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  الفصل األول
  مقدمة موسيقية

  األولالمشهد 

  ." )هورسلبرغ، قرب إيزناخ"  في داخل فنوزربرغ (

  يميل نحو اليمين ويختفي في المسافة الخلفية متسعا الديكور يمثل معتكفا (

  الكئيب، شالل أخضر يهبط على  نور النهار من فتحة صخرية يمر منها

  فوق الحجارة، من الحوض الذي يمسك  أعلى المعتكف ويزبد بعنف

  كبحيرة، ترى أنها بالماء يجري جدول نحو المسافة الخلفية ويتجمع 

  عرائس ماء تسبح في البحيرة وعلى ضفافها تستريح حوريات البحر في 

  تنمو فوقها .  غير نظاميةجهتي المعتكف بروزات صخرية ذات أشكال

  أمام الفتحة في المعتكف يمتد إلى األعلى جهة اليسار . نباتات استوائية

  فينوس ترقد في المقدمة على أريكة فاخرة، أمامها  . ورديسَحريلمع 

  حول األريكة . نهاوزر ورأسه بين يديه وقيثارة إلى جانبهانصف راكع ت

  قرب ووراء .)  الجمال والسحرنبيه(تندمج بشكل ساحر األخوات الثالثة 

   مستلقين واحدهم قرب .)آلهة الحب الصغيرة(األريكة عدد من الكيوبيد 

  . اآلخر، يشكلون حلقة كأنهم أطفال نائمون مرهقون بعد ضجة وعراك

  ر الذي يرى فيه الشالل بمياهه كل الساحة الخلفية مضاءة بنور السَح

  ة الخلفية البعيدة لضفاف البحيرة الزمردية، وزبد موجاته البيضاء، الساح

  .)مضاءة بنور القمر األزرق الشاحب

  حين يرتفع الستار شباب مع أقداحهم ال يزالون مستلقين فوق الصخور (

   نحوهن؛ العالية؛ اآلن يستجيبون في الحال إلى الحوريات ويسرعون

  . الحوريات أخذن يرقصن حول زبد الشالل ليغوين الشباب لرفقتهم

  ويقومون برقصة مغرية فيها مطاردة . ون معا ويتشكلون أزواجايختلط

  .)وهرب بشكل ساحر
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 وينضمون  من الخلفية البعيدة يقتربون بصف كما كان يجري في أعياد باخوس          ( 

