
“In my view, the composer, 
just as the poet, the sculptor 
or the painter, is in duty 
bound to serve Man, the 
people. He must beautify 
human life and defend it.” 

Sergei 
Prokofiev

عام  بركوفييف  سريغي  البيانو  وعازف  املايسرتو  ُولد 
يف  املوسيقيني  املؤلفني  كبار  من  ويعد  روسيا،  يف   1891
القرن العرشين. وقد استمد حبه للموسيقى من والدته 

يا عازفة البيانو اليت كانت أول من توّل تعليمه. مار

املوسيقي  املؤلف  إعجاب  بركوفييف  نال   1904 عام  يف 
الثالثة عرشة  كان يف  عندما  أليكسندر جالزونوف  الشهري 
من عمره؛ فشجعه على استكمال دراسته يف كونرسفاتوار 
سانت بطرسبورغ. وبعد تخرجه، حاز سريغي على جائزة 

أنتون روبنشتاين.

ُعرف بركوفييف أثناء دراسته بخروجه عن املألوف وتمرده 
املوسيقي مع اإلشادة بإبداعه وأسلوبه املتفرد. وعلى هذا، 
املتناغمة  غري  األلحان  بني  املزج  يف  سريغي  تجربة  تركزت 
واإليقاعات غري املعتادة ألسلوبه املوسيقي الجديد والذي 

اشُتهر به يف مسريته الفنية منذ البداية.

األعمال  على  األول  بروكوفييف  اهتمام  ينّصب  مل 
الكالسيكية للمؤلفني على شاكلة موزارت، ولكنه ركز على 
العرشين.  ولذلك  القرن  الصاعدة يف  املوسيقى  أساليب 
فليس من املستغرب أن يكون اتجاه بروكوفييف املوسيقي 
كبرياً  تحدياً  مؤلفاته  مّثلت  حيث  ومبتكراً،  جديداً  نهجاً 

لجمهوره، وكانت تثري لديهم اإلحساس بالدهشة. 

وجولييت”  “روميو  باليه  بروكوفييف  أعمال  أشهر  من 
من  املستوحاة  الثالث”  الربتقاالت  “حب  وأوبرا 
مرسحية الكاتب اإليطايل كارلو غوتيس حول أمري أصابته 
مغامرة  يف  الذهاب  عليه  وكان  رشيرة  ساحرة  لعنة 

فعلها. إلبطال 

هل تعلم؟

للباليه  املوسيقى  بتأليف  بروكوفييف  يكتِف  مل 
واألوبرا، بل قام أيضاً بإعداد املقطوعات 

لألفالم. املوسيقية 

مصطلح موسيقي

ألحان غري متناغمة: دمج مجموعة من 
املتناغمة إلنتاج أصوات متنافرة  األلحان غري 

والقلق. بالتوتر  اإلحساس  تسبب 

 ســيـــــــــــرغي
بـــــــروكـوفــيـيـف

يكون  ما  أشبه  املوسيقي هو  “املؤلف 
تتلخص  أو فنان  أو نحات  بشاعر 

والوطن.  الشعب  مهمته يف خدمة 
لإلنسانية  جمااًل  إضفاء  عليه  فيجب 

عنها” والدفاع 

معلومة ممتعة

موسيقية  مقطوعة  أول  بروكوفييف  أّلف 
يف  وهو  الهندي”  الفرس  “َعدو  له 

يف  له  أوبرا  وأول  عمره،  من  الخامسة 
“املارد”. اسم  تحمل  التاسعة  سن 


