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بمناسبت  ۲۵۰مین زاد سال ِ لودویگ وان بتهوون
 ۵۰رویداد ِ گیرا دربارۀ بتهوون
هنرِ ِآفرینشگرانۀِبتهوونِهمِباِرمانتیزم درِپیوند ِاست ِوِهمِباِکالسیسیزمِ ،اماِبخاطرِِفرهوشگیِِخودِ،اینِآفریدگارِ
بهراستیِپاِراِبهمراتب ِفراترِازِچارچوبهایِِشناسههایِدورانِِخودِمیگذاردِ.هنرِِآفرینشگرانۀِبتهوونِبیانِِسرشتِِ
بهراستیِتوانایِِاوِبهشمارِمیآیدِ ِِِ.
ِ.۱تاریخِِدرستِِبهدنیاِآمدنِِبتهوونِناشناختهِاستِ.گمانِمیِشودِ،کهِاوِدرِتاریخِِِ۱۷ماهِدسامبرِِسالِِِ۱۷۷۰زادهِ
شدِ .

ِ
ِ
 ِ.۲پدرِِ آهنگسازِِ بزرگِِ،خوانندۀِ آوایِِ زیرِِ مردانهِ [تنور]ِ بود ِ،وِ ازِ کودکیِ بهِ لودویگِِآموختِ تاِِموسیقیِ راِ
دوستِبداردِ .

ِ
ِِ.۳لودویگِوانِبتهوونِدرِیکِخانوادۀِبیچیزِبزرگِشدِ،ازینروِناچارِشدِتاِآموزشِِدبستانیِراِبگسلدِ .
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ِ.۴دانستگیِِبتهوونِازِزبانهایِِایتالیاییِوِفرانسویِبدِنبودندِ،اماِاوِزبانِِالتینیِراِبهترِازِهرِزبانیِفراگرفتِ .
ِ.۵بتهوونِبسِشمردنِوِبخشِکردنِ[ضربِوِتقسیم]ِراِنمیدانستِ ِ.
ِ.۶درِتاریخِِِ۱۷ماهِژوئنِِسالِِِ۱۷۸۷مادرِِآهنگسازِِبزرگِازِدنیاِرفتِ .
ِ

ِ.۷پسِاز ِآنکهِپدرِِبتهوونِبیشِازِاندازهِبهِنوشیدنیهایِالکلیِگرایشِپیداِکردِ،آهنگسازِسرپرستیِِخانوادهِراِبرِ
دوشِگرفتِ ِِ.
ِ.۸همدورانانِِبتهوونِبرِاینِجِستارِپافشاریِمیکردندِ،کهِشیوههایِِرفتاریِِاوِمیتوانستندِبهترِباشندِ ِ.
ِ.۹بتهوونِدوستِنداشتِموهایاشِراِشانهِکندِوِِجامههاییِکهِمیپوشیدِنابسامانِبودندِ .
ِ.۱۰چندِگفتارِدربارۀِتندخوییِِآهنگسازِبهزمانِِماِرسیدهاندِ ِ.
ِ.۱۱زنانِِبسیاریِدرِپیرامونِِبتهوونِبودندِ،اماِزندگیِِخودیِِ[شخصی]ِاوِسروسامانِنگرفتِ .
ِ.۱۲بتهوونِسوناتِِمهتابِِخودِراِبهِجولییتتاِگویچاردی ِکهِبرآنِبودِتاِباِاوِپیوندِ ِزنِوِشوهریِببندِ،پیشکشِ
کردِ،اماِاینکارِانجامِنشدِ .
ِ

ِ
ِ

ِ

ِ.۱۳بتهوونِازِترزاِبرونسویک هنرآموزِِپیانویِِخودِنیزِخوششِمیآمدِ،اماِمیانِآنانِهیچگونهِپیوندِِمهرورزانهایِ
بهوجودِنیامدِ ِ.
ِ
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ِ
ِ

ِ

کیِازِدوستانِِگوتۀِنویسندهِ
ِ.۱۴پسینترینِزنیِکهِبتهوون ِبهِاوِهمچونِهمسرِآتیِِخودِمینگریستِ،بتیناِبرنتانوِ،ی ِ
بودِ .
ِ.۱۵درِسالِِِ۱۷۸۹بتهوونِ«ترانهیِآدمِِآزاد»ِراِنوشتِوِآنراِبهِانقالبِفرانسهِپیشکشِکردِ .
ِ.۱۶درِابتداِآهنگسازِسمفونیِِسومِراِپیشکشِِناپلئونِبوناپارتِکردِ،اماِهنگامیِکهِناپلئونِخودِراِامپراتورِخواندِ،
بتهوونِِناامیدِازِاوِ،نامِاوِراِپاکِکردِ .

