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با اين كه مرگ به موزار اجازه نداد تا تمامي اثر تاريخي خود را بسرايد ،اما وي در همان مقدار تصنيف
شده ،نيت پاك و خالص خود را در ارتباط با خدا و جهان هستي به نمايش گذاشت .او در اين اثر چنان
از نبوغ و الهامات خود سخن گفت كه آخرين سرودهاش به جاودانهترين شاهكار موسيقي مذهبي جهان
تبديل شد و مانيفست اعتقاد ژرف و عميق موسيقيدان شوريده سر را به همراه ترسي آميخته به احترام
از مرگ و پايان زندگي ترسيم كرد .شعف و شادي براي دنيايي مافوق و مسلم كه انسان در آن از محدوديت
دنيوي زمين و زمينيان آزاد است و بدين سان ركوئيم نامير بودن خود را به عنوان ثمرة تالش نابغهاي
بيهمتا بعد از دويست و اندي سال به بشريت نشان داد.

ركوئيم ،يك مس 1براي مردگان محسوب ميشود كه فرمي مربوط به دوران كالسيك است و به شكل
كرال تهيه ميگردد .موزار سفارش ركوئيم را براي خود ،آزاردهنده و اندوهبار تلقي ميكرد و در كشمكش
افكار دروني خود آن را سوگنامة خود ميدانست.
«مرگ را ميبينيم كه مرا به سوي خود فرا ميخواند و در اين ميان ،اصرار من و ناشكيبايي مطالبهكنندة
اثر نيز به ترس و هراسم ميافزايد .با اين همه من به نزديك شدن پايان واقفم و آن را به ناچار ميپذيرم.
اما اين ،قبل از آني است كه از هنرم لذت ببرم .هنوز زندگي برايم زيباست و فكر اتمام آن آزاردهنده
است».
اين جمالت قسمتي از نامة موزار به تاريخ سپتامبر  1971است كه بينش ژرف و شرايط ذهني و رواني او
را بيان ميكند.
با اين همه ،تصنيف ركوئيم آغاز شد .موومان اول با حالتي آميخته به تفويض و رنگي از طغيان آغشته
گرديد و آهنگ دعاگونه از آن زدوده شد .ياد مأموريتي عجيب براي نوشتن ركوئيم ،از سوي شبحي بينام
و نشان شبيه به پدرش همچنان آزارش ميداد .از خود پرسيد كه« :آيا اين روح لئوپولد است يا دعوتي
براي مرگ؟!» و آن گاه به گريه افتاد! به شدت گريست و در آن حال ناخودآگاه قسمتهاي مختلف اثر را
در ذهن خود شنيد مصمم شد تا ركوئيم را از تبديل شدن به موسيقي عزا رهايي دهد و آن را براي خداي
خود بنويسد.
تصميم گرفت يكسره براي زيبايي مطلق و حقيقي بسرايد و در افكار زندگي و مرگ غرق شد .اينك
خشنود و راضي به نظر ميرسيد .تسليم ارادة خداوند بود و موسيقي تدفين خود را ميسرود .ميانديشيد
«دنيا بر سر فرزندان خود چه ميآورد؟» در دو ماه آخر روزهاي زندگياش 7 ،موومان از ركوئيم را سرود
و قسمت دهم آن را به دست گرفت .ديگر سالمتياش مختل شده بود و آرام آرام باور ميكرد كه اين اثر
براي خود اوست ،آزمايشي براي پايان زندگي و سرآغاز سكوت ابدي و مرگ.
