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  المشهد الرابع

  .)مكان مفتوح في أعالي الجبل(

  !يبياجلس مقيدا يا قر  لوجه

  نظر يا عزيزيأ  

  بقلب مفعم بالغضب  

  إلى عالم أردت أن تربحه دون نصب  

  أخبرني في أية زريبة يا دجال تفنى في كرب  

  !بدون إخوان وال صحب  

  أيها اللص الشرير  ألبريخ

  العيار الوغد  

  فك أغاللي  

  وحرر اليد  

  ستحزن إلساءتك  

  أيها التعس المليء بالحقد  

  مسكت بكأ  فوتان

  ك باألغاللوقيدت  

  حين خُيل لك  

  دون أن تخجل  

  أن الدنيا تدور بأمرك  

  ها أنت في قبضة يدي تتململ  

  بأغاللك أيها التعس ال تتنقّل  

  لن أحررك إال بفدية  

  !أو أنك تُقتل  

  غبي أنا  أألبريخ

  !أحمق حالما  

  كيف لم أفطن لحيلتك؟  
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  سارقا منتقما  

  سأنتقم لإلساءة  

  ولن تنال مني مغنما  

  إن كان االنتقام يفيدك  لوجه

  حرر نفسك أوال  

  ليس من نفس حرة تعوضك  

  عن األغالل بديال  

  فاطرح عنك أفكار االنتقام  

  وادفع الفدية دون تأخير  

  !حتى حريتك تناال  

  قل ماذا تريد  ألبريخ

  كنزك وذهبك الوهاج  فوتان

    يا عصابة الجشعين األشرار  ألبريخ

  لو أنني أحصل على الخاتم  

  بح من جديد ثروة في ازدهارألر  

  فإنني بكل سرور أسلّم الكنز  

  فالخاتم يعوضني واالستثمار  

  وتكون التجربة لي إنذار  

  أكون حكيما بعدها  

  وثروتي تزيد قنطار  

  أما أن أدفع غاليا لثقافتي  

  ر اليسيرزلن يكلّفني الدرس إال الن  

  في المقدار  

  هل تسلّمني الذهب؟  فوتان

  أوالفك يدي   ألبريخ

  نجوألنادي النبل  
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  إنهم مطيعون لسيدهم  

  ها أنذا أسمعهم  

  ينقلون الكنز من األعماق  

  إلى ضوء النهار  

  !واآلن فك األغالل عني  

  ليس قبل أن تدفع لي  فوتان

  .)النبلونج يقفزون من الشق(  

  يا للعار  ألبريخ

  أن يراني العبيد  

  مقيدا بالحديد  

  .)إلى النبلونج(  

   وأتوا به هنااجمعوا الكنز  

  كما أمرتكم في أكوام  

  أيها الكسيحون ما بالكم؟  

  !ترمقوني في استفهام  

  أسرعوا، هيا أسرعوا  

  !واخرجوا من هنا دون كالم  

  عودوا إلى أعمالكم  

  الويل لكم إن تكاسلتم  

  سأطاردكم تابعا آثاركم  

  ها أنذا دفعت  

  دعني أذهب  

  وهذه الخوذة التي يحملها  

  هالوجه دعني ألبس  

  .أعطني إياها أستردها  

  هذه غنيمة تنتمي للفدية  لوجه
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  اللعنة عليك أيها اللص  ألبريخ

  ولكن صبرا  

  سأصوغ واحدة سواها  

  حين أنال النصرا  

  ميميما سلبت مني كانت ل  

  قوتي التي يصنع بها السحرا  

  صعب علي أن أتركها  

  لعدو ماكر يبتغي علي الظفرا  

  يءألبريخ ترك لك كل ش! حسنا  

  !ففك أغالله واجعله حرا  

  .)فوتانإلى (  لوجه

  هل اكتفيت؟  

  هل ُأطلق سراحه؟  

  خاتم ذهبي في إصبعك  فوتان

  هل تسمعني، أيها العفريت  

  يي أنه ينتمي للفديةأفي ر  

  !ولم يعد لك  

  الخاتم؟  ألبريخ

  أعطني إياه ألفك لك األسرا  فوتان

  أفقد أطرافي وحياتي  ألبريخ

  !إن فقدت الخاتم  

  داي، عيناي، أذنايي  

  لن تعود ملكي  

  !لو فقدت بريق الخاتم  

  تدعي أن الخاتم ملكك؟  فوتان

  ما أنت إال حالم تهذي  
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  !بال خجل أيها الساحر  