ِ
ِ.۱۷ازِهمانِدورانِِکودکیِبتهوونِدچارِبیماریهایِِگوناگونیِبودِ .
ِ.۱۸بیماریهایِِآبلهِ،سرخک ِو ِپوستِدرِسالهایِِجوانیِآهنگساز ِرا ِآزارِمیدادند ِوِدرِسالهایِِپختگیِ،دردِِ
بنداندامهاِ[رماتیسم]ِ،بیاشتهاییِوِسوزشِوِبادگردگیِِجگرِ ِِ.
ِ.۱۹درِِ۲۷سالگیِبتهوونِشنواییِِخودِراِازِدستِدادِِ .
ِ.۲۰بسیاریِبرِاینِباورندِ،کهِبتهوونِشنواییِِخودِرا ِبهخاطرِِفروبردنِِسرشِبهدرونِِآبِِسردِازِدستِدادِ.اینِ
کارِراِاوِازِاینرویِمیکردِ،تاِبهخوابِنرودِوِزمانِِبیشِتریِبرایِِکارِِموسیقیاییِداشتهِباشدِ .
ِ.۲۱پسِازِآنکهِآهنگسازِشنواییِِخودِراِازِدستِدادِ ،ساختههایِخودِرا ِدر ِاندیشهِمیپ ِروراند ِوِموسیقی ِدرِحالِ
ساختهِشدنِراِباِاینِپندارِکهِهمانیِاستِکهِمیخواهدِ،مینواختِ .
ِ
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ِ

ِ

ِ.۲۲تماسِاوِباِمردمِ،باِکمکِبرگهایِِنوشتاریِِگفتوگوییِبودِ .
ِ.۲۳آهنگسازِهمۀِزندگیاشِبرِکشوردارانِوِهودههایِ[قوانین]ِکشورداریِآنانِخردهِمیگرفتِ .
ِ.۲۴پرآوازهترینِساختههایِخودِراِبتهوونِپسِازِازدستدادنِِشنواییِِخودِنوشتِ ِ.
ِ.۲۵یوهانِآلبرشتسبرگرِ،آهنگِسازِاتریشیِ،یکِچندیِآموزگارِمینویِ[معنوی]ِاوِبهشمارِمیآمدِ .
ِ

ِ

ِ
ِ.۲۶بتهوونِهموارهِقهوهِراِتنهاِباِِ۶۴دانۀِقهوهِدمِمیکردِِ .
ِ.۲۷پدرِِلودویگِبتهوونِدرِآرزویِآنِبودِتاِازِاوِموتسارتِدومی بسازدِ .
ِ.۲۸درِسالهایِِ۱۸۰۰دنیاِگواهِزایشِِنخستینِسمفونیهایِبتهوونِبودِ ِ.
ِ.۲۹بتهوونِبهِنمایندگانِِاشرافیتِآموزشِموسیقیِمیدادِ ِ.
ِ .۳۰یکیِازِپرآوازهِترینِساختهِهایِیِبتهوونِـِ«سیمفونیایِشماره ِِ»۹استِ.آنِپسِازِازِدستِدادنِِشنواییِاوِ
نوشتهِشدِ .
ِ.۳۱خانوادهیِبتهوونِدارایِهفتِفرزندِبودِکهِاوِبزرگترینِآنهاِبودِ ِ.
ِ.۳۲بینندگانِبرایِنخستینِبارِبتهوونِراِزمانیِبرِرویِپهنهیِِاجراییِدیدندِ،کهِاوِِ۷سالشِبودِ .
ِ.۳۳لودویگِوانِبتهوونِنخستینِموسیقیدانیِبهشمارِمیآمدِ،کهِِ۴۰۰۰فلورینِکمکِهزینهیِزندگیِدریافتِمیکردِ ِ.
ِ.۳۴درِهمهیِزندگیِِخودِ،آهنگسازِِبزرگِتنهاِتوانستِیکِنمایشِآوازیِبنویسدِ.نامِآنِ«فیدلیو»ِبودِ ِ.
ِ.۳۵همدورانانِِبتهوونِبرِاینِجِستارِپافشاریِمیکردندِ،کهِاوِبرِدوستیِارزشِبسیارِمیِگذاشتِ .
ِ.۳۶بتهوونِبیشترِهمزمانِبرِرویِچندِآفریدهِکارِمیکردِ .
ِ.۳۷یکیِازِویژگیهاییِکهِبهِناشنواییِبتهوونِانجامیدِ،زنگِهمیشگیِدرِگوشهایِاوِبودِ ِ.
ِ.۳۸درِسال ِِ ۱۸۴۵در ِبنِ ،شهرِِزادبومیِِبتهوونِ ،ازِنخستینِبنایِیادبودِبهِنشانهی ِسپاسِگذاریِازِاینِآهنگسازِ
پردهبرداریِشدِ .
ِ
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ِ
ِ

