
  1 / موتسارت، فيگارو، و انقالب فرانسه 

 
www.rouZGar.com 

 
 
 
 
 
 
 

  فرانسه انقالب و فيگارو سارت،موت
  

  مالكي آرمين: برگردانـ  وود آلن
  

 معنـي  يـك  از بيش به او .پندارند مي ها زمان تمامي دان موسيقي ترين بزرگ را موتسارت آمادئوس ولفگانگ بسياري
 مخـتص  هنـري  شـكلي  اپـرا   او، از قبـل  .است اپرا ي زمينه در او آوردهاي دست ترين بزرگ از يكي .بود انقالبي كلمه
 هـاي  شخصيت مورد در بلكه بود، صادق آن مخاطبان ي درباره تنها نه موضوع اين .شد مي گرفته نظر در عيانا ي طبقه

 بـا  امـا  .كـرد  مي صدق كليدي، هاي نقش خصوص به و دادند مي نمايش صحنه روي كه هايي شخصيت آن، دراماتيك
 و ايسـتد،  مي اربابش برابر در كه گذارد مي يشنما به را خدمتكاري داستان اپرا، اين .كرد تغيير اوضاع فيگارو عروسي

  .است هوشمندتر او از
 تصوير منحرف و منحط را اشرافيت زمان آن در كه ،مارشه بون ي نمايشنامه .است براندازانه آغاز همان از اپرا اين

 فيگـارو،  تكارخـدم  آن، اصـلي  شخصيت كالمي، ي پرده يك در .شد مي شمرده انقالبي خطرآفرين اي گونه به  كرد، مي
 بـه  !بـود  براندازانـه  اي درونمايـه  اين فرانسه، انقالب از پيش .است اربابش خوبي به او كه دهد توضيح كند مي جرات
 صـحنه  بـه  نمايش اما كند، ممنوع را نمايش تا كرد تالش نخست شانزدهم لويي كه شد مي شمرده خطرناك اي اندازه
 رويـداد  ايـن  .شـدند  لـه  پـا  و دست زير نفر سه آن طي كه شد آشوبي به منجر پاريس در آن اجراي نخستين و رفت

 باستيل بعد، سال پنج فقط .خاست مي پا به فرانسه ي جامعه در دوران آن در كه است جوشي و جنب گر بيان مختصر،
 كـه  اهـ  آن چـه  داشـتند،  حضور مارشه بون نمايش اجراي اولين در كه هنر ثروتمند طرفداران از بسياري .كرد سقوط

 كـه  بـود  اي نمايشـنامه  تـاريخي  سرنوشـت  ايـن  .شدند سپرده گيوتين به كردند، مي غرغر كه ها آن چه و خنديدند مي
  .ناميد اجرا در انقالبي را آن ناپلئون
 رويـداد  هـر  يـا  فرانسـه  انقـالب  از قبل سال چند در كه يي هنري كارهاي تاثير گرفتن باال دست خطرِ هميشه البته
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 تصادف حاصل بتواند كه است روشن آن از بيش انقالب، و فيگارو ارتباط اما .دارد وجود شدند نوشته يديگر مشابه
 خـوي  و خلق تحوالت تواند مي گاهي باشد، نداشته سياست از زيادي درك اگر حتا بزرگ، هنرمند يك .باشد محض
 تـاريخ  ي عرصه بازيگران ي وسيله به كه آن از پيش حتا بخشد، وفادار و عميق بياني ها آن به و كند، احساس را جامعه
 دوران نتـايج  از يكـي  بـود،  خـود  زمـان  فرزنـد  او امـا  .نبود انقالبي سياسي نظر از موتسارت .آيند در بيان به آگاهانه

 كـه  بود، طغيانگري روح ي فريفته او .سازد منعكس هنرش در را اش زمانه اوضاع خوبي به توانست مي كه  روشنگري،
 شخصـي  ي تجربـه  از بلكـه  نبـود  تصادفي خود ي نوبه به اين .آمد درمي جور خوبي به خودش خوي و خلق اب اتفاقا

