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 ساز دو آهنگ   نازپروردۀ  و فرهوش    ونوازی کالرا شومان: پیان 
 ردان: بابک بردیا برگ 

 

الکن سویس   در شهر   ۱۹۲۶در سال   نمایان شده و ن  اینتر
   مانند -درنگ همه ، یک آلمانی

او آگاه   از بودن   -هاشهرک بیشتر
  آن ، وارد زیستای که در آنجا یمهسالخورد بانوی   دار با دی  برای   ]ظاهر[ استادگونه، سال، با نمای  میاندی فر  ؛شدند 

را که   ایزرد شده هایو نامه چان   هایزمان نگارهگو پرداختند، و همو بسیاری را در باغ به گفتشهرک شد. آنها زمان  
  آوردند. پس گذاشته شده بودند، بسامان در یم روغنی ای های سازمند ]مرتب[ روی پوشهبگونه

ی    مهمان، بانوی  از رفتر
ی[ نشسته بود... و صندیل   ب بسیاری را بدون جنبش بر روی  خورده، زمان سال    ریانی ]حصتر

  یک ؟چه بود آنجا 
 

او را رها  وضع که گناه از او نبود، اما این با این . وفا بود ! او از همان ابتدا ن  شکنی پیمان رسارس  زندگ
و و بگونه یهدیگر و با هم بار یکتنها باید کرد... اکنون نیم آیا دیگر زمان بسیاری  کرد، یمشکنی ناپذیر پیمان شت زگای بانتر
ی نخواهد دانست. کس و هیچکس او را داد باخته ]محکوم[ نخواهد کرد، زیرا هیچ؟ هیچبود  ماندهقر با ی چشمان     گاه چتر

 
 

  ویل  ، بایرونی مان  قهر  نند  ماسیما، ه خوشجوان   های دیگر قرار گرفته بود. مرد برگ ای افتاد، که بر روی  بانو به چاپ   سنگ
یش هیچا. در نگاهقوارهبد « باالپوش   »هارولد  بدون   و  بود د، تنها مهربانی شپسندی دیده نیمخود و  ناپذیریگونه ستر
-باره ترا خواهم فروخت. این»ببخش، پدر. من دو  و گفت:  گذاشتپایان. این زن رسانگشتان خود را بر روی نگاره  ن      نریم
شبنم   رسد و   چکیدن هوا و  سالخورده تا تاریک شدن  بانوی   . ...«درک خوایه کرد ه بهتر خواهد بود. تو مرا رای همب گونه
زده شده   همیشه خردمند خود شگفتکارفرمای        ناگهانی از هوس  که از رس دلواپس به دنبال او آمده و   ، زن خدمتکار  آمدن  

ی سن با نیست که  ی نابخردانهآیا این کار . ند را در باغ گذرا بود، زمان بسیاری   آن ،و سایل چنتر
 بهار، تا  هم در روزهای پایانی

 بادهای وزنده نشست؟ ضدر معر    هوا در باغی تاریک شدن  

  که در سال   ساز بزرگ بود ، آهنگشومان  برت ر   او نگاره، پدر    جوان بر روی  فرد  ، و شومان ماریا   سالخوردهنام   بانوی  
 از دنیا رفته بود.  نب    در نزدیگ   نیش ند  ا  دست دادگان در  از در خانۀ خرد  ۱۸۵۶

  ی ه خود دربار  نسک  ا برای  ه دادهگردآوری    در بود، و او،  برتولد لیتسمان با نمانی استادانه، گفته پیشآلمانی  ن مرد  آنام  
   یه، که همرس نزند  ماریا توانست به شن است که نیمساز، رو آهنگ

 را در دست داشت. بایگانی
 

-همواره یم ماریا  خانوادگ
   آنسک   های   برگنزد او رفته، تا بر روی   -کس دیگریا  - لیتسمان  روزی فرا خواهد رسید، که آقای   تدانس

  ، آن  خود نر
 سازد.  زنده گرانبها بود،برای او  یه را که سا

دانست، که امروز خسته نخواهد شد.  یم خون  به . نشستبزرگ[  ]پیانویرویال  در اتاق پذیرانی پشت   ماری شومان 
ی آدمکارهای شگفت  یهکنان دربار ناخشنود و غرغر  ؛ زن رفته بود خدمتکار   . های  انگتر باال برد و کلیدهای   رویال را  در   ماریا  پتر

های بسیار نیا ، او سن...آیا در این خفتفرو ناک بانگ آورد و  اندوهکرد[. آوای  را بساوید ]لمس  آن ی دارد؟ اما او   ی ز به چتر
 در روز   (Becker)ر  ک   آنرا نداشت تا از ب  توان  

. خود دست بکشد، حنر ی   رستاختر
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  یم  ماری
 

 دارانی خود را برای را شومانکال  او ای داشته باشد. مادر   آسودهتوانست زندگ
سپارش   کالرا. ه بود او گذاشت بیشتر

 شد. بیشتر یم  ماری  سهم]وصیت[ نامه خود را چند بار نوشت و هر بار 

ش سال که ناچار بود آیا او خود را بخاطر آن  را[ نیم   این] ماریدانست؟ کار یمی دروغ بگوید، گنه بسیار های  به دختر
 این سخن را بزبان ایان  در پ  برت شومان ر  دانست. حنر 

 
 زن و   پیوند  روز   از همرسش کمتر  ی هآ ورد که، اکنون او دربار  زندگ

ی در درون   چه. داند کمتر یم   شوهری
ی آمد،  شمار یمهبسیار خون  ب ونواز  که پیش از این پیان  ماری؟... نهفته بود  این زن چتر

، اگر تنها یک نت   دانست کهیم
 

وع به نوازندگ ی ب ، نادرست را برداریبا رسر ه  رهم خواهد خورد. مادرش هنگایم کهمه چتر
گ بیش نبود و  ماری  «. واخت یمننادرست یمنشسته و  رویال پشت  هنوز دختر  گفت »تو دروغ گفنر

خواهد   او با پدر را نگاری  مادرش، نامه یهانهای روز یادداشت ویه نمایان شود، او به دوبار  لیتسمان  که آقای  فردا، هنگایم 
ی را جدی نیممانی آل و این آقایداد.     هیچ چتر

ی د، زیرا در این گفته هیچ چتر دیگر بیاد ندارد، که در   ماری  نیست.  درسنر گتر
ی نگارهودگ  ک های آتش  سوزاند. زبانههانی را در شومینه یممادرش، با نگایه نگران، برگ . ای را دیده بود  خود چند بار چنتر

 خوردند. های نوشته شده را یمرسته و  ها برگ
 

زانه   رو های  ها، یادداشتبار دیگر نامه راکال . شد یم خوردهبود که  راستینگ
  شد. شومینه یم یهآنچه را که نیم شد ویرایش کرد، روان نوشت. یمباز شوهرش را  خود و 

*** 

  روی داده باشد. در بخش   ۱۸۵۴ماه مارس سال  ۲ تاری    خ  هبتواند یم رخداد این 
ونی   در  آنها ]حیاط[  یه خان بتر

  ی هاو را به خان کس ببیند که چگونه شوهر   ستخوانیم کالرا. ساختند یم  گردونه ]درشکه[ را آماده دوسلدورف 
ساله، وازدهد شد. ماری   سوار  مرد   پزشک پزشک و دو دستیار  همرایه  هب ماری  برند. پدر  دادگان ]دیوانگان[ یم دست از خرد

. خدمتکا  کردیم  پنجره، گریهایستاده کنار   ی زودی  هب پدر  . کنار بگذارند ها« را  داد »این نادانی نها فرمان یماما به آ کالرا ر نتر
مادر بیانی   ی هپنداشت، که در چهر گونه یم این ماری تندرست به خانه بازخواهد گشت. درست یا نادرست، تندرست  

 زد. خوشنود کننده چشمک یم

ی  ر  ماد ۱۸۵۶ سال  ماه ژوئن  ۲۹   در تاری    خ ی تا به واپ . ه درمانگاه رفتبار باو برای پستر  خود روشنانی  شوهر   هایم د  ستر
به این خاطر تنها به آنجا رفته، تا بداند و دل آسوده شود   کالرا کرد   او گمان یم  کرد رها نیم شگرقی او را برداشت  بخشد. 

