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  الفصل األول

  مقدمة موسيقية

  المشهد األول

  برانغايينلد، وزإي

  .)صوت بحار شاب(

 في مقدمة ظهر سفينة مؤثثة بشكل فـاخر بالـستائر           مقصورة على شكل خيمة   (

 إلى الدور األسفل    ممر يقود : المرفوعة في الدور األعلى من المسرح؛ في ناحية       

، تمـسك   برانغـايين . ريكة، وجهها تخفيه الوسـادات    أإيزولد على   . من السفينة 

  .)الستار من الطرف وتنظر من فوق حاجز إلى البحر

  

  .)ُيسمع من األعلى، من صارية السفينة(  صوت بحار شاب

  نحو الغرب  

  النظر يجول  

  نحو الشرق  

  تنساب السفينة  

  وتهب ريح برود  

  ننحو الوط  

  يا طفلتي اإليرلندية  

  أين أنت اآلن؟  

  أهي تنّهداتك  

  تهفو إلّي وتحرك أشرعتي  

  ، هبي، يا رياحيهّب  

  سفاه يا طفلتيوا أ  
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  يا ابنتي اإليرلندية  

  حبوبةمابنتي الجامحة ال  

  .)مجفلة بحّدة(  إيزولد

  من يجرؤ على السخرية مني؟  

  .)تنظر حولها، مشغولة البال(  

  ، أخبرينيرانغايينب  

  أين نحن اآلن؟  

  .)من المدخل(  برانغايين

  ظالل زرقاء  

  تغطي الشرق  

  بيسر وسرعة  

  تنساب السفينة  

  على بحر هادئ قبل الغروب  

  سنصل بسالم إلى األرض  

  أية أرض؟  إيزولد

  ول األخضرشاطئ كورن  برانغايين

  !أبدا  إيزولد

  !ليس اليوم، وليس الغد  

  .) إيزولدتُفلت الستار وتهرع قلقة إلى(  برانغايين

  !آه! ماذا تقولين؟ سيدتي  

  .)بغضب مكبوت(  إيزولد

  عرق متخلّف  

  !سالفاألغير جدير ب  

  كيف يا أمي  

   ين عن قوتكتتخلّ  

  في حكم البحر والعاصفة؟  
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  آه أيها الفن الضعيف  

  لساحرة  

  !ال تزال تصنع الحبوب الشافية  

  تحركي بي مرة أخرى  

  أيتها القوى الشجاعة  

  نهضي من صدريإ  

  !حيث بقيت مفقودة  

  أعطي أذنيك إلرادتي  

  !للرياح المترددة  

  بعيدة عن المعركة  

  والعناصر الصاخبة  

  إلى القمم الغاضبة  

  والعواصف الهائجة  

  هزي من نومه  

  هذا البحر الساكن  

  أيقظي من أعماقه  

  الجشع والضغائن  

  ليرى المكافأة الجليلة  

  التي سأقدمها إليه  

  جائرةالليحطم هذه السفينة   

  ويبتلع أشالءها المتمزقة  

  وكل من عليها  

  ةهنامن نفس و  

  !أتركه هدية لرياحك  

  .) إيزولدىفي أقصى الرعب، تصغي بقلق إل(  برانغايين

  !وا أسفاه  
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  !آه! آه  

  للشر الذي أتنبأ به  

  !سيدتي! إيزولد  

  !العزيزة على قلبي  

  أي شيء تخفيه عني منذ زمن بعيد؟  

  ال دمعة،  

   والدك ووالدتكتسكبين على  

  وال كلمة وداع لمن تركتهم بعدك  

  تتركين وطنك  

  باردة صامتة  

   كابتةشاحبة  

  خالل الرحلة  

  بدون طعام  

  بدون نوم  

  ّدرة بائسةمخ  

  جامحة شاردة  

  ع االحتمالأستطيكيف   

  وأنا أراك هكذا  

  أعني لك شيئا ال  

  أقف كغريبة قربك؟  

  آه أخبريني اآلن  

  دعيني أعرف  

  !يعذبكما الذي   

  سيدتي إيزولد  

  !يا أحب وأعز الناس  

  أدنى قيمةإن كانت لي في عينيك   
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   اآلنبرانغايينضعي ثقتك في   

  !هواء! هواء  إيزولد

  صدري يختنق  

  افتحي النوافذ  

  افتحيها واسعة  

  ألستنشق الهواء  

  .)برانغايين تسحب بسرعة الستار األوسط(  

  

  الفصل األول

  المشهد الثاني

  .)رشّحون للفروسية، مت، تريستان، كورونل، بحارة، فرساننفس الشخصيا( 

  ها وهي تنساب تطول السفينة يمكن أن ُيشاهد حتى قيادة السفينة ثم إلى مؤخر(

   يجلس على ظهرها حول الشراع األساسي البحارة وهم  .نحو األفق في البحر

  ان، على مسافة منهم يقف تريست. يجّهزون السفينة بعّدتها من سوار وقلوع

  ُيرى . كورونلذراعاه معقودتان، يحملق متأمال في البحر؛ وعند قدميه يستريح 

  .)في الطبقة العليا في مؤخرة السفينة الفرسان ومرشّحو الفروسية، يستريحون

  .)من فوق من الشراع الرئيسي ُيسمع مرة أخرى غناء(

  

