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  الفصل الثاني

  مقدمة موسيقية

  المشهد األول

  إيزولد، برانغايين

  عند الباب المفتوح يوجد مشعل، .  شقة إيزولد بدرج أمامحديقة بشجر عال(

  مطاردة حتى تتالشى برانغايين عند درج الشقة تنظر إلى ال. أصوات حملة صيد

  .)تخرج إيزولد من الشقة في هياج شديد وتأتي إليها. أصوات المطاردين

  

  أتستطيعين سماعهم؟  إيزولد

  .إنهم خارج مدى سمعي  

  .)مصغية(  برانغايين

  لون قريبينال يزا  

  .أسمعهم بوضوح  

  .)مصغية(  إيزولد

  مخاوف القلق  

  تربك أذنك  

  فيخطئ السمع  

  بين همسات الغابات  

  .وحفيف الريح الضاحكة  

  لقد خُدعت برغباتك الهوجاء  برانغايين

  إلى سماع ما تتصورين  

  .)مصغية(  

  أسمع األبواق تنادي  

  .)تُصغي مرة أخرى(  إيزولد

  نداء األبواق  

   جميالليس صوتها  
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  األمواج المغمغمة إنها مثل  

  لجدول يصب ماؤه بمرح  

  كيف لي أن أسمع صوت األبواق  

  في هدوء الليل  

  إذا كان الجدول يضحك مني  

    إن من ينتظرني  

  في صمت الليل  

  حين األبواق تزعق  

  ؟هل يبقى في انتظاري  

  إن من ينتظرك  برانغايين

  أصغي لتحذيري! آه  

  !المالجواسيس تنتظره في الظ  

  إن كانت عيناك ال ترى ما حولك  

  فهل عيون العالم غافلة عنك؟  

  حين، على ظهر السفينة  

  يمسك تريستان بيد راجفة  

  العروس الشاحبة  

  وهي ذاهلة للقاء الملك  

  حين كل فرد قد الحظ  

  ارتجافها حينذاك  

  وملك الملوك برعايته اللطيفة  

  ندب بصوت عال  

  الرحلة البحرية  

  اكولكن كان هن  

  شخص قد رأى بوضوح  

  وهو ينظر إلى عيني تريستان  
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  ويشفنه بنظرة مهددة  

   بحقد مريرمليئة  

  كان يبحث ليجد في تعبيره  

   وفيه ما يخدم أغراضه،ما ينم عنه  

  !مصغيا بغيظ  

  ،أجده مرارا  

   فخا لإليقاع بكماكمن ينصب  

  أنتما االثنين  

  !حذري إيزولد من ميلوإ  

  لو؟هل تعني لورد مي  إيزولد

  !كم أنت مخطئة! آه  

  أليس أعّز صديق  

  لتريستان؟  

  حين ال يكون حبيبي معي  

  فهو يكون في صحبة ميلو  

  الذي يجعلني أشتبه به  برانغايين

  !يجعله عزيزا عليك  

  من تريستان إلى مارك  

  ! الخطرممر ميلو الخبيث  

  حيث يبذر بذور النميمة والشر  

  في الليلهؤالء الذين قرروا اليوم رحلة الصيد   

  وخططوا لها بسرعة  

  طريدتهم أنبل مما تتصورين  

  قياسا بأهداف مكر الصيادين  

  من أجل صديقه وتعاطفا معه  إيزولد

  قام ميلو بهذه التدبيرة  
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   ؟كيف تؤنبين هذا الصديق المخلص  

  أفضل منك يرعى شؤوني  

  ويفتح لي  

  ما تغلقينه دوني  

  !وفّري علّي حزن التأخير! آه  

  !رانغايينب. اإلشارة  

  أعطي اإلشارة! آه  

  !طفئي النور الذي ال يزال يلمعاو  

  أعطي الليل اإلشارة  

  ميلةخصمته غمر البيت وال  

  ويمأل القلب  

  !بخوف الغبطة  

  أطفئي النور اآلن! آه  

  أطفئي أشعته المخيفة  

  !ودعي حبيبي يأتي  

  دعي النور المنذر! آه  برانغايين

  يريك الخطر األكبر  

  !هوا أسفا! آه  

  !ما أتعسني  

  الشراب البائس  

  الذي خنت به إرادة سيدتي  

  لو أطعتها، لكان الموت نصيبك  

  صماء عمياء اليد تندفعين  

  أما عارك،   

   وحزنك المخزي  

  فهو من صنعي  
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  ترفعأنا، المذنبة، وعلّي أن أ  

