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  الفصل الثالث

  ولالمشهد األ

  الراعي، كورونل، تريستان

  من جانب بناء القصر الطويل، في الجهة األخرى جدار غير . حديقة القصر(

  المكان بدى كأنما هو .  باب القصر في أعلى المسرح.مرتفع يطل على حصن

  المشهد كله . خالل الفتحات يرى البحر واألفق البعيد. قائم على ارتفاع صخرة

  ال عناية به، هنا وهناك يقوم اصالح سيء، وفي يعطي انطباعا أنه مهجور، 

  داخل جدار تريستان يستلقي في ظل شجرة زيزفون عالية، . المسرح األسفل

  .الحياة نائما على أريكة كأنما هو فاقد

  عند رأسه يجلس كورونل، ينحني فوقه في ذعر ويصغي بانتباه إلى تردد 

   في حزن نغما  الراعي يعزف.يانأنفاسه، حين يرفع الستار ُيسمع من الخارج 

  .)يظهر الراعي فوق ناظرا في اهتمام متعاطف. على ربابة من قصب

  

  .)بلطف(  الراعي

  كورونل، هيا

  !صغ كورونلإ  

  استمع لصديقك                      

  .)كورونل يلتفت قليال نحوه(

  أال يزال غافيا؟  

  .)بحزن يهز رأسه(كورونل

  األبدالبالد الى يغادر  فعليه أن ،إذا كان سيستيقظ  

   لجراحه،إذا كانت الشافية  

  بعد لم تظهر  

  إنها الوحيدة التي تستطيع إنقاذه  

  ألم تظهر بعد؟   

  أليس هناك سفينة في البحر؟  
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  نغم مختلف  الراعي

  أتسمعه؟  

  أجعله مرحا بقدر  

  ستطيع وأقدرأما   

  واآلن، أخبرني بصدق  

  يا صديقي القديم  

  مرض سيدي؟ماذا ُي  

  !ال تسأل  ونلكور

  لن تستطيع أن تفهم  

  ألق عينا بحدة البصر  

   ترى سفينة تبحرذإ  

  عزف بمرح قدر ما تقدرأ  

  .)الراعي يلتفت ويحملق نحو البحر، وهو يحمي عينيه بيده(  

  !مهجورا خاليا هو البحر  الراعي

  .)يضع الربابة في فمه وينصرف وهو يعزف(  

  .)تريستان بدون حراك، يغمغم(  تريستان

  ما هذا النغم القديم؟  

  لماذا يوقظني؟  

  .)يفتح عينيه ويلتفت قليال(  

  أين أنا؟  

  .)يرتعش مدهوشا(  كورونل

  ! ذلك الصوت! ها  

  !صوته  

  !سيدي! تريستان  

  !يا تريستان! يا بطلي  

  .)بصعوبة(  تريستان
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  ؟من يناديني  

  !أخيرا! أخيرا  كورونل

  الحياة،! الحياة، آه  

  لوةححياة   

  !عودة تريستانعادت إلي ب  

  .)يرتفع قليال من األريكة، بصوت واهن(  تريستان

  كورونل؟ أنت؟  

  أين كنت؟  

  أين أنا؟  

  أين أنت؟  كورونل

  في سالم، آمنا حرا  

  !في كارمول، يا سيدي  

  أال تذكر القصر  

  ألجدادك؟  

  أجدادي؟  تريستان

  !انظر حولك  كورونل

  ماذا أسمع؟  تريستان

  نغم الراعي  كورونل

   مرة أخرى،نت تسمعههو الذي ك  

  من على التلة وهو يرعى غنمك  

  غنمي؟  تريستان

  !سيدي، كما أقول لك  كورونل

  بيتك هو هذا البيت  

  البالط والقصر  

  الشعب المخلص  

  لسيدهم العزيز  
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  كما كنت مرة تقودهم  