استنباط موزار از گام ر مينور براي ركوئيم تلقي فوقالعادهاي بود .حالتهاي حس پيش از وقوع ،تصور
پيشامدي ناگوار ،گويش تراژيك و بيان حرمان گونه آن ،همچنان كه در دون ژوان 2براي سرآغاز تيره و
غمآلود اوورتور و ظهور تنديس فرمانروا در انجامين بخش اپرا پيشبيني كرده بود ،اين جا نيز ،بايد به كار
گرفته ميشد .بيشك ركوئيم به حالتهاي تيره و تار نيازمند بود .موزار سنگيني و اندوه خاصي را در
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صداي تيره و مهآلود اركستر سراغ داشت .او در سرود هماره غمناك هورنها آنگاه كه به صداهاي بم
محدود ميشدند ،در اصوات پائين كالرينتها -باسونها -ترمپتها و ترمبونها ،بدانسان كه رسم سنتي
موسيقي روحاني است ،دنياي شگرفي را سراغ داشت كه تنها و تنها او ميتوانست آن را بشكافد و عرضه
دارد .برداشت موزار در ركوئيم از تيمپاني -زهيها و ارگ  -بههمراه حالت گرگ و ميش صبحگاهي
سازهاي بادي چوبي همچون فلوت و ابوا -استنباط يك نابغه بود .او اين همه را در معنويت جاودانه ركوئيم
فرو ميريخت و در راه آن هستي و جان خود را مينهاد .اثرش شامل موومانهايي براي كر و سوليستها
و البته تركيبي از هر دو بود .اين اثر در استيلي گسترده و كامل بر روي فيگورهاي باروك از نقطه نظر
آواز و آنسامبل قرارداشت .كلمة ركوئيم اولين واژه از واژگان دعايي است كه براي مردگان ميخوانند و در
آن آسايش و آمرزش جاوداني را طلب ميكنند .ركوئيم موزار شامل چهارده قسمت است كه به وسيلة
دوست و شاگردش فرانتس زاور زوسماير 3و بر طبق توصيههاي موزار ،مطابق با شيوه و سبك او تكميل
گرديده است .اما از آن روز تا به حال ،هالة ويژهاي ركوئيم را دربرگرفته كه قبل از اين در مورد ديگر آثار
Franz Xaver Suessmayr
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تاريخي موسيقي سابقه نداشته است .اين شرايط مشكوك ،انديشهها را در طول ساليان به طرق گوناگون
راهبري كرده و گاه منجر به پيدايي افسانههايي غريب در حول و حوش شخصيت مصنف شده است؛ اما
نامة مورخه 11ام فوريه  1111كه از طرف زوسماير براي ناشر اين اثر ارسال شده ،نشان ميدهد كه همسر
موزار ،ركوئيم را براي اتمام به او سپرده و زوسماير قسمتهاي سانكتوس ،4بهنهديكتوس 5و آگنوس داي
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را شخصاً سروده است .البته صحت اين ادعا قدري مشكوك به نظر ميرسد .زيرا از شواهد چنين برميآيد
كه استعداد و توانايي موسيقي زوسماير ،در حدي متوسط بوده و اين موضوع ،شركت و دخالت او را دچار
ترديد ميكند .با اين همه ،زوسماير تمام جزئيات بخشها و اركستراسيون را ظاهراً بر طبق خواستة موزار
اجرا كرده و چهار موومان به آن افزوده است .ولي ما نميدانيم كه اگر خود موزار آن را به پايان ميبرد ،به
چه شكلي درميآمد.
مقدمه اثر يا انتروتيوس 9همانند مناجات آغازين مس كليساي رومن كاتوليك اجرا ميشود كه احساسات
متفاوتي را القا ميكند.
تم آرام و محزون قسمت دوم كيريه 1يا «اي خداوند» به شكل يك فوگ دوتايي ارائه شده و حالت
استغاثهاي را داراست كه در آن لحن اعتراض نمايان است.
قسمت سوم سكوئنز 7داراي شش بخش است كه «داييز آيري» 11اولين موومان آن بهشمار ميرود .بخش
موسوم به روز خشم يا داييزآيري ،كانون و مركز سومين قسمت در گام ر مينور ،از جنبة مختلفي مهم به
نظر ميرسد .اصوالً سكوئنز همانند سرودي تصنيف شده است كه پس از قرائت كتاب مقدس در كليساي
رومن كاتوليك اجرا ميگردد .قطعة دراماتيك روز خشم ،بر اساس متني متعلق به قرن سيزدهم ساخته
شده است .اين متن به روشني روز قيامت و داوري نهايي را نشان ميدهد .كشمكش و هيجان عظيمي به
وسيلة گام ر مينور در طوفان و يورش ويلنها و حالت مجزا و مشخص الگوهاي نمونه (كشيده -كشيده-
كوتاه -كوتاه) به چشم ميخورد .سرآغاز فراز ،سختي و شدت واژة خشم و غضب را جلوهگر ميسازد.
