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تعالوا معي لنعود بذاكرتنا إىل عام 179٢
 ىف ذلك الزمان مبدينة زالتسبورغ النمساوية وىف حارة ضيقة ُتسمى شتاين غاسه، كان هناك سيدة تبلغ من العمـر 38 عاًما هى السيدة آاّن شويـبـر
 والدة يوسف، كانت تعيش بغرفة صغرية ال يزيد حجمها عن أربعة أو مخسة أمتار تقريًبا وهبا بعض من قطع األاثث الصغرية والبسيطة جًدا، كما

 حتتوي على جهة من حائط الغرفة، أصواف معلقة جُمهزة للغزل، وعلى اجلهة األخرى بعض اخليوط املغزولة امللفوفة، كما حتتوي على قفازات وشاالت
 وجوارب مغزولة ومعلقة على حبٍل،  وعلى  طاولة كبرية توجد مشعة خافتة ُتضيئ الغرفة بصعوبة، وجبوارها جتلس أم آاّن، الىت تبلغ من العمر7٢ عاًما،
 وتغزل بعض األشياء، ىف نفس الغرفة كانت تعيش أيًضا أختا يوسف من األم وبنت خالته ترييـزا والىت كانت حتاول جتميع الشمع الذى يتساقط جوار
 الشمعة املوشكة علي اإلنطفاء، وكانت تقوم بوضعه فوق الشمعة مرة أخرى حىّت تظل مضيئة أطول فرتة ممكنة . هؤالء األفراد اخلمسة كانوا يقتسمون
 الغرفة الصغرية فيما بينهم، وكان يوجد خبارج هذه الغرفة مطبخ صغريال يسع إال لفرد واحد وال ُيسمح إبستخدامه إالّ لتحضري الوجبات الغذائية ثالث

 مرات يومًيا فقط، ذلك لكي يُتاح لبقية اجلريان اآلخرين إستخدامه، و حىت ال تُعطى الفرصة للناس الفقراء للبقاء يف املطبخ الدافئ دون عمل طوال
 اليوم.هنا كانت آاّن تستغل فرتات الطبخ يف املطبخ وتضع صخورا حجرية يف الفرن، مث بعد الطبخ تنُقل هذه الصخور على صاج حديدي إىل الغرفة

 الصغرية للحصول على نسبة من الدفئ.كانت آاّن ُمضطرة للبحث عن عمل آخر ُيساعدهم على املعيشة الصعبة، ذلك ألن العمل ابلغزل والنسيج مل
يكن كافياً ملعيشتهم اليومية

 هلذا كانت آاّن تنتظر يومًيا يف سريرها الدافئ ليستمر دافئا حىت حيضر كّل 
 صباح مبكر بعد إستيقاظها من النوم، ما ُيسمى ذلك احلني بدخيل أو

 مستأجر السرير وهو اجلندى فرانس يوسف مور البالغ من العمر ٢8 عاًما وهو
 من مواليد مارايبفر ـ لـوجناو ، وكان يؤدى خدمته العسكرية كحارس على بوابة
 شتاين)البوابة احلجرية(. كان هذا اجلندي يستأجر سريرها الدافئ مقابل مبلغ

 من املال ليستغل دفئه خصوصا يف أايم الشتاء القارس الربدودة. بعد تسعة
 أشهر من فصله وطرده من خدمته ابجليش، وقبل إختفاءه، أعرتف فرانس أبن

السيدة آاّن تنتظر منه طفاًل ولذلك مُسي املولود اجلديد أبسم يوسف مور

قلَّدة، متحف الليلة الصامتة، زالتسبورغ
ُ
مطبخ، متحف الليلة الصامتة، زالتسبورغغرفُة الوالدِة امل

حارس البوابة احلجرية، زالتسبورغ
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 بعد هذه الواقعة ُحكم على السيدة آاّن شويـبـر بدفع مبلغ من املال غرامة على هذه الواقعة غري الشرعية وهي إجناب طفل غري شرعي جمددا، وكما
 كان احلال كذلك مع األختني األخريني غري الشرعيتني ليوسف وكّل منهما من أب خمتلف عن اآلخر ومل يكونوا متزوجني من السيدة آاّن. كانت

الغرامة تُقدر بتسعة جولدن أي ما يساوي جمموع الدخل السنوي للسيدة آاّن،  فعلى سبيل املثال كان ذلك احلني سعر الثور يعادل اثنا عشرة جولدن

 وهي مل تستطيع أبًدا حتمل دفع هذه الغرامة الباهظة ولذلك  ذهبت وهي حتمل املولود الصغري يوسف، إىل منزل 
 اجلالد الذي يقع يف مقربة الكوُمنال  بزالتسبورغ لكي تستنجد به ملساعدهتا على اخلروج من هذه الورطة. ذهبت اليه

 حتمل توصية خاصة من السيدة خياطة املالبس اجللدية يف ليـنـزا غاسـه. وقد أاتحت هلا مقابلة هذا اجلالد السيد فرانس
 يوسف ووملوث الذى كان من أغىن رجال املدينة، وكان أكثر فرد يكرهه مجيع أهل املدينه يف  زالتسبورغ، ذلك بعد