  كانوا يرعون بيتك وبالطك  

  الذي أورثتهم إياه  

  وأهديته للشعب  

  حين تركته وراءك  

   بلد غريبوذهبت إلى  

  إلى أية أرض؟  تريستان

  حسنا، إلى كورنول؛  كورونل

  بشجاعة ومرح  

  ربح نفسه هناكتريستان سيدي   

  هل أنا في كورنول  تريستان

  !طبعا ال، أنت في كاريول  كورنول

  كيف جئت هنا؟  تريستان

  كيف جئت هنا؟! حقا  كورنول

  لم تأت على ظهر الخيل  

  جئت في قارب  

  هناحتى ولكن إلى السفينة   

  ، إنه عريض،حملتك على ظهري  

  إلى الشاطئ  

  وها أنت هنا في وطنك،  

  في بيتك في بالدك  

  !موطنك، بالد أمك  

  بين الحقول والسرور  

  في نور الشمس التي تسطع عليها  

  من الموت ومن الجراح  

  ستشفى ببركة اإلله  
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  .)يعانق تريستان(  

  .)بعد صمت قصير(  تريستان

  ؟أهذا ما تظنه  

  م األمور بشكل مختلفأنا افه  

  ولكنني غير قادر أن أخبرك عنها  

  حيث استيقظت هناك  

  أنا لم أكن  

  وحيث كنت، ال أستطيع أن أخبرك  

  لم أشاهد الشمس  

  وال رأيت األرض والناس  

  وما رأيته  

  ال أستطيع إخبارك عنه  

  كنت  

  حيث كنت سابقا  

  وحيث قُدر لي الذهاب  

  في العالم الواسع  

  امن ليل الدني  

  ولكن معرفتي، األكيدة به  

  :كان ملكنا هناك  

  ارائعا، أبديا، نسيانا تام  

  كيف توقفت عن تأمله؟  

  بذكرياته المشوقة  

  هل أنا من ناديتك  

  لتسوقني من جديد  

  إلى نور النهار  

  الشيء الوحيد الذي ذكرته  
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  هل هو حب مشوق دافئ  

  جنوني من مخاوف غبطة الموت  

  ألرى نور النهار  

  ادع، الذهبي، البراقالخ  

  !ال يزال يسطع حولك، يا إيزولد  

تريستان يرفع نفـسه    . كورونل، في نوبة ذعر يخبئ وجهه     (  

  .)بالتدريج

  في عالم الشمس  

  في ألالء النهار  

  !ال تزال، إيزولد  

  !أي شوق  

  !أي خوف  

  ألراها،  

  !أية رغبة  

  الغبطة التي سمعتها  

  ورائي  

  كانت انغالق باب الموت  

  ن مرة أخرىواآل  

  يفتح لي واسعا  

  إشعاع الشمس  

  قد فتحه بعينين مفتوحتين واسعا  

  هل علي أن ألج من الليل  

  ألبحث عنها،  

  ألراها،  

  ،ألجدها  

  معها وحدها  
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  ألفنى  

  ألتالشى  

  ؟وأنعم بما ُوهب لتريستان  

  و اآلنمتن! وا أسفاه  

  في داخلي  

  بشكل شاحب مخيف  

  حوافز النهار الموحشة  

   خادعةماكرة  

  تثير خيالي  

  !للخداع والحماقة  

  اللعنة على النهار  

  !بنوره  

  هل ستكون إلى األبد  

  شاهدا على آالمي؟  

   إلى األبدطفأهل سي  

  هذا النور  

  الذي في الليل  

  يبقيني بعيدا عنها؟  

  !آه إيزولد  

  !أيها الجمال الحلو  

  حين في النهاية  

  !حين، آه حين  

  متى تنطفئ شعلتك  

   مستقبلي؟حتى أعرف  

  النور  

  متى سينطفئ؟  
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  .)يهبط إلى الوراء، منهكا(  

