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مقدمة

مولد عىل سنة وخمسني مائة مرور بذكرى العالم احتفل ١٩٦٣م عام من مايو ٢٣ يف
وكان املوسيقي. للفن القالئل األقطاب بني اسمه يَْلمع الذي الضخم الفنان ذلك ڤاجنر؛
سنوات من كتبتُه الذي املخطوط هذا صفحات تقليب إىل أَُعود أْن عىل يل باعثًا التاريخ هذا
زلت ما سجالٍّ فيها فوجدت املالئمة، الفرصة هذه مثل لنرشه أنتظر كنت والذي طويلة،
الفن يف وفلسفته ڤاجنر ألعمال بفائدته أُوِمن ورشًحا الفنان، هذا لحياة طريًفا أَُعدُّه
أن غري تَُروقني؛ ال والسياسة الفن يف ڤاجنر آراء معظم إنَّ أقول أن وأستطيع والحياة.
أن ينبغي الذين الخالدين، الفنانني سجلِّ إىل ه تضمَّ بأن كفيلة املوسيقية مؤلفاته روعة

أفهامنا. عىل غريبة تبدو عنارص من فيها كان مهما وأعمالهم حياتهم ندرس
املوضوعية؛ من ممكن قدٍر بأكرب ڤاجنر الكتابشخصية هذا أَعِرضيف أن حاولت وقد
ولكني يعرضها، بأن خليًقا ذاته هو كان كما والفن الحياة يف آراءه أعرض أن حاولت كما
ذلك يكون أن تعمدت وإن رضوريٍّا، ذلك أجد كنت عندما عليه األحكام إصدار عن أمتنع لم
فناٍن وأفكار وأعمال لحياة تسجيًال الكتاب هذا يف القارئ سيجد وهكذا الحدود. أضيق يف
ملًكا جعل الذي البذخ وبني جوًعا، املوت عىل يُِرشف جعله الذي البؤس بني حياته تقلبت
إىل الشعبية الثورة إىل الدعوة بني أفكاره وتفاوتت يديه، بني بأَْرسها دولة خزائن يضع
العدوانية النزعات بأبغض املقرتن القومي التعصب وبني أجلها، من للموت التعرض حدِّ
أسطوريني أبطال شخصيات تصوير من أعماله وتطورت األملانية، األمة يف والتوسعية
ويف الدين. لسلطة التام والخضوع املسيحية تمجيد إىل والتقاليد السلطات جميع يتحدَّون
— الخالصة املوسيقية النظر وجهة من — الفنية أعماله كانت والتغري، التقلب هذا كل
استمع إذا يشعر، املرء يكاد ال بحيث الجبارة، مبدعها بشخصية إال تتأثر ال شامخة تقف
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النغم وراء من يدور كان بما النهاية، إىل البداية من مؤلفاته تكوِّنه الذي الرائع النغم إىل
وإىل فيه. عاش الذي املجتمع يف أو صاحبه نفس يف عنيفة وتقلبات هائلة أحداث من
أفكاره أو السياسية آراؤه أو الفنية نظرياته أما ڤاجنر. عظمة ترجع الثابت العنرص هذا

يزيد. أو األنصار من لها ما بقدر الخصوم من فلها الدرامية
إن اإلطالق عىل واثًقا أكون أن دون القارئ عىل هذا كتابي أعرض فإني هذا وعىل
عليها؛ سخًطا أم ڤاجنر بشخصية إعجابًا سيكون القارئ هذا نفس يف النهائي تأثريه كان
«سامع» إىل ل تحوَّ إذا القارئ ذلك أن هو اإلطالق، عىل فيه أشك ال واحًدا أمًرا هناك أن غري

الرفيع. ڤاجنر فن أمام إجالًال ينحني فسوف املوسيقى، تذوق يُحسن

زكريا فؤاد
١٩٦٣م أبريل
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ُولد التي تلك خاصًة، أملانيا وتاريخ العاملي، التاريخ لحظات من حاسمة لحظة كانت
االنتصارات بعض يُحرز يزال ال نابوليون كان ١٨١٣م عام ففي ڤاجنر؛ ريتشارد فيها
ألول أمامه، يواجه أصبح إذ النهاية؛ بداية بأنها يحس كان ولكنه وهناك، هنا العسكرية
نابوليون مدافع أيقظته شعب أول هو األملاني الشعب وكان حكومات، ال وشعوبًا أمًما مرة،

العميق. ُسباته من
تلك وكانت «ليبتسج»، يف ريتشارد فلهلم ُولد نفسه العام ذلك من مايو ٢٣ ويف
ولم الحني، ذلك يف األملانية الجيوش وبني نابوليون بني عنيف قتال مرسح ذاتها املنطقة
وقائع إىل بعُد فيما بذاكرته عاد عندما ڤاجنر نظر يف املصادفة قبيل من املوعد ذلك يكن
وكتاباته أعماله يف تغنَّى طاملا التي األملانية األمة بمولد نظره، يف مولده، اقرتن فقد حياته؛

بأمجادها.
له كان ولكن الحال، متوسط موظًفا مولده، عام نفس يف تُويفِّ الذي أبوه، كان ولقد
مكانة ڤاجنر، أدولف ه، لعمِّ كانت كذلك باملرسح. بالغ وشغف والشعر، باألدب خاص ولع
وشيلر. جيته بالشاعر وثيقة صلة عىل كان إذ والفكرية؛ األدبية األوساط يف بها بأس ال
صديًقا كان حياته من األوىل السنوات هذه يف ڤاجنر حياة يف تأثريًا الشخصيات أقوى ولكن
وفاة من عام بعد أمه من الصديق هذا تزوج فقد .L»؛ Geyer جاير «لودفيج اسمه ألبيه،
الحقيقي األب هو هذا جاير إن تقول رواية ڤاجنر حياة مؤرخي من كثري ويؤيد أبيه،
داللة حال أية عىل له وليست قاطعة، بصفة فيه البت يستحيل موضوع هذا ولكن لڤاجنر،
يهودي، أصل من جاير إن إذ مريرة؛ فيه األقدار سخرية لكانت صح إذا أنه سوى كربى،

للسامية. بعدائه حياته طوال معروًفا كان وڤاجنر



ڤاجنر ريتشارد

وكان لحياته. األوىل املراحل الصغري ريتشارد تعليم عىل بنفسه جاير أرشف ولقد
ممثيل أحد كان نفسه جاير ألن ذلك الواضحة؛ املرسحية ميوله إىل راجًعا فيه األكرب تأثريه
وُروي رصف. مرسحي بجوٍّ ريتشارد يحيط أن حرصعىل وقد درسدن، يف امللكي املرسح
كان حدٍّ إىل فيها دوره وأجاد تمثيلية قطع أداء يف طفًال، يزل لم وهو اشرتك أنه ڤاجنر عن
طفولته يف باملرسح تعلُّقه بعُد فيما ذاته ڤاجنر وصف ولقد الشديد. اإلعجاب عىل يبعث
والتسلية اللهو إىل الحاجة هو … املرسح يف يحبِّبني ما يكن «لم العبارات: بهذه املبكرة
بما لُبِّي ويخلب يُثريني كان الذي الجديد الجو ذلك وإنما عادًة؛ الناس إليها يسعى التي
الخيايل العالم وذلك العادية، األحوال يف يفَّ تؤثِّر التي تلك عن تماًما تختلف أحداث من فيه
كان املرسحي بالعرض صلة له ما كل فإن وهكذا … الوقت نفس يف ويُرِهب يَجِذب الذي

جذاب.» غامض سحري تأثري نفيس يف له
إىل عمره من األوىل السنني هذه يف ڤاجنر فيها عاش التي املرسحية البيئة أدت ولقد
أدولف عمه مسكن يف ليعيش انتقل عندما فإنه وهكذا مألوف. غري حدٍّ إىل مخيلته تنشيط
من قطعة كل عىل غريبة صورة خياله من يضفي كان — بدوره جاير تُويفِّ أن بعد —
قد أشباًحا كأن له فيبدو الليل؛ يف بنفسه انفرد إذا طاٍغ بخوٍف ويشعر املنزل، ذلك أثاث
متحركة، تماثيل صورة يف العتيق األثاث قطع وتتجسم املعلَّقة، الفنية اللوحات من برزت
وهكذا بشدة. النبض عن طوالها قلبه يتوقف ال بها كاملًة ليايل املسكني الطفل ويقيض
تلعب أشباح يف الصور ويجسم عنيًفا، مرسحيٍّا خياليٍّا تفسريًا به يحيط ما كل يفرسِّ غدا
يف يتداخل كامًال خياليٍّا عامًلا هذا كل من ويبني ذهول، يف الجاحظتني عينيه أمام وترتاقص
فكرة أن من تتضح العامل هذا أهمية ولعل فاصل، حد أي بينهما يعرف وال الواقع عالم
عن تُعربِّ كانت بل صغري، طفل خيال ابتدعها صبيانية فكرة مجرد تكن لم هذه األشباح
وليس صامت. جامد هو ما كل عىل الحياة وإضفاء الخلق ملكة هي لديه، خاصة َمَلكة
القوة بنفس نضوجه، سن بعد حتى تالزمه ظلت قد الفكرة تلك أن من ذلك عىل أدل
«كنت قال: حني بذلك ڤاجنر اعرتف ولقد طفولته. يف بها له تتبدَّى كانت التي والحيوية
خيالية مملكة لديَّ خلقت غامضة مبهمة حوادث نفيس يف أستشعر املبكرة طفولتي منذ
كان حجرتي، يف طويلة مدة بمفردي أظل كنت حني أنني ألذكر وإني ومبالغة. غلوٌّ فيها
القوة من كان خوف يداهمني وحينئٍذ واألدوات؛ األثاث يف دبَّت قد الحياة أن إيلَّ يُخيَّل
كل يف أستيقظ شبابي عهد حتى ظللت ولقد نفاذة. رصخات وأرصخ أصيح كنت بحيث

الصمت.» ألتزم أن إيلَّ يطلب آدمي صوت إىل أستمع حتى أهدأ وال مستغيثًا، ليلة
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األدبي، وامليل الحي، والخيال املرسحية، البيئة جمعاء: العوامل هذه كل ثمرة وكانت
يوم ذات ريتشارد بها واجه التي املفاجأة تلك هي العوامل هذه ثمرة كانت الذاتي؛ والتعليم
وأعلن ،«Leubald und Adelaide وأداليده «ليوبالد هي بدراما إليها تقدَّم إذ أرسته؛ أفراد
الصاعقة، وقع األرسة عىل النبأ ووقع للشعر. والتفرغ الدراسة عن االنقطاع عىل عزمه
آخر كانت الذي جاير، الراحل زوجها وصية ذ تُنفِّ أن تودُّ كانت التي األم تلك وخاصًة

مذكوًرا!» شيئًا منه أجعل أن أردت «لقد كلماته:
وتتحرس لومها عيلَّ تصب األرسة كانت «وبينما سكون: يف العاصفة ريتشارد ى وتلقَّ
املظاهر تلك وسط مبهم بعزاء أشعر كنت الغرور، أَفسدها التي ونفيس الضائع وقتي عىل
ُوضعت إذا إال قدرها حق تُقدَّر لن قطعتي أن وهو الجميع؛ يجهله ما أعرف كنت … املؤملة
املوسيقى.» تلك بنفيس وأعزف أؤلف أن عىل حينئٍذ عزمي فاستقر مالئمة؛ موسيقى لها
أليَّة يَر لم بحيث البداية، منذ باأللحان ممتزجة الدراما إىل ڤاجنر نظرة كانت وهكذا
تنضج أن ا حقٍّ الغريب ومن باملوسيقى، عنها يعربِّ أن بعد إال معنًى مؤلفاته من قطعة
شاعر أو موسيقي أي لدى تتمثل لم والتي واملوسيقى، الشعر بني الجامعة الفكرة تلك
قدميها، عىل الوقوف عىل فيه تقوى تكاد ال الشعرية محاوالته كانت وقت يف — سواه آخر
التي تلك بالنفس عجيبة لثقة وإنها حد. أبعد إىل قاًرصا هزيًال فيه املوسيقي تعليمه وكان
املحدود. والتعليم املبكر، العهد ذلك يف حياته، طوال له املالزمة الفكرة هذه إليه أوحت

ألول يبدو قد كما متأخرة تظهر لم املوسيقية ڤاجنر عبقرية إن القول يمكن وهكذا
ما تجد لم كانت وإن املوسيقيني، من كغريه فيه العبقرية تلك استيقظت وإنما وهلة؛
نمو يف يشغل الدرامي فاملرسح واملرسح؛ الشعر عالم يف بل األصوات، عالم يف عنها يعربِّ
أو موتسارت عند الهارموني وقواعد البيانو يشغلها كان التي املكانة تلك املوسيقي ڤاجنر
الصوت، عالم الجديد، العالم أمامه واتضح املراهقة مرحلة ڤاجنر تجاوز فلما بيتهوفن،

مًعا. واملسموعات املرئيات عىل يشتمل التعبري أصبح
تنبع الذي وهو التعبريي، العنرص هو ڤاجنر شخصية يف األول الفني فالعنرص وإذن
عاطفة إلخراج وسائل مجرد فيصبحان العاطفي، املجال من مًعا فيه والشعر املوسيقى
ذلك عىل العسري باألمر التعبريي اإلخراج ذلك يكن ولم الوجود. حيز إىل باطن إحساس أو

خالص. مرسحي جو يف أظافره نعومة منذ نشأ الذي

ووردوها قلَّتها عىل التجارب تلك كانت املوسيقى؟ عالم يف األوىل ڤاجنر تجارب هي ما ولكن
ومندلسون موتسارت مثل املعجزين» «األطفال من غريه إىل بالقياس متأخر عهد يف
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طوال فيه سار الذي االتجاه األوىل الوهلة منذ حددت إذ حياته؛ يف حاسم أثر ذات كانت —
Karl «فيرب األملاني باملوسيقار شخصية صلة تربطها ڤاجنر عائلة كانت … الفنية حياته
ڤاجنر، عند املوسيقي الذوق تنمية يف كربى أهمية الصلة ولتلك ،«Maria von Weber
مغن ومعه العائلة عىل يرتدد «فيرب» كان إذا بعُد، فيما فيه سار الذي االتجاه وتحديد
يف اإلعجاب يثري فيرب كان بينما وهكذا .Sassaroli ساسارويل يدعى الهيئة زريِّ إيطايل
عىل والسخرية الضحك نفسه يف يثري «ساسارويل» كان الجذابة، بشخصيته ڤاجنر نفس
الهائل النزاع ذلك خالل يف البداية، منذ األملانية األوبرا جانب ڤاجنر اختار لذلك الدوام؛
حياة يف فاصًال أمًرا االختيار هذا وكان الوقت. ذلك يف اإليطالية األوبرا وبني بينها قام الذي

ڤاجنر.
املوسيقيني من —كغريه يتعلق لم أنه املوسيقية، ڤاجنر تربية يف الفريدة الظواهر ومن
دروًسا ى تلقَّ وإنما مشاعره؛ عن للتعبري وسيلة يتخذها معينة موسيقية بآلة — صباهم يف
أن فيه يستطيع الذي الحد إىل وصل إن وما كفء، غري أستاذ يد عىل «البيانو» عىل قليلة
يعد لم األخطاء، من كثري ارتكاب مع بمفرده، لفيرب Freischutz فرايشتز افتتاحية يعزف
أوصلته قد دامت ما رسالتها، نظره يف الدراسة وأدت البيانو؛ دراسة إىل بالحاجة يشعر
ال التعقيد، عظيم يشء عنه التعبري يود ما بأن البداية منذ ڤاجنر أحس وهكذا يريد. ما إىل
متناسقة ومجموعات كاملة فرقة من له بد ال بل الكمان، أوتار أو البيانو أصابع له تكفي

ضخمة.
أول هو فيرب وكان روحه. بكل األملانية املوسيقى نحو ڤاجنر اتجه الحني ذلك ومنذ
وبني بينها تجمع كثرية خصائص فيرب عند للدراما أن والواقع روحه. به تعلقت أعىل مثل
جنِّيات وشخصياتها أسطوري، جوٍّ يف تدور فوقائعها بعُد؛ فيما سنرى كما ڤاجنر دراما
عىل تستيقظ أملاني كل قلب يف الكامنة الوثنية والصوفية يكتنفها، والغموض مسحورة،
شخصياتها من شخصية تنبضكل إنسانية، الواقع يف كانت الدراما تلك إن بل أبواقها. نداء

ڤاجنر. عند التالية الدراما يف أساسية صفات كلها وتلك شاملة. عامة بمشاعر
شك ال دراسة؟ الغامضبدون الصويف العالم ذلك بقاع كشف إىل السبيل كيف ولكن،
شاقة طويلة يقتيضدراسة هو بل تلقائيتها، يف الشعر كتابة يماثل ال املوسيقي التأليف أن
النبأ وصل فلما ا، رسٍّ «الهارموني» يدرس املالية، مصاعبه رغم ڤاجنر، بدأ وهكذا متدرجة.
الشاذ. االبن ذلك من عليهم حلَّت التي النكبات بقية إىل أضيفت جديدة نكبة كان أرسته، إىل
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الكالسيكية؛ اللغات يف دروسه من حظٍّا أسعد تكن لم الهارموني يف دروسه أن عىل
النفس: عىل ثقيًال سقيًما أمًرا القواعد له وتبدَّت تحتها، طائل ال حذلقة يعدُّها كان إذ
كل شأن من كان لذا رفيعة؛ صوفية غرابة فيه شيطانيٍّا، شيئًا نظري يف املوسيقى «كانت

طبيعتها.» يُفسد أن بالقواعد يتصل ما
األثر أكرب لها كان قطعة الحني، ذلك يف اقتناها التي املوسيقية املدوَّنات بني من وكان
املوسيقى يف نظرياته كل يحقق املعالم واضح اتجاًها له رسمت التالية، املوسيقية حياته يف
والتي لڤاجنر، اإللهام منار كانت التي لبيتهوفن، التاسعة السيمفونية هي تلك والدراما؛
يصف وهو ڤاجنر إىل ولنستمع للجميل. وتقديسوعرفان بخشوع الدوام عىل أحسنحوها

فيقول: فيه تأثريها

أفكاري كل منها تُِشعُّ التي الجاذبة الصوفية النقطة السيمفونية تلك غدت
الشائع الرأي كان إذ استطالع؛ حب شكل عىل بها اهتمامي بدأ ولقد املوسيقية.
درجات أقىص ُعدَّت ولذا الجنون؛ حافة عىل وهو ألَّفها قد بيتهوفن أن هو
دفعني كافيًا سببًا وحده هذا وكان املوسيقى. يف والغموض والشذوذ الغرابة
إن وما يفَّ، أثارته الذي الشيطاني اإللهام ذلك من مستَمدٍّ بشغٍف دراستها إىل
فتنني حتى — كبري عناء بعد تقسيمها عىل حصويل بعد — نظرة عليها ألقيت
تعزفها التي الطويلة األنغام إن إذ فيها؛ يل تمثلت التي للقدرة باملصادفة الشعور
دوًرا طفولتي يف لعبت التي األصوات بتلك ذكَّرتني قد بدايتها يف الوترية اآلالت
تمثيل. أصدق حياتي يمثِّل الغامضالذي الصوت كأنها يل وبدت عجيبًا، سحريٍّا
بحيازة لتوِّي اهتممت ولذا األرسار؛ رس عىل تنطوي السيمفونية تلك أن ريب وال

ونسخها. تدوينها يف عظيًما أمًلا عانيت منها نسخة

من نوًعا نفسه يف ولَّد ما الرائع الفني اإلعجاب هذا أمام مشدوًها وقوفه يف كان وربما
ال بأنه أحس وإن مجاراته، من يمكِّنه ما املوسيقي التعليم من له ر توفَّ قد يكن لم إذ اليأس؛
البالغ، اليأس من فرتة انتابته لذا املعجزات؛ هذه ملثل الخالقة الروح وإىل اإللهام إىل يفتقر
الخالص له وجلب نفسه، يف الثقة إليه أعاد قد فريًدا حادثًا أن غري مستقبله؛ عىل والقلق
Wilhelmine رشودور-ديفرينت فلهلمني هي: مشهورة مغنية ببلدته مرَّت إذ الروحي؛
تلك فكانت لبيتهوفن، «فيدليو» تؤدي وهي ڤاجنر إليها واستمع Sehröder-Devrient
يعرب الفنانة إىل خطاب إرسال إىل يُرسع جعله حدٍّا بها تأثره وبلغ حياته، يف فاصلة ليلة
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حاسته ويف نفسه يف ثقته إليه أعادت إذ لجميلها وعرفانه لصنيعها تقديره عن فيه لها
ذلك يف األكرب الفضل فإن ما، يوًما الفن عالم يف شأن له أصبح لو أنه لها ويؤكد املوسيقية،
قدمت حني بعُد فيما ڤاجنر ُرسَّ ولَكم إليها. فيه استمع الذي اليوم لذلك راجًعا سيكون

شهرته! أوج يف وهو الفريد الخطاب ذلك فلهلمني إليه
يف الوحشية أنغامه وأن منه، مفر ال أمر املوسيقي التعليم أن عندئٍذ ڤاجنر وأدرك
Theodore Weinlichفينلش شخصتيودور يف الحظ وواتاه والتهذيب، الصقل إىل حاجة
وراء الكامنة املواهب يُقدِّر أن سواه دون واستطاع الدهر، من حينًا ڤاجنر عليه تتلمذ الذي
يف يستوعب ويجعله توجيهه، يُحسن أن فأمكنه املوسيقى، بقواعد امُلطِبق الجهل ذلك
جرَّاء من عناء بأي يشعر أن دون القواعد تلك من إليه حاجة يف هو ما كل بسيطة فرتة
وأن القواعد، من يكفيه ما ى تلقَّ قد تلميذه أن األستاذ أحس إن وما املرِهقة، تمريناتها
يف تَميض أن تستطيع «اآلن له: قال حتى املستقل، طريقها يف تسري أن عبقريته وسع يف
رضوريٍّا.» ذلك يكون حيثما الفن لقواعد تبًعا تؤلِّف أن وسعك يف إن إذ وحدك؛ طريقك
عىل دائًما تلميذه حضَّ الذي األستاذ ذلك من بالغة حكمة األخرية الجملة تلك يف كان ولَكم
طريقه شق يف البدء من يمكِّنه الذي الرضوري بالعتاد يزوِّده أن ينَس لم وإن االستقالل،

والقواعد. بالتقاليد كثريًا تعبأ ال التي الخالقة بعبقريته الخاص
نقول أن ذلك بعد نستطيع فهل ڤاجنر. تلقاه الذي املوسيقي التعليم خالصة تلك
أن الواقع autodidacte؟ بأنفسهم أنفسهم علَّموا ممن إنه أي التعليم؛ مستقل كان إنه
كل أن رأينا فقد ألَّفها؛ معقولة قطعة أية تشهد لم املنظم، تعلُّمه عهد سبقت التي الفرتة
التعليمية الفرتة تلك قضاء بعد أما له. معنى ال وانحراًفا شذوذًا كانت األوىل محاوالته
عىل تعليمه ى تلقَّ قد فهو وإذن ريشته. من تنساب املعقولة املوسيقى بدأت فقد املثمرة؛
جهة من أنه غري عنه؛ املستقل التعليم صفة ينفي ما هذا ويف بالكثري، لهم يَِدين أساتذة
من الفنية األعمال دراسة عىل م صمَّ بل اها، تلقَّ التي القواعد بتلك ليكتفي يكن لم أخرى
لم إن ينسخها أو املشهورة املوسيقية القطع مدونات يقتني كان ولذا األصلية؛ مواردها

محموم. بحماس دراستها عىل ويعكف اقتناؤها، طاقته يف يكن
عبقرية يُبِد لم ڤاجنر إن قيل ما فكثريًا املوسيقية؛ عبقريته يف فذَّة ناحية تظهر وهنا
تحمل العزف يف براعة تكن لم ڤاجنر عبقرية أن الواقع ولكن مثًال. موتسارت مثل مبكرة
أو البيانو أصابع عىل اليد انتقال رسعة يف مهارة تكن ولم والتهليل، التصفيق عىل األلوف
االستعراضية؛ العملية الرباعة تلك من وأصدق أعمق عبقريته كانت بل الكمان، أوتار عىل
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عىل نهار ليل يعكف الذي الصبي ذلك يف تكون ما أوضَح تتبدَّى األصيلة املوسيقية فاملقدرة
ذهنه يف وتتغلغل الفنية، روحه بها ب وتترشَّ نغمة، نغمة يدرسها املشهورة القطع مدونات
الخاص وكيانها قوامها لها كاملة حياًة بها ويحيا أرسارها، أعمق ويكشف دقائقها، كل
موهبة صباه منذ له رت توفَّ قد ڤاجنر أن ذلك ومعنى عزفها! يجيد أن دون ذلك كل —
األلحان ر «تصوُّ عىل القدرة وهي الخالق؛ للفنان وأَلزُمها املوسيقية املواهب أعمق هي
عىل الهارموني ويف اللحن يف الجمال نواحي ق وتذوُّ قراءتها»، بمجرد نغمة نغمة واألنغام
تبًعا أجزاؤها ن تُدوَّ التي القطعة عن شاملة صحيحة فكرة وتكوين وحده، بالعقل السواء
ڤاجنر يكون هذا ويف إليها. بالعينني النظر مجرد من كاملة موسيقية فرقة عىل لتقسيمها