 .بـود  گذاشـته  جـاي  بـر  شدگان پايمال با عميقي همدلي و عدالتي بي از عميق نفرتي او براي كه شد مي ناشي خودش
  .جنگيدند يم شان انساني سادگي به يا و شان آزادي شان، حق براي كه شدگاني پايمال

 حـاكم  اشـرافيت  سرشـت  و فئوداليسم طبيعت از خوبي به بود، آمده دنيا به وين در هژدهم قرن در كه موتسارت
 مـاري  ي عمـوزاده  ،دوم ژوزف ي وسـيله  به كه مارشه، بون ي نمايشنامه انقالبي محتواي از توانست نمي او .بود باخبر

 روشـن  كمـابيش  جباري خودش زمان در ژوزف .باشد اطالع بي بود شده ممنوع ]م ـ فرانسه معدوم ي ملكه[ آنتوانت
 حـق  .برانـداخت  هـايش  زمـين  در را سـرواژ  او ).روسـيه  كبير كاترين يا آلمان كبير فردريك مانند( .شد مي توصيف
 تـرين  خصوصـي  در چنـين  هم او .كند لغو را زادگي نجيب امتيازهاي كرد سعي حتا كرد، برقرار را )نسبي( بيان آزادي
 در لبـاس  زيـر  بنـد  شـكم  بسـتن  از را زنان كه كرد تصويب قانوني بار يك مثال .كرد مي دخالت مردم زندگي هاي جنبه

  .كرد مي منع عمومي هاي گردهمايي
 ايتاليـايي  زبـان  نفـوذ  امـا  .سـازد  مردمي را آن )ايتاليايي جاي به( آلماني زبان به اپرا نوشتن با كرد سعي موتسارت

 .بنويسـد  ايتاليـايي  به را جديدش اپراي گرفت تصميم او پس )بود زد زبان زمان آن ايتاليايي كوميك اپراي( بود بسيار
 آرايشـگر  مارشـه،  بـون  بـزرگ  اثر ديگر ).بود ]م ـ انقالب كشور[ فرانسوي مسلما اصلي، هاي نامه نمايش زبان البته(

 همـين  گرفـت  تصـميم  موتسـارت  .بود برانگيخته را بسياري خشم و بود شده تبديل )ايتاليايي( اپرايي به قبالً ،سويل
  .گذاشت آن بر را فيگارو بازگشت نام توان مي كه اجرايي با بگيرد، پي را روند

 و آزادمنش انديش، آزاد يهودي، مردي پونته دا لورنزو .بود غيرمعمول انتخابي نويس ترانه براي موتسارت انتخاب
 پايـان  بـه  را ليبرتـو  هفتـه  شـش  طـول  در او حال هر به .نبود اي باتجربه نويس ترانه اما .بود كاسانوا دوستان از يكي

 تـر  غنـي  نيـز  را هـا  شخصـيت  حتا بلكه  كند، حفظ را اصلي متن سياسي نيروي تمامي شد موفق تنها نه داپونته .رساند
 سـيمابي  غييـرات ت .انـرژي  و حيات از جوشان اثري .است آشكار اووِرتور نخست هاي صحنه همان در اثر روح .كرد
 در مسـتقيما  مـا  نـوين،  طرحـي  در .شـود  مـي  القـا  موسيقي توسط شكل ترين دقيق به ها شخصيت احساسات و افكار
 كالسيك قهرمان يك ايزد، يك حضور به نه ما  بار، نخستين براي جا اين .شويم مي رو روبه هنرپيشه با نخست ي صحنه

 ها آن بينيم مي و رويم مي آنان زندگي ي ها گوشه به ما .شويم مي هدايت معمولي زنان و مردان نزد به بلكه پري، يك يا
  .آمد مي صحنه روي چيزي چنين كه بود بار نخستين براي اين .كنند مي احساس چگونه و فكر  زيند، مي چگونه
 عرفيم جا همين اصلي ي درونمايه .كند مي حساب را تختخواب يك هاي اندازه فيگارو نخست، ي صحنه همين در