على غبطة مـسكرة    من إشاراتهم التي تدل     . مرح جنوني  أحباء يدعوهم    أزواجا

  .)شوةتغري رقصة باخوس المحبين إلى مزيد من المرح والن

  .)يندفع الراقصون معا في عناق حام ونشوة(

وآلهـة الريـف ويرمـون      .) نصفه األعلى بشر واألسفل ماعز    (يظهر ألستير   (

بأنفسهم بين الراقصين من حاشية باخوس وأزواج المحبين ويضيفون المزيـد           

  .)الهذيان العام يرتفع إلى قمة الجنون. من الفوضى حين يطاردون الحوريات

ذا الجنون، األخوات الثالثة ينهضن مذعورات يحاولن أن يكـبحن          حين يثور ه  (

هن أنفـسهن إلـى     وولكن فقدن قوتهن وخشين أن يجر     . طردونهميالمشاغبين و 

 إلـى   ن ويجرونه ن ليصحو نهززنهي، فتحولن إلى آلهة الحب النائمة،       جموحهم

  .)األعلى

 من فـوق    أخذ الكوبيد يرفرفون كأنهم سرب طيور، يشغلون مسافة الهواء كلها         

كأنهم في معركة يناورون، ويسقطون جرحى من السهام التـي أصـابتهم فـي              

أن يوقفوا الرقصة الجنونية ويهبطون     . ويتمكن الجرحى بقوة اشتياقهم   . المعركة

الجرحى ويحاولن أن يقسمن المشتركين     منهكين وتأخذ األخوات الثالثة بإسعاف      

. الخلفيـة  من العنف إلى الساحة      في الحفلة العاصفة إلى أزواج، ليفرقوهم بقليل      

 تفرقـوا فـي مختلـف    لستير والحوريـات والـشباب  وهكذا فإن الباخوسيين وأ 

سحابة رقيقة تهبط، ويختفي فيهـا      . االتجاهات يتبعهم بعض الكوبيد من األعلى     

نهاوزر تبقـى   االكوبيد، ثم تختفي الخلفية وراء نقاب، وأخيرا ما عدا فينوس وت          

ح وبرشـاقة   يتقدمن نحو الساحة األماميـة مـن المـسر        . فقط األخوات الثالثة  

 يقتربن من فينوس ليخبرنها عن النصر الذي أحرزته لكبح العواطـف            .يندمجن

  .)الجامحة عند رعايا مملكتها

الضباب الكثيف في الخلف ينقسم ويكشف عن رؤيا الغتصاب أوروبـا، التـي             ( 

عـروس  (والنيريـد   .)إله المـوج (ركب ظهر ثور مزين بالزهر يقوده تريتون  ت

  .)في البحر األزرق.) البحر
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    كورس عروسات البحر

  .)في الساحة الخلفية غير مرئية(  

  تعال إلى الشاطئ  

  تعال إلى األرض  

  حب متوهجحيث   

  وعناق حميم  

  وبلسم مبارك  

  يشفي اشتياقك  

الضباب الوردي يغلق ثانية، تتالشى الـصورة، األخـوات         (  

احرة المعنـى العميـق لـصورة       الثالثة يمثلن في رقصة س    

ر اللطيف ترى   مرة ثانية الضباب ينقسم وفي نور القم      . الحب

البجـع يـسبح نحوهـا      . حيرة في الغابة  ليدا مستلقية قرب ب   

  .)ويمرغ برقبته صدرها

  كورس عروس البحر

  !تعال إلى الشاطئ  

  !تعال إلى األرض  

كـشف  أخيرا الضباب يتبـدد وي    . بالتدريج الصورة تختفي  (  

األخوات الثالثة ينحنين مبتسمات    . المعتكف المستفرد الهادئ  

. صـمت تـام   . لفينوس وينسحبن بهدوء إلى جانب المعتكف     

  .)مجموعة فينوس وتانهاوزر تبقى على حالها

  
  المشهد الثاني

يمـر بيـده   فينوس . تانهاوزر يرفع رأسه بحركة تشنّجية كأنه يستيقظ من حلم      (

  .)عيد رؤيا الحلمفوق عينيه كأنما يحاول أن يست

  

  يا حبيبي، أخبرني، أين تحط أفكارك؟  فينوس
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  !طويلة جدا! طويلة  تانهاوزر

  يا ليتني أستطيع أن أفيق  

  أخبرني، بماذا يقلقك؟  فينوس

  كأنني قد سمعت  تانهاوزر

  ما كان غريبا عن أذني ألمد طويل  

  !سمعت رنين أجراس  

  آه قولي، منذ متى لم أسمع بها؟  

  تملّكك؟ما الذي ي  فينوس

  أين يتيه فكرك؟  

  ستطيع أن أقيس الزمن الذي تأخرت فيه هناأال   تانهاوزر

  ألنني لم أعد أرى نور الشمس  

  ال أرى نجوم السماء األليفة  

  ال أرى الحقول الخضراء الغضة  

  تبشّر بصيغة جديدة  

   العندليب،لحنال أسمع   

  رسول الربيع  

  ال أسمعه وال أراه ثانية؟  

  .)، هادئةةفي دهش(  فينوس

  ماذا أسمع؟! آه  

  !أي شكوى حمقاء  

  هل تعبت سريعا من األعاجيب  

  التي يغدقها حبي لك؟  

  أو أنك نفسك نادم  

  أنك خُلقت ندا إلله  

  هل نسيت مرة كم قاسيت  

  بينما أنت هنا تحضنك األفراح؟  
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  .)تنهض(  