  !من صنعك  إيزولد

  !أيتها الحمقاء! آه  

  أال تعرفين روح الحب  

  ؟أال تعرفين قوة سحره  

  الملكة  

  بشجاعة فائقة  

  وصية عرش العالم  

  الحب والموت  

  يخضعان لها،  

  تحركهما بالغبطة والحزن  

  محولة الجسد إلى حب  

  وعمل الموت  

  إلى روح الحب  

  ركبت بجرأة هذا المركب  

  انتزعته من قوتي  

   الموتاوالفتاة المقّدر له  

  أخذت أمرها بين يديها  

  هتوقامت به وأنجز  

  ؟رته ليأي شيء اختا  

  ؟أي شيء قادتني إليه  

  كنت تابعة لها  

  ! لهاواآلن أكشف عن طاعتي  

  إذا كان شراب الحب  برانغايين

  العقلنوريطفئ   

  إذا كنت ال ترين  
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  ما حذّرتك منه  

  إذن اآلن، هذه المرة  

  أصغي إلى رجائي  

  إشارة الخطر الالمعة  

  آه، ليس اآلن،  

  !ال تطفئي المشعل اآلن  

  لهب الأضاءت  إيزولد

  في صدري  

  جعلت قلبي   

  مثل النهاريلتهب   

  إنها تضحك في أعماقي  

  إرادة روح الحب  

  ليكن الليل  

  حتى تسطع المعة فيه  

  .)تركض نحو المشعل(  

  كيف أطفئ هذا النور  

  .)تأخذ المشعل من المدخل(  

  ى البرجبك إلسأذهب   

  حيث تراقب بحذر  

  هذا النور  

  لو كان نور حياتي  

  ضاحكا  

  ردد في إطفائهلن أت  

  .)ترمي المشعل إلى األرض حيث يتالشى ضوؤه بالتدريج(  

برانغايين تبتعد مستاءة لتتسلق درجا خارجا إلـى البـرج،          (  

  .)حيث تختفي بالتدريج عن األنظار
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. إيزولد تُصغي وتنتظر بتهّيب على طول الشارع المـشجر        (  

تلـّوح  . تتملكها رغبة أن تقترب من الشجر وتنظر بحرص       

  .)يل ثم بفروغ صبر تلّوح بسرعةبمند

تقف على  . ينتابها فرح مفاجئ حين تلمح حبيبها على مسافة       (  

ثم تسرع نحو الدرج، ومـن      . رؤوس أصابعها لترى أفضل   

  .)أعاله تلّوح للشخص القادم

  

  الفصل الثاني

  المشهد الثاني

  وإيزولد تريستان،  

  

  .)يندفع إلى الداخل(  تريستان

  !حبيبتي! إيزولد  

  .)تقفز نحوه(  دولزإي

  حبيبي! تريستان  

  .)بعناق عاطفي يتحركان نحو المسرح في األسفل(  

  أنت لي؟  إيزولد

  معي مرة أخرى؟  تريستان

  هل أجرؤ على عناقك؟  إيزولد

  هل أصّدق ذلك؟  تريستان

  !أخيرا! أخيرا  إيزولد

  !على صدري  تريستان

  هل حقا أنت من ألمس؟  إيزولد

  رى؟هل أنت حقا من ا   تريستان

  هذه عيناك؟  يزولدإ

  هذا فمك؟  تريستان
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  هذه يدك؟  إيزولد