ِ

ِ.۳۹گفتهِمیشودِکهِپایهیِآوازِِبیتلها«ِ،زیرا»ِ،ازِآهنگِ«سوناتِِمهتابِ»ِبتهوونِبرداشتهِشدهِکهِازِپایانِبهسویِ
ابتداِنواختهِشدهِ .
ِ.۴۰یکیِازِدهانههاِبرِرویِِکرۀِتیرِ[مرکور]ِبهِیادِآهنگسازِ،بتهوونِنامگذاریِشدهِ .
ِ

ِ

ِ

ِ.۴۱بتهوونِنخستینِموسیقی دانیِبودِ،کهِبازسازیِِآواهایِشباهنگِ[بلبل]ِ،بلدرچینِوِفاختهِراِباِکمکِِسازهایِِ
موسیقیِآزمودِ ِ.
ِ.۴۲موسیقیِبتهوونِباِکامیابیِدرِنمایشِِرویِپردهِ[سینما]ِبهِکارِبردهِمیشودِ ِ.
ِ.۴۳آنتونِشیندلر براینِباورِبودِ،کهِموسیقیِِبتهوونِدارایِِشتابِوِوزنِِسرشتینِِخودِِآهنگسازِاستِ ِ.
ِ.۴۴بتهوونِدرِسالِِِ۱۸۲۷درِِ۵۶سالگیِِازِدنیاِرفتِِ .
ِ
ِ
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ِ

ِ
ِ.۴۵درِآیینِِبهِخاکسپاریِِآهنگسازِنزدیکِِبهِِ۲۰۰۰نفرِهنبازیِکردندِ ِ.
ِ

ِ

ِ

ِ.۴۶چراییِِراستینِِمرگِِبتهوونِناروشنِاستِ .
ِ.۴۷رومنِروالن بهگونهایِهمهِسویه ِ ،آنچهِراِکهِپزشکانِکمیِماندهِبهِمرگِِبتهوونِبرایِاوِانجامِدادندِ ،نگاشتهِ
استِ.درمانِِاوِازِبیماریِِآبآوردگیِ،کهِازِبادکردگیِِجگرِسرچشمهِگرفتهِشدهِبودِانجامِمیگرفتِ .
ِ.۴۸چهرهیِبتهوونِبرِرویِِتمبرهایِِنامهِچاپِشدهِ ِ.
ِ

ِ

ِ
ِ.۴۹داستانِآنتونینِزگورژِ،نویسندۀِچکِبنامِِ«یکنفرِدرِبرابرِِسرنوشت»ِدربارهیِزندگیِِبتهوونِاستِ .