 تنفيذه الحكام االعدام على أكثر من مخسني حالة  كما عرف عنه أسئلته اجلارحة للناس املتهمني، اضافة اىل ذلك
 أحكام التعذيب الشديدة، لذلك كان يهابه اجلميع ومل جيرؤ أحد على مقابلته أو النظر يف عينيه، غري أنه يف الواقع كان
 طيب القلب و له نظرة إجتماعيه سليمة. عرض هذا الرجل على السيدة آاّن شويـبـر أبنه سيدفع هلا الغرامة املطلوبه منها
 مقابل أن يكون هو املسؤول عن تعميد الطفل يوسف يف الكنيسه. ولكنه ىف يوم التعميد احملدد وجبوار احلوض الكبري
حرجة له وهى

ُ
 من كنيسة الدووم مل يظهر هذا اجلالد ولكنه أرسل الطباخة فرانسيسكا زاخيم لكي يتفادى الّلحظة امل

أثناء محل الطفل يوسف اجملهول األب أمام أهل املدينة

 مل يكن هذا احلدث األليم ىف صاحل الطفل يوسف، ذلك ألنه أواًل من أب غري شرعي و اثنًيا مسؤولية اجلالد املكروه من اجلميع عليه، وكلتا هاتني احلالتني كانتا 
 من أكثر السلبيات الىت الزمت طريق حياته املستقبلية دائًما، فلم تقبله أية مدرسة هبذه الظروف أبًدا وهذا ما تسبب يف عدم إستطاعته التعلم ىف أي مدرسة

 عادية أو أن يتعلم حرفة يدوية ، فلم يبق له إال أن يكون كوميداي أو عازفاً موسيقياً ىف شوارع املدينة وىف أسهل احلاالت أن يكون حباراً. يف السنوات املوالية ظل
 الشاب يُراقب من على جانب النهر املراكب الىت تنقل امللح من مناجم امللح يف هاليـني يف زالتسبورغ وتتجه إىل أونرت الوفن  أو إىل أوبرن دورف وهناك يُعاد
 حتميل امللح على مراكب أكرب لينقل عرب هنر الدانوب إىل فيينا مث إىل مدينة بودابـسـت ىف اجملـر.ويف أثناء طفولته، كان يوسف أحياانً يركب مع هذه املراكب

الصغرية ملسافات قصرية مث بعدها بفرتة يقفـز مرة أخرى على ضفة النهر ويعود على قدميه إىل منزله

 واملكان الثاين الذى كان يلعب فيه أثناء طفولته هو إميربج اشتيجا  الىت تقع خلف منزل
 شتاين غاسه و الىت تؤدي إىل دير كابوتسينر بريغ الذي كان من أحب األماكن ألهل

 مدينة زالتسبورغ للتنزه خصوًصا ىف أايم اآلحاد و العطل  الّرمسية، هناك كان الناس
 ميشون من لينزا غاسه ابجتاه الدير. من هناك ميكن للمرء ان يتمتع مبناظر زالتسبورغ

 و القلعة الرائعة ا اجلبال اخلالبة اليت تشكل خلفية رائعة، مث يعودون عرب طريق  إميربج
 اشتيجا مرة أخرى إىل  املدينة. وعلى هذه السالمل كان جيلس يوسف أثناء لعبه وينظر و

يتأمل دائًما ىف الناس املارّة وما يرتدونه من مالبس مجيلة

اجلاّلد، فرانس يوسف ووملوت

جبل الكبوشية، زالتسبورغ

.

.

.

.



7

 من هذا املكان أيضا أتيحت له فرصة التعرف على الكاهن ورئيس كورال كنيسة الدووم
 بزالتسبورغ السيد نيـبـوموك هيـرنله الذى مسع صوته وهو يغين وأعجب به جًدا

 وأكتشف موهبته املوسيقية، ولذلك بعد حديث السيد نيـبـوموك هرينله إىل أم يوسف
 ومساعه منها قصة ابنها يوسف املؤملة، أبنه طفل غري شرعي وله مشاكل كثرية، أتثر
 جًدا حبالة يوسف، ولذلك قّرر أن يتبىن يوسف وأن يعطيه فرصة التعليم على أعلى

 مستوى، مث أاتح له فرصة اإللتحاق مبدرسة القديس َدير سانت بيرت بِنيدكت،
 زالتسبورغ اليت ال يلتحق هبا إال املوهوبون واألغنياء. بعدها التحق يوسف ابملدرسة
 الثانوية األكادميية، ويف عمر الثانية عشرة أصبح جييد العزف املوسيقي على ثالث آالت

 موسيقية وهي القيثاره،  الكمان واالورغ. إىل جانب ذلك أصبح يوسف مشهوراً بصوته املمييز
أثناء غنائه مع الكورال واثناء عزفه على الكمان

 ويف عمر الثالثة عشرة ُعوقب يوسف ألول مرة على أتخره وعدم حضوره غناء الكورال يف
 ميعاده احملدد، والسبب يف ذلك هو أنه كان يذهب للغناء يف كنيسة كوليجـن اليت يغين هبا

 ابللغة األملانية وهذا ما كان حيبذه، ألهنا الكنيسة الوحيدة يف ذلك الوقت اليت تُؤدى هبا الصالة
 و الغناء ابللغة األملانية، ذلك أن غالبية الكنائس األخرى سواء يف املدينة أو خبارجها كانت
 الصالة فيها ابللغة الالتينية اليت ال يفهمها أكثر من 95 يف املائة من الشعب.وكان املسؤول