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بيشترين قسمت روز خشم داراي طرحي هموفونيك است كه صداي خوانندگان در ميان ريتم ،همزمان و
باهم به گوش ميرسد .آنگاه در ادامه ،موزار يك تعويض را در طرح خود براي باالبردن و مطرح كردن
كشمكش و هيجان وارد ميكند .ايده ويبراتو و تحرير در صداي باس كر ،در اونيسون با اركستر ،جهت
نشان دادن لرزيدن و ترس ،آنگاه كه ميسرايند( :چقدر عظيم خواهد بود لرزش) كاري بس موفق است
كه پاسخ و عكسالعمل آن به وسيلة سه صداي انساني زيرتر (سوپرانو -آلتو -تنور) در روي آكوردهاي روز
خشم و غضب عينيت مييابد.

بيشك هيچكس جز موزار از عهدة نوشتن و پرداختن اين اثر شگفت بر نميآمده است .اما طعم و بوي
باروك و بازتابي از تحسين و احترام ويژة موزار براي هندل ،كسي كه اوراتوريوي مسيح او شاهكار
اركستراسيون و مفهوم موسيقي همة دورانهاست ،در ركوئيم به چشم ميخورد .استيل ركوئيم بيشتر
يادآور اپراي فلوت سحرآميز اوست كه سواي هندل ،نفوذ و اعتبار باخ را نيز نمايان ميكند.
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كر ) ( :به طول هفت و نيم ميزان

روز خشم ،اي روز هولناك
Dies irae, dies illa
زمين در حال سوزاندن كذب:
Solvet seculum in favilla:

همانند مژده داوود و سيبل
Teste David cum Sibylla
مختصري از اركستر تنها:
(به طول يكونيم ميزان ،از نيمة دوم ميزان هشتم تا پايان ميزان نهم)
كر( :به طول نه ميزان و يك ضرب ،از ابتداي ميزان دهم تا اولين ضرب ميزان نوزدهم)
چقدر عظيم خواهد بود لرزش
Quantus tremor est futurus
زماني كه عدالتگستر ميآيد
Quando judex est venturus
كسي كه عقابش همهگير است!
Cuncta stricte discussurusl
.....
«توباميرم» 11نام چهارمين موومان و دومين بخش «سكوئنز» در ركوئيم موزار است كه تداعيكنندة
صوراسرافيل ميباشد .اين بخش با آواي غمآلود ترمبون آغاز ميشود و در همان لحظات اوليه با آواز باس
درهم ميآميزد .لطافت و زيبايي بيحد «توباميرم» انسان را از خود بيخود ميكند .با آن كه گهگاه اركستر
نيز به كمك ترمبون ميشتابد و همراهي جالبي را ارائه ميدهد اما اين موومان گسترة هنرآفريني ترمبون
و سوليستهاي خبرهاي است كه بهنوبت نقشآفريني ميكنند .لحن شاديبخش و مطمئن سوپرانو آدمي
را به اتكاي لطف و بخشش پروردگار دعوت ميكند.
آكورد آغازين موومان پنجم و سومين بخش «سكوئنز» با نقش پرقدرت اركستر و به دنبال آن ورود كر
در حالي كه كلمة «ركس» را تكرار ميكند ،شروع قسمت موسوم به «ركس ترمندا» 12يا «شاه پرجالل»
را نشان ميدهد .حالت روحاني درخواست رهايي و رحمت در آن به خوبي نمايان است .آواز جمعي كر در
حالي كه به گرمي و لطافت به پيش ميرود ،يكباره با كاهش شدت و سرعت به نوعي «ديمينوندو» در
«سونور» و ريتم دست مييابد و با يك جريان آرام ،به سوي خاموشي ميشتابد .استغاثه و تقاضاي بخشش
از خداوند منان در كمال آرامش به پايان ميرسد.
Tuba mirum
Rex tremendae

11
12

موومان ششم(چهارمين بخش «سكوئنز») همچون قسمت آرام يك سمفوني آغاز ميگردد و چون رودي
جاري به نواي دو سوليست زن و مرد (آلتو و باس) ميپيوندد« .ريكوردار» 13يا «به ياد آر» در تغيير و
تبديل جهشهاي اكتاو بين صداهاي زير و بم بسيار قابل توجه است.
