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 زيد خلدون جميل

األف بتهوفن مقطوعته الأوىل يف �ش���ن التا�شعة ع�شرة يف 
بون، ث���م انتقل اإىل فيين���ا عام 1792 حي���ث ق�شى اأغلبية 
حيات���ه، واألف هن���اك اأ�شه���ر مقطوعات���ه املو�شيقية. وبعد 
ف���رة ق�ش���رة من و�شول���ه اإىل فيينا �شمع بوف���اة والدته 
التي اأحبها ب�شغف، فع���اد فورا اإىل بون حيث وجد والده 
وقد غ���رق يف اإدمان الكحول، ولإنق���اذ املوقف اأقنع حاكم 
املدين���ة باإعطائ���ه ن�شف مرت���ب والده كي ي�شتطي���ع اإنقاذ 
العائل���ة ماليا، وكذل���ك عمل يف فرق���ة الأورك�شرا املحلية 
للح�ش���ول عل���ى بع����ض امل���ال. ولك���ن ه���ذا مل ي���دم طويال 
حيث تويف وال���ده اأي�شا، فعاد بتهوف���ن اإىل فيينا ودر�ض 
مو�شيقى موت�شارت وتتلمذ هناك على يد اأ�شهر مو�شيقيي 
ع�ش���ره، خا�شة املو�شيقار جوزف َهيدن )1732 � 1809( 
ه���ذا  واتاح���ت   )1825  �  1750( �شالي���ري  واأنتوني���و 
الفر�ش���ة له درا�شة جمي���ع اأنواع املو�شيق���ى اآنذاك. وكان 
تاأثر موزارت وا�شحا عل���ى اإنتاجه املو�شيقي املبكر قبل 
اأن يتط���ور ب�شرعة ليكون منهجا جدي���دا، اعترب ثورة يف 

عامل املو�شيقى، واألف �شيمفونية الأوىل عام 1800. ويف 
فيين���ا كانت �شه���رة بتهوفن ت���زداد، ولك���ن معاناته اأخذت 

منحى اآخر.

رحلة المعاناة
عندم���ا كان يف اأوا�شط الع�شريني���ات اأخذت تنتابه نوبات 
م���ن املغ�ض احل���اد، مل يع���رف اأح���د �شببه���ا. وكان يعاين 
كثرا ب�شبب انكباب���ه على العمل اإىل درجة اأنه عندما كان 
ي�شع���ر بالنعا����ض كان يغم�ض راأ�شه يف م���اء بارد كي يبقى 
م�شتيقظ���ا ليوا�ش���ل العمل. وع���رف بتهوف���ن يف البداية 
كعازف للبيان���و وباإميان���ه بقدراته املو�شيقي���ة واعتداده 
بنف�ش���ه، فق���د كان يتوق���ف عن الع���زف اأم���ام اجلمهور يف 
منت�ش���ف القطع���ة املو�شيقية ويخرج م���ن القاعة بغ�شب، 
اإذا �شع���ر ب���اأن اجلمهور غ���ر مهت���م متاما بعزف���ه. عندما 
اأ�شبح بتهوف���ن يف نهاية الع�شريني���ات اكت�شف اأن �شمعه 
اأخذ ي�شعف واأخذ ي�شم���ع اأزيزا متوا�شال وا�شتمر �شمعه 
يف التده���ور حت���ى فقده متاما ع���ام 1812، وكان لهذا اأثر 
بال���غ على حياته ماديا واجتماعي���ا، فقد اأخذ يجد �شعوبة 
يف ع���زف البيانو، كما ان���ه اأ�شبح يتكلم ب�ش���وت عال، ما 
جع���ل البع�ض يعتقد اأن���ه اأ�شيب باجلن���ون، واأخذ النا�ض 
ينف���رون منه لأن���ه ل يتكلم معهم اأو يجي���ب على اأ�شئلتهم، 
ب���دون اأن يكت�شف���وا ال�شب���ب احلقيق���ي لذل���ك، والذي كان 
ع���دم �شماعه له���م، كما ازدادت نوبات الغ�ش���ب التي امتاز 
به���ا. ولكن بتهوف���ن مل ي�شمح لهذه امل�ش���اكل اأن توقفه عن 
التاألي���ف والإب���داع، وكان طموح���ه اأن يك���ون الأف�شل يف 

العامل وبالفعل فقد فاق جناحه كل الت�شورات.

الحب المفقود
لك���ن بتهوفن ف�ش���ل يف حتقي���ق هدف���ا كان بالن�شبة له يف 
غاي���ة الأهمي���ة، األ وهو العثور على ام���راأة حتبه وتقدره 
ليتزوجه���ا وهذا ما ف�ش���ل فيه متاما. وق���د مت العثور على 
ر�شائل له موجهة اإىل »احلبيبة الأزلية« التي بقيت هويتها 
جمهول���ة، وف�شلت جمي���ع حماولت املوؤرخ���ن ملعرفة تلك 
»احلبيب���ة«، وهن���اك نقا�ض ح���ام حولها. وق���د تكون هناك 
ع���دة اأ�شباب لف�ش���ل بتهوفن يف حيات���ه العاطفية، ففقدانه 
لل�شمع واأمرا�شه الأخ���رى و�شوء حالته املادية والنف�شية 
كان���ت تنفر الن�ش���اء منه، ومم���ا زاد الطن بل���ة �شخ�شيته 
البالغ���ة التوتر التي كانت م�شكلته من���ذ طفولته. واأ�شبح 

جتاهل الن�شاء له معاناة موؤرقة تغلغلت يف اأعماقه.

الفنان األعظم
كان بتهوف���ن من املتعاطفن م���ع مبادئ الث���ورة الفرن�شية 
التي اندلعت عام 1789 وتعاطف بعد ذلك مع نابليون حتى 
اأنه كاد اأن يهدي �شيمفونية الثالثة له، ولكنه عدل عن ذلك. 
وعندما ق���ام جي�ض نابليون بق�شف فيينا عام 1809 وكان 
وقع الق�شف قا�شيا على بتهوفن، جلاأ اىل ال�شرداب وغطى 
اأذني���ه بالو�شائد كي ل توؤذيها اأ�ش�������وات النفج����ارات. مل 
يكن بتهوف���ن �شع�����يدا بالحتالل الفرن�شي لفيينا )عا�شمة 
املو�شيق���ى العاملية اآنذاك(. وعندما طل���ب منه اأحد الأمراء 
الذي��������ن كانوا ي�شاعدونه ماليا اأن يع���زف اأمام جمم�����وعة 
م���ن ال�شب���اط الفرن�شي���ن رف����ض بتهوف���ن الطل���ب بحدة، 
وق������ال لالأم���ر غا�شب���ا اإن الأم���راء كث���رون لأنه���م اأمراء 
بال���ولدة، واأما بتهوفن فاإنه فنان عظيم ول يوجد مثيل له 

وخرج غا�شبا.

عالم صامت وموسيقى صاخبة
ا�شتم���ر بتهوف���ن يف التاألي���ف، عل���ى الرغ���م م���ن ازدي���اد 
م�شاكل���ه ال�شحية والجتماعي���ة واأ�شبحت مو�شيقاه خر 
تعب���ر عن اآلم���ه املربحة، فق���د كان غر قادر عل���ى ال�شمع 
وم�شابا باحلمى الروماتزمية والتيفو�ض وم�شاكل جلدية 
والته���اب يف �شراي���ن القلب والرق���ان والتهاب مزمن يف 
العي���ون والتهاب الكبد الفرو�ش���ي وت�شمع بالكبد وت�شمم 
بالر�شا�ض، الذي قد يكون �شببه الأدوية التي كان الأطباء 
ين�شحونه بتناولها. وفك���ر جديا بالنتحار عندما كان يف 
اخلام�ش���ة والثالثن من عمره فعامله ي���زداد �شمتا وحالته 
ال�شحية ت�شوء، ولكنه حل�شن احلظ غر راأيه وا�شتمر يف 

تاأليف املو�شيقى.

أنشودة الفرح
يف ع���ام 1817 طلبت جمعية لن���دن املو�شيقية من بتهوفن 
تاألي���ف �شيمفونية التا�شعة، واملعروف���ة ب�»اأن�شودة الفرح« 
وا�شتط���اع اأن ينتهي منها عام 1824. وق���ام بابتكار �شكل 
جدي���د م���ن املو�شيقى يف ه���ذه ال�شمفوني���ة، حيث �شاحب 
جزءه���ا الأخر غناء من قبل اأربعة مغني���ن وفرقة اإن�شاد، 
كما جعل مو�شوعها الأخوة بن الب�شر. وكان الن�ض الذي 
اختاره بتهوف���ن بنف�شه، والذي اأن�شدت���ه فرقة الإن�شاد من 
تاألي���ف ال�شاع���ر الأملاين فريدري���ك �شيل���ر. واأراد اأن يكون 
العر����ض الر�شم���ي الأول لل�شيمفونية يف برلن عو�شا عن 
فيينا لع���دم ر�شى بتهوفن عن ال���ذوق املو�شيقي الذي كان 

�شائ���دا يف فيينا، ولكنه عدل عن راأيه وقرر عزفها يف فيينا 
بعد اأن طلب الكثرون منه ذلك.

وجم���ع بتهوفن اأ�شهر املو�شيقين واملغن���ن يف فيينا لذلك 
العر����ض ول���دى املوؤرخن اأ�شم���اء اأغلبيتهم. ولك���ن العقبة 
احلقيقي���ة كان���ت يف كونه غ���ر قادر على ال�شم���ع، ما جعل 
من امل�شتحي���ل بالن�شبة له قيادة فرق���ة �شيمفونية �شخمة. 
وحل���ل ه���ذه املع�شل���ة، طل���ب بتهوف���ن م���ن قائ���د معروف 
للفرق ال�شمفوني���ة م�شاعدته، ولذلك فقد قاد العر�ض الأول 
بتهوفن وذلك القائد معا، اأما قاعة العر�ض فقد كانت مكتظة 
باجلمهور. وكان ذلك العر�ض مرهقا جدا بالن�شبة لبتهوفن 
ال���ذي كان قد قاد الفرقة كاملجنون وكاأنه يريد اأن يعزف كل 
اآل���ة مو�شيقية بنف�شه. وما ان اأنه���ى بتهوفن العر�ض حتى 
نه�ض اجلميع م�شفقن بحما�ض غر ماألوف حتى بالن�شبة 
للمعجبن باملو�شيق���ى الكال�شيكية وببتهوفن نف�شه، ولكن 
م���اذا عن بتهوفن يف خ�شم هذا كله؟ لقد كان الرجل يواجه 
الفرق���ة املو�شيقي���ة غ���ر مدرك مب���ا كان ي���دور وراءه لأنه 
بب�شاط���ة مل ي�شم���ع ت�شفي���ق و�شياح اجلمه���ور. وحل�شن 
احل���ظ اأنق���ذت اإح���دى مغني���ات الأوب���را املوق���ف ومل�ش���ت 
بتهوف���ن لتديره نح���و اجلمهور وكانت �شدم���ة املو�شيقار 
العظيم كبرة فقد فاجاأه ذلك الت�شفيق وال�شتقبال احلار، 
واإذا كان غ���ر ق���ادر على �شماعه فاإن���ه كان على الأقل قادرا 