 عن هذا التغيري يف اللغة هو رئيس أساقفة زالتسبورغ هريونيموس كولوريدو الذي كان يريد طرد
 املوسيقار موزارت من املدينة، ولكنه كان ىف الواقع قسيسا حمايدا. يف عام 1787 قّرر رئيس
 األساقفة رغم أنف مجيع القساوسة أن تكون الصالة يف الكنيسة ابللغة األملانية، وكان على

القساوسة توضيح املعاين الصعبة كّل يوم أحد أو يف أايم العطالت الّرمسية

 لذلك عارض القساوسة معارضة شديدة هذا التغيري اجلوهري يف مسار الكنيسة املسيحية.
 وعندما اشتكى رجال االكلريوس اىل الفاتكان أبن رئيس األساقفة صديق للربوتستانت

 وما يفعله غري صحيح، ولكن كان رد الفعل أبن تقرر تعميم اللغة األملانية كلغة يف اجلامعة
 وتسهيل دخول الشباب املوهوبني املوسيقيني اجلامعة التابعة للكنيسة مهما كانت ظروفهم

 اإلجتماعية. هبذا التغيري الصارم أُتيحت الفرصة إىل يوسف للدراسة ابجلامعة. يف عام
 1808 حضرت جيوش والية بـڨـاراي إىل مدينة زالتسبورغ، وكانت وقتها جيوش انبليون

 ما زالت تتحرك للحرب يف أورواب، هنا حاول يوسف اإلبتعاد عن احلروب والتحق جبامعة
بِنيدكت يف كرميس مونسرت حيث درس هناك الفلسفة والثيولوجيا والبالغة واملوسيقى

 ويف العام 1811 عاد يوسف مرة أخرى إىل زالتسبورغ والتحق بقسم تدريب القساوسة وقد أعفاه املعهد من تكاليف الدراسة. ويف 1815 اجتاز يوسف 
 االمتحان وأتهل مث ُأختري ليعمل قسيسا رمسيا ُمعتمدا، وذلك بعد أن تعّلم أصول املهنة وكان ُمستعدا ومهيأ لتلحني وكتابة أغاين أملانية خمتارة والئقة ابلكنيسة،

 وكان هذا من أهداف رئيس األساقفة كولوريدو الرئيسية، فقد كان يعتقد أنه من الّسهل على القساوسة اآلخرين أن يتقّبلوا التغيري يف املوسيقى، خصوًصا إذا كان
هذا التغيري من قسيس زميل هلم

اجلاّلد، فرانس يوسف ووملوت

َدير سانت بيرت بِنيدكت، زالتسبورغ

رئيس أساقفة زالتسبورغ، هريونيموس بن كوّلوريدو

كنيسة جامعة بِنيدكت، زالتسبورغ
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 بعد ذلك ذهب يوسف لزايرة بعض األصدقاء يف بريشتس جادن ليحتفل معهم حبصوله على شهادة القساوسة ويف طريق عودته مّر خالل مكان 
 يدعى رامساو. وابلصدفة كان هناك القسيس سيـڨـريين ڨـالنر املسؤول عن الكنيسة يف القرية. فحصل تفاهم جّيد وجتاوب مع يوسف ولذلك

 أختاره أن يكون مساعدا له يف الكنيسة حىت أول أكتوبر عام 1815 وذلك رغم أّن القسيس ڨـالنر أبدى إعجابه جًدا بيوسف و أعلن أنه يريد
 اإلحتفاظ به ملساعدته. قرر بعد ذلك مركز االساقفة أنه ال بّد ليوسف أن يذهب إىل قرية مارايبَفر اليت تبعد 110 كيلومرت عن جنوب زالتسبورغ. و
 بعد ثالثة أايم وصل إىل رادشتات وهناك استطاع أبن يستمتع جبمال آخر أايم الصيف مث اختذ طريق روما القدمي متجًها إىل أعاىل التـََورن - ابس اليت
 يبلغ ارتفاعها  ٢000 مرت تقريًبا عن سطح البحر، وبعدها وصل إىل الباس حيث رأى الثلج الكثيف الذي يرتفع إىل ثالثة أمتار، ومن هذه املنطقة

 يصبح اجلزء اآلخر من الباس منفصال متاًما عن العامل اخلارجى خالل الستة أشهر القادمة تقريًبا حىت آخر إبريل ال توجد اي جمموعات مسافرة. و يف
 اليوم الثاين وصل يوسف إىل قرية ماوتِرن دورف و اليت تقع ضمن واد ملسافة 1٢00 مرت مع وجود جبل شاهق.  أثناء تفكريه وإنشغاله مبا سوف

ينتظره هناك ىف هذا البلد البعيد وصل أخريا إىل مارايبَفر البلد اليت مل يتعّرف عليها أبًدا يف حياته واليت هي بلد أبيه اجلندي اجملهول

 هناك يف مارايبَفر البلد اليت رآها رائعة اجلمال استقبله القسيس
 الّلطيف شتوف بكل حفاوة وتقدير يف صالون الكنيسة الكبري

 وكان جبواره أثنني من القساوسه مساعدين له مها القسيس
  لوكر والقسيس ڨـينـد، وكان يتبع هلذه اجملموعة من القساوسة

 والكنيسة عشرة قرى أخرى جماورة. بعد بضعة أاّيم أتقلم يوسف
 وتعّود على احلياة هناك، بعدها الزم القسيس شتوف وشاركه
 يف حفل تعميد طفل بقرية هازن -جوت اليت تبعد كيلومرتين
 عن قريتهم، وهناك عّرف القسيس شتوف يوسف الذي مل ير
 أابه أبًدا  يف حياته ألول مرة على  والد أبيه )أي جده( البالغ