بحق. املعِجز» «الصبي هو
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املحاوالتاألوىل

فرتة تمِض فلم الدهشة، إىل تدعو برسعة ڤاجنر عند املنظم املوسيقي التعليم ثمرة ظهرت
إحداها وُعزفت اآلذان، منها تنفر ال التي املقبولة البسيطة االفتتاحيات توالت حتى قصرية
تبتسم مستقبله من اليائسة أمه وبدأت باالستحسان، الجمهور من فقوبلت عام حفل يف
لصق ما كل أَْودعها التي الوحيدة، سيمفونيته ألَّف عرشة، التاسعة سن ويف أمل. ابتسامة
نصيب كان هنا ومن املوسيقيني؛ كبار عن املوروثة والتقاليد املدروسة القواعد من بذهنه
فال املرء يسمعها جميلة قطعة كانت ذلك مع لكنها االبتكار. نصيب من أكرب فيها التقليد
عالم اقتحامه عىل قالئل سنوات تمِض ولم العرشين، يبلغ لم فتًى تأليف من أنها يتصور
ورشاقة هدوء يف ينساب الذي البطيء الثاني الجزء خاص، بوجه منها وأذكر املوسيقى؛

السابعة. بيتهوفن سيمفونية من الثاني بالجزء تذكِّرنا
بعنوان هو ألَّفها قصة تلحني هي لألوبرا التأليف يف ڤاجنر محاوالت أوىل وكانت
ديونه لسداد االستدانة إىل ڤاجنر واضطر ذريًعا. فشًال لقيت األوبرا هذه ولكن «الجنِّيات»،

املرتاكمة.
خالل الزمته فقد ڤاجنر؛ حياة يف املألوفة الظواهر من االستدانة ظاهرة أن والحق
لقى بل األخرية. ازدهاره فرتة يف حتى عنه شبحها يتخلَّ ولم حياته، من األكرب الجزء
الطريق خالل ويف رفاقه، من واحد مع طويلة رحلة يف توجه أنه صباه، عهد يف عنه ُروي
رفيقه فوقف مبلغ، أي عىل للحصول وسيلة إىل االهتداء من بد ال وكان النقود، أعوزتهما
إذ التفكري؛ به يطل لم ڤاجنر ولكن املال. بعض كسب عىل تُِعني حيلة يف يفكر مبهوتًا
ركابها من وطلب تردُّد بال منها فتقدم فاخرة، خاصة عربة اللحظة تلك يف بالطريق مرَّت
وهو املال تطلب ڤاجنر يد امتدت وهكذا الطريق. جانب عىل صديقه اختفى بينما إحسانًا،
شكل بأي املال تطلب اليد تلك امتدت فطاملا الوحيدة، املرة هي تلك تكن ولم صباه، عهد يف



ڤاجنر ريتشارد

اكرتاث عدم نظرة إليه ينظر جعله للمال ڤاجنر احتقار أن ويبدو نحو. أي عىل وتستدين
يحط نقًصا إليه افتقاره يف يرى وال عليه، فضًال املال لصاحب يرى فال يمتلكونه؛ وبمن به
لديه كان لقد وسيلة. بأية عليه الحصول إىل سعى إن عليه لوم فال ذلك وعىل قدره؛ من
وال كان، امرٍئ أي من إذن املال فليأخذ إليه»، حاجة يف هو بما له مدين العالم «بأن شعور
يتكفل أن من أقلَّ فال جميلة، ألحانًا العالم إىل يقدِّم ألنه يعطي؛ أن دون أخذ إن يضريه

ملسلكه! العجيب تربيره كان هكذا بحاجاته؛ العالم
أن غري Liebesverbot»؛ الحب «ممنوع هي ثانية أوبرا بتأليف الَكرَّة ڤاجنر وأعاد
يأًسا ال امليدان؛ من الهرب إىل عندئٍذ واضطر فيها، عرضها حاول مرة كل يف الحقه الفشل
وإنما — املتالحق الفشل هذا من الرغم عىل بنفسه بثقته احتفظ فقد الفني؛ إخفاقه من
عاصمة «كينجزبرج» هو ، قيصٍّ مكاٍن إىل املرة هذه يف فراره وكان املايل. مركزه من جزًعا
أو ،Wilhelmina Planner بالنر فلهلمينا الجميلة صديقته تقطن كانت حيث بروسيا،
بها عمل التي األيام تلك إىل ترجع بها ڤاجنر معرفة كانت ب. تُلقَّ كانت كما «Minna «مينَّا
الفرقة. يف األوىل واملغنية املمثلة هي «مينَّا» وكانت «لوخشتيت»، يف املوسيقية للفرقة قائًدا
وتطورت األوىل. اللحظة منذ الجميلة املمثلة وبني بينه الصداقة دعائم توطدت ما ورسعان
عىل الحصول يف نجحت قد بأنها أنبأته فلما حبٍّا، األيام تلك يف له بدا ما إىل الصداقة تلك
عمل، عىل حصوله من يوقن أن قبل وهناك، بها. اللحاق إىل أرسع كينجزبرج، يف عمل
الرابع ويف تدبُّر. أو تفكري دون الحاسمة الخطوة وخطا منها، الزواج عىل عزمه استقر

الكربى. أخطائه أحد ڤاجنر عدَّه الذي الزواج تم ١٨٣٦م، عام نوفمرب من والعرشين
كان بل وحده، املادي االستعداد عدم ينحرصيف يكن لم الزواج ذلك خطأ أن والواقع
ذهنها وكان ساذج، ريفي أصل من «مينَّا» كانت فقد ذلك؛ من أعمق هو ما إىل يرجع
ما ذلك يف كان وربما فحسب، جميلة امرأة كانت حد. أبعد إىل محدودة وثقافتها سطحيٍّا
تكن لم فرتة ويف عمره، من والعرشين الثالثة يف وهو تزوجها فقد الحني؛ ذلك يف يكفيه

جمالها. مقاومة عىل القدرة فيها العقلية للعوامل
جديدة أوبرا إتمام عىل ڤاجنر عمل زواجه، أعقبت التي املؤقت الهدوء فرتة خالل ويف
تلك أن ورغم الحني. ذلك يف وخربته تجاربه خالصة أودعها التي ،«Rienzi «رينزي هي
يسمع لم جديدة موسيقية آفاًقا فيها فتح فقد التالية؛ ڤاجنر بدرامات تقاَرن ال األوبرا
عرصه؛ يف الشائعة للتقاليد صورة األوبرا كانت فقد املوضوع؛ حيث من أما قبُل. من بها
«رينزي» قصة من ا مستَمدٍّ حينئٍذ، الشائعة األوبرات كأغلب تاريخيٍّا موضوعها كان إذ
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الذي النبيل القلب ذا الكبري الروماني القائد ذلك فيها ر وصوَّ ،«Bulwer «بولفر كتبها كما
املنحلة الجماعة تخونه بينما القديمة، روما مجد إعادة إىل ويصبو الحرية، إىل دائًما يهفو
فليس حوله. بمن وانخداعه لوطنه إخالصه ضحية األمر نهاية يف فريوح به، تحيط التي
حني بعُد، فيما ڤاجنر قطع محور كان الذي الباطن العالم بذلك اهتمام املوضوع ذلك يف
العرض أجل من العاطفي بالجانب تضحي أنها أساس عىل التاريخية األوبرا ينقد أصبح
تغدو وإنما صحيًحا؛ تعبريًا باملوسيقى عنها يعربِّ ال التاريخ حوادث أن مع التاريخي،
يكن فلم ارتباط. أي الكلمات وبني بينها ليس سطحية ضوضاء الحالة هذه يف املوسيقى
نظرياته نضوج بعد منها ويتربأ األوبرا تلك بعُد فيما ڤاجنر يرفض أن إذن الغريب من

الشباب». خطايا من «خطيئة ويعدَّها الجمالية،
بالقياس فهي نظائره، جميع يفوق ضخًما إنتاًجا تأليفها وقت كانت «رينزي» ولكن
يف يعِرضها أن عىل ڤاجنر صمم لذا كبريًا؛ تقدًما تمثِّل الشائعة األوبرات من غريها إىل

اآلونة. تلك يف إليها انتقل قد كان التي الصغرية «ريجا» بلدة إىل بالقياس كربى مدينة
محفوفة منها البحرية رحلته وكانت عليها، ساخًطا ريجا ڤاجنر بارح وهكذا
تقاوم ولم مراًرا، الغرق عىل يستقلها كان التي الصغرية السفينة أوشكت حتى باملخاطر،
يعرف الذي ڤاجنر ولكن بمعجزة. إال اعرتضتها التي الضخمة والصخور الجبارة العواصف
وموسيقيٍّا شعريٍّا إلهاًما البحرية َسفرته أهوال من استمد ظروفه، أسوأ من يستفيد كيف

«رينزي». بعد األول الفني إنتاجه وهي الطائر»؛ «الهولندي يف واضحة آثاره تبدَّت

ما إىل الوصول يف باألمل عامر وقلبه باريس مدينة ڤاجنر دخل لندن، يف قصرية إقامة وبعد
بمدينة عهده مستهل يف سبيًال روحه إىل يعرف اليأس يكن ولم ومجد. شهرة من يشتهيه
أهل ق تذوُّ يف — أخرى جهة من — آمًال وكان الفنية، مقدرته من واثًقا كان إذ النور،

وموهبة. قدًرا منه أقل فنانني الجوزاء إىل يرفعون الذين وهم لفنِّه باريس
أُذنًا أحد من يَلَق فلم اتسعت؛ ما رسعان الباريسية البيئة وبني بينه الخالف هوَّة ولكن
هو موسيقاه، من بيشء إليهم يتقدم ممن يتلقاه الذي التقليدي الجواب كان بل صاغية،
الحايل! الوقت يف نرشها أو عزفها الستحالة أسفهم مع الجديدة، املوسيقى بتلك إعجابهم
سؤال رزقه، موارد أهم من كان الفرتة؟ هذه طوال يرتزق ڤاجنر كان كيف ولكن …
يف ومرهقة تافهة بأعمال القيام فهو اآلخر، املورد أما أملانيا! يف وأشقائه القدامى أصحابه
نظري كبري، عناء بعد زهيًدا أجًرا منها ينال كان املوسيقى، نارشي لبعض الوقت، نفس
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رئتيه من شكواه تبدأ أن عجيبًا يكن لم ولذا املاسة؛ الحاجة لوال ليقبله يكن لم مهني عمل
حياته. طوال الزمته شكوى وهي الفرتة، تلك يف

«الهولندي األوىل درامته إتمام عىل صمت يف يعمل ڤاجنر فيه كان الذي الوقت ويف
تنكُّر جرَّاء من والروحية املادية األزمات أشد عانى ،«Der Fligender Holländer الطائر
انحطاط يف البارييس الذوق أن هو إزائها؛ واضح رأي إىل األمر آخر انتهى حتى له، باريس
الفن من ليست باريس بها تُرحب التي الخفيفة اإليطالية األوبرات تلك وأن مستمر،
عرفهم الذين األملان الفنانني يدانوا أن يمكنهم ال باريس فناني أكرب وأن يشء، يف الصحيح
الشامخة اآلمال تلك وانهارت لعينيه، األليمة الحقيقة تكشفت هكذا طويًال. معهم وعاش
أن بعد بها، الفنية مرشوعاته تنفيذ يف حماسته فرتت بل الهية، مدينٍة عىل يُعلِّقها كان التي
يرقص أن يريد وإنما البرشية؛ النفس أعماق يف متغلغًال فنٍّا يتذوق لن جمهورها أن أيقن

فحسب. ويلهو
زوجته أسعفته أن لوال جوًعا، املوت عىل مرة ذات أوشك أن الحال سوء به بلغ ولقد
من يُخلِّصه ولم الالزم. املبلغ بدفع كتابيٍّا تعهدت أن بعد طيبة، لوجبة يلزم ما برشاء
وأصعبها، الظروف أشق يف ألَّفها التي الشعرية الرواية تلك بيع سوى الحادة األزمة تلك
طوى ثم الدهشة، عىل تبعث برسعة منها فرغ فقد موسيقاها أما الطائر». «الهولندي وهي

املرتاكمة. مؤلفاته مجموعة إىل وأضافها تضمنتها، التي الصحائف
له ظهرت املقاالت من سلسلة يف صادًقا تعبريًا مشاعره عن ڤاجنر عربَّ الفرتة تلك ويف
مقال داللة، املقاالت هذه أبلغ ولعل األملانية. من تُرتجم كانت أن بعد الفرنسية الصحف يف
فأخذ اآلمال، عاصمة له تنكَّرت فنان آالم فيه يصف باريس» يف موسيقي «نهاية بعنوان
باهلل، «أومن ويقول: األخرية أنفاسه يلفظ أن قبل إيمانه بها يُثبت قصرية صالة يؤدي
له، رشيك ال واحد وبفن القدس بالروح أومن وأصحابهم، وبآلهم وبيتهوفن، وبموتسارت،
أومن … هللا أنارها التي القلوب إال يعمر وال هللا، عند من يأتينا إنما الفن هذا بأن وأومن
يموت أن لذلك املعقول من وأنه الفن، هذا بفضل السعادة إىل يَِصلوا أن الكل وسع يف بأن
أنغام مجموعة الدنيا يف كنت بأني أخريًا وأومن الفن؛ ذلك بعظمة يُشيد وهو جوًعا املرء

املتناسق.» املنسجم حلَّها اآلخر العالم يف ستجد ناشزة
بسبيل الفرتة تلك يف كانت ڤاجنر روح يف األساسية الصفات من صفة أن يف جدال وال
استعداد بعدم فيه أيقن الذي الوقت ففي األملانية؛ للروح حماسته بها وأعني التكون؛
بني والفاقة البؤس أهوال فيه عانى الذي الوقت ويف الجديد، فنه تعاليم ي لتلقِّ الفرنسيني
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األملاني األدب إىل ڤاجنر خيال يتجه أن الغريب من يكن لم وتجاهلوه، له تنكَّروا قوم
ترجع ولذلك عناء؛ من الفرنسيني بني يلقاه عما وتعويًضا عزاءً أو وحيًا، منه يستلهم
ولوهنجرين Tannhauser تانهويزر أسطورة مثل الوسطى، األملانية باألساطري معرفته
أحوج هو الذي العنيف الخيايل الجو ذلك ڤاجنر فيهما ووجد العهد. ذلك إىل Lohengrin
عالم إىل األسطورتني هاتني ينقل أن عىل فصمم القايس، واقعه من للهروب إليه يكون ما

واملوسيقي. الشعر تاريخ يف ويخلدهما الفن،
ربيع يف فواتته دعائه، إىل قلبه بكل فيه يحيا كان الذي الوطن استجاب ما ورسعان
األوبرا يعرض أن درسدن مرسح َقِبل فقد نافذ؛ بصرب ينتظرها كان أنباءٌ ١٨٤٢م عام
١٨٤٢م سنة أبريل من السابع ويف الطائر». «الهولندي برلني قبلت كما «رينزي»، الكبرية
حياته من وبدأت باريس، يف إقامته فرتة انتهت وهكذا له. تنكَّرت التي املدينة ڤاجنر غادر

حاسمة. جديدة مرحلة

إليه يستمعون من أخريًا وجد فقد وطنه؛ إىل عودته يف ڤاجنر يداعب قوي أمل هناك كان
الشهرة طريق أمامه وفتح املأل، عىل عبقرية ثمرات ليُذيع الفرصة له وأتيحت ويفهمونه،

إليه. تاق طاملا الذي
ألحانها جمال أن عىل أجزائها. ومراجعة «رينزي» إعداد يف ا شاقٍّ العمل كان ولَكم
الصدد هذا يف ڤاجنر رواه ما أطرف ومن بعيد. حد إىل الفنانني بقية وعناء عنائه من ف خفَّ
يف معينة قطعة بلغ كلما طربًا يتمايل التمرين فرتات أثناء كان الفرقة يف األول املغني أن
عىل مازًحا، ڤاجنر إىل وقدَّمها النقود من صغرية قطعًة يوٍم ذات فأخرج الثالث، الفصل
ى وتلقَّ حذوه، يحذو أن الفرقة يف فرد كل من طلب ثم الرائع، اللحن ذلك عىل له هدية أنها
كان حتى التمرين، أيام من يوم كل يف املزاح هذا واستمر اآلخر. هو ضاحًكا النقود ڤاجنر
بريئة، دعابة العمل ذلك أن املفروض وكان الجميع! فيدفع الدفع.» لحظة «حانت يقال:
أنهم يعلم كان أحد من ما ولكن الدعابة، سبيل عىل الصغرية الهدايا تلك ى يتلقَّ ڤاجنر وأن

اليومية! غذائه وجبة ثمن هذا عملهم يف ڤاجنر إىل يقدِّمون كانوا
األول العرض يوم وهو ڤاجنر، حياة يف حاسًما تغيريًا أحدث الذي اليوم حان وأخريًا
وأعيدت هائًال، نجاًحا األوبرا أحرزت اليوم ذلك يف ١٨٤٢م)، أكتوبر ٢٠) «رينزي» ألوبرا
وأصبح الناشئ، بالفنان الشديد إعجابهما املالك البيت من أمريتان وأبدت مراًرا، ذلك بعد
لعرض سانحة الفرصة ڤاجنر ووجد طويلة. ملدة درسدن أهل حديث «رينزي» انتصار
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رينزي؛ نجاح يناِظر نجاًحا تَلَق لم ولكنها درسدن، يف الطائر» «الهولندي األخرى األوبرا
يجيدوا ولم كافيًا، اطالًعا أدوارهم عىل يطَّلعوا لم املغنِّني أن منها أسباب، لعدة وذلك
ڤاجنر بها يتقدم غنائية دراما أول كانت الطائر» «الهولندي أن ذلك، من وأهم — أداءها
من أوبرا فكانت رينزي أما جديدة. فنية نظريات ي لتلقِّ استعداد عىل يكن لم جمهور إىل
عرض إعادة إىل — التدهور من سمعته ليحفظ — ڤاجنر اضطر ولذا لديهم؛ املألوف النوع

سائًدا. اإلعجاب فعاد رينزي،
يف امللكية للفرقة قائًدا بتعيينه فأمر ساكس، ملك فردريش، إىل نجاحه أنباء وترامت

الفنية. ألعماله للتفرغ يكفيه معقوًال معاًشا ڤاجنر ضمن وهكذا درسدن.
إياها مسلتهًما ،«Tannhauser «تانهويزر أشعار كتابة يف ڤاجنر بدأ ١٨٤٣م عام ويف
عن «Grimm «جريم كتاب عىل حينئٍذ اطلع إذ الوسطى؛ العصور يف األملانية األساطري من
يثري ما األساطري تلك لتفكك وكان عجيب، تأثري خياله عىل له فكان األملانية األساطري
األقاصيصليُخرج تلك تكملة عىل عمل ولذا غامضحفي؛ هو ما كل يحرِّكها التي مشاعره
شخصياته نحو يحس به فإذا مراًرا، الكتاب قراءة ڤاجنر وأعاد كاملة. عميقة دراما منها
الشخصيات تلك مع حياته أصبحت حتى بعيد، عهد منذ يعرفهم وكأنه غريبة، بأُلفة
«مثلما كليٍّا، تغريًا العالم إىل نظرته معها تغريت تعبريه، حد عىل جديدة» «حياة العتيقة
فقد الدراما تلك موسيقى أما والفهم». النطق بوادر منه تبدر حينما الطفل حياة تتغري
وقته من األكرب الجزء يقيض تأليفها خالل وكان ديسمرب، شهر أواخر يف ڤاجنر ها أتمَّ

املحبوبة. الدراما تلك ألحان معظم إليه أوحت انفرادية، جوالت يف سائًرا
يف لڤاجنر اتضحت إذ األول؛ العرض هو الدراما لتلك الحاسم العرض يكن ولم
أو بالحذف إما تعديلها إىل أرسع ولذا األدوار؛ توزيع يف وخاصة كثرية عيوب األداء خالل
أن ورغم بنجاحه. الثقة كامل وهو الثاني العرض عىل أقبل وهكذا التحوير. أو الزيادة
الفوج ذلك وخرج بالغة، كانت حماستهم فإن كبريًا، يكن العرضلم ذلك يف املتفرجني عدد
النجاح واستمر العبقري. لفنانهم جديد ناجح إنتاج خرب درسدن يف ليذيع النظارة من
أناس وجود الحظ أنه عندئٍذ ڤاجنر رأس رفعت التي الظواهر أهم من وكان عديدة، مرات
يقدِّرون أنهم له أثبت مما اإلطالق؛ عىل األوبرا حفالت ون يؤمُّ ممن يكونوا لم النظارة بني
«الدراما» مشاهدة يف يرغبون أناًسا اجتذب إذ أثمر قد الجديد اتجاهه وأن ذاته، يف شعره

فحسب.
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«لوهنجرين هي جديدة دراما تأليف يف ڤاجنر قضاه الذي الهادئ، ١٨٤٧م عام صيف بعد
عام أقبل القديمة، األملانية األساطري وهو الجديد منبعه من إياها ا مستمدٍّ ،«Lohengrin

… الجسام بأحداثه ١٨٤٨م
يف الجمهورية وإعالن فيليب» «لوي بفرار األنباء جاءت العام ذلك من فرباير ففي
درسدن، مدينة إىل الثورة تيار وصل حتى أملانيا، يف يتوتر العام الشعور وبدأ فرنسا،
الحني؛ ذلك يف واضًحا السيايس ڤاجنر اتجاه وكان ساكس. يف الخاملة الهادئة املدينة تلك
بحماسة يدعو وكان الرجعية، التقاليد عىل والثائرين األحرار جانب إىل مياًال كان إذ
عن واالنرصاف شعوبهم مصالح بمراعاة أملانيا أمراء ويطالب االجتماعي، اإلصالح إىل
إىل الثورية املقاالت يُرِسل فكان البداية؛ منذ عمليٍّا مظهًرا نشاطه واتخذ التافهة. مشاغلهم
السياسية، املنتديات يف بحماسة ويخطب اإلصالح، وسائل يف رأيه عن فيها ًا معربِّ الصحف

عنيًفا. نقًدا مقاالته إحدى يف نقده حني امللك لغضب تعرَّض حتى
Michel Bakunine باكونني ميشيل إىل ڤاجنر تعرَّف حتى طويل وقت يمِض ولم
أصبحت حتى تطرًفا، مراحله أبعد إىل التحرر يف مىض الذي املشهور الرويس الثائر
مطارًدا، األثناء تلك يف باكونني كان قصوى. غاية العام والتخريب مذهبًا، له الفوضوية
السيمفونية فيها ُعزفت حفلة بعد بجرأة ڤاجنر إىل تقدَّم أنه غري الحكومة، سلطة من هاربًا
يجب التي املوسيقى لتلك تقديسه عن املتحرِّر للموسيقي الثائر وعربَّ لبيتهوفن، التاسعة
واليابس. األخرض يأكل أن يوشك الذي العاملي والُحطام الدمار ذلك وسط خالدة تظل أن
مقدًسا، كان ما بكل كفر الذي الثائر وبني الفنان بني الصداقة توطَّدت الحني ذلك ومنذ
باكونني له فيرشح منزله، يف السهرة لقضاء يدعوه ڤاجنر كان ما وكثريًا … املوسيقى إال
رآها وإن العميق، التفكري إىل ودفعته ڤاجنر خاطر أثارت التي الفوضوية، فكرة أسس
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بني جمعت «التي الفريدة الشاذة الشخصية بتلك ڤاجنر أُعِجب ولكن التحقيق، عن بعيدة
من يتمكن لم أنه غري الخالصة»؛ املثالية مظاهر أنقى وبني مدنية، لكل القاتل البُغض
والدمار الفوىض عينيه نصب يضع باكونني كان إذ شاملة؛ فنية نهضة يف بآماله إقناعه
األوضاع عىل مرتكزة النهضة تلك تقوم كيف يفهم أن وسعه يف يكن فلم سواهما، يشء وال

