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  الفصل األول

  مقّدمة موسيقية

  :المشهد األول

  

  عبودية باإلرغام  ميمي

  وجهد غير مثمر  

  كل سيف صنعته  

  بيد العمالق يتكسر  

  يكسره إلى نصفين  

  !كأنه لعبة ولد صغير  

  

  هناك سيف واحد  

  ال يستطيع أن يحطّمه  

   يسخرإلى شظايا ومني  

  من معدن صلب ال يتكسر  

  المنكسر" نوتونج"من بقايا سيف   

  أضع فيه خبرتي وكل ما أملك   

  من سحر إن لحمته

  ولكنني لو صنعته للشرس  

  سيكافئني بالثمن البخس  

  

  التنين الرهيب" فافنر"  

  يقبع في الغابة السوداء  

  بحجمه الضخم يحرس

  هناك " نبلونج"ذهب   

  ةالشاب" سيجفريد"قوة   
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  تقضي على فافنر بضربة  

  من سيف نوتونج الملتحم  

  وأربح بذلك الخاتم  

  سيجفريد وحده من يستخدمه   

  إن وجدت وسيلة أللحمه  

  !عبودية باإلرغام  

  جهد غير مثمر  

  كل سيف صنعته  

  بيد العمالق يتكسر  

  أقرعه وبالمطرقة أدقّه  

  ولكن األرعن يطقّه  

  إلى نصفين  

  ويهينني ومني يسخر  

  رغمني على تكرار العملوي  

  !هو يي هو! هو ييهو  سيجفريد

  !اذهب إليه والتهمه  

  هذا الحداد المسن الشرس  

  لماذا نُدخل الدب إلى كرمنا؟  ميمي

  لينقض عليه بضربة فأس  

  جئت مع بروين لنناكدك  سيجفريد

  ونطلب منك السيف  

  هيا، تخلّص منه  ميمي

  ها هو السيف  

  مصقوال ليرديه إلى الرمس  

  اذهب أنت معفى من العمل  يجفريدس

  وأنت يا بروين اذهب في طريقك  
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  !فلست بحاجة إليك  

  أفرح حين تذهب لصرع الدببة  ميمي

  ولكن لم تترك شاهدا يعود لبيته؟  

  كنت أبحث عن صديق أوفى  سيجفريد

  ينتظرني في البيت      

  ففي أعماق الغابة      

  وضعت بوقا يوقظ الصدى      

      بصحبة صديق إلى أبعد مدى؟أتظنني أسر   

  ي دبجاء إلبموسيقاي       

  هادرا من بين الشجر      

  !ليصغي إلي وُيسحر      

  فضلته عليك، وما زلت أبحث عما هو أفضل                    

  حبال غليظا، به أربطه                    

  ري به إليك، والوجه محموآت                    

                         طالبا السيف األغر!  

  صنعت سيفا قاطعا                    ميمي

  !شفرته تسرك                    

  ماذا تفيد الشفرة الالمعة            سيجفريد

  إن لم يكن الفوالذ صلبا                   

  ماذا تسمي هذا السيف الضعيف                   

  عبة طفل ضئيل؟إال ل                   

  ها هي القطع بين يدي                   

  !وددت لو أحطّمه فوق رأسك                   

  أيها المتبجح الفخور  

  فهل ثرثرتك تخدعني أكثر؟  

  يهذر عن عمالقة  
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  ومعارك صاعقة  

  وأعمال خارقة  

  وأسلحة فائقة  

  يثني على مهارته  

  في صنع األسلحة والسيوف  

  يوحين آخذ في يد  

  ما دقّه وصقله  

  بقبضة من يدي  

  !ينسحق ويتكسر  

  بهذا السيف أيها البليد األخرق  

  !سأضع حدا إلزعاجي أكثر  

  أنت تهذي أيها المجنون  ميمي

  يا ناكرا للجميل متآمرا  

  يا من ينسى بسرعة فضلي عليك متجبرا  

  يا من رعاك وعلّمك وأنت تكبرا  

  !عليك أالّ تعقّه وتطيعه فيما يرى  

  س له من مصلحة سواك فاشكرالي  

  !ال أريد أن أسمع مرة أخرى هذي الثرثرة  

  

  واآلن أي شيء تبغيه لطعامك؟  

  أأحضر لك لحما مشويا على الجمر؟  

  اللحم شويته بنفسي  سيجفريد

  !فابتلع ما شويته لنفسك  

  أهكذا تكافئ حبي؟  ميمي

  وآالمي وتحناني؟  

  أنشأتك مذ كنت طفال في السرير  
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  فأتك، رعيتكغذّيتك، أد  