 من العمر 86 عاًما السيد فرانس يوسف مور الذي كان حيافظ
 على تنظيم محامات هازن- جوت وكان هذا الشيخ من قالئل

 الرجال اليت تُقّدر وحُترتم ابألخص من قبل النظام الصحي الذي
 تديره الّسيدات يف هذا الوقت. كان يعيش يف هذا الوادي تقريًبا

 7600 نسمة أما اليوم فيعيش فيه ليس أقل من ٢9 ألف
 نسمة. مل يكن هناك إال طبيب واحد فقط يف القرية اجملاورة

  اتمزڨـيج اليت تعترب أكرب قرية يف لوجناوس، وهلذا يالحظ ضرورة
 الوالدة و العالج الطبيعي وأمهيتهما يف احملافظة على صحة أهل

 هذه املنطقة، فقد كان أمل احلياة يف تلك الفرتة مخسون عاًما، و
 لذلك كان جد يوسف املتقدم يف العمر أكرب دليل وشهادة على

 العصر، ألنه كان من أمهر الناس و أشهرهم خبليط األعشاب
واملشروابت الطبيعية للعالج الطبيعي

مارايبَفر

بيت اجلد، مارايبَفر

.
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 هلذا أصبح يوسف الذي درس الطبيعة و تعلم الدين كذلك مشهورأ جًدا مثل جده،
 وقد أحتضنه أهل لوجناوس حبّب ألهنم مل يشهدوا أهدأ وال أمجل من هذه الفرتة

 خصوًصا التضامن بني األهل بعد فرتة أستعمار الكلت والسالف والرومان للمنطقة.
 وعلى الّرغم من سبعة شهور من العزلة بني التـََورن - ابس واللوجناوس، فقد حافظ

 قساوسة مارايبَفر على العادات و التقاليد القدمية دائًما، ذلك ألن معظمهم من
 الفالحني فمثاًل القسيس شتوف املولود يف مارايبَفر والذي نشأ وترعرع على هذه

 العادات والتقاليد، و كذلك بقية القساوسة اآلخرين اللذين يدرسون بعيًدا عن
 املنطقة مث يعودون أليها مرة أخرى فتسهل مهمتهم يف العمل يف أية منطقة أخرى بعيدة عن

 هنا، ألهنم يعلمون متاًما كّل هذه العادات والتقاليد، ولذلك يستطيعون توضيح رسالة احلياة
املسيحية

 إذا كان هناك بعض املعارضني هلذه العادات والتقاليد فيتعامل القساوسة معهم بلطف وإحرتام وحياولون إحضارهم إىل الكنيسة وإرجاعهم إىل
 صواهبم وهم يعلمون أن هذه من عادات املنطقة وتقاليدها، وابسم هللا حياولون أن يضموهم للكنيسة. وُيالحظ أّن كّل ما تعّلمه يوسف هنا يف

 مارايبَفر خـدمه كثريًا جًدا يف تلحني القسم اخلامس من أغانيه ألعياد امليالد . كان االطفال يف املدارس يتعلمون بقااي اتريخ معابد الرومان وعادات
 الكلت وقبائل السالف، ليس هبدف اإللغاء والتشويه أو التحطيم ولكن ألجل العلم واملعرفة. و لذلك نالحظ أن بعض الصخور الرومانية القدمية

أستخدمت مثاًل يف بناء عواميد شتاودينجر- جوت يف شتاين دورف

 كانت احلياة هناك هادئة ومتناسقة بني الفالحني املرتبطني ابلطبيعة
 ورجال الّدين املسيحي، وهذا التضامن الواضح نتج عن العادات
 والتقاليد القدمية الواضحة بينهم واألقوال القدمية مثل حكاية إخوة
 الـذائب، الذين أختفوا يف املزارع وُمسخوا فتحولوا إىل قطع خشب

 محاية هلم ، أو قصة اجلّن الذي له رأس كلب ويعيش يف كهف صخرة
 بيضاء وكان يرهب املارة يف الّليل، إال من يكون بصحبته كلب حيميه

 فينجو من هذا اخلوف والذعر، فقد محت الكالب كثريا من الّناس
 من هذه الصخرة، هكذا كان إعتقادهم. ولكن األقوال والعادات بني
 الناس كان ذات أوجه خمتلفة وعديدة فمثاًل كانوا من حني إىل آخر

 ويف كّل مناسبة يطلقون املدافع ألهنم يعتقدون أن أصواهتا العالية توقف
 األمطار الغزيرة وأحياانً يطلقوها لتنشط األمطار خصوًصا يف الفرتات
 عدمية األمطار، وهذه العادات كان متعارفا عليها ولكن هذا التغيري
 املتعارف عليه مل يؤثر أبًدا يف األغاين املعتادة يف أعياد امليالد وال يف

 عادات وتقاليد عيد امليالد املتعارف عليها ذلك احلني. وقع تغيري يف
 هذه العادات مرة واحدة سنة 1600. هذا احلدث سيكون له وقع

