الفراشات؟  

   !كم هو بارد !كم هو واهن القلب  أخرياتصبايا 

  !اتركوه في حماقته  بعض الصبايا

  .استغنينا عن أمثاله  صبايا أخريات

  إذن دعونا نختاره  صبايا أخريات
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  !كال، إنه لي  صبايا كثيرات

  !ال، إنه لنا، ولي  

  .)شبه غاضب(  بارسيفال

  !لن تمسكن بي! لن تنجحن  

يهرب، ولكن حين يسمع صوت كونـدري يتوقّـف فـي           (  

  .)دهشة

  !توقّف! سيفالبار  كوندري

  .)الصبايا ُيصبن بالذعر ويتنحين فجأة عن بارسيفال(  

  ؟"...بارسيفال"  بارسيفال

  .مرة في حلمي نادتني بهذا االسم  

  !بارسيفال! ابق هنا  كوندري

  بركة تتجاوز الفرح بانتظارك  

  أيتها الفتيات اللعوبات، اتركنه؛  

  الزهور تذوي سريعا  

  را له أن يلعب معكنليس مقد  

  لى وطنك، ارع الجرحىااذهب   

  .أبطال كثيرون في انتظار عودتك  

  .)مترددات .ينفرون من بارسيفال(  الصبايا

   أن نتركك؟ هل علينا أن ال نراك؟هل علينا  

  !أي حزن لنا! وا أسفاه  

  بسرور كنا ننفر من رجالنا  

  لتكون لنا وحدنا  

  !وداعا! وداعا  

  أيها الفتى الساحر  

  !قأيها الفتى األحم  

  .)بعد هذا، تختفي الصبايا ضاحكات داخل القصر(  
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  هل كان حلما ما رأيته؟  بارسيفال

. ينظر حوله بوجل إلى الجهة التي صدر منها الـصوت         (  

تظهر هناك من فرجة بين األزهار، امرأة شابة ذات جمال          

آسر ـ إنها كوندري، وقد تغير شكلها تماما، على أريكـة   

عة على نسق عربـي جـامح       من الزهور البسة غاللة بدي    

  .)الخيال

  ، أنا من ال اسم له؟هل ناديتني باسمي  بارسيفال

  أسميتك به أيها األحمق البريء  كوندري

  حين سقط في بالد العربوالدك ألن   

  وأنت ال تزال في رحم أمك" بارسيفال"أسماك   

  والدك البطل جاموريت على فراش الموت أعطاك اسمك  

  :بركوأنا انتظرت طويال ألخ  

  ما الذي أتي بك ها هنا، إن لم تكن لتعرف نسبك؟  

  أنا لم أر ولم أسمع أبدا بالذي رأيت  بارسيفال 

  .ذعرلومأل قلبي با  

  مات الزهر؟أزهرت أيضا بين كوهل أنت   

  ال بارسيفال، أيها األحمق البريء  كوندري

  بعيدا، بعيدا جدا كان موطني  

  جئت هنا فقط لعلّي أراك  

  ي أرى الكثيرجئت من بعيد ك  

  رأيت طفال على ثدي أمه،  

  أول لثغات لسانه، ضحكتها ترن في أذني  

  ."ابنة األحزان"ورغم أحزان قلبي، ضحكت مع   

  وشهدت الحزن في بؤبؤ عينيها  

  مملوءة بدموع الضحك والحنان  

  كانت تهدهد طفلها حتى ينام  
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  وتسهر الليل بطوله ال تنام  