  تناول قيثارك! أيها المغني انهض  

  مجد الحب، الذي أشدت بغبطته  

  !ظفرت لنفسك بآلهة الحبحتى   

  مجد الحب، من أجل مكافأته العظيمة التي هي ملكك  

ـ او. مسك بقيثـاره  يتّخذ قرارا مفاجئا، و   يتمالك نفسه و  ي(  تانهاوزر  اقف

  .)برصانة أمام فينوس

  ليرن صدى مديحك في اآلفاق  

  .وليمجد اسمك  

  عجائب قدرتك  

  أن تمنحيني الغبطة  

  وأنا أعبدك  

  ليا في نغم بهيجليرتفع غنائي عا  

  !وأمجد األفراح تنبع من وفرتك  

  قلبي مشوق، روحي عطشى  

  للمسرة العلوية! ح، آهللفر  

  مثلما كنت تمنحين لآللهة  

  .غمرت بها إنسانا فانيا  

  !ولكن وا أسفاه  

  إنساندبقيت مجر   

  وحبك الذي غمرني  

  بالرغم أن إلها فقط يذوق  

  ة أبديةرحف مثله 

  أنا معرض للتغير  

  فلدي قلب ليس فقط للمسرة  

  وفي فرحي أشتاق أن أتألّم  
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  علي أن أهرب من مملكتك  

  !أيتها الملكة، أيتها اآللهة، حرريني  

  .)كأنما تستيقظ من حلم(  فينوس

  هل علي أن أصغي إلى هذا؟ أية أغنية  

  مزاج باك وأغنية شجية  

  أين الغبطة التي كانت تلهمك أغاني الفرح؟  

  كان حبي عاجزا عن إرضائكما هذا؟ متى   

  يا حبيبي، بماذا تلومني؟  

  شكرا لعطفك وتمجيدا لحبك  نهاوزرتا

  مبارك إلى األبد من ساكنك  

  محسود دائما من حظي بعطفك  

  ونال الشعلة السماوية بين ذراعيك  

  وشاهد عجائب مملكتك وسحرك  

  هنا أتنفس غبطة فاتنة سحرية  

  ال تقارن بمثلها سعادة بشرية  

  المعطّر أشتاقذاها من ش  

  لنسيم الغابات  

  لصفاء سمائنا الزرقاء  

  لخضرة حقولنا الندية الفيحاء  

  لزقزقة عصافيرنا  

  الرنين العزيز ألجراسنا  

  علي أن أهرب من مملكتك  

  !أيتها الملكة، أيتها اآللهة، حرريني من حبك  

  .)تقفز من أريكتها(  فينوس

  وا أسفاه، ماذا أسمع؟! خائن لي  

  ت على نبذ حبيتجرأ  
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  تمجده وتريد الخالص منه؟  

  هل أصبح إغوائي ممال؟  

  !ال تكوني غاضبة مني! أيتها اآللهة الجميلة! آه  تانهاوزر

  إغواؤك  الال محدود ما أهرب منه  

  .)ي كأنما هي خارجة من حلمتتأ(  فينوس

  !؟ أية أغنيةأي شيء أسمع  

  كيف هجرت لحنك إلى نغم كئيب؟  

  ة الشعرأين هربت منك ملك  

  التي تلهم بامتياز األغاني السعيدة؟  

  أين تكون إذن؟ لماذا حبي ال يلهمك  

  يا أغلى من أحب، كيف أتقرب منك؟  

  الشكر لعطفك والمجد لحبك  تانهاوزر

  مبارك إلى األبد من ساكنك  

  محسود دائما من حظي بعطفك  

  ونال الشعلة السماوية بين ذراعيك  

  من شاهد عجائب مملكتك وسحرك  

  هنا أتنفّس غبطة فاتنة سحرية  

  ال تقارن بمثلها سعادة بشرية  

  ر اشتاقمن شذاها العِط  

  لنسيم الغابات لصفاء  

  ائنا الزرقاءمس  

  لخضرة حقولنا الندية الفيحاء  

  لزقزقة عصافيرنا  

  لرنين أجراسنا  

  علي أن أهرب من مملكتك  

  !، حرريني من حبكاآللهةأيتها الملكة، أيتها   
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  .)تنفلت عن األريكة(  فينوس