كبري على مولد أغنية عيد امليالد اليت تعنينا هنا

وِكب الّتقليدي ”مششون”، مارايبَفر
َ
امل

كورال يف مارايبَفر
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 يف هذه الفرتة الزمنية أُرسل قسيس إىل مارايبَفر غريب عن هذه املنطقة وعن هذه العادات و لكنه كان ضد هذه التقاليد، ذلك ألنه يعتقد ويقول
 إهنا من عمل الشياطني، ولذلك أمر بتحرمي هذه التقاليع واإلحتفاالت الشيطانية فلم يتجاوب معه أبًدا أهل منطقة اللوجناوس هلذا قام برفع نسبة

 الرسوم والضرائب بنسبة عالية،  وقد أثّر هذا أتثريا سلبيا على أهل املنطقة ابألخص يف الكنيسة الكاثوليكية يف األعوام الثالثة الاّلحقة، فقد انتقلت
ا علم رئيس األساقفة بعد ثالث

ّ
 من جمموع 3500 أسرة مسيحية كانت على املذهب الكاثوليكى، ٢800 أسرة إىل املذهب الربوتستانيت. ومل

 سنوات هبذا احلدث املؤمل للكنيسة والذي أثّر على احلالة املالية واإلجتماعية للمنطقة، أرسل قسيسا آخر من أبناء املنطقة يعلم متاًما عاداهتم و
 تقاليدهم املألوفة فعادت خالل عام ونصف عام مجيع األسر إىل املذهب الكاثوليكي ماعدا مخسون أسرة فقط مل ترجع. وبعدها عادت احلياة إىل

 جمراها الطبيعي،  وقد أّكد هلم القسيس اجلديد على ضرورة اإلحتفاظ هبذه العادات القدمية ، ولكن هذا التغيري أثّر الحمالة على بعض عادات الناس
 يف الكنيسة اليوم. ومبا أهنم كانوا من الربوتستانت و كان ممنوعا عليهم دخول الكنيسة الكاثوليكية وكانوا ال يريدوا أن تضيع عليهم صالة يوم األحد

فإضطروا أن يتقابلوا سواًي ىف أحد منازل الفالحني كل يوم أحد لقراءة اإلجنيل

 و يف األعياد الكبرية مثل عيد الربيع ، عيد البشارة ، وعيد الفصح و أعياد امليالد كانوا يقضوهنا ىف أكرب منزل من منازل الفالحني الكبرية حيث تُزيَّن
 احلظائر و احلدائق ، و ألنه مل يكن هناك ألة موسيقية مثل األورغ لعزف األغاين، فقد أستخدموا آالت الفالحني املوسيقية مثل اجليتار ، الـكمان
 ،الـفلوت و قرون األبقار، وألهنم مل يستطيعوا أو مل يريدوا فهم أو حفظ  األغاين الالتينية فحولوها إىل أغاين أملانية ، و هلذا كّله عندما عادوا مرة

أخرى إىل الكنيسة الكاثوليكية أخذوا معهم أغانيهم األملانية و آالهتم املوسيقية للكنيسة

 ويف عام 1815 أثناء األحتفال بعيد امليالد، أحتفل القساوسة شتوف، يوسف
 واملتضامنني لوكر وڨـينـد يف ساكريستاي ) مكان القساوسة( مع املصلني

 احلاضرين بصالة وجّو احتفايل ال ُينسى دام حىت منتصف الليل. هذه الليلة
 مل ينسها يوسف أبًدا فهناك ُعزف على األورغ فقط أثناء دخول القساوسة

 ومساعديهم وخروجهم، دام العزف حىت جلوسهم على مقاعدهم، مث بدأت
 آالت الفالحني املوسيقية يف العزف. يف البداية كانت األغاين كوريَه وجلوراي
 أكسيلِسس ديو، ُغنيت ابلالتيين مث غنوا بعدها أغنية من يطرق الباب ابللغة
 األملانية و كانوا احياان يغنون أغنية ابلالتيين وأحياان أخرى يغنون ابألملاين ،

 وقد أدخل القسيس شتوف اللغة األملانية يف خطبته الالتينيه ووّضح يف اخلطبة
 ماهية عيد امليالد ابلنسة له وابلنسبه جلميع املسيحيني. وقد أُعجب يوسف

نسقة اليت تتمييز ابلبساطة واجلمال. وبعد عام قام يوسف
ُ
 جًدا هبذه اخلطبة امل

 بتلحني أغنية جديدة لعيد امليالد وقد حلّنها على اجليتار لكي يستطيع عزفها
 ىف أي مكان وزمان، ويف نفس الوقت كان يفكر دائماً يف الناس الذين مل

 يستطيعوا احلضور للصالة أو التعبد يف الكنيسة بسبب قسوة الربد و كثافة الثلج
 أو بسبب املرض أو إلختالف مذهبهم الربوتستانيت أو املطلقني أو غريهم الذين

 ليس هلم عالقة ابلكنيسة أبًدا، لذلك كان مبدأه هو: »إن ما تفعله ألقرب
 »الناس إيّل كأنك فعلته يل أان ابلضبط

الكاهن يوسف شتُّوف

غيتار يوسف مور
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 ىف يناير عام 1816 تويف اجلد الكبري مور بعد ما مكث يوسف أربعة شهور كاملة و مجيلة معه.
 ويف ٢7 يناير محله يوسف ليودعه يف قربه آخر مرة، مث حاول أن ينسى هذه الظروف احلزينة