  حوقظه في الصبايودمعها السخين   

  ."طفلة األحزان"ترتدي ثياب الحداد   

  حب والدك وموته ألقى بها في الهذيان  

  تريد أن تحميك حتى ال تلقى مصيره في مقبل الزمان  

  تريد أن تخبئك وتحميك من صراع اإلنسان  

  ألخيه اإلنسان بعيدا عن أسلحة دماره  

  ال تريد ألي كان! ال تريدك أن تعرف شيئا  

  يبات الزمانو خأ ،يذكر لك الماضي  

  ."ابنة األحزان" إلى صيحة آالمها ألم تصغي  

  !باحثة عنك في كل مكان  

  وكيف كانت فرحتها وضحكتها! آه  

  حين وجدتك ثانية  

  حين عانقتك ذراعاها بقوة  

  !ربما خشيت قبالتها  

  .ولكنّك لم تعتبر آالمها  

  !وحزنها اليائس  

  !حين هربت ولم تعد لها ثانية  

   دكرا بعثلم تترك أ  

  ليل نهار تنتظر عودتك  

  النحيب أوهن جسمها  

  والحزن لفقدك فجر قلبها  

  تمنّت الموت ليريحها  

  ."ابنة األحزان"غريبة وماتت   

يتصاعد تأثّره حتى يصل الذروة، ويتكدر بانزعاج رهيب        (  بارسيفال

  .)ويرتمي مسحوقا من الحزن عند قدمي كوندري
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  ن كنت؟ماذا فعلت؟ أي! وا أسفاه! الويل لي  

  !الجميلة، العزيزة أمي! أمي  

  !ابنك، ابنك من قتلك  

  األحمق، األعمى، الخاطئ األعمى،  

  أين همت جواال بعيدا عنها  

  كيف نسيتها؟ كيف نسيت نفسك؟  

  !يا أعز الناس، يا أمي الحبيبة  

  إذا كان الحزن غريبا عليك  كوندري

  فحالوة العزاء  

  لن تجلب الراحة لقلبك  

  حزنكخفف اآلن من   

  الكرب الذي يؤلمك  

  يعزيك فيه حب كبير يعوضك  

  .)كثر في حزنهأكثر فأيغوص (  بارسيفال

  !كيف نسيت أمي ـ أمي  

  من أيضا قد نسيته؟! آه  

  كر اآلن من حياتيذماذا أ  

  إال الغباء البليد الذي يسكن ذاتي؟  

 تنحني على رأس بارسيفال وتلمس بلطـف        ةئكنصف مت (  كوندري

  .)راعيها بشغف حول رقبتهجبهته، وتضع ذ

  االعتراف  

  ينهي الخطيئة بالندم  

  والفهم يحول الحماقة إلى فهم  

  الذي طوى جامورت  

  ."فتاة األحزان"حين عاطفة   

  !حوته بنارها  



                  ترجمة يسرى األيوبيال                 بارسيفأوبرا   
                                              

 17

  هي التي أعطتك الحياة والوجود  

  .لتخضع الموت  

  والحماقة أرسلتك اليوم   

  لتتلقى آخر هدايا والدتك  

  .القبلة األولى للحب  

تحني رأسها تماما فوق رأسه وتقبله قبلـة طويلـة فـي            (  

  .)شفتيه

يجفل فجأة بإشارة فيها ذعر كبير؛ هيئته تدّل على تغيـر           (  بارسيفال

رهيب حصل له، فيضع يديه بقوة على قلبه ليسيطر علـى           

  .)ألم مبرح

  !أمفورتاس  

  !الجرح! الجرح  

  !يلتهب في قلبي  

  !يا للحزن! يا للحزن  

  حزن رهيب  

  عماق قلبي يهتف عاليا أمن   

  !هآ! آه  

  األشد بؤسا  

  واألكثر من يستحق الرحمة  

  شاهدت جرحه يذرف   

  !هنا، هنا في داخلي  

  إنه ليس جرحا! ال، ال  

  !ينزف أنهارا، ينزف دمي منه  

  !هنا في قلبي نار! هنا  

  اشتياق، اشتياق سعار  

  يمسكني يستولي على إحساسي  
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  يب الحب أفقدني حواساعذيا   