  كيف جعلت نفسي أسمعك؟! وا أسفاه! ملعون  

  !ره حبيرأت على كُتج  

  احتفالك به وربما تريد أن تهرب منه؟بعد   

  هل أصبح إغوائي ممال؟  

  !ال تغضبي مني! آه، أيتها اآللهة  تانهاوزر

  بنيإغواؤك الالمحدود يهر  

  !خائن، منافق، ناكر الجميل! عار عليك  فينوس

  .لن تفلت مني! دعك تهربلن أ  

  !آه! ال  

  أبدا لم يكن حبي أعمق، أبدا لم يكن أصدق  تانهاوزر

  !مما هو اآلن، حين أتركك إلى األبد  

فينوس تغطي وجهها بيديها، وتنفلت غاضبة، شديدة الغضب      (  

من وز؛ بعد فترة تعود إليه باسمة بتعبير مغو، بإشارة منها           

  .)يظهر معتكف سحري، تشير إليه

  ناك المعتكفهحبيبي، تعال انظر   نوسفي

  ريج الورودأمضمخا ب  

  ن األفراح البهيةسكَ  

  !تسحر حتى اإلله  

  تنام على مخدة طرية  

  تفارقك األوجاع  

  يداعب النسيم البرود جبينك  

  ووهج الغبطة يجري في شرايينك  

  .)تحاول أن تجره بلطف إليها(  

  !تعال، صديقي الحبيب، تعال، اتبعني  

  .)من بعيد، غير منظورة(  ياتالحور



 أوبرا   تانهاوزر                           ترجمة يسرى األيوبي   

 9

  !تعال إلى  الشاطئ  

  أصوات حلوة تهمس لك. من بعيد   فينوس

  أن تنفلت من ذراعي لتعانقك  

  ،من شفتي  

  سترشف رحيق اآللهة  

  ،من عيني  

  يبرق لهب الهوى ليمنحك  

  عيد الفرح من اتحادي معك  

  !لنحتفل بسرور بطقس الحب  

  ال تخجل أن تنذر نفسك له  

  !حدة مع آلهة الحبتمتّع في و  

  أال تطير معي؟! يا صديقي العزيز، يا حبيبي  

  .)تأخذه النشوة، يمسك قيثاره مرة أخرى(  تانهاوزر

  لك، لك وحدك سأرفع أغنيتي  

  في مديحك وحدي سأغني عاليا  

  سحرك الرائع ينبوع كل جمال  

  وكل أعجوبة تنبع منك  

  النار التي أوقدتها في قلبي  

  ك وحدكلهيبها بألق ستوقد ل  

  نعم، سأتحدى جميع العالم  

  الذي ال يمّل الشجاعألكون المدافع عنك   

  ولكن علي من ثم في العالم األرضي  

  .أن أكون فقط عبدا لك  

  حريتي استهلكتها في األشواق  

  أنا عطش لحريتي  

  سأذهب للمعارك والنضال  
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  !بالرغم أن هذا يؤدي لموتي  