 وانشغل يف مشاغل احلياة. كانت زالتسبورغ هي آخر بلد يسقط يف يد االعداء. ففي عام 1808
كانت جيوش البـڨـاراي هنا ويف أبريل عام 1816 ُوّقع أخرياً يف مدينة ميونيـخ اتفاق الّسالم

 وينّص هذا االتفاق على خروج جيوش البـڨـاراي خالل شهر من زالتسبورغ 
 وذلك ما أدى إىل قيام جيوش البـڨـاراي ابلنهب و السرقات الكثرية وقد
 أختفى كثري من األشياء الثمينة مثل إجنيـل-غرِلّينغر وكذلك أواين وأطباق

 مزخرفة فضية رائعة ومثينه من كنيسة مارايبَفر اليت أسسها القسيس غرِلّينغر
 عام 14٢0 والىت جعلها ملجأ حيّج إليه مجيع املسيحيني ويلجؤون إليه يف

 أي وقت . ويف هذه الفرتة مل حيّس الّناس أبًدا ابحلرية وكذلك كان هذا شعور
 يوسف، كان كثري التأثر هبذا الوضع، هلذا كتب وحّلن مقطوعة عن احلرية

 واحلياة اهلادئة، ألن اجلميع كانوا متعطشني جًدا للهدوء واحلرية، وهلذا أطلق
باركة( هذه املقطوعة اليت مازالت

ُ
 على املقطوعة أسم )الّليلة الّساكنة!الّليلة امل

 حىت وقتنا هذا األغنية األوىل اليت تُغىّن يف مجيع الكنائس يف أعياد امليالد كرمز
للهدوء والسكينة واحلرية

االجنيل غرِلّينغر

خمطوطة »أغنية عيد امليالد«،1816

.
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 و أثناء حلول بداية فصل الشتاء القارس املتقدم يف أواخر فصل اخلريـف مل يبخل يوسف أبًدا،  وهو املعروف ابلنشاط غري العادي، يف مساعدة
 الفقراء وخاصة يف ظروف اجلوع الصعبة. وذلك رغم ضعف جسمه وتركيزه. كان يوسف يذهب إليهم يف أعايل اجلبال العالية لكي يساعدهم يف

 حمنتهم، مما أثّر على رئته الضعيفة اليت سببت له مشاكل كثرية أثناء طفولته يف شتاين غاسه. يف ذلك الوقت كانت أمراض الرئة من األمراض الشعبية
الشائعة اليت عانت منها إيضاً أسرة شويـبـر

 وقد رافقه هذا املرض حىت عام 1817 �هر يونـيــو. عند ذكل الوقت ا�شتد عليه املرض، و اكنت حياته معرضة للخطر.
 وبعد حماوةل الطبيب الوحيد يف اتمزڨـيج اذلي مل يسشتطـيـع مساعدتـه، �أحرضه القـسـيـس �ـتـوف اإىل املستشفى العام
 بزالتسشبورغ وهناك مكث سشتة �أسابيع تقريبًا، حتسنت بعدها حالته الصحية.يف الأثناء ساعده القسيس �شتوف للعمل

 مكساعد قسيس يف قرية �أوبيـرن دورف اليت فهيا صديق القسيس �تـوف القسيس اذلي هو من مواليد مارايبَفر السشيد
 يوسف كسالر اذلي اكن حمبوًب جًدا من �أهل القرية، وذلكل فقد تفامه يوسف معه وانسجام بلّك سهوةل. وبعد بضعة �أسابيـع

 نّظم القسيس كسالر ويوسف، مبساعدة املدّرس وعازف الأورغ السشيد فرانس كزافري غروبر، يف يوم الأحد �أّول قّداس
 وصالة وخطبة جديدة من نوعها لأهنا بللغة الأملانية ومّت كذكل تقدمي الأغانـي الالتينية والأملانّية وهذا ما �أجعب احلارضين كثرًيا

و�أسعدمه، لأهنا اكنت �أول مرة يفهمون فهيا ما حيدث وما تقوهل الكنيسة

 و لقد حكى احلاضرون لآلخرين اللذين مل حيضروا عن مجال هذا القّداس وروعته اليت ال تنسى فأنتشر اخلرب فبلغ القرى اجملاورة، لذلك إزداد عدد
زائري الكنيسة، فأضحت مزدمحة ومليئة أبهل القرية والقرى اجملاورة، الذين أيتون حلضور القداس والصالة هناك. و قد أستمّر هذا احلال ثالثة شهور

اوبرين دورف يف زالتسبورغ

فرانس كزافري غروبر
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 ويف نوفمرب من العام 1817 نُـقـل القسيس كسالر إىل مكان آخر ليحّل حمله القسيس العابس غيورك هاينرش نُّستِلر املعروف بكونه من املتمسكني 
 جداً ابلعادات والتقاليد القدمية. لذلك كان أّول ما فعله هو منع يوسف وغروبر من تقدمي القداس أو األغاين ابلّلغة األملانية أو ابللغات املختلفة،

.ألن رأيه اخلاص هو أن اللغة األملانية ليس هلا مكان يف الكنيسة وأن لغة الكنيسة كانت دائًما هي اللغة الالتينيه

 كان يوسف معارضا هلذا الرأي، وكانت ردة فعله يف نطاق الواقع، فهو حمّق ألن سّيدان املسيح عليه الّسالم مل يكن يُلقي القداس والصالة ابللغة
 الالتينية، بل كان يلقيها بلغة أمه وهي لغة  اآلراميني،  ومن رأيه أيًضا أن اللغة الالتينية مل حتقق أبًدا اهلدوء والسكينة الفعلية للناس ، ألهنا لغة غري