على م�شاهدته، فانهار باكيا.
انتهت الكوميديا

يف �شت���اء ع���ام 1827 واأثن���اء رحلة خ���ارج فيين���ا اأ�شيب 
بتهوف���ن بالته���اب رئوي حاد واأجريت ل���ه عملية جراحية، 
ولكن م���كان اجلرح التهب م���ا اأدى اإىل نك�شة �شحية حادة 
و�شع���ر بتهوف���ن بدنو اأجله فكت���ب »�شفقوا ي���ا اأ�شدقائي، 
فق���د انته���ت الكوميدي���ا«. ودخ���ل يف غيبوبة ي���وم الرابع 
والع�شري���ن م���ن مار����ض/اآذار 1827، وبع���د يوم���ن ويف 
ال�شاع���ة ال�شاد�ش���ة اإل ربع���ا م�ش���اء ت���ويف اأثن���اء عا�شف���ة 
رعدي���ة. بقي���ت جث���ة بتهوف���ن يف املن���زل يومن بع���د ذلك 
وكان ياأتي بع�ض الأ�شدقاء والكثرين من املتطفلن الذي 
قطع���وا الكثر من خ�شالت �شعره الذي كان كثيفا وطويال 
لالحتف���اظ به���ا حتى مل يبق �ش���وى القليل من���ه. وقام اأحد 
املخت�ش���ن بع���د ذل���ك بت�شريح اجلث���ة ملعرفة �شب���ب فقدان 
بتهوف���ن ل�شمعه وكذلك �شبب وفاته قبل اأن ي�شيع اجلثمان 
اإىل مث���واه الأخ���ر يف جن���ازة ح�شره���ا ع�ش���رون األ���ف 
�شخ����ض. رحل بتهوف���ن، لكنه �شيظل حي���ا و�شيبقى لفرة 

طويلة بقدر عذاباته.

بتهوفن… العبقرية والمعاناة: عالم قاٍس من الصمت 
ينتهي بـ"أنشودة الفرح"

مل يقدم أحد يف التاريخ للموسيقى بقدر 

ما قدمه بتهوفن، وتعترب سيمفونية 

التاسعة أكرث قطعة موسيقية عزفت 

يف الحفالت املوسيقية الكالسيكية 

يف التاريخ، حتى إنه تم اختيارها لتكون 

السالم الوطني لالتحاد األورويب، بناء 

عىل اقرتاح قّدم عام 1955 لتمثيل 

أوروبا. ومل يكن االهتامم بهذه 

السمفونية محصورا عىل الغرب 

وحسب، بل إن الدول الشيوعية خلدتها 

أيضا، فاالتحاد السوفييتي مجدها وكأنها 

السالم الجمهوري السوفييتي، وحتى 

الصني الشيوعية عندما كانت يف خضم 

الثورة الثقافية التي كان من أهدافها 

القضاء عىل الرموز الثقافية للغرب، 

كانت هذه السمفونية إحدى املقطوعات 

املوسيقية النادرة التي ُسمح بعزفها.
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سلطان الخطيب

رغ���م �شخ�شيت���ه الثوري���ة املتم���ردة عل���ى التقالي���د البالية 
الت���ي كان���ت تقل���ل من �ش���اأن املو�شيق���ى فقد عانى م���ن اآلم 
�شدي���دة ب�شب���ب مر�ش���ه وع���دم تفه���م النا����ض حلالت���ه وقد 
كت���ب بذلك يق���ول : »ولدت ح���اد املزاج مره���ف الإح�شا�ض 
مل�شرات احلي���اة واملجتمع، ولكنني �شرع���ان ما ا�شطررت 
اإىل الن�شح���اب م���ن احلياة العامة واللج���وء اإىل الوحدة، 
وعندم���ا كن���ت اأحاول التغل���ب على ذلك كن���ت ا�شد بق�شوة 
ومع ذلك مل يكن بو�شعي اأن اأقول للنا�ض ارفعوا اأ�شواتكم 
ا�شرخوا فاأن���ا اأ�شم. اآه اأيها النا�ض الذي���ن ترونني كئيبا، 
فظ اخللق، اإنك���م تظلمونني هكذا، انتم ل تعرفون ال�شبب 
الغام����ض ل�شلوكي ه���ذا، فمنذ �شن���ي الطفول���ة تفتح قلبي 
وروح���ي على الرقة والطيب���ة، وكان هديف دوما الو�شول 
اإىل الكم���ال، ولكن فكروا يف اأنني اأع���اين منذ �شنوات من 
امل ل �شف���اء ل���ه، زاده اأطباء عاجزون.كل ه���ذا كاد يدفعني 
اإىل الياأ����ض وكدت اأ�شع حدا حلياتي البائ�شة، اإل اأن الفن، 

الفن وحده هو الذي منعني من ذلك.«
كون�شرت���و البيان���و الراب���ع: ف�ش���ل بيتهوف���ن يف جمي���ع 
عالقات���ه الغرامية ل���ذا اإراد التعوي�ض ع���ن واقعه املر وان 
يخل���د اأمنيات���ه يف املقطع الث���اين من كون�شرت���و البيانو 
الراب���ع الذي ي���روي ق�ش���ة اورفيو�ض املمثل باآل���ة البيانو 
اذ يح���اول اإقن���اع اآلت الإغريق املمثلة ب���اآلت الورك�شرا 
با�شرج���اع حبيبت���ه من ع���امل املوت���ى واإعادته���ا اإىل عامل 
الأحياء ل�شدة حبه لها، احلوار يدور بن اآلة البيانو واآلت 
الورك�ش���را، نهاية الق�شة الإغريقية بعد كل املخاطر التي 
مر بها اورفيو�ض يف�شل يف ا�شرجاع حبيبته، لكن الرغبة 
امللح���ة عن���د بيتهوف���ن لإجن���اح ق�شة ح���ب من عم���ل يديه 
وتعوي�ش���ا عن ف�شله الدائم يف عالقات���ه العاطفية، اإذ يعيد 
بيتهوفن لأورفيو�ض حبيبته وينت�شر احلب وينتقل الفرح 

واأجواء الحتفالت اإىل املقطع الثالث من الكون�شرتو.

السيمفونية الثالثة .. اإلعجاب بنابليون
كان بيتهوفن معجبًا ب�شخ�شية نابليون ال�شاعدة واأفكاره 
الن���رة، وم���ن ك���رة اإعجاب���ه �ش���رع بتاألي���ف ال�شيمفونية 
الثالث���ة ليهديه���ا لنابلي���ون، وكان م���ن املق���رر ان ي�شميه���ا 
بوناب���رت، وكت���ب الإه���داء اإىل بوناب���رت عل���ى ال�شفح���ة 
الأوىل م���ن ال�شيمفوني���ة، فبعد النتهاء م���ن تاأليف املقطع 
الأول م���ن ال�شيمفوني���ة، ت���ّوج نابليون نف�ش���ه اإمرباطورا 

عل���ى فرن�شا، فانه���ارت �شورته عند بيتهوف���ن و�شعر باأنه 
كان خمدوع���ًا به وانه �شخ�ض اأن���اين وم�شاحله واأهواوؤه 
ال�شخ�شي���ة ف���وق اجلميع وهو متعط�ض للح���روب. عندها 
غ�ش���ب بيتهوفن غ�شبًا �شدي���دا واأراد متزيق النوتات لول 
اأ�شدق���اوؤه الذي���ن منع���وه م���ن ذل���ك واكتفى ب�شط���ب ا�شم 

بونابرت..

السيمفونية الخامسة ..العداء لنابليون
بعد ان اتخذ بيتهوفن موقف���ًا معاديًا لنابليون، كذلك اتخذ 
موقفا �شد كل من تنازل عن مبادئه كي يتزلف ويتقرب من 
نابليون، اذ وقف وقف���ة جريئة �شد التيار الديني الكن�شي 
لتنازله���م )ح�ش���ب راأي���ه( ع���ن مبادئه���م وان�شياقه���م وراء 
ال�شلط���ة ال�شيا�شية لتحقي���ق اأهدافهم. فمن اأه���م العنا�شر 
الالهوتية الكن�شي���ة هي الثالوث املقد�ض، ف���اأراد بيتهوفن 
اأن يعرب عن ا�شتيائه، لذا األف �شيمفونيته اخلام�شة املبنية 
عل���ى اأربع �شربات قوية بدل من الرمزي���ة الثالثية اإ�شافة 
اإىل ذل���ك اأن ال�شرب���ة الرابع���ة طويل���ة للتاأكي���د عل���ى ك�شر 

الثالثية ..

السيمفونية التاسعة ..آخر سيمفونياته
ا�شت���د مر�ض بيتهوفن و�شعر ب���اأن اأيامه معدودة، لذا �شرع 
بتاألي���ف اآخ���ر �شيمفونية له وهي التا�شع���ة وكاأنها و�شيته 
الأخ���رة واإن العبقري���ة اخلارق���ة لبيتهوف���ن مكنت���ه م���ن 

تاألي���ف ه���ذه ال�شيمفونية وه���و اأ�شم بالكام���ل. وتعد هذه 
ال�شيمفونية م���ن اأهم �شيمفونياته وتع���د منعطفًا مهمًا يف 
تاري���خ ال�شيمفونية العاملية لكثر من الأ�شب���اب اأهمها اأنه 
اأول َم���ن تبن���ى احل���ان �شيمفونية عل���ى �شيناريو ق�ش�شي 

وهذا ما يطلق عليه )املو�شيقى املربجمة(.
وال�شيناري���و موج���ود يف املقط���ع الأخ���ر او الراب���ع م���ن 
ال�شيمفوني���ة، اذ هنال���ك جلنة ممثلة اأو مكون���ة من الآلت 
الوترية مهمتها اختي���ار حلن للمقطع النهائي لل�شيمفونية 
بطريق���ة  تتناق����ض  وكاأنه���ا  اللجن���ة  جتتم���ع  حليات���ه،  اأو 
فو�شوي���ة حي���ث ل يوجد حلن ممي���ز له���ذا النقا�ض �شوى 
اأ�شوات غا�شبة مبع���رة ، اذ يتجزاأ حلن املقطع الأول من 
ال�شيمفوني���ة باأن يقدم نف�شه م���رة اأخرى يف املقطع الرابع 
اأم���ام اللجن���ة بثقة وب�ش���كل ح���امل، وقبل اأن ينه���ي جملته 

الأوىل اذ باللجنة تثور وتغ�شب كونه حلنًا مكررًا.
اأم���ا حلن املقط���ع الث���اين م���ن ال�شيمفونية يت�شل���ل ويقدم 
نف�ش���ه اأمام اللجنة ويقفز كامله���رج بفرح ومرح واإذا بدفعة 
م���ن اللجنة تطيح ب���ه خارج ال�شيمفوني���ة، اأما حلن املقطع 
الثالث فيدخل ب�شكل وق���ور حيث تعاملت معه اللجنة بكل 
اح���رام رغم رف�شها ل���ه كونه مكررا ول يرتق���ي اإىل روح 
اللحن الأخر ، بعدها ازداد غ�شب اللجنة لعدم اجتياز اي 

