
“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

ملحناً   ،1873 عام  املولود  رخمانينوف،  سريجي  كان 
البيانو  عازيف  أعظم  وأحد  أوركسرتا  وقائد  بارزاً  روسياً 
كتشفت والدته اليت كانت  الرابعة، ا يف عرصه. يف سن 
يف  وبدأت  طفلها  موهبة  ماهرة،  بيانو  عازفة  بدورها 

املزنل. يف  واملوسيقى  البيانو  على  العزف  تعليمه 

يف سن العارشة، التحق رخمانينوف أواًل بمعهد سانت 
ثم  املوسيقي.  تعليمه  ملواصلة  للموسيقى  بطرسربغ 
عام  للموسيقى  موسكو  معهد  إىل  ذلك  بعد  انتقل 
تحت  التحديد  وجه  على  البيانو  لدراسة   1885
نيكوالي  واملعلم  الشهري  الرويس  البيانو  عازف  إرشاف 
للموسيقي،  موسكو  معهد  يف  دراسته  أثناء  يف.  زفري
تشايكوفسيك،  بيرت  واملعلم  الكبري  بامللحن  أيضاً  التقى 

كمؤلف موسيقي. كبري على عمله  تأثري  له  كان  الذي 

كتسب رخمانينوف شهرة دولية يف  منذ عام 1909، ا
وقيادته  املتمزي  أدائه  خالل  من  الجوالت  من  العديد 
بعد  وأوروبا.  املتحدة  الواليات  يف  موسيقية  لفرق 
بوسطن  أوركسرتا  قائد  منصب  عليه  ُعرض  نجاحه، 
العودة  لصالح  مرتني  املنصب  رفض  لكنه  السيمفونية 

إىل روسيا.

املوسيقى  تأليف  رخمانينوف  سريجي  جرب 
البيانو  كونرشتو  مثل  األعمال  من  واسعة  ملجموعة 
يعترب  وغريها.  واألوبرا  والباليه  والسيمفونيات 
و“رابسودي   )1901(  ”2 رقم  البيانو  كونرشتو  “
للبيانو  تأليف  وهو   ،)1934( باغانيين”  لحن  على 
واألوركسرتا، من أشهر أعمال رخمانينوف. يتمزي عمله 
وتنسيق  غنية  وتناغمات  يدة  فر بألحان  عام  بشكل 
من  واحداً  يجعله  مما  لإلعجاب،  مثري  أوركسرتايل 
القرن  يف  وأعظمهم  إبداعاً  املوسيقيني  املؤلفني  كرث  أ
الحركة  تقاليد  تتبع  عظيمة  شخصية  وآخر  ين  العرش

الروسية. الرومانسية 

هل تعلم؟

كمل رخمانينوف  يف سن التاسعة عرشة، أ
بيانو وفاز بميدالية ذهبية  أول كونرشتو 

أليكو” ذات الفصل الواحد. لتأليف أوبرا “

مصطلح موسيقي

طويلة  موسيقية  مقطوعة  الكونرشتو: 
كرث تدعمها  مكتوبة آللة منفردة واحدة أو أ

أوركسرتا أو مجموعات موسيقية أخرى.

 سـريجـــي
رخمانينوف

مدى  كافية  “املوسيقى 
غري  الحياة  لكن  الحياة، 

كافية للموسيقى.” 

معلومة ممتعة

كبرية  أيدي  رخمانينوف  لدى  كان 
 12 الـ  املفاتيح  جميع  بتغطية  له  سمحت 
املؤلفات  جعل  مما  البيانو  على  الرئيسية 

بالنسبة  بكثري  أسهل  الصعبة  املوسيقية 
العزف.  يف  له 