  متى يأتي الليل إلى المنزل؟  

الة التـي تبعـث علـى       حمصعوقا، يجر نفسه خارج هذه ال       كورونل

  .)األسى

  التي ذات مرة تحديتها  

  بسبب إخالصي لك  

  منك إليها  

  علي أن أذهب  

  صدق ما أقول  

  ستراها هنا  

  في اليوم ذاته  

  ى تبعث في نفسك العزاءحت  

  إن كانت ال تزال على قيد الحياة  

  .)بوهن شديد(  تريستان

  ال يزال النور لم ُيطفأ  

  ال يزال الليل ال يأتي إلى المنزل  

  ؛ إيزولد تعيش وتراقب  

  إنها تناديني من أعماق الليل  

  إن كانت ال تزال على قيد الحياة  كورونل

  فدع األمل يبسم لك  

  حمقأن كورونل ألو اعتقدت حتى   

  فاليوم لن تؤنبه  

  كنت كالميت تستلقي هناك  

  منذ أن طعنك الشرير ميلو  

   قاتلبجرح  

  فمن يشفي جرحك؟  
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  ساذج كما أنابالنسبة إلي ،  

  يبدو لي أن من عالجت سابقا جراحك  

  التي أحدثها مورولد  

  قادرة بسهولة أن تعالج جرحك  

  الذي أحدثه سيف ميلو  

  يزولدأفضل طبيب لك هي إ  

  هذا ما اكتشفته  

  ول أرسلت كلمة؛نوإلى كور  

  ورجل مخلص  

  سيأتي بإيزولد هنا  

  عبر البحر  

  .)جانبا(  تريستان

  إيزولد قادمة  

  !إيزولد تقترب  

  .)يناضل من أجل الكلمات(  

  !يا لإليمان الجميل  

  .)يعانق كورونل(  

  كورونل يا أعز صديق  

  إخالصك ال يهتز أبدا  

  ان أن يشكرك؟كيف يستطيع تريست  

  درعي وحارسي  

  في المعركة والصراع  

   والحزنفي المرح  

  دائما إلى جانبي  

  من أكرهه  

  فهو يكرهه  
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  ومن أحبه حتى العبادة  

  !يعبده  

  حين كنت أخدم جيدا  

  الملك مارك الطيب  

  كنت له أنقى من الذهب  

  وحين كان علي أن أخون  

  السيد النبيل  

   لهكسرعان ما إخالص  

  نكان يهو  

  قاسيت معي حين قاسيت  

   وحديهولكن ما قاسيت في  

  ال تستطيع أن تقاسيه  

  الشوق الرهيب  

  الذي يلفحني بالسوط  

  النار الممضة  

  التي تنهكني  

   سماال أستطيع أن أجد لها ا  

  فكيف تستطيع أن تعرفها؟  

  ال تتأخر هنا  

  أسرع إلى هناك وراقب  

  بكل حواسك  

  ة حين إيزولد تبحراألشرع  

  هبة بشوق الحب لتلقانيملت  

  أن تصمد عند هبوب الريح  

  إيزولد نحوي ستبحر  

  !إنها تقترب! إنها تقترب  
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  بسرعة وشجاعة  

  ! إنها تلوح!إنها تلوح  

  للعلم فوق الشراع  

  !السفينة! السفينة  

  قرب عنهناك تمر   

  أال تراها؟  

  .)بحماس(  

  كورونل، أال تستطيع أن تراها؟  

تردد، كيال يترك تريستان، كان األخير      بينما كان كورونل ي   (  

 عـن   ،، صامتا منفعال، فهناك يصدر، مثلما سابقا      ينظر إليه 

  .)لراعياقرب ثم عن بعد نغم ربابة 

  .)خائبا(  كورونل

  !ال تُرى أية سفينة في البحر  

  .) يتالشى، ويحّل مكانه حزن كئيببحماسمصغيا (  تريستان

  هل علي أن أفهمك  

  الرصينأيها النغم القديم   

  بألحانك الناحبة  

  خالل جو المساء  

  تأتي بشكل مخيف  

  كما كنت تأتي باألخبار  

  للطفل عن موت والده  

  ؟خالل النور الرمادي للصباح  

  بشكل يبدو أكثر رهبة  

  للصبي  

  منه إلى وعي مصير أمه  

  حين ولدتني وماتت،  
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  النغم القديم،  