   برودتهب ريح  صوت بحار شاب

  نحو الوطن  

  يا طفلتي اإليرلندية  

  أهي تنّهداتك  

  تهفو إلّي وتحّرك أشرعتي  

  !يا رياح! هّبي! هّبي  

  ...آه، وا أسفاه، يا طفلتي  
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يقع نظرها فجأة على تريستان، وتبقى مثبتة عينيهـا   إيزولد(  

  .)تحدث نفسها بصوت أجوف. عليه ببرود

  خُلق لي  

  ضاع مني  

  رائع قوي  

  .شجاع جبان  

   للموت ررأس قُد  

  قلب قُّدر للموت  

  .)ى برانغايين، بضحكة كئيبةإل(  

  ؟المنغّمما رأيك في هذا الحديث   

  .)تتبع نظراتها(  برانغايين

  ماذا تعني؟  

  البطل هناك  إيزولد

  يتجنّب النظر إلّي  

  في ألم وخجل  

   عينيه،ييغض  

  !أخبريني عن رأيك فيه  

  هل تعنين تريستان؟،  برانغايين

  سيدتي،  

  معجزة كل الممالك  

  متفّوق على الجميع  

  بطل بدون منازع  

  درع وحارس للسمعة والفضيلة  

  .)ساخرة منها(  إيزولد

  من يهرب كالجبان  

  من ضربات الزمان  
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  ثة كعروسجليكسب   

  لسيده وهو مهان  

  اختراعا؟.. أتظنين حكايتي  

  اسأليه إذن بنفسك  

  .عط بعدها حكمكوأ  

  هذا الرجل الحر  

  لماذا ال يجرأ على االقتراب مني؟  

  جول ينسىهذا البطل الخ  

  العنوان الصحيح  

  الذي يتطلبه الشرف  

  تهدوالرعاية المهذّبة لسي  

  حتى ال تقع عيناها عليه  

  هذا البطل بدون منازع،  

  آه، إنه يعلم  

  !لماذا إذن  

  !ذهب إلى المتجبريال   

  !ليخبره عما سيدته تقّر  

  إن أراد أن يرعاني  

  !فليأت في الحال إلّي ويسمعني  

  أن أطلب منههل علّي   برانغايين

  أن يأتي لتحّيتك؟  

  وعي أمري  إيزولد

  يعلم هذا المغرور  

  أن يخشى سيدته  

  !إيزولد  

  برانغايين تنسحب عند اإلشارة المتسرعة إليزولد(  
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إيزولد تراقبهـا   ... وتسير خجلة على طول السفينة بمعداتها       

، وتتحرك إلى الوراء نحو األريكـة حيـث         مستاءةبنظرات  

لمشهد الثاني، وعيناها مثبتتان على غرفة      تبقى جالسة خالل ا   

  .)قيادة السفينة

يرى برانغايين تقترب، يمـسك بثيـاب تريـستان دون أن           (  كورونل

  .)ينهض

  انظر تريستان،  

  رسولة من إيزولد  

  .)مرتجفا(  تريستان

  ماذا؟ إيزولد؟  

يتهيأ بسرعة الستقبال برانغايين التي تـصعد إليـه وتقـدم           (  

  .)احترامها

  يدتي؟من عند س  

  بماذا تخبرني  

  الفتاة المخلصة  

  المطيعة اللطيفة؟  

  سيدي تريستان  برانغايين

  رغبة سيدتي إيزولد  

  أن تراك على عجل  

  إن كانت الرحلة الطويلة أزعجتها  تريستان

  !فلقد قاربت نهايتها  

  وقبل مغيب الشمس  

  نصل األرض التي نقصدها  

  وامر سيدتي أوكل   

  .بإخالص ننفذها  

  لورد تريستان  برانغايين
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  عليك أن تذهب إليها  

  فهذه إرادتها  

  هناك حيث الحقول الخضراء  تريستان

  ال تزال تظهر للعين زرقاء  

  الملك ينتظر سيدتي  

  وأنا مهّمتي  

  أن أحضرها له  

  ءالألسرعان ما نصل األرض ال  

  وال أمنح غيري هذا العطاء  

  .سيد، تريستان  برانغايين

  أصغ جيدا  

  أن ترعاهاسيدتي تطلب منك   

  وتتقدم إلى حيث تنتظرك في مقرها  

  في هذا المكان  تريستان

  حيث أقف  

  أخدمها مخلصا  

  سيدتي السامية الشرف  

  لو أتخلى عن القيادة  

  في هذه الساعة  

  كيف أستطيع أن أقود السفينة بأمان  

  إلى أرض الملك مارك؟  

  تريستان، سيدي  برانغايين

  هزأ بي؟ لماذا ت  

  اإن لم يتضح قوله  

  ،للفتاة الغبية  

  !فهذه كلماتها بالحرف  
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  : تقول لك  