رد، که،  خانه آو هرا ب برتر  های ]اسناد[ ا و بنچکهنامه ت از کلف  یاهبست همراه خود هنجا ببراسنر مرده. او از آ شومان که 
برآن شد، تا به سوگواری   کالرا شوهر،  . دو هفته پس از مرگاخته شدند انددرنگ به درون شومینه روشن است، که ن  

،  ، پرسانماریاو دست  . پایان دهد   گاه شد. آسایش  و رهسپار  را گرفت  فردیناند و   ودویگ ل بزرگتر

دن ز آن پیش ا   برامس گری کنرسنر در اروپا رسگرم بود. به گردش  برامسدانی  دستهها ببچه نزدیک به دو سال او با ست 
  حنر در نسک  

 
کردند،  نوبت یادداشت یمههای بسیاری در آن بسال برت شومان ر  و  کالرا، که شومان  یه خانوادخانوادگ
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ی چ ،گاهآسایش در  ر پد و تنها پس از مرگنوشت. یم ی ی شگفتتر ناگهان از آنجا رفت.  ه آنها بر  « وفادایه»دای . روی داد انگتر
های با چهره کالرا شنید، که  ماریو  « به آنجا رفته بود، بازگشتبرامس»دانی  یهآهن، که برای بدرقاز ایستگاه راه تار و تتر

ی گفت،  کس یمپچ کنان به  چگونه مادرش پچ آورد، که او یاد یم هناخودآگاهانه ب ماریگردد. یمخاکسپاری باز که گویا از آیتر
برای یک فرد  مسایل . در رس داشت یی دیگر هافکر روشنی هزمان بدر آن کالراویل . پدر چگونه بود  [ پس از مرگ  برامس] 

ز گذشت  حنر پس ا« را ندیدند. برامسزمان آنها دیگر »دانی . پس از آنهارتا نیستدودوتا چی ساده حساب دوازده ساله، 
 .  شدند یمدیدار با او    خواستار خود  نوشتاری، از مادر   یهبگون  کالرا  یه بزرگ شدفرزندان   ،های بسیار الس

ی یادگاری ، آویزان بر روی بزرگ   نشان   ، یمار  های یگ از نخستتر
 

مان پدر هنوز زنده  ز نآ در  . بود  اتاق پذیرانی  دیوار  سنگ
ساز و در  ی آهنگهره، چپیشدر  پیکرساز ساخته شده بود.  «ارنست ریتشل  »  یهبوسیل ۱۸۴۶بود. این نشان در سال 

قروچه دندان   کالراچگونه   ،که بداند آن نشان و بدون آن  نشان دادن با  برتر  زمان.  درست درخور   ی همرس او. هره، چزمینه
تر از  ارزش»زیرا آفریننده با : وضیح یم داد[ت ]تنگیخگونه یماند، به مهمانان این زمینه را به او دادهنقش  چرا ، که رود یم

 رساننده است«.  

برت ،د کرده باشد. در کودگیاد ندارد که پدر آوای   ]صدای[ خود را بلنهب اری م  تا آنجا گرما و   کالرا ف[ ]برخال یناسازا  ، ر 
 آنر  یهفت کرد، که برای هممهربانی دریا

 
فروش در  یک نسک همرس   ،یوهانا او،  بسنده بود. بیهوده نبود که مادر   اش زندگ

ی کودگ   پرسک را ی« یم خورشیدپرسش را »خرگوشک   ئو سیویکا   نه چندان بزرگ  رک  هش ه نیمنامید. هیچ چتر ساخت. تتر
   راست های   محیل، کنرستکلیسای    نواز رگ موسیقر   اهای  آموزش

 
... زندگ

 
به   ش  پدر  زودرس  با مرگ   [ واقیع] گونهخانگ

 یورش آورد    کوچک    دنیای  
 

به او این توانانی را  پدر  یه بازماند . نان نداشت غمسال داشت. او  ۱۶زمان در آن برتر  خانگ
ی شود، که دلخواه او یمداد تا رسگرم یم ی  او بسیار پشتکاردار  شنایس ]حقوق دان[ از دید  هوده یهباشد، و پیشآن چتر

 ]جدی[ بود.  

ان »، کرد ای از آبجو و شامپاین خفه یمبا نوشابهخود را ، دیگر  دانشجویان   به همراه  شومان  -را خوار نیم « گوشبازی دختر
  . رد آو دیه باال یمکرد، ب

   نی داستا و این . یک دختر به دنیا آورد حنر از او  که   هم ریختخدمتکار روی با یک دختر
 

همیشگ
م ن « دار پولپرسک  » بود.    یافت پول خون  ، با در از دنیا رفت و دختر  دی زو هنوزاد ب . شناختیم رسر

 
، برای همیشه از زندگ

 کندزند موسیقر نیم توانست  ، او بدون  و البتهشد.  رس ناپدید  سبکین جوان  ا
 

   .گ

ی بار  شومان   در  هایرا در یگ از کنرست کالرا ویکبرای نخستتر
 

ی خانگ بچ ی هدید. دربار  یگالیت  فرهوش   ی هسال ۸ یهدختر
 دهد. فرا کوچک گوش ونواز   به پیان ته بودند، و اکنون او برآن شد تا خودش به او پیش از این گف  [غه]ناب 

ی در  ویک یهدر خان شومان  ۱۸۳۱ سال   اوت در ماه   نامۀ خود و با  روز در یادداشت  همانجای گرفت و در شامگاه   یگالیت 
ی   یان  آدمشگفنر نوشت: »آیا من در میان   ی ی چتر   . گارش دید، رویدادی زشت بود آموز  یهکه او در خانهستم؟!« نخستتر

  سگ ، و بچه همچون انجام ندادهاش را دبستانی  های تکلیفاو چرا که   کشید،  پرس کوچکتر خود را برای آن یم موهای   ویک 
 کشید. زوزه یم ایخوردهکتک

  کالرا و  آموخته او داده بود، یم ین بتمر  را که آموزگار برای  هومل  سال او بدون آنکه درنگ کند، کنرست   همان در تابستان  
، پشت  در ا ی ، با جای ینجا نتر ی ی  نه نشادیه   متر ی پرداخته، و بیشهای نوشتاری ]حروف[، به یادگتر -کم به او نگاه یم و  نوشتر

 بود. زده کرده دانست، او را شگفتای را بلد نبود و هیچگونه داستانی را نیم کودکانههیچگونه بازی   کالراکه کرد. این
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ی بکه در ن    ویک ش دری ی فر . کرد یم زرین تخم بود کهبرای پدرش، مرغگ  کالرا ی ناداری به   دنیا آمده بود، از »منجالب  هچتر
« رسید 

 
ی در دل   های  از همان سال  و  شاهزادگ    نخستتر

ی یم دختر  تر ارزش اب افکند، کهخود چنتر
 

ی در زندگ   است و پول ین چتر
کرد، که  پافشاری یمآن،  ، بجای  نداشت موسیقیانی  یهدرونداشت ]استعداد[ ویژ  ویک خود بود.  یهید تنها در اندیشبا

و  ده خوانن  ماریاننا  خود  همرس  خود را بر روی باشد. او بر آن شد تا روش  ها[ یم  آرمانی فرهوشان ]نابغهآموزش   روش   دارای  
   هب فشار با  فریدریش توانا، آزمایش کند.   ونوازیپیان 

ی در   ها ها و تمرین]خسته کردن[ او با کنرست همرسش، با وامانده ساختر
پدر و   نزد  هر کرده بجانی رساند، که همرسش از دست او فراهرسانجام کار را ب  زاییدهر سال یک بچه یم ماریاننا که   حایل

   و دیگر هیچگاه زن   آمد ر یم شماهنشنایس باو، نمک این رفتار   ویک  مادرش رفت. از دید  
ی  خود را نبخشید.  پیشتر

 

 ک ی و   ش ی در ی فر   گوتلوب   وهان ی 

، او بچه ها را از  سانۀ  فتر از او(. اگر به ایگ بزرگتر و سه تا کوچک . برادر داشت چهار  کالراگرفت )   ماریاننا پس از جدانی
 باو 

 
ها خوب دیده شود. اما   آگیهی  هابرگ بایست بر روی  کرد، زیرا این نام یمپافشاری یم کالرا ر کنیم، پدر بر نام   خانوادگ
   های  در سال

ی ،  نخستتر
 

 تا پنج بچهدختر این  داد، حنر بودن نشان نیم گونه نشانی از فرهوشهیچ کالرا زندگ
 

زبان باز  سالگ
 یم همرس با  ویک که  تا زمانی  -شگفنر نیست  و جای  - نکرده بود. بهرگونه