ِ
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ِ

ِ
ِِ

ِ.۵۰لودویگِوانِبتهوونِدرِگورستانِِکانونیِ[مرکزی]ِشهرِِوینِبهخاکِسپردهِشدهِ ِِ.
ِ

 ۲۵آموزه برای خودآموزی از بتهوون
ِ
نویسندهِ:ملیساِچوِ ِ
ِ
بازرگانِِآمریکایی ِملیساِچوِدر ِستونیِبرای ِمدیوم ،ازِزندگیِِآهنگسازِِافسانهایِوِهمچنینِازِآنکهِ،چگونه ِمی-
توانیمِازِاوِبیاموزیمِ،میِنویسدِ ِ.
ِ
یکیِازِنامدارترینِآهنگسازانِِهمهیِزمانهاِ،لودویگِوانِبتهوونِکاریِبسیارِارزشمندِدرِگسترشِِموسیقیِانجامِ
دادِ.تاِبهِامروزِبهِساختههایِِبتهوونِارجِگذاشتهِمیشودِ.اوِنوآورِوِاستادیِجاویدِدرِرشتهیِخودِبودِ .
ِ
کارهایِِاو ِهمیشهِروبراه ِنبودند ِ.ازِهمانِسالهایِِنوجوانیِ،اوِزندگیِِخودِ راِبرایِ آنِ گذاشتِتاِ درِکارِِخودِ
بهترینِباشدِ.وِاینِبهِمعنایِِزمانهایِِ[ساعات]ِبیپایانِِآموزشِ،کارِِشدنیِ[عملی]ِو ِپشتِسرِگذاردنِِبسیاریِازِ
مشکالتِِخودِوِکاریِِخودِبودِ .
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گونهِیکِآدمِِناشنواِدرِتوانِِآنِبودِتاِبهترینِساختههایِِموسیقیاییِراِبیافریندِ
تنهاِبایدِدرِاینِاندیشهِفروِرفتِ،کهِچ ِ
کهِتاکنونِنیزِپرآوازهاند؟ ِ
ازِ خودگذشتگیِِ بتهوونِ برایِِ کارِِ خودِِپیامِِمیدهد ِ:اگرِ میخواهیِ بهِ کامیابیِ دستِ پیداِ کنی ِ،درِ برابرِ توِ سدهاِ
خواهندِایستادِ.ماِمیِتوانیمِبسیاریِچیزهاِراِازِآهنگسازِبیاموزیمِ .
(بههنگامِخواندنِ،پیشنهادِمیشودِبهِسمفونیِِپنجمِِبتهوونِگوشِفرادهید)ِ
ایناستِِ۲۵آموزهِِ :
ِ
 .۱دا ـ دا ـ دا ـ دا!
ابتدایِِسمفونیِِپنجمِ،بلندِوِکرِکنندهِمیباشدِ.حتیِدرِسالِِِ۱۸۰۸بتهوونِمیدانستِ،کهِچگونهِمردمِ[شنوندگان]ِراِ
بیدارِ کندِ وِ آنهاِ راِ بهِ شنیدنِِِآفریدهیِِخودِِبرانگیزد ِ.باِ بهِ چنگکِ درآوردنِِ مردم ِ،توِ بیِدرنگِ آنهاِ راِ بگونۀِ زنجیرِ
درآوردهِوِدرِآنهاِکششِبهسویِآنچهِراِکهِمیِخواهیِبگوییِ،بیدارِمیکنیِ ِ.
ِ
ِ.۲تالش کن سد ها را از سر راه خود برداری
درِِ۲۶سالگیِمشکالتِِشنواییِِبتهوونِشروعِشدندِ.باِگذشتِزمانِآنراِازِدستِدادِ.آهنگسازِ،خردِشدهِبودِوِدرِ
اندیشهیِخودکشیِبودِ،زیراِبرِآنِباورِبودِ،کهِبهِبنبستِرسیدهِبودِ.اماِکمیِپسِازِاینِ،نگرشِِخودِراِدگرگونِساختِ
وِزندگیِِخودِراِپیشکشِِآفرینشِِموسیقیِکردِ.وِاینِاستِدستاوردهایِاو!ِبدونِآنکهِبیشِوِکمِشنواییِداشتهِباشدِ،
بتهوونِکارهایِِبسیارِبرجستهیِخودِراِنوشت«ِ:سوناتِِمهتاب»ِوِ«برایِِالیزه»ِ .
ِ
 .۳هر اندازه هم که زرنگی ،از یاریپذیری خودداری مکن
پدرِِبتهوونِکهِکودکِِخودِراِیکِفرهوشِ[نابغه]ِبهشمارِمیآوردِ،نخستینِآموزگارِِموسیقیِاوِبودِ.بتهوونِسپسِ
باِمربیانِِموسیقیِِدیگریِآشناِشدِ،کهِازِاوِپشتیبانیِمیکردندِ .
گرانِادامهِدادِ.هنگامیِکهِاوِبهِکامیابیِدستِپیداِ
هنگامیِکهِاوِدیگرِبزرگِشدهِبودِ،آموزشِِموسیقیِراِنزدِاینِدی ِ
کردِوِنامدارِشدِ،همچونِگذشتهِبهِپندهاِوِدیدگاههایِِدیگرانِگوشِمیکردِ ِ.
بهترینِکارشناسانِدرِزمینهیِکاریِِخودِهموارهِمربیانیِهستندِ،کهِبهِتوِکمکِمیِکنندِتاِتوِبازِهمِبهترِشویِ ِ.
ِ
 .۴برای آنکه چیره دست شوی ،آماده باش تا رایگان کار کنی
سهِسالِنخستِراِبتهوونِبرایِِکریستیانِگوتلوبِنِفِهِارگنوازِ،رایگانِکارِمیکردِ.درِاینِدورانِنِفِهِبرایِِنوشتنِِ