حلن الختبار.
وفج���اأة يباغتها حلن غاي���ة يف الب�شاطة مك���ون من خم�ض 
نوت���ات فق���ط، اأخ���ذت اللجن���ة اللح���ن وجربته ث���م مررته 
جلميع اآلت ال�شيمفونية اذ لقى ا�شتح�شان اجلميع، ويف 
قم���ة الف���رح والإيقاع الراق����ض يحدث �شيء م���ن الفو�شى 
املو�شيقي���ة وتت�شتت الأحلان بطريقة غ���ر منطقية، حيث 
ينتق���ل اللحن اإىل ال�ش���وت الب�شري وتعت���رب هذه اللحظة 
التاريخي���ة تغي���ر يف جم���رى ال�شيمفوني���ة، حي���ث يدخل 
ال�ش���وت الب�شري لأول م���رة يف ال�شيمفوني���ة، بعدما كان 

املتعارف عليه اإن ال�شيمفونية لالآلت فقط.
اأما كلمات ال�شيمفونية هي لل�شاعر �شيللر :

» كفى يا اأخواين هذا الأنن
و ارفعوا ال�شوت باللحن ال�شعيد
ف�شعلة ال�شعادة ل تطفاأها ال�شنون

كم هو جد �شعيد
من ا�شتطاع ك�شب �شديق

هوؤلء الذين من اأحبوا خمل�شن
لياأتوا اإلينا �شعداء

اأما الذين بخلوا بقلوبهم اليوم عنا يعميهم البكاء
لنع�ض كال�شم�ض امل�شرقة مبتهجن

ولن�شرع اخلطى عرب الطريق كاجلنود البوا�شل الظافرين
ابعثوا باحلب طاهرًا �شوب املالين

وبقبالت ال�شالم حول العاملن
اأن فوق هذا النجم املتاألق

يوجد اإله اخللق اأجمعن.«

امبراطور الموسيقى
كان بيتهوف���ن متعالي���ا على اجلميع حت���ى اأن هنالك حادثة 
�شه���رة معروفه عنه عندما كان برفقة الكاتب والفيل�شوف 
)غوت���ة( و�شودف اإن مر اإمرباطور النم�شا يف املكان الذي 
كانا فيه ، فانحنى )غوتة( لالإمرباطور ومل ينحن بيتهوفن 
ف�شاأل���ه غوتة ع���ن �شبب ع���دم انحنائه لتحي���ة الإمرباطور 
ف���كان جواب بيتهوف���ن اإذا كان هو اإمرباط���ور النم�شا فاأنا 

اإمرباطور املو�شيقى.

بتهوفن .. الموسيقار األصم

يعد بيتهوفن أشهر موسيقار يف تاريخ 

املوسيقى العاملية ومعجزة من معجزات 

التأليف املوسيقي . وال شك أن هناك 

ظروفاً ما جعلت منه األشهر بني جيله 

واألجيال التالية من املوسيقيني . ومن 

املؤكد أن بيتهوفن كان مبدعاً ال يضاهيه 

أحد يف اإلبداع املوسيقي فهو أول من 

حرر املوسيقى من بالط امللوك واألمراء 

والكنيسة وأول من ادخل الغناء يف 

السيمفونية مع أنه كان أصم ال يسمع 

موسيقاه.
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احتفلت اوربا باجمعها واختالف انظمتها السياسية واعراقها  وبرغم جائحة كورونا ، مبناسبة 

مرور قرنني ونصف عىل ميالد عبقري املوسيقى لودفيغ فان بيتهوفن. كانت حكاية بتهوفن 

من اوائل الحكايات التي صدمتني يف حيايت ، عندما كنت صبيا صغريا ، اجمع سلسلة من 

الكتب امللونة بعنوان " الناجحون " ، الفنان الذي يصاب بالصمم ، وال يستطيع سامع االنغام 

التي تخرج من بني اصابعه ، وقد ارتبطت عالقتي باملوسيقى من خالل الكتب ، فبعد ان 

تعرفت عىل حياة بيتهوفن من خالل كتاب " الناحجون "  ، وجدت أن كاتبي املفضل عباس 

محمود العقاد يهتم باملوسيقى ويفرد فصاًل ممتعا عن بيتهوفن يف كتابه " ساعات بني 

الكتب " ، ويف كتاب العقاد  قرأات للمرة االوىل ما هو معنى املوسيقى ؟ ، حيث يطرح العقاد 

سؤااًل : ما املوسيقى ؟

250 عامًا مع بيتهوفن

علي حسين 

واقراأ يف هام�ض املقال انه كتب عام 1926 ، وفيه يوؤكد 
العقاد على الرابط الوثيق بن املو�شيقى والريا�شيات 
، وه���و الراأي الذي �شيوؤكده فيما بع���د الفيل�شوف فوؤاد 
زكريا يف كتابه ال�شغر املمتع " مع املو�شيقى " والذي 
�ش���در يف ال�شبعينيات عن �شل�شلة اقراأ ، بعدها �شيكون 
الراديو و�شيلتي حيث كنت انفرد بهذا اجلهاز العجيب 
ل�شتمع اىل برنامج عن املو�شيقى العاملية تقدمه حمطة 
الب���ي بي �شي ، وت�شاء ال�ش���دف اأن ا�شتمع اإىل م�شل�شل 
اذاعي ل ازال اتذكر احداثه بعنوان "املو�شيقار ال�شم 
" ل اتذك���ر كاتب امل�شل�ش���ل لكني اتذكر �شوت �شكري 
�شرح���ان ، ومديح���ة ي�ش���ري وحمم���ود املليج���ي ، وهم 
اآن���ذاك كانوا جن���وم اف���الم البي�ض وال�ش���ود ، وكنت 
واأنا ا�شتمع اىل �شوت �شكري �شرحان يوؤدي �شخ�شية 
بيتهوف���ن اتخيل املو�شيقار الأملاين مثلما و�شفه العقاد 
يف مقالت���ه :" عام���ر البني���ة عري�ض الأل���واح، يبلغ يف 
الط���ول خم�ش���ة اأق���دام وخم�ش���ة قراريط وتب���دو عليه 
�شيماء اأه���ل ال�شراع واجلالد، ولك���ن كان قليل العناية 
بطعام���ه م�شغ���وًل بفنه، وكان���ت مت�شي علي���ه الأيام ل 
يتبل���غ اإل مبا يقي���م اأوده على عجل وقل���ة �شرب، ورمبا 
دخ���ل املطع���م لي���اأكل فين�شى نف�ش���ه وينه����ض للح�شاب 
ب�ش���رورات  الته���اون  ه���ذا  فاأورث���ه  �شيًئ���ا!  اأكل  وم���ا 
اجل�شد داء يف الأح�ش���اء كان اأقوى الأدواء التي عملت 
باخل���راب ال�شريع يف تلك البنية العامرة، وذلك اجل�شد 
املت���ن، وزادت عليه ع���ادة تعوده���ا يف ا�شتنزال وحيه 
وا�شتجا�ش���ة نف�ش���ه ت���دل عل���ى طبيع���ة الرج���ل وغرابة 
منهجه يف فنه، فق���د كان بع�ض املو�شيقين ي�شتوحون 
الأنغ���ام باخلم���ر، وبع�شه���م ي�شتوحونه���ا بالريا�ش���ة 
واللعب، واآخرون ي�شتحثون قرائحهم مبنادمة الن�شاء 
اأو باحلرك���ة يف اخلالء، اأو باجللو�ض يف الريا�ض، اأما 
بيتهوف���ن فقد كانت اأحف���ل اأوقاته بالإج���ادة والرتفاع 
والتحلي���ق هي تل���ك التي ي���ربز فيها للعا�شف���ة ت�شرب 
راأ�ش���ه املك�ش���وف، وللرعد ي���دوي على �شمع���ه، والربق 
يخط���ف ب�شره بومي�ش���ه، ف���اإذا اأعوزته ه���ذه الغ�شبة 
الت���ي ل تغ�شبه���ا الطبيعة كل يوم خ���رج اإىل الغابات " 
، كان مق���ال العقاد ي�شر اىل ق���رب  ذكرى  مئة عام على 

ف���اة بيتهوف���ن – ت���ويف املو�شيقار الأمل���اين عام 1827 
– وفي���ه يكت���ب العق���اد :" كان بيتهوف���ن فناًنا عظيًما 
ونف�ًش���ا عظيم���ة، فاأم���ا الفن���ان فجملة م���ا يقال في���ه اإنه 
�شك�شب���ر املو�شيقى كما قال فاجرن ي���وم ذكرى مولده، 
ولي����ض من �شاأنن���ا اأن نخو�ض يف ال���كالم عليه من هذه 
الناحي���ة؛ لأنه���ا الناحي���ة التي جنه���ل دقائقه���ا واأوجه 
احلكم فيها، واإمنا نتكلم عليه من ناحية نف�شه التي علم 
النا����ض عنها بعد موته، وكتب���وا يف اأطوارها وبداوتها 
ف���وق ما علموا وكتبوا عن جمي���ع عظماء ع�شره، فكان 
خال�ش���ة م���ا قيل يف ه���ذه النف����ض الطيبة ال�شقي���ة اإنها 
نف����ض بائ����ض عظي���م " ..هكذا يح���اول العق���اد ان يقدم 
درا�ش���ة نف�شي���ة عن بيتهوف���ن ، مثلما ح���اول ان يدر�ض 
�شخ�شي���ة ابونوا�ض يف كتاب كان احد ف�شوله بعنوان 
املمتع  كتابه  العقاد يف  " ويخربنا  " اجلن�ض والنف�ض 
" انه �شغف بفرويد ودرا�شاته عن اجلن�ض  " يف بيتي 
والأح���الم ، وان���ه ق���راأه بالنكليزي���ة  ، واأن احد رفوف 
مكتبت���ه ي�شم معظم موؤلفات فروي���د قبل ان ترجم اىل 
العربي���ة :" ودع ه���ذه الرفوف وانظر ناحي���ة منها اإىل 