  وهكذا علي أن أهرب من مملكتك؛  

  !!أيتها الملكة، أيتها اآللهة، حرريني  

  .)في غضب جامح(  فينوس

  !اذهب إذن، أيها المجنون اذهب  

  أيها الخائن، انظر، لن أوقفك  

  اذهب بعيدا أيها المعتوه! إني أحررك! هربأ  

  ما ترغب فيه سيكون مصرعك  

  !بعيدا! بعيدا  

  هرب إلى عالم الرجال الباردأ  

  واهنا كئيبا ليس فيه خيال  

  هربت منه آلهة الفرح  

  اذهب على األعماق الدافئة لرحم األرض  

  ابحث هناك! اذهب إذن، أيها األحمق المسكين  

  !عن السعادة التي لن تجدها أبدا  

  كمنتصر كنت مرة تهزأ  

   الذين يسخرون من شجاعتك وابتهاجكمن  

  واآلن تستجدي من عطفهم كنت تزدريه  

  وكلهم كي يرحمتتباكى   

   ينصفوكتستجديهم أن  

  سيسخرون من خزيك وعارك  

  وينقمون عليك   

  كيف هذه اللحظة أراك! منفيا، ملعونا، ها  

  عائدا إلي، ورأسك منحن إلى األرض  

  هل تجدها كما كانت من ابتسمت إليك؟! آه  

  إنه اآلن متمدد! نظر إليهأ  
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  !على عتبة كان الفرح يتدفّق إليه  

  !راجيا، يطلب الرحمة، وليس الحب  

  !بعيدا أيها المتسول! اذهب  

  أبدا ال يعطى الحب للعبيد، بل لألبطال  

  !فقط أفتح مملكتي  

  كال، كبريائي سيوفر عليك األسى  تانهاوزر

  ! إليك مجلال بالعارالرؤيتي عائد  

  ك اليوم، أيتها اآللهةنإن من ينفصل ع  

  !أبدا لن يعود إليك  

  .)بغضب(  فينوس 

  أبدا لن تعود؟ ! ها  

  ا، ماذا قال؟ماذا قلت؟ ه  

  كيف أفكّر،! لن يعود إلي  

  حبيبي أن كيف أستوعب؟   

  هرب مني إلى األبد؟

  كيف أستطيع أن أتملّكه،  

  كيف يصيبني مثل هذا الفشل  

  الذي سلب مني السرور  

  أن أغفر لمن هو عزيز علي؟  

  هل األمر ينكر  

  على ملكة الحب  

  مآلهة جميع النَع  

  أن تجلب العزاء لصديق؟  

   أبتسم خالل دموعيإنني  

   بالشوقئةأنا أصغي، ملي  

  لألغنية النبيلة التي  
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  لم أسمعها حولي من أمد طويل  

  تصورتآه، قل، كيف   

   تذكر؟ بدون حركةىبقأنني أ  

   تنهدات قلبك وصلتنيمرة  

  مرة سمعت نحيبك؟  

  آه، ال تجعليني أقاسي  

  !خير بين ذراعيكاأل ئيعزا  

  )تنفجر في يأس(  فينوس

  تحتقر أيضا تعزيتيوال 

  إن لم تعد إلي  

  لتحل اللعنة على كل العالم  

  وليصبح صحراء  

  !تهرب منه آلهة الحب  

  !تعال! تعال  

  .)تستجدي بيأس(  

  !اعتمد على عاطفتي، يا حبيبي  

  إن من يهجرك أيتها اآللهة  تانهاوزر

  !يخسر كل عاطفة إلى  األبد  

  في كبريائك، ال تكبح اشتياقك  فينوس

  !ك يوما إليإن قاد  

  شوقي يناديني للمعركة؛  تانهاوزر

  ال أريد غبطة وال فرحا  

  !آه، أتمنى لو تفهميني، أيتها اآللهة  

  ذاهب أنا إلى الموت، الذي أنشده  

  .وأنا مقاد إليه  

  عد، حين الموت نفسه يتجنبك  فينوس
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  عد، حين القبر يغلق دونك  

  .أحتمل الموت والقبر هنا في قلبي  تانهاوزر

  !ة ألشعر بالراحةراالل الندم والكفّمن خ  

  أبدا لن تكون الراحة من نصيبك  فينوس

  !أبدا لن تجد السالم  

  !عد إلي، إن كنت ترغب بالشفاء  

  كال، يا آلهة الغبطة والفرح  تانهاوزر

  ! والسالمآه، ليست بك أجد الراحة  

  !مريم العذراء يكمن في يخالص  

  .)بلد فينوس يتالشى.. فينوس تختفي(  

  