  الشوق القلق  

  لما يحمله هذا النحيب  

  لهم أيضا  

  كان يسألني حينذاك  

  وهو يسألني اآلن  

  ألي مصير خلقت؟  

  ألي مصير؟  

  النغم القديم  

  يخبرني كرة أخرى  

  أن أتشوق  

  !وأن أموت  

  !آه، كال! ال  

  !ليس هكذا  

  !الشوق! الشوق  

  أن أموت شوقا  

  !وليس أن أموت من الشوق  

  أبدا ال أموت  

  الشوق يناديني  

  سالم الموتل  

  .لطبيب عني بعيد  

  تلقيت شبه ميتاس  

  في قارب، صامتا  

  من سم الجرح  

  القريب من القلب  

  في شوق تفجعي  
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  كالنغم الذي كان يصدر  

  والريح تنفخ الشراع  

  نحو طفل إيرلندة  

  الجرح الذي أغلقته بالسالح  

  فتحته مرة أخرى  

  ولكن حينذاك  

  رمت من يدها السيف  

  والشراب السام  

  الذي أعطتني ألشربه  

  كما كنت آمل  

  ه بىألشف  

  انطلق منه سحر الفح  

  بأنني لن أموت أبدا  

  ث عذابا أبدياولكن أر  

  !الجرعة! الجرعة  

  الجرعة الرهيبة  

  من قلبي إلى ذهني  

  كانت تقتحم طريقها العنيف  

  ال شفاء  

  بل موتا لذيذا  

   يستطيع أن يخلصنينم  

  من محنتي وشوقي  

  أبدا، آه أبدا  

  لن أجد السالم  

  فالليل رمى بي  

  إلى النهار  
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  ليغذي أحزاني  

  برؤيا الشمس  

  آه، هذه الشمس  

  بأشعتها الالفحة  

  كيف كانت تحرق رأسي  

  ابها يصلينيذكيف كان ع  

  من أجل شوقي الالهب  

  آه، ال ظل مظلما  

  فيها يخفيني  

  من أجل شوقي الالهب  

  وعذابي الرهيب  

  أي مرهم يسكن آالمي  

  من الجرعة الرهيبة  

  ميالتي سببت لي آال  

  أنا، أنا نفسي  

  رتهامن حض  

  من نكبة والدي  

  وحزن أمي  

  من دموع الحب  

  األبدي  

  ضاحكا، باكيا  

  سعيدا، متألّما  

  أوجدت  

  !الجرعة السامة  

  والذي صنعته  

  انطلق نحوي  
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  !يبتلعني  

  لقد استمتعت بها  

  !اللعنة عليها، الجرعة القاتلة  

  رهاواللعنة عليه من حض  

  ).يرتمي فاقد الوعي(  

  .)محاوال تهدئة تريستان، يصيح في ذعر(  كورونل

  !سيدي تريستان  

  السحر المخيف  

  خداع الحب  

  نزعات العاطفة  

  !أجمل وهم في الحياة  

  ؟ماذا حدث لك  

  هنا يرقد  

  الرجل الرائع  

  المحبوب الممجد من اآلخرين  

  نظروا اآلن إلى الفضائلأ  

  التي أحرزها الحب له  

  !عليهوالتي انتصر فيها الحب   

  .)يمسك أنفاسه(  

  هل انت ميت؟  

  هل أنت حي؟  

  هل حملتك اللعنة بعيدا؟  

  .)يصغي إلى أنفاسه(  

  !ال! يا للفرح  

  !حي! إنه! إنه يتحرك  

  !كيف يحرك شفتيه في بلطف  
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  .)يسترد وعيه ببطء(  تريستان