«كن فوتاتيس» 14يا «پريشان و سردرگم» با حالتي كوبنده آغاز ميگردد .گروه كر با تكرار كلمة «كن
فوتاتيس» و ديگر واژههاي متن براي لحظهاي به گونة نجوا مانندي پناه برده و پس از آن دوباره به شكل
قبلي موسيقي بازگشت ميكند .اين عمل براي بار ديگر نيز تكرار ميشود .نوع موسيقي نشان دهندة وضع
سردرگم نفرين شدگان و سرنوشت شوم آنان است .در ادامة اين موومان نجواي خوانندگان كر بهعنوان
نمادي از طلب كمك و مغفرت ارائه شده است .موومان هفتم ركوئيم و پنجمين بخش «سكوئنز» در حالي

Ricordare
confutatis
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كه همراهي بريده بريدة (به شكل يك سكوت و سه نت دوالچنگ) اركستر كر را به جلو ميراند ،به پايان
ميرسد.
«الكري موزا»(15آخرين بخش سكوئنز) با حالتي مملو از حسرت و اندوه آغاز ميشود .سؤال و جوابهاي
زهي به طرزي با شكوه و زيبا پرداخت شده است .ورود آواز جمعي ،به حالت دم و بازدم گونه اركستر
شكل ديگري ميدهد .صداي «اشك ريزان» الكري موزا ،فضا را مملو از معنويت پرهيجانترين قسمت
ركوئيم ميكند.
غبار مرگ
تنها ره آزادي و آرامش مطلق!

طنين واژگان انجامين اين موومان در طلب آسودگي ،همچون حسرت و آرزويي ناگفته است .ضربههاي
تيمپاني در اين موومان شكوه بيپايان ابديت را به نمايش درميآورد و مفهوم حقيقي آرامش و آسايش را
القا ميكند .الكري موزا!

lacrymoza
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قسمت چهارم ركوئيم به فرم «افرتورييم» 16تصنيف شده است .افرتورييم بخشي از قطعات مس در
كليساي رومن كاتوليك ميباشد كه به دعاي پدر روحاني به هنگام تقديس نان و شراب مربوط ميشود.
اين به شكل نوعي پلن شان 19است كه از اجتماع چند ملودي با تكستهاي التين و در تركيبي پوليفونيك
ارائه ميگردد.
قسمت اول افرتورييم يا موومان نهم ركوئيم «دومينه جهزو» 11نام دارد« .تقديم به خداوند» فوگ عظيم
و قابل توجهي است كه در آن نقش كر در تمام طول اثر بسيار مهم و اساسي است .در «دومينه جهزو»
كر و اركستر در جايي كه سرعت و شدت در آن به چشم ميخورد ،سرآغاز موومان را اعالم ميدارند .در
اين موومان آواز بسيار زيباي آلتو و تنور با عظمت و شكو ه خاصي به گوش ميرسد .موسيقي روان و در
حال حركت با شنواندن ،لحظاتي از صداي ارگ به جلو ميرود .اين قسمت بهعنوان كنتراست و تقابل با
هوستياس 17تهيه گرديده كه اركستراسيون همة اين بخشها به وسيلة زوسماير تكميل شده است.
«دومينه جهزو» عرصة گستردة هنرنمايي سوليستهاي اركستر و خوانندگان كر و تك سرايان آن است.
بخشي با عظمت ،پرهيجان و با تحرك و جاري كه با نام خداوند بزرگ متبرك شده است.
«هوستياس» با موسيقي و كر آغاز ميگردد .مووماني سنگين كه مفهوم دعا و ثنا را القا ميكند .جانهايي
شيفته كه اينك سر به دعا برداشتهاند و به آرامي پيش ميروند .هوستياس آخرين قسمتي است كه موزار
شخصاً تصنيف كرده و در آن آرامش روحي عميق خود را در آخرين لحظات زندگي به وديعه نهاده است.