الرف الذي ي�ش���م موؤلفات النم�شاوي �شيجموند فرويد 
، ث���م الرف الذي يلي���ه ولعله اأعجب واأبع���د يف املقاربة 
فهذا  — بن اجلران واخللطاء،  املباعدة  — اأو يف 
�شف���ر ع���ن بيتهوفن، جت���اوره مو�شوعة ع���ن املو�شيقى  
 " " ، بع���د ذل���ك �شاجد كن���زا كبرا انه كت���اب بعنوان 
"  ملوؤلفه ح�شن فوزي  ،  وملن ليعرف �شاحب  بيتهوفن 
ال�ش���م اأق���ول ، انه كان ظاه���رة يف الثقاف���ة العربية يف 
اخلم�شيني���ات وال�شتيني���ات م���ن القرن املا�ش���ي . وقد  
ا�شته���ر با�شم  ال�شندباد امل�ش���ري ، لنه و�شع كتابا عام 
1938 بعن���وان "�شندب���اد ع�ش���ري " ،وبعده���ا ا�ش���در 
كتاب���ًا بعنوان "�شندباد اإىل الغرب " اأهداه  اإيل �شديقه  
الدكت���ور طه ح�شن، ث���م كتاب " �شندب���اد يف �شياره" ، 
وكتاب "�شندباد يف رحلة احلياة " ، كتابه عن بيتهوفن 
ا�ش���دره ع���ام 1970 مبنا�شب���ة م���رور مئت���ي ع���ام على 
ولدة بيتهوف���ن ، ويخربنا انه ام�ش���ى يف تاليفه  اكر 
م���ن خم�ش���ة ع�شر عام���ا ، ويذكر موؤرخ���و �شرة ح�شن 
ف���وزي ان الرج���ل كان ق�شر القام���ة، ذوا �شوت خافت 
وذاك���رة يقظة، عن اول عميد لكلي���ة العلوم يف م�شر ، 

ورغم ح�شوله على �شهادة الدكتوراه يف علوم الحياء  
، كان يع�ش���ق الفن���ون واملو�شيق���ى ، حت���ى ان���ه تف���رغ 
له���ا وا�شتخ���دم ثقافت���ه املتنوع���ة يف الدب والت�شكي���ل 
واملو�شيقى  ليقدمه���ا اىل القارئ ، ثم �شياخذين ح�شن 
ف���وزي ليعرفن���ي على اع���الم الفن املو�شيق���ي من خالل 
كت���اب بعنوان " املو�شيقى ال�شيمفونية " ، ويف مقدمته 
يكت���ب :" �شيء واحد �شحبني من���ذ �شبابي البكر حتى 
الآن ه���و املو�شيق���ى ..واملو�شيق���ى عن���دي ف�ش���ال ع���ن 
اهتمامي بها لذاتها ، فهي اي�شا مبثابة النزهة بن عناء 
البح���ث والدر�ض العلم���ي .. ثم �شوف اع���ر على كتاب 
روم���ان رولن  " حياة بيتهوفن  " برجمة �شهيل ايوب 
، وفي���ه يناق�ض الديب واملفك���ر الفرن�شي احلا�شل على 
نوب���ل ل���الداب مالم���ح العبقري���ة الملاني���ة ، و�شتتحفنا 
دار ال�ش���وؤون الثقافي���ة يف نهاي���ة ال�شبعيني���ات بواحد 
م���ن اه���م الكت���ب ع���ن بيتهوف���ن بعن���وان :" بيتهوفن: 
�شوليف���ان. تالي���ف   " الروح���ي  تط���وره  يف  درا�ش���ة 
جي.دبليو  وترجمة واحد من ع�شاق املو�شيقى الغربية 
ودراوي�شه���ا جني���ب املانع والذي يكت���ب يف املقدمة اإن 
"مو�شيقى بيتهوفن، اأكر من اأي موؤلف مو�شيقي اآخر، 
تث���ر حتمًا نوع النعكا�شات الت���ي ترد يف هذا الكتاب. 
اإّنه���ا وكم���ا يقول اإرن�ش���ت نيوم���ان، خ�شو�شية خميلة 
بيتهوف���ن التي ترفعن���ا مرارًا وتكرارًا م���ن املوقع الذي 
نحن في���ه. اإّنها اإعادة تقييم لي�ض فق���ط لكل اللمو�شيقى 
ولك���ن ل���كل احلي���اة، كل العاطفة  وكل الأف���كار " ، ويف 
رحل���ة البحث ع���ن بيتهوفن يف الكت���ب �شاعر على كنز 
دف���ن من خالل احد زبائن املكتب���ة التي كنت اعمل فيها 
، وق���دكان ه���ذا الزبون مولع���ا باملو�شيق���ى ينبهني اإىل 
انه ن�شر من���ذ �شنوات جمموعة من املقالت عن بتهوفن 
يف جملة الديب اللبناني���ة ، وان هذه املقالت �شت�شدر 
ع���ن �شل�شلة املو�شوعة ال�شغ���رة ،الزبون هو الروائي 
والقا�ض واملرجم غامن الدباغ �شاحب النربة الهام�شة 
، ام���ا  الكت���اب ال���ذي �ش���در بعد ا�شه���ر ف���كان بعنوان " 

نزعات ان�شانية يف مو�شيقى بتهوفن " .
عندم���ا بلغ العا�ش���رة  من عم���ره اأفل�ض وال���ده واأ�شبح 
ان�شانًا فظًا ع�شبي املزاج ، واأمه التي كانت جميلة ذات 
ي���وم اكتاأبت وانغلقت على نف�شها ، كانت الأ�شرة غارقة 
يف امل�ش���اكل ، الم ماريا اجنليدا  يف الثالثة والع�شرين 
م���ن عمره���ا ، فقدت من قب���ل طفلن  ، ثم وج���دت نف�شها 
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حام���اًل م���رة اآخرى من زوجه���ا القا�شي مدم���ن اخلمر ، 
ن�شحته���ا اح���دى املمر�شات بان تتخل����ض من اجلنن ، 
فه���و حتما �شيموت عند ولدت���ه  ، وفكرت مع نف�شها :" 
ملاذا تريد اإجناب طفل لزوج قا�شي ومفل�ض على الدوام 
" ، واأخ���رًا ق���ررت اأن حتتف���ظ باجلنن ال���ذي اأب�شر 
الن���ور يف ال�شاب���ع ع�شر من كانون الث���اين عام   1770 
واطل���ق علي���ه ا�شم لودفي���غ ، تيمنًا با�شم ج���ده لودفيج 
ف���ان بيتهوف���ن ال���ذي كان يعم���ل مدي���را لح���دى الفرق 
املو�شيقي���ة يف بون وقد تاأثر به كث���را :" جدي الرائع 
"  ، بعد ذلك اجنب���ت ماريا اجنيلدا  ال���ذي اأ�شبه���ه كثرًا 
اأربعة اخرين بقّي منهم اثنان على قيد احلياة ، وب�شبب 
متاع���ب احلي���اة عانت من امرا�ض كث���رة  لتتوفى بداء 
ال�ش���ل، وه���ي يف الربع���ن م���ن عمرها ، وجن���د البن 
ي�ش���ف اأمه يف اح���دى ر�شائله  بانها كان���ت جميلة ذات 
ق���وام نحي���ف  وعين���ن جادت���ن ، و�شتظل �ش���ورة اأمه 
تالحق���ه حت���ى م���ع الن�ش���اء اللوات���ي تع���رف عليهم يف 
�شباب���ه وق���د اأهدى له���ا فيما بع���د �شوناتة �ش���وء القمر 
:" انه���ا حم���م العاطفة  ترتفع من حل���ق اجل�شد ، حلظة 
نح����ض فيها بان ا�شارة من امراأة هي كل ما تبقى لنا يف 
احلي���اة " .كان البحث عن احل���ب واحلنان مرتبطًا عند 
بيتهوفن باأحا�شي�ض غريبة ، فهو �شديد الإعجاب باأمه ، 
  " وقد هام وهو يف الثالثة ع�شرة من عمره بفتاة  تدعى 
اجنيليا " ي�شفها بهذه الكلمات : " كان لها وجهًا �شبيها 
بوجه حمبوبته الوىل ماريا – يق�شد اأمه – " .غر اأن 
ه���ذا العج���اب  مل يكن اإل البداي���ة يف طريق طويل من 
العواطف التي كانت تنتهي باخل�شران ، اذ جنده يعود 
بع���د كل جتربة حب فا�شل���ة ، اىل النعزال ، فيما ا�شماء 
حبيباته وملهماته  يتغر مع الزمن على دقات وقع قلبه 
، غ���ر اأن نف�ض الفن���ان لتنتقل من جترب���ة  اىل جتربة 
دون ان حت���رك طاقته البداعي���ة ، حتى اننا نكت�شف ان 
ارتباط مواه���ب بيتهوفن املو�شيقي���ة مرتبط بعواطفه 
وبنظرت���ه اىل مايجري حوله م���ن اأحداث ، ان اأبت�شامة 

امراأة حت���رك مواهبه كم���ا حترك احا�شي�ش���ه ، فقد كان 
يف حاج���ة اىل اأن يعي�ض احلب حت���ى يبدع هو يعرف 
ب�شراح���ة اىل �شقيقه قائ���ال :" مل اأعد يف حاجة اإل  اىل 
امراأة بجانبي حتفزين  حتى تنفجر اأحلاين املو�شيقية 

الرقيقة يف روحي " ..
 يف فيينا التي ق�شى فيها �شنوات من عمره ،  تقبل عليه 
ن�شاء الطبقة الر�شتقراطي���ة اعجابا وتقديرا ملوهبته ،   
لكن���ه يقع  يف غرام الواحدة بعد الخرى ، ليلوي على 
�شيء اأكر من الأمل بحب دائم ، لكن ل خال�ض ول حب 
ول اأم���ل  ول زواج ، فق���د اأحبت الطبق���ة الر�شتقراطية  
بيتهوف���ن  املو�شيق���ي الب���ارع  ، ولي����ض بيتهوفن الذي 
مل يك���ن يتميزبالو�شامة  وال���روة  ، فقد كانت مالحمه 
وجهه تب���دو قا�شية ، لأنه حن يجل����ض اإىل البيانو كان 
يتحدث بلغة جديدة ميتزج فيها ال�شعر بالنغام ويكتب 
يف ر�شال���ة اىل م���وزارت :" كل من يفهم���ون مو�شيقاي 
"  ، يف  يرتفع���ون ع���ن الدن���اءات الت���ي يعممه���ا الب�ش���ر 
يوميات���ه يكتب بيتهوفن ح���ول قراره بع���دم الزواج:" 
اخل�ش���وع ، اخل�ش���وع املطلق  لقدرك ، ه���ذا هو وحده 
الق���ادر عل���ى ان يهبك الت�شحي���ة ، ل ميكنن���ي ان اأ�شر 
يف الطري���ق نح���و العبودي���ة ، ان علي���ك ان ُتخ�شع كل 
�ش���يء لإرادت���ك  ، واب���ق على ال���دوام مالزم���ا لفكرتك ، 

لحتي���د عنها " وجنده عام 1812 يكت���ب ل�شقيقه :" ما 
ا�ش���د الخت���الف حن اقارن ذل���ك بحياة غ���ر مدرو�شة 
طامل���ا ُتثار بخي���ايل ، اآٍه  اأيتها الو�ش���اع املخيفة  التي 
لتكبت �شعوري وهاج�شي جتاه احلياة البيتية ، ولكن 