  هذا قلبك؟  تريستان

  هل هي أنا؟ هل هو أنت؟  إيزولد

  أنت بين ذراعي؟  

  أهذا أنا؟ أهذه أنت؟  وايزولدتريستان 

  دون وهم؟  

  أليس حلما؟  

  يا لغبطة القلب  

  يا للحالوة، يا لروعتها  

  أجرأ، وأجمل  

  فرح مبارك  

  !ال مثيل له  تريستان

  يغمرنا  يزولدإ

  مليء بالغبطة  تريستان 

  !أبدي  إيزولد

  !أبدي  تريستان

  لم يحلم به أحد  إيزولد

  لم يعرفه أحد  

  ال حّد له  تريستان

  !رائع، سام، ممجد  

  متهلل بالفرح  إيزولد 

  فرح الغبطة  ستانيتر

  لّق في السماءحم  إيزولد 

  وراء العالم  

  !تريستان لي  

  !لي وأنا لك  
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  !بدإلى األ! إلى األبد  

  محلق في السماء  تريستان

  وراء العالم  

  !إيزولد لي وأنا لها  

  !إلى األبد، إلى األبد  

  ما أطول ما ابتعدنا  إيزولد

  !بعيدين طويال  

  ما أكثر ما اقتربنا  تريستان

  !اقتربنا كثيرا  

   األصدقاءةيا عدّو  إيزولد

  !المسافة الشريرة  

  سحب من الزمنتُ  

  !تعيق االنطالق  

   المسافة وأيها القربأيتها  تريستان

  دينفصالن بعنا  

  حالوة القرب  

  ووحشة المسافة  

  أنت في ظلمة  إيزولد

  وأنا في نور  

   !النور! النور  تريستان

  آه، لهذا النور  

  !إلى متى يطول قبل أن ينطفئ  

  الشمس تغيب  

  والنهار يتبع مجراه  

  ولكنه ال يخنق حقده  

  ينير اإلشارة الرهيب  
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  بينويضعها على باب المح  

  فال أستطيع أن أراها  

  ولكن اليد المحبة  إيزولد

  تطفئ النور  

  وما تخشاه الفتاة  

  أنا ال أخافه  

  وأنا تحت قوة وحماية روح الحب  

  !أتحّدى النهار  

  النهاران ! النهار  تريستان

  حقود  

  وعداؤه مرير  

  الكره والظالمة  

  وكما أطفأت النور  

  أتمنى لو أطفئ نور النهار الفاضح  

  !قم آلالم الحبألنت  

  أليس هناك من ألم  

  أليس هناك من كرب  

  ال يوقظه في القلب  

  بإشعاعه الملتهب؟  

  حتى في مجد الليل البهيم  

  حبيبتي حين تأوي في منزلها  

  تخشى أن يسقط إشعاعه المهدد  

  .نحوي ويرديني  

  هب حبيبتك تحتفظ به  إيزولد

  في منزلها  

  كما فعل مرة حبها  
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  متحّديا ما غذّاه  

  في قلبه  

  متألّقا منحرفا  

  !حين تريستان خانني  

  أليس هو النهار  

  الذي جعله مزّيفا  

  حين جاء إيرلندة  

  كخاطب  

  ليخفرني إلى الملك مارك  

  ليؤكّد إخالصه له حتى الموت؟  

  !النهار! النهار  تريستان

  الذي تألّق حولك  

  وكنت كالشمس  

  في وهج ساطع  

  عاليا شرفك  

  إيزولد انسحبت مني  

   عينيهذا ما أفرحو  

  وجعل قلبي يغوص  

  إلى باطن األرض  

  كيف تكون في وضح النهار  

  حبيبتي إيزولد ملكي؟  

  ألم تكن ملكك  إيزولد

  ألم تختارك؟  

  أية أكاذيب النهار الشرير  

  أخبرك؟  

  حتى تخون أعز الناس  



        ترجمة يسرى األيوبي                                                            أوبرا تريستان وإيزولد  

 