  المشهد الثالث

  السماء . تانهاوزر الذي لم يترك وضعه، يجد نفسه فجأة قد وضع في واد جميل(

  من خالل فتحة : إلى اليمين في الخلفية تشاهد ورتبرغ. والشمس ساطعة. زرقاء

  إلى اليسار ـ إلى اليمين، بنصف الطريق الصاعد .  هورسلبرغفي الوادي تشاهد

  برغ نحو الساحة األمامية حيث ينحرف إلى إلى الجبل طريق يقود اتجاه ورت

  في الساحة نفسها يوجد مقام السيدة العذراء مريم حيث يصعد إليه . الجانب

  في األعالي إلى اليسار يسمع رنين أجراس .  صخري بارز قليال من الجبلبجناح

  على صخرة عالية يجلس راع شاب مع مزماره ينظر نحو الوادي . راع

  .)ويعزف

  

   جاءت من التلّةاالسيدة هولد  الراعي

  لتجول في الحقول والمروج  

  أتجاوز األصوات الحلوة التي تصل أذني  

  .عيناي تشتهي رؤياها  

  .)يعزف(  
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  هناك حلمت أحالما كثيرة  

  وبالكاد فتحت عيني  

  ورأيت الشمس تسطع  

  وأيار قادم  

  واآلن أعزف بسرور على مزماري  

  ! ومزماريألن أيار هنا، أيار الجميل  

الحجـاج القـدامى    النغم قد سمع من     . يعزف على مزماره  (  

تون من أسفل الوادي إلى الجبل مـن ناحيـة          الذين كانوا يأ  

  )ورتبرغ

  نحوك تتجه خطواتي، يا يسوع المسيح  الحجاج القدامى

  الحاج هو أنت ألن أمل  

  الشكر لك، أبتها العذراء النقية الجميلة  

  ! للحجيجيا من تتلطفين باالبتسام  

الراعي حين يسمع اللحن، يتوقف عن العـزف بالمزمـار          (  

  .)ويصغي بانتباه

  آه، إن نقل الخطيئة يجثم على صدري  

  ال أستطيع احتماله أكثر  

  إذن لن أنشد الراحة والسكون  

  سأختار لنفسي طريق األلم والكدح  

  !العالي بحظوة اإللهواالحتفال   

  سأستغفر بتواضع إلثمي  

   على إيمانهمبارك من يبقى ثابتا  

  من خالل الندم سأجد خالصي  

تانهاوزر يقـف   . الحجاج يصلّون إلى األعلى مقابل الراعي     (  

  .)حجر كأنما قد من

  .)ينادي الحجاج بصوت عال(  الراعي
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  !مع السالمة، مع السالمة إلى روما  