  أال تستطيع أن تراها؟! السفينة  

  السفينة؟ طبعا  كورونل

  !اليوم... ستكون هنا  

  .ا ليست بعيدة من هنا اآلنإنه  

    !وعليها إيزولد  تريستان

  !كيف تلوح

  ما أحالها حين  

  تنسجم معي  

  أال تستطيع أن تراها؟  

  أما زلت ال تستطيع رؤيتها؟  

  بحالوتها وشجاعتها ولطفها  

  وهي تجول عبر األمواج  

  الرقيقة المليئة باألزهار المباركة  

  إنها تنزل إلى الشاطئ  

   تبتسم لي  

  ني الراحة والسالم الحلوتهب  

  والحياة من جديد  

  !إيزولد! آه، إيزولد  

  !ما أجملك  

  ونلأخبرني يا كور  

  أال تراها؟  

  اذهب وراقب  

  !أيها البائس األحمق  

  ما أراه ساطعا صافيا  

  !ال تجعله يفلت منك  
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  أال تسمعني؟  

  بسرعة، استطلع  

  بسرعة، راقب  

  أال تزال هناك؟  

  السفينة؟ السفينة؟  

  ينة إيزولد؟سف  

  عليك أن تراها  

  يجب ان تراها  

   تراها بعد؟أال! السفينة  

حين كان كورونل مترددا، وهو يكبح تريستان، ُيسمع نغـم          (  

  .)كورونل يقفز بفرح: ربابة الراعي

  !يا للفرح! آه، يا للسعادة  كورونل

  .)يقفز إلى الحصن ويحملق نحو البحر من إطاللته(  

  !السفينة! آه  

  !ربة من الشمالأراها مقت  

  .)بانفعال متنام(  تريستان

  ألم أعرف ذلك؟   

  ؟ألم أقل لك  

  نها ال تزال حيةإ  

  لتدعم الحياة في  

  فبين يديها مصيري  

  كي يمكن إليزولد  

  أن تفارق الحياة؟  

  .)نادي من إطاللة الحصن، بفرحي(  كورونل

  هتاف البحارة  

  !أهوي! أهوي  
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  كيف تبحر في شجاعة  

  تنفتحكيف األشرعة   

  !كيف تجري بسرعة البرق، كيف تطير  

  علم االحتفال! كورونل العلم؟ العلم؟  تريستان

  في رأس الشراع  

  !مرحا براقا  

  .)ينهض من سريره(  تريستان

  !علم الفرح! آه  

  في وضح النهار  

  !إلي إيزولد  

  إيزولد إلي  

  هل ترى إيزولد نفسها؟  

  السفينة اختفت  كورونل

  وراء الصخور  

  وراء الصخور؟  تريستان

  هل هي في خطر  

  هناك تيار عاصف  

  والسفن تتحطم  

  ة؟من في قيادة السفين  

  أفضل بحار  كورونل

  ؟أيمكن أن يخوننا  تريستان

  أيمكن أن يكون أحد رجال ميلو؟  

  !ثق به كما تثق بي  كورونل

  !أنت أيضا خائن  تريستان

  !أيها الرجل البائس  

  أال تستطيع أن تراها؟  
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  دليس بع  كورونل

  فُقدت؟  تريستان

  .)بفرح(  كورونل

  !ها هي ذي! ها هي ذي  

  !سيري! سيري  

  !سيري بأمان  

  .)بفرح(  تريستان

  !كورونل  

  يا أخلص األصدقاء  

  كل ما أملك  

  !سأهبه هذا اليوم  

  إنهم يقتربون بسرعة  كورونل

  هل تراهم أخيرا  تريستان

  هل ترى إيزولد؟  

  إنها تلوح! ها هي ذي  كورونل

  .)فرحب(  تريستان 

  !ةيا للمرأة المبارك  

  السفينة في الميناء  كورونل

  !إيزولد  

  !آه  

  !بقفزة واحدة تنطّ إلى الشاطئ  

  انزل من إطاللة الحصن  تريستان

  أيها المحملق الكسول  

  !انزل! انزل  

  إلى الشاطئ  

  ساعد سيدتي! ساعدها  
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  سأحملها إلى هنا  كورونل

