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“Music is the heart of life. 
Without it, there is no 
possible good and with it 
everything is beautiful.”

The piano virtuoso and composer, Franz 
Liszt, was born in Hungary in 1811. His 
father was a teaching musician who 
played many instruments and taught 
Liszt to play from a young age. By 
the time Liszt was 9 years old, he had 
already appeared in concerts, where his 
talent was spotted by wealthy sponsors 
who offered to finance his musical 
education in Vienna. 

As a young composer, Liszt wrote 
complex music that was extremely 
challenging to play. As a result he later 
simplified his musical compositions to 
make it easier for other musicians to 
play his music.

Throughout his musical career, Liszt 
gave away much of his proceeds to 
charity and humanitarian causes. By 
1857 he had become so successful that 
he decided that most of his performing 
fees, from that point onwards, would 
go to charity. 

In his lifetime, Liszt contributed 
immensely towards piano techniques, 
orchestration and transcriptions 
and was said to be the greatest 
pianist of all time. Some of his most 
notable works include the invention 
of symphonic poems, piano concerti, 
and a great variety of solo piano 
pieces.

فـــرانـز
ليــــسـت 

الحياة، فدونها  “املوسيقى قلب 
الروح بهجتها، يبدو كل  تفقد 

باملوسيقى” يشء جميًل 

عام  ليست  فرانز  البيانو  وعازف  املوسيقار  ُولد 
موسيقياً  مدرساً  والده  كان  يا،  هنغار 1811 يف 
املوسيقية،  اآلالت  من  العديد  على  العزف  يجيد 
سن  يف  يده  على  العزف  تعلم  لفرانز  أتاح  مما 
فرانز  عزف  عمره،  من  التاسعة  ويف  مبكرة. 
بمهارة فائقة يف إحدى الحفالت املوسيقية، مما 
وأرسله  بموهبته  فاهتم  ياء  األثر أحد  نظر  لفت 

املوسيقى على نفقته يف فيينا. لدراسة 

موسيقية  مقطوعة  فرانز  أّلف  الشباب،  سن  يف 
كبرية  صعوبة  واجه  حيث  للغاية  معقدة  كانت 
مؤلفاته  جميع  تبسيط  إىل  دفعه  مما  عزفها،  يف 
اآلخرين  املوسيقيني  على  يسهل  ليك  املوسيقية 

عزفها. 

التربع  فرانز على  اعتاد  املوسيقية،  خالل مسريته 
إىل  وصل   ،1857 عام  ويف  عائداته.  من  بالكثري 
الشهرة محققاً نجاحات واسعة يف عامل املوسيقى 
ليقرر بعدها منح أغلب إيرادات حفالته املوسيقية 

إىل الجمعيات واألعمال الخريية. 

مساهمة  الفنية  مسريته  خالل  فرانز  ساهم 
األوركسرتايل  يع  والتوز البيانو  تقنيات  يف  فعالة 
والتدوين املوسيقي، وقيل إنه أعظم عازف بيانو 
على مر األزمان. تتضمن أعماله الشهرية اخرتاع 
ومجموعة  البيانو  وحفالت  السمفونية  القصائد 

املنفردة. البيانو  كبرية ومتنوعة من مقطوعات 

هل تعلم؟

كتب فرانز ليست أوبراه األوىل 
والوحيدة “دون سانش” يف 

الثانية عرشة من عمره.

معلومة ممتعة

كبرياً  تفاعاًل  القت  ليست  فرانز  عروض 
“ُحمى  باسم  وعرفت  الهوس  لحد  وصل 
للحصول  يتدافع  الجمهور  وكان  ليست” 
البعض  صنع  كما  وقفازاته،  مناديله  على 

املكسورة! فرانز  بيانو  أوتار  من  األساور 

مصطلح موسيقي

قصيدة سمفونية: هي قطعة موسيقية 
أو  أوركسرتالية تتضمن موضوع قصيدة 

قصة أو أي شكل آخر من أشكال الفنون 
املوسيقية. األخرى غري 