  كأنك بضعة مني  

  وأنت تنمو في حضني  

  حرستك وجئتك بالسرير  

  ليكون نومك مريحا  

  ولعب األطفال وبوقا  

  تزمر فيه صدوحا  

  جهدت بكل سرور ألفرحك  

  علمتك الحكمة والبيان  

  والمعرفة الساطعة لإلنسان  

  شحذت ذكاءك  

  !نميت قوتك  

  أجلس في البيت  

  أشقى وأكدح   

  ينضحوالعرق مني   

  حتردوأنت تجول في البراري   

  من أجلك تحملت اآلالم وأنت تجرح  

  أذوي قزما مسنّا فقيرا  

  !في العبودية يرزح  

  ؟حفبماذا تكافئ جهدي وإياي تنف  

  تكرهني وتسحقني بالرحى  

  !إياي عبدا يرزحأنت أريدك مجنّحا، و  

  ميمي، تعلمت منك كثيرا  سيجفريد

  ولكن ما كنت راغبا فيه  

  !به بصيراأنت ن لم تك  

  لم أنجح أبدا فيما تعلمته منك
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  !به جديراأنا ولم أكن   

  غذّيتني ورعيتني حين كنت صغيرا  

  !لكن الحقد ما يغذيني حين صرت كبيرا  

  !النوم يجافيني حين ألنت لي السريرا  

  !وذكائي الذي شحذته غدا مريرا  

  !وأصبح بعده شرا مستطيرا  

     صغيراوأنا أراك أمامي ال تزال قزما  

  !رهين عبودية توردك السعيرا  

  تحني الرقبة والظهر  

  وترمش عيناك من القهر  

  وددت ألقبض على رقبتك المنحنية  

  وأضع حدا لحول عينيك  

  تنظران في شزر  

  هذا ما تعلمته منك يا ميمي  

  !ك في صبرتضعأن أحتمل   

  فإن كنت حكيما أخبرني  

  لم بعد أن هربت منك في الغابات  

  حر من الجمرأإليك على أعود   

  كل وحش في الغابة  

  كان أعز علي منك  

  األشجار والطيور  

  األسماك والنهر  

  !رحبت بي أفضل منك  

  فلماذا أعود إليك؟  

  يا طفلي، هذا يدلّك  ميمي

  كم أنا عزيز إلى قلبك  
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  ولكنني ال أستطيع التعايش معك  سيجفريد

  على جموحك ما تُالم   ميمي

  فال تكن نفورا  

  فراخ الطير تشتاق  

  أن تعود إلى أعشاشها بكورا  

  هذا ما يدعونه الحنين للعائلة  

  هذا الشوق هو الحب  

  أنت أيضا ال تزال تحب ميمي  

  مثلما فرخ حديث الطيران  

  يكن الى عشّه قبل الطيران

  هكذا أنت أيها الفتى الغرير  

  تلجأ إلى حكمة ميمي فتشعر باألمان  

  حكيما فسر ليآه ميمي، إن كنت   سيجفريد

  لماذا الطيور تصدح في الربيع  

  تنادي إلفها بغناء بديع  

  قلت لي حين سألتك  

  هما إلفان زوج وزوجة  

  يداعبان بعضهما بحب وبهجة  

  يبنيان عشهما  

   األنثى فوق بيضهامحيث ترخ  

  ليفقس فراخا في عشها  

  وكالهما يحنوان على أفراخهما  

  وهكذا تفعل إناث الحيوان  

  والثعالب والذئابالظباء   

  كل أم ترضع جراءها  

  والذكر يسعى لغذائها  
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  ولهذا تعلمت وقد عرفت معنى الحب  

  مهاأأن ال أنتزع الجراء من رعاية   

  واآلن يا ميمي أخبرني  

  عن الزوجة المحبة التي أدعوها والدتي؟  

  ما الذي أصابك أيها األحمق؟  ميمي

  هل أنت غبي لتفكّر  

  بأنك طير أو ثعلب؟  

  الطفل البكّاء  فريدسيج

  الذي جلبته  

  الوليد الذي أدفأته  

  كيف جاء إليك؟  

  أبدون أم صنعته؟  

  عليك أن تؤمن بما أخبرتك  ميمي

  ك األب واألميلإإنني   

  دمأنت تكذب، أيها المقيت الف  يجفريدس

  بأن الصغار يشبهون ذويهم  

  لحسن حظي أنني جئت إلى جدول  

  رقراق شاهدت فوق المياه كالمرآة  

  صور األشجار والحيوانات  

  والشمس والضباب  

  ظهرت منعكسة على الجدول  

  ورأيت صورتي  

  إنها ال تشبهك  

  بدوت كأنني ضفدع  

  أو سمكة تلمع  

  !ولكن لم يكن هناك أب للضفدع  
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  !إنك تثرثر بما هو تافه  ميمي