تنفيذها ياالهي  اأمر �شعب " .
  يف ع���ام 1809 كان بيتهوفن قد ُدعي اىل مدينة كا�شل  
للعم���ل يف  الق�ش���ر امللكي مبرتب �شن���وي كبر ، وكان 
عل���ى و�شك القب���ول حينما طلب اليه  اأح���د امراء  فيينا 
المر كين�شك���ي بالبقاء يف املدينة مقابل راتب �شنوي  
مل يكن يحلم به وقدره اأربعة اآلف فلورين ، هذا الراتب 
ومعه اليرادت التي ت�ش���ل اليه من موؤلفاته املو�شيقية  
جعلت���ه يتاأم���ل  من جدي���د بفكرة ال���زواج ، ويكتب اىل 
�شقيقه اإن فكرة الزواج هي ما يتوق اليه  اأكر من توقه 
لالت�ش���ال والحت���اد بامراأة فريدة لميك���ن ا�شتبدالها ، 
ورغ���م اأن الزواج من غ���ر حب كان اأمرًا م�شتحيال لدى 
بيتهوف���ن ، اإل اأن موقفه من احل���ب كان رومانتيكيًا يف 
جوه���ره ،  فقد كان يرى يف كل وجه جميل عقل  نبيل ، 
ويف املجتمع الر�شتقراطي الذي عا�ض فيه كان اجلمال 
الن�شوي م���ن المور املعتادة ، وله���ذا جنده يعي�ض يف 
ا�شط���راب عاطف���ي متوا�شل .كان���ت قدرت���ه البداعية 
يف تزاي���د ، وقد وجد طريق���ا يف احلياة على الرغم من 
اإ�شابته بال�شمم ، ولأول مرة بعد اأن اأمن و�شعه املايل  
اأخ���ذ ي�شعر بان���ه قادر على اأن ي���دع عواطفه ت�شر على 
هواها  وبحريته���ا ، يف تلك الظروف يكتب اىل �شقيقه 
:" قب���ل ب�ش���ع �شنوات انته���ت حياتي الهادئ���ة املنعزلة  
وقد اجتذب���ت رغم عني اىل ن�شاط���ات يف العامل ، ومع 
ذل���ك فانني ا�شتطيع ان اأك���ون �شعيدا ، بل اأ�شعد النا�ض 
ل���و ان العفريت مل ياأخذ مني �شمع���ي ، ولو انني التقي 

بامراأة تفهم طبيعتي وتقدر عواطفي " .
يف كان���ون الول عام 1826 ا�شي���ب بيتهوفن بالتهاب 
رئ���وي مل ميهل���ه طوي���ال  وبع���د اي���ام وج���ده الطبي���ب  
منزعج���ا وج�شده ا�شفر بالكامل على نحو غر طبيعي 
، وق���د ك�ش���ف ت�شريح اجلث���ة عن تلٍف كب���ٍر يف الكبد ، 
ويف 26 اذار م���ن ع���ام 1827  ت���ويف بيتهوفن ، وبعد 

ثالثة ايام �شار موكب طويل وراء جثمانه .
من بن العمال املو�شيقية العظيمة التي قدمها بيتهوفن 
التي  التا�شعة  ال�شيمفونية  عند  �شرته  كتاب  يتوقف 
 : فوزي  ح�شن  يكتب   ، ي�شعها  �شيمفونية  اآخر  كانت 
�شرح  يف  كالمية  مقدمة  اىل  حاجة  يف  ل�شنا  "نحن 

فالعمل  لبيتهوفن.  التا�شعة  م ال�شيمفونية  يقد
به  ب��داأ  ما  باأعجب  نف�شه 

م����وؤل����ف م��و���ش��ي��ق��ي. 
وهذه ال�شيمفونية 

تنتهي باأ�شوات 
ال������ك������ور�������ض 
ومعه  الكبر 
رب�����اع�����ي م��ن 

امل���ن�������ش���دي���ن 
ي��رف��ع��ون اأك��ف��ه��م 

اىل  ب���ال�������ش���راع���ة 
اخل������الق ال��ع��ظ��ي��م 

الب�شرية  ي�شمل  ان 
ب���رح���م���ت���ه، وي���ن���زل 
ع��ل��ى ق���ل���وب ال��ن��ا���ض 

ال��ط��م��اأن��ي��ن��ة وال�����ش��الم. 
وه���������ذه ال�������ش���ي���م���ف���ون���ي���ة 
ال�����ش��اخ��ب��ة، ال��ه��ائ��ل��ة يف 

ن��ه��اي��ت��ه��ا، ت��ب��داأ ه��ادئ��ة، 
وبلحن ل يكاد يكون 

مذكورًا.  �شيئًا 
حل���ن ي��ب��داأ 

مت�شائاًل خفيًا، وكاأن بيتهوفن يبحث عن �شيء ل يعرفه 
بكتابة  بيتهوفن  بداأ  نف�شه".  عن  باحث  هو  او  متامًا، 
الوقت كان  التا�شعة عام 1817 ، يف ذلك  ال�شيمفونية 
الطبقات املعدمة وطبقة القطاع  ال�شراع حمتدما بن 
ان  اىل  طريقها  يف  ال�شغرة  ال��ربج��وازي��ة  وك��ان��ت   ،
املانيا  يف  الثقافية  النخبة  وكانت   ، نف�شها  عن  تعلن 
�شاعر  كتب  وق��د   ، الفرن�شية   ب��ال��ث��ورة  ج��دا  م��ت��اأث��رة 
ق�شيدة   1785 �شيللر"  عام  فريدريك  الكبر"ة  املانيا 
بالده  او�شاع  ب�شبب  لكنه   ، " احلرية  " اىل  بعنوان 
" ، ويقول موؤرخو  الفرح  " دعوة اىل  اإىل  غر ال�شم 
�شيللر كانت  ان فكرة تلحن ق�شيدة  حياة بيتهوفن 
وكان  الوىل  للمرة  قراأها  عندما  �شبابه  منذ  ترافقه 
�شيللر  ، وقد كتب اىل  يف اخلام�شة ع�شر من عمره 
" مو�شيقيا �شابا يريد ان يلحن ق�شيدته  يخربه ان 
التا�شعة  ال�شيمفونية  ُع��دت   ،  " بيتا  بيتا  العظيمة 
جناحها  �شر  ان  ويعتقد   ، بيتهوفن  لعمال  تتويجا 
ان�شدت  ال��ت��ي  ب��ال��ذات  ال��ك��ورال��ي��ة  احل��رك��ة  تلك  يف 
ق�شيدة �شيللر ، وكان فاغرن يقول ان ق�شيدة �شيللر 
 . التا�شعة  ال�شيمفونية  تف�شر وتربر كل ما جاء يف 
التا�شعة  ال�شيمفونية  تلحن  من  بيتهوفن  انتهى 
ك��ان وقتها  وق��د  ع��ام 1823  م��ن  �شهر ح��زي��ران  يف 
وا�شطرابا  عينيه  يف  ���ش��دي��دة   اوج���اع  م��ن  يعاين 
ني�شان عام 1824 على  ال�شابع من  . يف  يف معدته 
" يف فينا ، تعزف  ال�شيمفونية  " الكارنتيه  م�شرح 
التا�شعة وق  وقف بيتهوفن خلف ال�شتار ينظر اىل 
 ، القاعة  به  الورك�شرا واىل اجلمهورالذي غ�شت 
مل يكن ي�شمع الت�شفيق احلاد ، فقد بلغت عاهة ال�شم 

عنده اق�شاها .
عندم���ا قدمت ال�شيمفوني���ة التا�شع���ة كان قد مر على 
وف���اة " يوه���ان كري�شتوف فريدري�ض ف���ون �شيللر " 
ثماني���ة ع�شر عام – تويف �شيللر يف التا�شع من ايار 
ع���ام 1805 - ، وبعد ت�شريح جثت���ه وجد الطباء ان 
الرئ���ة " متهرئ���ة ومهرو�شة ويف حال���ة اختالل تام ، 
وان القل���ب " ب���ال ع�ش���الت " وان الكليتن قد حتللتا 
، الطبيب اخلا����ض ب�شديقه يوهان غوته قال ل�شاعر 
املاني���ا الكبر :" يف حالة هذه ل ي�شعنا اإل ان نعجب 
، كي���ف ا�شتط���اع هذا الرج���ل امل�شك���ن ان يعي�ض كل 
ه���ذه الف���رة " ، كان �شيلل���ر ق���د كتب ذات ي���وم " اإن 
ال���روح هي الت���ي تبني ج�شدا له���ا " ، و�شيلتفت غوته 
اىل الطبي���ب ليقول له :" من خالل فكره الالنهائي فقط 
ميك���ن ادراك كي���ف ا�شتط���اع اأن يعي�ض كل ه���ذه الفرة 
والفل�شفة  " الدب  كتابه  لوكا�ض يف  يكتب جورج   . "
" – ترجمته اىل العربية هرنيت عبودي – ان نتيجة 
ت�شري���ح جث���ة �شيللر ت�شمح لنا بق���راءة التعريف الول 
ملثالي���ة �شيللر : املثالية ه���ي اأن ي�شتطيع الن�شان بفعل 
احلما�ش���ة ، العي�ض لفرة اطول مما ي�شمح به اجل�شد ، 

وهو فوز عظيم لرادة م�شرقة ونرة 
كان���ت الإرادة عن���د �شيلل���ر ترافق احلري���ة ، وقد اجاب 
على �شوؤال : اذا كانت اإرادة حرة : مل ل تكون حرة تلك 
الإرادة حي���ث ينفتح يف كل حلظة اف���ق من المكانيات 
املتاح���ة ، ولكنه���ا امكاني���ات ل تنتف���ي ، وله���ذا تك���ون 
احلري���ة زمنا م�شروع���ا ، فاحلري���ة اخلالقة جتلب 

للعامل ا�شياء ، ل تتوفر من دونها ." .
يكتب فاغرن عن بيتهوفن :" اننا ننظر اىل 
هذا الفنان كعالمة تاريخية حتدد عهدا 
جدي���دا .. فم���ن خالل���ه عا����ض العامل 
ظاهرة ،قلما يجود بها التاريخ " 

وع���امل  الفيل�ش���وف  ويذه���ب 
ج���ورج  المرك���ي  اجلم���ال 
م���ن  ابع���د  اىل  �شانتيان���ا 
ان   ": يكت���ب  ح���ن  ذل���ك 
الل���ه قد خل���ق الع���امل حتى 
�شيمفونيته  بيتهوف���ن  يكتب 

التا�شعة "
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رحمن خضير 

 بتهوفن اأ�شيب مب�شاكل يف الأذن نتيجة التهابات داخلية، 
تفاقم����ت اإىل الدرج����ة التي و�شلت اإىل ال�شم����م ال�شامل يف 

العقد الأخر من حياته .
 رغ����م اأن فيل����م "احل����ب الأب����دي" ي�شتم����د ق�شته م����ن حياة 
بتهوف����ن ال�شائكة، لكّن بع�ض اأحداثه ل تتميز بالتطابق مع 
حي����اة بتهوفن .رغم تو�ش����الت لودڤيج ف����ان بيتهوفن لأبيه 
اأن يركه نائما. ولك����ن الأب يوهان ي�شر على دوام تدريب 
ابن����ه عل����ى ع����زف البيان����و اإىل �شاع����ات متاأخرة م����ن الليل، 
وحينم����ا ياأتي ال�شباح يتعن على لودفيج الطفل اأن يلتحق 
باملدر�شة، فيذهب ُمثقال بالتعب، ويتلقى العقاب من معلميه 