  كل شيء يرتجف يزلزل  

  !في رغبة خاطئة تصّل  

كوندري تحملق في بارسيفال في خوف ودهشة، يقع فـي          (  

  .)غيبوبة روحية، بصوت خفيض مرتعبا

  أحملق ثابت النظر  

  في الكأس المقدسة وهي تقطر  

  دما مقدسا يجري  

  غبطة الخالص تعم كل من حولي  

  فقط هنا في قلبي اآلالم تسري  

  نحيب المخلصاك نهأسمع   

  !آه لهذا النحيب  

  آتيا من على الصليب  

  افدوني، أنقذوني"  

  أنقذوا ملجئي المقدس  

  !"من أيدي الخاطئين  

  هكذا رن النحيب السماوي  

  في وضوح رهيب  

     أيها األحمق الجبان  

  أتهرب مع الهاربين؟  

  .)يرتمي في يأس راكعا(  

  ، المخلّص، يا سيد الفضلأيها الغاوي  

  ستطيع خاطئ أن يكفّر عن ذنب أجّلكيف ي  

دهشتها تحولت إلى إعجاب حميم، تتردد في االقتراب من         (  كوندري

  )بارسيفال

  !أيها البطل المشرف، ارم هذا السحر عنك  
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  !أنظر إليها، وحيي الجميلة القادمة من أجلك  

كوندري التي تقترب منه    ال يزال راكعا محملقا بثبات في       (  بارسيفال

  )ر إلى ما يليبحركات تشي

  نعم هذا هو الصوت الذي نادته به  

  وهذه نظرتها، التي يعرفها  

  وهذه ابتسامتها حاملة قلقها  

  والشفتان المرتجفتان حين أحنت رأسها  

  ضاحكة خفقت جداول شعرها  

  التفّت على رقبته ذراعاهاوهكذا   

  شحبت له مالمحهاوهذا هو الحنان الذي   

  متألّقا مع آالم تمزقها  

  !محت خالصه الروحي بقبلتهاو  

  !لقبلتها! آه  

  .)ينهض ويرمي كوندري عنه(  

  !اذهبي عني! مفسدة  

  !إلى األبد، إلى األبد اذهبي عني  

  .)بعاطفة طاغية(  كوندري

  هل يشعر قلبك كل األحزان  أيها القاسي  

  !ما عدا حزني  

  إذا كنت فاديا  

  فما الذي يمنعك  

  أن تتحد معي في خالصك؟  

   انتظرتكخالل قرون  

  كنت قبل مخلّصك  

  عرفت اللعنة التي تقمصتني  

  في نومي ويقظتي  
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  في موتي وحياتي  

  في ألمي وفي ضحكي  

  ومن جديد أمضني هذا البالء  

  كان موجودا خالل الوجود  

  رأيته  

  يتهأنعم ر  

  ...!وسخرت منه  

  !حملق بي، ولم يفهم  

  أنا اآلن أبحث عنه من قرن إلى قرن  

   ثانيةأريد أن أقابله  

  في أحلك ساعة  

  أشعر بعينيه ترمقني  

  وحلقته تحط على قلبي  

  الضحكة الملعونة تهاجمني  

  خاطئ ارتمى بين ذراعي  

  ثم ضحكت  

  ضحكت  

  بكيأستطيع أن أال   

  أستطيع فقط أن أصيح في غضب  

  أهذي أفقد أعصابي  

  ويتحدد كابوسي إلى األبد  

  بالرغم من ندمي نادرا ما أصحو  

  هت شوقا إليه،إال لمن تولّ  

  من عرفته محتقرا مرفوضا  

  دعني أبكي على صدره  

  لساعة فقط أتّحد فيك  
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  ورغم أن اهللا والدنيا تنبذني  