 12

  التي كانت مقّدرة لك؟  

  في قبضة الجنون  تريستان

  كنت أصهر قلبي  

  إلى ذلك التألّق حولك  

  في فخامته الملوكية  

  إلى الشرف الالمع  

  والقوة والصيت الذائع  

  كوكب النهار الساطع  

    أبرق فوقي  

  بشرف دنيوي  

  ونفذ إلى رأسي  

  روع بريق المعبأ  

  بإشعاعه  

  بغبطته  

  لمس أعماق قلبي  

  ماذا كان مخبأ لي في الليل الطاهر  

  ما كنت أعرفه، ما كنت تنبأت به  

  :ما كنت أتخّيله  

  شكال، ما كانت عيناي تصّدقه  

  وهي أسيرة ضوء النهار  

  ولمع أمامي  

  ...أمام الجمهور الغفير                     

  ممجدا، رائعا  

  معظّما  

  أجمل عروس ملكية  

  على وجه األرض  
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  كنت أتحّدى  

  الحسد الذي أيقظه  

  النهار في داخلي  

  والحماس الذي   

  ،سعادتي هدد  

  يرة التي بدأت للغ  

  تنشب في داخلي  

  وتجعل الشرف والشهوة  

  .حمال ثقيال علّي  

  وقررت فجأة  

  أن أتمّسك بالشرف والمجد  

  ةوأذهب إلى إيرلند  

  يا عبد النهار المغرور  إيزولد

  خدع بالذي تخدع بهتُ  

  ، وتحاسبت من أجلكحببتككيف أ  

  أسير ألق النهار الزائف  

  في فخ مكره،  

  في أعماق قلبي  

  حيث الحب يشتعل  

  أحطت به  

  وبمرارة كرهته  

  أي ألم! آه  

  !نفذ إلى أعماق قلبي  

  ما أصعب أن يكون من ألجأته سرا هناك  

  يفكر بي، في نور النهار  

  إخالصأعززته بوهو من   
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  عيناه المغرمتانتختفي   

  !ليقف أمامي فقط كعدو  

  في وضح النهار  

  كما ظهرت لي  

  أيها الخائن  

  نكوددت أن أهرب م  

  إلى الليل وآخذك معي  

  حيث قلبي يستدعيني  

  ألنهي كل خداع  

  حيث ال جدوى من سابق إنذار  

  من خيانة تبدد  

  ارتهاني لك في حب مؤّبد  

  ألنذرك للموت  

  في صحبتي  

  حين أعرف  تريستان

  الموت الجميلأن   

  يأتيني من يديك  

  حين أتنبأ بشجاعة  

  ما يتطلبه التكفير مني  

  تي الفجر بلطفأي  

  حس عالياأإلى قلبي و  

  بقوة الليل  

  وانجاز النهار  

  وا أسفاه، أنت ال تزال متخبطا  إيزولد

  بسبب الشراب الخادع  

  حتى أن الليل يتجنبك  
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  حين تواجه فيه الموت  

  !ويعيدك إلى النهار  

  مرحى للشراب  تريستان

  مرحى للجرعة المسكرة  

  مرحى للسحر  

  !وقوته الرائعة  

  خالل أبواب الموت  

  واسعة المفتوحةال  

  حيث تياره نحوي  

  حامال عالم الليل الرائع  

  المليء باألحالم  

  من صور خاليا القلب  

  رافضا أشعة النهار الحارقة  

  حتى ترى عيناي في الظالم  

  أشعة ليالي الحب الخالدة  

  مع ذلك، النهار المنفي  إيزولد

  ينتقم لذاته  

  بخطاياك

  في الليل البهيم الذي يأسرك  

  ل فيه أمركوُيتداو  

  عليك أن تستسلم للقوة الملكية  

  لكوكب النهار  

  تعيش له وحده  

  حيث يلمع في فخامة مستفردة  

  كيف يمكن أن أتحمله؟  

  كيف أستطيع احتماله اآلن؟  
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  لليللأواه، لقد نذرنا نفسينا   تريستان