  !ثق بذراعي  

  ولكنك تريستان  

  على سريركعدني أن تبقى   

  .)كورونل يسرع بالخروج(  

  

  الفصل الثالث

  المشهد الثاني

  تريستان، إيزولد، كورونل

  

  .)في انفعال شديد وهو ُمجهد على سريره(   تريستان

  هذه الشمس! آه  

  !هذا النهار! آه  

  آه لفرح النهار المشمس  

  يجري في الدم  

  !وُيفرح الروح  

  بغبطة غير محدودة  

  هذيان فرح  

  يرييحده سر  

  !كيف أستطيع احتماله  

  ألنهض وإلى األمام  

  حيث يخفق قلبانا  

  تريستان البطل  

  فرح بقوته  

  أنقذ نفسك من الموت  

  .)ينهض من السرير(  
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  بجرح ينزف  

  تصارعت مع مورولد  

  بجرح ينزف  

  أتبع اآلن إيزولد  

  .)ينتزع الرباط عن جرحه(  

  !آه، يا دمي  

  !جري يا دميإسعيدا   

  .)ه مترنحا إلى األماميقفز من سرير(  

   جرحيالتيهي   

  أخيرا ستشفيه  

  مثل بطل يتقدم  

  تتقدم لخالصي  

   الدنيا أماميتغنل  

  فرصي قبل تسارع  

  .)يترنح إلى منتصف المسرح(  

  .)من الخارج(  إيزولد

  !حبيبي! تريستان  

  .)في هياج شديد(  تريستان

  ماذاّ أهو النور الذي أسمع؟  

  !المشعل، آه  

  المشعل ينطفئ  

  !لها! له  

تريستان يترنح نحوهـا بـال      . إيزولد تدخل الهثة األنفاس   (  

. تأخذه بـين ذراعيهـا    . يلتقيان في منتصف المسرح   . وعي

  .)تريستان يهبط ببطء بين ذراعيها

  !تريستان  إيزولد
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  .)وهو يموت، ناظرا إليها(  تريستان

  !إيزولد  

  .)يموت(  

  !أنا هنا! أنا هنا! آه  إيزولد

  !الناسحبيبي، يا أحب   

  انهض، مرة أخرى  

  !أصغ إلى ندائي  

  إيزولد تناديك  

  إيزولد جاءت إليك   

  لتموت مخلصة لتريستان  

  أال تجيبني؟  

  فقط ساعة واحدة  

  فقط ساعة واحدة  

  !ابق مستيقظا من أجلي  

  من أجل األيام الكثيرة  

  ي عانيت فيها القلق والشوقالت  

  بقيت أراقب  

  أراقب معك  

  لمدة ساعة  

  ستانهل تري  

  سينكر على إيزولد  

  الفرح الدنيوي األخير  

  الوحيد القصير  

  إلى األبد؟  

  الجرح؟ أين هو؟  

  !دعوني أبرؤه  
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  دعونا في غبطة ال قلق فيها  

  نتشارك الليل  

  ليس من أجل ذلك الجرح  

  ال تمت بذلك الجرح  

  ال تدعه يوحدنا  

  ويطفئ نور حياتنا  

  عيناك مغمضتان  

  صامت قلبك  

  ال أنفاس  

   تترددبلطف  

  هل علي في حزني  

  أن أقف أمامك  

  أنا التي بفرح غامر  

  زوجكأتحتى   

  قطعت بشجاعة، البحر؟  

  !قد جئت متأخرة  

  أيها الرجل الحسود  

  أتعاقبني  

  هكذا  

  بأبلغ وأعنف الجمل؟  

  ال حسبان   

  حزني عليك فيلدي   

  ؟أال أستطيع أن أتفوه  

  بكلمة ناحبة من أجلك  

  !فقط مرة، آه  

  !أواه. ال غيرها  
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  !آه! تريستان  