 
کرد، در خانواده  خود در یک خانه زندگ

  خواست چگونه یمپروا را رام کند، ن   ی  ماریاننا  توان آن را نداشت که ویک هنگایم که شدند. و ها خاموش نیمجنجالو جار 
ی  کالرا از  ی بدربیاید از آب چتر   تر پسان . بود آرسته ]کامل[ [ ادی ]حافظهو ی  شنوانی  دارای   ناشنوا  یچه. روشن شد، که دختر

ین سالدر ها را شماری از کنرست شومان  کالرا   های  بیشتر
 

 اخگر  ه که ب ویکنواخت. یمبر از  زندگ
درونداشت   سخنر

   ]استعداد[ 
و  سخنهکه باز آنزودتر  کالرا گونه، این . رویال نشاند  دید، او را پشت  خود یم را در دختر    عآید، رسر

ی   به نواختر
 رد. نو کپیا

ی و خواندن  بر  ویکبا این حال  کاری    های  گو و گفت  در  کالراتوانست برای این توانانی یم  . کرد پافشاری یم کالراتوان نوشتر
بچه را برای  ها سودمند باش کنرست  ی هدربار 

ی دختر   درس پشت  انگلیس و فرانسه  های  زبان ی  یادگتر  د. همچنتر
ی نشاندند   متر

 . شود اروپا  برنامه رهسپار   برای اجرای  بایست یم  دختر  این دیر یا زود   زیرا 
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 به شیوه تا پایان   کالرا
 

   های  زندگ
ی زنی  به قدمآب و هوانی بیش از یک ساعت . او در هر وفادار ماند آموزش و پرورش  آهنتر

  . یدا کرد به خواست خود دست پ  ویک . پرداختیم
  آسانی تاب   ه، برفتهپیشبارداری  او، حنر در زمان   از این پس دختر

ی حنر به   گری  آن بود تا در هر زمانی به گردش ی هنوزدهم را آورده و آماد یه سد گری در اروپای  گردش   های  سخنر  هتی
ی رسزم دازد.   های  تر  دوردست بت 

ی  . دوستانی اروپانی  یهبرجست  درباریان   های  یشکشپ-گوهران ]جواهرات[ بود   ، اما دارای  بازی نداشت برای   روسگعاو   نتر
 در  ۹در  شد. خریداری یم دادن کنرست برای  های ابریشیم او جامه رای  ب  ا ام ،نداشتبرای بازی 

 
در   ،گواندهاوسسالگ

ین تاالر  
ی   شهر کنرست    بزرگتر   ۱۰در  . آمد به آنجا یمبرای اجرای برنامه اسبه چهار  یها گردونب، یگالیت 

 
  پاگانینی  برای  سالگ

 نواخت. یم

 

 هاوس گواند 

کرد، در  نیم  خود را بلند گاه آوای  که این جوان هیچاز آن کالرا . ز دنیانی دیگر آمده بود ا شومان گویا که   ،ویک  یهدر خان
 شگفت بود. 

ها یم ۹که   برتر   ی   هاو ب ،را یاد داد. گذشته از آن باشکقایم به او بازی  دانست، سال از او بزرگتر بود، و بسیار چتر
 

سادگ
ی گردش هنگام  ه[ بکالرااز او ] که خواسته بود  کوچک، ی  کالرااو به  یهبود. از نام رهچهخوب ش  اکنرسنر  گری  نخستتر

ی  شومان توان ن  برد که پشتیبانی کند، یم  شما، من در عربستیان  هنگام   نبود  هب خرید«: »... دختر بچه را »یمنظر با چه چتر
  ی هتازه دربار  شش داستان   ؛بگویم برای شما  استشما  رد خوشایند انی را که مو هنآن داستا یهام تا همبودم و آماده

ا دربار  یههای هالک کنندشوخناک و سپس داستان ها، صد و یک چیستان، هشت چیستان  دوقلو  راهزنان و   یهبسیار گتر
 !«   اند سناکر ت چه، اااایوا)روح( سپید    روان  

ا گآنها دوتانی به گردش بیشتر  کرد. ش را نگاه نیماهمیشه، زیر پای ز، مانند پرداخیال ن  شوما پرداختند. شهر یم ن  مو ری در پتر
دست  ه آرایم بهخود را ب  اندیشمند  همگام   بود تا باالپوش  ناچار  کالرا، و اه بودند بر رس ر هانی سنگرو روی پیادهها زمان

د تا پای او گتر نکرده و ب ی نیافتد.  هبگتر  زمتر

کشش پیدا   -، آن هم نه به شوخی کارلبرادرش  زن  - زایل ر  به  باخت،همواره دل یمو بیست ساله شد  ان شوم ه  کگایمنه
، اما این  میان باشد توانست سخنی در نیممیان آنان  ای]عاشقانه[  مهرورزانه گونه رویداد  از هیچکرد. روشن است که، 

 
 

و  خود را از دل  تواند آنکه او باز آنپیش  -شیفتگ   ۱۸۳۳ اگهان در سال  ن  زایل ر  . همراه نیاورد هب ش ارنج کیم برای -د ن کنبتر
شگر  فشار   خاطر  هسال او بهمان را لرزاند، که در ماه اکتت    شومان او چنان  از دنیا رفت. مرگ   ه 

ی شد.  س  [ بستر انه ]عصن 
ه این بیماری برای مدنر او را رها نیم خرد،   از دست دادن   آور   رنجهراس   فت، گایهر گرا دربریم شومان کرد. گایه اندویه تتر

کنار گذارده و هر  هخردانه را بن   های  اندیشه خود خوانده بود، به او اندرز داد تا  نزد  هبداد. پزشگ که این جوان او را آزار یم
د   تاکنون زیستگاه ]طبیعت[     دارونی بهتر از این دارو نیافریده.   چ هی ،چه زودتر زن بگتر

ی زمان در ه ستدر    متر
  ؛ شد جوانی نمایان  دختر

ن فری ا  بوهیم،  بارون   یهسال ۱۸ دختر
ٌ
  رنستینا ا    و  برت ر   . میان  نک  رنستینا ف

ی بود وار رشک یمدیوانه ایگونههب کالرا  زبانه کشید.  مهرورزانه  پیوندی     توانانی  یههم در کنار   . برد و خشمگتر
زودی با  هاین جفت ب همراه آن دارا و نامدار... هنان زنانه، و بمآوردی چه-نداشت  ینا رنست ا  یازی به ، او ناشهای]استعداد[
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[ دیوانه گاه دچار  بهگاه  کالراکه، این دیگر نامزد شدند. با دیدن  یک به   شود، پدرش او را برای آموزشگونه یمسانی ]حالنر
یگالی  به سال دختر فرستاد. پس از نیم ن سد  ر  د   ی   ا دبازگشت، ت ت 

ی -شوی مسییح ]غسل تعمید[ یگ از برادران وشست ر آیتر
کت[ کند ش هما -هبدست برتر  و  رنستینا ا  - داد رنج یمای دردآور گونههتازه او را ب  تعمیدی  پدر و مادر   دیدن   . انبازی ]رسر

  ر به آیهالکت برساند. کاهآنها را بخواست دلش یم کالرا کردند، و ردش یمر در کلیسا گدیگیک دست  
ی زن وشوهری   پیوند   تر

، . کشید  ی فت. اما  ر  آشه  روس به شهر  ع ی هخانواد دار  برای دی برت ر  و  ئو سویکا به  ن ما شو  مادر   به دیدار   رنستینا ا  بنابر آیتر
   رنستینا ا  شد که    ناگهان روشنهزودی و بهب

  راست  دختر
ی   تر

 
[قنارستگ ]غتر  نیست، بلکه فرزند   کنن فری بارون ف یگ از   انونی

  فرزندستار ]موضوع[ را با بهاین ج فریکن خانم و آقای باشد، که او یم خویشاوندان  
 

ای بزرگوارانه  گونههب، نوزاد  خواندگ
 کرده بودند.  پنهان  

 

 ]واقعیت[ که، فردید ]قانون[ نیم
 

دست   بارون یونی ثروت میلپدرخوانده به  پس از مرگ   ا تین رنس ا  گذاشت تا این راستینگ
ی اینداد رنج یمپیدا کند، او را   آن به نامزد  بود، نیازی بخود آگاه  یهکه از پیشینکه، دختر با آن. و همچنتر