  والنهار الحاقد  

  مستعد للحسد  

  يحاول بالحيل أن يفرق بيننا  

   يضلّناولكنه ال يستطيع أن  

  عرفنا مجده الزائف  

  وتباهيه المعلن  

  ولكن من أنعم الليل عليه  

  بالنظر  

  ئه البارقيسخر من ألال  

  ونوره الرفاف  

  ما عاد يزغلل عينينا  

  أمام من رأى بالحب  

  ليل الموت،و  

  أمام من وثقت بسرها المظلم إليه  

  لقد تبعثرت األكاذيب  

  عن الصيف الذائع لشرف النهار  

   وفائدةفهو قوة  

  يسطع ويمّجد  

   خسيسرمثل غبا  

  ففي خيال النهار  

  ال تزال تأوي رغبة واحدة  

  ،الشوق  

  لليلة مقّدسة  

  حيث األبدية كلها  

  والحق وحده  
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  يبسم له بغبطة الحّب  

  نزلإ  معا

  إلى ليل الحب  

  منح النسيانإ  

  حتى أعيش  

  خذني إلى أعماقك  

  !حررني من العالم  

  انطفأت اآلن  تريستان

  ر شعلةآخ  

  ماذا نفكّر  إيزولد

  ماذا نتصور  

  جميع الفكر  تريستان

  التنبؤ المجيد  إيزولد

  للشفق المقّدس  

   المتصورةيطفئ المخاوف  

  لخالص العالم  

  الشمس تخفي  إيزولد

  اقنامنفسها في أع  

  نجوم الغبطة  

  بريق النور، الضحك  

  تتعانق بنعومة  تريستان

  في سحرك  

  تنحّل بحالوة  

  أمام عينيك  

  قلب على قلب  زولدإي

  فم على فم  
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  الرباط الوحيد  تريستان

  لروح واحدة  

  نظري ينعكس  معا

   بالغبطةمزغلال  

  والدنيا ترتعش  

  بتألّق يعمي العيون  

   والمكرالخداعبمنارة   إيزولد

  واقفة ثابتة  تريستان

  تتحدى الوهم الخادع  

   العالمنوأنا نفسي م  معا

  أطوف على بحر الغبطة الرائعة  

   هي الحب األكثر قداسةالحياة  

  الرغبة الحلوة الواعية التي ال تضّل  

  وال توقظ مرة أخرى أبدا  

  .)من أعلى البرج(  صوت برانغايين

  أنت يا من  

  تبتسم لحلم الحب  

  انتبه لصوت من  

  يبقى مستفردا  

  ساهرا في الليل  

  يتنبأ الشر  

  للنيام  

  ويحثّهم بقلق  

  أن يستيقظوا  

  !احذر  

  !احذر  
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  ى وشك أن يذوبالليل عل  

  .)بنعومة(  إيزولد

  أصغ، يا حبيبي  

  .)بنعومة(  تريستان

  !دعيني أموت  

  .)ترفع رأسها ببطء قليال(  إيزولد

  !رقابة غيورة  

  .)ال يزال مترددا(  تريستان

  !ال أريد أن أوقظ  

  هل يجب إذن  إيزولد

  أن يوقظ النهار تريستان؟  

  .)يرفع رأسه قليال(  تريستان

  اسمحي للنهار  

  !ستسلم قبل الموتأن ي  

  هل على النهار  إيزولد

  والموت أن يصال  

  إلى حبنا؟  

  .)يرفع نفسه أثر(  تريستان

  حّبنا؟  

  حب تريستان؟  

  ملكك وملكي  

  حب إيزولد  

  أية ضربات موت  

  يجعله يذعن؟  

  إذا الموت القدير  

  يقف أمامي مهددا  
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  الحياة في جسدي  

  التي أتركها فرحا  

  من أجل الحب  

  صل إلى الحب نفسه؟كيف له أن ي  

  

  لو كنت أعطي حياتي  

  من أجل هذا الذي أموت من أجله  

  كيف للحب  

  أن يموت معي  

  معي؟وينتهي   

  وإذا كان حبه ال يموت أبدا  

  كيف يموت تريستان بحبه؟  

  ولكن حبنا  إيزولد

  ليس تريستان  

  وإيزولد  

  هذه الكلمة الصغيرة الجميلة  

  أال يدّمر الموت رباط الحب  

  موت تريستان من أجلهالذي ي  

  إن ما يموت  تريستان

  هو الذي يقلقنا  

  ويحرم تريستان  

  من حب إيزولد  

  وحبه لها وحدها إلى األبد؟  

  الكلمة الصغيرة: ومع ذلك  إيزولد

  لو دمرت كيف تكون حياة إيزولد  

  لو الموت قُّدر لتريستان  
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  ربما نموت معا  تريستان

