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ی ت  رویداد   ۳۱
ا دربار   اریخ   مندلسون یهگیر

 ساز( آهنگ  سال  میر  زاد ۲۱۰ مناسبت  ه)ب

 : بابک بردیابرگردان

مندلسون شمار  ف.  خود   ِ 
ی

زندگ در   ، باورنکردنی ]استعداد[  درونداشتی  با  از گوناگون    ،   
ی

بزرگ ساختبسیار    های  هترین 
، چ   نوشت.  آوازی    اجرای    ، چه برای  ارکستی   ه برای  موسیقیانی

ی یماو، هر چند که از آن خرده  یهگران آفرینش  هتی -گتر
 بدست آورده و برای    سازماِن   های  نو بر پایه  شد، با دیدگاهِ 

ی
همیشه ییک از    کشورداری ویژه بود، و او کامیانی ِ بسیار بزرگ

 . دمان شد ها و مر زمان یههم سازاِن آورترین آهنگنام
 

 
 
  ی هاو در زمین  دارا. پدر    یه از یک خانوادهم  آن.  رفتگآلمان رسچشمه یم  هودیاِن ی  یهد. فلیکس مندلسون از خانوا۱

 پرآوازه بود.   ،سوف[بزرگش همچون یک فرزانه ]فیلکامیاب، و پدر   ،داریبانک
ل۲ یاکوب  بارتولدی.  فلیکس مندلسون  ناِم   . ودویگ  بود  ی  ]کاُبَوند  چنیر آۀ  این خانواد  هنگساز  مل[  از  پیش  او    یهنایم. 

ناِم مندلسون نامیده یم دین ِ مسییح، آنها  از پذیرش ِ  اما پس  تازه  شد،   ِ 
ی

ب  : را برگزیدند   ایخانوادگ هرگونه، هبارتولدی. 
 ِ نخسِت  فلیکس با ناِم 

ی
 تاری    خ شد.  خود، واردِ  خانوادگ

این۳  ِ را یم. 
ی

زندگ تاری    خ ِ  داشت که،  روا  مندلسون یمتوان  ب  باگونههتوانست  دیگر  اگر کاای  آهنگسلتی رل  شد،   ساز  ، 
ی کیس بود که به درونداشِت   و مادر    پدر   ای، دوسِت تا اندازهنایم ِ آلمانی   موسیقانی ِ پرسبچه نی برد، و   او نبود. او نخستیر
 نند.  باز ک موسیقی  یهاو راه را در زمین برای  او پیشنهاد کرد تا   به پدر و مادر  
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 سازهانی ۴
ی ی که فلیکس ن  . نخستیر  پیانو و ویلون بودند. آنها را فراگرفت، فورتهواخیی

ی کنرسِت . هنگایم۵  اجرا کرد.  رگزیدهب مهماناِن  برای  خود را   که او تنها نه سال داشت، نخستیر
ی آواز یمای بالنده ]عال گونههنواخت، بلکه ب. مندلسون در کودگ نه تنها زبردستانه ساز یم۶ مچون یک خواند. او ه[ نتر

 برنامه اجرا کرد.   ۱۰نخست در  بار   ده برای  خوانن
ی

 سالگ
ی آهنِگ  ۱۲. فلیکس مندلسون در ۷  نخستیر

ی
 . ساختخود را  سالگ

 او از آموزشگاه واالی    ۱۶. در  ۸
ی

شایسته،    نوجواِن    ِموسیقیانی   های  آن با آشنا شدن با ساخته  که رسپرسِت   پاریس  سالگ
 کرد.   را به او داد، دیدن[ نمره]اره الترین شمبا
   ،وتهنایم، یوهان گ یه. نویسند۹

-مند یمبسیار ارزش بود، نوجوان  را که در آن زمان هنوز  مندلسون یهگرانآفرینش هتی
 دانست. 