  .است سكس درونمايه، .است فيگارو زناشويي تختخواب اين زيرا .شود مي



  3 / موتسارت، فيگارو، و انقالب فرانسه 

 فيگـارو  و نخسـت،  شـب  حـق  :آورد دسـت  بـه  را فئوداليش اشرافيت حق خواهد مي كنت كه است اين موضوع
 كـه  هاست اراده بين يي درگيري اين .كند مي تصادف بنده حق با مستقيما ارباب حق جا اين .شود مانع كه است مصمم
 اشـرافيت  دلبخـواه  و خودسـر  قـدرت  شود، مي كشيده چالش به جا اين در چه آن .شود مي پيروز آن در نهايت در بنده

 در .خوانـد  مـي  مبـارزه  بـه  را كنت »Se vuol ballare, Signor Contino« معروف قسمت در فيگارو .است فئودال
  :است چنين آن تقريبي ي ترجمه كه اول ي پرده

  
  من، كوچك كنت برقصي، خواهي مي اگر«

  كنم مي كوك را ساز كه منم اين
  بيايي، من مكتب به اگر
  »آموزم مي خيز و جست تو به كه منم اين

  
 پـر  پرخاشجو، است بياني .است شده تصنيف منوئه، هژدهم، ي سده درباري رقص شكل به وضوح به قسمت اين

 مشخصـي  موتسـارت  موضـع   رويـارويي،  ايـن  در .اربابش ربراب در بنده نبرد از است تعريفي طلبي، مبارزه و تهديد از
 داران زمـين  تـا  گرفتـه  زمـين  بـزرگ  اربابـان  از اشـراف،  پياپي هاي رده سركوب تحت بود اي جامعه  جامعه، آن .است

 ي تـوده  بر بلكه كردند، مي كشت را شان زمين كه كشاورزاني بر فقط نه را خويش ستم ها آن تمامي كه محلي، كوچك
  .كردند مي رفتار جدابافته نژادي چون زادگان نجيب اين .داشتند مي وار مردم

 نـوع  :نبـود  بـيش  زيردسـتي  اش، اشرافي اجيركنندگان براي اما .بود محترم متوسط ي طبقه منشا از خود موتسارت
 رفـت  مـي  عتوقـ  او از كرد، مي كار سالزبورگ اسقف براي كه هنگامي .خدمتگزار حال هر به اما خدمتگزار، از برتري
 تعيـين  اسـقف  مالزمـان  از تر پايين اما آشپزها، از باالتر او جايگاه .كند ميل پله زير در خدمتكاران همراه به را غذايش

 همراهـان  از يكـي  ،آركو كنت كند، ترك را اسقف خدمتكاران و برود وين به گرفت تصميم او كه هنگامي .بود شده
 ايـن  .داد نشـان  سـرورش  بـه  را وفـاداريش  آهنگساز كفل به اي ضربه تننواخ با موتسارت، دوستان از يكي و اسقف
 درسـت  .دهـد  مي نشان را خريدند مي را او خدمات كه ثروتمندي مردم و هنرمند ي رابطه مشخص، شكلي به رويداد،

 ميـل  مطـابق  اگـر  گـاهي،  هـم  قيمتـي  سـگ  يـك  حتا حال هر به اما .خرد مي قيمتي شكاري سگ يك كه كسي مثل
 گيـرد،  مـي  قـرار  بـاالتر  دست اربابش از كه فيگارو خدمتكار تصور بنابراين، .بخورد لگدي بايد نكرد، رفتار صاحبش

  .باشد كرده راضي بسيار را موتسارت بايد
اش، او مقـدار معينـي آسـودگي و احتـرام بـه       در اوج حرفه. در وين موتسارت شهرت و محبوبيت به دست آورد