  دعي أمري  

  م هذا المغروريعلّ  

  أن يخشى سيدته  

  !إيزولد  

  .)قافزا من مكانه(  كورونل

  هل أستطيع أن أجيبها؟  

  .)بلطف(  تريستان

  وماذا يكون جوابك؟  

  لتقل هذا الكالم  كورونل

  !لسيدتها إيزولد  

  مل تاج كورنولحإن من ي  

   إنكلتراوميراث  

  يمنح الفتاة اإليرلندية  

  التي فتنته وسبت عقله  

  لعمه، سيد العالم  

  تريستان البطلانه   

  هذا هو خطابي، هذا ما أقوله  

  أن ألفا من سيدات إيزولدرغم   

  !سينفثن غضبهن علّي  

 تـستدير   ،بينما كان تريستان يحاول أن يصمته باإلشارات      (  

رونل بالغنـاء خلفهـا     برانغايين باستياء لتغادر، ويصدح كو    

  .)بصوت عال وهي تتحرك ببطء بعيدا

  مورولد ذهب بعيدا في البحارلورد   

  ليجبي الجزية في كورنول  

  وهي جزيرة تطفو  
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  فوق البحار المنعزلة  

  !هناك ينام مدفونا  

  ولكن رأسه معلق  

  .في إيرلندة  

  كجزية مدفوعة  

  إلنكلترا  

  المجد، لبطلنا، تريستان  

  ! الجزيةيعرف كيف تُجبى  

 فيكف عن الغنـاء وينـزل ظهـر         لتريستان يصّد كورون  (  

برانغايين تعود إلى إيزولد مستاءة وتغلـق الـستار         . السفينة

  .)وراءها، بينما في الخارج جميع البحارة تُسمع أصواتهم

  ولكن رأسه معلق"  البحارة

  في إيرلندة  

  كجزية مدفوعة  

  من قبل إنجلترا  

  !"رف كيف تُجبى الجزيةالمجد لبطلنا، تريستان، يع  

  

  الفصل األول

  المشهد الثالث

إيزولد تقف بحركـة غـضب      . إيزولد وبرانغايين وحدهما، جميع الستائر مغلقة     (

  .)برانغايين تقع على قدميها. يائس

  

  !وا أسفاه! آه  برانغايين

  !آه لمعاناتك هذه  

  .)على وشك انفجار مخيف، سرعان ما تتماسك(  إيزولد

  ريستان؟ماذا عن ت اآلن،  
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  !أريد أن أعرف تماما  

  !ال تسألي! آه  برانغايين

  !خبريني بحرية، بدون خوف  إيزولد

  بتعبير دبلوماسي  برانغايين

  كان يتجنب الرد علّي  

  وحين حذرته بوضوح؟  إيزولد

  حين دعوته  برانغايين

  للمجيء ها هنا  

  قال،  

  إنه خدمك بإخالص  

  السيدة السامية الشرف  

  ادةلو أنه تخلى عن القي  

  في هذه الساعة  

  كيف يستطيع أن يقود السفينة بأمان  

  إلى أرض الملك مارك؟  

  .)بحرارة متأذية المشاعر(  إيزولد

  كيف يستطيع أن يقود السفينة بأمان  

  إلى أرض الملك مارك؟  

  .)بعنف جامح(  

  ليسلّم له الجزية   

  !التي جباها من إيرلندة  

   كررت كالمكنحي  برانغايين

  ...مه كورونلعليه، هب خاد  

  سمعته، ال كلمة هربت مني  إيزولد

  لو شعرت بالخزي الذي تملكني  

  .اسمعي ماذا عنته لي  
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  بينما كانوا يغنون من وراء ظهري  

  ربما كنت أجيب،  

  عن قارب هش صغير  

  جّر على طول الشاطئ اإليرلندي  

  فيه رجل مريض  

  على وشك الموت  

  مهارة إيزولد وصنعتها   

  هغدت معروفة لدي  

  بمراهم شافية  

  وسوائل مهّدئة  

  الجرح الذي عذّبه  

  بإخالص عالجته  

  وردت له العافية  

  كان يّدعي بخبث  

  "تنتريس"أنه   

  وسرعان ما عرفت إيزولد  

  أنه تريستان  

   جانبايألن سيفه الذي ُألق  

  فيه ثلمة  

  وبيد راجفة أخرجت منه  

  شظية  

  كانت في رأس الفارس اإليرلندي  

  ا للسخرية منهاقد أعيدت إليه  

  وصاحت صيحة  

  اق قلبهاممن أع  
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  وقفت أمامه  

  هاوالسيف يلمع في يدي  

  نتقم لهتمستعّدة أن   

  من المّدعي،  

  .قاتل لورد مورولد  

    