والتدمري. الهدم إال تستحق ال فاسدة رآها التي الحالية
الهادئة املدينة سكان وقام درسدن، يف الثورة نريان اندلعت ١٨٤٩م مايو ٣ ويف
الفوىضوالدمار. أنواع لكل مرسًحا شوارعها وأصبحت الحكومة، وجه يف السالح يحملون
تيَّار يف ومىش بحماسة، وسايرها الطرب، كل لها فَطِرب الجديدة الروح تلك ڤاجنر وشهد
بالٍغ بشغٍف يرقب وأخذ ميوله. يف هداًما عنيًفا يكن لم وإن ذلك، وسعه ما بقدر الثورة
يف الشجاعة قصص إىل يستمع وهو الساذج االبتهاج ويتملَّكه الشوارع، يف القتال مناظر

الصغرية. املحلية الحرب تلك
القوات قضت حتى قصري وقت يمِض فلم طويًال، ر تَُعمِّ أن لها يُقدَّر لم الثورة أن غري
نُِصب أن بعد باكونني وُقِبضعىل املؤقتة، حكومتهم وأسقطت الثائرين أحالم عىل النظامية
وخاصًة — درسدن يف اإلقامة أن لڤاجنر وتبنيَّ بأعجوبة. ڤاجنر منه نجا بارع، فخٌّ له
نتيجًة ذلك؛ بعد واحًدا يوًما له تطيب لن — بها امللكية املوسيقية الفرقة قائد منصب يف
إىل فالتجأ استطاعته، بقدر لهم ومعاونته مشاعرهم، الثوار مشاطرته أمر من ُعِرف ملا
خطر أعقابها يف درسدن إىل عودته أن من تأكد وهناك «ِليست»، صديقه عند وأقام فيمار،
وأصبح عليه، كريًما عطًفا «ِليست» أظهر وهنا عليه. بالقبض أمر صدر إذ عليه؛ جسيم
يف بقاءه وأن سيما ال االعتقال، خطر من ڤاجنر إلبعاد وسيلة يف التفكري هو الشاغل شغله
أملانيا مغادرة عىل نهائيٍّا ڤاجنر عزم استقر وهكذا مأمون. غري أمًرا أصبح قد ذاتها فيمار
كما والثورة الحرية معقل باريس؛ إىل ومنها سويرسا، إىل باڤاريا طريق عن والرحيل كلها،

األمر. بادئ يف إليه ُخيِّل
يف جديدة وآفاق فرص عن البحث هو املرة هذه يف باريس من ڤاجنر هدف يكن ولم
حتى قصرية فرتة بها يقيض يكد لم ولكنه فحسب. سياسيٍّا الجئًا كان بل املوسيقى، عالم
صورة يف السابقة، من أعنف أخرى صدمة وأتته الحرية؛ غلبت قد الرجعية قوى أن علم
احتمالها عدم له وتؤكد املتقلبة، وروحه مغامراته من بيأسها فيها تُنبئه زوجته من رسالة
رد فكان زواله؛ يف أمل بال أمده طال الذي البؤس لذلك أو عليها، يُرغمها التي املتاعب لتلك
لها وترك املظلم، مستقبله ومشاطرته الشاقة ظروفه ل تحمُّ عىل يُرغمها لن أنه هو ڤاجنر
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لم وإن بعُد، فيما ڤاجنر له ارتاح الذي الفراق تم وهكذا عنه. االنفصال يف الحرِّية مطلق
حاسًما. نهائيٍّا فراًقا يكن

ذلك يف — الوحيد رزقه مورد كان حيث تسوريخ، يف اإلقامة األمر نهاية يف ڤاجنر وآثر
املقاالت بعض كتابة هو — الكثري اليشء عامًة املوسيقى عن وال عنه يعرف ال الذي البلد
خاللها وحاول األدبي، بالطابع الفرتة تلك يف ڤاجنر مجهودات اتصفت هنا ومن األدبية،
االستزادة إىل ق تشوَّ طاملا التي الفلسفة وخاصًة األدبية، الثقافة من فاته ما يعوِّض أن

منها.
«لوهنجرين» عن رسالتان منها فكانت الفرتة، تلك يف الخاصة ڤاجنر مؤلفات أما
الجمهور، إىل الجديدة آرائه ونْقل الخاص الفني إنتاجه رشح إىل بهما قصد و«تانهويزر»
جانب عىل كتيبات نرش كما وتربيرها، الفنية نظريته توضيح يف كبرية قيمة لهما فكانت
كان التي السياسية والثورة الفنية ثورته بني واضًحا االمتزاج فيها تجىلَّ األهمية، من كبري
نظرة بأَْرسه الفن تاريخ إىل ڤاجنر نظر والثورة» «الفن بعنوان رسالة ففي أقطابها؛ من
كانوا إذ الرومان؛ عىل شعواء حملة حمل ودراماتهم، باليونان إعجابه إبداء فبعد نقدية؛
التي املسيحية لظهور الطريق مهدوا الذين وهم تقدِّره، وال الفن تفهم ال صارمة جحافل
مجهود كل عن واالنرصاف وشقائه، ببؤسه اإلقرار سوى شيئًا يفعل أال إىل املرء دعت
العنارص عروق يف يجري الذي الجديد الدم ولكن البؤس. هذا قبضة من انتزاعه إىل يرمي
الفن عىل ويقيضكذلك الثورة، عهد ويفتتح املسيحية، الروح محاربة عىل يعمل الجرمانية
ووظيفته املال، جمع هو األقىص وهدفه الصناعة، فيه تتحكم فن إنه إذ السائد؛ الحديث
املكدودة. املتعبة الصناعية للبيئات إال تصلُح ال وظيفة وهي والسأم، امللل دفع هي الكربى
البرشية الطبيعة شوَّهت التي والصناعية املسيحية القيود تلك من إذن الفن فليتحرر
الخالدة، اليونانية الدراما وإىل القديم، الفن مهد املرسح، إىل الفن وليَُعد نزعاتها، وأفسدت
كيف يعرف يونانيٍّا إلًها ولنخرت البرش، سبيل يف عذاب من نال بما املسيح من ولنكتِف

السعيد. بالخيال الحافلة الحياة إىل يقودنا
ذلك من وينتهي األوبرا، تاريخ يستعرضڤاجنر والدراما» «األوبرا عن آخر كتاب ويف
إيجاد كان — موتسارت أوبرات باستثناء — سابقة أوبرا كل هدف أن هو رصيح رأي إىل
سوى هدف من لها وليس كلمات، أية بكلماتها تُستبدل أن يمكن لآلذان، مقبولة ألحان
تُحفظ حتى انقالب من بد وال استُنِفدت، قد األغراض هذه أن غري النفس؛ عن الرتويح
اليهودي مها تزعَّ التي اإليطالية األوبرا فإن فيرب، جهود من الرغم وعىل الضياع. من األوبرا
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لم وهكذا إصالحي. اتجاه كل أفسدت قد — وقوميته جنسيته أنكر الذي — «مايربري»
تابًعا إال الشاعر يعد ولم العابر، الذوق ملقتضيات تبًعا تتغري ظاهرة وإنما فنٍّا؛ األوبرا تُعد
الوسائل كل باستخدام إال صحيًحا فنٍّا األوبرا تغدو أن يمكن وال املوسيقي، للملحن ذليًال
جامًعا فنٍّا تصبح أي الدراما؛ إىل األوبرا تتحول أن ذلك ومعنى الخيال، إلذكاء املمكنة
ُمركَّب يف مًعا املرسحي التصويري والفن والتمثيل واملوسيقى الشعر عىل ينطوي شامًال،

واحد.
كانوا الذين األعداء من وجد ما بقدر املعجبني من األخري الكتاب ذلك وجد ولقد
ذلك ومنذ عليهم، املربم القضاء فيه لكان نجح لو الجديد ڤاجنر اتجاه أن جيًدا يدركون
لواءها يحمل ڤاجنر، عىل وإيطالية، فرنسية من الخفيفة، األوبرا أنصار حملة بدأت الحني
مقاالت خاصًة، أملانيا يف الصادرة الصحف يف ينرشون أخذوا فقد ڤاجنر أنصار أما مايربري.
يف األثر أكرب «ِليست» مها تزعَّ التي الطيبة الدعاية لتلك وكان الجديدة، وبآرائه بفنه تُشيد

بأكملها. القارة يف شهرته وإذاعة ڤاجنر اسم نرش
إىل عاد إيطاليا، وشمال سويرسا أنحاء ڤاجنر فيها طاف قصرية استشفاء رحلة وبعد
طلب يف عليه تنهال أخذت العروض وأن أثمرت، قد الدعاية تلك أن ليجد تسوريخ يف مقرِّه
يف تانهويزر انترشت وهكذا املدن. من وغريها وفيزدبان، وبراج، برسالو، من «تانهويزر»

مؤلِّفها. شهرة معها وذاعت بأرسها، أملانيا
عىل عاكًفا ڤاجنر كان بعيد، من الشهرة فيه أتته الذي الوقت ذلك خالل ويف
Niabelungen النيبلونجن «خاتم هي كبرية، رباعية دراما تأليف هو ضخم، مرشوع
«Die Walküre و«الفالكريات «Rheingold الرين «ذهب وهي األربعة؛ بأقسامها ،«Ring

.«Götterdämmerung اآللهة و«أفول «Siegfried و«زيجفريد
تسوريخ، يف الجميع فيها اعتزل فرتة خالل ١٨٥٣م، عام يف بدأها فقد املوسيقى أما
واتَّبع الرين»، «بذهب ڤاجنر بدأ وقد واحدة، دفعة الجبار عمله من ينتهي أن عىل وصمم
عليها ستُبنى التي هي رسيعة معينة رموًزا بقلمه يسطر كان إذ جديدة، خطة تأليفها يف
عن ينقطع أن دون واحدة دفعًة كلها يؤلفها أن عليه كان ولذا بأكملها؛ الدراما ألحان
الطريقة تلك وبفضل البداية. منذ رسمها التي الخطة تلك ذاكرته عن تغيب ال حتى العمل؛

١٨٥٤م. مارس يف تماًما منها االنتهاء من تمكَّن
خاللها وعاد معينة، مدة األوىل الدراما تأليف بعد ينقطع ڤاجنر جعل ما وحدث
الدراما مجرى تحويل يف األثر أكرب املرة هذه يف القراءة لتلك فكان الفلسفية، القراءة إىل
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املسيطرة هي الثورية اآلراء كانت أن بعد التشاؤمي، االتجاه هو جديد، اتجاه إىل الرباعية
كتاب الفرتة تلك يف قرأ ڤاجنر بأن ذلك — الدراما تلك تأليف يف األوىل خطته عىل تماًما
املادي، فويرباخ مذهب قبضة من تخليصه فضل له فكان لشوبنهور، وتمثًُّال» إرادة «العالم
لفت ما أول وكان والشعر، الفن يف الخالقة الخيالية نزعته تالئم جديدة وجهة وتوجيهه
يف املوسيقى احتلتها التي الرفيعة املكانة تلك وخاصًة الجمال، علم يف شوبنهور آراء نظره
التي األخالقية النتائج إزاء والقلق الرهبة من أحسبيشء األمر أول يف ولكنه الجمايل. مذهبه
عجزه من الفرد يخلِّصان التام واالستسالم اإلرادة إماتة أن رأيه ففي شوبنهور؛ إليها انتهى
مع تتعارضبشدة كانت نتيجة وتلك — شامًال كليٍّا اندماًجا فيه واالندماج العالم فهم عن
والترشيد النفي مرارة وقاىس العناء، أكرب تُكبِّد نزعة وهي الفردية، الحرية يف ڤاجنر نزعة
املغزى أن إىل مرة ذات نبَّهه أصدقائه من واحًدا أن غري إليها، والدعوة عنها الدفاع أجل من
لنا، يتبدى كما الخارجي بالعالم اعرتافه عدم يف ينحرص إنما شوبنهور ملذهب الحقيقي
بهوَّة نفسه قرارة يف يحس كان عام، بوجه عظيم رجل وكل كبري، شاعر كل أن له وذكر
التفسري؛ هذا إىل استمع حني ڤاجنر عجب ولَكم الخارجي. العالم وبني بينه تفصل عميقة
يعود أن قرر وهنا يشعر. أن دون الرأي هذا مثل عن عربَّ قد الرباعية درامته يف إنه إذ
الذي وهو منه، األول الجزء بخاصة يستوعب حتى وذلك عميقة؛ دراسة الكتاب دراسة إىل
إن إذ مه؛ تفهُّ أجل من الكثري ڤاجنر عانى والذي كانْت، فلسفة يف املثايل للجانب يتعرض
وكان عديدة، مرات الكتاب قراءة ڤاجنر عاود وهكذا املنطق. مشكالت لفهم يُخلق لم رأسه
كتابه وخاصًة — ڤاجنر كتابات كل أن نؤكد أن َليمكننا حتى حاسًما تفكريه عىل تأثريه
الخاص باللون اصطبغت قد الحياة إىل نظرته كل بل دراماته، وكل — «بيتهوفن» عن
آرائه؛ من والسيايس االجتماعي الجانب استثنينا إذا وذلك شوبنهور، تفكري به يتميز الذي

النهاية. حتى الفردية الحرية إىل يدعو ظل قد الجانب ذلك إن إذ
من دعوة ى تلقَّ حتى الرباعية، الدراما من الثاني القسم من ڤاجنر انتهى إن وما
إىل ڤاجنر وعاد به، بأس ال مبلغ لقاء الحفالت بعض ليقيم بلندن، الفيلهارمونية الجمعية
األوىل، املرة يف لندن إىل التجأ الذي د املرشَّ الفنان ذلك حينئٍذ يكن لم ولكنه ثانية، مرة لندن
إنتاجه إىل لتستمع القارة وسط يف مقره من غريبة بالد دعته مشهوًرا موسيقيٍّا كان بل
الحفالت إحدى يف ألربت األمري وزوجها فكتوريا امللكة دعته أن نجاحه من وبلغ الجديد.

ودية. محادثات وبينهما بينه ودارت
أحرزته الذي الباهر النجاح ذلك أنباء إليه ترامت حتى تسوريخ، إىل ڤاجنر عاد إن وما
وطأة ت خفَّ أن النجاح ذلك نتائج من وكان أملانيا؛ مسارح عىل و«لوهنجرين» «تانهويزر»
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الزمته التي البؤس مظاهر كل نفسه عن نفض قد أنه إليه ُخيِّل بل عليه، املرتاكمة الديون
ذلك يف تفكريه أن عىل «زيجفريد»؛ إتمام عىل عمل الوقت نفس ويف كظله. حياته طوال
أدى مما تلك؛ ظروفه يف مستحيل تنفيذه بأن يوقن جعله واقعيٍّا تفكريًا الضخم املرشوع
إلحاًحا عليه تلحُّ فكرتها كانت دراما يف ويبدأ حني، إىل املرشوع ذلك جانبًا يدع أن إىل به
Tristan وإيزولده «تريستان هي تلك مرتابطة؛ كاملة ألحانها رأسه عىل وتتواىل غريبًا،
الرباعية الدراما مرشوع يف العميل التفكري أن أكد قد كان وإن ڤاجنر أن عىل und»؛ Isolde
حقيقًة شكٍّ دون ذلك وراء يُخفي كان الجديد، املرشوع هذا إليه أوحى الذي وحده هو
ربما عاطفية تجربة خالل جاء قد «تريستان» تأليف إن إذ األهمية؛ من جانب أعظم عىل
فزندونك «ملاتيلده حبه هي التجربة تلك به؛ مرت التي التجارب وأصدق أعنف كانت
فزندونك، أرسة صحبة يف الدهر من حينًا ڤاجنر عاش فقد Mathilde»؛ Wesendonk
مرهف فنان صحبة إىل دائًما تهفو كانت التي الزوجة تلك نحو غريبة عاطفة وانتابته
أذنيه. حتى زوجها فيه غرق الذي والتجارة املال جو عن بعيٍد الشعور، صادق الحس
فيما واضًحا وتبدَّى متبادل عنيف حب بها فإذا حقيقتها عىل العاطفة تكشفت ما ورسعان
األمر؛ بداية يف منه ميئوًسا كان الحب ذلك أن غري املحبان؛ تبادلها حارَّة رسائل من ى تبقَّ
فرتة من متأخر وقت يف إليه (عادت حمقاء غيور امرأة من متزوج فنان بني حب فهو
وأهلها. أرستها تجاه واجباتها عن التخيل عليها يسُهل ال زوجة وبني بسويرسا)، إقامته
عليها؛ التغلب أو تجاوزها إىل سبيل ال حواجز طرفيه بني تفصل صامتًا غراًما كان وهكذا
ترتبط الحب بفكرة فإذا األثر، أكرب الفرتة تلك يف عليه يؤثِّر شوبنهور تشاؤم رأينا هنا ومن
والنور بالحياة وإذا ممقوتة، كريهة له تتبدى بالفردية وإذا املوت، بفكرة قويٍّا ارتباًطا
ال حيث الهادئ الظالم إىل وتاق وتمناه، باملوت تريستان ب رحَّ وهكذا قلبه. إىل بغيضة
مخلِّص هو حيث من فاملوت القاسية؛ الحياة عقبات تفصلهما وال حواجز املحبَّني بني تقوم
ڤاجنر انتزعها التي الصادقة، الدراما تلك حوله تدور الذي الرئييس املحور هو املحبني،

املرير. واقعه من واقتطعها قلبه من
نفسه وتاقت املرِهق، الضخم عمله من االنتهاء بعد الراحة إىل بالحاجة ڤاجنر وأحس
حسنة ضخمة موسيقية فرق إىل يستمع أن األقل عىل يمكنه حيث باريس، زيارة إىل
تغرب لم وهكذا بسويرسا. إقامته فرتة طوال منها ُحِرم نعمة نظره يف وهي التدريب،

أخرى. مرة باريس إىل ڤاجنر عاد حتى ١٨٥٩م سنة سبتمرب ١٥ يوم شمس
يف لتانهويزر املشهور التاريخي العرض ذلك يوم هو ١٨٦١م سنة مارس ١٣ وكان
من كثريًا إن حتى بالنظَّارة ة غاصَّ املرسح مقاعد كانت لقد بباريس. الكربى األوبرا دار
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الذين أولئك أن غري الكبري؛ العرض لحضور مكان لهم يتوفر لم ڤاجنر أصدقاء أصدق
وهم Jokey»؛ «الجوكي نادي أعضاء من جماعة كانوا املرسح، ذلك من األكرب الجانب شغلوا
عتيقة معلومات بعض سوى الفن من يفهمون ال الذين املتبذلني األرستقراطيني من فئة
كاملة، ساعات ثالث خالل العميقة الدراما ل تحمُّ املرتفون هؤالء يستطع ولم موروثة.
طوال مرتفع بصوت والتهكم بالصفري فقاطعوها اعتادوه، ملا مخاِلفًة يجدوها أن وراعهم
«الحرِّية» يستغلُّون خاللهما الفرنسيون كان أخريني، مرتني املأساة وتكررت العرض،
أعجبتهم إذا بأدب قصرية فرتة يستمعون كانوا … استغالل أبشع دمائهم يف جرت التي
يعودون ما رسعان ولكنهم حقيقي، إعجاب عن ًا معربِّ تصفيقهم بعدها فيدوِّي ما، قطعة
وهكذا … ثورتهم تخمد العرضحتى فيتوقف معني، جزء فهم عليهم ثُقل إذا التهريج إىل

باريس! يف تانهويزر نصيب كان
الفرنسيني فهم استحالة من يقينًا إال تِزده لم باريس يف إقامته من الفرتة تلك أن ورغم
عوامل هناك فإن جنسه، وبني عشريته بني إال يكون لن الحقيقي نجاحه أن من ووثوًقا له،
تلك أهمها كان الذريع؛ الفشل بذلك التعجيل عىل ساعدت الفهم، قصور جانب إىل أخرى
املوسيقيني من ڤاجنر أعداء دفعهم الذين اد النُّقَّ من نفر عليه شنَّها التي الشعواء الحملة

وبرليوز. مايربري رأسهم وعىل
الشاعر أبدى فقد باريس؛ يف قدره حق يقدِّره مخلًصا صديًقا يعدم لم ڤاجنر أن عىل
يف موسيقاه تأثري مقدار عن فيه يعربِّ خطابًا إليه وأرسل البداية، منذ به إعجابه «بودلري»
قاله: مما فكان األنغام، حاسة ال األلوان حاسة إال يملك ال أنه يظن كان الذي وهو نفسه،
يف طويلة مدة ترددت ولقد الرجال. عظماء إىل بالكتابة فيها أطرب أعد لم سنٍّا بلغت «لقد
الحمقاء املقاالت تلك يوم بعد يوًما لعيني استبانت أن لوال إعجابي، عن ًا معربِّ إليك أكتب أن
الشخص لست سيدي يا إنك عبقريتك. قدر من للحط جهد كل فيها بذل التي املخزية
دفعني وأخريًا وطني. أفعال من خجًال وأحمرَّ أتعذَّب أن إىل أمامه اضطررت الذي الوحيد
هؤالء من ذمتي أبرئ أن بد ال لنفيس: قائًال بالفضل، لك أشهد أن إىل ادك لنقَّ احتقاري
يظن ال حتى عنوانه؛ الخطاب هذا يف يذكر لم بودلري أن األمر يف والغريب املعتوهني!»
بودلري أصبح ما ورسعان مقرِّه، إىل رسيًعا اهتدى ڤاجنر أن غري تملقه؛ يقصد أنه ڤاجنر

الخاص. «صالونه» يف بارزة وشخصية ڤاجنر، أصدقاء دائرة يف بارًزا عضًوا
عومل التي العامة الطريقة فإن هذه، القليلة اإلعجاب حاالت عن النظر رصفنا ولو
مع االعرتاف من مفرٍّا يرى ال املرء إن حتى التام، الفهم سوء كانت باريس، يف ڤاجنر بها
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ينحدر أن يقبل يكن فلم ڤاجنر أما فحسب؛ اللهو يريدون كانوا باريس أهل بأن ڤاجنر
االعتقاد هو سخريتهم مدار كان ولقد باريس. يف يُفهم لم ولذا هذا؛ اللهو مستوى إىل
ما أنه يف شك وال موسيقى. من أنتجه فيما املتحكم وحده هو عقليٍّا مذهبًا لڤاجنر بأن
محاولة من أكثر — والتقاليد للُعرف عبٌد هو الذي — الالهي الجمهور يخيف يشء من
بلغت ومهما «مذهب». صورة عىل كانت إذا وخاصًة جديدة، أفكاًرا يفرضعليه شخصأن
إنما بأنهم يؤمنون الحمقى فسيظل موسيقاه، يف ڤاجنر حققه الذي الفني الجمال درجة

رائع. فني إنتاج إىل ال مذهبه، عن يدافع شخص إىل يستمعون
وداع يف طويًال وقتًا يستغرق ولم آماله، خابت أن بعد باريس ڤاجنر غادر وهكذا
مقرِّه؛ إىل الجماعة هذه يف فرد كل وعاد ولِيست. مارتني وال بودلري مثل القليلني، أصدقائه

. مستقالٍّ املجد إىل طريقه يشق أن منهم كلٍّ عىل كان إذ

بعدها ظل فقد املايل؛ ڤاجنر مركز يف الفادح أثرها هي باريس، كارثة نتائج أخطر كانت
مخلوق أي من املال تصيُّد هدفسوى له يكون أن دون وجهه عىل يهيم كاملة سنوات ثالث
والغريب لكربيائه، وجرح لكرامته امتهان من ذلك سبيل يف تكلَّف ومهما وسيلة، وبأية
كان اليائس املرح من موجة تأثري تحت واقًعا السنوات تلك خالل كان ڤاجنر أن األمر يف
التعويض عىل هائلة قدرة حداثته منذ َحبَته قد الطبيعة أن ويبدو عرفه. من كلُّ لها يدهش
الذي الذاتي عامله إىل به ينتقل معربًا متاعبه من ويخلق ، املشاقِّ أعظم يتحمل أن من مكَّنته

به. املحيط للواقع كثريًا يأبه وال املرح، يسوده
هو حياته، ساعات أحلك يف مرًحا موضوًعا التعويضية القدرة تلك إليه أوحت وهكذا
من بَدْورها استمدَّها التي «Die Meistersinger الطرب «أساطني الجديد مؤلَّفه موضوع
من لڤاجنر بد ال وكان الوسطى، العصور يف األملانية األساطري عن «Grimm «جِرم كتاب
بيربش هي الرين ضفاف عىل صغرية بلدة فاختار الرائع، العمل ذلك فيها ليتم هادئة عزلة
ليلة يف بأرسها االفتتاحية أتم إنه حتى غزيًرا، عليه الوحي ق تدفُّ كان وهناك ،Biberich