ی -خود نیم ه گفتر
ی بسنده یم آندید. در  ی کار را کرد  شومان ا برهم زد، و بود، تا نامزدی ر زمان همتر ی همتر و نسبت به  اآیش ر . گذشته از آن دنتر

ی این کالرا  خود را در برابر  دیرتر او .  ود«ب بایست باشد، ن»آن درایسر که یم   رنستینا ا   زمان در  ن»...تو در آ : کرد توجیه یمچنتر
ی  راه میان   یهنیم او کس است  دم، ر ککه، من گمان یمستاشد...این یدا پ نستینا ر ا  جا و در این بزرگ بودی  کودک و دختر

و بر آن بودم تا خود را به آفرید یهکه به من رهانی خواهد بخشید. من با هم  زنانه بچسبانم«.  ی هنتر

اش این بود،  هونه تالیسر برای دیدار از او نکرد. بهانهیچگ کالرا [ در درمانگاه بود، رتب ر  ] کالرا در آن دو سایل که، شوهر  
-براسنر یم  کالرازده کند. اما چشمگتر است که، اگر تواند بیمار را هیجانزیرا این کار یم ،رند ادپزشکان او را از دیدار بازیم

-هرا ب برت ر  که بتواند ی آنبرااو شد جلوی او را گرفت؟ برای نمونه، یمببیند، مگر  خواست کاری را انجام دهد و یا کس را 
  بدست آورد، 

ی رشک ا رسسخنر  کرد.  کار  آزگار پی ی چهار سال  انگتر

 برای  تا آن کالرا و  برت ر  میان  زود پیوند   زودی  هب
ی ی شد که همه چتر   را کال  آشکار شد. او برای   پدر  ویک   جانی آتشتر

ش را به  ۱۸۳۶ سال   یه رسکشانه بپا کرد و در ماه ژانویجاروجنجایل به   شومان  دادن  فرستاد، و از راه درسدن با شتاب دختر
  آهن  دیگر در ایستگاه راهای پنهانی با یکگونهه دوستان قرار گذاشتند تا ببا کمک   دادگان این دلا اش خودداری کرد. امخانه

ای،  ایستاده متو درست در برابر  امروز هولیا[ شد: »تا بدچار سودا ]مالیخ شومان رفت،  کالرا که   کنند. هنگایمدیدار   ستپ  
م... تو هم اینو ت نستماتو یم گمانم، هچنان نزدیک، که بگرایم،   ی  کالرا  ومند مرا دوست بدار، یمرا در آغوش بگتر -گونه نتر

ی از خود  را به او برگرداند و همان برتر    ای  هنامه یها همفرمان داد ت کالرا شنوی؟« پدر به     یوار درخواست کرد. د برتر    را نتر
دیگر را فراموش کنند، اما این کار  کردند تا یکتالش یم دادگاندل. داشتیم دور دیگر سال و نیم آنها را از یکیک دانی ج

  برت ر  امید، که  نواخت، به آنهای   او را یم ست، سوناتنش پنجره یم ندرت کنار  هکه ب  کالراهمراه داشت. هرسانجام بدی ب
ی در  کالرا  در کنرست   شومان  ۱۸۳۷سال  اوت ماه  ۱۳بشنود. در تاری    خ    آنجا گذشته و  از  که  . برای آننمایان شد  یگ الیت 

ی پشنر نشست ی هدر رد او را نبیند  -! کالرادر درجۀ نخست -کس  ی آواهای موسیقر بکه نخس. همتر گوش رسیدند، او  هتتر
ومندتر هم   ،از میان نرفته، بلکه واژگون ]برعکس[ کالرابه  او نسبت های  نه تنها درآیش افت، کهدری  نتر

بیش از هر زمانی
کنر را گذاشت و از یک آشنای  ادداشگل ی   یهاند. او در دستشده برنامه به   پس از اجرای  ها را خواهش کرد تا گل مشتر
ده ،"بله" تاه نوشته شده بود: »تنها بنویس بدهد. در یادداشت کو  کالرا  خواستم تنها یک واژه را با  یمای. اگر مرا از یاد نت 
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ی تو  سوی   . اما من باید از "کالرا"وردها بنویسم   [ و آکهانتواتها ] کار  هب باشم، تا برای تو مبارزه  کنم و دست مطمت 
   یه، و هم"بله"یم گویم درنگ داده شد: »پاسخ ن  شوم«. 

واژه را همیشه خواهد گفت«.  گوش   شما این  من در   هسنر
ی  یه یک نام برتر  پنهانی نامزد کردند.  دادگاندلروز پس از آن یک دختر او را   آن  و در  نوشت ویکمند ]رسیم[ به آیتر

هم بلد تازه  ش دارم؟ ار به دل»من چکاو گفت: را نپذیرفت آن ویکدارد. وست یم ا از ته دل دکه او ر و این خواستگاری کرد 
  به دست چتر  و  پا  به گالش، ساز است! تو با او تنها برای آموزشکند که آهنگت درست بنوازد، گمان یمنیس

 
دوندگ

 خوایه کرد!«. 

شدانست تا ، او بهتر یمید کشیم داد بر دختر گریانش  شفریدری  به شوهری دهد. و بهتر از آن هم  ار دکرا به یک بان دختر
و رسمایه او  برای هتی باشد. پدرش  ا باید درخدمت  تنه کالرا  د. که به هیچکس شوهرش نده  ست انآ گذاری کرده،  پول و نتر

ی نگ از ر د[ را ن  کالرا ]  پس این مزخرفات یعنی چه؟! و او    کالرا د... بر یم وین  و  گ پرا ، دن س در برنامه به  برای اجرای   یگ الیت 
 کردن  را  کالرا ویکمندی نشان دهد: ، از خود تواندارشدلکوتاه به   های  پیام  ن  د تا برای رساندشناچار یم 

خود   از زندانی
برای پنهان  و آماده  نوشت اتاق یم پوش  ف های کتخته کردن  داشت، و او هر دقیقه با گوش دادن به جرجر در اتاق بازیم 

  ویک  تو باشم!« خواهم که خوشبخت، از آن  خواهم، نه برلیان، تنها یم»من نه اسب یمنوشت بود. ای که یمردن نامهک
  
   خود را برای   کوتاه زمان از فشار بر دختر

 
  ی  ا ر کال او نیازی به  . بیان کرد  برتر  ا ب گو و گفتخود خودداری کرده، آمادگ

ی نداشت. گریگردش  ، برای  بر مرده همچون گاری   و  گریان، دلتنگ   های هتی

ی یگر در دبار   برتر  و   . بود   یگالیت 

یل  دستما دادن  تکان -دانستند دو یمش به نشانی که تنها آنا، و نگاهکرد نگاهبانی یم کالرا ی هخان در کنار   برتر  گاهان شام
راه آن بود که  هو چشم ب شد ارینه ]قدییم[ رهسپار یمپ بازار    سوی  هبا شتاب ب  شوماناو،  یدن  بود. با د   -پنجره سپید از پشت  

امیدی در نوسان بود.  امیدی به شادی و از شادی به ناناگهان همراه او خواهد شد. او صد بار در روز از ناهب کالرا چه زمانی 
کارانه سازماندیه کرده،  فریبای گونههتو ب پدر  که را ای زدیامن خت   ها اکنون در روزنامههمکنم، که یم»گهگاه گمان 
ی خم  سوی  هب و پس از آن  خواهم خواند   م«. نز با آوانی بلند فریاد یمو   شدهزمتر

ی  وچگ نزدیک  ک  ر کلیسای  د  کالراو   برتر    ۱۸۴۰سال   اوت  ماه   ۱۲در پایان روز   شدند.  دیگر نامزد با یک یگ الیت 

 *** 

  گردآلود، که بر روی    های  دوباره به پوشه ان ماریا شوم 
 
هم انباشته شده بودند نگایه انداخته،  ]سقف[ رویال روی شکوب  ا

ی نت نواخته شده بود  دانست که  یم  دیمخوب بود که آ ماند. تا پایان برجای یم و آیا  چشم براه آن بود که چه زمانی نخستتر
ی این]احساسات[  های  درآیش ی درخشندۀ آتشتر  . انجامید  به کجا خواهند چنتر

ی با درآیش  کالراو  . داد ود را فریب یمخد ، شایآورد پدید یم در فکرش خواست، یم نی را کهکالرا که آن ، هنگایمبرتر    این  ، نتر
ی زنی را  ومند   شومان  آرزوی بدست آوردن  کرد   بازی یم برتر  برای جستار، زمانی چند درست نقش چنتر در او بسیار نتر