  من فراشه  

  نظر إلّي  

  ال على السيف  

  ال إلى يدي  

  بل حملق في عيني  

  بؤسه عذّبني  

  السيف  

  ألقيت به  

  الجرح الذي طعنه به  

  تهمورولد شفي  

  وعاد سالما إلى وطنه  

  !ال تتهميني بهذه النظرة  

  أين كانت عيناي؟! ما أغرب هذا  برانغايين

  الضيف الذي مّرة ساعدت على عالجه؟ أهو  

  :لقد سمعت للتو الثناء عليه  إيزولد

  !"سيدنا تريستان! يحيا"  

  كان هو الر جل العاطفي  

  بأغلظ األيمان لي الذي أقسم  

  شكرا وإخالصا أبديا  

  اسمعي اآلن كيف أن بطال  
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  !يخلف إيمانه  

  هو الذي اّدعى  

  اريستأنه تن  

  تركته يذهب بدون هوية  

  تانعاد كتريسف  

  على سفينة فاخرة  

  ومن ظهرها العالي  

  طالبا إياها للوريث اإليرلندي  

  كعروس، للملك الضعيف كورنول  

  ...فمارك يكون عمه  

  لو كان مورولد حيا  

  ا مثل هذا العار؟من كان يجرؤ أن يلحق بن  

  هذا العبد، أمير كورنول  

  !كيف يستحق تاج إيرلندة  

  ، لقد ضعت،آه  

  فاء قد شاركتخنعم، أنا هي، من في ال  

  !في جلب العار إلى نفسها  

  السيف المنتقم، بدل أن أشحذه،  

  !جعلته باسترخاء يسقط من يدي  

  !واآلن أنا أسيرة هذا العبد  

  والصداقةحين السالم والوفاق   برانغايين

  تسود بين الجميع بالتعّهد والقسم  

  نحيي اليوم السعيد  

  كيف أستطيع أن أتنبأ حينذاك  

  أن هذا سيسبب لك األلم؟  

  للعينين المصابتين بالعمى! آه  إيزولد
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  والقلب المصدق للدجل  

  والصمت اليائس  

  !والشجاعة الواهمة  

  كيف أظهر تريستان بشكل مختلف  

  !ما كنت أخفيه  

  ي صمتهي من ف  

  أعطته الحياة  

  وأنقذته من غضب العدو  

  وبهدوء خبأته عن العيون  

  وبصمت أوته لتنقذه في ملجئها  

  يتبّجح بالنصر  

  شجاعةالمجد والب  

  :يشير إلّي بصوت عال واضح  

  ها هنا كنز يا سيدي، ويا عمي"  

  هذه الفتاة اإليرلندية المناسبة  

  وهو دار تماما! تيك بهاآس  

  !الطريق إليها  

  يرلندةإواقتلعتني الموجة إلى   

  إيزولد  

  !إنها ملكك  

  !"ما أروع هذه المغامرة  

  اللعنة عليك أيها المخلوق الشرير  

  !اللعنة على رأسك  

  !الموت! االنتقام  

  !الموت لكلينا  

  .)تعانق إيزولد باندفاع وحنان(  برانغايين
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  !، يا حبيبتييا حلوتي  

  !يا أعّز الناس، يا جميلتي  

  ذهبيةسيدتي ال  

  عزيزتي إيزولد  

  .)تجذب إيزولد متأنية إلى األريكة(  

  

  !تعالي! أصغي إلّي  

  اجلسي ها هنا  

  !وأي غضب! أي جنون  

  كيف ترتبكين بدون سبب  

   ترين وال تسمعين نداء قلبككيف ال  

  بماذا أساء إليك لورد تريستان؟  

  ،وبماذا يرد لك الجميل  

  بأكثر من أعظم التيجان   

  يضعه على رأسك

  بهذا يريد مخلصا أن يخدم  

  عمه النبيل   

  ويعطيك بدوره اإلرث الجليل  

  الذي هو حقه  

   بإخالص ومقصد نبيل،وبنبل  

  يتخلى عنه ويرميه عند قدميك  

  !ليحييك كملكة  

  .)إيزولد تدير وجهها  

  

  فإذا أّمن مارك  

  كزوج لك، لماذا تغضبين  
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  ومن اختياره تأنفين؟  