 

 
 
 ِ خود، مندلسون بیش از    . در درازای  ۱۰

ی
آفرید.   ،کوچکری  بسیا  قیانی ِ بسیار بزرگ و شمار  موسی  ی هساخت  ۱۰۰زندگ

ی او . ۱۱ ی یم یشخو  های  د، و خودش کنرستمشمار یم آه ببسیار واال  رهتی  کرد. را رهتی
آورد. ریشارد واگتی مار یمشهدوست داشتتی ِ خود ب   فراموش شده بود، آهنگساز  دیگر  زمان    آن  . مندلسون باخ را که۱۲

ی او  رده، اما خاست باخ    روی  زد که او دنبالهیم  او انگ  حتی به  گتر
 
-یهودی  های  ه از دیدگاهشد، زیرا همیمنگرفته    یجد

ی س  واگتی آگاه بودند.  تتر

 
 
 
پیشگفتار  ۱۳  .   

 
]ا برای  وررتو  موسیقیانی  شکسپتر   [  فکایه ِ  نام  ،  نمایش ِ  همچون   شِب   »رویای  به  اکنون   » تابستانی

 ید. آشمار یمهویس[ دنیا ب]عر  ارویس نامدارترین مارش  
ای دانش دلسون دارای  کس من. فلی۱۴ [ بود.  انی فرز  های  دکتی  ]فلسقی
ی ۱۵ ی پابرجاست.  امروز هگذاری کرد، که تا بموسیقی را پایه  آموزشگاه واالی   گی. این او بود که در الیتی  نتر
 . فرزند شد  ۵ و در این پیوند دارای   یک بار پیوند زن و شوهری بست ،. آهنگساز ۱۶
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 . داشتدیگر همچون لیست و شوپن دوستی  نامدار   مندلسون با آهنگسازاِن . ۱۷
نگره  آموزگار    ۱۸۲۱  . در ساِل ۱۸ ]تئوری    ای  دانش ِ   

[،    موسیقی ،موسیقی با گ  سلتی را  ای خوش  وته، که دیدهمندلسون 
 او شد، آشنا کرد.  و پیشوای  بزرگتی  نزدیِک  دوسِت  تر پسانکار داشت و  تازه داِن موسیقی  نسبت به کارهای  

نگارگر شته  . گذ۱۹ مندلسون   ، به موسیقی را دوست یماز گرایش  ]نقایسی کردن[  بخونی  ی  او  و در  داشت.  مداد  با  کار 
ه فرستاد، که  ش یمادوستان و خویشاوندان  فکایه برای    ها و جستارهای  های خود را با نگارهاو نامه  . ود دست بآبرنگ چتر

هویسی و رسشِت  ی  د. نکناو گوایه یم شادِ  بر تتر
 

 
دارد،   ی جا گی پزی  او در ال ِیانیپا  یِ ااشکوبه  ی مندلسون، که اکنون در خانه کسیفل  یآبرنگ تاکنون ناشناخته ی(«: نگارهCadenabbia) یبه کاِدناباه »نگ

 گردد یبازم ۱۸۳۷ژوئن ساِل  ۲۳  ِخ یبه تار

 
ی   آوازی    در فرهنگستاِن   ۱۸۲۹  ماه مه ساِل   ۱۱. در  ۲۰  اجرای    ،برلیر

ی -هاو، ب  پس از مرِگ   ی باخماتئو«  ی  اه »رنج  نخستیر
[ که این آفریده برجای گذاشت، تا دلسون اجی منرهتی  ومند بود، که فرهنگستان بر آن  آن را شد. درآییسی ]تاثتر اندازه نتر

نوزدهم زاییده شد، و   یهخود بگذارد. درست پس از این اجرا جنبش ِ باخ در سد  یهساالن  نگ اجرانی  را در ُج شد تا  آن
 جهانی بدست آورد.  شهرنی دلسون من
 
 

 
 
 
ی   (Gewandhaus« )گواندهاوس»که مندلسون رسپرستی ِ  . هنگایم۲۱ های بسیاری را  پذیرفت، پیشنهاد  را   یگدر الیتی