 مفهومة لدى الناس العاديني . وجد القسيس نُّستِلر هذا الرأي بشعاً وحقرياً جداً واعتربه إضطهاداً له وللكنيسة، لذلك بدأ بشتم يوسف واضطهاده
 وتذكريه  مبسقط رأسه األليم، مشرياً إليه ابلقول هذا هو يوسف  الطفل غري الشرعي الذي أحتضنته الكنيسة وخلقت منه إنساانً، كان عليه اليوم

 أن يُرجع فضل الكنيسة عليه، ولكنه عوض أن يشكر الكنيسة اليت ساعدته كي يصبح انساانً حمرتماً، فهاهو يضطهدها وحيّرض الناس أبشياء ليس
 هلا قيمة وال معىن. يف عام 1818 خترج جيل جديد من القساوسة، وبدأ يوسف املثقف احلكيم شخصياً بزايرة الناس اللذين مل يريدوا أن تكون
 هلم أبداً أي عالقة ابلكنيسة أو اللذين فقدوا إعتقادهم هبا يف نفس الوقت، كان يف ذلك كّله حيمل قيثارته وأغانيه. كان نُّستِلر ينتظر يف املعبد

 حىت يزوره الناس أبنفسهم لذلك أتثر جًدا بوحدته وعزلته مما أدى إىل غريته الشديدة من يوسف. وقد كان يوسف من الزائرين املفضلني احملبوبني
 يف حفالت الزواج يف القرية خصوصاً يف أايم الصيف ألنه كان حيضر مع جيتاره و جيلس مع الناس ويشرب البرية معهم ويغين هلم بعضاً من أغانيه
 اجلميلة ولذلك كان حمبوابً جداً لدى اجلميع. وقد انعكس حّب الّناس له عليه، ذلك ألن القسيس نُّستِلر قّدم رسالة إىل رئيس األساقفة يقول فيها
 إن يوسف هو  السبب  يف ختّلف الّناس والشباب عن حضور الكنيسة ووصفه أبنـه ُمتخاذل وُمتسكع يف الشوارع وعلى السالزاك مع الشباب ويف
  احلواري مع النساء، كما أنه يُدّخن وهذا كّله ال يليق أبًدا بصفات القساوسة وأنه قد حان األوان لتغيريه ألن هذه القرية حمتاجة إىل قسيس جديد

.مناسب

 وعندما سأل رئيس األساقفة الرئيس املباشر لنُّستِلر ويوسف السيد القسيس دخيانت
 من دير زانكت غيورغن ليسمع رأيه يف هذا الكالم الذي قاله القسيس نُّستِلر حول

 يوسف، هنا كان رد رئيسهم مفاجئاً و صرحياً. فقد كتب يف رسالته أن خطاب
 القسيس نُّستِلر واضح جداً أبنه مليئ ابحلقد والكراهية من القسيس العجوز ليوسف

 القسيس الصغري، وقال ذلك ألن القسيس يوسف مور حمبوب جًدا من الناس ومعروف
 إذ يزور الكنيسة عدد هائل من الناس أثناء تقدمي قّداسه، غري أنه يقوم بتغيري واضح
 وصحي ملوسيقى الكنيسة مما أثّر إجيابيا على أهل أوبيـرن دورف وأهل القرى األخرى

اجملاورة

قوارب يف هنر سالزاك
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۱۴

 مت نقل يوسف آخر مرة عام 1837 حيث انتقل اىل فاغراين يف بونغاو. مل يكن سعيدا ابملرة هلذا احلدث ويعرف عنه أنه قد اشتكى ذلك يف قوله
 املأثور:« يف جمموعة/ أمة السرّاق واملعتدين هذه يعترب القس كلبا للجميع«. قام يوسف ابستعمال ما امكنه من وسائل متاحة لتاسيس جمّمع دراسي

 حىت يتمكن االطفال الفقراء من زايرة املدارس. وما ان استقام البناء حىت قام رئيس االساقفة فريدريش فورست بتدشينه شخصياً. فاعترب سكان
اجلهة هذا شرفاً وكانوا غاية يف االنسجام مع السيد مور

 أتثر القسيس نُّستِلر أتثراً شديداً وتصاحل القسيسان ملدة من الزمن. وحبلول شهر
 يوليو من العام املوايل  أتججت اخلالفات بني الرجلني من جديد وتقدم يوسف

 اىل املركز املراقب للقساوسة بطلب لنقله. ويف أكتوبر من العام 1819 غادر
 يوسف أوبيـرن دورف ليذهب اىل كوخل. هذه القرية الصغرية الواقعة أسفل

 جبال االلب كانت مشهورة بكنيستها اجلميلة اجلذابة كما كانت تعرف مبعجزة
 القديس ِسفرين. وتتمثل املعجزة يف ان يُعطى كل فرد من افراد اجلماعة مشعة،

 وتشتعل مشوع من كانت قلوهبم صافية فيما ختمد مشوع من كانوا بقلوب سوداء
 فرتفض اإلضاءة. من هذا املكان ابلذات تنطلق شعلة صوفية قوية منحت