اأي�شا، لأنه غر قادر على الركيز. 
وهكذا كان����ت طفولته بائ�شة وقا�شية. ورغ����م اأن املو�شيقى 
ه����ي مهن����ة الأب يوهان ولكن����ه مل يبدع فيها ب�شب����ب اإدمانه 
عل����ى اخلمر، لذل����ك اأراد اأن ي�شنع من ول����ده عبقرية مماثلة 
لعبقري����ة موت�ش����ارت ال����ذي ذاع �شيته اآن����ذاك. وبن ق�شوة 
التدري����ب وذكاء الطف����ل ومثابرته، اأ�شب����ح لودفيج بتهوفن 

واحدا من اأكرب املوؤلفن املو�شيقين يف كل الع�شور. 
ا�شتط����اع بيتهوڤ����ن اأن يوؤل����ف بع�����ض الأعم����ال املو�شيقي����ة 
والتي عزفها على البيانو يف طفولته، وحينما اأ�شبح �شابا، 
وج����د اأن مدين����ة بون الت����ي ُولد فيه����ا ل حتق����ق طموحاته، 
ف�شاف����ر اإىل فيين����ا التي كان����ت عا�شمة لالإب����داع املو�شيقي، 
ورغ����م اأنه كان متلهفا للق����اء موت�شارت، لكنه مل ي�شتطع لأن 
الأخر م����ات قبل عامن م����ن و�شول بتهوف����ن، فتتلمذ على 
يد هاي����دن. وا�شتطاع اأن ي�شبح يف ف����رة وجيزة من اأبرز 
املوؤلف����ن املو�شيقي����ن يف فيينا. وقد اأع����اد العتبار للمكانة 
الجتماعي����ة للمو�شيقي����ن والذين كان����وا ُيعاملون كاخلدم 
يف بالطات النبالء، اأما بتهوفن فقد تعامل مع طبقة النبالء 
بندّية، واأجربه����م مبوهبته وبقوة �شخ�شيته اأن يجال�شوه 

يف موائدهم الفخمة.
 ويف اأح����د الأيام كان يتنزه يف احلقول مع �شديقه ال�شاعر 
الأمل����اين غوته، وق����د التقي����ا م�شادفة بكوكبة م����ن الفر�شان 
النبالء، مم����ا جعل غوته ينحني له����م احراما، مما اأغ�شب 

بتهوفن الذي �شرخ به قائال:
"ل تنحن لهم فهناك الكثر من النبالء، ولكن ل يوجد �شوى 

�شاعر واحد".
بعد فرة وجيزة من تاأليفه لل�شمفونية التا�شعة التي تعترب 
من اأجمل م����ا تفتقت بها قريحته، �شع����ر بال�شعف والهزال، 
وق����د ا�شت�شلم للم����وت، وقد قال ملن ح�ش����روا نزعه الأخر: 

املهزلة". انتهت  لقد  "�شفقوا، 
لق����د كان بتهوفن متعجرفا يف �شلوك����ه وفخورا بنف�شه لأنه 
ي����درك �ش����ّر تفّوق����ه، كم����ا كان �شري����ع الغ�شب وح����اد الطبع 
واملزاج م����ع اجلميع، فحينما يع����زف مقطوعة على البيانو 
ي�شم����ت اجلميع، لأنه يتوقف عن الع����زف مبا�شرة اإذا وجد 

ثمة من مل ُي�شغ اإليه. 
مت����رُّ يف ه����ذا الع����ام الذك����رى املائت����ان واخلم�ش����ون ملي����الد 
لودفيج ف����ان بتهوفن، وقد خ�ش�شت الكث����ر من الدرا�شات 
التي تناول����ت حياته ومو�شيقاه، وُكتب عنه الكثر، ولكني 
�شاأتن����اول فيلم����ن �شينمائي����ن تن����اول بع�����ض الزواية من 

حياته وفّنه، وهما "احلب الأبدي" و"نا�شخة بتهوفن". 
فف����ي فيلم "احلب الأبدي" الذي اأخرجه الفنان برنارد روز، 
يظه����ر �شديقه وم�شاعده �شاندلر وهو يتحدث عنه، ثم نرى 
ت�شييع����ا مهيبا جلنازت����ه، حيث اأ�شلم ال����روح بعد اأن �شاءت 

حالته ال�شحية عن عمر ل يتعدى ال�شاد�شة واخلم�شن.
وبع����د انته����اء مرا�شي����م الدف����ن، يع����ود �شديق����ه وم�شاع����ده 
�شندل����ر، ليبحث عما ترك م����ن اأوراق اأو اأموال، ولكنه يعر 
على و�شية، كتبه����ا الراحل بتهوفن قبل وفاته اإىل امراأة مل 
يذك����ر ا�شمها. وه����ذه الو�شية التي ُت�شب����ه اللغز تقودنا اإىل 
التعرف عل����ى تفا�شيل حياة بتهوف����ن ومو�شيقاه من خالل 
اأ�شلوب الفال�ض باك، وعلى غرار فيلم "املواطن كن" الذي 

اأخرجه وكتبه الفنان الكبر ار�شون ويلز. 
يه  لقد ح����اول �شندلر اأن يقتفي حياة بتهوفن من خالل تق�شّ
لعدد م����ن الن�شاء اللواتي ك����ّن يرتبطن به ب�ش����كل اأو باآخر، 
لعل����ه يتو�شل اإىل �شر املراأة املعنّية بر�شالته، وقد ذهب اإىل 
الفندق ال����ذي يرتاده بتهوفن اأحيان����ا لق�شاء بع�ض لقاءاته 
الغرامي����ة، ومن خ����الل �شاحبة الفندق نتع����رف على ن�شف 

احلكاي����ة، حيث اإن بتهوفن كان على موعد مع حبيبته التي 
كانت تخف����ي �شخ�شيته����ا بوا�شطة اخلم����ار، ولكن بتهوفن 
يتاأخ����ر عن املوعد ب�شبب عط����ل العربة، فر�شل اإليها ر�شالة 
ك����ي ي����ربر التاأخر اخل����ارج عن اإرادت����ه، ولكن امل����راأة تغادر 
حلظ����ة و�شوله، وحينم����ا اكت�ش����ف غيابه����ا، انتابته موجة 

غ�شب ه�شتري، جعله يحطم الأثاث وزجاج النوافذ.
ويف خ�ش����م البحث عن لغز املراأة �شاحب����ة الر�شالة، يلتقي 
بالكونتي�شة جوزف����ن برونزويك التي حتدثت عن عالقتها 
ب����ه، ومن خالل حديثه����ا، نتعرف على جزء م����ن �شخ�شيته، 
حيث اجن����ذب اإليها وفر�����ض نف�شه ليكون معلم����ا مو�شيقيا 
له����ا، وم����ع تردده����ا يف قبول����ه يف البداية، ولك����ن �شرامته 
واإبداع����ه جعلتها تنجرف يف حّبه، وق����د تعرفنا من خاللها 
على بع�����ض اجلوانب من �شخ�شيته، ومنها بدايات م�شاكل 
ال�شمع الذي اأ�شابه تدريجيا، من خالل ا�شراق النظر اإليه 

وهو يعزف وقد و�شع اأذنيه على خ�شب البيانو. 
الطبق����ة  م����ن  وه����ي  الثاني����ة  امل����راأة  اإىل  �شندل����ر  ينتق����ل 
الإر�شتقراطي����ة اأي�ش����ا، حيث يجدها قد ع����ادت اإىل موطنها 
يف املج����ر. وم����ن خالل لقائ����ه يكت�ش����ف هيامه����ا مبو�شيقاه 
وبعبقريت����ه، وتعاطفه����ا الكب����ر مع����ه حينم����ا كان ل ي�شمع 
اأ�شوات الفرقة التي يقودها، مما يجعل اجلمهور يغرق من 
ال�شحك، فيغرق يف حرت����ه وف�شله وتعا�شته، وكانت تقدر 
عبقريت����ه رغ����م خذلن حا�ش����ة ال�شمع له، تل����ك احلا�شة التي 
كان����ت بالن�شب����ة اإليه كاله����واء. ولكنها اعرف����ت يف النهاية 

على اأنها لي�شت احلبيبة اخلالدة مو�شوع الو�شية.    
لق����د كان بتهوفن متعجرفا يف �شلوك����ه وفخورا بنف�شه لأنه 
ي����درك �ش����ّر تفّوق����ه، كم����ا كان �شري����ع الغ�شب وح����اد الطبع 
واملزاج م����ع اجلميع، فحينما يع����زف مقطوعة على البيانو 
ي�شم����ت اجلميع، لأنه يتوقف عن الع����زف مبا�شرة اإذا وجد 

ثمة من مل ُي�شغ اإليه. 
اأ�شي����ب بتهوفن مب�شاكل يف الأذن نتيجة التهابات داخلية، 

تفاقم����ت اإىل الدرج����ة الت����ي و�شل����ت اإىل ال�شم����م ال�شام����ل 
يف العق����د الأخر م����ن حياته، ف����كان ذلك �شبب����ا يف معاناته 
واعتكاف����ه على نف�شه، حي����ث كان يتعذب ب�شمت، وقد وجد 
يف الطبيعة مالذا، ف����كان يهيم بها، وي�شتمع من خاللها اإىل 
اأ�ش����وات غر م�شموعة تداعب �شمم����ه. فيحاول اأن يدّونها 
قب����ل اأن ته����رب من����ه. لذلك فق����د ا�شتط����اع اإنت����اج العديد من 
الأعم����ال الفني����ة التي جعلت����ه يت�شيد على عر�����ض املو�شيقى 
الكال�شيكية، ومن اأعماله "ال�شمفونية الثالثة" التي اأهداها 
ب نف�شه  اإىل نابلي����ون، ولكن����ه حينما عل����م باأن الأخ����ر ن�شّ
اإمرباطورا، غ�شب منه و�شح����ب الإهداء، وغّر ا�شمها اإىل 
كانت جت�شد �شراع الإن�شان  البطول����ة" والتي  "�شمفونية 
م����ن اأجل احلرية، وهذا الن�ض املو�شيقي كان ميجد اأهداف 

الثورة الفرن�شية يف احلرية والإخاء وامل�شاواة.
 يلتق����ي �شندلر باملراأة الأخرة التي تزوجت �شقيق لودفيج 
بتهوف����ن الأ�شغ����ر. وهنا يلق����ي ال�شوء على ه����ذه اجلزئية 
م����ن حياته. فق����د كانت جوهان����ا حبيبته الت����ي كانت تخفي 
�شخ�شيته����ا يف الفندق، وحينم����ا اأراد �شقيقه الزواج منها، 
حاول بتهوف����ن امل�شتحيل للحيلولة دون ذلك الزواج، وذلك 
لأنها �شارحته يف لقائها به، باأن يف بطنها نطفة منه. وبقي 
يعامله����ا بق�شوة ويتهمها بالعهر، وحينم����ا مات اأخوه بداء 
ال�ش����ل، ازدادت ق�شوته جتاهه����ا، وا�شتطاع اأن يح�شل على 
ح����ق الو�شاية لبن اأخيه الذي حرمه����ا منه، ومل ندر اإل يف 
نهاي����ة الفيلم اأنه كان يهيم بها حبا، وباأن كارل ال�شغر كان 