نخستینِساختهیِشناختهِشدهیِبتهوونِبهِاوِکمکِکردِوِاوِراِبهِهمکارانِِپشتوانهدارِ[باِنفوذ]ِشناساندِ ِ.
هنگامیِکهِدرِابتدایِراهیِ،نبایدِچشمداشتِآنراِداشتهِباشیِکهِتوِراِبیدرنگِ[درِجا]ِبپذیرندِ.بهجایشِارزشِآنراِ
داردِکهِبرایِِآیندهِاتِکارِکنیِ.آنهاییِکهِاکنونِبهِسختیِکارِمیکنندِ،پاداشِِخودِراِدرِآیندهِبهدستِمیآورندِ .
 .۵در پیرامون ِ خود آدمهایی را گرد آور که کمک به کامیابی تو کنند
باِامیدِِدیدارِباِموتسارتِ،بتهوونِبهِوینِآمدِ.باِرفتنِبهسویِِآرمانِِخودِ،اوِباِآدمهایِِپشتوانهدارِِدیگرِدرِاینِ
زمینهِآشناِشدِ،کهِسپسِمربیانِوِسرمایهگذارانِِپولیِِاوِشدندِ ِ.
پیرامونِِتوِـِیکیِازِکارگذارترینِچیزهاِبرایِپیشرفتِ ِتوِبهشمارِمیآید .با ِهمزیستیِباِآنهاییِکهِ،آرمانهایِِتوِ
برایِآنانِگیراِمیباشدِ،خواهیِتوانستِبسیارِزودترِبهِکامیابیِدستِیابیِ ِ.
ِ
 .۶شکیبا باش
ِ
کمیِشکیباییِنیزِبرایِِچاپِِنوشتههایِِخودِـِبخشِاز ِراهبردِِبنیادینِبهشمارِمیآیدِ.گهگاهِکاریِراِدیرترِشروعِ
کردنِـِکاریِخردمندانهِاستِِ .
هرچندِکهِنامداریِِبتهوونِهمچونِیکِپیانونوازِِزبردستِگسترشِپیداِمیِکردِ،اوِبرِآنِشدِتاِدرِآشناسازیِِمردمِباِ
ساختههایِخودِشتابِنکندِ،تاِآنهاِسپسِهیجانِبیشتریِراِباِخودِبههمراهِآورندِ .
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دوِ سالِ پسِ ازِ آن ِ،اوِِنخستینِ کنسرتِِ خودِ راِ بهنمایشِ گذارد ِ.درِ آنِ هنگامِ نیزِ برِ آنِ شدِ تاِ آفریدههایِ خودِ رِاِ
بشناساندِ.همینِکارِبرایِِاوِپولِبسیاریِبههمراهِآوردِ .
ِ
 .۷از بزرگان پیروی کن
ِ
بهترینِروشِبرایِشروعِـِگامِگذاردنِدرِراهِفرهوشانِِپیش ِهی ِتوِمیباشدِ.پسِازِآنکهِ،دادههایی ِراِکهِبهِآنهاِنیازِ
داریِبخودِخوراندیِ،آنِهنگامِخواهیِتوانستِبهِآنهاِکشمشکِِخودِراِبیفزاییِ .
بتهوونِ بهگونهایِ تنگاتنگِ ازِ هنرِ آفرینشگرانهیِِپیشینِِ موتسارتِ وِ موسیقیای ِ،کهِ برایِ اوِ کاراِ بهشمارِ میآمدِ،
پیرویِ میِکرد ِ.اماِ پسِ ازِ آن ِ،هنگامیِِکهِ بتهوونِ دستِ بهکاِرِِ بررسیِِ روشهایِِ دیگرِِ نوشتنِِ موسیقیِ کرد ِ،سبکِ
خودشِنمایانِشدِ ِ.
ِ
 .۸از کامیابیهای ِ خود برتری بدست آور
ِ
هنگامیِکهِبهِچیزیِدستِپیداِکردیِ،میتوانیِاینِپیروزیِراِدرِراهِِرسیدنِبهِبلندیهایِِدیگرِبهکارِببریِ ِ.
زمانیِبتهوونِبرایِنمایشِِوشکِ[بالت]ِ«آفرینشِِپرومته»ِموسیقیِنوشتِ.نمایشِآنِباِکامیابیِِبسیارِهمراهِبودِ.ازِ
اینرویِبتهوونِزودِدرکِکردِوِساختهیِخودِراِخودِچاپِکردِ.اینکارِراهِراِبرایِباالِبردنِِبهایِِبرگِِکنسرتهایِ
خودِهموارِساختِ ِ.
ِِ ِ
 .۹از روندها و رویدادهای ِ پرآوازه بهره بجوی
هنگامیِ کهِِبتهوونِ شنید ِ،کهِ سپاهیانِِ دوکِ ولینگتون ،ارتشِِ ناپلئونِ راِِدرهمشکستند ِ،آهنگسازِ سمفونیِ خودِ راِ
نوشتِ وِ آن راِ «پیروزیِ ولینگتون»ِ نامید ِ.اینِ کار ِ،کامیابانهِ ازِ آبِ درآمد ِ،آنراِ برپایهیِِنیکخواهانهِ برایِِکرپانِیانِِ
[قربانیان]ِجنگیِاجراِکردندِ.اینِبرایِِبتهوونِبهگونهِایِشدِکهِاوِتوانستِباِساختههایِِخودِکارمندانِِ[دیپلمات]ِوِ
چهرههایِدرجهِیکِِکشوریِراِسرگرمِکندِ .
بهِآنِچیزیِکهِدرِپیرامونِِتوِاستِ،گوشِکن؛ِخواهِِمشتریانِِتوِ،خواهِیکِرویدادِیاِگفتوِگوییِکارشناسانهِباشدِ.ازِ
جِستارهایِِپرآوازهِبهرهِبجویِ،آنگاهِخواهیِتوانستِشنوندگانِِخودِراِبهترِدرکِکنیِ ِ.
ِ