  !حبيبي! إنه يستيقظ! أصغ  

  .)تنهار فاقدة الوعي فوق جسده(  

  

  الفصل الثالث

  المشهد الثالث

  نفس األشخاص، الراعي، قائد السفينة، ميلو، برانغايين، مارك، فرسان 

  .)ومرشحون للفروسية

  ان وهو كورونل يدخل خلف إيزولد؛ صامتا مصعوقا للمشهد، يحملق بتريست(

   متسلقا ييدخل الراع. من األسفل، ُيسمع غمغمة وقرقعة أسلحة. دون حراك

  .)الجدار

  .) وهدوء إلى كورونليلتفت بسرعة(  الراعي

  !أصغ! كورونل  

  سفينة ثانية  

كورونل يجفل وينظر من فوق المنحدر التحصيني بينما كان (  

  .)الراعي مذعورا ينظر إلى تريستان وإيزولد عن بعد

  .)منفجرا في غضب(  نلكورو

  الموت واللعنة  

  على حصونكم  

  إنني أرى مارك وميلو  

  أسلحة وحجارة  

  !إلى الباب! ساعدوني  

 يغلقهـا   يسرع مع الراعي إلى البوابـة التـي يحـاول أن          (  

  .)بسرعة

  .)مندفعا إلى الداخل(  قائد السفينة

  .مارك قادم ورائي  
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  مع رجال مسلحين وشعب  

  !المقاومة غير مجدية  

  لقد غُلبنا على أمرنا  

  !خذ موضعك وساعد  كورونل

  طوال حياتي  

  !لن يتجسس علي أحد هنا  

  .)صوت برانغايين يأتي من الخارج(  

  !يا سيدتي! إيزولد  

  برانغايين تنادي؟  كورونل 

  .)ينادي من المنحدر(  

  ماذا تريدين ها هنا؟  

  ال تغلق الباب كورونل  برانغايين

  أين إيزولد؟  

  ة؟نضا خائأنت أي  كورونل

  !الويل لك أيتها المرأة الشريرة  

  .)خارجا(  ميلو 

  تراجع أيها األحمق  

  !ال تقاوم  

  .)يضحك بعنف(  كورونل

  ليحيا اليوم الذي  

  .أقتلك فيه بنفسي  

كورونـل  . ميلو مع رجال مسلحين يظهرون عند البوابـة       (  

  .)يهجم عليه ويلقيه على األرض

  .مت أيها البائس بعارك  كورونل

  !ا أسفاه، تريستانو  ميلو

  .)يموت(  
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  .)من الخارج(  برانغايين

  كورونل، هل أنت مجنون؟  

  !أصغ، إنك تخون نفسك  

  !العديمة اإلخالصأيتها الفتاة   كورونل

  .)إلى رجاله(  

  تعالوا الحقوا بي  

  ارموهم خارجا  

  .)يتعاركون(  

  .)خارجا(  مارك

  توقف، أيها المجنون  

  هل فقدت عقلك؟  

  في سورةهنا الموت   كورونل

  ال شيء غير هذا، أيها الملك  

  إذا كنت ستدخل  

  !إذا كانت هذه إرادتك، فتعال  

  .)يهجم على مارك وأتباعه(  

  .)يظهر عند البوابة مع نفس الرجال(  مارك

  !تراجع، أيها المجنون  

  .)تتسلق الجدار وتسرع إلى األمام(  برانغايين

  !سيدتي! إيزولد  

  !الفرح والخالص  

  !ماذا أرى؟ آه  

  !هل أنت على قيد الحياة؟ إيزولد  

مارك ورجاله يدفعون كورونل ورجاله من      . ترعى إيزولد (  

  .)البوابة ويقتحمون طريقهم إلى الداخل

  الخداع والجنون  مارك
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  تريستان، أين أنت؟  