ذهنه. يف تفاصيلها بأدق فجأة ملعت أن بعد واحدة
Hansبيلوف فون هانس هم قدماء، أصدقاء ڤاجنر عىل وفد النائية، العزلة هذه ويف
سعيًدا كان ڤاجنر أن يف جدال وال ِليست. ابنة Cosima كوزيما وزوجته Von Bülow
بيلوف قلب لطيبة وال واحدة، موسيقية أرسة من كانوا الجميع ألن ال الضيوف؛ بهؤالء
زوجة وبني عاطفة، املشتعل الفنان بني رسى قد خفيٍّا تياًرا ألن بل ڤاجنر، لفن وتقديسه
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نظراتها من ڤاجنر ه استشفَّ غامض، وتفاُهم إعجابصامت كوزيما وبني بينه كان صديقه.
سكون، يف إليه تُصغي فكانت الصغرية؛ للجماعة يغنِّيها أو ألحانه يعزف وهو إليه الخفيَّة

البكاء! سوى به تجيب ما تجد لم رأيها، عن ُسئلت فإذا
العالم يف املوسيقى عواصم فتحت فقد نافد؛ بصٍرب ينتظره كان نبأ أتاه األثناء هذه ويف
فانرصف عامة، وأوروبا أملانيا مدن كربيات من العروض عليه وتوالت لدراماته، أبوابها
استقبلته وهكذا الناجحة. الجديدة املهام هذه إىل ليتفرغ الطرب» «أساطني إتمام عن مؤقتًا
واستدعته موسيقاه، تتذوق كيف ڤيينا وعرفت به، يحلم لم استقباًال وليبتسج فرنكفورت
بيرتزبرج» «سان ويف دهشته. موضع به ترحيبها وكان ١٨٦٣م، سنة أوائل يف «براج»
حل، أينما ڤاجنر تصادف أصبحت التي الهائلة النجاح موجة امتدت روسيا عاصمة

العازفني. الفنانني حماس وأثارت النقاد وتقدير الجماهري إعجاب مقطوعاته وحازت
وتنافس مبدعه، شخص يف الجديد الفن دت مجَّ التي موسكو إىل الحماسة وانتقلت
إىل «بشت» عاصمتها استمعت حني بڤاجنر املجر ورحبت تكريمه. رشف عىل أعيانها

شديد. بحماس شعبها واستقبله روائعه،
هذا؟ كل بعد املادية حالته تحسنت هل ولكن — شك وال باهًرا نجاًحا كله ذلك كان
املايل مركزه وأصبح الغرق، عىل سفينته أرشفت حتى ١٨٦٤م عام بدأ إن ما أنه الواقع
واستهانته تبذيره فإن أرباح، من الناجحة الرحالت تلك يف جناه ما فرغم تماًما؛ منه ميئوًسا
املستحيل من جعل اليأس، ساعات أحلك يف يالزمه كان الذي الغامض تفاؤله أو باملستقبل
الذي الحل إىل لجأ ماله نفد فإن سعة، عن ينفق كان بل للظروف، يشء عىل يُبقي أن عليه
مع يقول أن إال االستهتار هذا كل بعد املرء يسع وال االستدانة. وهو طبيعيٍّا؛ يراه كان
إذ أساسصحيح؛ عىل تُقم لم ضعيفة ڤاجنر أخالق «إن :Corneliusكورنيليوس صديقه
مخرًجا. منها يعرف ال أخالقية متاهات يف تركته التي األنانية بشواهد حياته مجرى حفل
بل صادق، شعور أي نحوهم يدفعه أن دون فحسب، ذاته أجل من الناس يستخدم كان
العقيل السمو تغليب يف همه كل ڤاجنر ركز لقد والء. من لهم به يدين ما إليهم يرد أن دون
أشد الباب هذا يف له القادمة األجيال نقد يكون أن وأخىش نفسه، يف األخالقي السمو عىل

«… وأخطر
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بنفسه ملك أرسله رسول هناك كان اليأس، أقىصحاالت ڤاجنر فيه بلغ الذي الوقت ذلك يف
شتتجارت يف إليه اهتدى وأخريًا أثًرا. له يجد أن عىس بلد إىل بلد من وينتقل وراءه ليسعى
التهرب وحاول هم، عىل ا همٍّ ليزيده أتى قد دائنيه أحد أن ڤاجنر فظن مقابلته، وطلب
رسوره له املبعوث وأبدى كارًها، بمقابلته له يسمح أن إىل إلحاحه تحت اضطر ولكنه منه،
رغبة إليه لريفع أتى الجديد، باڤاريا ملك الثاني لودفيج رسول بأنه وأنبأه إليه، باالهتداء
ولكي هدوء. يف السامية لرسالته ليتفرغ قرصه، يف بجواره الكبري الفنان يظل أن يف ملكه
يف ُملكه عاصمة إىل يصحبه أن إليه وطلب وخاتمه، امللك صورة إليه قدم اطمئنانًا، يزيده
تاق طاملا الذي النوع نفس من نجدة كانت بل الذهول، إىل تدعو مفاجأة وكانت ميونيخ.
إىل الفنان يعيش أن وهي تصوره؛ يصعب خيايل حلم يف إال تتحقق ال والتي ڤاجنر، إليه
هدوء، يف لفنِّه ليتوفر ومتاعبه، املال مشكالت ويُنسيه مادي عناء كل عليه يوفر ملك جوار
نفسه يف املفاجأة تأثري مدى عن فيها يعربِّ كلمات ملنقذه يكتب أن إال ڤاجنر يملك ولم
الشعر معجزات إن قائًال إليك أرفعها العواطف أقدس عن تعربِّ التي الدموع «تلك فيقول:
هذه، حياتي وإن طعًما. للعطف تذُق لم التي التعسة حياتي يف واقعة حقيقة أصبحت قد
الشاب مليكي يا لك اللحظة هذه منذ ستكون ألحان، من وأردده شعر من به ألفظ ما وآخر

يديك!» ملك كانت لو كما فيها فلتتحكم الرءوف،
الشائقة الحياة تلك يف جديد فصل وبدأ ڤاجنر، حياة البؤسمن صفحة طويت وهكذا

باملفاجآت. واملليئة بالتجارب، الزاخرة

يف وهو سمع أن وبعد الڤاجنرية. الدراما عالم يف صباه منذ غارًقا الثاني لودفيج امللك كان
ميونيخ، يف خصيًصا أجله من بعرضها أمر «لوهنجرين» عن الكثري عمره من عرشة الثالثة



ڤاجنر ريتشارد

وكانت ڤاجنر. سماء يف تحليًقا روحه فازدادت «تانهويزر» عرف عرشة السادسة ويف
ظهر عن يحفظها فكان دراماته أشعار أما الدوام، عىل املفضلة قراءته هي ڤاجنر مقاالت
عليه اطَّلع ما بني لودفيج واطَّلع تفاصيله. أدق يف حتى الكتابة يف أسلوبه يقلد وكان قلب،
رشح وفيها «نيبلونجن»، ألشعار طبعته بها صدَّر التي املقدمة عىل ڤاجنر، مؤلفات من
املغنني أبرع من قوية فرقة تركيز يرى فهو املثايل؛ مرسحه إلنشاء املقرتحة آراءه ڤاجنر
ليس النظارة غرض ويكون املوسيقية الفرقة فيه تختفي مرسح وتصميم واحد، مكان يف
أسمى ي لتلقِّ يستعدُّون وإنما األوبرا؛ روَّاد يهدف كما النفس عن الرتويح أو اللهو مجرد
ڤاجنر اعتقد وحدها التعديالت وبهذه … املوسيقية األلحان أعمق وتذوق الشعرية األفكار
إن وما واالجتماعي. الفني لإلصالح فعالة أداة يصبح أن يمكنه الحقيقي األملاني املرسح أن
وسعه يف ما كل ويبذل ڤاجنر، حلم يحقق أن عىل صمم حتى باڤاريا عرش لودفيج اعتىل

الروحي. رائده ملعونة
لودفيج تملَّكت وكم الفنان. ألستاذه الشاب امللك مقابلة ت تمَّ ١٨٦٤م سنة مايو ٥ ويف
كل «سأبذل يقول: أن إال يملك ولم ڤاجنر، من الشكر عبارات ى يتلقَّ وهو العميقة الرهبة
اليومية، الحياة متاعب من األبد إىل وسأخلِّصك ماضيك، يف قاسيته ما عنك ألعوض جهدي
الهائلة عبقريتك أجنحة نرش حرية لك تكفل حتى إليه توَّاًقا كنت الذي الهدوء لك وأجلب
لم وإن املبكر، صباي منذ ملتعتي الوحيد املصدر كنت لقد الخالقة. األثريية الفن سماء يف
خري وكنت سواك، يحسنها ال بلغة قلبي يخاطب الذي الصديق وكنت ذلك؛ أنت تعرف

وسعي.» قدر عىل الفضل هذا كل لك سأردُّ … يل ف ومثقِّ مربٍّ
حتى يشاء ما كل إليه م فيقدِّ ڤاجنر، يعامل أن لودفيج امللك قرر الروح هذه بمثل
امللك، مع طويلة يقيضساعات أن عىل ڤاجنر دأب الوقت، ذلك ومنذ الفني. إلنتاجه يتفرغ
من يجد لم أنه ڤاجنر ويذكر املستقبل. يف وآماله ڤاجنر مرشوعات عن فيها يتحدثان
هذا أن الظن وأغلب والفني. األدبي وإنتاجه بمؤلفاته إملامه يف لودفيج يداني من الناس
علًما الناس أوسع أنهم يسمعوا أن دائًما يطربهم الذين للملوك التملُّق قبيل من كان الحكم
أن الصعب من ولكن ڤاجنر، بإنتاج جاهًال كان لودفيج أن ذلك معنى وليس ومعرفة.

به. علًما الناس أوسع كان أنه املرء يصدق
بل معدم، بفنان رحيم راع صلة أنها عىل ال بڤاجنر، عالقته لودفيج ر تصوَّ وهكذا
كلٌّ فيه يساهم مشرتك هدف تحقيق إىل ترمي وأستاذه، تلميذ بني روحية صلة أنها عىل
لنفسه ڤاجنر وضع وقد بفنِّه، والثاني بماله، األول تقديمه: يستطيع بما الطرفني من
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الغاية هذه ومثل املرسح، طريق عن وإنهاضها أملانيا بعث هو الطموح؛ يف مفرًطا هدًفا
ضمن واحًدا املرسح يكون قد إذ الواقعية؛ الوجهة من مستحيلة شك دون كانت (التي
وسائل تقتيض كانت نهوضها) يف األسايس العامل ليس قطًعا ولكنه أمة، نهوض عوامل
جلب عىل لودفيج من أقدر هو َمن هناك يكن ولم هائلة. مادية وإمكانيات عادية، غري
بفن معجب ذاته الوقت يف وهو بأرسها، دولة أموال يف ف يترصَّ ملك فهو اإلمكانيات، هذه

بيشء. عليه يبخل أن إذن املحال فمن اإلعجاب؛ أشد ڤاجنر
بلودفيج املحيطني الساسة «غرية» عن الحديث ڤاجنر عن كتبوا ممن كثري أطال ولقد
َمِلكهم عليه أغدق الذي املوهوب الفنان هذا عىل األزرق حقدهم وعن عليه، ڤاجنر تسلُّط من
املعقول فمن نصابها؛ يف األمور تضع بأن كفيلة األمر إىل املوضوعية النظرة ولكن عطاياه،
مرشوعات عىل حساب بغري األموال يُغدق أن أما باملال. الفن تشجيع عىل الحاكم يعمل أن
أو املرشوعات من ذلك عدا ما ويتجاهل بأرسها، بأمة ستنهض أنها صاحبها يعتقد فنية
ما شك دون ذلك ففي عينيه؛ نصب يضعها أن مسئول حاكم أي عىل ينبغي التي النفقات
أن املؤكد ومن لبالده. العامة املصلحة يف جديٍّا يفكر َمن كلِّ غضب ويثري السخط عىل يبعث
املفرط وحبه الشخيص ڤاجنر بذخ عن فضًال باهظة، نفقات يستلزم كان ڤاجنر مرشوع
ال له معارف أو بأصدقاء امللكي البالط مأل أنه من عنه يقال وما الرتف، مظاهر لجميع
قواه متمالًكا شخًصا يكن لم لودفيج أن كله ذلك إىل ولنُِضف اإلطالق. عىل أعماًال يؤدون
ظاهرة العقيل العتالله األوىل األعراض وكانت بالجنون. حياته انتهت فقد تماًما؛ العقلية
وساعد قاطعة، بصفة عليه ثبت جنيس شذوذ من عنه ُعِرف عما فضًال هذا مبكر، وقت منذ
تطهري وهو — سيفيده أنه ظنَّ الذي الدواء يفلح ولم برسعة، النفسية حالته تدهور عىل
كفيلة كانت العوامل هذه كل التدهور. هذا دون الحيلولة يف ڤاجنر— فن طريق عن نفسه
هذا عىل اعرتاضه معلنًا بصوته يجهر أن إىل البالد مصلحة عىل حريص كل تدفع بأن
الجنوني التبديد هذا إيقاف إىل وداعيًا امللك، شخص عىل ڤاجنر به استحوذ الذي التسلط

العامة. لألموال

لوجدناه الخاصة، عالقاته إىل وانتقلنا مؤقتًا، العامة ڤاجنر عالقات عن الحديث تركنا فإذا
وإن الكثريين، سخط عليه جلبت بمغامرات وقام بدوره، امليدان هذا يف التقاليد تحدى قد
بأن ڤاجنر أحس ولقد وصحفييها. باڤاريا ساسة مع نجاحه من أعظم فيها نجاحه كان
جاءته حني الناس أسعد كان ولذلك سعادته؛ لتحقيق كافية وحدها ليست املال وفرة
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إليها هة موجَّ الدعوة هذه وكانت الجديد. مقره يف لزيارته دعوته ملبية بيلوف فون كوزيما
بدونه. طفليها مع فحرضت مريًضا، كان زوجها أن غري جميًعا؛ أرستها أفراد وإىل

يكن ولم االجتماعية. والقيود التقاليد كلَّ جانبًا وكوزيما ڤاجنر طرح ما ورسعان
تعلم كانت فقد كوزيما؛ عىل عسريًا باملثل يكن لم أنه كما ڤاجنر، عىل العسري باألمر ذلك
فون «كارولني الغنية األمرية مع ليعيش أمها هجر قد «ِليست» أباها أن طفولتها منذ
ألبيها حبها وبأن موقفها، بسالمة إلقناعها كبرية جهوًدا كارولني بذلت وقد فنجنشتني».
حني كوزيما، عىل الصعب من يكن لم وهكذا االجتماعية. التقاليد جميع من أقوى كان
تقاليد جميع تحدي وهو تنشده، الذي الحل إىل برسعة تهتدي أن الظروف، لنفس تعرضت

املجتمع.
ابنتها بعُد فيما أنجبت وعندما ڤاجنر، مع الزمن من فرتة كوزيما أقامت وهكذا
بها، ليلحق بيلوف حرض وحني بيلوف. ال ڤاجنر، ابنة أنها يعلمون الجميع كان إيزولدة،
لم وملَّا برلني. إىل رسيًعا فرحل القلق، عىل تبعث صحته كانت إذ إقامته؛ مدة تُطل لم
فراقها إىل اضطر لكوزيما، استبقاءه العالم نظر يف به يربر سببًا يجد أن ڤاجنر يستطع

الدوام. عىل بينهما تجمع وسيلة إىل يهتدي حتى مؤقتًا؛
قوية تكن لم كوزيما وبني ڤاجنر بني حائًال تقف كانت التي الحواجز أن والواقع
أراحت قد وهذه ڤاجنر، زوجة «مينَّا» أوًال فهناك وهلة؛ ألول عليه تبدو الذي الحد إىل
يف تظاهر الذي كوزيما، أبو «ِليست»، ثانيًا وهناك ١٨٦٦م. سنة يناير يف بوفاتها الجميع
أن الصعب من كان ولكن يرتديه، أصبح الذي القسس لرداء منه احرتاًما بالحزن البداية
سوى ابنته منه تطلب لم الذي األب هذا مثل من حقيقية معارضة صدور أحد يتصور
بنفسية الجميع أدرى ڤاجنر وكان النساء. عرشات مع لنفسه استحلَّه بما لها يسمح أن
فيها دونت التي الصفحة أمامه فتح وإنما مبارشًة؛ األمر يف يتحدثا لم تَقابال، فحني ليست؛
املوسيقى ت وأتمَّ يغني، ڤاجنر وقف بينما ليعزف، ِليست وجلس الطرب»، «أساطني مقدمة
تُلزم ال املعتادة وتقاليده املجتمع قواعد «إن يقول: وهو ليست وعاد الرجلني. بني التفاهم
وهي الثالثة، العقبة أما املاس!» من وجباًال درًرا يخلق فإنه ڤاجنر أما العاديني، الناس إال
حريًصا يكن لم هذا صاحبنا أن يبدو إذ بدورها؛ ية جدِّ تكن فلم كوزيما، زوج بيلوف،
بحيث ڤاجنر، إزاء لشخصيته تام بتضاؤل يشعر كان أنه أو زواجه، عىل الحرص كل
املوسيقي العمالق هذا إرادة وجه يف يقف أن يستطع ولم له، «املهني» احرتامه عليه طغى
ڤاجنر من علم عندما فإنه وهكذا الحقيقية. قيمتَه غريه، من أكثر بيلوُف، يعرف الذي
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رضوريٍّا رضوخه أصبح ثم املقاومة، يحاول ولم تراجع بينهما، العالقات بحقيقة وكوزيما
ولم به، يرتقَّ الكبري املوسيقي كان ابنًا ١٨٦٩م سنة يف ڤاجنر من كوزيما أنجبت أن بعد
أن آثرت «لقد يقول: عجيبة، مذلة يف كوزيما، إىل يكتب أن من ا بُدٍّ النهاية يف بيلوف يجد
هذا، عىل ألومك ال وأنا يشء. كل يف عيلَّ يسمو لشخص وروحك قلبك ونفائس حياتك تهبي
تجلب التي الوحيدة الفكرة أن لك ألُقِسم وإني فعلت. ما كل يف فك ترصُّ بحسن أشهد بل
عىل — كوزيما أن هي آالمي، عني فتخفف آلخر آٍن من نفيس ظلمات وتنري السلوى يل
عىل ظل إنه إذ وأغرب؛ أعجب فكانت زوجته، سارق بڤاجنر، عالقته أما سعيدة.» — األقل
من عجيب نمط إنه … وإعجاب فخر بكل موسيقاه عزف يف واستمر له، واحرتامه صداقته

نفهمه! أن الرشق، أهل نحن نستطيع، ال الرجال،
تم التايل الشهر ويف بيلوف، من كوزيما طالق رسميٍّا أُعلن ١٨٧٠م، سنة يوليو ويف
الوطني لهذا مالءمة أكثر وقت هناك يكن ولم «زيجفريد». ابنه وتعميد بها، ڤاجنر زواج
الحرب يف فرنسا عىل األملاني االنتصار بمظاهر بزواجه احتفاله اقرتن فقد املتعصب؛ األملاني
نابوليون عرش هوى مثلما بفرتة، ابنه مولد بعد الثالث نابوليون عرش وهوى السبعينية،
التي األملانية لألمة بانتصارات األب مولد واقرتن أيًضا، قصرية بفرتة هو مولده بعد األول

لها. تعصبًا أبنائها أشد من ڤاجنر كان

من الفرتة هذه كرسله الذي األكرب العمل إلتمام بجد يعمل ڤاجنر كان األحداث هذه وخالل
والخاصة العامة حياته يف صادفه ما كل ورغم وإيزولدة»، «تريستان عرض وهو حياته،
بيلوف رفع وهكذا الوجود. حيز إىل املستحيلة الفكرة هذه إخراج يف نجح فقد متاعب، من
ُكرِّست الذي الهائل العمل وتم «تريستان»، ليقود ١٨٦٥م سنة يونيو العارشمن يف عصاه
«تريستان وُعرضت أداؤه، يمكن ال ما أداء وأمكن املعجزة، وتحققت الجهود، أعظم له
بمشاهدة حُظوا الذين أولئك كان ولنئ … كاملة سنوات ست مهَملة ظلت أن بعد وإيزولده»
درجات أسمى إىل ارتفعوا قد فهمها، وأحسنوا الخالدة، الدراما هذه فيه تُعرض حفل أول
وجدوا قد واألذواق العقول ضعاف فإن األلحان، تحققها أن يمكن التي الصوفية النشوة
ألحانها يف ورأوا اآلخر، تلو واحًدا ڤاجنر فيها يُغرقهم التي األلغاز تلك من جديًدا لغًزا فيها

اليوم. حتى بهما يوصف ڤاجنر يزال ال اللذين واإلبهام الغموض قمة
وهو األكرب، املرشوع تنفيذ موعد حان عندما أخرى مرة يكفهر عاد الجو أن عىل
ڤاجنر يداعب طويل وقت منذ ظل جميًال حلًما الفكرة كانت وإذا املثايل، ڤاجنر مرسح
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ولهًوا املتواضعة، الدولة ميزانية عىل ثقيًال حمًال باڤاريا ساسة نظر يف كانت فقد ومليكه،
قْدر عىل املرشوع هذا لعرقلة جهودهم تضافرت وهكذا العناء. هذا كل يستحق ال باطًال
تلك له وتبينت الجميع، عداء له جلب قد مرشوعه أن وأيقن ذلك ڤاجنر وأدرك وْسعهم،
تعليله وكان إليها، يعود أال فقرر خاصة، ألعمال ميونيخ فيها غادر فرتة يف بجالء الحقيقة
قبُل من يصادف لم ألنه يعاملني؛ كيف يعرف ال العالم «أن هو حدث ما لكل البسيط

«… مثيل رجًال
أن له ويؤكد حدث، عما له يعتذر ڤاجنر إىل يكتب وهو مريًرا امللك أسف كان ولَكم
آثار كل وأن لفنه، تقديره يف تؤثِّر أن يمكن ال عنه رغًما حدثت التي العابرة األحداث تلك
الصديقان؛ افرتق وهكذا القريب. يف كلها ستمحى اضطراًرا، إليه اضطر الذي العمل ذلك
منقذه عودة وبقرب القاسية، الظروف أفسدته ما إصالح بإمكان األمل يعلل أحدهما
التي القاسية الحياة تلك أخرى مرًة يواجه واآلخر املضطربة، الروحية حياته يف ومخلِّصه

املثايل. وعامله الواقعي العالم بني تفصل التي الهوَّة سعة ويرى يوًما، تهادنه لم
اهتدى حيث سويرسا، يف اإلقامة اختيار عىل طويل، بحث بعد ڤاجنر، رأي واستقر
لورسن، من بالقرب واسعة بحرية عىل وتطل الظليلة، األشجار بها تحف هادئة دار إىل
يَنشده الذي باالستقرار ڤاجنر أحس فقط وهنا «Triebschen «تريبشن الدار اسم وكان
ميونيخ، يف الصاخبة إقامته أعاقته الذي الفني إلنتاجه ليتفرغ إليه، يتوق الذي والهدوء

هناك. إال وحده له ِملًكا تصبح لم التي كوزيما، مع الجديدة العاطفية ولحياته
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سيكون أنه اعتقد الذي املثايل، مرسحه بناء هي كربى، مهمة ڤاجنر أمام تزال ال كانت
شاهد ١٨٧١م عام يف األملانية باملدن طوافه خالل ويف املستقبل. يف الصحيح الفن مدرسة
موقع وخاصة اإلعجاب، كل به فأُعجب «Bayreuth «بايرويت بلدة يف القرصالعتيق ڤاجنر
عىل املرتقب؛ مرسحه هناك يقيم أن عىل رأيه فاستقر حولها، ما عىل مرشفة رابية عىل منه
من بد ال رشوط عدة مقدًما ڤاجنر وضع فقد هذا؛ الختياره الوحيد السبب يكن لم ذلك أن
تلك فيها توفرت مدينة خري بايرويت فكانت مرسحه، لبناء يختارها التي املدينة يف توفرها
معدنية؛ مياه وال قبُل، من مرسح فيها يوجد ال مدينة تكون أن بد ال أنها رأى إذ الرشوط؛
إطالًقا. الرفيع بالفن له صلة ال هدف لهم الناس من حشوًدا الصيف يف تجتذب ال كي
أن ڤاجنر أراد إذ ذاتها؛ باڤاريا يف بل أملانيا، قلب يف تكون أن نظره يف املستحَسن من وكان
وتلك باڤاريا. يف إال الدوام عىل يحيا أن يمكنه ال وهو الدوام، عىل املختارة مدينته يف يقيم
إذن وسعه ففي الفن؛ ميدان يف ِبكر أرٌض أنها عليها وزاد بايرويت، يف توفرت رشوط كلها