  نظر األمر بدا واضحاأ  سيجفريد

  لما شغل بالي طويال  

  حين ركضت إلى الغابة  

  نكهربا م  

  لماذا بعد هذا عدت إليك؟  

  منك علي أن أكتشف  

  من هو أبي ومن هي أمي؟  

  أي أب؟ أي أم؟  ميمي

  !ما هذا السؤال الغريب  

  !إذن علي أن أقبض عليك هكذا  سيجفريد

   شيء منك بلطفألعرف كّل  

  فإن لم تصدقني أستخدم العنف  

  لم أتعلّم منك شيئا حتى الكالم  

  الم؟انتزعته منك بالعنف فهل ُأ  

  !واآلن قل ما عندك أيها الوغد  

  من هما أمي وأبي  

  إنكارك ال يجدي  

  كن صادقا في الرد  

  أنت تقتلني بهذا الحقد  ميمي

  إن كنت قلقا لتعرف! اذهب  

  !كما أنا عرفت  

  أيها العاقّ، الناكر للجميل  

  اسمع اآلن لم تكرهني؟  

  فأنا لست أباك ولست من عائلتك  

  ليولكنك مدين بكل شيء إ  
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  أنت غريب عني، فقط صديق  

  رحمتي بك وحدها ألجأتك إلي  

  وكنت لي المكافأة الثرية التي كسبت  

  

  ذات يوم شاهدت في الغابات  

  امرأة تهتف ببكاء حاد  

  ساعدتها وجئت إلى الكهف  

  أدفأتها ورعيتها وفعلت ما بوسعي ألساعدها  

  في رحمها كان جنين وهي على وشك الوضع  

  كبيرة وتعسر الوضعآالمها كانت   

  ماتت إثر والدتها وعاش سيجفريد  

  !إذن أمي ماتت بسببي  سيجفريد

  تركتك لرعايتي وأعطيتها الوعد  ميمي

  بفرح رعيت الولد  

  حتى بلغ سن الرشد  

  كنت طفال بكّاء  

  وكم أعطيتك من حناني  

  !ولقيت بتربيتك العناء  

  سمعت هذا من قبل  سيجفريد

  يد؟أخبرني لماذا ُدعيت سيجفر  

  والدتك طلبت مني  ميمي

  أن أدعوك بهذا االسم  

  "كنت أعطي الصغير ثيابا دافئة"  

  أخبرني، ماذا كان اسم أمي  سيجفريد

  في الواقع، ال أذكر تماما  ميمي

  "كنت أحضر الطعام والشراب"  
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  اسمها، أريد أن أعرف اسمها  سيجفريد

  !أيمكن أن ينزلق من فكري؟ ال انتظر  ميمي

  ةسيغلندربما كان اسمها   

  في نزعها قالته لي  

  "لقد أعززتك كأنك من لحمي ودمي"  

  واآلن أسأل عمن يكون والدي؟  سيجفريد

  لم أره أبدا  ميمي

  لكن أمي ذكرته؟  سيجفريد

  قالت فقط أنه قتل  ميمي

  وإلى رعايتي أسلمت ابنها اليتيم  

  وحين نما رعيته"   

  "وجئت له بسرير  

  كفّ عن ذكر السفاسف  سيجفريد

  ن علي أن أصدقكإن كا  

  ولم تكن كاذبا معي  

  أعطني برهانا على ذلك  

  ما الذي يقنعك؟  ميمي

  أذناي ال تصدقك  سيجفريد

  ال أصدق إال ما تراه عيناي  

  أي برهان يدعم قصتك؟  

  أمك أعطتني هذا  ميمي

  هدية لرعايتي لها  

  نظر هنا، سيفا محطّماأ  

  قالت أن والدك كان يحمله  

  لحين سقط في آخر قتا  

  هذه الشظايا عليك أن تحميها وتدقّها  سيجفريد
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  !لتكون سيفي الحق الذي أصقله  

  !بسرعة يا ميمي  

  أرني فنّك! هيا خذه  

     قادرا على فعل شيء متقنتإن كن  

  !فأرني مهارتك  

  ال تخدعني بألعاب الصغار  

  ليس إال في هذه الشظايا  

  ثقتي ومأملي ومناي  

  طةإن وجدتها مبطّ  

  ل سيئأو جمعت بشك  

  إن أصلحت الفوالذ الصلب  

  بشكل سيئ  

  !سأعلّمك أيها الجبان كيف يكون الدقّ  

  !أقسم، أنني اليوم أريد سيفي جاهزا للضرب  

  ماذا تريد أن تفعل بالسيف اليوم؟  ميمي

   الغاباتالىأذهب   سيجفريد

  ألرى الدنيا الواسعة  

  وال أعود إلى هذه الطرقات  

  ون غاياترحي أن أكون حرا بدفما أعظم   

  فأنت لست أبي، وال شيء بك يلزمني  

  ليس هذا بيتي وال لي فيه صالت  

  مأواي ليس سقفك  

  حرا أريد أن أكون  

  كاألسماك في البحار  

  أسبح مع التيار  

  حرا أريد أن أكون  
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  كطير الزرزور  

  أسلك في الطيران  

  طريق الريح والنسور  

  أبدا لن أعود إليك  

  !ميمي، فال يغرنك الغرور  

  !توقّف، توقّف  ميمي

  إلى أين تذهب؟  

  هيه، سيجفريد  

  !سيجفريد، هيه  

  مثل عاصفة يهب!  