  إلى األبد واحدا  

  بدون نهاية  

  قظال نستي  

  أبدا ال نخاف  

  بال هوّية  

  مغلّفين بالحب  

  واحدنا لآلخر  

  !أن نعيش فقط للحب  

  .)في غبطة تنعكس عليها وهي تنظر إليه(  إيزولد

  هكذا لو أننا نموت  

  !فلنمت معا  

  واحدنا لآلخر  تريستان

  بدون نهاية  

  ال نستيقظ  إيزولد

  أبدا ال نخاف  

  بال هوية  معا

  مغلّفين بالحب  

  واحدنا لآلخر  

  أن نعيش فقط للحب  

  .)كما سابقا(  صوت برانغايين

  !احذر  

  !احذر  

  .الليل يستسلم للنهار  

  .)يبتسم إليزولد(  تريستان

  هل أصغي؟  
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  .)حالمة تنظر إلى تريستان(  إيزولد

  !دعني أموت  

  ستيقظ؟أهل   تريستان 

  أبدا لن أستيقظ  إيزولد

  هل النهار  تريستان

  ال يزال يوقظ تريستان؟  

  لنهاردع ا  إيزولد

  يستسلم للموت  

  هل نتحّدى هكذا  تريستان

  تهديدات النهار؟  

  .)في غبطة متنامية(  إيزولد

  همكربليهرب عنا   

  هل الفجر أبدا ال يخيفنا؟   وايزولدتريستان

  .)ترفع نفسها بحركة كبيرة(  

  !ليطل ليلنا إلى األبد  

  أيها الليل األبدي  

  متألّقا بجالل  

  !يا ليل الحب  

  من تعانق،  

   تبتسم لهم،من  

  كيف يوقظون  

  بدون خوف؟  

   الرعب عنييفان  

  أيها الموت الجميل  

  طالما اشتقت إليك  

  يا موت الحب  
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  في ذراعيك  

  مكّرسا لك  

  قوة بدائية مقّدسة  

  !حّرة من مخاطر اليقظة  

  كيف أمسك بك  

  كيف أتركك  

  أيتها الغبطة  

  البعيدة عن الشمس  

  بعيدة عن وضح النهار  

  طاردة لآلالم  

  حّرة من الوهم  

  ة رقيقةمشوق  

   من الخوفةخالي  

   من التنّهداتةحر  

  فناء رائعا  

   حلومكتنفا بظالم  

  وغةمراال  

  !ال انفصاال  

  فقط نحن وحدنا  

  في منزل رحب  

  ال يقاس الساعة  

  من أحالم الغبطة  

  تريستان أنت  تريستان

  أنا إيزولد  

  ما عاد تريستان  

  أنت إيزولد  وتريستانإيزولد 
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  تريستانأنا   

  ما عادت إيزولد  

  بدون هوية  

  ين من االنفصالحّر  

  تصور جديد  

  إثارة جديدة  

  فهم للنفس  

  قلب متوّهج دافئ  

  !فرح لحب رائع  

  .)يبقيان في عناق الغبطة(  

  

