
عام  ولد  روسياً  ملحناً  كورساكوف  يمسيك  ر نيكوالي  كان 
1844 يف تيخفني، روسيا. يف سن السادسة، بدأت والدته 
أول  كتب  العارشة  سن  ويف  البيانو،  على  العزف  تعليمه  يف 
 12 كورساكوف  يمسيك  ر بلغ  عندما  املوسيقية.  مقطوعاته 
سار  حيث  بطرسربغ  سانت  إىل  عائلته  انتقلت  عمره،  من 

ية. البحر األكاديمية  التحاق  يف  خطاهم  على 

ية، إال أن  على الرغم من أن مسريته العملية كانت يف البحر
املقطوعات  لكتابة  بشغف  وقته  كرّس  كورساكوف  يمسيك  ر
البحر. يف سن 18، أصبح عضواً أثناء وجوده يف  املوسيقية 
روسيني  ملحنني  مجموعة  وهي   - الخمسة  مجموعة  يف 
وطنية  مدرسة  إلنشاء  تعاونهم  أدى  حيث  يني  بارز

الروسية. للموسيقى 

عرض  ثم  كورساكوف  يمسيك  ر كمل  أ  ،1865 عام  يف 
باملفتاح   1 رقم  السمفونية  له،  سيمفونية  مقطوعة  أول 
تنمية  يف  ساهم  مما  عظيماً  نجاحاً  فنجحت  ماينور،  إي 
حصوله  عدم  من  الرغم  وعلى  موسيقي،  كفنان  سمعته 
كورساكوف  يمسيك  ر أن  إال  كاديمي،  أ تعليم موسيقي  على 
عام  للموسيقى  بطرسربغ  سانت  معهد  يف  كأستاذ  ُعني 
روسيا  يف  امللحنني  أشهر  بعض  ودرّس  ألهم  1871، حيث 

سرتافينسيك. إيغور  مثل 

من  الفنية  كورساكوف  يمسيك  ر أعمال  مجموعة  تتكون 
واألوبرا،  األوركسرتا  ذلك  يف  بما  املوسيقية،  الفئات  جميع 
الفولكلور.  أو  الرويس  يخ  التار إىل  منها  الكثري  ويستند 
الطنانة”  النحلة  “رحلة  تشمل  أعماله  أشهر  من  بعض 
يف  تأثرياً  امللحنني  كرث  أ أحد  من  وُيعترب  “شهرزاد”  و 
املوسيقى  لحركة  املؤسس  واألب  الرومانسية،  الفرتة 

الروسية. القومية 

Nikolai
Rimsky-Korsakov

“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

يـــع   نــــــــيكــوالي “الـــتــوز
هو  األوركسرتايل 
جزء من الروح”.

مصطلح موسيقي

ترتيب أو تسجيل  يع األوركسرتايل:  التوز
املوسيقى لغرض أداء األوركسرتا.

هل تعلم؟

يمسيك كورساكوف تحت إرشاف  عمل ر
باالكرييف وبيوتر  امللحنني ميلي  وإرشاد 

تشايكوفسيك.

معلومة ممتعة

يعاين  كان  كوف  كورسا يمسيك  ر أن  يدعى 
جعله  مما  مزتامنة،  عصبية  حالة  من 

باأللوان. املوسيقية  النوتات  يربط 

كوف كورسا يمسيك  ر