يشاء. كما الجديد فنه فيها ي ينمِّ أن
يف وفادته برلني وأكرمت الجديد، مرشوعه إىل داعيًا الكربى أملانيا يطوي ڤاجنر وأخذ
يتفاهم لم الفن رجل أن غري وبسمارك؛ ڤاجنر وتَقابل وزوجته. اإلمرباطور حرضه حفٍل
جهوده يذكر ظل الذي الثائر ذلك من حذًرا بسمارك وظل والواقع، السياسة رجل مع جيًدا
حكومة به تساهم شيئًا بسمارك من يطلب أن جانبه من ڤاجنر يحاول ولم ١٨٤٨م. عام
باسم األملانية املدن كربيات يف قامت عديدة جمعيات أن يعلم كان بل مرشوعه، يف بروسيا
وهو الفرنكات، من مليونًا تكمل حتى التربعات تجمع وأخذت ڤاجنر»، «أصدقاء جمعيات
وإعجابه، ڤاجنر دهشة مثار التربع رسعة وكانت املرشوع. نفقات به ُقدِّرت الذي املبلغ
كان الذي الوقت ويف مقابل. بال املرسح بأرض له تربعت بايرويت بلدية أن شجعه ومما



ڤاجنر ريتشارد

«ميالد كتاب من نسخة جاءته الكربى، الرباعية الدراما من األخرية األجزاء يُتِم ڤاجنر فيه
عن لك أعربِّ أن صفحة كل يف حاولت قد أنني «سرتى بقوله: نيتشه إليه يهديها الرتاجيدي»
سيقرن اسمي وبأن شأنًا، يل بأن يملؤني والفخر ألشعر وإني إياه. أفدتني ما عىل شكري

باسمك.» دائًما
بقية يقيض أن آثر حيث إىل لينتقل تريشن ڤاجنر ودَّع ١٨٧٢م سنة أبريل ويف
هناك؛ إقامتها يف ڤاجنر فكَّر حفلة أول أما رائًعا. له بايرويت استقبال وكان حياته. أيام
العظيم، أستاذه بجميل واعرتاًفا منه وفاءً لبيتهوفن؛ التاسعة السيمفونية فيها عزف فقد

بدأ. قد منها أنه إىل وإشارة
تلك ويف الرتاب، يف وثبَّته األساس بالحجر ڤاجنر أمسك الحفل، لذلك التايل اليوم ويف
أخلص عن قلبي أعماق من لك «أعربِّ فيها: يقول الثاني لودفيج امللك من برقية أتته اللحظة
يف الكربى مهمتك هللا فليبارك أملانيا. تاريخ من املشهود اليوم هذا يف السعادة أمنيات وأحرِّ
روحي.» بكل شعورك ألشاركك مىض— وقت أي يف مني أكثر — اليوم وإني القادم. العام
ذلك بعد ونيتشه زوجته مع عائًدا عربته يستقل وهو مخيًفا ڤاجنر شحوب وكان
آلخر وقت من يُلقي صامتًا، ڤاجنر «كان فقال: بعُد فيما نيتشه وصفه وقد الحافل. اليوم
عامه اليوم ذلك يف بدأ قد كان … كلمة أية عنها تُعربِّ ال نظرة ذاته؛ داخل إىل طويلة نظرة

ذاتها.» اللحظة لتلك إعداًدا إال املاضية حياته كل تكن ولم الستني،
الجديد، مرسحه بناء اكتمل إذ كاد؛ أو رسالته أتم قد بأنه ڤاجنر أحس عامني، وبعد
وأتم ،«Wahnfried «فانفريت وهو بعُد، فيما كوزيما وقرب قربه ضم الذي بيته معه وبُني
الصفحة عىل ڤاجنر فكتب الرباعية، الدراما يف حلقة آخر وهي اآللهة» «أفول صفحات آخر
يعربِّ أن تعليق أي وسع يف كان وما تعليق.» أي أضيف ولن فانفريت، يف «تمت األخرية:
واعرتضته تخللته والذي الزمان، من قرن ربع منذ بمخيلته يطوف بدأ الذي العمل ذلك عن

وإرصاره. بعزيمته األمر آخر عليها تغلَّب هائلة أحداث
الرباعية الدراما إعداد عىل الجديد مرسحه يف يعمل بأكمله ١٨٧٥م عام وقىضڤاجنر
املوسيقية الفرقة كانت إذ أغراضه؛ لكل محقًقا املرسح وكان النيبلونجن». «خاتم الكربى،
أن دون خيالهم، يف حرة تنساب املوسيقى كانت وبذلك النظارة؛ يشاهده ال مكانًا تشغل
بمشاهدة أنفسهم العازفون ينشغل أن ودون العازفني، حركات مشاهدُة تأثريَها يعوق
ففي مقصورات؛ وال ُعليا طوابق بها ليست متدرجة، واسعة املرسح قاعة وكانت النظارة.
الحجرية املقاعد أن هو هام فارق مع كبري، حد إىل القديمة باملسارح يذكِّرنا ما املرسح ذلك
يشء. عىل عليها الجالس ذراعا يستند ال خشبية أخرى مقاعد بها استبدلت قد الرومان عند
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عرص أسلوب إىل تنتمي رسوم جانبيها وعىل متفرج، وخمسمائة أللف تتسع القاعة وكانت
كان أن بعد واليسار، اليمني من أفقيٍّا الستار فتح طريقة ڤاجنر ابتدع مرة وألول النهضة.

عنه. الطريقة تلك العالم مسارح كل اقتبست وقد أعىل. إىل دائًما يرتفع
من بايرويت عىل الوفود وتوالت االفتتاح، شهر هو ١٨٧٦م عام من أغسطس وكان
للفن وتقديرهم إعجابهم أفراده بني جمع عجيبًا خليًطا فكان وخارجها، أملانيا أنحاء جميع
بأن كفيلة كانت صديقه عن أعوام ثمانية غيبة ولكن الثاني، لودفيج امللك ووصل الجديد.

يقول. ماذا يدري ال فاتًرا صامتًا تجعله
يخاطب ڤاجنر وقف أربعة، أياًما استغرق الذي األول العرض لذلك األخرية الليلة ويف
أن يمكننا ما شاهدتم «لقد قائًال: األوىل للمرة الرباعية الدراما شهدوا الذين مستمعيه
أن أستطيع «ال يقول: عاد ثم مستقل.» فن لنا فسيكون شئتم ولو أملانًا. بوصفنا نفعله
فن إىل دائًما يفتقرون كانوا األملان ولكن اآلن، قبل مستقالٍّ فنٍّا ألنفسنا نجعل لم إننا أقول
وهكذا وفنهم.» فننا بني الفارق رغم والفرنسيني، اإليطاليني لدى نلمسه الذي كذلك قومي،

انتصاره. لحظات يف الدوام عىل وقومه وطنه يذكر ڤاجنر كان
حاجة يف كان بل الجديد، لعمله ڤاجنر ليتفرغ كافيني واالستقرار الهدوء يكن لم
وإن وهو زوجته، كوزيما ولكن معه، كانت كوزيما إن ا حقٍّ جديد. حب إىل آخر؛ يشء إىل
وإلهام. وتهيُّب مقامرة فيه آخر حب اقتناص إىل بحاجة يزل لم فإنه يحبها، ا حقٍّ كان
الفرنيس الشاعر ابنة Judith Gautier جوتييه جوديت أمام بعنف الشعور هذا عاوده وقد
أغرقته قد جوديت كانت تربشن. يف لهما وصديق زوجها مع زارته حني جوتييه، تيوفيل
أسلوب أرقِّ يف بفنه فيها وأشادت التقديس، حد إعجابها فيها بلغ التي برسائلها قبُل من
طربًا يفيض حديثًا الُجدد الزوار هؤالء مع يتحدث وهو مرحه ڤاجنر عاود ولَكم شعري.
أمام القرود بخفة األشجار ويستلق يقفز فأصبح جديد، من طفًال عاد لقد بل وفكاهة!
كان فما بارسيفال؛ تأليف يف عمله واصل امللِهم، الشعور ذلك ظل ويف املتعجبني! زائريه
عىل ردوده كانت وهكذا امرأة. إعجاب يحوز أنه إىل يطمنئ أن دون فيها امليضُّ وسعه يف
كان الستني تجاوز الذي الشيخ هذا أن ا أحقٍّ ولكن الواله. الحب بعبارات حافلة رسائلها
يخادع وأنه وهم، هذا أن يعرف كان لقد والعرشين؟ الخامسة ابنة الجميلة الفرنسية يحب
أن وسعه يف وبأن فتيَّة، زالت ما روحه بأن يقتنع حتى الخداع هذا من بد ال ولكن نفسه؛

ويلحن. ويعيش يحب
آخر ن يدوِّ أنه يعلم كان الذي ذلك عىل شديدة كانت بايرويت يف اإلقامة وطأة ولكن
ڤاجنر كان نابيل ويف إيطاليا! إىل فليمِض وصفائه، الجنوب هدوء إىل حاجة يف كان أعماله،
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ويثور يثور حيٍّا يزل لم ولكنه عتيًقا، قديًما فرياه فيزوف، بركان فيشاهد ُرشفته من يطلُّ
بأن فيها يَِعده الثاني لودفيج امللك من رسالة أتته يوم ذات ويف ڤاجنر. كان وكذلك …
أملانيا إىل ڤاجنر يعود أن بد ال وكان ها. يتمَّ حني الخاصة نفقته عىل بارسيفال يعرض
غري دراماته؛ من مقطوعات فيه يعزف موسيقيٍّا حفًال يقيم أن قرر ميونيخ ويف ليشكره.
عليه يلح امللك أخذ حني غضبه واشتد ڤاجنر، فغضب الحضور، عن قليًال تأخر امللك أن
أحد إىل القيادة بعصا قذف أن يلبث فلم برنامجه، ضمن تكن لم أخرى قطع عزف يف
شكل عىل غضبه وانفجر عنيفة، مرضية نوبة انتابته حيث منزله، إىل أرسع ثم أصدقائه،

سواء! حد عىل الكل وبسمارك؛ واإلمرباطور، امللك، العالم: يف الحكام لكل ولعن سباب
إىل راجعة شكواه يروا لم األطباء عاده وحني ١٨٨١م. عام يف ڤاجنر صحة وساءت
تتجه أخرى ومرة املتعبة. نفسه لتهدئة الجنوب هواء إىل حاجة يف كان بل جسمية، علة
أن يخىش أصبح فقد تأليف؛ بغري واحدة لحظة ڤاجنر يُِضع لم وهناك إيطاليا، إىل األرسة
الشامخ بنائه نقصان يحتمل أن وسعه يف كان وما األخري؛ عمله يُتم أن قبل املوت يفاجئه

واحًدا. حجًرا
ويتكرر بارسيفال. افتتاح ليشهد ١٨٨٢م عام أوائل يف بايرويت إىل ڤاجنر ويعود
والنجاح، املجد يف يزهد حتى ڤاجنر، آمال كل نجاحها ويحقق مرة، عرشة ست العرض
أن املرء عىل قالت: إذ كوزيما بنصيحة عمل لقد … الجنوب هدوء إىل أخرية مرة ويتوق

إيطاليا. يف ويموت أملانيا يف يعيش
تها قمَّ الحياة بلغت لقد … تنتظره خاصة والبندقية تناديه، إيطاليا ذي هي وها

الحياة. تزدهر حيث املوت أجمل وما املدينة؛ تلك يف سمتها املرشقة والشمس
أرسته أفراد كان هادئة، ليلة ڤاجنر نام ١٨٨٣م عام فرباير من عرش الثاني ويف
وحني … جديدة أشعاًرا يؤلِّف حني يفعل أن اعتاد كما كثريًا، خاللها صوته إىل يستمعون
أن يل بد «ال بقوله: عنه عربَّ سببه، يدري ال قلًقا يحس كان التايل، اليوم فجر يف استيقظ
وحيًدا، غرفته مالزًما يزل لم وهو الغداء، تتناول األرسة كانت وبينما اليوم.» حذري آخذ
تأتي أن كوزيما من تطلب خادم أرسعت ثم بقوة، يرن غرفته عن الصادر الجرس سمع
أنه زاعًما تبتعد، أن زوجته من يطلب األخري ونضاله أمله َسورة يف ڤاجنر ولكن عجل، عىل
يكن ولم لكوزيما، استسلم الجرس، رنني عال حني الثانية، املرة ويف إليها. حاجة يف يكن لم

األبد. إىل صمت ثم سكون، يف صدرها إىل رأسه فأسند يقاوم، أن املرة هذه وسعه يف
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املطاف وانتهى مهيبًا. رهيبًا أملانيا إىل إيطاليا من ينتقل وهو الفنان جسد موكب وكان
يتمنى كان حيث واستقر الطائر»، «الهولندي سفينة أخريًا رست حيث بايرويت، يف به

يكون. أن دائًما

ضوء ويف الدائمة. والحركة التقلب مع الثورة هي متكررة، واحدة صفحة ڤاجنر حياة يف
هذه أن يف شك وال وقائعها. جميع وتفرسَّ الحياة تلك تفاصيل كل تتضح الصفحة هذه
تركيبه إىل راجعة كانت بل بها، مر التي القاسية الظروف شاءتها عارضة صفة تكن لم
وكانت كذلك. حياته تكون أن شاءت التي هي الحركة الدائمة النشطة فطبيعته وتكوينه؛
وصفوه َمن بعض إىل ولنستمع … مشاهديه أنظار يلفت ما أول هي الثائرة الطبيعة تلك

ولشخصيته. لڤاجنر رسمها نودُّ التي الحية الصورة بذلك لتكُمل
بقوله: ١٨٦٠م عام يف «Louis Lacombe الكومب «لوي هو فرنيس موسيقي وصفه
يف كان ولقد النفاذة. والحرارة والقوة الحيوية ملؤها نظرة الجليلة جبهته تيضء «كانت
زلنا وال إليه. يجذبنا كان والروحية والقوة والرصاحة الحيوية من عنٌرص بأكمله كيانه
كان التي الذكية، عينه فينا تُحِدثه كانت الذي األثر ذلك — طوال أعوام عرشة بعد — نذكر

فيها.» دائًما يكمن الشمس من شعاًعا أن لنا يبدو
براعته إىل بالتلميح اقرتن وصًفا Fiorentino فيورنتينو وصفه العام نفس ويف
جميل مستقل بلحن اإلتيان يف وضعفه بينها، االنسجام وبعث األنغام بني التوفيق يف
— وضيع فقبيح الوجه أسفل أما رفيعة، نبيلة جميلة جبهة «لڤاجنر فقال: melodie
جنية فداعبت إنجابه؛ يف ساهمتا قد هادئة واألخرى ثائرة إحداهما جنِّيتني لكأن حتى
القوية األفكار تلك عنها نبعت هنا ومن لتها، وجمَّ جبهته harmonie واالنسجام التوافق
بها سيُلحقه الذي باألذى مقدًما تنبأت فقد melodie اللحن جنِّية أما الجريئة. واآلراء

أنفه.» وحنَت وجهه عىل فجثمت طفلها،
متوسط ڤاجنر «كان بقوله: Charle Lorbac لورباك شارل يصفه ١٨٦١م عام ويف
كحركات نافد، صرب عن تنمُّ مباغتة، فحركاته عصبي؛ بتكوين فيه ما كل يُنبئ القامة،
ولكن صغريتان، عينان وتحتها عادي، غري اتساع ولجبهته زمانه؛ فكره يلتهم شخص
اإلرادة هي الرجل يف العامة والصفة … أقوى فانحناؤه األنف أما نفاذ، لهب منهما يشع

الدائب.» والنشاط الطاغية
تأثريه الهرم فيها يبعث أو الزمان ها يغريِّ أن املحال من كان الطبيعة هذه مثل
عهد يف وبينه ١٨٧٥م عام يف بينه يقارن Victor Tissot تيسو فيكتور ذا هو وها املخدِّر.
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فكما الرأس أما خفيًفا. يٍّا فضِّ بريًقا اكتىس الذي الشعر سوى فيه يتغري «لم فيقول: شبابه
واملباغتة الرسعة نفس لحركاته وظلت … الحادة بزواياه الرتكيب نفس له يزال ال هو؛
يف الرغبة عليه تبدو ثائر دائًما إنه … كالطاحون الدوران عىل القدرة نفس وللسانه …
ما وكل يفعله ما كل يف التفجر؛ دائم كربكان فهو صليبية، حرب عىل الحض أو النضال
من يقرتب أن بمجرد بالوهج ليحس املرء وإن والدخان، واللهب الحمم من خليط يقوله

لهيبه.» ليُربدوا املطافئ رجال عودة إىل الرغبة لتدفعه حتى الربكان، الرجل ذلك
وما دائم، هجوم شكل عىل إال نفسها عن تعربِّ أن املتدفقة الحيوية لتلك كان وما
لحظتها حتى الرسعة أو الهدوء تعرف ال ونضال رصاع كلها حياًة إال تحيا أن لها كان
والشعر واملوسيقى عامًة، الفن تقاليد عىل متواصًال: هجوًما حياته كانت وهكذا األخرية.
والفرنسيني واليهود الكنيسة، وعىل واملجتمع، السياسة وعىل بتفاصيلها، واملرسح والدراما
واستمرت أركانها، التاريخ وثبَّت نتائجها األيام دعمت جارفة ثورة كانت واإليطاليني.
يستطيع ال بحيث الحالية، واملرسحية والدرامية املوسيقية التيارات من كثري يف عنارصها
طابًعا عالجها التي الفنون يف ترك قد أصيل، فنان كل شأن شأنه ڤاجنر، أن ينكر أن أحد

األيام. تمحوه أن يمكن ال به ا خاصٍّ
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والتشاؤم التفاؤل بني

الفلسفية ڤاجنر أفكار

واملقارنة املوازنة مشقة يتكلف أن دون الفني اإلبداع عنه يَصدر تلقائي أنه بالفنان عهُدنا
عنها، ويدافع نظره وجهة به يرشح نظريٍّا أساًسا لنفسه يضع أن ودون غريه، وبني بينه
األمر يف ما وكل شيئًا؛ عنها يعلم وال هذه، نظره وجهة يجهل ما غالبًا الفنان أن والحق
لهم وتتكشف ومزايا، عيوب النظريني نقاده نظر يف له يبدو اإلنتاج هذا وأن يُنتج، أنه
يف له أصبحت بنجاح، الزمن اختبار واجتاز العهد به تقادم إذا حتى فيه، التجديد نواحي
تجديداته وصيغت تاله، وما سبقه َمن إىل بالنسبة موضعه تحدد معيَّنة مكانة الفن تاريخ

املوروثة. الفن قواعد بني مكانها واحتلَّت نظرية صياغة
اعتمد نظريٍّا أساًسا الفني إلنتاجه ووضع القاعدة، هذه عن شذ فقد ڤاجنر أما
َملكة قدر من ننتقص أن نحاول أننا ذلك معنى وليس فنه. تحليل حاولوا من كلُّ عليه
الصفة تلك إىل ننبِّه وإنما أنتج؛ فيما املبدع اإللهام دور من نقلل أو لديه، الفني العيان
الدقيق، التحليل عىل قدرته وهي عرش، التاسع القرن موسيقيي بقية دون بها انفرد التي
تعليًال الظاهرة هذه تعليل الصعب ومن املقِنع. املنطقي والتربير العميق، النظري والرشح
املنطقي التفكري عىل قدرًة املرهفة الفنية حاسته إىل يجمع ڤاجنر أكان ندري فلسنا شافيًا؛
ذلك إىل اضطر قد أنه أم اإلبداعية، أحالمه من صحوه أوقات خالل يستغلها الدقيق
عليه استعىص ملن وإفهامها نظره وجهة رشح يف رغبته بدافع اضطراًرا، النظري التربير
تشعبت فنانًا ڤاجنر كان فقد مًعا؛ مجتمعان السببني أن واألغلب كثريون. وهم فهمها،



ڤاجنر ريتشارد

الثقافة من له وتوفرت الروحية، طاقته عليها تبدَّت التي املظاهر وتعددت نشاطه أطراف
وكان منهم. املوسيقيني وخاصًة الفنانني، من للقالئل إال يتوفر لم ما والحديثة الكالسيكية
من الفني انقالبه كان إذ حياته؛ فرتات معظم يف معاديًا جمهوًرا يواجه أخرى جهة من
ضئيلة أقلية هناك وظلت آخرون، وتجنَّبه غريهم، منه وسِخر البعض، له ذهل بحيث الِجدَّة
يف نظره وجهة عن «دفاع» إىل حاجة يف ڤاجنر كان وهكذا واستوعبته. مته تفهَّ التي هي
األقل عىل — يضمن حتى إليها؛ يستند التي النظرية األسس وبيان انقالبه تربير وإىل الفن،

ساِبق. تحامٌل إلنتاجه تذوقه يف يتحكم وال بالعداء، يبدؤه ال جمهوًرا سيلقى أنه —
الديني االستسالم وبني التقاليد عىل العنيفة الثورة بني الفلسفية ڤاجنر أفكار تقلَّبت
ثورته، عليه قامت الذي األساس لندرس ولكن الحالتني بني واضح والفرق الصامت.
عىل يُعيننا ما الدراسة هذه بعد وجدنا فربما والتشاؤم، االستسالم إىل ألجأه الذي والسبب

تفكريه. فرتات كل بني جمعت التي الرابطة ر تصوُّ
يف املشهور األوروبي االنقالب أعقبت التي تلك هي ڤاجنر عند الثورة فرتة كانت
عام يف شوبنهور كتاب يده يف وقع حتى ذهنه يف راسخة مبادئها وظلت ١٨٤٨م، عام
روًحا السياسية الثورة تستهوي أن وطبيعي آخر. مجًرى تفكريه اتخذ وعندئٍذ ١٨٥٤م،
ارتباًطا ذهنه يف االنقالبان وارتبط البداية. منذ الثورة هو املعارص الفن من موقفها كان
التقاليد بها يهاجم كان التي القوة بنفس بالده يف املستبدة امللكية يهاجم بات حتى وثيًقا،
فقد حياته؛ يف مرٍة من أكثر تكرَّر أمٌر األثناء تلك يف وحدث عليها، ثار التي الشائعة الفنية
إىل راجًعا التأثر ذلك يكن ولم … التأثر كل بها وتأثَّر «فويرباخ»، مؤلفات قرأ أن تصادف
الحني. ذلك يف الذهنية لحالته مالءمتها إىل راجًعا كان ما بقدر قرأها، التي الفلسفة عمق
من يستهويه ال دائًما كان بل اإلطالق، عىل سلبيٍّا يكن لم مفكر بأي ڤاجنر تأثُّر أن والحق
فيها هو يرى األقل عىل أو آلماله، مشابهة آمال عن بوضوح أفكاره عربت من إال املفكرين
الذهنية الحالة عىل آرائهم انطباق هو باملفكرين إعجابه معيار كان وهكذا التشابه. هذا

لهم. قراءته وقت يف تتملكه التي
هو بينهما التشابه ووجه بعيد، حد إىل الفرتة تلك يف له مالئًما «فويرباخ» كان ولقد
أي يف — تتخذ لم اإلنسانية إن إذ بالرضورة؛ ثائر مادي فيلسوف فكل التقاليد. عىل الثورة
الناس نرى وقد عليه. تعيش فكريٍّا أساًسا املادية من — الحني ذلك حتى عهودها من عهد
صناعية حضارة نرى وقد حد، أقىص إىل العميل سلوكهم يف ماديني الفرتات من فرتة يف
الحضارات هذه لكل «الرسمي» العقيل فاألساس ذلك ومع املاديات، عىل إال تقوم ال ضخمة
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يف معه واندفع ڤاجنر، نفس يف هًوى فويرباخ صادف وهكذا روحيٍّا. عرصه حتى ظل قد
أفكار عن يعربِّ جعله ا حدٍّ األمر به وبلغ األصنام، كل تحطيم إىل يدعو به فإذا املادية، ثورته
أسطورة، الدين يف يرى إذ بعدها؛ أو الفرتة تلك قبل سواء حياته، طوال فيه نعهدها لم
ومكافأتها العالم هذا يف اإلنسان إلرادة تقييدها من ويْسخر خاصًة، املسيحية عىل ويحمل
ڤاجنر يراها التي هي السعادة تلك تكن ولم آخر. عالم يف خاملة بسعادة ذاته يُنِكر ملن
العالم. «هذا» يف تامة سعادة ويف حريته، يف اإلنسان بحق يؤمن كان وإنما باإلنسان؛ خليقة
الفرتة تلك يف يراها كما — كانت فالثورة الثورة؛ هو الحقوق هذه لنَيل الطبيعي والطريق
الحالة إىل الحالية الفاسدة صورته من املجتمع به ينتقل الذي الطبيعي الطريق هي —
قد كان وإن بدقة، ڤاجنر يحددها لم التي الحالة تلك — املستقبل له ترجى التي املثىل
ما فهذا ذلك سيتلو ما أما األوىل. الدفعة نحوها اإلنسانية لتدفع الثورة إىل ودعا إليها، ملَّح
الحرية هذه يريد وهو اإلنسان، لحرية تقييًدا التحديد ذلك يف رأى فقد يحدده؛ أن يشأ لم