با اين همه ،گويي يكباره همه چيز در هم ميشكند و موسيقي قسمت پيشين به گوش ميرسد .بار ديگر
رقص سماوي تقديم به خداوند و يك بار ديگر آرامش و سپاس به خاطر مهرباني و بخشندگي او و باز هم
صدايي همچون صداي ارگ كه به مفهوم تقدس و پاكي است ،طنينانداز ميشود ،پايان اين بخش مهآلود
و غمانگيز است.
«سانكتوس» پنجمين قسمت ركوئيم و يازدهمين موومان اين اثر به شمار ميرود .زوسماير ،با توجه به
طرحهاي موزار و طبق وصاياي او آن را ارائه كرده است .البته اثبات اين فرضيه مشكل به نظر ميرسد .با
اين حال در يك نگاه ميتوان حدس زد كه اولين آكورد سانكتوس از آن خود موزار ميباشد ولي
اركستراسيون از اين امر مستثني است« .پلهني سانت» 21در اين قسمت درست بر اساس طرحهاي موزار
offertorium
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ارائه گرديده و تقريباً به شكلي غيرحرفهاي بهوسيلة زوسماير تنظيم شده است .در اين بخش نواي وداع
به گوش ميرسد .واژه «قدوس» اشارهاي به تكرار اين كلمه در طول نماز شب است« .قدوس» را سه مرتبه
با صداي بلند در هنگام خواندن نماز تكرار ميكنند« .سانكتوس» در اين بخش نيز سه بار بلند و مشخص
در آغازين لحظات تكرار ميشود .تنزية پروردگار و طلب رستگاري ،از لحن اين قسمت نمايان است.
دومين موومان «سانكتوس»« -بهنهديكتوس» به تعبيري توسعة آشكار خط باخ و نفوذ او در روح و جان
موزار است .اركستراسيون بخش اول اين قسمت را به زوسماير نسبت ميدهند .در حالي كه احتماالً
بخشهاي وكال و فيگور باس در طول ميزانهاي بيست و هشتم تا پنجاه متعلق به او هستند .زوسماير
بخش مياني ،شامل ميزانهاي نوزده تا بيستوهفتم را نيز همانند ميزانهاي پنجاه تا پنجاهوچهار به اين
موومان افزوده است كه از حالت خاص آنها پيداست .از پيآمدن قسمت آلگرو در «اوساننا» 21در مطابقت
با «سانكتوس» و درست از جايي كه ميزانهاي چهارتايي جاي خود را به سهتاييها واگذار ميكنند ،يا
دقيقتر شايد از ميزان پانزدهم آن تقليد شده است .در اين كپي نيز ناپختگي مسلم به چشم ميخورد.
اين موومان كه در اصل دوازدهمين قسمت محسوب ميشود با نواي موسيقي آغاز ميگردد .بخش آغازين،
ابتدا مانند مارش باشكوهي به نظر ميرسد كه با ورود سلوي آلتو و پس آنگاه سوپرانو هويتي تازه مييابد.
شخصيت روحاني آن با ظهور تنور در كر كاملتر به نظر ميرسد ،گويي همه چيز در اينجا دلپذير است.
«بهنهديكتوس» سرود نيايش زكريا ،پدر يحيي تعميددهنده ،از ديگر دعاهاي موجود در نماز شب است.
تبرك به مفهوم سمبلي از بركت و شفا مطرح ميشود .معنايي كه فقط در موسيقي موزار ميتواند تجلي
يابد.

Osanna
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«بهنهديكتوس» را ميتوان يك «كانتوس فيرموس» ناميد .اين فرم ،ملودي معيني را از منابع مذهبي و
گاه غيرمذهبي برميگزيند و در شكلي كنتراپوانتيك ارائه ميكند .همسرايي سوپرانو ،آلتو و تنور به همراه
موسيقي مطبوع اين بخش انسان را در حال و هوايي روحاني سير ميدهد و به ياري رشتههاي آواز مقدس،
رهايي از زمين و پليدهاي آن را فراهم ميسازد .عبارات فانفار مانند اركستر و مكالمة زهي و بادي آنگاه
كه گويي بر سبقت و سرعت موسيقي افزوده ميشود بسيار متعالي است .اين ديناميسم به آخرين نتهاي
موسيقي پايان ميدهد.