  زن و  پیوند   درنگ پس از جشن  زن و شوهر ن   ن  شوما . بود 
ی وع به نوشتر خود کردند.   یههای روزانیادداشت  شوهری رسر

ی خوا  خود  نوبت »آرزوها و امیدهای  هها بآن ، یادداشت ند: در دستک  گونه پیمان بست جوانان این   شان یهاستهو همچنتر
ی کنند. اما دیگر را یادداشت کنند« تا بتوانند از بدفهیماز یک دیگر  یک ای از همان ابتدا گوش شنوا بر  برتر  و   کالرا پیشگتر

ی نداشتند. در این خانۀ   الیت 
 

 یمبچه یگ
 

  ۱۸۴۱گونه گفت که در سال   توان این. یم شدند دار یمکردند که خود بچههانی زندگ
برتنیازمندی  یهآوردند. همدنیا یمهها هر سال یک بچه ببچه   در  ر 

 
   ،زندگ

 
جوان در   ، شوهر  شومان. بود  کالرابا  زندگ

 یم کالراکه درک کند که خود بدون آنرس هم اشت  یادد دستک  
 

کند،  برای نمایان شدن در برابر بینندگان و شنوندگان زندگ
ی نوشت: »خواست   مند از یادها بروی، زیرا  چنتر مند من آن است که تو همچون یک هتی -یمهمرس بسیار باالتر از یک هتی

 .. .امیافته خود دست زمان به باالترین آرزوی  گاه در برابر مردم نمایان نشوی، آنتو دیگر هیچ آن برسم کهه باشد، و اگر ب
، که با  یانگار سهل زن   . خدمتکاران  بیاید  ماریا شتر دادن به  برای  ای و گذشته از آن، دایه نما بایسر نیم خواهم که تو انگشت
یکشتاب بکار گرفته شده هایو  روند را کش یم  اینقره خوری  خوراک کارد و چنگال   ، که گهگاه نی هااند، آشت  ی گرانبهای    چتر
های  جا اینها، این یه هم شوند،خانم خانه ناپدید یم

ی  «.  آیندشمار یمه روزمره بچتر
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 خواهد او یم که  کرد شاری یمخود پاف  رای   ر در خانه بماند، بکه  شوهر  خانه، در پاسخ به خواهش   ترک   هنگامهب کالرا ارها ب
 به آفرینش  

 
یک تکه نان نباشد. او   یه  موسیقر پرداخته و در اندیشبه شوهرش این شایش ]امکان[ را بدهد تا با آسودگ

ی نهسر ]وضعیت[ کار کند. د یم  ... سلسیل باطلور ت تواند در چنتر

 

 بت خود را به  های  ای از ساختهگزیده  شومان زمانی  برد. ن  اندازه رشک یم کالرا از آن  گذشته
 
  ی چهرهنویسنده و  ن آرنیم ینا ف

  ،بایست یک بت وجود داشته باشد تنها یم شومان  چشمان   ناآرام بود. در برابر   کالرا دار پیشکش کرد. روشن است که نام 
 خود را  او پاک کرده و همه جا نام   های  نوشته پیشکسر را از دستهای  نام یههم کالرا، شومان گ  ر ز مپس اهمرسش! 
 نوشت.  

ها برنامه اجرا  همراه او در کنرستهو این دوسنر بیشتر برای آن بود تا بتواند ب کرد دوسنر   ولینا ویاردو پ با  کالرازمانی چند 
و   ویاردو   یهمهمان بودن در خان هنگام هب  کالراکه  آورد. هنگایمیم  ههمراهپول خون  ب  کالرا برای   دوتانی  یهاجرای برنام . کند 

ی یم، گفت: »بسیار زیبانی را دید  شکوهمند   ارگ   ن ن   باد  باد  در  تورگنیف  ی ی چتر ی چنتر   « ! داشتمچه خوب یم شد اگر من نتر
 . بشنود   پولینا   یهواست دربار خدیگر نیم کالرا   . پایان رسید هب شان در یک واژه، دوسنر 

   روسیه  در  شومان  یهخانواد گری  پس از گردش
ی هنبازانه را ادامه   هایدهیادمان و پس از بازگشت به خانه، آنها دیگر نوشتر

 ه پابرجا بماند.  سویانای همهگونههناامیدانه در تالش بود تا ب  برتر  ندادند. 

، روسیگرفته به آساخو  برای یک اروپانی   بیش از اندازه  هم در زمستان، نآ ش، اهایبا جادهنوزدهم  ی هسد یهیش   آلمانی
اف پتر  برنامه از سوی   برای اجرای   کالرافراخوانی با . آفرین بود هراس  زبارسر

 
را   کالراوانست نیم ت برتر  که   ، آشکار بود ورگ

ی بر آن پافشاری یم را   برتر   ساخته های   او قرار بود زیرا  ،کند کرد، که شوهرش او را همرایه  تنها رها کند، و خود او نتر
بر که برای هنگایم بنوازد.  ،  شومان آقای » نامدار  زن و شوهر   ورود   ی هکه دربار   رویس را  های  نوشتاری از روزنامه برگردان   ت ر 
ی شد. مگر او  خراسنر هب او خواندند،  -خود داده بود یهنویسنده این برنام را به نوشت-« ماریا ویک   شومان شوهر   شمگتر
، راه، رسماهای رویس با بادهای   های  ؟ سخنر است به زنش نی کم بها  پیوست  تنها  که همتای آنها را    هانی مهمانخانه ییحی

    ،توان پیدا کرد ا نیمهیچ کجا در اروپ
ها را نیم شومان  تندرسنر ی ی کالراها اما برای آورد. اینتاب این چتر ی -یمنشمار هب چتر

 برای هموندان   زرین   شد، در اتاق  ر شام خوردن سپارهخود  طرفداران همراهاو  . آمدند 
اتوری یم ا یهخانواد زمستانی -مت 

به او هشدار داده بودند، که آب   . لرزید مهمانخانه از رسما بخود یم اتاقخود از آبجو در  شکم   با پر کردن   برت ر  نواخت، و 
ی  -آندر . همراه خود برده بود بهآلمانی  آبجوی یادی ز ن مقدار ه افتادار هپیش از ب برت ر  و  استدر روسیه رسشار از باکتر

هنگام    هرسگردان بود. ب ،رویس در جانی تا پایس از شب گذشته عو همچون  رفتاز پیش او یم بازنگشتههنوز  کالرا زمان، 
  بازگشت به خانه

 شد دیناپذیر دچار آسیبای بازگشتگونههب برت ر   ، تندرسنر
 

ی شد.  . دگ   درسدن د تا به برآن شدناو بستر
ی و   ماریا دنیا آمدند:  هب شومان   دیگر    چهار فرزند  تر بروند. در اینجا مالیم آب و هوای  به شهری دارای   کوچک دارای دو    ای  التر

ی دو برادر  -نیا وگ  ی  و  یولیا -خواهر  کمک کرد تا تندرسنر    برتر  هرچند به  درسدن  اما  . د شدن -ردیناند ف  و  ودویگ ل-و همچنتر
 همراه نیاورد. هآرامش ب شومان   یه خانواد یابد، اما برای  ز با  خود را 
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، میان  گونه، برای هر هب
امون  بایست در رو او یم ۱۸۴۹ سال   آتش بس برجای بود. در بهار   برت ر  و  کالرا  زمانی   ستانی در پتر

 کند   پس  درسدن  شهر  
 

 از زندگ
 

[ پابرجا    برچیدگ مهستان ]انحالل   مجلس[ از سوی شاه هرج و مرج   دگردیسانه ]انقالن 
 بود.  