  أخبرني عن الذهب

  الذي صنعت من الخاتم  

  أهو كان ملكك  

  هذا المعدن النادر؟  

  !سرقته من أعماق المياهأنت   

  اسأل حوريات الراين  

  ! ما هو ملكهنمتى أعطينك  

  ذهبهن الذي صنعت به الخاتم؟  

  حيلة دنيئة  ألبريخ

  وخداع شرير  

  أيها اللص هل ترمي  

  بمالمتك علي  

  ألم تعشقه قبلي؟  

  ساهرا طوال الليل  

  !كي تسلب الراين من الذهب  

  !لو كنت وجدته لكنت مثلي صهرته  

  أيها المنافق كنت أنا من عمل ألجلك  

  ومعي شعب نبلونج  

  ى في البؤس والحزنالغرق  

  من جنوا من الغضب  

  وحصلوا على السحر الرهيب  

  الذي يبهج اليوم عينيك  

  !بتالل الذهب  

  أيكون مثل هذا العمل  

  مميتا لمن كانوا بؤساء  
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  من الخوف تعساء  

  ليخدموا لعبتك الملكية؟  

  اللعنة التي حلّت بي  

  أكانت من أجل متعتك؟  

  !انتبه أيها المتغطرس المتكبر  

  إن خطئت أنا خطيئتي لنفسي  

  !المنتصرالخالد ك أيها ولكنّ  

  خطيئتك ستكون أكبر  

  !تنال الجميع من البشر  

  !لو بطيش حصلت على الخاتم  

  !ونلت الظفر  

  !سلّم الخاتم  فوتان

  ال حقّ لك فيه  

  وال تستطيع أيها الثرثار  

  .أن تبرهن عليه  

  مسحوقا أحتار! آه  ألبريخ

  ءبين كل العبيد البؤسا  

  !أنا العبد المختار  

  واآلن وقد ملكت ما يجعلني   فوتان

  سأكون أقوى األقوياء  

  !السيد المختار  

  .)فوتانإلى (  لوجه

  هل علي أن أطلق سراحه؟  

  !أطلق سراحه  فوتان

  .)أللبريخ(  لوجه

  نزلكمانزلق على   
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  ال عقدة تكبلك  

  !اذهب حرا في طريقك  

  هل أنا حقا حر؟  ألبريخ

  ر؟أحقّا أنا ح  

  !التحية األولى لحريتي  

  اللعنة على الخاتم الذي أعطاني  

  قوة ال حد لها  

  فليكن سحره الذي يحمله  

  !الموت لمن يلبسه  

  لن يسعد به أي رجل  

  وهجه يعمي األبصار  

  من يملكه يستهلك حياته  

  بالغم والحسد واألخطار  

  ال يستطيع مالكه أن يحرسه  

  دفخالله سيجد الجالّ  

  ه بالمرصادواقفا ل  

  ويرهنه  

  للموت أو األغالل  

  وطوال حياته  

  يتمنى سيد الخاتم  

  أن يموت فهو عبد الخاتم  

  وحتى أمسك بيدي  

  ما سلب مني  

  سأعيش في أشجان  

  ال صحب وال خالّن  

  حتى يبارك النبلونج  
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  !خاتمه  

  !ويحتفظ به ويحرسه  

  من لعنتي ال تستطيع اإلفالت  

  !فتحمل قدرك حتى الممات  

  هل تبالي بوداع أخير؟  وجهل

  دعه ينفث عن غضبه  فوتان

  من بعيد فاسولت وفافنر  لوجه

  :يقتربان  

   يرجعانفريكامعهما   

  لقد عادوا  فروه

  !خوتيمرحبا إ  دونر

  خبار الحسنة؟هل جئتم باأل  فريكا

  بالمكر والعنف  لوجه

  !حققنا المهمة  

  فرياها هنا ما يحرر   

  من قبضة العمالقة  دونر

   تقتربجميلتنا  

  ما ألطف النسيم العليل  فروه

  يهب علينا ثانية  

  ويشفي منّا الغليل  

  حلّت الكآبة علينا  

   فارقتنافريامنذ   

  ن تمنحنا الشباب الدائمم  

  بفرحها الغامر  

  أختي الحبيبة،  فريكا

  !ما أحلى فرحتي  
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  هل حقا إلي عدت؟  

