
  عربية مسائيةموسيقى 

   يبرڤيورغن   خراجمن إأوبريت 

 

ت  تم  سين عطفةو ح    يتشارد فاغنرارت ور سأماديه موت   غولفغانڤمال موسيقية من تأليف  أع

وإعدادها ق    معالجتها  إيكتامن  لتناسببل  كليفيتز  من  رينا  األ  كل  واليافعين جوقة  طفال 

 قية. شر موسيقية  أدوات و جرة موسيقى الح    وركستراأو

 

 : القصة

تبقى على  . إنهم كائنات  " Aoa ـ "ال   دعونكب ي  هذا الكو   سكان"؟Aiōù "   تعرفون كوكب الـهل  

الخطر.    هو  همر بالنسبة لتغي  الي عتبر  .  كينات آلية بالغة التعقيدوما   معدات  ل  ضفقيد الحياة ب

تضر  على النقيض من ذلك    نعزاليةوجوه واال، بينما ال ن األمالهم  لب  يج  ودالحش  عيش ضمنال

إنهم يقومون بارتداء  هم؟  وجود  "Aoa "ل الـ  كيف شك    هم هو السؤال المحة العامة. لكن  بالمصل

إجراءات    حدة منواا فقط  . إنهالتبواسطة آ   من المخاطرهواء خال  ب  اويدهم تز يتت للوجوه"  "بدال

حة الخوف والعزلة تتسلل شيئاً رائفإن  في حياتهم اليومية. لكن بالرغم من كل ذلك  مة  السل 

 ظاهره أنه آمن.  في الذي إلى عالمهم  شيئاً ف

 

 :طلالب

غني بلغة وهو ي(  فة)ح سين عطغني األحلم فايرفيتز  وت مص  "Aoa "سمع الـ  الي  ى الليدفي اح

مطاف بها في نهاية العالم. هل ي ال، عن الرحلت التي ينتهريئة بالمخاطيبة عن الرحلت الملغر 

الشوق في  ى  لك الموسيقت  ثارتلقد أ.  ة المسائية" ى العربي"الموسيق: إنها  ؟ الهذا مجرد وهم

حث عن مصدر تلك  الب يه وق لمغادرة العالم اآلمن الذين يعيشون ف، الشو "Aoa ـ " النفوس  

:  )باأللمانية كة الوافل المستعجلة"  أغنية "كع غناء    . يبدو أيضاً أن  ة المسائية" ى العربي"الموسيق

die eilige Waffelطلق سراح الجميع.  ( هي التي ست 



،  في البحث عن الحرية   طر  محفوفة بالمخاأوا رحلتهم العالمهم وبد  "Aoa ـ "ال  وبالفعل قد غادر

 ..  الجوع والبرد والمرض والموت. دة مثل  أمور عديم جههتواسك الرحلة لكن أثناء تل

: )باأللمانيةواقع هي "السلح المقدس"  في ال  كة الوافل المستعجلة""كع  في نهاية األمر اتضح أن  

die heilige Waffe التنين وأن   ل  (  الحقيقة هو  كمفي  يبدويس شريراً  ليس    .ا  األمر  في حقيقة 

  راء العالم؟ هنالك شيء واحد كما كان يبدو عليه من قبل. هل يوجد بالفعل عالم و

 

 :  الفريق

كتشف كل    2020و"فاوست" في عام    2015حة "الرحلة الشتوية" في عام  بفضل األعمال الناج ا

كليفيتزإيكتاو    يبرڤيورغن  من   واليافعين  سوي  رينا  األطفال  جوقة  مع  العربية اً  الموسيقى 

رتبة على  أعمال موسيقالعمل الفني من    كونة يتيها. من الناحية الموسيقوتقلباتة  المسائي ية م 

 معالجتها ت  تي تموال  يتشارد فاغنرارت ور سولفغانع أماديه موت ڤخاص وتشمل أعمال  نحو  

الشرقي لتتس  وعزلها بالطابع  الحلم  م  جزء  في  العرض.  وذلك  بداية  تأ  في  عملين  دية  سيتم 

عبراً فيهموسيقيين من تأليف حسين عطفة   غة لمل الستحنزوحه من سوريا.    تطباعاعن ان  ام 

العمل   هذا  في  الحيمعنً العربية  ستمثل  والتي  مجازياً  نى  على  والفوضى  ال  الكمقيض  وية 

نقاط  ة من أهم  واحدارت والموسيقى الشرقية ي عتبر  سذلك الربط بين موسيقى موت الخالص.  

ات الموسيقية الشرقية  بإضافة األدوستقوم بدورها  بيتهوفين    اأوركستر أما  هذا العمل الفني.  

 (.  لدف والنايتومباك وا)السنطور و 