شانس بـود كـه    او به موفقيت فيگارو نياز داشت و خوش. يد فقر و بدهكاري دور نبودگاه از تهد اما هيچ. دست آورد
 پيتر شـافر ي  نوشته آمادئوسانگيز در نمايش  طور كه به شكلي ستايش همان. ي اجراي آن را صادر كرد اجازه ژوزف

مايگـان   ارمنـدان خـرد و ميـان   ك. ي اپراي دربار غريبه بودند نشان داده شده است، موتسارت و داپونته هر دو در حلقه
هنگامي كـه  . به صحنه رفت 1776شان را كردند تا اپرا را از دور خارج كنند، اما به هر حال در مي  دربار نهايت تالش
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در . گري سياسي در عمل او وجود داشـت  ي نمايش اپرا را به موتسارت داد، احتماال عنصري از حساب ژوزف اجازه
ديد اشـرافيت را   ها و برخي مسايل ديگر با اشرافيت مشاجره داشت و مناسب مي خت مالياتي پردا آن زمان او درباره

رو شد كه امپراتور مجبور شد تكرار اجراهـا   در آخر، نمايش با چنان استقبالي روبه. به شكلي ناخوشايند مجسم سازد
  .ه، درونمايه براندازانه اثر را دريافته بودندآيند قدرتمندان  به وضوح،. هرحال، اجرا به صحنه رفته بود به. را محدود كند

 از هـايي  لحظـه  چنـين  هـم  اندك، يي لودگي با اوج، در يي كمدي .جدي پيامي با يي كمدي اما است، كمدي فيگارو
 شوهرش عشق دادن دست از خاطر به او كه جايي دوم ي پرده آغاز در كنتس قسمت در مثال .بسيار همدلي و زيبايي

 .نيسـت  جبـاريتش  اعمال به قادر مورد اين در كه جباري گرچه است، شده ترسيم جباري شكل به كنت خود .نالد مي
 دليـل  .شـود  مـي  بيـان  زنـان  بـا  رابطه در كنت جباريت ي وسيله به كه اجتماعي هم و شخصي هم است جباريتي اين

 نتيجـه  در نيسـت،  عقـل  ي پايه بر :است آن بودن بوالهوسانه كند، مي بيان را آن اپرا كه طور آن كنت، جباريت شكست
 رژيـم  تماميـت  برعليـه  توانست مي استدالل همين اما .بگويد بود ممكن هگل كه طور آن نيست، آن وجود براي دليلي
 بـراي  دليلـي  گرفتـه،  قـرار  تناقض در خودش با است، رسيده خود عمر پايان به كه اجتماعي رژيمي .شود ارايه كهنه
 مشـروعيت  اصـلي  دليـل  و بـود،  هگـل  چون فيلسوفاني استدالل اين .شود سرنگون بايد نتيجه در و نيست آن وجود
  .دارد حضور فيگارو عروسي ي صفحه در استدالل، همين .فرانسه انقالب

 1789ــ 93 در كـه  گونـه  آن ,راه يـك  .دارد وجـود  جباران با مبارزه براي گوناگوني هاي راه دانيم، مي كه طور همان
 سـالح  از توان مي ندارد، وجود اي قاطعانه هاي درمان چنين امكان كه هنگامي اما .هاست آن سر كردن قطع شد، معلوم

  آخـر،  در .دادنـد  انجـام  خـوبي  به موتسارت و مارشه بون كه بود كاري همان اين .جست سود ها آن عليه بر تمسخر
 بـه  ها توده .شود مي عوض هوا و حال .درقصن مي فيگارو ازدواج جشن در و يابند مي راه پذيرايي سالن به خدمتكاران

 خزند، مي  زمينه پس در كه خاكستريي هاي بدن چون نه شوند، مي ظاهر صحنه بر پيروزمند ي برجسته هاي نقش عنوان
 رقصـنده  زنـان  و مردان اين ي منظره .خودشان آنِ از اهدافي و احساسات شخصيت، ذهن، با واقعي ي زنده افراد بلكه

