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“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.

“لو استطاع امللحن قول
ما ير يده بالكلمات ،فلن
يكلف نفسه عناء محاولة
التعبري عنها باملوسيقى”.

كان غوستاف مالر ملحناً نمساوياً ولد يف قر ية كاليشتو
البوهيمية يف جمهور ية التشيك يف عام  .1860عندما
ً
طفال ،تأثر باملوسيقى العسكر ية والفلكلور ية،
كان
حىت أنه بدأ يف سن الثامنة بكتابة مؤلفاته املوسيقية
الخاصة.
تابع مالر شغفه باملوسيقى وأ كمل دراسته يف معهد
املوسيقى يف فيينا .خالل ذلك الوقت ،بدأ يف تأليف
واحدة من أشهر مقطوعاته املوسيقية Das Klagende
“ Liedأغنية الرثاء”( .)1880-1878ويف وقت الحق،
انضم مالر إىل جامعة فيينا لدراسة األدب والفلسفة،
مما أثر بشكل كبري على إبداعاته املوسيقية.
يف عام  ،1883بعد أن عمل مالر كقائد جوقة بدوام
جزيئ وقائد فرقة موسيقية ،تم تعيينه مديراً للموسيقى
والكورال ملرسح بلدة كاسل يف قر ية هيس ،وهو املنصب
الذي شغله ملدة  10سنوات ،حيث قام بأداء بعض من
أفضل أعماله “ Der Freischützالرامي”.
يف عام  ،1888تمكن مالر من إكمال أوبرا “الخيول
الثالثة املرقطة”  Die drei Pintosواليت ُتركت غري
مكتملة ملدة  65عاماً بعد وفاة مؤلفها كارل مار يا فون
ويرب .وبالتايل نال استكمال مالر ألوبرا ويرب استحسان
نقدي ومايل بعد عرضه األول يف عام  ،1911أجرى آخر
حفل موسيقي له يف قاعة كارنيجي وبعد ثالثة أشهر
تويف يف النمسا.
يف عام  ،1907أقام مالر حفل وداع يف هامبورغ وغادر
إىل نيويورك .وهناك ،أ كمل السيمفونية العارشة واليت
كانت مقطوعة بطيئة باإلضافة إىل أربع مقطوعات
موسيقية أخرى .يف عام  ،1911أجرى آخر حفل
موسيقي له يف قاعة كارنيجي.

هل تعلم؟
السيمفونية رقم  3لغوستاف مالر هي
واحدة من أطول السمفونيات اليت تم
إنشاؤها على اإلطالق ،حوايل  95دقيقة!

معلومة ممتعة
فضل غوستاف مالر تأليف املوسيقى
يف الصباح أثناء قيامه لبعض األنشطة
كالسباحة والجري وركوب الدراجات.
مصطلح موسيقي
أنشودة الكانتاتا :تركيبة صوتية غالباً ما
تغىن مع جوقة يف عدة حركات.