من �شلبه. 
ورغ����م اأن الفيل����م ي�شتمد ق�شته من حي����اة بتهوفن ال�شائكة، 
ولكّن بع�����ض اأحداثه ل تتميز بالتطاب����ق مع حياة بتهوفن، 
وم����ع ذلك فق����د كان العمل يحف����ل مبو�شيقاه الت����ي ترجمت 

�شخ�شيته، بغ�ض النظر عن التفا�شيل. 
بتهوف����ن  جع����ل  حينم����ا  روز  برن����ارد  املخ����رج  اأب����دع  لق����د 
ي�شتعر�����ض حيات����ه وه����و يق����ف اأثن����اء ع����زف �شمفونيت����ه 

التا�شعة، حيث تطوف الذاكرة بخطواته الأوىل، كان طفال 
يت�شلل من نافذة الدار، وينزلق حافيا نحو غابات �شا�شعة، 
حي����ث الطبيعة الأم ب����كل بهائها و�شكونه����ا، كانت البحرة 
زرقاء تزدحم بالنج����وم، تتعانق زرقة املياه  بالنجوم التي 
تتاأل����ق يف عن����ق الك����ون. الطف����ل ب�شتلقي عاري����ا على وجه 
اليّم بينم����ا تبتعد اللقطة �شيئا ف�شيئ����ا لتتحول اإىل ح�شد ل 
نهائي م����ن النجوم والأكوان واملجرات، واملو�شيقى ترتفع 
ب����ن النجوم وكاأنها تداعب الك����ون، كان بتهوفن يف و�شط 
القاع����ة �شارح����ا يف عامله، ل يدري اأن القاع����ة الكبرة ت�شّج 
بالت�شفي����ق والهتاف، كان ل ي�شمعه����م، فربت م�شاعده على 
كتف����ه برفق حت����ى يلتف����ت اإىل اجلمهور الذي وق����ف اإجالل 

لإبداعه.
اأما يف الفيلم الأمرك����ي "نا�شخة بتهوڤن" والذي اأخرجته 
الفنان����ة الت�شيكي����ة اأني�ش����كا هولن����د، فيتن����اول ال�شن����وات 
الأخ����رة فقط من حياة بتهوڤن. ويعتمد على ق�شة متخيلة 
ع����ن فتاة تدعى اآن����ا هولتز، تتخ����رج من املعه����د املو�شيقي، 
وتتط����وع مل�شاع����دة بتهوف����ن على كتاب����ة نوتات����ه. وحينما 
تلتق����ي به، وتق����دم نف�شها عل����ى اأنها اأت����ت اإىل م�شاعدته يف 
ن�ش����خ نوتاته. ولكنه يقلل من �شاأنه����ا باعتبار اأن املو�شيقى 
حك����ر للرج����ال. وم����ن خالل عمله����ا و�شربه����ا مع����ه ت�شتمر 
وت�شتطي����ع تروي�����ض طباع����ه، ونطل على جان����ب من بوؤ�ض 
حيات����ه، حي����ث يعي�����ض وحي����دا منع����زل يف �شق����ة و�شيعة، 
متلوؤه����ا الفئ����ران وتراكم عليه����ا الأتربة، وه����و ل يكرث 
مبظه����ره واإمن����ا يعي�����ض ملو�شيق����اه فق����ط، وكاأن����ه ق����د ناأى 
عّم����ا يربطه به����ذه احلياة. فثم����ة �شتار حدي����دي بينه وبن 
الآخري����ن، فهو ل يكرث لهم. حتى جران����ه كانوا يطلقون 
عليه اأ�ش����وء الأو�شاف، با�شتثناء تلك اجلارة العجوز التي 
تتحم����ل �شك����ره وعربدت����ه و�شه����ره اإىل �شاع����ة متاأخرة من 
اللي����ل، ولكنه����ا �شعيدة لأنه����ا ت�شمع اإبداع����ه املو�شيقى قبل 
غره����ا. وحينما تع����ود اآن هولتز اإىل الدي����ر وتخرب عمتها 
باأنه����ا تعمل عن����د بتهوفن، فتحذرها منه قائل����ة: "اإّنه �شكر 

ل يعرف �شوى الهرطقة".
ومب����رور الوق����ت تكت�ش����ف النب�����ض الإن�شاين له����ذا الفنان، 
والذي كان يعاين ب�شمت، وقد باح لها بالكثر من اأفكاره:

"يعتق����د البع�ض ب����اأين اأعي�ض ب�شمت، بينم����ا راأ�شي مليء 
بالأنغام التي ل تتوقف اأبدا، ل اأرتاح اإل بتدوينها". 

الفيل����م  ه����ذا  بن����اء  يف  انطلق����ت  ق����د  املخرج����ة  اأن  ورغ����م 
م����ن خ����الل روؤيته����ا ع����ن بتهوڤ����ن، ومل تتقي����د بتف�شي����الت 
حيات����ه ومنعطفاته����ا، فقد رّك����زت على عواطف����ه اجلاحمه، 
و�شراعات����ه، وم����دى ا�شتلهامه م����ن اخلزين الفك����ري الذي 

يوؤمن به. فيقول:
"نح����ن املو�شيقي����ن اأق����رب اإىل الله، ن�شم����ع �شوته ونقراأ 

�شفتيه".
لق����د دخل����ت اآن هولت����ز يف اأعماق����ه ال�شحيق����ة، وتعرفنا من 
خالله����ا عل����ى ح����دة طباع����ة وق�شوت����ه. فحينم����ا قدم����ت ل����ه 
�شديقه����ا املهند�ض الذي اأق����ام دعوة لإظه����ار ت�شميمه لأحد 
اجل�ش����ور احلديدي����ة، ولكن بتهوف����ن �شخر م����ن الت�شميم، 
وقام بتحطيمه، لأن����ه راأى اأن هذا اجل�شر جمرد هيكل غبي 
ب����دون روح، مما اأثار غ�ش����ب اآن هولتز، فتق����رر اأن تركه. 
لكّنه �شرخ به����ا: "ميكنك الذهاب الآن، ولكن هذا ل يحررك 
مني". ولكنه يف اليوم الثاين ذهب اإىل الدير للبحث عنها، 

طالبا املغفرة عن خطيئته. 
كان ي����درك ب����اأن نهايته ق����د حانت وكان معتكف����ا على اإجناز 
�شمفونيت����ه التا�شع����ة، وحينم����ا انته����ى م����ن كتابته����ا، اأعلن 
ب����اأن املو�شيق����ى �شتتغ����ر اإىل الأب����د. ولك����ن امل�شكل����ة تكمن 
يف قي����ادة الفرقة املو�شيقية، وكيفي����ة الن�شجام بينه وبن 
ع����زف الفرقة وهو غر قادر عل����ى �شماعها. ولكن اآن هولتز 
اقرح����ت اأن جتل�ض يف مكان قريب منه، وت�شجل له بيديها 
�شدى النغمات املو�شيقية، وهكذا بداأ عزف هذه ال�شمفونية 
الت����ي هزت العامل، و�شكلت منعطفا يف الفن املو�شيقي، كان 
يق����ود الفرقة حتى النهاية يف �شراع بن ال�شمت وال�شوت 
وال�ش����دى، كان الذهول والده�شة والإعج����اب يلف القاعة، 
وحينم����ا انته����ى الع����زف، �شم����ت بتهوڤ����ن طوي����ال، وهو ل 
ي����دري رد فعل اجلمهور ال����ذي ازدحم يف القاع����ة، وحينما 

التفت وجد اجلميع ي�شفق له وقوفا. 
لقد انت�شر على �شممه وعزلته وياأ�شه. 

بعد فرة وجيزة من تاأليفه لل�شمفونية التا�شعة التي تعترب 
من اأجمل م����ا تفتقت بها قريحته، �شع����ر بال�شعف والهزال، 
وق����د ا�شت�شلم للم����وت، وقد قال ملن ح�ش����روا نزعه الأخر: 

.. املهزلة  انتهت  لقد  "�شفقوا، 

بتهوفن.. بين شغف الموسيقى وصخب الحياة
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ثائر صالح

هذا العام ه���و العام اليوبيلي مليالد بيتهوفن، اأحد اأعظم 
املوؤلفن املو�شيقين. فقد ولد يف بون الأملانية يف كانون 

الأول 1770.
لذل���ك ازداد الهتم���ام ب���ه، رغم اأن���ه ل يحت���اج اىل زيادة 
الهتمام اأ�شاًل. �شيمفونية القدر – اخلام�شة هي واحدة 
م���ن اأهم اأعمال بيتهوفن، وم���ن الأعمال التي تقدم بكرة 
وعل���ى ال���دوام من���ذ تقدميه���ا للم���رة الأوىل يف احلف���ل 
الأ�شط���وري ال�شه���ر ال���ذي اأقيم ي���وم 22 كان���ون الأول 
1808. فق���د قدمت للمرة الأوىل �شوية م���ع ال�شيمفونية 
ال�شاد�ش���ة وكون�شرت���و البيانو رق���م 4 وفنتازيا الكورال 
اىل جان���ب اأعم���ال اأخرى عل���ى قاعة امل�شرح عل���ى ]نهر[ 
فيين���ا، وهو م�شرح افتت���ح �شنة 1801 ويق���ع على �شفة 
ُنهر فيين���ا )ومن هنا جاء ال�شم( يف منطقة مارياهيلف 
ال�شه���رة. وق���د غطي جزء كب���ر من النه���ر النهر اليوم 
فغ���دا ي�شر حت���ت الأر����ض، ويقع ف���وق اجل���زء املغطى 
�شوق نا����ض ال�شهر القريب من امل�ش���رح. دامت الأم�شية 
لأرب���ع �شاع���ات متوا�شلة يف القاع���ة الب���اردة مب�شاركة 

الأورك�ش���را والكور����ض واملغنن املنفردي���ن، بينما كان 
بيتهوف���ن نف�شه من عزف البيانو يف الكون�شرتو الرابع. 
لرمب���ا كان���ت تلك اللحظ���ات التي م���رت خ���الل ال�شاعات 
الأربع متثل قمة ما و�شله بيتهوفن من جناح يف فيينا. 
بداأ بيتهوفن بو�شع خمططاته الأولية لهذه ال�شيمفونية 
يف نف����ض ف���رة تاأليف���ه ل�شيمفونيت���ه الثالث���ة )1803 – 
1804(، �شوي���ة م���ع خمططات���ه لل�شيمفوني���ة الرابع���ة 
وال�شاد�شة وكون�شرتو البيانو، وكذلك اأوبراه فيديليو.