پدافند ]دفاع[ از   « و همراه با شماری دیگر برای  ندخدمت زیر پرچم بت   بهآمدند، تا او را » شومان دنبال  ههنگایم که ب
گری  او در گردش ناخوانده باور کردند، که شوهر   د. مهمانان  ر ان کپنه او را در خانه کالراسنگرها بفرستند،  ه« بینو ن  »آلمان  
  است

ی ون رفتند  آنان با شتاب از در   ، و زن و شوهر پس از رفتر ، گایه  گاری  بر سوار گایه   ؛پشنر فرار کردند و از شهر بتر
ن به مکانی دورافتاده رسید، به مکانی که  ساز در پایاآهنگ یهدخانوا  . (بودش اهفتم بارداری در ماه   کالرا که پیاده )با این
 به کار بچه کالرااز آسیاب بیفتد.  ها آبدر آنجا بمانند، تا برآن شدند 

 
  گاوها   برای  نجا تنها آزیرا در  ،ها شد رسگرم رسیدگ

 . شد کنرست داد یم

وع پس از  ی دوباره رسر    ی  جا  وسلدورف د  آگاه شد، که در شهر   کالرا شد.  بازگشت به خانه همه چتر
آزاد   شهر  رهت  ارکستر

ی نیاز دارد: اشده، و در تالش  ی ی چتر  دوست  شهر آرام   ،وسلدورفد فتاد تا شوهرش را بپذیراند، که او درست به چنتر
، با د   خوب.  ستمزدیداشتنی

ی   کار    ییچگونه برا هکرد که بهبر آن پافشاری یم برتر  این پیشنهاد را بپذیرد،  برتر  کرد تا تالش یم کالرا اندازههر    رهت 
برت   نجامرسا . ارکستر ساخته نشده  شود. دوباره جابجا یم شومان دهد.  در او تن یهبه خواستناچار شد  ر 

ی شومان  یهدر خان ۱۸۵۳ سال   اکتت    ماه   ۱در تاری    خ  ی توانست  یم ،شد ساز نیماگر رویدادی رسنوشت رخ داد، که  چتر
 . آمد ساز  آهنگ دیدن  هساله ب ۲۰ رامس  س ب یوهان  :  آید مچون رویدادی روزمره بچشم  ه

 

   یهاو با نام
  ن  یگ از دوستا سپاریسر

ی هخود ب موسیقیانی   های  ختهو سا برتر  ان ]از   برامس ه کنزد او آمده بود. همتر ی چند متر
   شومان خود[ را نواخت،  های  ساخته

 
یک دقیقه درنگ کنید، من باید همرسم را   کنمسست: »خواهش یماو را گ  نوازندگ
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  یاد یم هخوب ب ماری فراخوانم«. 
ی    ی هنستند دربار تواپدرش نیم ر و ماد  برامس آورد، که پس از رفتر

ی   ی هجز دربار دیگری  چتر
   شومان گو کنند. و دیگر گفتبامدادی با یک  یهاننوآور  دیدار  

ی وع به نوشتر اما از  ، کرد   برامس یهبار نوشتاری در  حنر رسر
ی رسدرنیم ماریگو با او.  و در پاسخ از گفت  کالراو   چاپ آن خودداری کرد   آورد.  از هیچ چتر

 نامید، چه کس بود؟یم  «سهان  سپس او را بگونه ای مهربانانه »  کالرا«، که  درخشان این »نوجوان  

   خاطر  ، که بهامبورگدر  والتر  خیابان کودگ را در دوران   سیوهان  
ی نجا بدنام بود، گذراند.  آخانه در یک روسن   جای داشتر

 ی  ده نوازن-دان او موسیقر  پدر  
 
 یم اشکوبه یهبود، خانواده در یک خان  -باسنتر ک

 
خانه و   اتاقچند کرد، که از ای زندگ ی با آشت 

 این پرس  ۷از کوچگ ساخته شده بود.   خواب   اتاق  
 

 دیگر هم ۱۰ت، و در یم نواخفورته پیانو  خون  بهسالگ
 

  ی هسالگ
یان  

کرد،  رم یم و مردم را رسگ نواختگاهان در آنها یم شام برامسکه هانی  محیل، در مکان های  خانه ها و روسن  خانهیم مشتر
د  برامس بود که گونهشناختند. ایناو را یم ی و خواندن را یاد بگتر -یم هچگونه زاد که بچه،  دانستیمزودتر از آنکه نوشتر

    د. شو 

که  هنگایمباری ساالنه و نه کودکانه. شنر نه بزرگبردا برجای گذاشت؛ ماری در  از خود  ]احساس[ دوگانه برداشنر  برامس
، که در آن مادر گهان به اتاق  نا هماری ب با شتاب از جا  برامس، رد شد وادوتانی رسگرم   موسیقر بودند،  برامس و  ش پذیرانی
ی ]غریزی[ خود را از او پس  هگونهب کالرا، پرید    هآ و با خود اندیشید:  . کرد خود را هموار   یهد و جامیکشای رسشتتر

ی   ، چتر
م استکنندهننگرا [ سختبا آوانی ]صدا کالرا ! ای نیست، دختر انه به نی راسنر  های!« ب: »چه کار کودکانهگفت  برامسگتر

ی شد  برامس  نباید از دست    . استمانند کف دست صاف او  . خشمگتر

 *** 

ش جای  اهای نت را در کیفرها و برگای پول، سیگاآرایم بستهه...پدر ب۱۸۵۴ مارس سال   ۴روز  ،استروز و اکنون آن
ش در  یم به قصد  راسنر برآن است تا چند روزی به جانی برود، نه هو او... ب پریده، خاموش او نشسته   رنگ کنار  دهد. دختر
داند، که این به  یم اما  ماریبرند. یم  -نیش ند  ا  به -او را برای همیشه وز امر اما شاید هم  . د که برای همیشه خانه را ترک کنآن

برآن بود تا   پدر گویا   نآآمد. چند روز پیش از  شنزدهدارند   او اما پنهانی بدر کنار پدر باز یم  . او را از بودن  استچه معنا 
   که آشکار   گونهبیندازد، اما آن راین  رود   درون  هخود را ب

گرفته  را   ماری او  آب انداخت.  درون  را  اشنامزدی شد، تنها انگشتر
ومندانه در فته و گر درنگ  ن  او را کند تا ال پرتاب یمبه با، کند یم بلند و  چون و چرا همانی هست که  پدر ن   . کشد ب آغوشنتر

ناگهان  هدرها و خواهرها را داشته باشد. سپس ببرا خردمند باشد، هوای  خواهد از او یمهمچون همیشه،  پیش از این بود. 
انه به چشمانای سخت گونههب  و ه گمان باز خواهد گشت، بسیار زود ، که ن  گوید و یم نگرد یمش اگتر

 
  درسدن از  مگ

گاهان با  آرام جای خواهند گرفت.  او همچون گذشته، روزها موسیقر خواهد نوشت و شام خواهند رفت و در یک مکان  
 ها بازی خواهد کرد. بچه

ی با ما خواه  ؟آمد د     ماما نتر

کم،   . شود یم ناک اندوه  اشهچهر و  - اگر بخواهد    شاید، دختر

 شود. پدر، در بسته یم پشت رس  

ی در آن یابد، دریم ماری  بسیار های   سالپس از گذشت   ی .  چند  ه استروی داد وسلدورفد آنان در  ی هزمان در خانچه چتر

 دی در آنها حنر سایه. دست او افتاد ها نوشته بود بو بچه کالرااو از درمانگاه به  پدر، که  یهنام
 

 شود. ده نیمای از دیوانگ

ی  ی در دستهمتر را از   یگر آنهای دهم این و هم  کالرا که دیرتر . روشن است  نیش ند  ا  او در  های  های ساختهنوشتهگونه نتر
  میان یم 

 
ساز  آورند، که آهنگاد یمیه، دیرتر بند ا گاه او را بازدید کردهکه در درمان،  نشوما  آشنایان و دوستان   برد. همگ

امون را روا نب  های او به گریهنجار ]عادی[ بود. در ابتدا پزشکان حنر گردشهرفتاری ب چون و چرا دارای   بدون   -یمو پتر
 ها« پایان داده شود.   شکان درخواست کرد تا به »این آزادیاز این رویداد آگاه شد و از پز  کالراناگهان  هکه بداشتند   تا زمانی 
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 پایانی بود.   یهچک کالراو   برامس   عاشقانه[ میان   یهمهرورزانه ]رابط  پیوند   بود، و آغاز   کالرا واهان جدانی از  خ شومان 

ی ب خود  گتر نبود. دل کالرااز  برت ر  اما    فهمید یم او ه بود. شد کالرا ها پیش از این باری بر دوش  دید، که مدتروشنی یم هاو نتر
   ،جدانی  هک

 
ی را از  کالرا   پرآوازگ «   : رفت را برگزید درست برون ، تنها راه  خود  روی از دید  برد، و از اینیم بتر

 
خود را به »دیوانگ

   . پندارند ساز ]که خودش را به آن راه زده باشد[ نیمظاهرزدن. او را یک 
ساز، از  آهنگ یهشکنند همه از تندرسنر

 
 