 سـال  سـه  فقـط  كـه  رويدادهايي ـ موسيقي در .است تاريخي اهميت آبستن اشرافي، پذيرايي اتاق يك در پيروزمند و
  .است پيشگويي يك هم و استعاره يك هم ـ  آمد خواهند بعد

 ايـن  .بـود  موفقيـت  يـك  برانگيـزش  بحـث  موضوع و اش زنده طنز اش، ممتنع و سهل هاي نت با فيگارو عروسي
 ايـن  كـه  آن تصـور  گيرند، نظر در سرآمدان مخصوص هنري شكلي عنوان به را اپرا است مرسوم كه هنگامي روزها،
 در اجـرايش  اولين از پس ماه شش .اند بوده شان زمانه پاپ موسيقي ها آن .است مشكل اند بوده محبوب قدر چه اجراها
 شـد  توصـيه  موتسـارت  به .داشت تر بزرگ حتا موفقيتي جا آن در و شد اجرا پراگ در فيگارو ،1787 دسامبر در وين،

 رقص موسيقي عنوان به بلكه اپرا، هاي سالن در فقط نه ببيند، چشم به را اش موسيقي شدن افكن طنين و رود پراگ به
 خوانده نواخته، چيزي .گويند نمي سخن فيگارو جز به چيزي از جا اين :نوشت دوستانش از يكي براي لذت با او .باله
  .فيگارو جز به هيچ هيچ، .نيست فيگارو مانند اپرايي هيچ .فيگارو جز شود نمي اجرا سوت با حتا يا

 ي درونمايـه  براسـاس   اسـت،  داپونتـه  همـان  نويسـش  ترانـه  كـه  ،ژوان دون موتسـارت،  اپرايي درخشان اثر ديگر
 ويلسـ  آرايشـگر  در خود نخستين ظهور زمان از گوناگون هاي زمان در و گوناگون اشكال به كه ژوان دون اسپانيايي
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 فيگـارو  در كه اي درونمايه همان  نيز، جا اين در .است شده ساخته بود، يافته حضور ادبيات در 1630 در مولينا تيرسو
 همـان  از اثـر  ايـن  ي تيـره  هـاي  رنـگ  .است شده اجرا بيشتري عمق و پيچيدگي و تر رسمي هايي رنگ با بوديم، يافته

 او :اسـت  آن از بـيش  چيـزي  امـا  اسـت،  فاسـد  كنـت  ماننـد  نيـز  ژوان دون .است آشكار اووِرتور سطرهاي نخستين
 جـاري  اپـرا  اين سراسر در آنارشي از عنصري .كند مي رد را اجتماعي و اخالقي معيارهاي تمامي كه است طغيانگري

 لپورلـو  توسـط  اپـرا  اين بند نخستين كه است دار معني .موجود اخالقي و اجتماعي نظم فروريختن از شهودي است،
 ايسـتاده  منتظـر  سرما در كه حالي در كند مي نفرين را خودش بخت جا اين در او .شود مي خوانده ژوان دون ارخدمتك

 بـه  دعـوتي  .اسـت  براندازانـه  سياسـي  نظـر  از لپورلو بندگي پيام .است ليدي يك تعقيب در عمارت درون اربابش و
  :اجتماعي نظم سازي واژگون

  
  كنم مي بندگي روز و شب
  .داند نمي را درشق كه كسي براي         
  كنم مي تحمل را باران و باد من

  خوابم نمي هرگز و خورم مي غذا بد                
  باشم آقا كه خواهم مي هم من
  كنم ملغا را ام بندگي و                 