  وأنا أقف هنا  

  !للشقاء والنصب  

  وذكائي يخذلني   

  !أمام هذا الغضب  

  كيف أساعد نفسي  

  كيف أمسكه هنا  

  برأسه العنيد  

  ألقوده إلى عرين فافنر؟  

  كيف أدقّ الفوالذ الصلب  

  ؟بغير نار  

  حم القطع النقيةكيف أال  

  بمطرقة قزم؟  

  كراهية نبلونج، والتعب والنصب  

  ال تفنى في لحم نوتونج  

  !وإعادته سالما كما يرغب  
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  المتجّول: المشهد الثاني

  

  مرحبا أيها الحداد الحكيم  المتجول

  ضيف أنهكه السفر الطويل  

  هل يجد ترحيبا من شخصكم الكريم؟  

  أفضل أن تمر في طريقك  ميمي

  تتريث هنا في المستقبلوال   

  لماذا يدعونك إذن بالمتجول؟  

  همومي تشغلني  

  !فكن عاقال، وتحول  

  الرجال الطيبون منحوني مأوى  المتجول

  وكثيرون حيوني بالهدايا  

  فقط من يكره الناس  

  يخشى على نفسه من الرزايا  

  سوء الحظ رفيقي المستمر  ميمي

  فهل تخشى على رجل فقير أكثر  

  را في تجوالي ما استكشفت كثي  المتجول

  وكثيرا ما تعلمت  

  شؤون الساعة  

  وبحت بها لآلخرين  

  دفعوني عنهمومن   

  كانوا في عيشهم منغصين  

  والشكوك تنخر قلوبهم  

  إذا كانت مهارتك استكشافا  ميمي 

  أو تجسسا  

  فأنا لست بحاجة لالستكشاف والتجسس  
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  أريد أن أكون منعزال وحيدا  

  ! مديدا عندي أمداوال أحب لمكّاث يبقى  

  كثيرون يظنون أنفسهم حكماء  المتجول

  ولكنهم ال يعرفون كم هم أغبياء  

  هم بحاجة إلى من يرشدهم  

  ونصيحتي أفضل جائزة لهم  

  هناك من يخزنون  ميمي

  في جعبتهم معرفة ال فائدة منها  

  !لحاجاتي وأنا غني عنها  

  ذكائي يكفيني وال أريد المزيد  

  !يقه إلى البعيدفألوجه الحكيم في طر  

  ها أنا ذا جالس في منزلك  المتجول

  كيلإأرهن رأسي   

  في رهان على الذكاء  

  رأسي ملكك  

  إن لم تسمع مني ما يساعدك  

  ال أسترده مع حكمتي  

  ما الذي يخلصني من الدساس اللعين  ميمي

  علي أن أسأله أسئلة صعبة  

  سأحتفظ برأسك  

  مقابل ضيافتي  

  !فاسترده بحكمتك  

  عليك أسئلة ثالثةأطرح   

  تجيب عليها  

  إذن علي الجواب مرات ثالثة  المتجول

  فوق سطح األرض تجولت  ميمي
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  وعرفت خبايا العالم  

  ستفهل تستطيع حكمتك التي بها تمر  

  أن تقول من يعيش في أعماق األرض؟  

  في أعماق األرض  المتجول

  يعيش شعب النيبلونج  

  بالدهم تدعى نيبلهيم  

  مإنهم عفاريت الظال  

  ألبريخ األسود  

  حكم مرة بينهم  

  بخاتم سحري  

  له قوة السيادة  

  وبه أرضخهم  

  !جمهورا من العبيد  

  كوموا من أجله  

  كنزا يتألأل بالذهب  

  ربح العالم بفضله دون تعب  

  ألديك سؤال آخر أيها القزم؟  

  كثيرا أيها المتجول  ميمي

  هل تخبرني عمن في صميم األرض  

  أجبني  

  لى وجه األرض؟أي عرق يعيش ع  

  على وجه األرض  المتجول

  يزدهر نسل العمالقة  

  ريزنهايم أرضهم  

  فاسولت وفافنر  

  زعيما األجالف  
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  حسدا سلطة النيبلونج  