اإلنسانية. أهداف كل تحقق بأن كفيلة هذا بعد وهي إليها، ويدعو وحدها
هذا ي لتلقِّ فيها مهيأة ملكاته كل كانت فرتة يف فويرباخ نداء إىل ڤاجنر استمع وكما
التشاؤم؛ وإىل اليأس إىل يدعوه يشء كل كان وقت يف شوبنهور لدعوة استجاب فإنه النداء،
وذلك فيه، والزهد العالم هذا من الفرار إىل بإلحاح لتدعوه السيئة الظروف تضافرت فقد
وجد وهنا شوبنهور. فلسفة قرأ الوقت ذلك نفس ويف حياته، من العصيب الوقت هذا خالل
لحظات خالل فيه يفكر كان ملا املنطقية والصياغة تشاؤمه، عن الفلسفي التعبري ڤاجنر
التام النفي وهي الكربى، فكرته «إن شوبنهور: عن يقول «ِليست» صديقه إىل فكتب أمله،
لم شك وال وهي بالخالص. الكفيلة وحدها هي ولكنها مخيف، عبوس فيها الحياة، إلرادة
ولكن ذاته. يف حية يعانيها يكن لم ما يفهمها أن مخلوق وسع يف وليس عيلَّ، جديدة تكن

مرة.» ألول بجالء يل أوضحها الذي هو الفيلسوف ذلك
تعلَّق الحني ذلك ومنذ مواسيًا، رفيًقا التشاؤم فيلسوف يف اليائسة نفسه وجدت هكذا
وبني شوبنهور بني قرَّب أنه عىل واحدة؛ لحظة آرائه عن يتخلَّ ولم بشوبنهور، ڤاجنر
الرغبات وإماتة الحياة، يف الزهد مبدأ يف فرأى واحد، مركَّب يف بينهما وجمع املسيحية
املسيحية فرار يف ورأى استهوته، التي الفلسفة تلك وبني دينه بني مشرتًكا أساًسا الحيوية
بعني إليه النظر أي خالًصا؛ سلبيٍّا تأمًال الكون ل تأمُّ إىل بالرضورة يؤدي معربًا العالم من
يعكس فنيٍّا إنتاًجا الخيال ليخرج منه وامتصاصعنرصاأللم العميل، الرجل بعني ال الفنان
نظرة بني ڤاجنر ق وفَّ كيف أدري ولست اإلنساني. الذهن مرآة عىل الباطنة الكون طبيعة
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نظرة وبني نعمة، أنه عىل الخلق وإىل الكماالت، من كمال أنه عىل الوجود إىل املسيحية
تجاهل أنه األغلب ولكن نقمة، أنه عىل الخلق وإىل خطيئة، أنه عىل الوجود إىل شوبنهور

شوبنهور. لتشاؤم الطريق ليُْخيل الفكرة هذه من املسيحي الجانب
إىل الثورة من ڤاجنر ل تحوَّ وكيف النقيض، إىل النقيض من االنتقال تم كيف ولكن
عىل بشوبنهور تعلُّقه فهمنا إذا يزول املوقفني بني التناقض أن الواقع والسكون؟ التشاؤم
حد قليلة أحيان يف يبلغ كان الذي السخط ذلك الحارض، العالم عىل سخطه عن تعبري أنه
والبعث. النهضة يف قوي بأمٍل يقرتن األحيان أغلب يف ولكنه إصالح، كل من التام اليأس
شوبنهور عند كان وإنما الرجلني؛ عند نواحيه كل من متشابًها التشاؤم يكن فلم وإذن
عىل ره تذمُّ دليل فكان ڤاجنر عند أما عنده. الوقوف إىل فلسفته تهدف نهائيٍّا ا وحدٍّ غاية

اإلصالح. مراحل أوىل والتذمر فاسدة؛ مبادئ من الحالية اإلنسانية يسود ما
األحيان؛ كل يف متفائلة غاية إىل تشاؤمه من يهدف كان ڤاجنر أن ذلك معنى وليس
الحياة، عىل املوت ويؤثِر قصوى، غاية ويجعله للتشاؤم يستسلم «تريستان» يف رأيناه فقد
هي الدراما تلك أن لنذكر ولكن مشاكل، من األريض العالم هذا يكتنف ملا حل خري ويراه
يربط جعلته يائسة خاصة بتجربة إياها تأليفه اقرتن وقد التشاؤم، باب يف أنتج ما أوغل
هو وما برشي هو ما بني الهوَّة لعبور الوحيدة الوسيلة املوت يف ويرى واملوت، الحب بني
وإذن عوائق. من سبيله يف املجتمع وضعه ما بعد تحققه واستحالة الحب شوق وبني إلهي،
وأصبح ته قمَّ التشاؤم بلغ صاحبته، التي الخاصة للتجربة ونتيجًة وحده، اإلنتاج هذا ففي
«الخالص». هو أسمى، لهدٍف وسيلًة إال التشاؤم كان فما ڤاجنر، درامات بقية يف أما غاية،
هناك ظلت فقد داخلية؛ تغريات من ڤاجنر تفكري عىل طرأ ما كل من الرغم فعىل
والتضحية الزهد طريق الخالصعن فكرة أهمها املتغري، السطح ذلك وراء من ثابتة أفكار
منقذ يف ويجدها الحقة، السعادة وراء ا جادٍّ يبحث نراه له فني عمل كل ففي والعزوف؛
ففي إليها؛ يسعى من إىل ليجلبها بنفسه ي يضحِّ أو القويم، الطريق إىل يُرِشد مخلِّص أو
املصري من التعس املالح ذلك تضحيتها أنقذت التي سنتا هي املخلِّصة كانت «الهولندي»
الخالص يكتيس «تانهويزر» ويف األبدية. الشيطان لعنة من وخلَّصته له، قدِّر الذي املؤلم
الذي التعس، للفارس الخالص الطاهرة إليزابيث عزوف فيكفل رومانتيكيٍّا، دينيٍّا ثوبًا
من إلزا فأنقذ مخلًِّصا، ذاته «لوهنجرين» وكان الروحي. والحب الحس بني روحه تذبذبت
األرضية السعادة يف الزهد إىل النهاية يف اضطر وإن ظاملة، تهم من به ُرميت ومما أعدائها
رصيح شبه نقًال الخالص فكرة نُقلت «النيبلونجن» ويف إياها. منحه إلزا تستطع لم التي
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النيبلونجن (يمثله رحمة بال فظٌّ مال رأس صاحب يستغلُّه فالعامل االجتماعي؛ املجال إىل
السهر ثم أمواله، وتكديس خزائنه ملء سوى هدف من الثروة ملالك وليس ألبرييش)، إزاء
فقط وعندئٍذ ا، تامٍّ قضاءً األنانية عىل القضاء هي الخالص ووسيلة (فافنر)، عليها حارًسا
مقدسة قوانني وال آلهة فيه يعود ال مطمنئ، عالم يف حرة كائنات بني الحب يسود أن يمكن
اآللهة» «أفول ويف (زيجفريد). املستقبل يف الحر اإلنسان يد عىل يتم هذا وكل مزعومة،
نرى األوىل، الثالث الحلقات لوجهة مخالفة وجهة اتخذت التي الرباعية السلسلة آخر وهي
وكل القوة يف رغبة كل يف فوتان زهد أن فبعد تشاؤًما؛ ازدادت وإن الخالصواضحة فكرة
النهاية وهذه الفساد. فيه دب الذي العالم نهاية واستسالم صمت يف ينتظر للحياة، إرادة
يف واختيار إرادة عن برنهيلدة تزهد حني اآللهة أفول وقت يحني إذ «برنهيلدة» يد عىل تتم
القوة يف األنانية والرغبة التطاحن سبب تقيضعىل وبهذا الرين، بنات إىل وترده «الخاتم»،
زهد من بدورها تخلو ال نراها الطرب»، «أساطني به تتميز الذي املرح الطابع ورغم …
ويلقنِّه الشاب، للشاعر ويدعها إيفا، حب يف الحكيم، الشيخ هانزساكس، يزهد إذ وعزوف؛
البطل يقوم بارسيفال ففي وأخريًا بتضحيته. خلَّصه وبذا الفوز، له تكُفل التي التعاليم
وطهارتها، نقاؤها «جرال» مملكته إىل بفضلها يعود والتضحية، الزهد أفعال من بسلسلة
حريته يف الهولندي شبيهه — «كوندري» ويمكِّن األبد، إىل الدامي أمفورتاس جرح ويربأ

بأَْرسه. العالم بتضحيته ويخلِّص النهاية، يف والتوبة السالم تجد أن من — األبدية
ڤاجنر، إنتاج يف الكربى املكانة هذه احتلت التي هذه، الخالص فكرة أن نالحظ وهنا
حياته طوال باملسيحية تأثر قد ڤاجنر أن ذلك معنى كان فهل معروفة، مسيحية فكرة هي

املسيحية؟ من مبارشًة استمدَّها واحدة فكرة عىل بُني قد كله إنتاجه وأن الفنية،
ففي الغموض؛ من كثري يشوبها املسيحية إىل الحقيقية ڤاجنر نظرة أن الواقع
حكم زوال إىل يدعو عنيد ملحٌد بأنه يوحي ما الكربى، الرباعية الدراما خاصة دراماته،
مخِلًصا مسيحيٍّا كان بأنه يقطع ما بارسيفال ويف الحرة. اإلنسانية بعهد واملناداة اآللهة
رشطني والعزوف الزهد ويجعل «كندري»، عذاب علة املسيح آالم من السخرية يف يرى
ال الذي األمر … متدينًا؟ أم ملحًدا إذن ڤاجنر كان فهل العالم. هذا لخالص رضوريني
يف إلحادية بصبغة تديُّنه اصطبغ وإن التدين، إىل أقرب كان ڤاجنر أن هو إنكاره، يمكن

األحيان. من كثري
نهايته؛ إىل بدايته من إنتاجه الزم الذي الزهد تيار يتجاهل أن املرء وسع يف فليس
قد صفات إىل دراماته يف يدعو أن إىل دفعه قد ڤاجنر تديُّن بأن يعرتف أن بد ال وإنما
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هذه ترتدد أن امُلحال ومن الحياة. إرادة وإنكار التامة كالتضحية إليها، ذاته هو يفتقر
الالمسيحية، األصح: عىل أو بعضالعنارصالالدينية، ولكن رأسملحد. يف الرئيسية األفكار
يرسم رأيناه بها، مر التي القصرية اإللحاد فرتة ويف الثورة، عهد ففي إنتاجه؛ يف ترتدد
عليها، وينترص اآللهة يتحدى بزيجفريد فإذا التحرر، تامة صورة الظافرة لإلنسانية
كلها وتلك — خالصة إنسانية بمشاعر إال يحس وال يعمل، ما كل يف الطبيعة ويستلهم
هذه من «بارسيفال» يجمع أن الغريب ومن نيتشه. عند األرقى» «باإلنسان تذكِّرنا صفات
غري أعماله؛ يف الطبيعة يستلهم تلقائيٍّا ساذًجا زيجفريد مثل فنراه الكثري؛ اليشء الصفات
«بارسيفال» فصورة حال أية وعىل األرضية. اإلنسانية مشاعر عن وأبعد حيوية منه أقل أنه
ما تديُّنًا إنتاجه أكثر يف الغريب العنرص هذا وجود ويف خالصة. مسيحية صورة ليست
دائًما. «مسيحيٍّا» يكن لم ولكنه الدوام، عىل «مؤمنًا» كان ڧڤاجنر املشكلة؛ بحل إلينا يوحي
كان وهكذا ونصها. شكلها عىل األحيان من كثري يف ويثور روحها، العقيدة من يقبل كان
طبيعيٍّا إحساًسا به ويحسون حواسهم، كل اإليمان يتملَّك الذين املفكرين من النوع ذلك من

اإليمان. ذلك «محتوى» مع ظاهري تعارٍض عن إنتاجهم عربَّ وإن شك، يداخله ال
لم والتدين اإللحاد بني ڤاجنر تطور إن نقول أن نستطيع الحل هذا أساس وعىل
ظاهر اختلف وإن هو، كما دائًما ظل روحي أساس لتفكريه كان وإنما مفاجئًا؛ ا حادٍّ يكن
تأثريها وفرضت به مرَّت خارجية أحداث إىل يرجع اختالًفا األساس ذلك عىل القائم البناء
بدا ما إن أخريًا نقول أن ونستطيع روحه، يف جوهري اختالف إىل يرجع مما أكثر عليه،
بينما الحرفية، ونصوصها األديان «تعاليم» عىل خروجه عن تعبريًا كان إنما له إلحاد من
بجوِّها املرهفة نفسه وتأثر األديان «روح» قبول عن تعبريًا إنتاجه يف السائد اإليمان كان

املهدِّئ. املسكِّن

فحسب، الفكرة قِبل ولكنه «الخالص»، بفكرة املسيحية روح عن ڤاجنر عربَّ فقد وإذن؛
لإلنسانية ويتحقق الخالص، ذلك بها يتم التي الخاصة وسائله عن يبحث أن عليه وكان

صالح. قويم أساس عىل جديد من بعثها
نِجد وهنا أساسماديرصف. عىل املجتمع قيام —هو ڤاجنر رأي —يف الفساد وأصل
الكاذبة روحيتها الحديثة الحضارة عىل هذا يعيب فبينما نيتشه؛ وبني بينه واضًحا الفرق
األوروبية، الحضارة يف ڤاجنر رأى الطبيعة، إىل والعودة الواقعية من مزيد إىل ويدعو
للبرش، الروحية املقومات كل عىل بالقضاء تُنذر قوية مادية نزعة األخري، عهدها يف وخاصًة

جمايل. فني عنرص كل من الحياة بحرمان وتهدِّد

54



والتشاؤم التفاؤل بني

املسيطر اليهودي النفوذ املادية، النزعة هذه سيادة إىل أدت التي األسباب أهم ومن
من ُعدَّ والتي اليهود، عىل شنَّها التي الحملة عنف كان هنا ومن الحياة؛ مرافق كل عىل

األول». النازية «فنان أجلها
العنرصية؛ فكرة كانت اليهود عىل حملته يف ڤاجنر عليها استند التي األوىل واملقدمة
تفاوت يف «رسالة كتابه: يف رشحها كما «Gobineau «جوبينو بآراء راسًخا إيمانًا يؤمن فهو
ورأى بعضها، عىل تحامل ولهذا مراتبها؛ تتفاوت األجناس بأن ويعتقد البرشية»، األجناس
لليهود. بغضه كان هنا ومن املنحطة؛ األجناس يف الراقية األجناس تحكُّم الرضوري من أن
املوسيقى»؛ يف «اليهودية كتاب يف اليهودي» «الخطر من محذًرا ١٨٥٠م يف ڤاجنر كتب ولقد
العنرصالوحيد وهو األبيض، بالجنس اختلطت العنارصالتي أخطر هو فالعنرصاليهودي
غريَّ مهما يهوديٍّا اليهودي يظل إذ كاملة؛ سليمة األصلية بصفاته االحتفاظ أمكنه الذي
يعبد وال عقيدة، بال ذاته هو ألنه روحية عقيدة بأية يتأثر ال وهو وبيئته. ولغته موطنه
رك يُنفِّ ما وأول الفن! حتى مال، إىل يشء كل يحوِّل أن إىل يسعى كان هنا ومن املال؛ إال
عن عاجًزا وتراه غريبة، لكنة دائًما له كانت تحدَّث وإذا الجسمي، منظره اليهودي من
ويقلِّد، يحاكي أن إال يملك ال وهو له، تعلُّمه أمد طال مهما صادقة، صحيحة بلهجة النطق
إال يهتم ال خاصًة املوسيقى يف وهو الفن، يف أو األدب يف سواء بجديد، يأتي أن دون
املال كسب وسائل من دامت ما باملوسيقى االشتغال من لديه مانع فال العملية، باملسائل
امُلربح العميل الجانب ألنه العزف يف خاص بوجٍه تتجىل اليهود براعة ترى ولذا والنفوذ؛
فستجد املؤلف فيهم رأيت وإذا فيه، برعوا َمن فقليل املوسيقي التأليف أما املوسيقى. من
تبهرنا بل صادقة، مشاعر تُحرِّك وال الوجدان، قرار إىل أبًدا تصل ال سطحية موسيقاه
التي مايربري وأوبرات مندلسون سيمفونيات لذلك مثل وأوضح فحسب. املتكلفة بزخارفها
للوقت وقتل تسلية أداة فهي مرهقة؛ مكدودة نفس عن والترسية الرتويح إىل إال تهدف ال

فحسب.
ترتفع دعوة كل من يَنفر بفطرته، واقعي فاليهودي مادية؛ كلها اليهودية وتعاليم
جاهًدا يعمل يظل وهكذا العالم. هذا يف النجاح هو همه وكل مثالية، مرتبة إىل باإلنسان
واألدب كالفن — لها يُخلق لم ميادين ويقتحم األبواب، كل ويطرق غرضه، إىل للوصول
الروح بني التعارض يتضح وهكذا والنفوذ. والشهرة املادي النجاح سبيل يف هذا كل —
أعىل إىل الثانية تسمو واملادية، الواقعية يف األوىل تغرق ما فبقدر اآلرية؛ والروح السامية
أن يف شك فال األنانية، روح إماتة هي اإلنسانية بعث وسيلة كانت وإذا املثالية. مراتب
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حتى اليهودية، الروح لبُّ هي األنانية إن إذ الدعوة؛ لتلك يستجيبون من آِخر هم اليهود
تماًما خرج إذا إال الناهضة املدنية ركاب يف ويسري يصلح لن اليهودي إن نقول أن ليُمكننا

يهوديٍّا! اليهودي يعد ولم عقيدته، عن
عىل ڤاجنر لحملة الحقيقي املعنى نتفهم أن نستطيع األخرية النتيجة هذه ومن
ذاتهم اليهود بأن اعتقاده إىل بل هو، عنرصيته إىل راجعة الحملة تلك تكن فلم اليهودية؛
فيها، يعيش التي الدولة وبني بينه حاجًزا يقيم اليهودي ظل فطاملا ومتعصبون؛ عنرصيون
وُمنشقٌّ خارج ألنه تحاربه أن اإلنسانية عىل كان اليهودية، «األمة» بصفات محتفًظا ويظل
التعصب. رداء وخلعهم اإلنسانية ركاب إىل بعودتهم إال يكون فلن اليهود صالح أما عنها.
النزعة تلك عىل أدلَّ وليس األمر. آخر يف إنسانيٍّا الحملة هذه من ڤاجنر هدف كان وهكذا
روبنشتني، العازف كاملوسيقي اليهود، من لكثري املتينة صداقته من لديه الكامنة اإلنسانية
الدعوة تلك الجديدة، املوسيقية دعوته أنصار أكثر إن بل ليفي. هرمان األوركسرتا وقائد
أغلب يف اليهود كان كما اليهود، من كانوا املستقبل»، «موسيقى اسم عليها أطلق التي
الرباعية. الدراما ظهور بعد و«زيجمند» «زيجفريد» أبناءهم ون يسمُّ الذين هم األحيان
الحقيقي ڤاجنر أبو يكون أن يف القوي االحتمال ذلك تذكرنا إذا تتم األقدار سخرية ولكن
ڤاجنر أنف انحناء يف وكان يهوديٍّا، واسمه الرجل، ذلك أصل كان إذ جاير؛ لودفيج هو

بعيد! حد إىل الرأي ذلك يربِّر ما وتقوُّسه
فقد الحايل؛ املجتمع بعث وسائل من وسيلًة اليهودية روح عىل القضاء كان وكما
كان الجرمانيَّ العنرص إن إذ الحديثة؛ النهضة عوامل من قويٍّا عامًال األملانية الروح كانت
راسًخا كان بأملانيا ڤاجنر إيمان أن والواقع اليهودية. بالروح وتأثًرا اختالًطا العنارص أقل
العصور يف الشعبية األملانية األساطري من دراماته موضوعات يستمد فهو يتزعزع، ال
تلقائيته عن وتكشف تعبري، خري الشعب ذلك عبقرية عن نظره يف تعربِّ ألنها الوسطى؛
هي العامة اإلنسانية املشاعر عن للتعبري نظره يف األساطري أصلح أن شك وال وإبداعه.
وتتغلَّب عميقة، صوفية نزعة تسوده بطبيعته، أسطوري األملاني فالشعب األملانية؛ األساطري
أن ڤاجنر يأمل التي النهضة رشوط هي بالضبط وتلك الخالص؛ العقل عىل العاطفة لديه
ارتباًطا بالتعصب ترتبط الصوفية العاطفية النزعة تلك أن والواقع اإلنسانية. يف يبعثها
يؤمن وال التعصب يعرف ال العقل، جانب عنده يتغلب الذي املنطقي الشعب إن إذ وثيًقا؛
راسًخا، إيمانًا بها ويؤمن فيه السمو بنواحي فيحس العاطفي الشعب أما راسًخا. إيمانًا به
من عداه ما كل عىل أفراده نظر يف تعلو التي الرفيعة الروحية بمزاياه الدوام عىل ويشيد

الشعوب.
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متعصبًا يكن لم أنه يف فالشك حقيقته؛ عىل ڤاجنر تعصب نفهم أن أيًضا هنا ولنحاول
يسأله باريس يف شومان إىل كتب أنه ذلك ودليل النزعة؛ عامليَّ كان بل حياته، بداية يف
عطف اكتساب إىل سعى أملانيا، يف أخفق قد نفسه رأى ملا وأنه البارييس، املجتمع معونة
استمدت كذلك ورجاء، أمل كلها نظرة فرنسا إىل نظرته كانت الحني ذلك ففي الفرنسيني؛
ومن Liebesverbot الحب» «ممنوع اقتبس شيكسبري فمن أجانب؛ أدباء من األوىل دراماته
يف رومانية شخصية حول كله موضوعها يدور التي «رينزي» اقتبس B. Laytton ليتون
جعل الذي األكرب العامل هي باريس يف الشخصية تجربته وكانت بحت. روماني مجتمع

غريهم. بكراهية يقرتن لألملان حبه وجعل لديه، عنيًفا طابًعا ب للتعصُّ
املؤكد ومن التعصب، بتهمة ڤاجنر تدمغ بأن الحال بطبيعة كفيلة اآلراء هذه مثل
فحبه عدوانية؛ تكن لم قوميته أن أيًضا املؤكد فمن ذلك ومع ما. بمعنًى كذلك كان أنه
إىل ميل بأي يقرتن يكن لم البرشية، الحضارة يف ستلعبه الذي الدور ألهمية وتأكيده ألملانيا
العبقرية من األملاني الشعب لدى بأن غريب صويف شعور يتملكه كان بل والغزو، الفتح
هنا يتجىل الفنان نظر ِقرص أن يف شك وال العالم. وإسعاد البرشية بإنقاذ كفيل هو ما
تحقيق محاولة يف االستغالل أبشع بعُد فيما استُِغل قد لقوميته فتمجيده يكون؛ ما أوضح
التوسعية النزعة هذه بوادر بدأت ولقد املستبدين. أملانيا لحكام العدوانية التوسعية األحالم
قدرته عدم أن شك وال ڤاجنر. شهدها التي السبعينية الحرب يف حياته، أثناء الظهور يف
أما ظافرة. نهاية انتهت أنها إىل ترجع الحرب هذه من الرضورية النتائج استخالص عىل
كفيلًة شك دون فكانت والثانية األوىل العامليتان الحربان إليها انتهت التي رة املدمِّ النهاية

شهدها! قد كان لو صوابه إىل بردِّه
يمزج كان أنه األفق، الضيق التعصب تهمة ما، حد إىل ڤاجنر، عن يخفف مما ولعل
يتمنى كان فقد لها؛ قديم أسطوري ر تصوُّ وبني األملانية األمة حارض بني غريب نحٍو عىل
الوسطى، العصور يف والنبالء الفرسان أساطري ره تُصوِّ الذي العهد إىل األمة هذه تعود أن
وفضًال بأَْرسه. العالم ومعها األمة، لخالصهذه الوحيدة الوسيلة العودة هذه يف يرى وكان
هذه معاني بكل إنسانية فيه نزعته كانت وقٌت شبابه يف ڤاجنر عىل أتى فقد ذلك؛ عن
غري أجلها؛ من للخطر حياته وتعرَّضت ١٨٤٨م ثورة يف إيجابيٍّا اشرتك حني وذلك الكلمة،
لديه يكن لم أنه هو إليها الدافع كان وربما حياته، من قصرية فرتة إال تكن لم هذه أن
نزعته تماًما نىس فقد بامللوك، بعُد فيما حياته ارتبطت حني أما الحني. ذلك يف يخرسه ما