 يوسف قوة جديدة رافقته خالل سنوات أخرى من الرتحال. ففي خالل مدة
 تسعة سنوات زار يوسف أحد عشرة جممعاً كنسياً كما يلي: غولينغ، فيغاون،
 هاالين، كرِسبل، أدِنت، أنثرينغ، كّوبل، مث عاد من جديد اىل أنثرينغ، أويغن

دورف وهوف

 أتثر يوسف هبذا احلدث األليم أتثراً كبرياً جداً ويف منتصف شهر ديسمرب من نفس العام، وبعد معاانة شديدة من الوحدة واإلرهاق املستمر عادت
 إىل يوسف مشكلة الرئة من جديد، فقد مرض وتدهورت حالته الصحية. وعندما علم غروبـر هبذه احلالة السيئة حضر إليه لزايرته ومل يستطع أبدًا

 اإلستمرار يف قبول كّل ما فعله القسيس العجوز نُّستِلر يف صديقه يوسف. لذلك دبّر خطة ملساعدة  يوسف وبطريقة معينة ومقصودة استطاع
 غروبر أن يعّطل أورغ الكنيسة عن العمل والعزف وفجأة يف صباح أول يوم قبل بداية اإلحتفاالت بعيد امليالد عام    1818 وابألخص أثناء قداس

 الصباح مل ُيسمع أبًدا صوت موسيقى أو صوت األورغ. وهنا أنزعج القسيس نُّستِلر ألنه يعلم متاماً أنه بدون أورغ ال يستطيع تقدمي خطبة وقداس
 ليلة عيد امليالد وأصبحت احلالة مزعجة جداً له وذلك لضيق الوقت، إذ مل يكن له إال فرصة واحدة فقط وهي تقدمي القداس ابألساليب القدمية،
 عندئذ فرح غروبر كثرياً وجنح يف حتقيق خطته وهي إاتحة الفرصة لصديقه يوسف لتحقيق رغبته، وهبذا فقد أتيحت هلم الفرصة أبن يقدموا قداس

 ليلة عيد امليالد ابلطريقة القدمية اليت تعّود يوسف عليها قدمياً وابألخص أثناء فرتة إقامته ىف مارايبفر أي بطريقة العادات والتقاليد واآلالت املوسيقية
 القدمية جداً ولذلك قّدموا القّداس واخلطبة ابللغة الالتينية واألملانية. وبعد القّداس أمسك يوسف جبيتاره وغىن األغنية الىت كان هو يسميها أغنية عيد

باركة(. هذه القصيدة اليت كتبها وحلّنها بنفسه جلميع البشر ولكي يستطيع عزفها يف أي وقت
ُ
 امليالد واملعروفة لدينا أبغنية )الّليلة الّساكنة!الّليلة امل

وعلى أي آلة موسيقية لإلحتفال مبيالد السيد املسيح عليه السالم

أرغن،)اورغ( اوبرين دورف
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۱۵

 هذه قصة هي قصة االنبعاث ومتثلها، كما ارتسمت يل. لقد اعتقدان ملدة 146 عام يف
 القصة اليت تركها كزافريغروبر منذ عام 1854 واليت تذهب إىل أنّه يف يوم ما قبيل عيد
 ميالد املسيح من العام 1818 أن الناقوس الكنسي  توقف يف أوبيـرن دورف  ولذلك
 فقد قام هو ويوسف مور بتأليف األغنية يف ليلة واحدة. قام يوسف بكتابة النص فيما

 قام غروبر بتلحني املوسيقى. هذه القصة أصبحت اليوم عارية من الصحة. فبواسطة
 املخطوطة االصلية الغنية الليلة الساكنة اليت مت اكتشافها سنة 1995 ظهر حقيقة

 االمر. فهي املخطوطة الوحيدة بيد السيد مور وحتمل اتريخ امليالد لسنة 1816. بذلك
بدأت عملية البحث واعادة التأريخ هلذه االغنية اليت تعود اىل شتاين غاسه زالتسبورغ

 لقد كان ضيفاً مرحباً به حيثما حّل وكثرياً ما يَعَمُد، بعد ان يتناول ما لّذ من
 املشروابت، اىل غيثارته ويغين واحدة او اثنتني من أغانيه. الشيء الوحيد الذي مل يكن

 يتحمله هو البهرج الزائف، فقد حدث أن قام بطرد أحد معاونيه الذي كان ينفق أغلب
 جهده يف االعتناء مبالبسه عوض االهتمام ابلعناية الروحية للبشر. مات يوسف مور يف

 فاغراين يوم 04 ديسمرب 1848. غادر العامل فقرياً كما جاءه معدماً. حيث مل يتوفر
 القدر الكايف من املال المتام جنازة تليق مبقامه، النه أهدى كل ما ميلك للناس وخاصة

 االطفال الذين انسدت أمامهم ُسُبَل التعلم والتعليم. وأيضاً ترك يوسف لنا حنن أغنية
عيد ميالد املسيح اليت يغنيها كل طفل يريد ذلك وحيتفل هبا كل على طريقته

قرب يوسف مور

.

.



 قام هانو شيلف ابلبحث والتنقيب يف األرشيف من أجل احلصول على هذه املعلومات الثمينة عن حياة يوسف. وقد استمر البحث عشرة أعوام تقريباً. وهو
باركة( يف زالتسبورغ ، وابألخص الغرفة الىت نشأ فيها يوسف وترعرع

ُ
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وكذلك هو املؤلف لكل من

باركة
ُ
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قصة العرض األول