  وجذبا الجمهور باالئتالف   

  وربحا الخاتم  

  الذي كان عليه الخالف  

   وسقط فاسولتينبين األخو  

  وغدا التنين الوحش في آخر المطاف  

  ارسا للذهبزعيما أوحد ح  

  فهات سؤالك الثالث ولك الجواب  

  أخبرتني الكثير  ميمي

  ا يجري على األرضمع  

  واآلن قل لي  

  أي شعب يعيش في أعالي السماء؟  

  في األعالي ذات الغيوم  المتجول

  يعيش اآللهة منذ القديم  

   زعيمهمفوتانفالهال مسكنهم   

  أرواح النور تحكم البشر بحق مقدس  

  ة كالشمسنالوه بمآثر ساطع  

   كان فرعا من جذع ذوىفوتان  

  لكن الرمح في يده لم يتآكل ولم يصدأ  

  حكم العالم بالمعاهدات  

  وكان رمزا للثقات  

  حراسة العالم بين يديه  

  الذي دان له برمحه  

   بقوةفوتانأمسكه   

  ودان له جحفل نيبلونج  

  والعمالقة أطاعت كلها  
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  .سيد الرمح  

  واآلن أخبرني، أيها القزم  

  هل أجبت على أسئلتك؟ وهل أنا بها عليم؟  

  !ألحرر رأسي  

  !استرد رأسك  ميمي

  أجبت عن جميع األسئلة بشكل سليم  

  واآلن، أيها المتجول، اذهب في طريقك  

  !وال تكن معي خصيم  

  عليك أن تسألني  المتجول

  عن الذي تحتاج أن تعرفه  

  أجوبتي حررت رأسي  

  واآلن أطالب برأسك رهانا  

  . تعرف ما الذي تحتاجهبما أنك ال  

  أعطيت رأسي بين يديك  

  ألستمتع بضيافتك  

  وقانون المنافسة  

  أن يكون رأسك رهانا  

  !إن لم تعرف الحل  

   لها ذهنكذثالثة أسئلة اشح  

  !أجب عليها يا ميمي  

  منذ زمن بعيد  ميمي

  ومنذ خرجت من رحم أمي  

   تحدقان بيفوتانكانت عينا   

  حين تلصص إلى كهفي  

  ذا نضب ذكاء أميوقبل ه  

  واآلن علي أن أشحذ ذهني  
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  .لترى بأني حكيم  

  أيها المتجول هات ما عندك من أسئلة  

  فلعلي أكون محظوظا وأنجح  

  في إنقاذ رأس القزم  

  واآلن أيها القزم المحترم  المتجول

  أخبرني أوال  

  فوتانأي شعب قهره   

  ومع ذلك كان األعز إلى قلبه؟  

  رب األبطالما كنت سمعت عن أقا  ميمي

  فإن سألتني عنهم أجيبك  

  فولسونجإنهم شعب   

   أبا لهمفوتانكان   

  وأعزهم كثيرا  

  بالرغم أنه طهرهم  

  ةسيجموند وسيجليند  

  كانا أسياد الفولس  

  توأم كانا يائسان  

  من ذرية سيجفريد  

  أقوى غصن  

  فولسونجبين ال  

  حسنا، أيها المتجول  

  هل يبقى رأسي سالما؟  

  بشكل صحيحكيف   المتجول

  !أسميت لي الشعب  

  !أنت داهية أيها الوغد  

  رأسك حر بهذا الرد  



 ترجمة  يسرى األيوبي     سيجفريد ريتشارد فاغنر

 20

  السؤال الثاني، أخبرني، أيها القزم  

  يا حكيم نيبلونج المكرم  

  أنت الذي تراقب سيجفريد  

  من عليه ذبح فافنر ليغنم  

  الخاتم السحري وبه يغدو سيد العالم  

  والكنز، أي سيف بتّار على سيجفريد  

   يشحذه، ومن فافنر ينتقم؟قادر أن  

  سيف نوتونج هو البتار  ميمي

  من معدن صلب موثوق  

  قادرا على قطع جذع شجرة  

  من بيده يشرعه بال انكسار  

  ال أحد من أصلب األبطال يهزمه  

  فقط سيجموند الشهم المنتصر  

  نصير األحرار  

  يبقى سليما في المعارك  

  فوتانحتى يقصفه رمح   

  هناك حداد ماكر  

  ظ بشظايا السيفاحتف  

  ألنه يعلم أنه سيف نوتونج  

  وحده يستطيع الشجاع، الغر  

  سيجفريد أن يذبح التنين  

  هل يستطيع القزم  

  مرة ثانية االحتفاظ برأسه سالما  

  أنت أذكى وأحكم الرجال  المتجول

  من يستطيع أن يساويك بالمهارة  

  ولكن إن كنت ماهرا في صنعتك  
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  لتستثمر البطل الشاب  