  ال تلمسيها! قفي  فاسولت

  ال تزال أسيرة لنا  

  مفي رايزنها  

  تجاوزنا الحدود  

  وتوقفنا للراحة  

  نحن نرعى الرهان  

  آسف ألني سأعيدها  

  خوانإلى اإل  

  إلى وفاء فديتها  

  الفدية حاضرة هنا  فوتان

  كمية الذهب التي تطلبها  

  .توزن بالميزان  

  تعلم أن فقدان هذه المرأة يحزنني  فاسولت

  لو أستطيع أن أنفيها من ذهني  

  أريد وزنها ذهبا  

  !مامها ليخفيها عنييكوم أ  

  فرياإذن قامة   فوتان

  ستكون الميزان  

  هذا العمود الخشبي  فافنر

  المجوف ُيمأل بالذهب  

  فنفك عنها الرهان  

  :أسرعوا بالعمل  فوتان

  !ألني أنفر منه  

  هساعدني يا فرو  لوجه

  سأسرع ألضع النهاية  فروه
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  فرياألسر   

  امأل الميزان  فافنر

  صانليكون فدية الَح  

  ه خفّ في هذا المكانأرا  

  !املؤا  فيه الفراغ  

  عميق في صدري  فوتان

  .يغلي بالعار دمي  

  نظر إلى المرأة النقيةأ  فريكا

  !تقف بذّل وعار  

  عيناها الحزينتان  

  بصمت تطلبان الخالص  

  !شرير من ال يلبي استغاثة الحبيبة  

  نريد أكثر، هنا أكثر  فافنر

  ال أستطيع أن أمسك نفسي  دونر

  بالغضبتغلي   

  من هذا الوغد العديم الخجل  

  إذا كنت تريد أن ال يخسر الميزان  

  !زن نفسك أمامي  

  هديرك ال ينفعك! لتسقط يا دونر  فافنر

   أثيم؟ترٍفوال حتى ألسحق م  دونر

  ليكن بيننا سالم  فوتان

   اأظنقد تغطّت اآلنفري   

  الكنز غطّاها  لوجه

  ال أزال أرى وهج شعرها األشقر  فافنر

  !ا هذا الشيء في الكومةارمو  

  ماذا، الخوذة أيضا؟  لوجه
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  !بسرعة، هيا بها  فافنر

  لتذهب لهم  فوتان

  هل اكتفيتم؟  لوجه

   الجميلةفريا  فاسولت

  !ما عادت تُرى  

  هل أفكّها؟ هل أحررها؟  

  عيناها تلتمعان من هنا تظهران  

  نجمتان تشعان من خالل شق صغير  

  ال أرى غيرهما  

  عينين الحبيبتينطالما أرى هاتين ال  

  !ال أستطيع أن أنزع روحي ممن أحبها  

  إنني أنصحك! هيه  فافنر

  أغلق هذا الشق  

  أيها الجشع أال ترى أن الذهب قد نفذ  لوجه

  ال يا صاحبي  فافنر

  فوتانال يزال يلمع على إصبع   

  خاتما من ذهب يمأل البنيان  

  هذا الخاتم؟! ماذا  فوتان

  !أصغ إلي  لوجه

  هذا الذهب  

   حوريات الراينملك  

  أية ثرثرة هذه  فوتان

  ما كسبته بصعوبة  

  إنه لي وحدي. ال أعطيه بسهولة  

  إذن سأخلف الوعد  لوجه

  مع الحوريات النائحات  
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  وعدك ال يلزمني  فوتان