  !صلّوا من أجل روحي التعسة  

  .)متأثّرا بشكل عنيف، يركع على ركبتيه(  تانهاوزر

   اإلله القادر، الشكر لكأيها  

  عظيمة معجزات خلقك ورحمتك  

موكب الحجاج ينعطف إلى اليسار على طول الممر الجبلي،         (  

مع مزماره يغادر   الراعي  . مرورا بتمثال العذراء، ثم يختفي    

أجراس القطيع يسمع أبعد فأبعد ثـم       . أعلى الجبل إلى اليمين   

  .)يتالشى

  المسيحنحوك تتجه خطواتي، يا يسوع   الحجاج

  ألن أمل الحاج هو أنت  

  الشكر لك أيتها العذراء الجميلة النقية  

  !يا من تتلطفين باالبتسام للحجيج  

  .)راكعا، ويغيب في صالة حميمية(  تانهاوزر

  آه، إن ثقل الخطيئة يجثم على صدري  

  ال أستطيع احتماله أكثر  

  إذن، لن أنشد الراحة والسكون  

  كدحسأختار لنفسي طريق األلم وال  

  !واالحتفال العالي بحظوة اإلله  

الدموع تخنق صوته؛ يحني رأسـه إلـى األرض ويبكـي           (  

  .)بمرارة، صوت األجراس تُسمع

  .)من بعيد(  الحجاج

  االحتفال األعظم بمجد اإلله  

  سأستغفر بتواضع إلثمي  

  مبارك من يبقى ثابتا على إيمانه  

  !من خالل الندم سأجد خالصي  
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بينما كانت أصوات أبواق الـصيد      ... اماالترتيلة تتالشى تم  (  

تتعالى من اليسار وتقترب حثيثا، الدقات البعيدة لألجـراس         

  .)تتوقف

  

  المشهد الرابع

  من األعالي إلى اليسار، في سفح الجبل ممر يأتي لالندغريف والمنشدون ( 

  خالل المشهد جماعة الصيد كلها من آل . واحدا بعد اآلخر، في لباس الصيد

  .) تظهر على المسرحفالندغري

  

  .)في منتصف الطريق، تقع عينه على تانهاوزر(  الندغريف

  من هذا هناك، الغارق في الصالة؟  

  شخص نادم بكل تأكيد  ولتر

  .فارس، بلباسه  لفبترو

  .)ولغرام يسرع إلى تانهاوزر ويتعرف عليه(  

  إنه هو  ولغرام

  هل حقيقة ما أرى؟! هنريخ! هنريخ  المنشدون

لذي نهض فجأة بدهشة يتماسك وبصمت ينحنـي        تانهاوزر ا (  

  .)ريف بعد أن رماه بنظرة خاطفة مع المنشدينغلالند

  ل، ماذا يعني رجوعك إلينا؟ق  بترولف

  فيرغولتر، هنريخ، رنمار، الند

  !أخبرنا  

  صلح، أو عراك؟  فلبترو

  أتيت إلينا كصديق أم عدو؟  ولتر

  المنشدون عدا ولغرام

  كعدو؟  

   مسلك الكبرياءأهذا! ال تسأل  ولغرام



 أوبرا   تانهاوزر                           ترجمة يسرى األيوبي   

 17

  .)انهاوزر بأسلوب أليفتيذهب إلى (  

  نرحب بك أيها المغنّي الشجاع،  

  !من كان غائبا عنا منذ زمن طويل  

  إن جئت في سالم، نرحب بك  ولتر

  إن عاملتنا كأصدقاء نرحب بك  بتروف

  !نرحب بك! تحياتنا  المنشدون

  ولكن قل، أين كنت طوال هذه المدة؟  

  ، بعيدا في األراضي الشاسعةلقد جلت بعيدا  تانهاوزر

  حيث لم أجد سكونا وال راحة  

  ما جئت هنا ألخاصمك! ال تسلني  

  !ليكن بيننا سالم، ودعني أمر في طريقي  

  أنت منّا ثانية! كال  الندغريف

  ال يجب أن تذهب  ولتر

  !لن ندعك تذهب  بترولف

    الندغريف والمنشدون

  !ابق معنا  

   بقائيال فائدة من! دعوني أذهب  تانهاوزر

  ال أستطيع أن أبقى في سالم  

  طريقي يدفعني ألسرع فقط إلى األمام  

  وال أنظر إلى ما مضى  

  !ال! آه  

  .)يحرر نفسه منهم(  

  .دعوني أذهب! علي أن أغادر المكان  

  الندغريف والمنشدون

  عليك أن تبقى بيننا؛! أواه ابق  

  .لن ندعك تغادر ثانية  
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  ةتغادر ثانيبعد أن أتيت إلينا، لماذا تسرع   