ِ

ِ
 .۱۰گهگاه تو باید گزینشی ناخوشایند داشته باشی

هرِبارِ،کهِکسیِتالشِمیکندِتاِکاریِنابههنجارِ[نامعمولی]ِانجامِدهدِ،بدبینیِبروزِمیکندِ.وِانجامِِکاریِشگرفِبه-
معنایِِانجامِکاریاستِکهِدیگرانِآنراِانجامِنمیدهندِ .
بتهوونِ«چهارتاییهاِـِکوارتتِـِدیرتر»ِراِآفریدِـِساختههاییِکهِدرِزمانِِخودِبرداشتِِکمیِنابههنجارِراِبههمراهِ
داشتِ.یکِآهنگسازِآنهاِراِهمچونِساختهایِ«ناخواناِوِبهترِنشدنی»ِپیداِکردِ.بیپرواِازِواکنشهایِِناسازگارِ،بتهوونِ
کارِبرِرویِِسبکِِنویِِموسیقیِراِادامهِمیدادِِ .
اینِکارِمیوهِدادِ.بهزودیِنگرشِهمگانِ[نسبتِبهِاینگونهِموسیقی]ِدگرگونِشدِ،وِاینِآفریدههایِبتهوونِفرتابِگرِ
[الهام]ِموسیقیدانانیِهمچونِریشاردِواگنرِوِبالِبارتوکِشدندِِِ.
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 .۱۱اگر می خواهی دوستی داشته باشی ـ به سرشت ِ آنان نگاه کن ،نه به شمار ِ آنان
دوستانِِنزدیکِ[راستین]ِدرِدورانِِسختیِ،یاریرسانِتوِهستندِ ِ.
درِدورانِزندگیِ،بتهوونِدرِپیرامونِِخودِتنهاِآدمهایِنزدیکِبخودِراِگردِآوردهِبودِ.باِدلسوزیِوِکمکِِآنهاِ،
آهنگسازِتوانستِسختترینِدورانِِزندگیاشِراِازِسرِبگذراندِ .
ِ
 .۱۲آماده برای ِ شکست باش
تهاِراِبهِنشانهِتسلیمِباالِ
درِراهِبرایِِدستیابیِبهِپیروزیِهموارهِفرازِوِنشیبهاییِپدیدارِمیشوندِ.بجایِِآنکهِ،دس ِ
ببریِ،آمادهِبرایِپذیرشِِآنانِباشِ .
هرچندِکهِبتهوونِدرِهمهیِزندگیاشِنامدارِبودِ،پیشِمیآمدِ،کهِکارهایِاوِنهِآنگونهِکهِبایدِدرکِمیشدِ،وِبخاطرِِ
مشکالتِِخودیِوِخانوادگیِآهنگسازِناچارِمیشدِتاِبیشِوِکمِزندگیِِبخورِوِنمیریِداشتهِباشد.
 .۱۳برتری خواهیهای ِ تو همواره جهش پیدا میکنند
هنرِِآفرینشگرانهی ِبتهوونِراِبهِسهِدورانِبخشِمیکنندِ:نخستینِ،میانیِوِپسینِ.درِهرِیکِاز ِاینِدورانهاِ،اوِ
زیرِِهنایشِِ[تحتِتاثیر]ِآدمهایِِگوناگونِبودِ.روندِِرویشِوِخودگستردگیِنیزِبرِسبکِِآهنگسازِکاراِبودِ ِ.
باِگذرانِِزندگیِ،دیدگاههایِ ِماِبهِزندگیِوِکارِدگرگونِمیشوندِ.پیرامونِِماِدرآیشِِبرجستهایِبرِرویِاینِپدیدهِ
میگذاردِ .
 .۱۴کارشناسان ،دانستههای ِ خود را با دیگران درمیان میگذارند
اینِگفتهِراِشنیدهاید ِکه ِ«بهِآنهاییِکهِنمیتوانندِباِدیگرانِهمبهرهِ[سهیم]ِشوندِ ،باید ِیادِدا ِد»؟ ِبتهوون ِبیشِوِکمِبهِ
بچههاِیادِمیدادِبزرگوارِباشندِ،تاِآنکهِبهِزورِِخودِببالندِ .
اینِیکِراهبردِِبردِـِبردِبهشمارِمیآمدِ:بتهوونِتواناییِِهمِبهرهسازیِِدیگرانِازِدانستههاِوِدستاوردهایِِخودِراِ
داشتِ،وِدانشجویانِدرِاینِزمانِ،درِنواختنِپیانوِوِویولونِچیرهدستترِمیشدندِ ِ.
انگیزهیِدیگرِآنِاستِکهِنشانِمیدهدِ،آموختنِ،میوهِببارِمیآوردِ .
ِ
 .۱۵آنچه که ما انجام میدهیم ،صد برابر ِ آن سپس به خود ما باز میگردد ِِ ِ
ِ
بتهوونِ باِ آموزگارِِ سربلندِِ آتی ِ،کارلِ چرنی کارِِمیکردِ [بهِ اوِ آموزشِ میداد] ِ.دهسالِ پسِ ازِ آن ِ،چرنیِ درِ وینِ
اجرایِِنخستِِکنسرتِپیانویِِپنجمِِبتهوونِراِبهنمایشِگذاردِ .
ازِ اینرویِ حتیِ اگرِ شماِ نمیتوانیدِِانگیزهایِ برایِِ آموزگارِ بودنِ داشتهِ باشید ِ،اینِ نمونهایِ بسیارِ آموزندهِِدرِ اینبارهِ
گرانِ راِ ازِ چیزیِ بهرهورِ میسازی ِ،هموارهِِبیشِ ازِ صدِ برابرِ پاداشِ اینِ کارِ راِ دریافتِ
است ِ،کهِ هنگامیِ کهِ توِ دی ِ
خواهیِکردِ .
ِ