متعصبًا. أرستقراطيٍّا وأصبح الشعب، بقوى وإيمانه اإلنسانية
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إنتاجه كانت وإنما الكلمة؛ لهذه الصحيح باملعنى سياسيٍّا مفكًرا ڤاجنر يكن لم ذلك ومع
األفكار صياغة أن رأيه ففي الفن؛ هي واحدة بوسيلة اإلصالح تحقيق إىل يرمي كله
خطبة أية من نظره يف أبلغ فالفن فعاًال؛ تأثريًا لها يجعل الذي هو فني قالب يف االجتماعية
النفوس، أعماق يف مبارشًة تتغلغل الفن عنها يُعربِّ فكرة وكل دينية. موعظة أو سياسية
إىل نصل وحده وبالفن لإلنسان. الروحي الكيان من يتجزأ ال جزءًا النهاية يف وتصبح

األعماق. من مشاكله ونتفهم العالم، يف التام االندماج
وبأن بالحياة، الفن بارتباط الخاصة، طريقته عىل القائلني، من ڤاجنر كان وهكذا
رأى أنه هي الصدد هذا يف لرأيه املميزة الصفة أن غري اإلصالح؛ هي اجتماعية وظيفة للفن
ولم البرش، وإنقاذ الفساد تحطيم عىل وحده قادًرا امليدان، هذا يف «وحيًدا» سالًحا الفن
إنهاض إىل الناس بها يسعى التي العديدة األسلحة من واحد مجرد الفن يكون أن يتصور
أقدر أخرى ميادين يف مركًَّزا اإلصالح سبيل يف الحقيقي النضال يكون أن أو مجتمعهم،
كل تجاهل إىل له دافًعا الفنية أنانيته كانت وهكذا شاملة. إنسانية نهضة بعث عىل الفن من
الحقيقي االجتماعي اإلصالح دعاة يُدِرجه أن الطبيعي من فكان األخرى، اإلصالح ميادين

اء. األلدَّ أعدائهم ضمن
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السيمفونيات عهد يف القمة بلغت حتى الحديث، العرص يف الخالصة املوسيقى تطورت
ولقد بيتهوفن. عند الذهبي عرصه إىل ووصل موتسارت يد عىل وتقدَّم هايدن منذ بدأ الذي
عهدها، أوائل يف كانت فبينما العينية؛ إىل الشكلية من التطور ذلك خالل املوسيقى سارت
أن عن نعجز كنا وبينما بعيد، حد إىل شكليٍّا فنٍّا عرش، الثامن القرن فرتات معظم ويف
العاطفة باستثناء — وموتسارت هايدن سيمفونيات من املعالم واضحة عاطفة أية نستمد
سيمفونيته منذ وخاصًة بيتهوفن، عند تتخذ رأيناها — الكنسية موسيقاهما يف الدينية
عالم يف تغلغًال وتزداد عديدة، ومشاعر عواطف تعكس فهي واضحة؛ عينية صورة الثالثة،
العواطف زالت فما ڤاجنر، رأي يف يكفي ال العينية نحو االتجاه هذا ولكن … الباطن الروح
ومهما ونحرصها. نحددها أن عن نعجز بحيث بعيد، حد إىل عامًة املوسيقى عنها تُعربِّ التي
عىل إليه وصلت مما أكثر إىل تصل فلن التعبري، باب يف تقدُّم من الخالصة املوسيقى بلغت
بعني، محدَّد اتجاٍه يف نفوسنا تُحرك ال مبهمة عامة مشاعر عن التعبري إىل أي بيتهوفن؛ يد

يشاء. كما تفسريها حق منا لكلٍّ وترتك غامضة أحاسيس فينا تُثري بل
«الرواية» طريق لنفسه اتخذ قد الحديث فالشعر الشعر؛ يف مشابٌه عجٌز ظهر كذلك
النفس يف قه تعمُّ وقلَّ عديدة، خارجية وحوادث وقائع ليصف الباطن العالم عن وابتعد
هذه إليه انتهت ما بني هائل والفرق الخارجية. بيئتها بوصف اهتم ما بقدر اإلنسانية
يصاغ الشعر كان حني اليونان، عند عليه كانت ما وبني الحديث، العرص يف األدبية الصورة
فيها يشرتك التي العامة مشاعره لتِصف واحد، فرد نفس يف تتعمق التي «الدراما» قالب يف
صورة عن الحديث الشعر فبُعد تحليل؛ أصدق وتحلِّلها وصٍف أدقَّ جمعاء اإلنسانية مع

البرشية. النفس أعماق إىل الوصول عن وعجزه قصوره علة هو الدراما
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املوسيقى بني يجمع جديد بفنٍّ فأتى النقص، هذا يسدَّ أن العرصالحديث حاول ولقد
املوسيقى والتصقت بعيد، حد إىل سطحيٍّا كان الجمع هذا ولكن األوبرا. هو مًعا؛ والشعر
دور عىل يطغى املوسيقى دور إن إذ حقيقي؛ امتزاج أي بينهما يقوم أن دون الشعر بجانب
تقديم هي الشاعر مهمة وتصبح بينهما، للمقارنة مجال هناك يعود ال حتى فيها الشعر
قد أخرى، جهة ومن اهتمامنا. بكل يستأثر الذي بناءه املوسيقيُّ عليه يبني كالميٍّ أساٍس
هنا ومن للتلحني، أصلها يف تصلح ال أجزاء ن يلحِّ أن عىل املوسيقيَّ الشاعُر يُجرب أن يحدث
إال ن تُلحَّ ال كالمية فواصل بينها غنائية فقرات من تتألَّف موتسارت عهد حتى األوبرا رأينا
أن يمكن ال بألحان الفراغ ذلك ملء يحاولون التالني املوسيقيني رأينا ثم بسيًطا، تلحينًا
يف واملوسيقى الشعر بني الرابطة انعدمت وهكذا الشعري. املوضوع طبيعة مع تتناسب
تالصق بينهما يجمع كان وإن اآلخر، اتجاه عن مستقلٍّ اتجاٍه يف منهما كلٌّ وسار األوبرا،

متكامًال. فنٍّا األوبرا نعدَّ بأن لنا يسمح ال سطحي
والشعر، املوسيقى بني جامع فنٍّ تحقيق يف أخفقت قد الحديثة األوبرا كانت فإن
اإلعجاب؛ إىل يدعو حدٍّ إىل الفن يف األعىل املثل ذلك فيه ق تحقَّ عهٍد إىل نتطلع أن بنا فأجدر
اللهو إىل يرمي عرًضا اليونان عهد يف تكن لم فالدراما اليونانية؛ الدراما عهد هو ذلك
الصلة وثيق فنٍّا كانت بل الحديثة، األوبرا يف الحال هو كما فحسب، النفس عن والرتويح
الشعب؛ ذلك أساطري من مستَمدَّة كانت إذ فيها؛ التأثري عميق اليوناني، الشعب بحياة
يف زاد ومما تمثيل. أصدق لروحه وممثِّلة مباًرشا، تعبريًا التلقائية عبقريته عن معربة أي
البرشية، النفس جوانب من واحًدا جانبًا تخاطب تكن لم أنها اليوناني الشعب عىل تأثريها
مًعا، واألفئدة والبرص والسمع العقل تُطرب فهي الصحيح؛ باملعنى جامًعا فنٍّا كانت بل
شاملة وحدة يف املرسحية والحركات والرقص باملوسيقى األسطوري الشعر يتَّحد وفيها
املثَل هي كانت هنا ومن أثارتها، إال اإلنسان يف جمالية ة حاسَّ تدَع ال الدراما فتلك متماسكة؛
عىل واالجتماعية الفنية نهضتنا بعث شئنا إن الحديث عرصنا يف به نقتدي أن يجب الذي
الدراما تلك إن إذ تفاصيلها؛ يف اليونانية الدراما نقلِّد أن ذلك معنى وليس سليم. أساس
ذلك؛ بعد تتكرر لم أحوال ظل يف ونشأت االختالف، كل عرصنا عن يختلف عٍرص يف قامت
الشعبية باألساطري إهابتها يف بها ونقتدي العامة، فكرتها منها نستمد أن يكفينا وإنما

املتكامل. بفنها البرشية النفس جوانب كل عىل وتأثريها
ذلك يف سار قد يكن لم وإن الجديد، الفني طريقه يف له رائد إىل ڤاجنر اهتدى ولقد
أنه أدرك حني بيتهوفن، حياة من األخرية الفرتة ففي بيتهوفن؛ هو ذلك نهايته؛ إىل الطريق
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يف أدرك عنه؛ التعبري يمكنها ما أقىص عن بها وعربَّ غايته، الخالصة املوسيقى من بلغ قد
ارتقت مهما وأنها تجاوزها، تستطيع ال حدوًدا الخالصة للموسيقى أن رائعة عيانية لحظة
عىل اإلنسانية النفس يف تؤثِّر وال تحديدها، يمكن ال غامضة مشاعر عن إال تعربِّ فلن وكُملت
وصبغها تحديدها إىل سعى ولذا فحسب؛ مبهمة أحساسيس فيها ترتك بل واضح، نحو
سيمفونيته من األخري الجزء يف بيتهوفن مزج وهكذا الشعر. هو آخر، بفن عيانية صبغة
متناسقة وحدة يف اإلنساني، والصوت اآلالت أنغام وبني واملوسيقى، الشعر بني األخرية
لم الروح من أغوار إىل ونفذت األعماق، يف فتغلغلت الفرح» «أنشودة اإلنسانية أسمعت
العرص يف مرة ألول املتكامل الفن ظهر هنا موسيقي. لحن أو شعر قصيدة قبُل من تبلُغها
غوامضه، كل كشف أو نواحيه كل ارتياد يستطع لم جديًدا: عامًلا بيتهوفن وكشف الحديث،
وفتح العالم هذا استطالع يود ملن الطريق تُنري عنه، رائعة صورة إلينا م وقدَّ إليه نبَّه ولكنه

لإلنسانية. الجديدة االفاق هذه
فعبقرية التأثر؛ كلَّ الفكرة بهذه تأثرت قد بيتهوفن إىل ڤاجنر نظرة أن والواقع
هي أعماله وخري املوسيقية. للدراما الطريق تمهيده يف تكمن إنما — رأيه يف — بيتهوفن
بل للدراما، مقدِّمات مجرَّد يراها ال التي واالفتتاحيات والثالثة، التاسعة السيمفونيتان
يعنى ما كان بيتهوفن، فقبل ومشاعرها. وحوادثها شخصياتها يف بأرسها الدراما هي
خارجة أفكار عن بها عربَّ فقد هو أما موسيقى، هي حيث من املوسيقى هو الفنان به
الدراما إىل مبارشة يؤدي طريق يف املوسيقي الفن سار اللحظة تلك ومنذ نطاقها. عن
لفن التحليل هذا يف نرى وقد الصحيح. باملعنى الغنائية السيمفونية إىل أي الڤاجنرية؛
وسعنا ففي املنزهة؛ املوضوعية الروح إىل جدال بال يفتقر ولكنه الصحة، بعض بيتهوفن
العدل من وليس فحسب، له سلف هو حيث من إال ڤاجنر يهم يكن لم بيتهوفن إن نقول أن
فنية نظرية إىل التاسعة سيمفونيته من الغنائي الجزء من يرمي كان بيتهوفن إن نقول أن
أن وحاول الخالصة املوسيقى حدود أدرك أنه أو املتكامل، الفن يف ڤاجنر لنظرية مشابهة
«أنشودة تلحني حاول أنه الواقع وإنما وأدق؛ أكمل الفني تعبريه ليكون بالشعر يكملها
مختلفة فرتات يف تستهويه كانت الشعرية القطعة تلك وأن مبكر، عهٍد منذ لشيلر الفرح»
خري إىل انتهى حتى األخرى، للمرات مخالف نحو عىل مرة كل يف نها فيلحِّ حياته، من
الغاية كان الدرامي التعبري إن نقول أن كذلك العدل من وليس النهاية، يف لفكرته تنفيٍذ
وكان نفسه، يف كربى مكانة الخالصة للموسيقى كانت إذ الفني؛ تطوره من القصوى
تماًما مضادة ڤاجنر يراها التي املوسيقية الصورة وهي — وسوناتاته لرباعيته تقديره

وافتتاحياته. لسيمفونياته تقديره عن يقل ال — عنده املوسيقية الدراما لصورة
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فنجده ڤاجنر، يتصورها كما الغنائية الشعرية الدراما يف املوسيقى دور ولنتأمل
و«التلميح» «باإليعاز» تكتفي أن للموسيقى فليس املجردة، األلحان يف دورها بكثري يتجاوز
طاقتها؛ بقدر العينية من تقرتب أن عليها وإنما السيمفونيات؛ يف تفعل كانت كما املبهم
عالم يف يتوغل أن املوسيقار فعىل الشعر؛ عن تفصلها التي الهوَّة عبور تستطيع حتى
الصورية نطاق يف تدور يدعها وال الدوام، عىل «محتًوى» ألنغامه ويجعل والشعور، العاطفة
جمالية صورة —إلعطاء ڤاجنر رأي تكفي—يف ال وحدها املجردة املوسيقى إن إذ الخالصة؛
املوسيقى؛ إىل الجديدة النظرة هذه يف الخاص دوره لألوركسرتا يكون أن بد وال كاملة.
يعزف أو له، مساعد إيقاٍع بعزف الصوتي اللحن يُعنيِّ التقليدية األوبرا يف كان فبينما
عىل أصبح بصلة، الدرامية املشاعر إىل تمتُّ ال خالصة موسيقى البرشية األصوات بدون
من لنا ترسم وأن الدراما، لشخصيات الخفية األحاسيس عن تعربِّ أن املوسيقية الفرقة
بفضل الغرض هذا تؤدي أن املوسيقية الفرقة وسع ويف ملشاعرها، الخفية التيارات بعيٍد
صورة إعطاؤها يمكن ال عامة مشاعر يرسم الذي املوسيقي، للتعبري الغامضة الطبيعة
عن تختفي أن املوسيقية الفرقة عىل كان ولذا لها؛ املصاحب الشعر يد عىل إال متحددة
املختلفة التيارات تمثِّل وحتى فحسب، النفوس يف تأثريها إال منها يبدو ال حتى األنظار،

وغموضها. وإبهامها اختفائها يف تمثيل، خري الدراما أبطال روح تنتاب التي
عرضناها، كما املوسيقى عن ڤاجنر فكرة بني مقارنة نُجري أن علينا لزاًما نرى وهنا
بشوبنهور ڤاجنر اقتداء من الرغم فعىل فلسفته؛ يف شوبنهور إياها أواله الذي الدور وبني
من املوسيقى عن بفكرته التام إعجابه من الرغم وعىل الفلسفية، بآرائه الواضح وتأثره
مقدرة حول الرأي يف دقيًقا اختالًفا بينهما نجد للعالم، العميقة املاهية عن معربة هي حيث
الخالصة املوسيقى يرى ال ڤاجنر رأينا فقد إليه؛ الوصول يمكنها الذي واملدى املوسيقى
بفنٍّ إكمالها رضورة يؤكد وإنما ينشده؛ الذي الكامل التعبريي املستوى بلوغ عىل قادرة
الخالصة للموسيقى فجعل شوبنهور أما وتحدًدا. دقة تعبرياتها يُكسب الذي الشعر هو آخر
الرغم عىل املجرَّدة املوسيقى تلك أن وأكد حد، أبعد إىل الغنائية املوسيقى عىل تسمو مكانًة
وجعل والتميز، التحدد حدود أدق إىل متميزة متحددة وعموميته، تعبريها شمول من
ففي الرياضية؛ األشكال طبيعة من تقرِّبها خاصة طبيعة املوسيقى يف الصفتني لهاتني
عن تعبري هي حيث من املوسيقى «إن بقوله: يصفها وتمثًال» إرادة «العالم األكرب كتابه
التجريد؛ عن ناشئة خاوية ليست عموميتها ولكن … حد أبعد إىل عامة لغة هي العالم،
ذلك يف وهي التميز. كل متميزة متحددة فهي تماًما؛ ذلك عن يختلف نوع من هي وإنما
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لكل عامة أشكال هي التي واألعداد، الهندسية األشكال تشبه والتميز العمومية بني الجمع
كل ومتحددة عينية وإنما مجردة؛ ليست ذلك مع ولكنها … للتجربة املمكنة املوضوعات
باطن يف يجري ما وكل اإلرادة، تنتاب التي والعواطف والنوازع املشاعر فكل التحدد؛
تعبري خري يجد هذا كل — «Gefühl «الشعور اسم سلبيٍّا العقل عليه يطِلق مما اإلنسان
التي الخالصة الصورة تعميم التعبري لذلك ولكن إمكانياتها، تتناهى ال التي األلحان يف عنه
الصلة تلك ومن … وحدها الظواهر عن ال ذاته، يف اليشء عن يعربِّ فهو مادة، كل من خَلت
املوسيقى ت عربَّ إذا أنه لنا يتضح يشء، لكل الحقيقية املاهية وبني املوسيقى بني الوثيقة
معناه لنا يتضح هؤالء من كالٍّ فإن بيئة، أو حادث أو فعل أو منظر أي عن مناسبًا تعبريًا
سيمفونية لتأثري استجاب ملن يبدو كذلك له، شارح خري املوسيقى تكون وبهذا الباطن،
وجد ملا منطقيٍّا تفكريًا األمر يف فكر لو أنه مع ذاتها، يف والعالم الحياة أحداث كل يرى أنه
تختلف املوسيقى بأن ذلك به؛ تحيط التي األشياء وبني األنغام صوت بني للتشابه وجه أي
ملوضوعية األصح عىل أو للظواهر، مقلدة صورة ليست أنها يف الفنون من عداها ما كل عن
يف يوجد ما لكلِّ امليتافيزيقي املعنى تعرض ذاتها، لإلرادة مبارشة صورة هي بل اإلرادة،
فكما ذلك، وعىل ظاهرة؛ كل وراء يكمن الذي ذاته، يف اليشء وتوضح الطبيعي، العالم هذا

متجسدة.» موسيقى نسميه أن يمكننا متجسدة، إرادة العالم تسمية يمكن
أن وعموميته، تعبريها شمول من الرغم عىل الخالصة، املوسيقى وسع يف كان وبينما
تفكريه؛ يف واقعية أكثر ڤاجنر كان شوبنهور، رأي يف اإلرادة وقرار العالم قلب إىل تنفذ
الخيال ذلك وسع يف أن يعتقد وال اإلنساني، الخيال بقدرة الحد هذا إىل الظن يُحسن ال فهو
حاجة يف الخيال ذلك إن إذ وحدها؛ الخالصة املوسيقى أثارته إن األشياء ماهية إىل الوصول
متناهية موجودات بوصفنا فنحن وعمًقا؛ قوة تأثره ليزداد والتحدد العينية من مزيد إىل
أن يمكن وال محددة؛ صور معها لنا تمثَّلت إذا إال إرادية نوازع أو بمشاعر نحس ال فانية،
فن هي حيث من للموسيقى، بد ال كذلك الصور. عن مجردة منطلقة أحاسيس فينا تُثار
فاملوسيقى ذلك وعىل أذهاننا؛ يف تحددها معينة بصوٍر ترتبط أن من بدورها، متناٍه إنساني
الغامض املعتم والخلق الخالص املطلق اإلبداع بيداء يف هائمة الدوام عىل تظل الخالصة
املطلقة، املوسيقى عن يصدر فال الكامل الفني التأثري أما والظالم. الضباب عليه يُخيم الذي
التصوري العقيل الجانب يرتبط كما بالشعر موسيقاها ترتبط التي الكاملة، الدراما عن بل

واحًدا. عضويٍّا ُمركَّبًا مًعا ويكوِّنان فيه، اإلرادي بالجانب اإلنسان يف
الشعر أن نالحظ أن بد ال وهنا املوسيقية. الدراما يف الشعر مهمة بيان إىل ولننتقل
الغريزية مشاعرها عن تعربِّ لم اإلنسانية إن إذ الدوام؛ عىل أسطوريٍّا يكون أن يجب الدرامي
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الحالة إىل الحديث العرص إنسان يعود أن بذلك نعني وال باألسطورة؛ إال صادًقا تعبريًا
نلجأ أن هو نعنيه ما كل وإنما الواقع؛ وبني األسطورة بني فيها يخلط كان التي البدائية
الشكل منها ونقتبس الصادقة، اإلنسانية املشاعر عن الصحيح التعبري ألنها األسطورة إىل
اإلطار نمأل أن وسعنا ويف عرص. إىل عرص من ه تغريُّ املمكن فمن املحتوى أما فحسب،
أيامنا يف تعرتضنا مشاكل بها ونعالج الحايل، عرصنا من تستمد بمادة الرمزي األسطوري
شكًال اتخذت التي «النيبلونجن»، دراما خاصيف بوجه ڤاجنر فعله ما بالضبط وهذا هذه.
حياتنا صميم إىل تنتمي صلة بأية األساطري عالم إىل تمتُّ ال مشكالت وعالجت أسطوريٍّا

الحالية. الواقعية
بالرضورة؛ فلسفيٍّا قالبًا يتخذ أن املوسيقية للدراما األسطوري الطابع هذا شأن ومن
رموز مجرد أفرادها تجعل بل بعينه، فرد تجربة عن التعبري إىل ترمي ال األسطورة إن إذ
«اإلنسان» عن إال تتحدث وال بأكمله، البرشي الجنس عىل ترسي شاملة عامة لحقائق
كانت هنا ومن الفلسفي، التفكري صفات أخصُّ هما والشمول التعميم وذلك عام. بوجه
الفالسفة لدى اعتدناه الذي املجرد، باملعنى فلسفية ليست ولكنها فلسفية؛ الدراما تلك
مع تتعامل عقلية تصورات حول إال أفكارهم تدور ال والذين الخالص، املنطق يف املوغلني
ينطوي التي فالفلسفة التعبري؛ هذا جاز إن عيني» «فلسفي طابع ذات هي بل نفسها؛
البرشية النفس باطن يف وتتعمق اإلنسانية، املشاعر صميم يف تتغلغل الدراما شعر عليها
دماء منها غاضت خالصة تصورات إىل وإحالتها تجريدها أو عليها العلو تحاول أن دون
والخالص. واملوت، الحب، كمشكلة خالصة؛ إنسانية الشعر ذلك يف العامة واألفكار الحياة،
من يكمن الذي الخالد القانون عن البحث إىل إال أساطريه من يسعى ڤاجنر يكن لم وهكذا

جزئية. إنسانية عاطفة كل وراء
فعلينا حدة، عىل املوسيقية الدراما يف الشعر ودور املوسيقى دور عرضنا قد كنا وإذا
الشاملة الوحدة خالل من إليهما وننظر الدراما، هذه يف بينهما العالقة مدى نوضح أن اآلن
ا خاصٍّ ميدانًا منهما لكلٍّ إن إذ اآلخر؛ يُكمل والشعر املوسيقى من فكلٌّ بينهما؛ تجمع التي
الجمع من بد ال وإنما اإلنسانية؛ النفس يف الكامل الدرامي األثر إلحداث وحده يكفي ال
تعبريًا يعربِّ ال اإلنسان، يف الباطنة واملشاعر العواطف عن تعبريه يف فالشعر امليدانني؛ بني
بحيث بالرضورة، عقلية معاني تُثري الكلمات، وهي املشاعر، نقل يف وسيلته إن إذ مباًرشا؛
العاطفي الشعور عن صادرة تكون أن يمكن ال الشعر لكلمات العاطفية استجابتنا إن
املوسيقى، وأما العقلية. االستجابة من قدر يصاحبها أن بد ال بل وحده، sentiment
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مبارشة بطريقة فيها تتغلغل وإنما النفس؛ يف أثرها لتؤدي واسطة إىل حاجة يف فليست
العاطفة إىل تنفذ أنها الدوام عىل نؤكد أن نستطيع وإنما تتم؛ كيف بالضبط نعلم ال
تقترص الذي العاطفي فاملجال أخرى جهة ومن بالعقل. إهابة أدنى دون مبارشًة والشعور
الشعر أما األنغام، يف والتصوير اإليحاء قوة بلغت مهما غامًضا مبهًما يظل املوسيقى عليه
يرمي الذي العام املعنى تحديد يستطيع معيَّنًا، معنًى منها كلٌّ تتخذ التي كلماته فبفضل
تُضفي إذ الشعر املوسيقى تُكمل وهكذا ستُثار. التي العاطفة نوع ووصف بسهولة، إليه
إذ املوسيقى الشعر ويُكمل اإلنسانية، النفس إىل مبارشًة به وتنفذ العاطفية من مزيًدا عليه
واضحة. عينية صورة اإلنسان ذهن يف لها ويجعل عنها، تعرب التي العامة املشاعر يحدد
الخاصة؛ الدرامية ڤاجنر تجربة يف متبادل تأثري والشعر املوسيقى بني كان ولقد
له؛ والتفرغ الشعري التعبري إجادة عىل له باعثًا املوسيقي التعبري باب يف قه تعمُّ كان إذ
هو «الشكل» كان غريبة، لغة تعلُّم بصدد كان إذا — ڤاجنر الحظ كما — املرء ألن ذلك
بطريقة يُعنى ما بقدر أفكاره بمحتوى عندئٍذ يُعنى فال تواجهه، التي الكربى املشكلة
مقيًَّدا يظل بل وإحساساته، عواطفه كل عن التعبري وسعه يف يكون ال وهكذا عنها. التعبري
إن بل اإلطالق، عىل الشكل يعنيه فال األصلية، املرء لغة إىل بالنسبة أما «الشكيل». بعجزه
الفكري املحتوى اختيار ويصبح عناء، أي دون مباًرشا تعبريًا عنها تجد تأتيه فكرة كل
أن يمكن ما أقىص املوسيقى لغة دقائق م تفهُّ يف ڤاجنر بلغ ولقد يعنيه. الذي األمر هو
األفكار إىل ًها موجَّ ه همِّ كل كان بل اإلطالق، عىل تعنيه التعبري مشكلة تكن ولم فنان، يبلغه
خربته وقضت األصلية، لغته املوسيقى أصبحت أن بعد عنها، يعربِّ التي واإلحساسات
عىل املوسيقى أثرت حد أي إىل نرى هنا ومن ا. تامٍّ قضاءً «الشكل» مشكلة عىل الواسعة
الدراما، به تمتلئ الذي الشعري للمحتوى ڤاجنر غ تفرَّ فقد الدراما؛ يف الشعري اتجاهه