  !سأشعر بطهر خطيئتي وفدائي  

  إلى األبد  بارسيفال

  ستكونين ملعونة معي  

  لو في ساعة  

  نسيت رسالتي  

  !وأذعنت لعناقك  

  أنا جئت لخالصك  

  إن تجنبت رغباتك  

   تُنهي عذابكفالسلوى  

  ولكنها ال تأتي من النبع الذي تستقين  

  حب اإلله وطريقه لن تعرفيه  

  خوة اإليمانإحتى على مسدود   

  يجلدون أجسادهم، ويقهرون أنفسهم  

  ولكن من يعرف الحق من الباطل بينهم  

  من يعرف النبع الحقيقي للخالص؟  

  آه لشقاء وظلم اإلنسان  

  نآه لعالم القهر ليس له فيه أما  

  فحين يتبعون درب الخالص  

  !يتعطّشون ليشربوا من نبع البوار  

  .)بغبطة(  كوندري

  أهي قبلتي التي كشفت لك العالم؟  

  وعناق حبي الذي رفعك إلى السماء  

  ، فإن كان هذا قدركلفداء العالم  

  فكن إلها لساعة واجعلني  

  ملعونة إلى األبد، فجرحي أبدا لن يندمل  
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  اء لخطيئتكسأقدم لك فد  بارسيفال

  ، يا شبه اإلله كما أنتكدعني أحب  كوندري

  !عطني بعدها الخالصاو  

  الحب والخالص سيكونان لك  بارسيفال

  إن أريتني طريق أمفورتاس  

  .)تنفجر في ثورة غضب(  كوندري

  !لن تجده أبدا  

  دع ذلك المهزوم يفنى  

  اللهف طالب العار   

  !الذي هزئت به، وضحكت عليه  

  حد رمحهوسقط ب! ها، ها  

  من تجرأ أن يجرحه بسيفه المقدس؟  بارسيفال

  هو ـ هو  كونردي

  الذي عاقب ضحكي  

  أعطتني القوة! لعنته ـ ها  

  سيف يعمل ضدكلسأجعل ا  

  !إن رحمت ذلك الخاطئ  

  !هذا جنون! آه  

  !ارحمني، ارحمني أنا  

  1 واحدةةكن لي لساع  

  !كن لي لساعة واحدة  

  وسأقودك في الطريق  

  .) تعانقه، ولكنّه يرميها جانبا بعنفتحاول أن(  

  !ابتعدي، أيتها المرأة الشريرة  بارسيفال

  .)في غضب جامح تنادي من في الساحة الخافية(   كوندري

  !ها هنا! أنجدوني! أنجدوني  
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  !اقبضوا على الخاطئ عديم األخالق ها هنا  

  !أغلقوا عليه الطريق  

  أغلقوا ممره  

   العالمولو هربت من هنا ووجدت طرقات  

  فالطريق الذي تطلبه لن تجده،  

  فأي ممر وأي طريق لن يقودك  

  .بعيدا عني  

  إني ألعنك  

  ضّل وافقد ذاتك  

  أنا التي أعرفك  

  سأسلمه إلى قوتك  

  .)يظهر عند المتراس ملوحا برمح نحو بارسيفال(  كلينغور

  !لدي السالح الذي يهزمك! توقّف  

  !سيسقط األحمق برمح سيده  

  .)رمح فيقف فوق رأس بارسيفاليرمي بال(  

  .)ممسكا بالرمح في يده ويشهره فوق رأسه(  بارسيفال

  بهذه اإلشارة سأهزم سحرك  

  والرمح الذي يغلق الجرح الذي طعنته  

   إلى نحيب ودمارسيسحق مجدك الكاذب  

نهار القصر  ييرمي بالرمح بعد أن يقوم بإشارة الصليب ف       (  

وتـصبح صـحراء؛    وتذوي الحديقة   . كأنما أصابه زلزال  

ـ كوندري تـصدر   وتذوي الزهور وتتناثر على األرض

  .)صيحة هائلة

، وحين يصل إلى    بارسيفال يتوقّف لحظة وهو يسرع بعيدا     (  

  .)الجدار المنهدم، يلتفت إلى كوندري

  .تعرفين أين تجديني ثانية  
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 .)كوندري تنهض وتحدق فيه. يسرع بعيدا(  