ِ

ِ
 .۱۶هنگامیکه تو استاد در گسترهی جهان شدی ،کار ِ تو ،سرشت ِ تو میشود
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درِابتداِهمهِچیزِسختِدیدهِمیِشودِ.وِهرِاندازهِکهِکارِشودِ،درآیشِِآسانشوندگیِوِخودکارگیِرویِمیدهدِ .
درِنوجوانیِ،هنگامیکهِبتهوونِهنوزِتندرستِبودِ،سختِکوشانهِدانشِِانگارهایِموسیقیِوِبویژهِچیدمانِِملودیِ[آهنگ]ِ
سازیِراِیادِمیگرفتِِ.باِاز ِدستِدادنِِنیرویِِشنواییِِخودِ،اوِبهِساختنِِموسیقیِادامه ِدادِ،بدونِآنکهِبتواندِآنراِ
بشنودِ ِ.
درِآنهنگامِاوِنیازیِبهِشنیدنِِآنِنداشتِ.اوِباِتکیهِبرِیادداشتهایِِخودِمیِدانستِ،کهِموسیقیاشِچهِآواییِخواهدِ
داشتِ .
ِ
 .۱۷خود را فرهوش بخوان و بسوی فرهوش شدن برو
ازِآنجاییِکهِپدرِبتهوونِآنهمِدرِدورانِِکودکیاشِدرِاوِیکِفرهوشِِآتیِمیدیدِ،رویِاوِبسیارِسرمایهگذاریِکردِ،
تاِاینِپیشگوییِِاوِدرستِازِآبِدربیایدِ ِ.
هنگامیِکهِتوِدارایِامیدهاییِاینچنینِهستیِ،همینِنیزِبهتوِاینِبیباکیِراِمیدهدِتاِخودِراِباِاینگونهِامیدهاِهمسانِ
سازیِ .
ِ
 .۱۸بر پیشآمدها از پیش بنگرِ ِ
ِ
اگرِبتهوونِهنرِآفرینشگرانهِرا ِکنارِمیگذاشتِ،زندگیِآسودِهای ِبهدستِنمیآوردِ.برِآهنگسازِبارهاِباِانگیزههایِِ
بدخواهانهِ،نادادگریِرواداشتندِِ .
زندگیِپرِازِچیزهاییِاستِ،کهِبهتوِبستگیِندارندِ.اماِاینِنبایدِسدیِبرایِخودگستریِِتوِباشدِ .
ِ
 .۱۹به مردم نشان بده ،که چه برخوردی با تو داشته باشند
ِ
بتهوونِخواستارِِنگرورزیِبسیارِبودِ.هنگامیکهِشنوندگانِوِبینندگانِشروعِبهِگفتِوگوِباِیکدیگرِمیکردندِیا ِازِ
کانونگراییِ[تمرکز]ِدستِمیکشیدندِ،اوِمیتوانستِبسیارِسادهِدستِازِنوازندگیِبکشدِ.اوِهمچنینِ،اگرِدرمیانِِنواختنِِ
موسیقیِیکِنفرِبهناگهانِاوِراِآواِمیدادِ[صداِمیکرد]ِ،ازِنواختنِخودداریِمیکردِ.هنگامیکهِاوِپشتِِسازِِخودِمی-
نشستِ،همهِچیزِمیِبایستِبهِخواستِاوِباشدِ .
اگر ِمیخواهیِ ،باِتو ِرفتار ِشایستهای ِشودِ،اینرا ِباِرفتارِِخودِنشانِبده؛ ِاینِکهِچهِمیخواهیِ .وِپسِازِاینِدیگرانِ
اینِراِبهِدیدهِخواهندِداشتِِ .
ِ
 .۲۰مردم نیاز به هیجان دارند
ِ
مبارزهیِ درونیِِبتهوونِ برایِ اوِ انگیزهِ برایِِ ساختنِِ آفریدهِهایِِ موسیقیاییِ هیجانآمیزِ شدِِِ،درِ میانِ آنانِِسوناتِِ
پرآوازهِ«مهتاب»ِِ ِ.
راستینگیهاِکاالِبهشمارِمیآیندِ.اماِمردمِبهِهیجاناتِپاسخِمیدهندِ .
ِ
 .۲۱پول ،آرمانی بنیادین بهشمار نمیآید
ِ
موسیقیِ،شورِوِدلبستگیِِبنیادینِدرِزندگیِِبتهوونِبهشمارِمیآمدِ.موسیقیِسرپرستِاوِبودِوِازِاوِمیخواستِتاِ
آهنگهایِهرِچهِبیشترِبهیادِماندنیِوِهیجانآورِبیافریندِ.پولِبرایِآهنگسازِجایِدومِراِپرِمیکردِ .
روشنِاست ِکه ِپول ِارزشمندِاستِ.هرِکسِبرایِآنکهِبتواندِزندگیِوِکارِکندِ،نیازِبهِپولِداردِ.برایِآنکهِآنراِِبه-
دستِآوردِ،بیشِازِهمهِبایدِشایستگیِِخودِراِفرنودِ[ثابت]ِکردِ .
ِ
 .۲۲بهترین راه برای کامیاب شدن ،زایا بودن است
آیاِبتهوون ِنخستینِباریِکه ِپشتِپیانو ِنشستِ،پیشبینیِمیِکردِکهِ،آفریدههایِاوِصدهاِسالِزندهِمیمانند؟ِبهِگمانِِ
بسیارِ،نهِ.اماِ،اوِدرِدرازایِِ ِزندگیاشِبهِهنرِخودِمیبالیدِ ِ.
اینِچیزیِروشن ِاستِ :تالشِبرایِکوتاهِساختنِِراهِبرایِدستیابیِبهِپیروزیِ،وِهرِگامِبهسویِِآنِنیازِبهِجانبازیِ
وِتابآوردگیِداردِ.