کنرست، دریافت داشت.   یهمدر برناآزموده  کار   سازاِن جوان و آهنگ  یهشایست   سازاِن آهنگ  های  آفریده  برای گنجاندِن 
-هاو را با خود ب  سون کار   ِ زودرس ِ خود بود. مندلمفونی با سخود را پیشنهاد کرد، ریشارد واگتی    آنهانی که کارهای    ییک از 

-ش نیماخوش  مندلسونتوان در آن دانست که واگتی از  کار را یماین  را برانگیخت. برهاِن   واگتی کار خشم  و این  جانی برد 
 او خرده گرفت.  آمد و پس از مرگش بسیار بر 

باور  .  ۲۲ به  به    ،آبراهاممندلسون،    پدر    بنا  امید  ین  بزرگ  بیشتی فانی ادختی  زمین  و  آنرفت یمموسیقی    یهدر  در  اما،   . 
ی    از پلکاِن   که یک زندوران این ی  باال رود، چتر

برجای ماند   شایسته   ساز  آهنگ  آمد. فانی یکشمار یمهب  پایهدونموسیقی
ه دست.  ساز  اما نه یک آهنگ  چتر
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پاریس  گردشگری    هنگاِم ه. ب۲۳ به  ی  ب  بازسازانۀ ]رفورماتیک[« ژرِف   مفونی مندلسون »س  ،هتی ارائه داد، که  را  -ه خود 

ی نابا شکست روبرو شد   با ارکستی   ها تمرین  هنگاِم  پس از آن آسیب بسیار بر   او شد، که  بزرِگ   امیدی  . این رویداد نخستیر
 مندلسون وارد آورد.   

اجرای  ۲۴ از  پس  لندن  ی هکامیابان  .  در  جشنوار برنامه  بنیادین ِ  مندلسون رسپرستی ِ  دوسلدورف  یه،  شهر ِ  در  را   راین 
 ارکستی   ِرسپرستی پیشنهاد  به او  ،  موسیقی ِ شهر ِ کلن  یهبرنامه در جشنوار   از اجرای    ، پس۱۸۳۵  در ساِل دریافت کرد. و  
ی نیک گِ مفو های ِ سبرای کنرست    . پذیرفترا  آن گدرننی که   ،شد یگ وادنهاوس در شهر الیتی

۲۵ 
ی

ای  د   یهدرج  ۱۸۳۶  ساِل شویم که، آهنگساز در  مندلسون آگاه یم  یهنام. ما از زندگ
[ را    های  دانش  کتی فرزانی ]فلسقی

 کند. دریافت یم
 های  شود. نامهدار بوده، آرمانی نشان داده یمکه او آدیم نمونه و خانوادهنبا بیان آمندلسون بیش و کم    یه. نمون۲۶

،  هشدخویانه یمتند  ای  ه دگرگونی   دچار    ساز که آهنگ   شود آشکار یم  .سازنداو این نمونه را ویران یم  یهبرادر ]خواهر[ زاد
ه ی رفتاری رفته یم  هو دیگران را به ریشخند ساختند یا آنکه یک بخت یمکه گهگاه او را تتر رفته تندرستی  گرفت. شاید، چنیر

د. ک او را از میان برد و رسانجام او را در جوانی به    ام مرگ ستی
 ِ فرزنداِن ۲۷

ی
 کرده، نمایندگاِن   مدت از دنیا رفت، زماِن دراز   یک بیماری    مندلسون بجز دویم، که از   . همیک

ی
 بسیاری زندگ

 داشت، یم  اشدوست  ی کهاما تنها کمتی از شش سال بیش از شوهر   سیلِس   او   دانش، فرهنگ و هتی شدند. زِن   ارجمندِ 
 کرد. 

