
وكاتب  وقائداً  موسيقياً  مؤلفاً  فاغرن  يتشارد  ر كان 
بأملانيا.  يغ  اليزب يف   1813 عام  ولد  بارز.  أملاين  موسيقى 
على  كبري  تأثري  لها  وكان  األوبرا  يف  ثورة  أعماله  أحدثت 

الغربية.  املوسيقى  يخ  تار

وكتب  مبكر  سن  منذ  واملرسح  باألدب  مهتماً  فاغرن  كان 
مرسحيته األوىل يف سن 13 عاماً. بدأ دروس املوسيقى يف 
إىل  مرسحياته  تحويل  على  مصمماً  كان  حيث  العمر  ذلك 
1831 التحق فاغرن بجامعة  مرسحيات أوبرالية. ويف عام 
قام  املوسيقي.  التكوين  دراسة  يف  نفسه  وكرس  يغ  اليزب
عمره،  من  ين  العرش يف  وهو  “الجنيات”  أوبرا  بتأليف 
كتبها  قصة  على  تستند  واليت  له  كاملة  أوبرا  أول  وهي 

جوزي.  كارلو  اإليطايل  املرسحي  الكاتب 

إيجاده  كانت  املوسيقى  يف  فاغرن  مساهمات  أعظم  من 
الدال(  اللحن  او  املسيطرة  )الفكرة   Leitmotif ملفهوم 
شخصية  لتمثيل  مصممة  متكررة  موسيقية  فكرة  وهي 
الدرامية  الحبكة  تقدم  مع  تتطور  األوبرا  يف  فكرة  أو 
يتشارد  بر خاص  بشكل  التقنية  هذه  ترتبط  املرسح.  على 
لدرجة  كبري،  بشكل  رائًدة  املسيطرة  الفكرة  كانت  فاغرن. 
تحيك  أن  للموسيقى  يمكن  اليت  يقة  الطر غرّيت  أنها 
يمكن  املرئيات.  أو  الكلمات  استخدام  دون  قصة  بها 
يف  التقنية  لهذه  األمثلة  من  العديد  على  العثور  أيضاً 
األفالم  مؤلفي  من  العديد  يواصل  حيث  األفالم  ترتات 

اليوم.  الفعالة  التقنية  هذه  استخدام 

األوبرالية،  مؤلفاته  بسبب  فاغرن  يتشارد  بر اإلحتفال  تم 
موسيقية.  مرسحيات  بإسم  أيضاً  عليها  أطلق  واليت 
معقد  ونسيج  موسيقية  تناغمات  من  عمله  يتكون 
أعمال  إنشاء  إىل  فاغرن  يهدف  متقنة.  لونية  وتحوالت 
والرقص  والشعر  واملرئيات  املوسيقى  بني  تجمع  كاملة 
واملوضوعات  والحكايات  األساطري  من  املستوحاة 
املكونة  نيوبلونغ”  “حلقة  املوسيقية  الدراما  تعترب  العاملية. 
اإلسكندنافية  األساطري  على  واملبنية  أجزاء  أربعة  من 

ذلك.  على  ممتازاً  مثااًل 

هل تعلم؟

حول  تدور  واليت  لبيتهوفن  التاسعة  السيمفونية  ألهمت 
كبري.  بشكل  فاغرن  العاملي  للسالم  السعي 

معلومة ممتعة

ين”،  فاغرن“لوهينجر أوبرا  من  العرسان،  جوقة 
اختارت  أن  بعد  الزفاف  لحفالت  شائعاً  اختياراً  أصبحت 

عام  يف  زفافها  لحفل  يا  فيكتور امللكة  ابنة  املقطوعة 
اليوم  معروفة  هي  كما  قادمة”  “العروس   .1858

اآلن!  حىت  بشعبيتها  تتمتع  موسيقية  قطعة  مازالت 

مصطلح موسيقي

والكلمات  النصوص  كاتب  يتو:  كاتب الليرب
األوبرا.   مثل  املوسيقية  األعمال  يف  املستخدمة 

يتشارد املوسيقى  ر كتب  “أ
تعجب!”  بعالمة  غرن فــــــــــا