  مة أهداف القزمفي خد  

  فاعلم أنني أهددك  

  !بسؤال ثالث أجب عليه دون مكر  

  يا حداد السالح  

  من يطرق الشظايا الصلبة  

  لسيف نوتونج؟  

  !السيف! الشظايا  ميمي

  وا أسفاه رأسي يدور  

  ماذا أقول؟  

  اللعنة على الفوالذ  

  ليتني لم أسرقه  

  سمرني بالعوز واأللم  

  صالبته تحدتني  

  رقه على السندانال أستطيع ط  

  عبثا أثبته وألحمه  

  شيوخ الحدادين غير قادرين  

  على إعادة السيف إلى كفاءته العالية  

  مهارتي ليست كافية  

  !واجتراح معجزة كهذه غير هينة  

  ثالث أسئلة وضعتها  التجول

  ثالث مرات أجبت عليها  

  وأنت تسأل عن قضايا تافهة  

  أما ما هو أقرب إليك  

  م يحصل لكوبحاجة لتعرفه ل  

  واآلن وأنا أحزر  
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  !جن جنونك  

  وانتصرت على رأسك الماكر  

  المنتصر الشجاع على فافنر  

  أصغ أيها القزم  

  !شخص ال يشعر بالخوف ويقتحم الخطر"  

  "وهو سيف نوتونج سيصهر  

  منذ اليوم سأرهن  

  رأسك الحكيم  

  !لمن ال يشعر بالخوف ويقتحم الخطر

  

  :المشهد الثالث

  

  !نور المنفّرأيها ال  ميمي

  والهواء الملتهب  

  ما هذا الذي يلمع ويبرق؟  

  كزقزقة الريح بين القصب  

  في دوامة يعربد  

  كهزيم الرعد  

  يندفع من الغابة  

  وإياي يهدد  

  أشداقه الوحشية  

  تريد أن تبتلعني  

  إنه التنين يطاردني  

  !فافنر، فافنر  

  أيها الكسول إيه،  سيجفريد

  ألم تنته بعد؟  
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  !السيفأسرع وهات   

  أين وصل الحداد في عمله؟  

  أين غادر؟  

  !ميمي أيها الجبان  

  أين أنت؟ وأين تختبئ؟  

  أهذا أنت أيها الفتى؟  ميمي

  هل أنت وحدك؟  

  وراء السندان  سيجفريد

  قل، ماذا تفعل؟  

  هل تشحذ السيف لي؟  

  قه؟ركيف أستطيع أن أط  ميمي

  واحد فقط من ال يشعر بالخوف، ويقتحم الخطر"  

  "المعدن ويدقّه على السندانيحمي   

  أعرف الكثير عن هذا العمل  

  هل تخبرني كيف؟  سيجفريد

  أتريد أن أساعدك؟  

  أين أطلب المعونة؟  ميمي

  راهنت برأسي الحكيم  

  !فأضعته وخسرته  

  ."وحده من ال يعرف الخوف يصنعه"  

  هل تروغ مني؟  سيجفريد

  هل تتهرب مني؟  

  أتمنى لمن عرف الخوف أن يهرب  ميمي

  لكني فشلت أن أعلّم الصبي الخوفو  

  ما أحمقني، كيف نسيت  

  !أن أعلمه أن يحبني  
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  ولكن وا اسفاه لما أخطأته  

  كيف أحقنه اليوم بالخوف  

  حسنا، هل علي أن أساعد؟  سيجفريد

    ماذا كنت تفعل اليوم؟  

  .كنت قلقا عليك وحدك  ميمي

  غرقت في التفكير  

  كيف أعلمك شيئا هاما  

  هبطتأراك قد   سيجفريد

  تحت كرسيك  

  أي شيء هام وجدته هناك؟  

  حتى أعلمك ما هو الخوف  ميمي

  علي أن أختبره بنفسي  

  ما هو هذا الخوف؟  سيجفريد

  ألم تعرفه أبدا؟  ميمي

  ألم تذهب من الغابة إلى العالم؟  

  ماذا تفيد السيوف البتّارة  

  إن بقيت غريبا عن الخوف؟  

  هل أنت تخترع  سيجفريد

    نصيحة غبية؟  

  علي أن أردد  ميمي

  نصيحة والدتك  

  ما وعدتها به  

  أن تحذر خدع الدنيا  

  حتى تتعلم الخوف  

  أهي مهنة  سيجفريد

  لماذا لم أتعلمها؟  
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  ما هو هذا الخوف؟  

  ألم تشعر وأنت في الغابة الكئيبة  ميمي

  حين يأتي الغسق  

  أن سمعت من بعيد صليال  

  أو زمجرة كهزيم الرعد  

  ق شيئا يلمع ويبرأيتر وأ  

  ة الريح بين القصبفكزفز  

  في دوامة يعربد  

  وإياك يهدد؟  

  أال تشعر بذعر يشل أوصالك  

  ورعدة ترجف ركبتيك  

  وقلبك من الذعر يطرق  

  بضربات تفجر صدرك؟  

  إن لم تشعر بكل هذا  

  !فالخوف غريب عليك  

  حقا غريب  سيجفريد

  ثابتا قويا قلبي حديد  

  ال رجفة، ال رعدة  

  !أحس بها  

  ة أو صليالال زمجر  

  ال زفزفة ريح أو هزيم رعد  

  !يهز كياني  

  ال أعرف الذعر الذي يطرق قلبك  

  بضربات يفجر صدرك  

  أشتاق أن أعرف مثل هذا السرور  

  ولكن كيف تعلّمني إياه؟  
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  أنت يا ميمي  