ی
 زندگ

 
 
 
شد، همرسی آیریا گونه که گمان یمآنساز، روشن شد، که او  آهنگ  ار پس از مرِگ بسی  های  سال  ِت . پس از گذش۲۸

اما هیچموجودند نوشتاری، که گویا    های  یافته. در  نبود خود    ]وفادار[ برای زِن  این جستار  ،  بر  گاه نشان داده نشدند، 
ی    . ه استداشتشورمندی    ژرِف   پیوندِ   یندل  تی ِج  سوئدی،  زِن   یهشود، که مندلسون با خوانندپافشاری یم این جستار نتر

ا یم ی شیفتنام  رسای  داستان  ،باشد، که هانس کریستیان آندرسنگتر لیند جتی   یهدار نتر نامه    به دلتی ِ   نی هاشده بود. در 
  د اکرد، که اگر او پیشنهکرد و بر این جستار پافشاری یمیمالبه ]التماس[  دیدار ِ با او    خود، فلیکس مندلسون گویا برای  

او را رد کند،    شدیدار  از آشکار شدِن با  ی سخن  خودکیسی خواهد کرد. پس  این گمان پدپراکتی چنیر یدار هانی ]شایعات[ 
ی ]طبییع[ باشد. ساز نیمآهنگ شد، که مرِگ   توانسته رسشتیر
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تاری    خ ِ  ۲۹ از آن اترین آسیب شد، که دیگر در توانهراسناک  مندلسون دچار    ۱۸۴۷  ماه مه ساِل   ۱۷. در  تا   ش نبود 

ون آید  ، در  داشتتی ِ اش فاخواهر ِ بسیار دوستکه بر او وارد شده بود      ایخاطر ِ آسیب روانی هب  ؛تندرست بتر  ۴۲نی
ا  

ی
از مرِگ ز دنیا یمسالگ پیوند    رود. پس  او بود که  این  بنا  مندلسونپدر و مادر،  بر  با خانواده را بر دوش گرفته بود و 
 او، »من« ِ خود را از دست داده بود.   یهگفت
دوراِن ۳۰ در  نازیفرمان  .  بفرمانی ِ  و  ناِم   جنِگ   هنگاِم هها  دوم،  با رس   جهانی ِ  ب  یهچشممندلسون،  از   های  رگیهودی، 

بنای   و  شد،  پاک  آلمان  موسیقی ِ  روبروی  او   یادبود   تاری    خ ِ  ایستاده  واالی    ساختماِن   ،  ی   آموزشگاه  الیتی  ِ 
،  یگموسیقی

 . ه، از آن توپال ]فلز[ ساخته شد برداشته شد
 
 

 
 
 
دوراِن   مندلسون.  ۳۱  زند   در 

ی
نامگ بسیار  آموزاندااش  هتی و  همکاران  بود.  یم  اشر  ارج  او  مرِگ به  از  پس  اما،    نهادند. 

ی ِ  گمان  آواهای  دان را »موسیقی   های  مندلسون، ریشارد واگتی که آفریده « نامیده بود، با   چم ]معنا[ ]باد شکم[نی   برانگتر
ی  خرده  های  کالسیک  های   روبرداری از ساخته ِخاطر هاو را ب  واگتی د.  او یورش بر   یهگران هتی ِ آفرینش  یهتندی بر هم  گتر

هرگونه، هداند. باو در پیوند یم  یهودی    را، با تبار    اشفرهوش ]نابغه[ بودن  نامزدی    او برای    کند، و زور  بزرگ رسزنش یم
 نی   های  اند، که یورش جستار پافشاری کرده  او بارها بر این  دوراناِن هم

ی ِ او   ل بودند، و باور  چون و چرا از ته دواگتی راستیر
 نوشته شده از سوی او ناهمگون بودند.   های  با بیشتی واژه

   
نتی  پاریس از نوشتارهای   زباِن ه برگردان ب :  رویس و گزینش ِ نگاره بزباِن  اینتی ی  ۲۰۲۰ ه ساِل ماه م  ۲۸ها: بابک بردیا. برلیر

 