  سيبقى الخاتم معي  

  ولكن عليك أن تسلمه للفدية  فافنر

  طلب ما تشاء سأعطيك إياهأ  فوتان

  !انولكنني لن أسلّم الخاتم ألي ك  

  إذن الرهان انتهى ما بيننا  فاسولت

   ستتبعنا إلى األبدفرياو  

  !النجدة! النجدة  فريا

  أيها المتغطرس القاسي  فريكا

  !أعطهم إياه  

  !ال تحتفظ بالذهب  فروه

  !أعطهم الخاتم  دونر

  !اتركوني في سالم  فوتان

  .لن أسلّم الخاتم  

  .)تظهر إردا(  

  ! أذعنفوتانأذعن   إردا

  ة الخاتمرب من لعنأه  

  !امتالكه يقودك إلى الدمار  

  ن هذه المرأة التي تهدد؟َم  فوتان

  أعرف ما كان  إردا

  وما هو اآلن  

  وماذا سيكون بعد األوان  

  أرى العالم األبدي عبر الزمان  

  أنا األم األولى لإلنسان  

  أحذّرك  

  رحمي أنجب ثالث بنات  
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  في بدء الخليقة والزمانحملت بهن   

  ينيل أخبرنفي الل" النورن"  

  عن خطر مميت حملني  

  في شخصي آلتي إليك  

  إأصغ ! أصغ إليلي !أصغ إلي  

  في لوح القدر كُتب  

  أن يوما مظلما  

  سيصيب اآللهة في آخر الزمان  

  !أعهد إليك أن تسلّم الخاتم  

  كالمك المؤثّر الغامض  فوتان

  يجعلني أبقى ألعرف عنه المزيد  

  حذّرتك  إردا

  أنت تعرف جيدا  

  نعكس عليك كالميلي  

  !بالخوف والرعب  

  .)تختفي(  

  إن كان علي أن أرهب  فوتان

  كليفعلي أن أقبض ع  

  ! شيء منكوأعرف كّل  

  ماذا تريد أن تفعل أيها المجنون؟  فريكا

  فوتانتوقّف يا   فروه

  !احترم النبيلة وأصغ إلى نصيحتها  

  أصغوا أيها العمالقة  دونر

  عودوا وانتظروا  

  سنعطيكم الذهب  

  هل آمل بهذا؟  يافر
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  ؟ جديرة بهذه الفديةفرياهل تظن   

  !فرياإلي يا  تعالي  فوتان

  أنت حرة  

  !عودتك إلينا تجعلنا شبابا  

  !أيها العمالقة، خذوا الخاتم فهو لكم  

فافنر على الفور يفرد كيسا ويقف فوق الكومة ليغـرف          (  

  .)الذهب

  توقّف أيها الجشع  فاسولت

  رك بعضه ليأت  

  عادلةسمة تكون الق  

  !لنا كلينا  

  أنت تعشق الفتاة أكثر من الذهب  فافنر

  لو كنت ربحتها كيف كنا نقتسمها  

  تعبت أن أقنعك بإبدالها بالذهب  

  كنزوبما أنني من أوزع ال  

  أستحق لنفسي نصف الكنز  

  !أيها النصاب  فاسولت

  أنت تختلس غشا واحتياال  

  .)ى اآللهةإل(  

  أستجديكم أيها القضاة  

  موا الكنز بيننا عاداللتقس  

  .)إلى فاسولت(  لوجه

  دعه يأخذ الكنز  

  !وأبق معك الخاتم  

  ابتعد أيها الشرس  فاسولت

  الخاتم ملكي  
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  من أجله تخلّيت  

   ونظرة األنسفرياعن   

  أبعد يديك  فافنر

  !فالخاتم ملكي  

  سأمسك به، فهو ملكي  فاسولت

  !أمسك به جيدا لئال يسقط منك  فافنر

 فاسولت ضربة واحدة، فيـسقط علـى        يضرب العمالق (  

  .)األرض ميتا وينتزع منه الخاتم

  فرياواآلن حملق بعيني   

  !فالخاتم لن تلمسه ثانية  

فافنر يضع الخاتم في الكيس ويبدأ في غـرف الـذهب           (  

  .)كله

  أصابني الرعب  فوتان

  حين وجدت لعنة القوة والذهب  

  أي شيء يساوي  لوجه

  فوتانحظّك يا   

  ان نصركما أعظم ما ك  

  !حين كسبت الخاتم  

  واآلن وقد ُأخذ منك  

  فانظر إلى أعدائك  

  كيف يصرع بعضهم بعضا  

  !ثقل عليالقلق ي  فوتان

  والخوف والرعب  

  يشل فكري  

  إلى أي شيء ينتهي ما يجري  

  إردا عليها أن تعلمني  
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  .سأذهب إليها ليصفو فكري  