مجالها. ضيق أو املوسيقية مقدرته تحدُّد إزاء عاجًزا يقف ولم
عهد حداثة ففي موسيقاها؛ عىل واضحة أثاًرا الدراما يف للشعر نرى ذلك مقابل ويف
الشعرية موهبته نضجت عندما ولكن «melodie «اللحن يبغض يكن لم باملوسيقى ڤاجنر
أن يجب ال اللحن أن يرى وأصبح للَّحن، التعصب عن — «الهولندي» تأليف منذ — تخىلَّ
الشعري املوضوع اقتىض فإن فحسب. مشاعر من يُثريه ما أجل من وإنما لذاته؛ يُطلب
من بد فال منفصًال، قصريًا لحنًا تستدعي ال املوضوع وحدة كانت إذا أما به، فليأت لحنًا
عن يُغني ما املتناسقة العديدة األنغام يف يجد وعندئٍذ الوحدة، سبيل يف اللحن عن التخيل
التامة الوحدة ويكفل عمًقا الدراما يف يبعث وما اللحن، عنه يعربِّ الذي الظاهري السطح

أجزائها. بني
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إذ الدراما؛ يف املتشابهة األجزاء مختلف بني للربط جديدة وسيلة ڤاجنر ابتدع ولقد
لها وتجعل مستقل نحو عىل الشخصيات من شخصية كل تربز أن املوسيقى عىل لزاًما كان
بقطعها مهلهلة مفككة القديمة األوبرا كانت وبينما عداها. عما املنفصلة الخاصة طبيعتها
إىل يشء كل قبل يهدف ڤاجنر نرى متكلًَّفا، ربًطا إال بالجموع ترتبط ال التي املنفصلة
ڤاجنر ابتدع وهكذا يشء. وحدتها يعوق ال متسقة والحوادث الشخصيات خطوط رسم
ا خاصٍّ طابًعا عاطفة ولكل شخصية لكل أن فكما Leitmotiv؛ املميز باللحن التعبري طريقة
يف األساسية الصفة تلك إيضاح إىل عنده املوسيقى ترمي فكذلك إبرازه، إىل الشعر يسعى
التي الرئيسية املميزة» «األلحان بضعة من للدراما عام هيكل بناء يمكن بحيث موقف، كل
هو ڤاجنر هدف دام وما بأرسه. الفني العمل عن معربِّ مجمل إلعطاء تكفي والتي تسودها،
أن عىل عمل فقد صحيًحا؛ تعبريًا الدراما تصورها التي العاطفة أو الشخصية عن التعبري
كفل وبهذا العاطفة، تلك أثريت أو الشخص ذلك عرض كلما الرئيسية األلحان تلك يكرر
النهاية يف يهدف عبقريٍّا مزًجا واملوسيقى الشعر بني ومزج وتماسكها، وحدتها للدراما
واإلهابة النفسية، امللكات من ممكن قدر أكرب عىل التأثري وهي الكربى، فكرته تحقيق إىل

املتكامل. الدرامي الفن طريق عن وخياله وقلبه اإلنسان بعقل
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من يلقى العبقري فرتى عصورهم؛ يف عليهم األحكام تضاُرب العباقرة صفات أخصِّ من
مؤيديه بني سجاًال الحرب وتظل نقد، أعنف اآلخر البعض ومن تقدير، أعظم البعض
أصوات تخفت ثم وفاته، بعد ما فرتة الخالف ذلك صدى ويظل حياته، خالل ومعارضيه
أصدق وهو — الزمان ويشهد بمكانته، الجميع يعرتف يوم يأتي حتى رويًدا، رويًدا األعداء
ما كل حياتها خالل تَْلقى التي الشخصيات إن نقول أن وسعنا ويف بعبقريته. — الشهود
تلك ترتكه الذي األثر نفس — نادرة أحوال يف إال — التاريخ يف ترتك ال تقدير، من به تحلم
ذلك كان بالرتحيب، أرسعت إذا اإلنسانية إن إذ األمر؛ بادئ يف الخالف حولها يشتد التي
ولم قاومت إذا أما يه. لتلقِّ استعدادها ُحسن وعىل به، ترحب ملا هضمها سهولة عىل دليًال
بحق، جديًدا كان الكشف أن عىل برهان ذلك ففي بعيد؛ عهد بعد إال الكامل بالفضل تعرتف
لالستعداد كاٍف وقت ُميض بعد إال األذهان لهما تتهيأ ال وانقالبًا ثورة األمر يف أن وعىل

النهاية. يف التام والتمثل والتمهيد
والتقدير الرتحيب بهذا نغرتَّ أن لنا فليس املعنى. بهذا صادًقا عبقريٍّا ڤاجنر كان ولقد
وناَزل وناَضل، قاَوم أن بعد إال إليه يصل لم إنه إذ حياته؛ نهاية يف لقيه الذي الهائل
حقق أن بعد حتى واحدة لحظة تفرت لم عليه الحملة إن بل عنيدين، أقوياء خصوًما
إىل بها ينزل من النقاد من تصادق الغامضة شخصيته فظلت بايرويت، يف الكربى أمنيته
غري وقتًا الخالف هذا ودام التقديس، مرتبة إىل بها يرتفع َمن املعجبني ومن الحضيض،
الصمود عىل تقوى ال خائرة واهية آثاًرا كانت وإن آثاًرا، اليوم إىل له نشهد زلنا وال قصري،

الجارف. اإلعجاب تيار أمام
واستسالم زهد إىل يدعو دراماته يف فهو عنيًفا؛ نقًدا النظرية ڤاجنر آراء أثارت وقد
رجل الزهد إىل يدعو وكيف الناس. وتخدع نفسها تخدع مغاِلطة نفٍس عن إال ان يعربِّ ال
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حياته حفلت رجل الحب سبيل يف املوت إىل يدعو وكيف قط؟! حياته يف الزهد يعرف لم
فضيلة، الزهد ذلك يعد ڤاجنر كان فإن «بريئة»؟! أو «رشيفة» كلها تكن لم بمغامرات
بأن خليقة فكرة يراه كان إذا أما الفضيلة. تلك إىل تماًما تفتقر كانت حياته أن شك فال
مع يتناقض ذاته هو وأنه رجعة، غري إىل انقضت قد االستسالم عهود أن فليعلم تتبع،
إن إذ الصادقة؛ الحية األساطري عهد إىل الرجوع إىل يدعو حني رصيًحا تناقًضا نفسه
أو للزهد تعرف وال لإلنسانية الحقيقية واملشاعر الرصيحة الغرائز عن تعربِّ األسطورة
ال دينية حساسية ذا بالفعل كان ڤاجنر إن إذ دفًعا؛ النقد لهذا نملك ولسنا معنى. العزوف
يف الحقيقية املشكلة ولكن بها. مر التي القصرية اإللحاد فرتة فيها تؤثِّر وال إنكارها، يمكن
الفنان يف املفروض من فليس عنها، التعبري طريقة يف بل أفكاره، محتوى يف ليست نظرنا
املفروض وليسمن ُمقنًعا، فلسفيٍّا رشًحا آراءه يرشح وأن نظريٍّا، نفسه عن الدفاع يجيد أن
يخرج كيف عرف إذا رسالته أدى قد الفنان يكون وإنما وجدت؛ إن اآلراء تلك تروقنا أن
ومن نفوسنا. أعماق إىل مبارشة به ينفذ نحو عىل عنها ويعربِّ الوجود، حيز إىل أفكاره
يكن لم الثاني إن إذ املفكر؛ ڤاجنر خالل من الفنان ڤاجنر عىل الناس يحكم أن ا حقٍّ الظلم
التحليل، يسبق العيان كان أصيلة، فنية تجربة كل يف يحدث وكما لألول، معتًما ظالٍّ إال
عليه الصحيح حكمنا فليكن — املتأخر الفكري االنعكاس تسبق التلقائية الفنية والثورة

وحده. فنه إىل نظرتنا من ا مستمدٍّ
رشح عىل أعانه ما بقدر إليه أساء قد ڤاجنر تفكري يف النظري الجانب ذلك أن ويبدو
االجتماعيني، واملصلحني الفالسفة بلسان يتحدث ڤاجنر رأينا فقد للعالم؛ نظره وجهة
املجتمع تقويم ووسائل الحديث، اإلنسان محنة وعن والبعث، والنهضة الثورة عن ويتكلم
يجوز فقد الخطأ؛ كان وهنا اإلصالح. ذلك وسيلة فنه يف أن يؤكد رأيناه ثم وإصالحه.
يف بدوره يساهم أن الفن وسع يف كان املجتمع، مرافق كل تناول إذا اإلصالح إن القول
شامل، إلصالح وسيلًة وحده الفن ُعدَّ إذا أما نصيب. منها له ويكون الشاملة الحركة هذه
إليه املجتمع اجتذاب محاوًال آخر طريق يف يسري والفن طريق يف يسري املجتمع كان وإذا
املجتمع اتجاه مع تماًما تناقضت التي األخرية، الزاهدة ڤاجنر نزعة يف الحال هو كما —
يف عقيمة نطاقه عن الخروج الفن محاولة تغدو فعندئٍذ — األخري عرصنا يف الواقعية إىل
الكامنة لقيمته تبًعا عليه ونحكم فحسب، ذاته يف بتأمله نكتفي أن علينا ويصبح أساسها،
جديد، أساس عىل االجتماعي الوعي لبناء محاولة هو حيث من ال فني، عمل هو حيث من

النهاية. يف الفني ڤاجنر إنتاج مصري هو وذلك
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اتجاهه يصف أن حظه سوء شاء ولقد وأعنف. أشد لنقد ڤاجنر موسيقى تعرضت وقد
«موسيقى باسم موسيقاه يت فُسمِّ واملستقبل»، الفني «العمل عنوانه كتاب يف الفني
الصحف يف ظهرت حتى مريرة، سخرية االسم هذا إىل هت وُوجِّ «Zukunftmusik املستقبل
تبكي حتى مكروه طفلك أصاب هل وتسألها: تواسيها أخرى وبجانبها تبكي امرأة صورة
أليسمن … ڤاجنر السيد إىل باألمس استمعت لقد … أجل باكية: األوىل فتجيب مهده؟ أمام
… املسكني؟! الصغري هذا آلذان املستقبل يدخرها التي املوسيقى إىل املرء يستمع أن املؤلم
هو واللحن ،melodie اللحن إىل ڤاجنر موسيقى افتقار عىل األكرب النقد انصبَّ ولقد
ولكن بأكملها، املوسيقية القطعة ن تكوِّ التي املتوافقة األنغام مجموعة من البارز السطح
«تانهويزر» افتتاحية يف ظاهر وذلك واضحة: عديدة ألحانًا ڤاجنر موسيقى يف أن الواقع
مرجع ولعل الطرب». و«أساطني و«لوهنجرين» الطائر» «الهولندي من عديدة أجزاء ويف
املصاحبة األنغام من كثيف نسيج يف غارق ڤاجنر عند اللحن أن هو الباطلة الفكرة تلك
دون الخبرية غري األذن عىل اللحن يمر أن األحيان من كثري يف ليحدث حتى املتوافقة، الغنية
كان هذا وبعد الكامل، الدرامي التأثري كان ڤاجنر عند األول الهدف أن يفوتنا وال تدركه. أن
ذلك يتجنب وحتى أجزائها، وتماسك الدراما وحدة ضمان أجل من باللحن كثريًا ي يضحِّ
وحدتها األوبرا ففقدت غاية اللحن اتخذت حني اإليطالية، األوبرا به اتصفت الذي التفكك
وجعله دراماته، يف بالغناء ضحى قد ڤاجنر إن قيل وباملثل واالضطراب. التحلل فيها وشاع
اإلنساني الصوت وسع يف يُعد لم بحيث املوسيقية، الفرقة آالت ضمن آالت أو وسيلة، مجرد
عىل إال يصح ال القول هذا ولكن عهده. سابق يف كان كما بأَْرسها الفرقة قبالة يقف أن
بحق. الطرب عىل تبعث رائعة غنائية قطع ففيه الفني؛ إنتاجه بقية أما وحدها. «تريستان»
يف إلفراطه منه والسخرية بالضجيج، ڤاجنر موسيقى وصف الشائعة التهم ومن
برسوم تحفل له املعادية الصحف فكانت والطبول. كالبوق الصاخبة، اآلالت استعمال
اليوم بعد تعود لن إذ وفاته؛ عىل حزينة نفسه إىل املحببة والطبول النحاسية اآلالت ر تصوِّ
ينتظر الذي األليم املصري يتصورون الساخرون وأخذ كبري! وموسيقي شاعر إلهام مصدر
اإلعالن أجل من تُقرع أن سوى شيئًا عندئٍذ الطبول تُجدي لن إذ موته؛ بعد الطبول صنَّاع
ولكنه جديدة، آالت بالفعل األوركسرتا عىل أدخل قد ڤاجنر أن والواقع فحسب! دراماته عن
أن يفوتنا وال فحسب، الرضورة عند إليها يلجأ كان بل تمييز، بغري يستخدمها يكن لم
كان التي لوهنجرين كمقدمة ناعمة، هادئة كثرية مواضع تقابلها املزعومة الضجة تلك
تريستان وكمقدمة الهادئة، القوسية اآلالت وبقية الكمان مجموعة عىل فيها الدائم اعتماده
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وأنه ڤاجنر، موسيقى يف السائد العنرص هو الهدوء إن نقول أن وسعنا ويف وبارسيفال.
الجزء يدوم ال وعندئٍذ فحسب، رضوريٍّا ذلك رأى إذا كلها األوركسرتا بموارد يستعني كان

أخرى. مرة سائًدا الهدوء بعدها يعود قليلة، لحظات إال الصاخب العنيف
قواعد كل يجهل وبأنه اإلطالق، عىل موسيقيٍّا يكن لم بأنه ڤاجنر ُرمي فقد وأخريًا؛
املرة هذه يف كان التشبيه ولكن معارصبنابوليون، كاتب شبهه وقد بها، يأبه وال املوسيقى
وسيلة فرنسا مستخدًما كربى إمرباطورية تشييد إىل سعى قد األخري أن فكما منه؛ للسخرية
Gesamtkunstwerk جامًعا فنيٍّا عمًال يخلق أن ڤاجنر أراد كذلك فحسب، هدفه لبلوغ
وهكذا أخرى. عديدة وسائل بني من وسيلة سوى فيه املوسيقى تكون وال الفنون، كل يضم
بحياة نابوليون ضحى مثلما املوسيقى بمصالح مطامعه، تحقيق أجل من ڤاجنر، ضحى
يكن لم ڤاجنر أن هو بسيط؛ الرجلني عند الظاهرة تلك وتعليل السبب! لنفس الفرنسيني
عىل الكاتب ذلك يحكم وهكذا صميًما! فرنسيٍّا يكن لم نابوليون أن كما صميًما موسيقيٍّا
لهم أناس إال به يعجب ال ولذا الحقيقية؛ املوسيقيني صفات إىل يفتقر كان بأنه ڤاجنر
كان ولو تقدير. أدنى يقدِّرونه فال الحقيقيون املوسيقيون أما عامًة. بالفن غامض شغف
شهرته عن الشعر يف شهرته قلَّت ملا الشعر يف أفكاره عن التعبري يف جهوده ركز قد ڤاجنر
رأي يف — الوحيد الرد للتعبري؟ أداًة ذاتها املوسيقى ڤاجنر اختار لَم ولكن املوسيقى. يف
فن عرص ولكل عرش، التاسع القرن يف السائد الفن كانت املوسيقى أن هو — الناقد هذا
الوسيط، العرص يف العمارة كانت وهكذا فيه؛ السائدة القيم عن غريه من أكثر يعربِّ معني
التاسع القرن يف املوسيقى ثم عرش، الثامن القرن يف واألدب النهضة، عرص يف والرسم

موسيقيٍّا! ڤاجنر كان وحده السبب ولهذا عرش؛
الفن طوائف من معينة طائفة ضمن ڤاجنر إدراج بصعوبة نعرتف أننا والواقع
ولكن نصيب، املرسحي واإلخراج والتمثيل والشعر املوسيقى من له كان فقد العديدة؛
ڤاجنر عىل يعاب مما وليس امليادين، كل يف عبقريته فاقت املوسيقى ميدان يف عبقريته
يكن لم إنه يقال أن أما رفيعة. مرتبة فن كل يف بلغ قد دام ما امَلَلكات متشعب كان أنه
وقد بحال. نقبله أن علينا يتعني ال ما فهذا معينة، تأليفية قواعد عىل يِرس لم ألنه موسيقيٍّا
ملثل يُعد فلم الحايل عرصنا يف أما نيتشه، مثل شخص عن النقد هذا مثل يصدر أن نفهم
الخط، طول عىل املوروثة املوسيقية للقواعد معاديًا ڤاجنر يكن فلم مجال؛ أي القول هذا
صلة يف تجديده وكان السليمة، القديمة القواعد من إطار يف دائًما سارت موسيقاه إن بل
ويف ذاتها. املوسيقى قواعد يف تجديده من بكثري أعظم بالشعر وِصلتها بالغناء املوسيقى
جملته يف سليًما ظل قد بيتهوفن من إلينا انحدر الذي املوسيقي الرتاث أن نؤكد أن وسعنا
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ثورة صورة عىل يكن لم «الشكل» وقوانني «الهارموني» قواعد عن خروجه وأن ڤاجنر، عند
أشد شهد الذي الحايل عرصنا أن شك وال مثًال. «ديبويس» عند كان كما عنيف انقالب أو
لڤاجنر تخطر تكن لم أنغاًما املتطرفون أسمعها التي وآذاننا املوسيقي، الفن يف االنقالبات
املقبولة الجمالية القواعد حدود يف كامًال وتستوعبه ڤاجنر فن تتذوق أن تستطيع بال؛ عىل

عناء. أي ذلك يف تجد أن دون لألسماع،
بأن نسلِّم أننا طاملا شيئًا، مبدعها قدر من تنقص ال فهي املتكامل، الفن فكرة أما
ألوان بني واحدة روح تجمع أن امُلحال من ليس وبأنه يشء، لكل يتسع العبقرية أفق
عنه، إجابتنا عىل الفكرة لتلك تقديرنا يتوقف سؤال هنا يل يبدو وإنما الفن، من عديدة
فيما الكربى قيمته أن أم وعينية، تحدًدا ازداد إذا نفوسنا يف تأثريًا الفن يزداد هل وهو:
كلمات ألن واملوسيقى الشعر بني الجمع عىل يلح ڤاجنر رأينا لقد غموض؟ من يالبسه
كل هو التحدد أهذا ولكن — وتحدًدا دقة العامة املوسيقي عواطف عىل تُضفي الشعر
النفس، يف تأثريًا أقلها العينية إىل الفنون فأقرب بالنفي؛ الجواب أن يبدو إليه؟ ترامى ما
ن يكوِّ الذي واإلبهام الغموض لعنرص إال الفنون بني الكربى مكانتها املوسيقى احتلت وما
أن من ذلك عىل أدل وليس وجاللها. هيبتها املوسيقى العنرصلفقدت هذا زال ولو ماهيتها،
فاملوسيقى بوضوح؛ تصفه عينيٍّا موضوًعا لها اتخذت كلما الرفيعة قيمتها تفقد املوسيقى
يف الشك، يقبل ال عيني بشكل بحًرا أو عاصفة تصف التي كتلك الواضح، املوضوع ذات
واضحة صوًرا عينيك أمام تبعث ال التي املجرَّدة، الخالصة املوسيقى من بكثري أدنى مرتبة

الخالص. الجمايل التذوق لذة عليك تُفسد
تزيد هل وهو: منه، يتفرع آخر سؤاًال هناك فإن السؤال، هذا عن اإلجابة تمت فإذا
ا حقٍّ ڤاجنر بلغ وهل النفس؟ من ومتعددة مختلفة جوانب تناول كلما الفني العمل قيمة
الذي واحدة؟ مرة وقلوبهم وأبصارهم وعقولهم النظارة أسماع عىل يؤثِّر كان حني هدفه
هذا تُضعف قد الروح، يف الفن بها يؤثِّر التي النواحي يف العددية الكثرة تلك أن هو يل يبدو
يُضعف أن إال الدراما يف للشعر العقيل تذوُّقي شأن من فليس تقويه. أن من بدًال التأثري
وتعبري الشعر موضوع بني قويٍّا االرتباط كان ومهما الخالصة، للموسيقى تذوقي من
وينرصف األنغام، عنها تعربِّ التي الخفية التيارات يف التعمق عن عاجًزا فسأظل املوسيقى،
التكامل عن نتحدث أن لنا كان وإذا الشعر. عنه يعربِّ الذي أهمية، األقل السطح إىل انتباهي
واحد وقت يف عديدة ملؤثرات تعرُّضها وأن تتجرأ، ال وحدة النفس أن َفْلنَعَلم النفس، يف
النفس من واحًدا جانبًا يتناول الذي الفني العمل يستطيع بينما املؤثرات، هذه كل يُضعف

عميق. استغراق يف األخرى الجوانب كل إليه يجتذب أن
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يتحدد وتأثريه الفني العمل لون أن — ڤاجنر فعل كما — نظن أن األكرب الخطأ ومن
يف تؤثِّر ولكنها األذن، طريق عن ا حقٍّ تأتي فاملوسيقى إلينا؛ ينقله الذي العضو لنوع تبًعا
تنقله املرسح: يرسمه الذي الفني املنظر وكذلك تتجزأ، ال وحدة هي حيث من كلها النفس
إذا الفني العمل قيمة تزداد فلن وإذن النفس. جوانب كل يف ينترش تأثريه ولكن العني،
أن بنا األجدر وإنما نفسنا؛ إىل بها ينتقل التي الحسية واألعضاء املادية الوسائل عدد ازداد
النفس يف تُحدث بأن كفيلة وحدها وهي الوسائل، هذه من واحدة وسيلة عىل جهدنا نركز

املرغوب. الحدَّ العمق من بلغت إذا إليه، نرمي الذي التأثري بأَْرسها
أساس الحكم لهذا وليس ريب. وال أقواها املوسيقى إن نختار؟ الفنون أي ولكن
بدليل ذلك، ڤاجنر أدرك ولقد بحت. وجداني أساس عىل يقوم وإنما عليه؛ يستند منطقي
أولئك من واحًدا نفسه عدَّ وأنه الفنون، من غريَها يُولِه لم ما االهتمام من املوسيقى أوىل أنه
يف مكانًا لنفسه يجعل أن يحاول ولم املوسيقي، التاريخ مجرى بهم يسري الذين العمالقة
ففي سليًما، نراه ال منطقي أساس عىل يقوم املتكامل فنه كان وإذا األدب. أو الشعر تاريخ
األدبية محاوالته ويف الفن، عباقرة بني الرفيعة مكانته يربر ما وحدها الخالصة موسيقاه
حال أية عىل وهي طرقته، إال ميدانًا ترتك ال مرهفة روح عن تعبري والفلسفية والشعرية
ضوء يف إليها نظرنا لو ولكنا املآخذ، عليها نأخذ أن ألمكننا ذاتها يف تأملناها لو محاوالت
ينفذ أن يحاول يده يف وسائل كلها لوجدناها عبقريته، عىل يطغى كان الذي الساطع الفن

القليلون. إال قبله منها يقرتب لم البرشية النفس يف أعماق إىل بها
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