  أال ترين قيمة  

  لللدم النبي  

  والمكانة المرموقة؟  

  ارنقأي رجل ي  

  بمجده وقوته؟  

  من بطل شجاع  

  بإخالص يخدمه  

  من ال تتمنى مثل هذا الحظ  

  أن تعيش قربه كزوجته؟  

  .)تحملق فيها بجموح(  إيزولد

  غير محبوب، أراه  

  قريبا مني  

  !هذا الرجل الرائع  

  كيف أتحّمل مثل هذا العذاب؟  

   الفتاة الشريرة؟بماذا تفكرين، أيتها  برانغايين

  !غير محبوب، دائما، هذا الرجل الرائع  

  .)إلى إيزولد، بسّرية وثقة(  

  أال تعرفين  

  مهنة أمنا؟  

  هل تتصورين أنها  

   كل شيء؟لم تحسب حساب  

  لماذا أرسلتني بعيدا معك  

  بدون حماية إلى البالد الغريبة؟  

  .)باكتئاب(  إيزولد

  نصيحة أمي  
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  نصيحة جيدة  

  متهابفرح أعرف قي  

  انتقام للخيانة  

  لتريح أحزان قلبها  

  !أحضري لي هذا الصندوق هناك  

  ماذا يحتوي ليجلب لك الراحة؟  برانغايين

  .)تحضر صندوقا ذهبيا صغيرا، تفتحه وتُظهر محتواه(  

  في هذا الصندوق  

  وضعت أمك  

  الجرعات السحرية القوية  

  لأللم والجراح  

  وهنا مرهم  

  يعالج السموم العصّية  

  ترياقال  

  .)تسحب قنينة(  

  أفضل جرعة  

  سأحتفظ بها  

  أنت مخطئة، أنا أدرى منك  إيزولد

  أنا وضعت إشارة واضحة  

  عليه  

  .)تأخذ مصباحا لتظهر اإلشارة(  

  !هذا هو الشراب الذي أحتاج إليه  

  .)تجفل وقد أصابها رعب شديد(  برانغايين

  !شراب الموت  

مع صـياح   متنام تـس  إيزولد تنهض من األريكة، وبخوف      (  

  .)البحارة
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  .)يتوقفون(  البحارة

  !هي! هيا! هيا! هيا  

  أنزلوا الشراع  

  أدخلوا القلوع  

  !هي! هيا! هيا! هيا  

  هذا يعني رحلة سريعة  إيزولد

  !نحن سننزل إلى البّر! ما أبأسني  

  

  

  الفصل األول

  المشهد الرابع

  لونالشخصيات نفسها وكور

  .)ل يدخل باندفاع من خالل الستائركورون(

    :السيداتانهضن، انهضن أيتها   كورونل

  !بحيوية ومرح

  !تهيأن  

  .)بشكل رسمي(  

  وعلّي أن أقول  

  للسيدة إيزولد  

  من تريستان البطل  

  ! سيدي  

  بأن علم شراع االحتفال

  يرفرف بمرح نحو البحر؛  

  وفي قصر مارك الملكي  

  أعلن عن قدومه  

  يرجوولهذا   
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  السيدة إيزولد أن تسرع  

   للنزولوتهيئ نفسها  

  إلى البر كي أخفرها  

بعد رجفة خوف من الرسالة تتمالك نفـسها وتقـول فـي            (  إيزولد

  .)كبرياء

   لورد تريستاندهإ  

  تحياتي،  

  :خبره بما أقولاو  

  إن كان علّي أن أسير بجانبه  

  للقاء الملك مارك  

  لن أفعل هذا  

  بدون خصوصية واجبة  

  كما هي العادة  

  إال إن استلمت مسبقا  

  ا عن الجريمةتعويض  

  التي لم يكفّر عنها  

  دعه يبحث حينها عن غفراني  

  .)كورونل متجهما  بمرارة، إيزولد تستمر بلهجة منفعلة(  

  ستوعب كالمي جيداإ  

  وانقله على حقيقته  

  أنا لست متهيئة  

  به إلى الشاطئاصطحال  

  ولن أسير إلى جانبه  

  ألواجه الملك مارك؛  

  عليه أوال أن ينشد   

  نسياني وغفراني  
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  حسب خصوصيتي وعاداتي  

  للتكفير عن خطيئة  

  لم يكفّر عنها بعد  

  !حتى أمنحه غفراني  

  كوني واثقة  كورونل

  أنني سأخبره بما قلت  

  صغيإولكن مهال،   

  !إلى ردود فعله  

إيزولد تسرع نحـو برانغـايين      . يعود سريعا إلى تريستان   (  

  .)وتعانقها باندفاع

  ! وداعا، برانغايينواآلن  إيزولد

  وّدعي أمي وأبي  

  !وّدعي الدنيا عنّي  

  ما هذا؟ بماذا تفكّرين  برانغايين

  هل توّدين الهرب؟  

  إلى أي مدى أتبعك؟  

  .)تتمالك نفسها بسرعة(  إيزولد

  ألم تسمعيني؟  

  سأبقى هنا  

  وأنتظر تريستان  

  لينفّذ بإخالص أوامري  

  شراب الوفاق  

  هيئيه بسرعة  

  ها؟أنت تعلمين، الزجاجة التي رقّمت  

  .) الزجاجة من صدرهاتأخذ(  

  !أي شراب  برانغايين
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    الشرابهو  إيزولد

  صّبيه في الكأس الذهبية  

  إنها ستحويه كله  

  .)تأخذ الزجاجة وهي ترتعد خوفا(  برانغايين

  هل أصّدق هذا؟  

  !كوني مخلصة لي  إيزولد

   لمن؟هذا الشراب  برانغايين

  ...لمن سيخونني  إيزولد

  تريستان؟  برانغايين

  !شراب الوفاق  ولدإيز

  .)ترتمي عند قدمي إيزولد(  برانغايين

  !مي اليائسة ارحارحميني،! يا للفظاعة  

  .)بعنف(  إيزولد

  عليك أن ترحميني  

  ها الفتاة الغادرةتأي  

  أال تعرفين  

  مهنة أمي؟  

  هل تتصورين  

  من تحسب حسابا لكل شيء  

  أنها ترسلني معك  

  إلى البالد الغريبة  

  وحلعالج األلم والجر  

  أعطتني مرهما  

  وأشربة خبيثة  

  :ترياقا  

  ألحّد اآلالم  
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  للجوى المبّرح  