آفرین هرگونهه. ببودند او آگاه  یهخویاندرنده و تند ای  هافرسدگ ، برای پزشکان ، فرهوشبود ، او یک هتی پدیده ای   ، روانی
بر آن   هرگز که او   روشن است، . خواهد خودکسر کند آورد که یمحنر ادای کس را در یم شومان د. مآسامان بشمار یم ن  

خود و  سامان دادن به روان  و رس  ،گریسایشآ بهامید  نیش ند  ا  در آرامش   او خفه کند.  راین نبود که خود را در رود  
ی و کار در یک مکان   -»تندرست شده«  آدیم همچون - ره  دوبابازگشت     را کال ها را داشت. اما او بچه  همراه  هآرام ب و جایگتر

   د. را دستکم گرفته بو 

ی دارای  حنر یک آدم    ون بیاید. بتر   نیش ند  ا  کیم بود تا زنده و با خرد از   بخت   تندرست نتر

آسوده   و  بگذار شوهرش دیوانه باشد و آرام : ن  اندازه روشن بود  شومان  گر درمان خود به پزشک   های  در بخشنامه کالرا 
  
 

  با ازمیان بردن و رونویس  بماند.    یک فرهوش یبیوه ،گونه کاسنر چهی بدون  پایان رساند. او باید  هب نیش د  ن ا  خود را در   زندگ
ی بود   و  خواهان   کالرا، برتر  های نوشتاری و نامه ادماندگارهای  ی  او در این  نقش  کس نسبت به چهیکه این آنیک چتر

ای  بیوهی شایسته، و سپس رس ، همشومان کودکان    ، مادر دلسوز  کالسیک  ابدی   گ  زر ب 1او موزای  ؛نشود بدگمان داستان 
 . خواهد رفتشمار هشکسته بدل

ی  ، گری کند گردش  جازه نداشت ااو دیگر  زودی دریافت که در تله افتاده است. هب شومان  او   برای   . آهنگ بسازد همچنتر
  کند تا برای  یم خواهش سوز جانای گونههنویسد، ببرای زنش یم برتر  مرگ بود.  بزرگ[ همانند   دوری از رویال ]پیانوی  

د ویل هیچ پاسیحی نیمنزد آنان برود. هعیس مسیح ب وز  زادر  جشن   مناسبت  هب ها بچه دیدن   کم  کند دست. خواهش یمگتر
کنون هنوز پدرش    دنیا آمد و تا هب یش ن ند  ا  به  شومان  را که پس از رهسپاری   فلیکس ش اچان    ]عکس[ پرس کوچک یهنگار 

د یمن ز هم هیچ پاسیحی . بارا ندیده، بفرستد  -ن  یند. آن  یم درن    برامسآیریای ]وفادار[ او   یهستایند یها نامه ،. در برابر گتر
   ، اما باید به این خاطر رسزنش کرد نشیفته را  این جوان   گمان 

  [ برامس  های  هبیچاره از خواندن ]نام زندانی
ی که  این و دانستر

این  از خواندن  ! یا کرد پیدا یم حایل ، چه ها رفتهبچهو  کالرا  پیشس مسیح عی زادروز   جشن   دیدار  هی ببا شاد برامس 
با شکوه را  آمد! من تابستانی شمار یمهب دراز م اتو چه اندازه برای جدانی از زن   زمان  : »داد چه حایل به او دست یم  جستار 
  را دوست یم او اندازه ن   چنانو  هستماو  یهشیفتبا او گذراندم. من تا آنجا  همراه

ی دیگری گویا برایم   دارم، که هر چتر
او، و بیش از هر   های  در نامه  بسیار زیبا گان  آن واژ  یههم خاطر  هب تا  خواهم کرد تا او را دوباره ببینمتالش .. . استخایل تو 

 بخاطر  
ی -خوب نسبت به من آن خودمانی و بسیار  تو با این برخورد   پاسگذاری کنم. زن  سو ، از ابه من "تو" خوشایندی  چتر

!«  درا شاد ساخت که نیمام  دل چنان  انی

  هامبورگ سوی هدو ب این . او نیستند  یهدر اندیش برامسو نه او و نه ت بهره اسن   کالرادریافت، که تماس با  شومان
   از دوست   برامسآشنا شوند. خانم    برامس  تا با مادر   رهسپار شدند 

اروشن بود،  ن اشآمد. برایپرسش خوشش  دختر
مند  یوهانستر از سال بزرگ ۱۳زنی شوهردار را با هفت بچه، که گذشته از آن ای« مزمایه چهبا » پرسش ی هتی ، و همچنتر
ی یم  . کند با او آشنا یمباشد، نتر
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  شکیبانی نشان یم  از خود بود،  ش نار زمانی که شوهر در ک کالرا
ی   در اله س ۴۰بیش و کم  کالرای، نیش ند  ا  او به  داد. با رفتر

ی   گری  گردش  ای  ژرف
ی البههای هنام وسلدورفد کرد و از را بازی یم ه دایاو نقش   یهشیفت س  برام رفت. فرو درن  ن   هتی   انگتر

  دادوست  کالرای  فرستاد: »خانم یم ایامیدانهنا
ه ]خط[ دست و بالممن، هر چه زودتر دست  شتنی .  کم با چند دبتر   را بگتر

ی ترا یمیمآنان   دریافت    ن  اهای دهشتناک خواگونههب  خواهم!«  باشم، اما بیش از هر چتر

ی وضع از این  برامسخانم    »او با   . بود  یچون و چرا ولنگار آدیم ن   ،کالرااو،  چشم  : پس او یک دایه شده! در بود خشمگتر
دن   تا این اندازه  رود. خداوند به تو ا تنها یمکند، همه جکنرسنر یم های گریبیگانه گردش های  آدم دست  هها ببچه ست 

ون نشستهتوانش ]استعداد[ بخشیده، اما تو این   بر اجرای   کالرا ها، ای!« گذشته از آن، در آن سالگونه در آنجا بتر
ی را  را کال  ،برتر   شایش   ]امکان[ بازگشت   شوهرش.  های  اد، تا به ساختهدبرتری یم برامس  های  ساخته - یم بیش از هر چتر

مند  یک زن   با که    بود ندازه خوشنود  ا ترساند، زیرا او اکنون ن    !  استدیگر همکار هتی

 بت 
 
تالش کرد تا   و  گاه آمدهبه درمان  ۱۸۵۴  سال  ریل   آو کرد، در ماه  او را ستایش یم شومان زمانی  همانی که ، ن آرنیم ینا ف
  کالرا ای برای درنگ نامههنجار ]طبییع[ یافت، ن  هچرا بو چون ن   اما  افتاده،را ن  اندازه از پا شومان او که  . رهاند را ب شومان
د! هتا همرسش را ب کرد ، از او خواهش  کنانالبهنوشته،   خانه بت 

 

ن   نا ی بت 
 
 م ی آرن  ف

-یمرا درک ن شومان خ اصالت رو   و  ت اسبدنی و هم روانی بیمار هم  که،  بیماری مالیخولیانی است ،او  ر  گدرمان پزشک   »
توان پنداشت،  این را هم نادیده گرفت. یم کالرا بهره از هر گونه رویکردی«. روشن است که،  در اینجاست، ن   شومان . د کن

گرفت، اما او    پافشاری کننده آرام نیم ینای  بت ند! بهرگونه، روشن است که را سوزا  ینا بت  یه ای نامبا چه خوشنودیکه او 
   آسیب شد. خانم   دچار  ، نا شوم   با دیگر جوان نبود و پس از دیدار  

 
ی امید  ن آرنیم  ف  آمد. شمار یم هشومان ب  واپستر

«  »سه رمانس با عنوان کالرا   یهچاپ شد های  ساختهبدخوایه،  نه از روی    ،دیگر  بار  یک برامس،  شومان کیم پیش از مرگ  
  ، که شومان از آن آگاه بود دانستنیمآشکارا  س یوهان  وقف[ شده بود، اما دهش ] برامس به  فرستاد. این اپوس و ا برای  را 
 ام«.  دوست داشتنی    دیگری را نوشته بود: »پیشکش به شوهر  در ابتدا دهش    کالرا که

ی با پزشکان   دشوارترین راه   شومان  خوری برخواهد  خوراک آنها را آگاه کرد که دست از  . برگزید  را  -دهندگانآزار  یا  ستتر
پزشکان   سوی  هخود را ب ی هشبانخوراک  یهماندبا زور وادار به خوردن کنند، او پس او را که تالش کردند داشت. هنگایم