  شخصيت با آقاي !اوه                         
  ماني مي ات ليدي با عمارت درون در

  .كنم مي بازي را نگهبان نقش در پشت من و             
  

 و( اربـابش،  قيـد  بـي  زندگي از او انتقاد .كند مي وارد را جدي اي درونمايه كميك، خدمتگزار عالي ي نمونه لپورلو،
 ي سـياهه  طنزآلـود  شـكلي  بـه  او كـه  جـايي  .يابـد  مـي  ادامه فهرست مشهور قسمت در )كلي طور به اشرافيت تلويحا

 زنـدگي  كمـدي  يريشكسـپ  تركيب با عامي، مردم صداي لپورلو، نقش .كند مي ارايه را ژوان دون ي عاشقانه فتوحات
 نيسـت  اي حاشيه وي ر هيچ به نقش اين .است شده مقايسه ،چهارم هانري نمايش در مثال اشرافي، واالي درام و عادي
 يك راهنمايي به نهايت در كه ماند، مي زنده اربابش از بيشتر لپورلو پايان، در .دارد محوري اهميتي اپرا اين براي بلكه

 درگاه به را ژوان دون كه آن از پس داپونته، و موتسارت .شود مي رانده جهنم آتش هاي شعله به مرموز سنگي ميهمان
 و انـرژي  پر اي پاره شش با گوگردي هاي شعله ميان از را شان راه سپارند، مي ابدي نفريني به و دهند مي حواله عدالت
 لپورلـوي  و كننـد  مـي  تامـل  دشـان خو ي آينـده  و اخالقـي  نكـات  در بازمانـدگان  جـا  ايـن  در .كننـد  مـي  باز طنزآلود
 غـرور  بـا  نـوزدهم،  قرن در .يافت خواهم بهتري ارباب و رفت خواهم ميخانه به من و :گيرد مي نتيجه ناپذير خستگي

 .شد مي حذف معموال و آمد نمي خوش مذاق به آخر پاره شش ي سرخوشانه بيني خوش اين اش، رياكارانه ويكتوريايي
 و هـا،  درگيري ترين سخت و ترين جدي در حتا دارد، وجود ها توده ديدگاه در هميشه  هسرخوشان ناپذيري خستگي اما
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  .برد مي پايان كه است آن به ي اشاره با  انسان، طبيعت از خطاناپذير دريافتي با موتسارت
 بيـاني  با ه،پرد همان پايان در .نهد مي پيش را جهان كامل وارونگي كه شود مي آغاز لپورلو خدمتكار با اول ي پرده

 .رسـد  مـي  پايان به است، اش زمانه روح روشنگر دقت به و شود مي ارايه ژوان دون خود توسط كه آزادي از شده فكر
 قيد بي فاسقي ماجراجو، .است تر جذاب بسيار فيگارو نمايش كنت از او .است متناقض و پيچيده ژوان دون شخصيت

 دالور و شجاع شخصه به حال عين در ولي دارد عادت خودش اهداف مطابق آدميان دادن بازي به كه است اشرافي و
  :گويد مي پاسخ انكارگرانه اند، شده متحد او عليه جهان، تمام كه هنگامي اول، ي پرده پايان در .است
  

  وحشتناك توفاني خداوندا،
  غرد مي من سر فراز بر           
  نيستم جبون من اما            
  نيستم دلتنگ و نباختم را خود
  رسد پايان به باشد رارق هم دنيا اگر              
  .بترساند مرا تواند نمي چيز هيچ                  

  
 كـم  اشـرافيت  بـين  در چنـين   اين افرادي .بجنگد مرگ عليه و خودش سرنوشت عليه تا شود مي آماده او پايان، در
 .درفتنـ  گيـوتين  اسـتقبال  بـه  سرخوشـانه  و جنگيدند كهنه رژيم نفع به انفعالي، ماجراجويان ها، آن از برخي اند، نبوده
 شـجاعانه  انـدازه  همـان  كه جايي پيوستند، انقالب به و بريدند خود ي طبقه از تر، انديشناك و شمارتر كم ديگر، برخي

