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شـــــــــوبـان

“ال يوجد شيئاً مزعج أ كرث
من املوسيقى اليت ليس لها
معىن خفي”.

كان فر يدير يك شوبان ملحناً بولندي-فرنيس ولد يف عام 1810
يف مدينة وارسو يف بولندا .كان أحد مبدعي أيام العرص الرومانيس
ُ
وعرف كأحد أمهر عازيف البيانو .بدأ شوبان تعلم املوسيقى يف سن
مبكرة جداً حيث كانا كال والديه موسيقيني أيضاً.
ً
طفال كان معتاداً على التعرف على مختلف
عندما كان شوبان
أنواع الفن حيث أنه بدأ بكتابة املوسيقى والشعر يف سن السادسة.
وحينما كان يبلغ من العمر  8سنوات كان وقد سبق أنه نرش أول
مقطوعة موسيقية له خاصة برقصة البولونزي وأيضاً أدى أول
كونشريتو عام .أما يف سن  12عاماً ،كان شوبان يؤدي يف غرف
الرسم التابعة لألرستقراطيني البولنديني.
يف عام  ،1826قام والدي شوبان بتسجيله يف معهد وارسو
للموسيقى حيث درس على يد امللحن البولندي جوز يف إلسرن
الذي ألهم بدوره مواهب شوبان وصقلها .ويف عام  ،1829قدم
شوبان عرضه األول يف مدينة فيينا حيث اكتسب شعبية فور ية
بعدها .وبعد فرتة وجزية قام بجولة يف أنحاء أوروبا لفرتة قصرية
قبل أن يستقر يف بار يس حيث كان يقوم ببعض األداءات املوسيقية
وكسب عيشه من خالل حصص تعليم البيانو لألرستقراطيني
يف بار يس .ويف حني ذاك الوقت التقى أيضاً بحب حياته الكاتبة
جورج ساند.
كان شوبان امللحن األول الذي قام بتكريس نفسه للبيانو حرصياً
مع أغلبية أعماله املكتوبة خصيصاً آلالت العزف اإلنفرادية ،وتشمل
بذلك  61مازوركا و 16بولونزي و 26تمهيدة و 27مقطوعة دراسية
و 21مقطوعة موسيقية ليلية و 20والزت و 3سوناتا و 4قصائد و4
شريزو و 4مقطوعات مرتجلة واملزيد .من بني أفضل أعمال شوبان
هي “القصائد األربعة” و”املقطوعة الليلية رقم  ”9املستوحاة من
مناظر الطبيعة يف الليل .استمد شوبان الكثري من اإللهام من الفولكلور
البولندي حيث أعطى موسيقى البولونزي إحساساً جديداً بالوطنية.

على الرغم من قرص حياة شوبان بسبب مرض السل ،إال أن
مساهماته املوسيقية كانت كبرية وقام بإستكشاف اإلمكانيات
الكاملة للبيانو كأداة موسيقية .إن الجمع بني اإلحساس املرهف
والتقنية الرائعة جنباً إىل جنب مع إبداعه اإلستثنايئ أ كسبه لقب
“شاعر البيانو” الذي استحقه بجدارة.

هل تعلم؟
كانت أمنية شوبان األخرية هي الحفاظ
على قلبه (التحنيط) وإعادته إىل بولندا
حيث يتواجد اآلن يف كنيسة الصليب
املقدس يف وارسو.
معلومة ممتعة
فضل شوبان تأدية العروض املوسيقية
ملجموعات صغرية يف الظالم على
الحفالت الكبرية تحت األضواء.
مصطلح موسيقي
البولونزي :موسيقى مكتوبة من أجل إيقاع
رقصة تقليدية من أصل بولندي تتم يف
قاعات الرقص املفتوحة والحفالت امللكية.