نگرش

بهمناسبت  ۲۵۰مین زاد سال ِ لودویگ وان بتهوون
 .۲۳زود شروع به کار کن

نخستینِکنسرتِخودِراِبتهوونِدرِسالِِِ۱۷۷۸دادِ.درِآنهنگامِاوِِ۷سالِداشتِِ .
بلهِ،برایِشروعِ،هیچگاهِدیرِنیستِ.اماِبهترِازِهرِچیزِآناستِکهِتاِآنجاِکهِمیشودِزودِگامِبهِاینِراهِگذاشتِ،
زیراِروندِِخودساختگیِ،نیازِبهِسالهایِبسیارِداردِِ .
ِ
 .۲۴از کمک ِ دستیاران هراس مکن
هنگامیِکهِ بتهوونِ باِ رسانههاِ سروکارِ پیداِ کردِ وِ سرگرمِ سازماندهیِِ برخیِِکارهاِ شد ِ،اوِ ازِ برادرِ خود ِ،کارلِ
درخواستِکمکِکردِ ِ.
کارل ِبرِهنرِِآفرینشِگرانهی ِآهنگساز ِبهاِمیگذاشتِ[قیمتِتعیینِمیکرد]ِو ِلودویگ ِراِبهِبرگردانِِپرآوازهترینِ
آهنگهایاشِبرایِسازهایِدیگرِمیپذیراندِ .
اگرِازِکاریِسردرِنمیآوریِ،بدِنیستِ،کهِآدمیِراِبیابیِ،کهِکارِِتراِراهِبیندازدِـِوِدرِاینِهنگامِتوِمیِتوانیِبرِ
رویِِ کارِِ خودِ کانونِ گراییِ [تمرکز]ِ کنیِِ.اگرِ درِ میانِِ خویشاوندانِِ توِ هماهنگِکنندگانِِ درخورِ پیداِ نمیشوند ِ،توِ
هموارهِمیتوانیِازِآدمیِبیرونِازِپیرامونِِخویشاوندانِِخودِدرخواستِِکمکِکنیِ ِ.
ِ

ِ

ِ
 .۲۵تو همواره میتوانی پیشرفت کنی

زمانیِبتهوونِگفت«ِ:منِازِکاریِکهِتاکنونِانجامِدادهامِ،ناخوشنودمِ.ازِاینِپسِمنِراهیِدیگرِراِبرمیگزینم»ِ ِ.
اگرِبتهوونِبرِاینِاندیشهِبودِ،کهِمیتواندِبهترِکارِکندِ،پسِهرِیکِازِماِبایدِبرایِرسیدنِبهِفرهیختگیِتالشِکنیمِ .
برگردانِازِزبانِروسیِبزیانِپارسی ِ
ِ۱۱ماهِاوتِسالِِِ۲۰۲۰ـِبرلینِِِِِِ ِ

