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 یوھانس برامس
  

 یوھانس برامس

 
 1833 مایو 7 تاریخ المیالد

 ألمانیا ،ھامبورغ مكان المیالد

 1897 أبریل 3 تاریخ الوفاة

 النمسا ،فیینا مكان الوفاة
   

 یوھاِنْس برامس

كان مؤلف موسیقي ). 1897  أبریل3 - 1833  مایو7(؛ )Johannes Brahms: باأللمانیة (
ي أن  ألبیتھوفنأھم ما قیل عنھ أنھ استمرار . ، من أصحاب المدرسة الرومنتیكیةألماني

السیمفونیة األولى لبرامس یمكن اعتبارھا السیمفونیة العاشرة لبیتھوفن ولم یكن كالرومانتیكیین 
 .في نزواتھم العاطفیة فقد كان یخشى أن تشغلھ المرأة عن فنھ

  حیاتھ  

 األوبرا في أوركسترا كونترباص بألمانیا وكان والده عازف ھامبورجولد یوھان برامس في مدینة 
تعلم العزف على البیانو من صغره، وكان في شبابھ یساعد العائلة بالعزف في المقاھي . بھا

ولما بلغ العشرین كانت . وحفالت الرقص ولكنھ لم ینقطع عن دراسة النظریات والعلوم الموسیقیة
 مختلف مدن ألمانیا یعزف منفرًدا في موھبتھ كعازف بیانو قد نضجت فقرر أن یقوم بجولة في

  .الحفالت
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 البیانو األول واختلفت حولھ اآلراء كثیًرا وبعد فترة انتقل إلى كونشرتو قدم 1859وفي سنة 
 فیینا عاد إلى 1862وفي سنة .  حیث أقام سنتین ووجد ناشًرا لمؤلفاتھ وطلبة عدیدة لھسویسرا

كان برامس إنساًنا بسیًطا . ائًیا بعد أن قدم كثیًرا من أعمالھ وتوطد مركزه الموسیقيلیستقر فیھا نھ
ال یسعى وراء الدعایة لنفسھ أو ألعمالھ یحب الطبیعة ویحب مجالسة األصدقاء ولكن على شرط أال 

 ُتوفي برامس بسرطان الكبد بعد 1897وفي سنة . یشغلوا وقتھ عن التأمل والتفكیر فیما یكتب
  .صراع مریر مع ھذا المرض

  
   

  یوھان ستراوس االبنبرامس مع 

  أعمالھ  

لذي كلما ازداد االستماع إلیھا  ولكنھا من النوع ا–وال تثیر مؤلفات برامس اإلعجاب من أول مرة 
 واألصوات المنفردة للكورالوأھم مؤلفاتھ تشمل على أعمال . ازداد فھمھا وبالتالي اإلعجاب بھا

 كونشرتو 2 سیمفونیات و4، ووغوتھ شیللر التي كتبھا على أشعار وقصائد كل من واألوركسترا
 أغنیة وسبعة مجلدات من األغاني الشعبیة األلمانیة التي 190للبیانو واألوركسترا باإلضافة إلى 

ریھ التي قام بتالیف  رقصھ مج21ولكن أكثر أعمال برامس شعبیھ وشھره ھي .أعاد صیاغتھا
بعضھا وجمع البعض اآلخر من التراث الشعبي المجرى واشھر تلك الرقصات ھي الرقصة 

الخامسة والرقصة األولى والثانیة وقد استعملت تلك الرقصات في أفالم الكارتون وافالم شارلى 
  .شابلن الصامتة
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