  كيف أيها الجبان تعلّمني؟  

  ما عليك إال أن تتبعني  ميمي

  وجدت حين كنت أفكر  

  بتلع الكثير من الرجالتنينا شرسا قتل وا  

  فافنر سيعلّمك الخوف  

  !حين أقودك إلى عرينه  

  أين يقع عرينه؟  سيجفريد

  "!نيد هول"في   ميمي

  .إلى الشرق عند حدود الغابة  

  إذن ليس بعيدا عن العالم  سيجفريد

  ! هولدقريبا جدا من ني  ميمي

  إذن عليك إليه أن تقودني  سيجفريد

  ألتعلّم الخوف  

  !عالمثم أذهب إلى ال  

  !بسرعة وأصنع السيف  

  أعني أن أتصرف به في العالم  

  السيف؟ وا أسفاه  ميمي

  هيا إلى موضع الحدادة  سيجفريد

  .وأرني ماذا أنجزت  

  فوالذ ملعون  ميمي

  لم أستطع أن أصلحه  

  مهنة قزم ال تستطيع التغلب  

  على السحر العنيد  

  من ال يعرف الخوف  

  دون تعبيحصل على الفن   
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  ذا الكسول يملؤنيه  سيجفريد

  باألكاذيب  

  عليه أن يعترف  

  ج ودون إتقانيرأن عمله ته  

  ولهذا يغش في االمتحان  

  أحضر القطع هنا  

  !واذهب عني أيها الجبان  

  سيف والدي خلق لي  

  ! السيف بنفسي على السندانسأدقّ  

  هل عرفت المهنة دون تدريب  ميمي

  مارستها حقا ولكن كنت كسوال  

  ليس قليالوما تتقنه فيها   

  كيف يستطيع التلميذ إتقان  سيجفريد

  ما عجز عنه المعلّم  

  حتى لو أصغى وكله آذان؟  

  اآلن اذهب وال تتدخل  

  فكل يوم هو في شأن  

  ما الذي تفعله هناك؟  ميمي

  خذ اللحام معك  

  !هيأت المزيج من زمان  

  لست بحاجة إلى مزيجك  سيجفريد

  ! السيف بهذا الشحمىال يحم  

  مأل به الشقوقإن لم ت  ميمي

  وتنعمه فوق السطوح يحك ويقشر  

  وسيفك ستدمر  

  إن أصبح نثارات  سيجفريد
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  !حلّصنما يكسر ي  

  ال خبيرا في الحدادة  ميمي

  يساعدك  

  وأنت أحمق مغرور  

  حين يغدو السيف إلى فتات مكسور  

  ال العمل الشاق يفيد  

  وال قوتك  

  أنا رجل مسن  

  مثل الكهوف والغابات  

  ئا كهذا أبداولم أر شي  

  .)لنفسه(  

  إنه ينجح في صنع السيف  

  بصهره من جديد  

  المتجول عرف هذا جيدا  

  ولم يحبذ الترقيع  

  أين أخفي اآلن رأسي؟  

  !سيسقط أمام الصبي الشجاع  

  

  الويل لي! ولكن  

  كيف يذبح التنين  

  إن عرف الخوف منه؟  

  كيف يكسب لي الخاتم منه؟  

  !أي مشكل وأية حيرة  

  جد طريقا ماهراإن لم أ  

  أحصل به من الصبي الشجاع خيرا  

  هيا، ميمي أسرع  سيجفريد
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  ماذا ُيدعى هذا السيف  

  الذي كسرته إلى فتات؟  

  يسمى سيف نوتونج  ميمي

  سيف موثوق  

  هكذا أمك أخبرتني  

  نوتونج، نوتونج  سيجفريد

  لماذا كُسرت؟  

  سأصنع من النثارات  

  !لمعان حدك  

  في البوتقة صهرت النثارات  

  !هو هو! هو هو  

  !هو هي! هو هي  

  !أنفخ في اللهيب  

  ذهبت إلى الغابات  

  وقطعت شجرة حولتها إلى فحم  

  وكومتها في البيت  

  !هو هو! هو هو  

  !!هو هي! هو هي  

  أنفخ في اللهيب  

   وينهال الشرار  

  بسطوع يلمع  

  !هو هي! هو هي  

  وانصهرت شظايا الفوالذ  

  !هو هو! هو هو  

  !هو هي! هو هي  

  !أنفخ في الكير  
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  !أنفخ في اللهب  