  .)مجروحا بطعنة قاتلة، يترنّح إلى األمام نحو مارك(  كورونل

  هنا يرقد  

  هنا، حيث أرقد  

  .)مي تريستانينهار عند قد(  

  !تريستان! تريستان  مارك

  !وا أسفاه! إيزولد  

  .)يمسك يد تريستان(  كورونل

  يا صديقي المخلص! تريستان  

  ال تؤنبني إذا كان صديقك المخلص  

  !سيأتي معك  

  .)يموت(  

  الجميع موتى ها هنا  مارك

  الجميع موتى  

  يا بطلي، يا تريستان  

  هل حتى في هذا اليوم  

  تخون صديقك؟  

  وم حين جئتالي  

  أعترف لك بأعمق إيماني بك  

  !استيقظ! استيقظ  

  !لنواحي عليك! استيقظ  

  .)يجهش بالبكاء، منحنيا فوق الجثث(  

  يا عديم اإلخالص، يا عديم اإلخالص  

  !بين كل األصدقاء  

  .)تعيد إيزولد إلى وعيها وهي بين ذراعيها(  برانغايين

  إنها على قيد الحياة! إنها تستيقظ  



        ترجمة يسرى األيوبي                                                            أوبرا تريستان وإيزولد  

 

 28

   أصغي إلي!إيزولد  

  اسمعي ندمي  

  لقد كشفت سر الجرعة للملك  

  فأسرع بقلق إليك  

  وأبحر حتى يصل إليك  

  ويتخلى عنك  

  ويقودك إلى حبيبك  

  لماذا، إيزولد،  مارك

  لماذا فعلت ذلك؟  

  حين وضح األمر لي  

  وفهمت ما عسر علي فهمه  

  كم كنت سعيدا أن أرى صديقي  

  غير مذنب  

  جدهمألعرسك إلى الرجل الذي أ  

  طرت إليك بسرعة هوجاء  

  فما حكمته؟ألحّل السالم   

  دت ضحايا الموتاوز  

  والجنون أضاف الكثير من الحزن  

  برانغايين

  أال تسمعينا؟  

  !يا أعز الناس! إيزولد  

  أال تسمعين المخلصة لك برانغايين؟  

إيزولد في ذهول عنها وعما يجري حولها، تثبـت نظرهـا           (  

  .)ريستانبنشوة متصاعدة على جسد ت

  !كم هي لطيفة بسمته   إيزولد

  عيناه مفتوحتان  
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  !ما أجمله  

  يرفع نفسه عاليا بين النجوم  

  يتوهج يصبح أكثر إشراقا  

  أال ترونه؟  

  كيف قلبه المليء بالشجاعة  

  فوار يتدفق منه الدم  

  كيف في غبطة  

  أنفاسه العطرة  

  تتمتم  

  نظرواأ! يا أصدقائي  

  أال تشعرون، أال ترون؟  

  ل أنا وحديه  

  أسمع هذه األغنية  

  الرائعة التي تصدر عنه  

  وفي غبطة تنتحب  

  في لطف تنسجم  

  تخترقني  

  تحلّق عاليا  

  في صدى رائع  

  تتحدث عني؟  

  هل موجات هوائية  

  زاخرة بالحنين  

  تندفع نحوي  

  هل هي لجة عطر مبارك  

  تموج وتهدر حولي  

  سهل أتنفّ  
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  هل أصغي  

  هل أشرب منها  

  هاهل أغرق في  

  هل أتنفس حياتي   

  بعيدة عن عطرها؟  

  في هذه الموجات العارمة  

  في رنين الصدى  

  في جدول الحياة  

  في أنفاس العالم  

  أريد أن أغرق  

  أن أنصهر  

  بال وعي  

  !بغبطة ال نهائية  

 بين ذراعي   إيزولد تهبط بلطف، كأنها تتجلى مشرقة متهللة      (  

لهـا يـصيبهم    الذين يقفون حو  . برانغايين فوق جثة تريستان   

الستار ينسدل  . مارك يبارك الجثث  . الذهول واالنفعال العميق  

  .)ببطء

  انتهى
 


