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نووسهر :نهناسراو
سروودی نيبلۆنگهکان "" Nibelungenlied OT Der Nibelunge Not
سهردەمی پ کهاتنی کارەکه دەوروبهری سا ی  ١٢٠٠بووە ،يهکهم چاپ
سا ی  ١٧٥٧بهش وەيهکی ناتهواو و ئينجا له سا ی  ١٧٨٢تهواوی کت بهکه
له چاپ دراوە .سروودی نيبلۆنگهکان که نووسهرەکهی نهناسراوە ،يهك له
ناودارترين سرودە ﺣهماسييهکانی ناو زمانی ئا مانی له سهدەکانی
ناوەڕاسته .به ﮔشتی دەتوانين بهسهر دوو نهکسهدا دابهش بووە .يهکهم
نهکسه لهسهر پا هوانی زيگفريد ""Siegfriedی ههژديها کوژ دەدوێ ،و
دووههم نهکسهش باس له ژنهکهی کريمهيلد " "Kriemhildدەکا ،که به ناوی
تۆ هسهندنهوە ناوی دەرکردووە .سروودی نيبلۆنگهکان له  ٣٩بهش و
نيزيکهی  ٢٤٠٠شيعر پ ك هاتووە .سروودی نيبلۆنگهکان باس له ژيانی
پڕ له شانازی ناو دەربار و چهند شهڕی خو ناوی دەکات .قسه لهسهر
خۆشهويستی و مردن ،وەفاداری و تۆ هساندنهوەی ب بهزەييه .بيری
خهمناك که کۆتايی به ههموو خۆشييهك د ن  ،به در ژايی کارەکه ،پ يهوە
ديارە .له ﺣهسار)ديوەخانی( بۆرﮔوندی له شاری وورمس " "Wormsشا
ﮔونتهر " "Guntherﺣاکمه و خوشک کی جوانی بهناوی کريمهيلد ههيه.
زيگفريد خۆی کوڕە شايه و پا هوان کی شاری خانتن ""Xantenی ئا مانه و
بۆ زەماوەند لهﮔهڵ خوشکی شا هاتۆته شاری وورمس .هاﮔن فۆن ترۆنيه
" "Hagen von Tronjeجادووﮔهر کی ژنه له دەرباری شا ،باسی پا هوانی
زيگرفيد بۆ شا دەﮔ ڕ تهوە که چلۆن به شمشيرەکهی ههژديهايهکی کوشتووە
و بههۆی خۆ شوشتنی له خو نی ههژديهاکهدا ،بۆ ههميشه لهشی خۆی له
بهرانبهر ههموو ئ ش و ئازار ك پاراستووە.
کات ﮔونتهر شا بۆ چاول کردن و زەماوەند لهﮔهڵ شاژنی جوان و ئازا
بروونهيلد " "Brünhildسهفهری ئيسﻼند دەکات ،زيگفريد که به نی
زەماوەندی لهﮔهڵ خوشکی پ داوە ،لهﮔهڵ خۆی دەبا .بروونهيلد دەيهوێ
تهنيا شوو بهو کهسه بکا که بتوان له شهڕدا شکستی بدا .زيگفريد به ک وە
جادووييهکهی يارمهتی ﮔونتهر دەدا و شهڕەکه دەبهنهوە .له ﺣهساری
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بورﮔوندە له ن وان "کريمهيلد" که ل رەدا بۆته ژنی زيگفريد و شاژنی نوێ
"بروونهيلد" ،ک شه و ناخۆشی د ته ئاراوە که کاتی ﮔهڕانهوە بۆ شاری
وورمس کاميان پ شيهتی و ئهولهوييهتيان ههيه .کريمهيلدی رق ئهستوور
بۆ بروونهيلدی ڕوون دەکاتهوە که هاوسهری کاميان ڕاستهقينه تر ب  ،ئهو
کهسه پ شيهتی ههيه .بروونهيلد به دوو د ييهوە داوای يارمهتی له هاﮔن
دەکا که کهسايهتييهکی ژنی جادوﮔهری ناو ئهو چيرۆکهيه .هاﮔن دەب ته
هۆی بير کرنهوەی شا ﮔونتهر له کوشتنی زيگفريد که وەك خهنيم و
ڕقهبهر کی ئازا و به ه زی له بهرانبهر خۆيدا دەبينی.
هاﮔن به بيانوی پار زﮔاريکردن له زيگفريد کريمهيلد د ن ته سهر ئهو
قهناعهته که تهنيا ج گای زەفهر بردن بهسهر زيگفريد بههۆی خاچ کهوە
دياری بکا .ئهوکاتهی زيگفريد له خو نی ههژديهاکهدا ﺣهمامی کردووە،
ﮔه يهك کهوتۆته سهر شانی و تهنيا له ج ی ئهو ﮔه يهوە دەکری بريندار
بکرێ .له کاتی ڕاودا زيگفريد که ب چهك لهسهر کانييهك خهريکی
ئاوخواردنهوە بووە ،هاﮔن به خهنجهر ك له پشتهوە دەيکووژێ.
کريمهيلد بۆی ڕوون دەب تهوە که قات ی م ردەکهی هاﮔن بووە و سو ندی
تۆ ه ساندنهوە دەخوا و بهو ش وەيه بهشی دووههمی ئهو کارە ئهدەبييه
پ کدێ.
سروودی نيبلۆنگهکان به ئهﮔهری زۆر له ن وان ناوچهکانی "پاساو"
""Passauی ئا مان و شاری"ڤيهن" ی و تی ئوتريش )نهمسا( خو ق نراوە.
ئهو سروودانه کۆکراوەی ئهو ﮔ ڕاوانهيه که له سهدەی چوار تا شهشهوە
زمان به زمان ﮔهڕاوە و له ﻻيهن خه کانی ئهو ناوچانهوە ﮔ ڕراوەتهوە.
تا سهردەمی دۆزينهوەی دووبارەی و نووسينی به زمانی ئا مانی نوێ له
ﻻيهن نووسهر و فيلهسۆفی سويسيهوە يۆهان ياکۆب بۆدمهر ) ١٦٩٨تا
 ،"Johann Jakob Bodmer" (١٧٨٣ئهو کارە ئهدەبييه وون مابۆوە .دواتر ئهو
کارە به ﮔورجييهکی زۆر له ناو خه کدا ناوی دەرکردووە.
در ژەی ههيه ...
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