  فوتانلماذا تتأخر يا   فريكا

  الجميلةأال تشير إليك النبيلة   

  إلى قلعتها حيث تسكن  

  إنها تنتظر قدومك  

  !فهي مالكة مأواك  

   غير نظيفبرهانٍ  فوتان

  !دفعت ثمن هذا البناء  

  ضباب كثيف  دونر

  معلق بالهواء  

  يثقل على صدري  

  يضغطني  

  سأجمع الغيوم الشاحبة  

  وأفجرها في رعد بارق  

  ومطر تصفو بعده السماء  

  !هو! هيدو! هيدا! هيدا  

  ي إلي أيتها الغيومتعال  

  !واألبخرة  

  دونر سيدك،  

  .يناديك الستضافتك  

  حين ألوح بمطرقتي  

  خالل الضباب البليل  

  والسحاب الرقيق  

  دونر سيدك  

  يناديك الستضافتك  

  !هو! هيدو! هيدا! هيدا  
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  أخي، هناك  دونر

  توجه من الممر فوق الجسر  

  الجسر يقود إلى القلعة  فروه

  !سر على الممر الرهيب  

  !بخفّة ولكن ثابتة قدماك  

  عين الشمس ترسل  فوتان

  أشعتها الغاربة  

  القصر يلمع في الغسق  

  كما يلمع في الشفق  

  يقف أمامي شاهقا مستقبال  

  من الصباح إلى المساء  

  خلي البال من الهموم  

  لم يكن ثمنه بالقليل  

   هو ملجئي الجميل،الليل يقترب  

  هكذا أحيي القلعة  

   يشغل البالال خوف ال قلق  

  تعرفين السبيل! زوجتي اتبعيني  

  دون قال وقيل في سعادةلنحيا   

  !ما اسم المكان؟ لم أسمع به من قبل  فريكا

  الذي أوجده شجاعتي  فوتان

  إن يعش منتصرا  

  يكون له معنى بسيطا  

  إنه يسرع لنهايته  لوجه

  بالرغم أنه يظن نفسه  

  ثابت الجأش قويا  

  أشعر بالخجل  
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  في هذا الوبالألنني شاركت   

  خيالي أغواني بالضالل  

  سأرتد عليهم نارا الهبة  

  ن ذات يوم روضونيَم  

  خيرا لي من نهاية مع الزوال  

  كانوا في ما مضى شبه آلهة  

  !وحماقة مني أن ال أظن اآللهة إلى زوال  

  سأفكّر في أمري وأعرف  

  !كيف أحول معرفتي إلى أفعال  

  !فال يكون بنائي على رمال  

  ات الراين الثالثةحوري

  !يا ذهب الراين! يا ذهب الراين  

  يا أنقى ذهب  

  المعا صافيا  

  من أجلك ننتحب  

  وفي القلب أشجان  

  !كم لك على البشر من سلطان  

  أعيدوا إلينا ذهبنا  

  !نحن لمجده في تحنان  

  لماذا هذا النحيب يهاجمني  فوتان

  إنهن طفالت الراين  لوجه

  يبكين ذهبهن المسلوب  

  وعهن تنسكب من األجفانودم  

  !اللعنة للحوريات  فوتان

    .)إلى لوجه(  

  !أصمتهن فال يزعجننا  
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  أنتن يا من تحيين في المياه  لوجه

  لماذا تنتحبن لنا؟  

   منكنفوتاناسمعن ما يريد   

  الذهب بعد عليكن لن يشع  

  أيتها الحوريات  

  بل يتشمس في غبطة  

  !بلمعان جديد عند اآللهة  

  راين الثالثةحوريات ال

  !يا ذهب الراين! يا ذهب الراين  

  يا أنقى ذهب  

  المعا صافيا  

  من أجلك ننتحب  

  لو أن وهجك البراق  

  !يبقى في األعماق  

  :ففي األعماق الحقيقة والحنان  

  !وفوقها ال يفرح إال المزيف والجبان  

  !يا ذهب الراين! يا ذهب الراين  

  

  

  انتهت