  .مرد مي دوگونه اين از يكي ي زمره در زيست، مي فرانسه انقالب زمان در اگر ژوان، دون .مردند و جنگيدند
 در .نسبي صورت به فقط اما جويد، مي تخطي عادي ندگيز از هم و تاريخ از هم ،فيگارو عروسي ديدگاه، يك از

 و آشـتي  در همـه  بعد .شود مي پشيمان گناهانش از كنت و كنند مي آشتي كنتس و كنت چهارم، ي پرده پاياني قسمت
 رسـد،  پايـان  بـه  شـادمانه  كـه  است كمدي هر جوهر اين اما .رسد مي پايان به شادمانه اثر و خوانند مي آواز هماهنگي

 كـه  دانـيم  مـي  مـا  .ندارد واقعي زندگي به چنداني ربط ها پايان نوع اين كه دانند مي همه و .نيست كمدي ديگر نهوگر
 دختـر  دنبال به كنت ممكن فرصت نخستين در دانيم مي كه طور همان  ندارد، دوامي متخاصم طبقات بين موقتي آشتي

  .افتاد خواهد بعدي خدمتكار
 در .دارد را هـايش  بـس  آتـش  جنگـي  هر كه طور همان درست دارد، را خودش تيموق هاي آرامش يي، درگيري هر
 برادرخوانـدگي  بـود،  فراگرفتـه  را همـه  عمومي سرخوشي احساس ها، انقالب تمامي آغاز مانند فرانسه، انقالب آغاز

 طبقـات  بـين  مـايز ت از كه جهاني، برادري توهم .داشتند تن به را انقالب زربفت ملكه، و شاه آن در كه طبقات تمامي
 روز سـرد  نـور  در روياهـا،  تمامي مانند اما .گرفت مي بر در را جامعه تمامي ذهن كوتاه اي لحظه براي رفت، مي فراتر
 رويـدادهاي  آشـكارگي  .نشـد  متوقـف  جـا  آن اما رسيد، پايان به فيگارو كه شد شروع جا آن فرانسه انقالب .شد محو

 طـول  در كـه  خزعبالتـي  و كـرد  سـقوط  لـرزان  كهن دنياي گذاشت، سر شتپ را ها توهم تمامي 1789ـ93 دراماتيك



  7 / موتسارت، فيگارو، و انقالب فرانسه 

  .شد جارو تاريخ دان زباله به بودند، شده جمع ها قرن
 خـوبي  به و شده تكرار ها انقالب تاريخ در بارها پديده اين .شد هموار طلبانه، اصالح هاي تالش با انقالب ي جاده

 حـامي  دوم، ژوزف .اسـت  گشـته  مستند فرانسه انقالب و كهنه يمرژ مشهورش اثر در دوتوكويل آلكسي ي وسيله به
 تمـامي  ماننـد  .بگيـرد  را پـايين  از انقـالب  جلوي تا آورد عمل به باال از را اصالحاتي چنين بود تالش در موتسارت،

 ي وسـيله  بـه  كه هست احساساتي اي نوشته ژوزف، گور بر .بود شكست به محكوم نيز او تالش چنين، اين هايي تالش
 كـه  بـود  بـدبخت  انـدازه  آن امـا  داشـت،  نيكـو  قصـدي  كه است خفته اي شاهزاده جا اين :است شده تصنيف او خود

 اوامـر  از يكـي  مطـابق  و مـرد،  گيـر  همه بيماري اثر بر ظاهرا ،1791 در موتسارت .ببيند را هايش طرح تمامي شكست
 نـام  امـا  .است نشده شناسايي امروز تا كه شد پردهس خاك به شهر بيرون نام بي گوري در ژوزف اهميت كم و شمار بي

 فرامـوش  معاصرش اشرافي اربابان قدر كه حالي در شد، خواهد ستايش و ماند خواهد نفر ها مليون خاطر به موتسارت
  .اند گشته
  
  
  نوشت پي
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