پس از لحظهاي سكوت ،ششمين قسمت يا در اصل سيزدهمين موومان ركوئيم آغاز ميگردد« .آگنوس
داي» يا «بره خداوند» در ستايش عيسي مسيح سروده ميشود .موسيقي با عظمت و پرمعناي اين بخش
به همراهي با كر ميشتابد .واژة «آگنوس داي» به گوش ميرسد .به دنبال آن براي بار ديگر فضاي روحاني
بر موسيقي سايه ميافكند .زمزمههاي كر به آوازي پرشكوه مبدل ميگردد و درخواست عاجزانة لطف،
رستگاري ،عزت و قرب به گوش ميرسد .درياي مواج موسيقي ،تالطم آوازهاي مقدس و واژة «آگنوس
داي» پنداري آدمي را جهت سير در ملكوت رهنمون مي شوند .سپس لحظة سكوت فرا ميرسد و الجرم
صدايي اهورايي نغمه سر ميدهد« ،بره خداوند ،كه براي ما قرباني شدي» و آنگاه موسيقي به جريان
ميافتد .آگنوس داي و اينجاست كه ناتواني كالم جلوه ميكند .ستايش او را با كدامين زبان ميتوان
گفت؟ و موسيقي ،اين رهاترين هنرها در سپاس و ستايش او تا آن جا كه در زمين تيره و تار جايي هست
قدم ميگذارد .آگنوس داي!

در اين موومان آخرين نت سه ضربي يا به طور دقيق ميزان پنجاه و يكم مردد به نظر ميرسد و مربوط
كردن آن به طرز تلقي موزار از كدا اشتباه است .زيرا وي در خاتمه دادنهاي ماهرانه ،ابتدا دولوپمان
موضوعات اثر خود را به پايان برده و آنگاه در يك وضعيت متعالي به نوشتن آخرين نتهاي موسيقي
دست ميزده است.
آخرين قسمت ركوئيم «كومونيو»22بخش پاياني اين اثر بزرگ است .زوسماير بر طبق نظرية موزار ،فوگ
قسمت دوم ركوئيم را ،با تغييراتي در تكست بهعنوان موومان انجامين تكرار ميكند .اين عمل در هر حال
تنها راه چاره در مطابقت با انديشههاي موزار به نظر ميرسد« .لوكس ائترنا» 23يا «نور جاويد» رپريزي از
فوگ «كيريه» است كه ،ساختمان عظيم و باشكوه ركوئيم را تكميل ميكند .اين كار پروسعت و بزرگ،
طرح مناسب و با قدرت آهنگساز را در ارتباط با فرم مناسب در تعابير و تفاسير ركوئيم اثبات ميكند.
آنچه كه مشخص است ،ركوئيم به وسيلة مرد مرموزي به موزار سفارش داده شد .آنتون اليتگب 24در
اجراي طرح دوستش «كنت فرانتس والزگ» 25اشرافزادهاي مالدوست ،حالتي اسرارآميز به خود گرفت
و به علت عالقهاش به ايجاد وحشت در مردم ،خود را بهطور غيرعادي و با جامهاي تيره و خاكستري به
موزار نمايان ساخت و چنين وانمود كرد كه پيامرساني از دنياي ديگر است« .اليتگب» انديشيده بود كه
بدين ترتيب خواهد توانست به دو هدف اساسي دست يابد .نخست آن كه با ترساندن موزار او را وادار به
تصنيف ركوئيم كند و در نتيجه از اين طريق به لحن اندوهناك و موقر اين نوحة سوگواري و عزا بيافزايد
و ديگر آن كه از نفوذ كنت والزگ در ارتباط با خود سود ببرد .والزگ از ثروتمندان آن دوره محسوب
ميشد كه در عمارت خود «پوچبرگ» ،دوست و حامي موزار را جاي داده بود و از اين راه نسبت به اسرار
او آگاهي مييافت و ميتوانست نياز مبرم خود را به يك ركوئيم جهت گراميداشت همسر متوفاي خويش
برآورد كند .اليتگب در اجراي اين مأموريت موفق به آشفته كردن ذهن موزار و وادارساختن او به اجراي
اين طرح شده بود .موزار كه در آن ايام از تنگدستي رنج ميبرد ،بهترين طعمه براي آنها محسوب ميشد.