    .)لنفسه(  ميمي

   السيف على السندانسيدقّ  

  ويذبح فافنر  

  !أرى هذا جيدا  

  والخاتم يغدو ملكه والكنز  

  كيف أسترد لنفسي مجده؟  

  بذكائي وحيلتي سأحصل عليه  

  !ويبقى رأسي سالما  

  !هو هو! هو هو  سيجفريد

  !هو هي! هو هي  

  تنينحين ُينهك في حرب ال  ميمي

  كأس من الشراب ينعشه  

  من عصير مبهر  

  سأخمر له شرابا ُيسكر  

  قطرات منه قليلة  

  يغيب عن الوعي من السكر  

  وبنفس السالح لذي انتصر  

  أزيحه من دربي  

  !وأربح لنفسي الخاتم والكنز  

    

  ل الحكيمحسنا أيها المتجو  

  أتظن أني سقيم؟  

  ما رأيك في حيلتي وذكائي؟  

  ق العيش في سالم؟هل وجدت طري  

  



 ترجمة  يسرى األيوبي     سيجفريد ريتشارد فاغنر

 31

  !نوتونج! نوتونج  سيجفريد

  سيف موثوق  

    حين شظايا نصلك  

  الفوالذي ينصهر  

  أنت تسبح في عرقك  

  قريبا سأمرجحك سيفا لي  

  يريد أن يقودني   

  ألتعلم الخوف  

  غريب عليه أن يعلمني  

  أفضل مما عند ميمي  

    بدون إتقان يدربنيى اللصقعل  

  1هو هي! هو هو! هو هو  

  قة صنعت ليالمطر  

  سيفا صلبا  

    

  !ها هي! هوهو  

  !ها هي! هو ههو  

  

  شفرته الزرقاء  

  كانت قبل حمراء  

  بالدم المسفوك  

  انتشرملعقته األرض باردا   

  !هاها !هياهو  

  !هاهياها  

  اليوم تتضرج حمراء  

  بلهب نار ألالء  
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  تستسلم للمطرقة  

  بعد وهن وعناء  

  وفي غضب الكبرياء  

  تصدر الشرر  

  وضت فيها اإلباءألنني ر  

  !هياهو! هياهو  

  !هياهوهوهو  

  !هاهي  

  ليقتل فافنر، عدو القزم األلد  ميمي

  صنع سيفا بتّارا  

  ليصعد مناكب الخلد  

  لكنني خمرت شرابا مسكرا  

  يزيحه إلى اللحد  

  ن يجديمكري عليه ل  

  !ليصبح الخاتم لي وحدي  

  !هوهو! هوهو  سيجفريد

  !هوهي  

  أيتها المطرقة  

  رف سيف الظاصنعي لي  

  !هاهي! هوهو  

  أفرح حين أرى  

  غبطة الشرر  

  غضبا الهبا كالجمر  

  يليق بشجاع قاهر  

  يضحك السيف له ويسر  

  حين يقوده إلى الوكر  
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  من حقده وتجهمه ال يستعر  

  !هاها! هياهو  

  !هاهياها  

  بالمطرقة والنار  

  وضربات جبار  

  صنعت السيف البتار  

  !هياهو! هياهو  

  !هيا هوهوهو  

  الخاتم اللماع  ميمي

  صاغه أخي البصير  

  فيه تعويذة السحر  

  الذهب اللماع  

  من يحظى به فهو المشير  

  والسيد الخبير  

  

  حتى أخي ألبريخ  

  من وضعني في السجن  

  سأرضخه  

  ليكون عبدا للقزم  

  حين أصبح سيد النيبلونج  

  الشعب يغدو عبيدي  

  والقزم الممتهن  

  !سُيحترم  

  إلى كنزي يتقاطر  

  لهة واألبطالاآل  

  وبإشارة من يدي  
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  يركع العالم لي والرجال  

  ولغضبي يرتعش الجميع  

  الكل يكدح من أجلي  

  ة ليويصنعون ثروة أبدي  

  ميمي الشجاع  

  ميمي الملك  

  !أمير العفاريت  

  حاكم الجميع  

  !كم ستكون سعيدا! ميمي! هاي  

  من كان يظن ذلك؟  

  !نوتونج! نوتونج  سيجفريد

  السيف الموثوق  

  كنت مكسورا  

  فأصلحتك  

  ال ضربة بعد اليوم  

  تكسرك  

  الفوالذ انتزع  

  من والدي الذي قُتل  

  واالبن صاغه من جديد  

  ليكون البطل  

  لمعانه البراق يبسم لي  

  وحده القاطع ال يخذلني  

  

  !نوتونج! نوتونج  

  السيف الموثوق  

  !استيقظت ثانية للحياة  
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  كنت رفات  

  فأصبحت الالمع الرائع  

  اتمتحديا في الملم  

  اآلن اظهر للمجرم الفاجر  

  !كيف تسطع  

  ضرب المنافق والغادرأ  

  نظر، يا ميم الحدادأ  

  إلى سيف سيجفريد  

  !كم هو حاد قاهر  

   

  
 

 