  بعد لقاء قصير؟  

  !ابق، ابق معنا  

  .)يخطو في طريق تانهاوزر(  ولغرام

  !ابق من أجل أليزابيث  

  .)بتأثر فرح عنيف، يقف كأنما هو مزروع في مكانه(  تانهاوزر

  يا لقدرة السماء! أليزابيث  

  رني بهذا االسم الجميل؟هل أنت من تذكّ  

  !كيلعم ال تسئ فهمي كعدو حين أطرح االس  ولغرام

  .)إلى الندغروف(  

  سيدي، هل تسمح لي  

  أن أخبره عن مصيره؟  

  أخبره عن السحر الذي حز في القلب  الندغروف

  واهللا يهديه إلى الفضيلة  

  ليستخدمها بشكل الئق  

  .) إلى تانهاوزر(  ولغرام

  عندما نازعتنا في الفناء  

  ربما كان غناؤك منتصر على غنائنا  

  يمة في فنناوأحيانا كنت تعاني الهز  

  جائزة واحدة انتصرت فيها وحدك  

  السحر، القوة اإللهية  

  التي كنت تستخدمها لصنع األعجوبة  

  أغويت بها شابة ذات فضائل جمة  

  بأغنيتك عن الفرح واأللم؟  

  افي كبريائك غادرتنحين ! ولكن آه  

  أغلقت قلبها دون غنائنا؛  
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  رأينا وجهها يغدو شاحبا  

  ناوتجنبت فيما بعد رؤيت  

  آه ارجع أيها المغني الشجاع، ارجع إلينا  

  ومن غنائك ال تحرمنا  

  ال تدعها غائبة عن جمعنا  

  !ولعلّها مرة أخرى تشرق بيننا  

  آه عد، أيها المغني الشجاع عد إلينا  

  وليرتفع موحدا غناؤنا  

  ولنكن أخوة والحظ يبسم لنا  

  المنشدون عدا ولغرام

  !عد إلينا!  منا، هنريخكن واحدا  

  ا، بع الخصام والعراك جاندلن  

  ولندع خصامنا وعراكنا 

  وليرتفع موحدا غناؤنا

  !ولنكن أخوة والحظ يبسم لنا  

  عد إلينا أيها المغني الشجاع  الندغريف

  ! إلينادع  

  ودع الخصام والعراك جانبا،   

  ودع جانبا خصامنا وعراكنا

تانهاوزر يتأثّر بعمق، يرمي نفسه بين ذراعـي ولغـرام،          (  

يحيي كل واحد من المنشدين على حـدة وينحنـي بعرفـان            

  .)للجميل نابع من القلب لالندغريف

  !قدني إليها! إليها! إليها  تانهاوزر

  اآلن فقط أعرف ثانية  

  !الدنيا الجميلة التي تخلّيت عنها  

  السماء ساطعة فوقي في بهاء  
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  والحقول غنية بعرضها الوضاء  

  والربيع بألف صوت ساحر وغنّاء  

  يمأل قلبي بالسرور والهناء  

  :في شوق ملح يصرخ قلبي عاليا  

  !قدني إليها! إليها! إليها  

  الندغريف والمنشدون

  !هو من تاه قد عاد  

  أعجوبة أعادته لنا ثانية  

  الشكر للعناية اإللهية   

  !إذ نفت منه كبرياؤه  

  ع الصبية التي نعزهانداآلن ل  

  تصغي مرة أخرى إلى أنبل عروضنا  

  غم فرح دع األغنيةبن  

  .تصدح من كل حنجرة  

ون خالقنّاصون ينف. خالل الحوار السابق كانت جميع حلقة الصيد تتجمع بالتدريج(

 والمنشدون يلتفتون نحو .جميع الوادي ازدحم بعدد الصيادين الالندغريف. أبواقهم

 .تُسمع عصفة من األبواق ونباح الكالب. الصيادين؛ الندغريغ ينفخ في بوقه

 .)ورينبرغالندغريف وجماعته والمنشدون يركبون الخيول التي أعدت لهم من 