والزگ بدين ترتيب قادر ميشد در مقابل پرداخت مبلغي ناچيز ركوئيم موزار را به دست آورد و آن را به
نام خود ثبت كند .ظاهراً وي پس از مرگ موزار و درپي اجراي قرارداد ،دست به چنين اقدامي ميزند .اما
گذشت زمان خالق اصلي ركوئيم را به جهانيان شناساند و نشان داد او كسي نيست جز همان كه بارها و
بارها ميگفت« :من هيچ هستم ،هيچ ،بدون موسيقي من هيچ هستم!»
Communio
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كنستانس همسر موزار با آن كه سعي داشت خود را فردي متفكر و درد آشنا نشان دهد اما در اصل زني
سبك سر و بياطالع بود كه كارهاي شوهرش را بيمعنا ميدانست .او ازدواج خود را با ولفگانگ ،يك
اشتباه ميپنداشت و در ميان كارها و آثار وي تنها در پي پول و روزمرگيهاي پيش پا افتاده بود .او به
دنبال بهانههاي گوناگون فرصت تحقير و استهزاي موزار را به داليل ناهمگوني با خاندان عوام خود فراهم
مييافت و مكرراً اين ناهمخواني را به رخ او ميكشيد و موزار تنها با هنر خود زندگي رنجبار را تحمل
ميكرد .با اين همه ،مرگ موزار نيز كنستانس را هرگز به خود نياورد زيرا با مرگ اين نابغة بزرگ موسيقي
آثار و دست نوشتههاي او يا مفقود شد و يا در مقابل دريافت مبلغي بسيار اندك به افراد مختلف واگذار
گرديد« .كنستانس وبر» از اين كه مقداري كاغذ پاره را به پول تبديل كند خوشحال به نظر ميرسيد .اين
عمل امكان وجود مجوز يا توصيههايي از موزار را نسبت به آثارش نيز از بين برد .مادر كنستانس بيش از
آن كه به درك انسان خالقي چون موزار بكوشد ،به جنگ افروزي بين اين زن و شوهر مشغول بود و آن
را براي خود امري الزم و ضروري قلمداد ميكرد .به اين دليل ادعاهاي زوسماير در مورد موومانهايي كه
به نام خود ثبت كرده است ،مشكوك به نظر ميرسد .كنستانس از روي ناداني و لجاجت دست نوشتههاي
اصلي موزار را به او واگذار كرد و زوسماير نيز با تغييراتي جزئي از روي آنها دوباره نوشت .گم شدن و يا
مفقود بودن قسمتي از نتهاي دست نويس موزار ،به علت نااليقي كنتستانس و دخالت خانوادهاش در
اين ماجرا و زيركي زوسماير در استفاده از آنها باعث به وجود آمدن و رشد دو انديشه در مخالفت با شركت
و دخالت زوسماير در اين طرح شده است و اين در شرايطي است كه ميدانيم ،موزار پيش از اين كه
موسيقي خود را نت به نت بر روي كاغذ بياورد ،آن را بارها و بارها در ذهن خود ميشنيد و طرح مورد
نظرش را بنا ميكرد .در مورد ركوئيم نيز ،اين امر صادق است با اين تفاوت كه وجود بيماري ،شتابزدگي
و آشفتگي و اضطراب اين بار او را بيش از هميشه ميآزردند .پس پيداست كه طرح كلي ساختمان ركوئيم
از آن موزار است.
مسهاي ركوئيم در قرن نوزدهم به وسيلة آهنگسازان فرانسوي همچون هكتور برليوز ،و گابريل فوره و
آهنگساز بزرگ ايتاليايي جوزپه وردي نيز سروده شدهاند .ركوئيمها ،اغلب داراي حالتهايي عملي براي
بهكارگيري كر هستند كه در گراميداشت آغاز زندگي جاويد به رشتة تحرير درميآيند .اما همة اينها
نهايتاً براي اين منظور تصنيف نشدهاند .زيرا يوهان برامس با تصنيف ركوئيم آلماني به تاريخ  1161و
بنجامين بريتن با ركوئيم جنگ در  1762مهر تأييدي بر نظر ما زدهاند.