  الفصل الثاني

  المشهد الثالث

  الشخصيات السابقة، كورونل، برانغايين، مارك، ميلو، رجال البالط

  .)كورونل يندفع إلى الداخل شاهرا سيفه. ة رنّانةبرانغايين تُصدر صيح(

  !أنقذ نفسك تريستان  كورونل

مارك، ميلو، ورجال   . مذعورا، يرمي نظرة خارج المسرح    (  

البالط في ثياب الصيد يدخلون مسرعين من الطريق المشجر         

برانغايين تنزل من البرج    . ويقفون مذعورين لرؤية العاشقين   

، يتملكها برغمها إحساس العار   إيزولد  . وتركض نحو إيزولد  

مـن  فراش  تميل إلى الوراء ووجهها مائل إلى الجنب، على         

تريستان بالرغم منه يرفع وشـاحه علـى ذراعـه         . الزهور

يبقى في هذا الوضع مدة     . ليحمي إيزولد من أنظار القادمين    

نظرته الباردة مثبتة على الرجال الذين      . طويلة بدون حراك  

  .)الفجر. ن أنظارهم عليهبمختلف األوضاع يركّزو

  .)بعد صمت طويل(  تريستان
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  أيها النهار العقيم  

  آلخر مرة  

  .)إلى مارك(  ميلو

  يا سيديواآلن أخبرني   

  هل كنتُ محقا حين اتهمته؟  

  ألعطيك برهان  

  ورأسي كرهان؟  

  ها قد أريته لك  

  حين يقوم بالفعل  

  ، اسمك وشرفكويلوك  

  !حفظته مخلصا من العارالذي   

  .)في حالة صدمة عميقة بصوت مرتجف(  مارك

  هل فعلت حقا؟  

  أهذا ما تظنّه؟  

  نظر إليه هناكأ  

  األكثر إخالصا من المخلصين  

  أنظارك عليهإرم   

  أعّز األصدقاء  

  الذي كان إخالصه  

  عمال حّرا  

  قد مّزق قلبي  

  بخيانته المشينة  

  إذا كان تريستان يخونني  

  فكيف آمل أن ما كلفتني  

  ،خيانته لي  

  أن يكون ميلو بمشورته  
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  يستطيع بشرف أن يرّدها لي؟  

  .)مرتجفا(  تريستان

  يا أرواح النهار  

  أيتها األحالم الخيالية  

  !خادعة موحشة  

  !استسلمي! تالشي  

  .)متأثرا بعمق(  مارك

  ؟لّيإهل هذا   

  هذا، تريستان، أهو لي  

  أين طار اإلخالص  

  بعد خيانة تريستان لي؟  

  فأي ثمن للنزاهة والشر  

  إن كان بطل الشرف تريستان  

  قد أضاعه؟  

  قد عين تريستان نفسه رمزا  

  للفضيلة، فأين طارت هذه الفضيلة  

  هاربة من صديقي، من تريستان، الذي خانني؟  

 وفـي تعبيـره     بينما مارك يستمر  . تريستان يغضي ببصره  (  

  .)حزن يتنامى

  لماذا خدمتني  

  مدة طويلة؟  

  لماذا سمعة الشرف والعظمة  

  تي كسبتها من أجل الملك مارك؟ال  

  هل الشرف والسمعة  

  العظمة والقوة  

  الخدمات بدون حصر  
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  تكافأ بسلب مارك الشرف؟  

  هل استهنت بقيمة عرفان الجميل  

  الذي أعطاك ميراثه  

  لما انتصرت من أجله  

  سمعته وملكه؟  

  حين ماتت زوجته  

    وأصبح دون ولد  

  أحبك كثيرا  

  أن يعرسحتى أن مارك ما كان ينوي   

   والبلدين جميع الناس في البالطح  

  اندفعوا نحوه راجين مستعطفين  

  أن يهب البالد ملكة  

  يتخذها زوجة  

  وأقسمت لعمك  

  أنك ستنفذ هذا األمر  

  رغبات البالط وإرادة البالد  

  كان معارضا فجعلته يلين  

  باحتراس ورفق  

  حتى أن تريستان هدد  

  أن ينفي نفسه إلى األبد  

  ط والبالدمن البال  

  إذا لم يسمح لك أن   

  تبعث لكسب عروس للملك  

  وهكذا رضي  

  هذه المرأة الرائعة  

  التي شجاعتك كسبتها لي  
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  من كان يعرفها  