  أعطتني جرعة الموت  

  والموت يشكرها على ما فعلت  

  .)على وشك اإلغماء(  برانغايين

  ألعمق اآلالم! آه لأللم العميق  

  هل تطيعيني اآلن؟  إيزولد

  !آه ألعظم األحزان  برانغايين

  أتكونين مخلصة لي؟  إيزولد

  هذا الشراب؟  غايينبران

  .)داخال(  كورونل

  !لورد تريستان  

 تحاول أن تتمالك    إيزولد. ن تنهض، مذعورة شاردة   ييابرانغ(  

  .)نفسها

  .)إلى كورونل(  إيزولد

  !دع لورد تريستان يدخل  

  

  الفصل األول

  المشهد الخامس

  .بحارة، فرسان ومرشحون للفروسية ثان كورونل، تريستان، إيزولد، برانغايين،

  . برانغايين على وشك اإلغماء تتحرك إلى أعلى المسرح. ورونل ينسحبك(

  إيزولد تستجمع قوتها أمام الكارثة، تتحرك ببطء وخيالء نحو األريكة وتستند 

  . يدخل تريستان وينتظر باحترام عند المدخل. إليها، مثبتة عينيها على المدخل

  .)صمت طويل. ند رؤياهعإيزولد تُثار بشكل مخيف وتفقد السيطرة على نفسها 

  

  أمرك سيدتي،  تريستان

  ماذا ترغبين؟  
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  أنت تعرف بكل تأكيد  إيزولد

  ما طلبته  

  حين تبقى بعيدا عن ناظري  

  !خوفا من تحقيقه لي  

  االحترام سيدتي  تريستان

  يمسكني في ألم  

  أظهرت لي القليل من االحترام  إيزولد

   في سخرية واضحة،حين  

  عصيت أمري  

   وحدهاالطاعة  تريستان

  .منعتني  

  ما عندي إال القليل  إيزولد

  ،ألشكر سيدك  

  ،زم بخدمتهحين تلت  

  أن تكون قليل التهذيب  

  نحو عروسه؟  

  األخالق علمتني  تريستان

  من حيث أتيت  

  في رحلة تعريس  

  أن الخاطب  

  عليه أن يبقى بعيدا  

  عن العروس  

  ألّي سبب؟  إيزولد

  !ليرعى األخالق  تريستان

  كثير االلتزام باألخالقبما أنك   إيزولد

  يا سيدي تريستان  
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  دعني أذكّرك  

  بأخالق أسمى  

  حتى تتفق مع عدو  

   صديقاعليه أن يعتبرك  

  أي عدو؟  تريستان

  !اسأل مخاوفك  إيزولد

  دين من الدم  

  يوجد بيننا  

  .لقد كفّر عنه  تريستان

  !ليس بيننا  إيزولد

  في ساحة المعركة  تريستان

  أمام كل الناس  

  لسالمأقسم على ا  

  لم يكن هذا موجودا  إيزولد

  حين خبأتُ تنتريس  

  وكان تريستان في قبضتي  

  ممجداواقفا،   

  شجاعا، قويا  

  وأقسم على أمر  

  لم أقسم عليه  

  تعلمت الصمت والكتمان  

  حين كان في غرفتي الهادئة  

  مستلقيا مريضا  

  ووقفت بهدوء أمامه ومعي السيف  

  شفتاي صامتتان  

  أمسكت يدي   
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   بين يديوما كان  

  والذي على لساني  

  من قسم كبته وبقيت صامتة  

  حان الوقت ألفي بقسميواآلن   

  أي قسم اتخذت سيدتي؟  تريستان

  !االنتقام لمورولد  إيزولد

  أهذا يعنيك؟  تريستان

  !ال تتجّرأ على الهزء بي  إيزولد

  كان خطيبي  

  البطل اإليرلندي الشجاع  

  باركت سالحه  

  من أجلي خاض المعركة  

  ن سقطوحي  

  !شرفي ال زال معه  

  بقلب مثقل باألحزان  

  أقسمت بأغلظ اإليمان  

  إن لم يكفّر أحد من الرجال  

  لمقتله، فأنا الصبية سأفعل ذلك  

  

  مريضا ضعيفا  

  كنت تحت رحمتي  

  لماذا لم أقتلك؟  

  عالجت جراحك  

  لتعود إلى قوتك  

  قد يذبح انتقاما  

  ! إيزولد منهذلك الرجل الذي حاز  
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  نفسكوكنت أنت 

