أ نطـــــــو نيـــو
فيـــــــــــفالـدي

“ال تــوجد هناك كلمات،
فــقــط مــوســيــقــى”

كان أنطونيو لوسيو فيفالدي ملحناً إيطالياً ولد يف
ً
طفال ،تعلم فيفالدي
البندقية عام  .1678عندما كان
املوسيقى ألول مرة من والده الذي كان عازف كمان .الحقاً
بدأ اإلثنان بالقيام بجوالت يف البندقية وأداء العزف معاً.
تلقى فيفالدي دروسه املوسيقية األوىل من امللحن
اإليطايل الشهري جيوفاين ليجر يزني .ثم كتب أول مقطوعة
له يف سن الثالثة عرشة .يف وقت الحق ،أصبح كاهناً
وقام بتدر يس املوسيقى لألطفال يف دار األيتام .ويف عام
 ،1703تم تعيينه كقائد ملجموعة العزف على الكمان.
يف عام  ،1711تم نرش املقطوعة املوسيقية الثالثة ألول
مرة  L’estro armónicoثم ظهر ألول مرة كمؤلف
ملوسيقى الكنيسة وحقق نجاحاً كبرياً .بدأ فيفالدي بعدها
يف تلقي العموالت من املؤسسات والنبالء األوروبيني
وامللوك .يف حني كرمه اإلمرباطور تشارلز السادس ملك
النمسا الحقاً بإعطائه لقب فارس.
ساعد فيفالدي يف إنشاء اإليقاع الرس يع-البطيء-الرس يع
للمقطوعات املوسيقية ،فيما أصبح ُيعرف الحقاً بإسم
مقطوعات كالسيكية ثالثية الحركات .ويف إتقان الهيكل،
تم إستخدام أعماله كنماذج من قبل ملحنني عرص
الباروك مثل يوهانس سيباستيان باخ .وباإلضافة فإن
كتابات فيفالدي املوسيقية للكمان املنفرد تعكس التقنية
العالية املكتوبة لآللة .وبالتايل ،أصبح فيفالدي مؤثراً
بشكل كبري يف شكل ونمط موسيقي الباروك.
أعمال فيفالدي املوسيقية واسعة النطاق وتتألف من
أوبرا وأوراتور يو وأنواع موسيقى مختلفة وكونسرييت.
من بني مقطوعاته املشهورة عاملياً هي “الفصول
األربعة” واليت تتكون من أربع مقطوعات للكمان:
الربيع والصيف والخر يف والشتاء .تمت كتابتها بني
عامي  1720و  1723ونرشها مع القصائد املصاحبة له
كعنرص رسديُ .يعترب هذا العمل من أقدم وأشمل األمثلة
على موسيقى الربامج.

هل تعلم؟
كتب فيفالدي يف رسالة أنه أنتج  94أوبرا
ولكن مل يتم العثور إال على  50منها فقط،
حىت أن البعض منها مل يتم ا كتشافه حىت
عرش ينيات القرن املايض وأحدثها يف عام
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معلومة ممتعة
ُعرف فيفالدي بإسم الكاهن األحمر
بسبب شعره األحمر.
مصطلح موسيقي
موسيقى الربنامج :شكل من أشكال
موسيقى عزف الفن اآليل اليت تهدف إىل
نقل مشهد أو حالة مزاجية أو رسد لقصة.