به   شوهرش را زنده ببیند، بهتر است ای دریافت کرد: اگر او یم خواهد نامه نیش ند  ا  از  کالراپرتاب کرد. پیامدش آن بود که 
ی  برامسو  نیش ند  ا   سوی  هب کالراد. آنجا بیای -درست در همان .  تنها از دنیا رفتتنهای   شومان ر آنجا شد. او رهسپا  در ن  نتر

 کرد. دارش دیدار یمآهن با دل راهایستگاه   در  کالرا زمانی که این رویداد رخ داد،  

شود. با   شاز او بخواهد که همرس  برامسبود تا  آن راه  هبشوهر، چشم ساخت که پس از مرگ  پنهان نیم  شومان خانم   
ه ی ی انگتر ، شاید، ن  ای چنتر

ی ی تا شاید  گایه سفر کرد به آسایش برامس  همراه همرسش،  درنگ پس از مرگ  نتر   رخواست  دچنتر
ی رخ دهد در مکانی رمانتیک  برامس   وایآخوش  رآمد. رمانتیک از آب دغتر . اما، همه چتر
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ی درخواسنر چن  برامس  نکزیر   کالراگاه با  ز آنجا رفت و دیگر هیچنکرد، با شتاب ا تر
 

 بزر ی بستهرد.  یک  بام  زندگ
 

-نامهاز  گ
  و  ماند  شان برجا دوسنر بیندازد. به آنها  نگایه انداخت و حنر نخواست  راین  رود  به او بازگرداند، در  کالرا را که  شاهای
 ادامه ن  یکدیگر را تا پایا  ا بنگاری نامه

 
   امسبر   هرچند  ،دادند  زندگ

 
 در زندگ

 
 . داشت یبسیار  های  اش دلباختگ

شبرد و ناگوار ن   به نقش خود در این رویداد   برامس،  شومان  پس از مرگ   ه 
گویند، این  یم . داد ]احساس[ گناه او را آزار یم س 

ش ه 
، او را آسوده نیم تا پایان   س 

 
   ها، تا آنجا که در توانشاو سال روی است کهگذاشت. از اینزندگ

  و  ماری بود، رسپرسنر
 ش را هر چند کم، تیمار کند.  اهایهتا بچ خواست یم کالرا ، از  داشنر چشم ، بدون  گرفت  را بر دوش  اش خواهران برادران و 

را   ان یچگونه آنهآنان باور داشت و به یههمیسر هو کم  هب داورانه پیش کالرا خوشبخت نبودند.  شومان  هیچیک از فرزندان  
او   دانست. خود نیم  های  دیدگاه بیان   ار  رسی

 

 از بیماری  س ۲۷در  یولیا 
 

[ اندوهرفت. هنگایم  سل از دنیا الگ بردند، او خود را   کالرانزد ه ناک را بکه تلگرام با این دادۀ ]خت 
ی ر اش را اجرا کرد، گونی که هیچنامه اما او برنامه  ن  . با خواندکرد ای یمهاجرای برنامآماده  ی به    فردیناند   برادرش خ نداده. چتر

ی   از دنیا رفت ۴۱خو گرفته بود ]معتاد شده بود[ و در مورفتر
 

 در درمان ۵۱در  ودویگ لاو،  دیگر   برادر   . سالگ
 

گایه  سالگ
بار هم  یکحنر مادرش  ، این آدم   بدبخت در آنجا در بند بود هنگایم که سایل  ۲۸و در - که مادرش او را به آنجا فرستاده 

ی برای او ناخوشایند یندرگذشت. دیدارهانی ا -فتنر  شدار دیهب  خود را برای   ستباییم، زیرا او بودند چنتر
 

ها   کنرستآمادگ
 . داشتیم نگاه 
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[!  های  کنرست  ها، اینکنرست ار بن   ماری فرنه ]لعننر ی دچار شده  یماری سل ب که به ، یکسود! مادرش به فل اندازه از آنها بتر
روزی به  شبانه تا او از آموزشگاه   داده بود سوم  ی ه]کوپه[ رد اتاق   نورد ]قطار[ و آنهم برای  آهن برگ   ، تنها پول برای  ود ب

  کف  بایست شب را بر  یم که آدم   د آن بو ی معناهاو. در آن دوران این ب یه]اجازه[ سخاوتمندان با روادید  هم آن ، خانه بیاید 
 زنده ماندن داشت.  کیم برای    نورد بگذراند. و روشن است، که او زمان  آهن تاق  ا

  ی هو هم بدی نبود  ونواز  او پیان ...  ماری و اما 
 

ی های  گریش دگر   در او را  ش در خدمت مادرش بود. ازندگ ش همرایه  اهتی
   . کرد یم

ی دیگر   کالرا هنگایم که  . بپوشد  هانی را او چه جامه کهکرد  های مادر، دقت یمجامه ر روی  بیشمار ب های  یقه با دوختر
   های  سال در 

   پایانی
 

   واالی   در آموزشگاه   واالنی  خود، جایگاه   زندگ
ی ب ماری ، ه بود دست آورده بفرانکفورت  موسیقر او   ا نتر

ی یم های  ریگش دبه گر  کالراه هنگایم ک . رفت آم رفت،هتی    روز  داد. در مادر آموزش یم وزان  او به هتی
 

،  کالرا بازنشستگ
ی خود را بازنشسته کرد  ماری    های  مادرش در سالاندازه زیباتر از که ن    ماری. به کار ادامه دهد شد تا او هرچند تالش یم ؛ نتر
  
 گاه شوهر نگرفت.  خود بود، هیچ جوانی

  یههماما  کالرا  ای  بر 
 

 بخود آیریا ]وفادار[ ماند. در دوران   او تا پایان  آمدند. شمار یم هبدییه بها این از خود گذشتگ
 

  زندگ
ی دردهای   ومند در دست  پتر ی پندرمانی آزمون هر  پس از دادند. را آزار یم ونواز ها، پیاننتر   کالرا ی را به د، پزشگ نامدار چنتر

و پس از  شست، بیماران شدند تماشاگران، رویال ن گاه پشت  همان آن، در درمان کالرا ر کنید«. داد: »کنرست برگزا
ی آ  ای جادونی ناپدید شد.  گونههکوردها درد بنخستتر

ی خواست  هاز آنچه که ب ، دیرتر  ماری  س   همگان قرار دادن   راسنر رخ داده بود، آگاه شد. واپستر
   مادر، در دستر

پدر   بایگانی
ی زمش، اپیش از مرگ چند روز  کالرا را ویرایش کرده بود. آن ها او سال که  ن بایگانی آ-بود  -گتر شد. او خواهش کرد تا برایتر
اندازه خوشبخت بودند، باز  ن  که آنها ، زمانی آنها با هم آشنانی   هانی که به زمان  نواخته شود، همان شومان  های  رمانس اش
ی بو یم ی ی چتر  در ز   کالراد که گردند. این، واپستر

 
 از دنیا رفته بود.  آن ز ا پستنها چند ماه  اش شنید. ندگ

 *** 

رسخاب   های  به رسکوه ماری شومان آید. شمار هها بدرآیش یههم ن  ترین درآیش ]احساس[ در میابهرهن   خشم، شاید، 
  . گذارند، فروکش کردند  از خود برجای  پانی  که رد  آنن  ، شنگریست. خشم و درد دریاچه یم [شفاف] نروش شونده و آب  

  لیتسمان  . آقای  د ست   هشومین به آتشچرب را یگ پس از دیگری  ای  پارچه های  پذیرانی رد شد و پوشه اتاق   از میان   ماری
 بدرود!  ،. و در پایانکالرابخش، . برگردد خایل ب باید با دستان  

   ه در برگ  چاپ شد نوشتار   های  بیشتر بخش برگردان  
ننر   زبان  ه رویس ب، از زبان  ۲۰۱۴ سال   ری    خ«   ماه اوت  تا »کاروان   اینتر

 های چان  از بابک بردیا رهنگا  پاریس و گزینش  
 

 : ی  . ۲۰۲۰آوریل سال    ۸برلتر
 

  یا موساهاموزها   1
 
ی یونان هستند که وظیفۀ الهام بخشیدنن  شاعرانه را به شاعران و هتی   ه پری از نیمه خدایان اساطتر

ٔ
ذوق و قریحه

ی دارند  گفته یم شد. الهام بخش آنان بوده  مندان در کنار هتی  غلب به زنانی کهااین عنوان بعدها   .مندان روی زمتر