  !تستطيع التكلم عن مصيرك  

  حين الرجال جميعا ربطوا مصيرهم بك،  

  فمن اليوم يقتل تريستان؟  

  .)كئيبا شاحبا(  تريستان

  إن كان مورولد يعني كل شيء بالنسبة إليك  

  خذي السيف ثانية واشحذيه  

  !وتأكدي أنه لن يفلت من يدك ثانية  

  .)يقدم لها سيفه(  

  ءراأية نظرة شز  إيزولد

  يها على سيدك،ألق  

   الملك ماركلماذا يقو  

  لو ذبحت عبده المفّضل  

  ،من كسب له العرش واألرض  

  أخلص الرجال؟   

  أال تقدر قيمة ما هو مدين لك  

  حين أحضرت الفتاة اإليرلندية  

  عروسا له؟  

  أال يشتّد غضبه مني  

  لو ذبحت الخاطب  

  الذي بإخالص تام  

  سلمه وثيقة المعاهدة؟  

  !احتفظ بسيفك  

  حين شحذته لالنتقام  

  مّزق صدري  

  حين نظرتك إلّي  
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  ،سرقت إرادتي  

  إذا كنت سأتزوج  

  الملك مارك  

  ليهبط السيف من يدي  

  !ولنشرب معا شراب الوفاق  

إيزولـد  . برانغايين ترتجف وتتـردد   . تشير إلى برانغايين  (  

برانغـايين تلتفـت لتهيـئ      ... تحفّزها باإلشارات المؤكّـدة   

  .)الشراب

  .)من الخارج(   البحارة

  ! هي!هيا! هيا! هيا  

  أبحر بنا أيها الشراع  

  !هي! هيا! هيا! هيا  

  .)يرتعش بتأمالت كئيبة(  تريستان

  أين نحن اآلن؟  

  !بعيدين عن هدفنا  إيزولد

  تريستان، هل أحظى بالوفاق؟  

  ماذا لديك لتقوله لي؟  

  .)متجّهما(  تريستان

  يا سيدة الصمت  

  ء،يال تطلبي مني تحّول أي ش  

  إذا أدركت ما تخفيه  

  .هيسأخفي ما لم تدرك  

  صمتكبُأدرك   إيزولد

  أنت تتجنّبني  

  هل ترفض أن تكفّر؟  

  .)صيحات جديدة للبحارة(  
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برانغايين تناولها الكـأس    . عند إشارة مؤكّدة من برانغايين    (  

  .)ممتلئا

  .)تذهب بالكأس إلى تريستان الذي ينظر ببرود إلى عينيها(  

  هل تسمع صياحهم؟  

  اقتربنا من البر  

  وحان وقت النزول  

  حين تخفرني"  

  أمام الملك مارك  

  :أال يكون خيرا أن تقول  

  يا سيدي وعمي،  

  ليهاإانظر   

   الرقيقةالزوجة  

  تكسب ل ماكنتأنت   

  !أبدا وّدها  

  إن من قطع رأس خطيبها  

  ،وأرسله إليها  

  جراحه عالجتها  

  والتهاب ذراعه  

  شفيت بعالجها  

  ياة برقّتهاأعادت له الح  

  حياته كانت تحت رحمتها  

  ولكنها أعطته وثيقة  

  ! وثيقة امتالك أرضها،العار  

  لتكون محظيتك  

  الشكر لإلله  

  لهذه النعم الجليلة  
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  عندهوأيقظت   

  بشراب المصالحة  

  كل رحمتها وجاللها  

  ."أغدقتها عليه وكفّرت عنه جرائمه  

  .)يتوقّفون(  البحارة

  !احرفوا مجرى السفينة  

  !بعدوا المرساةأ  

  .)ذاهال(  تريستان

  أبعدوا المرساة  

  !إلى التيار  

  !األشرعة كلّها إلى الريح  

  .)يمسك الكأس من يدها(  

  أعرف جيدا   

  ملكة إيرلندة  

  والقوى العجيبة  

  .لمهنتها  

   العالج الذي قدمتهاستخدمتُ  

  وأشرب من الكأس الذي نظفته  

  كشاهد أيضا  

  على قسم الوفاق  

   لكآخذه شاكرا  

  شرف تريستان  

  إخالص تام  

  بؤس تريستان  

  يه،تحّد  

  خدمة قلب  



        ترجمة يسرى األيوبي                                                            أوبرا تريستان وإيزولد  

 

 32

  وحلم تمنّيات  

  وعزاؤه الوحيد  

  حداد أبدي  

  شراب مبارك للنسيان  

  !بدون ارتعاش هأشرب  

  .)يأخذ الكوب ويشربه(  

    الغدر فيه أيضا؟  إيزولد

  !نصفه لي  

  .)تنزع الكوب من يده(  

  !شرب نخبكأ! أيها الخائن  

في لحظة من الرعب ينظر     . مي الكوب جانبا  ثم تر . تشرب(  

في عينيهما تحّد واضح يبرق فيـه       . أحدهما في عيني اآلخر   

يصيبهما االرتعاش، يمسك كل منها بقلبه ويرفع       . وهج الحب 

ثم يبحث كل منهمـا فـي عينـي اآلخـر؛           . يديه إلى رأسه  

  .)ويرتميان في خيال، ويلتقيان مرة أخرى في رغبة متنامية

  .)ة الصوتراجف(  إيزولد

  !تريستان  

  .)مستسلما(  تريستان

  !إيزولد  

  .)ترتمي على صدره(  إيزولد

  !يا حبيبي الخائن  

  .)يضّمها بشوق عنيف(  تريستان

  أيتها السيدة المباركة  

  .)يبقيان متعانقين في صمت(  

  .)عن بعد ُيسمع صوت الطبول(  

  !الملك مارك! يحيا! يحيا  أصوات رجال
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فتـرى  تلتفـت   . ة وذعر مستندة إلى الجـسر     واقفة في بلبل  (  برانغايين