تب���داأ ال�شيمفوني���ة باملوتي���ف )الثيم���ة اللحني���ة( املميز، 
ق�ش���رة  "ق�ش���رة  الأوىل  الأرب���ع  ال�شرب���ات  وه���ي 
ق�ش���رة طويلة" الت���ي �شيطرت عل���ى كل احلركة الأوىل 
املليئ���ة ب�شحن���ة عالي���ة م���ن التوت���ر والدرام���ا. احلرك���ة 
الثاني���ة البطيئة تتاأل���ف من �شل�شلة م���ن التنويعات على 
حل���ن يتمي���ز بالوقار وال�شم���و، تقاطع���ه اأحيانا مقطعن 
متناق�ش���ن ق�شري���ن، هم���ا مار�ض انت�ش���ار وحلن يثر 
الغمو����ض يف ال�شامع.تتمي���ز احلرك���ة الثالث���ة بوج���ود 
مقاط���ع للكونربا����ض تتطل���ب مه���ارة عالي���ة، واحلركة 
كله���ا اأ�شبه مبرحلة انتقالية متهد للحركة الأخرة، مليئة 
بالرق���ب. واأخرًا تاأت���ي احلركة الرابع���ة بعد متهيدات 
طويلة، حركة مليئ���ة بالعظمة والبهجة والن�شوة تذكرنا 
الك���ورال  �شيمفوني���ة  م���ن  الأخ���رة  مب�شاع���ر احلرك���ة 
التا�شع���ة. م�شاعر نبيلة و�شامي���ة من قبيل ن�شوة التحرر 

م���ن الظلم والنت�شار على الطغ���اة والخاء الإن�شاين – 
وهي م�شاعر اكت�شحت اأوروبا بعد الثورة الفرن�شية.

اأدوات  الأخ���رة  احلرك���ة  يف  بيتهوف���ن  ا�شتعم���ل 
مو�شيقي���ة مل تك���ن م�شتعمل���ة اإطالق���ًا يف الأورك�ش���را 
ال�شيمفونية التقليدي���ة، هي البيكولو )الفلوت ال�شغر( 
والكونرابا�ش���ون )مداه���ا ال�شوتي اأوط���اأ من البا�شون 
الع���ادي( والرومب���ون. بذلك ك�شر ه���ذا التقليد املحافظ 
وفتح الطريق اأمام تو�شي���ع الأورك�شرا باأدوات جديدة 
ال�شابق���ون  ي�شتعم���ل  ومل  التعب���ر.  اإمكان���ات  لتعزي���ز 
الرومب���ون يف الورك�ش���را رغ���م كونه���ا اإح���دى اأقدم 
الأدوات النحا�شي���ة، وكانت م�شتعملة منذ ع�شر النه�شة 
على وجه خا����ض يف املو�شيقى الكن�شية، ومل تتغر منذ 

ذلك احلن اإل ب�شكل حمدود.
ال�شيمفوني���ة مكتوب���ة بال�شل���م ال�شغ���ر )دو ال�شغ���ر( 
ويحم���ل الكث���ر م���ن التاأث���ر باأعم���ال الأ�شاط���ن هايدن 
وموت�ش���ارت يف ه���ذا ال�شل���م. ن���رى )بالأح���رى ن�شمع( 
اأن بيتهوف���ن ي�شتعم���ل عنا�ش���ر ب�شيطة، وع���دد قليل من 
النغم���ات )مث���ل النغم���ات الأرب���ع الأوىل( لكن���ه يبن���ي 
منه���ا �شرحًا دراميًا هائ���اًل عرب تفاع���ل متوا�شل. عظمة 
بيتهوف���ن تتجل���ى يف قدرت���ه اخلارق���ة عل���ى التعبر عن 
العواط���ف املختلف���ة ب�ش���كل كثي���ف ج���دًا ع���رب ا�شتعمال 

عنا�شر قليلة وحتى ب�شيطة اأحيانًا

القدر وبيتهوفن



فوزي كريم *

قراءة الفل�شفة تفع���ل ذلك، وكذلك املو�شيقى. على اأنهما 
ل يفعالن ذلك للكائن دون اأن يكون على قدر من الإرادة 
لإلق���اء نف�ش���ه يف تيارهما احل���ار، ولال�شت�ش���الم الكلي 
لهما. ووا�ش���ح اأين مل اأقرح ال�شع���ر، لأن ال�شعر ُي�شلم 

قارئه اإىل املتاهة، ول يفر�ض فنار هداية بعينه.
م���ع الفل�شف���ة خربُت ذل���ك مع كتاب���ن قدمي���ن: " عزاء 
الفل�شف���ة" ل� "بويثيو�ض") كتبه وهو ينتظر تنفيذ حكم 
العدام يف ال�شجن عام 527 م(، و"تاأمالت المرباطور 
الروماين ماركو����ض اأوريليو�ض" )اأ�شب���ح امرباطورًا 
ع���ام 160 م(. وم���ع املو�شيق���ى اأفعل���ه الآن م�شغيًا اإىل 

ال�شيمفونية التا�شعة ل� "بيتهوفن" )1770 ��� 1827( .
اأخرج���ت العم���ل املو�شيقي من ال���رف، ورفعت من قوة 
ال�شوت درجة تليق بدرج���ة الأ�شى. كنت اأتاأمل حديقة 

البي���ت، الت���ي مل ينقط���ع املطر ع���ن العبث به���ا واإذللها 
من���ذ �شباح الي���وم. الأف���ق رم���ادي داك���ن اأحيطه بعن 
املت�شائل. وبن حن واآخر ُيربك ت�شاوؤيل رعٌد وبرٌق، ل 
عهد ل�شماء لندن بهما، وعلى هذا القدر من العنف. كنت 
اأ�شعر اأن هذا الرعد والربق ما هما اإل �شدى �شماويًا ملا 
يحدث لالإن�شان البائ�ض عل���ى الأر�ض. و�شدى �شماويًا 
اأي�ش���ًا ملا يعتمل م���ن اأمل داخل اجل�شد الف���اين. اأمل يكن 
بيتهوف���ن كذلك ح���ن و�ش���ع �شيمفونيت���ه التا�شعة عام 

1824، اأي قبل وفاته ب�شنوات ثالث؟
كان���ت اأح���الم الث���ورة الفرن�شي���ة ق���د ُقربت م���ع مالين 
اجلث���ث، وفيين���ا، مدين���ة املو�شيق���ي املحبب���ة ُرجم���ت 
باملداف���ع من قب���ل نابلي���ون، ال���ذي �شرعان م���ا اندحر، 
وعادت هيمن���ة ال�شلطات املحافظة، التي كان بيتهوفن، 
مو�شيقي "ع�شر التنوي���ر"، يحلم بنهايتها. ويف داخل 
ج�ش���ده ُتطفاأ �شموع العافية واحدة اإثر اأخرى، وُيطبق 
علي���ه ال�شم���م التام. ف���اأي منف���ذ ميك���ن اأن ُي�شلم روحه 

لل�شوء؟
ل �ش���يء غ���ر املو�شيقى. ولك���ن ال�شيمفوني���ة التا�شعة 

تقرح اأمرًا اآخر ُملحًا.

تبداأ احلرك���ة الأوىل)وال�شيمفونية يف ح���ركات اأربع( 
، ثم يت�شح قلياًل فيبدو بجملتن مرّكبتن.  بلحن ُمتخفٍّ
حل���ن يتع���اىل بب���طء، على غ���ر ع���ادة مفتت���ح الأعمال 
الأورك�شرالي���ة. غام����ض املق�شد، ي�شي باأم���ر ُمتوقع. 
ح���ن ُي�ش���ّوت ت�شع���ر اأن���ه معت���م، اأو ميث���ل العتمة وما 
تنط���وي عليه من معاين امل���وت والياأ�ض. ولكن اجلملة 
اللحني���ة امل�شاحب���ة اأك���ر �شح���وًا، ت�ش���ف ع���ن اإ�شاءة 
اأم���ل، ُتط���ل عليك وتغي���ب. قوتان مت�شارعت���ان للظلمة 
وال�شوء، ولكن غر متكافئت���ن. تنموان بعنف، ورغم 
ت�شبث���ات ال�ش���وء اإل اأن الغلبة تنته���ي ب�شلطة الظالم. 
وم���ع ذل���ك كن���ت اأ�شع���ر اأين اأتنف�شهما، وبقدر م���ا اأفعل 
يتنف����ض اجل�شد، وكاأن���ه يلفظ �شوائ���ب. وفجاأة، ودون 
فا�شل، تبداأ احلركة الثانية املت�شارعة، وكاأنها راق�شة، 
ولك���ن على �شيء م���ن التوتر العايل. ًتقحم���ك معها اإىل 
ب�شائر، حت���ى لي�شي حلنها اأحيان���ًا باللحن املركزي يف 

حركة "ن�شيد الفرح" الرابعة.
م���ع احلركة الثالث���ة البطيئة، حرك���ة ال�شراحة، اأدخل 
عدًا  يف بح���ران "النرفان���ا"، الت���ي ترتقي بروح���ي �شُ
اىل حي���ث الك���ون الرح���ب. و�شاأن كل حرك���ة بطيئة يف 

اأعمال���ه املتاأخرة يت�شامى بيتهوف���ن اإىل مدى عجز عنه 
املو�شيقيون. من هناك اأُطل على ج�شدي واأ�شاه، واأحار 
كي���ف �شيقرح علّي هذا املو�شيق���ي حلظة الجناز. فقد 
خّلف���ت ورائي م�شطرع���ًا داميًا كانت الغلب���ة فيه لقوى 
الظ���الم، اأو ت���كاد. وه���ا اأح���دق يف الآتي بقل���ب وجل، 
والآت���ي حل���ٌن ل ي�شتق���ر عل���ى ح���ال. وكاأن���ه يبحث عن 
اللح���ن املنا�شب الذي يكمن فيه اخلال�ض. وفجاأة تبداأه 
اآلت الت�شل���و )واآل���ة الت�شل���و متث���ل ال�ش���وت الرجايل 
ال�شّداح الفتي( بتكرار ُم�شكر، ثم تاأخذ به الأورك�شرا، 
و�شرع���ان م���ا يدخل الغن���اء فتتن���اوب علي���ه الأ�شوات 
الرجالية والن�شائية. اإنه ن�شيد الفرح لل�شاعر �شيلر: "يا 
اأيه���ا الفرح �شم �شمل النازح���ن/ ومن فرقتهم �شروف 
احلدثان/ فالنا�ض جميعا اخوان تظللهم بجناحك/ اأيها 

الفرح العلوي/ وليحت�شن الب�شر بع�شهم بع�شا...".
لقد اأجنز بيتهوفن طموحات "ع�شر التنوير" مو�شيقيًا. 

واأنا يف ع�شر التعتيم اأجنزها اإ�شغاًء ملو�شيقاه.

*�صاعر وكاتب راحل ن�صر املقال يف �صحيفة املدى
عام 2018 

هل من عزاء في تاسعة بيتهوفن؟

حني يلّم بك أىس الجسد، بفعل تراكم السنني، ال تعدو الروح أكرث من 

ُملحق أو صدى له. وهو دليل عىل ضعف الكائن، الذي مْل ُيحط علاًم بفلسفة 

الرواقيني. الروح تحتاج إىل من ينتشلها من أرس الجسد املتعب، لتعود، إذ 

تتعاىف، إليه فرتفع من همته عىل احتامل األىس.