  من كان رآها  

  أن يّدعيها لنفسهمن كان يستطيع بفخر   

  وال يفكر بأنه مبارك  

  هي التي لم أكن نفسي أجرؤ من االقتراب منها  

  قربها برغباتيهي التي حلفت أن ال أ  

  خجال واحتراما لها  

  رائعة، جميلة، سامية  

  من خُلقت لتنعش الروح  

  بالرغم من األعداء واألخطار  

  هذه العروس الملكية  

  أنت من قّدمها لي  

  واآلن، بما أنني بهذا االمتالك  

  قد مّزقت قلبي  

  فألمي أصبح أقسى علّي من قبل  

  أنا ناعم حساس قد تعرضت  

  الشفاءببغير أمل أبدا   

  لماذا بمثل هذه القسوة أيها البائس  

  ؟جرحتني  

  بسالح سّم يعذبني  

  يلفحني ويشوهني  

  .ي وفي فكريفي أحاسيس  

  اإلخالص لصديق يختنق  

  وقلبي المفتوح  

  يملؤه الشك  

  حتى أنني   
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  في الليل البهيم اخذت سرا  

  في استراق السمع  

  ألرى بأن شرفي انتهى؟  

  ال سماء ستعيده إلّي  

  

  ماذا اخترت هذا الجحيم؟ل  

  هنال بؤس يكفّر ع  

  لماذا هذا العار؟  

  في أعماقه المجهولة  

  في أسبابه الغامضة  

  من بوسعه كشفه للعالم؟  

  .)يرفع عينيه إلى الملك مارك في تعاطف(  تريستان

  أيها الملك  

  ال أستطيع أن أجيبك  

  ا سألتمع  

  لن تعرف أبدا  

  .) باشتياقيلتفت إلى إيزولد التي تنظر إليه(  

  حيثما يذهب تريستان اآلن  

  هل تتبعينه يا إيزولد؟  

  حيث نور الشمس ال يسطع  

  حيث الظالم  

  أرض الليل  

  حيث أمي أرسلتني  

  حين من حملته  

  على فراش موتها  

  تركها في الموت  
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  ليبحث عن النور  

  فهي حين ولدتني  

  كانت قلعتها الحب  

  .عالم الليل الرائع  

  ثم استيقظت  

  هاا قدمه تريستان لهذا م  

  ةإن كانت ستتبعه في إيمان وفضيل  

  !فلتخبره إيزولد اآلن  

  حين في بلد غريب  إيزولد

  هافاز بقلبحبيبها   

  ذلك الرجل الذي أحّبت  

  تبعهكان على إيزولد أن ت  

  .بإخالص وفضيلة  

  واآلن أنت تعود إلى أمالكك  

  لتريني ميراثك  

  كيف أهرب من تلك األرض  

  لشبر والفّدانالتي تقاس با  

  حيثما كان بيت تريستان  

  إيزولدالتذهب   

  ولتتبعه  

  في شرف وإخالص  

  !وهكذا ترى إيزولد الطريق  

يدخل ميلو  . تريستان يميل نحوها ويقّبلها بلطف على جبهتها      (  

  .)في غضب

  .)شاهرا سيفه(  ميلو

  !أيها الخائن  
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  !إلى االنتقام، أيها الملك  

  هل تحتمل مثل هذا العار؟  

  .)تريستان يسحب سيفه ويلتفت بسرعة(  ستانتري

  من يتجرأ على تقديم حياته بمواجهتي؟  

  .)يثبت نظره على ميلو(  

  هذا كان صديقي  

  س حياته من اجليجدا عندي، كّرمعزيزا م  

  مندفعا قاد الجماهير  

  التي تحثّني  

  ألضيف مجدا وشهرة إلى مجدي  

  !حتى أعطيك عروسا للملك  

  رؤياك إيزولد  

  ه هو اآلخرعينيأعمى   

  خانني لغيرته مني  

  بوشايته للملك عني  

  .)يخطو نحو ميلو(  

  !دافع عن نفسك يا ميلو  

بينما كان ميلو يرفع سيفه نحوه، تريستان يدني سيفه، ويقع          (  

. مجروحا بين ذراعي كورونل؟ إيزولد تقع علـى صـدره         

   .)ستار. مارك يدفع ميلو إلى الوراء
 