اق غرام، وتتحرك إلـى المـسرح       تريستان وإيزولد في عن   

  .)األسفل وهي تعصر يديها في يأس

  !وا أسفاه! آه  

  األبدي البؤس  

  ،ال مفر منه  

  وبدل الموت المبكّر  

  خادعةالتأثيرات التحدث   

  !إلخالص أحمق  

  ..واآلن تحمل الثمرة التعيسة  

  .) وإيزولد ينفلتان من العناق...تريستان(  

  .)مرتبكا(  تريستان

  ماذا كان حلمي  

  عن شرف تريستان؟  

  ماذا كان حلمي  إيزولد

  عن عار إيزولد؟  

  !لقد ضعت مني  تريستان

  أنت رفضتني؟  إيزولد

   خادعسحر  تريستان

  لمكر خبيث  

  غضب أحمق  إيزولد

  !لتهديد ال جدوى فيه  

  !إيزولد  تريستان

  !تريستان  إيزولد

  !صباياا أحلى الي  ستانتري

  !يا أعّز الناس  إيزولد
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  كيف قلبانا  معا

  !ولدا للمعالي  

  كيف مشاعرنا  

  !تنبض بالغبطة  

  تفان في المحّبة واإلخالص  

  براعم حب مشتاق  

  !وهج مبارك  

  صدري ينفجر بالغبطة  

  !تريستان! إيزولد  

  متحرران في العالم  

   الوحيدأنت همي  

  !وأعظم غبطة حبي  

تُسحب، كل السفينة مليئة بجمهرة الفرسان والبحارة       الستائر  (  

يلّوحون بفرح إلى جانب الشاطئ الذي ُيرى قريبـا بقلعتـه           

تريستان وإيزولد يبقيان يحملقان أحـدهما      . الصخرية العالية 

  .)إلى اآلخر بذهول، ال يشعران بما يدور حولهما

ـ            (  برانغايين  ت إلى السيدات اللواتي جئن بناء علـى أمرهـا مـن تح

  .)الجسر

  بسرعة، العّبارة هنا  

  !والكساء الملكي  

  .)تندفع بين تريستان وإيزولد(  

  !هيا! أيها التعيسان  

  أصغيا، أال تعلمان أين أنتما؟  

  .)تضع الكساء الملكي قرب إيزولد فال تالحظه(  

  !يحيا! يايح! يحيا  الرجالجميع 

  !الملك ، ماركيحيا   
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  ! ماركليحيا طويال الملك   

  .)يدخل مسرعا(  كورونل

  يحيا تريستان  

  وحاشيته الرائعة! البطل المحظوظ  

  ها هو لورد مارك  

  يقترب على قارب  

  آه، كم هو مسرور بالرحلة،  

  .ليكسب العروس  

  .)ليهمرتبكا، يتطلّع ا(  تريستان

  من الذي يقترب؟  

  !الملك  كورونل

  أي ملك؟  تريستان

  .)يشير إلى جانب السفينة كورونل(  

  .)يلّوحون بقبعاتهم(  جميع الرجال

  !الملك مارك! يحيا! يحيا  

  .)تريستان يحملق بشرود إلى الشاطئ(  

  .)مرتبكة(  إيزولد

  ؟ماذا يا برانغايين  

  بماذا ينادون؟  

  ..إيزولد سيدتي  برانغايين

  !تمالكي نفسك، فقط لهذا اليوم  

  أين أنا؟ هل أنا حّية؟  إيزولد

  ماذا كان هذا الشراب؟! آه  

  .)يأسفي (  برانغايين

  شراب الحب  

  .)تحملق بتريستان، وقد أخذها الرعب(  إيزولد
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  !تريستان  

  !إيزولد  تريستان

  هل علّي أن أستمر في الحياة؟  إيزولد

  .)ترتمي على صدره، بال وعي(  

  .)إلى السيدات(  برانغايين

  !ساعدن سيدتي  

  !يا للغبطة الرائعة! آه  تريستان

  !للسعادة الخادعة! آه  

  .)جرون في فرح عامينف(  جميع الرجال

  !مرحى! كورونل  

  .)أبواق من الساحل(  

ون في الخـارج، آخـرون يـضعون جـسرا          عدالناس يص (  

متحركا للنزول والنشاط العام يشير فجأة إلى وصول موكب         

  .)الملك، الستار ُينزل بسرعة
 


