پيترو راوِللی
بهمن مهآبادی

پیترو راوللي 1در ششم فوريه سال  1971در برگامو 2واقع در شمال ايتالیا ديده به جهان گشود ،او کودکي نابغهه
بود و خانوادهاش از اهالي بومي آن ديار محسوب ميشدند؛ پدرش آلساندرو راوللي ،1ويلنیستي که در سهرزمی -
های اروپايي کنسرت ميداد ،در وايمار کاپلمايستر ارکستر دربار بود .کودکيِ پیترو در سكوت و انزوا گذشت؛

برگامو
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Pietro Rovelli
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Alessandro Rovelli
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اولی تعلیمات موسیقي را نزد پدربزرگش جیوواني باتیستا راوللي 4کهه همیشهه مهورد توجهه و احتهرامش بهود،
فراگرفت و تا س سیزده سالگي زير نظر او ،که استاد ،مصنف و کنسرتمايستر در نمازخانه کلیسای جامع سنت
ماريایِ بازيلیكا 5در برگامو بود ،آموزش ديد .پیترو پس از موفقیت در کنسرت ايتالیا و سوئیس ،تعلیمات خهود را
در کنسرواتوار پاريس با استاد ويل و آهنگساز نامي رُدُلف کروتزر 6پيگرفت .با آموزشهای مخصوصِ او پخته

کلیسای جامع سنت ماريایِ بازيلیكا

و کار آزموده شد و بعد از کنسرتهای موفقش در فرانسه و آلمان به مقام "برتري اجراکننده" در دربار موناکوی
باواريا دست يافت و در آنجا با لودويك اشپور 9نواخت.
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Giovanni Battista Rovelli
Basilica of Santa Maria Maggiore in Bergamo
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Rodolphe Kreutzer
7
Ludwig Spohr
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لودويك اشپور ( )1954-1557ويلنیست آلماني؛ رهبر و آهنگساز نامداری که هفده کنسهرتو بهرای ويله و نیهز
اُوراتوريو ،سمفوني و تعدادی موسیقي مجلسي شامل چهار دوبل کوارتت زهي و يك نونتت و بسیاری قطعات

رُدُلف کروتزر

لودويك اشپور

ديگر تصنیف کرده است ،در اواخر سال  1515با مشاهده نوازندگي راوللي و تمجید از او ابهراز کهرد":راوللهي بها
برخورداری از مزايای هنریِ مكتب ِويل پاريس توانسته است ،کامیابي و موفقیت را در خود معنا کند و با جمع
کردن سطوح کیفي عالي که مدتها پراکنده و منفصل بود ،قانون و اقتداری را به وجود آورده اسهت کهه از ديهر
زمان الزم و ضروری به نظر ميرسید؛ اي قوانی و نوآوریها نه تنها برای خود راوللي بلكه برای تمام کساني که
با ويل سر و کار دارند ،به طور جدی ضرورت دارد .راوللي طراح قهوانی ِ اصهولي بهرای احسها

و آزمايشههای

شخصي است که به واقع افتخار آفري بهنظر ميرسد".
اظهارات اشپور که در موسیقي ويل خود از نامداران بهشمار ميرود ،نشاندهنده عظمت شخصیت راوللي اسهت.
اي جمالت تشويقآمیز پیترو را بیش از پیش واداشت تا برای همراهي با تورهای کنسرتي اعالم آمادگي کند .او
در آلمان دورتر از وي در سال  1519با اجراهای مختلف موفقیتهای شاياني به دست آورد و از  1515تا 1515
میشهلی
کنسرتمايستر ارکستر سلطنتي مونیخ بود .در جريان يكي از سفرهای کنسرتياش به وي  ،با پیانیست ِ
رِنجر 5دختر يكي از حامیان بهتوون آشنا شد و با او پیمان زندگي بست .در شمارهای از مجلهی موسهیقي ويه
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Micheline Ranger
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صفحه  ،61نقدی درباره نوازندگي سلویِ راوللي به اي شرح نوشهته شهده اسهت" :راوللهي يكهي از بشهاشتري
نوازندگان ويل است که در نقش خود ،خوش ميدرخشد .او همهی نتهای موسیقي را گهويي از پهیش پهرورش
داده و با شكل و سَبكي مخصوص به اجرا ميگذارد؛ تاثیر راوللي بهر روی شهنوندگهانش عمیهق ،روحهاني و فر
است .پیترو راوللي تمام خواستههای موزيكالیتهی قطعات اجرايي را به نحهوی عهالي بهرآورد کهرده و بها سهبك
نوازندگي درخشان حاضران را به شادماني و ضیافتي آسماني فرا ميخواند .چنی اجرای گرم و صمیمي از طر
شنوندگان نیز بيجواب نميماند؛ بهطوريكه آنها در تمام لحظهها با نگاهها و گوش سپردنهای خود ،او را لمس
کرده و از وی قدرداني ميکنند .راوللي در دنیای موسیقي يك نابغه است .او چنان دقیق انگشهت بهر سهیمههای
ويل ميگذارد که گهويي نواهها از برلیانههای پرتاللهو تراشهیده شهدهاند .راوللهي ،کميهابتري کیفیتهها را بها
لذتبخشتري صداها چنان خالص و منزه به هم ميپیونهدد کهه بهه نهوایِ آسهماني ميمانهد .اجهرای نهوآنس و
موزيكالیتهی راوللي در نوع خود بيهمتاست .برخهورد او بها تكنیهك دسهت راسهت ،ظريهف ،باوقهار ،نیرومنهد و
غیرمعمول است .وی از آرشه به گونه مختصِ خود استفاده ميکند".
درج اي جمالت در مجله موسیقي وي  ،نشاندهندهی اعتبار اي ويلنیست ِمصنف است ،با اي همه اطالعات ما
در مورد پیترو راوللي اندك و مختصر بنظر ميرسد و درباره آهنگسازی او نیز ابهامات بسیاری ناشهي از گذشهت
زمان وجود دارد .ولي ميدانیم که او در وي کاپريسهای مشهور خود را برای چاپ آماده کهرد .دوازده کهاپريس
برای ويل  ،از جمله آثار معرو راوللي است؛ اي کاپريسها ،اصول اساسي و بسهیار واقعهيِ سرچشهمههای هنهر
نوازندگيِ ويل را در خود جا دادهاند و از جنبههای بسیار برجستهتر از ديگر آثار ههمرديهف خهود هسهتند .ايه
کاپريسها ،همپايهی در های کالسیكِ تكنیكنويسان بزرگ ويل نظیر رُدُلف کروتزر ،فدريكو فیوريلو 10و پیِهر
رُد11بهشمار ميروند .اي دوازده کاپريس استثنايي رتبهای برتر برای اعتبار نوازنده در نتهای دوبل هستند.
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Wiener Musikzeitung(1817), p.63
Federigo Fiorillo
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Pierre Rode
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راوللي با زرنگي و تدبیر خاصي ،ايدههای خود را
برای جابجا کردن انگشتان دست چپ در محدودهی
پوزيسیونهای مخصوص به کار برده و البته با
آگاهي ،تحرکات پوزيسیوني را از پايی

به باال و

برعكس به گونهای استادانه در نظر داشته است؛
پیشنیاز اي تمري ها ،به نظر بسیار سودمند ميآيد؛
بويژه زماني که دريابیم آنها در راستای رفتاری برتر
در هنر نوازندگي و پروش آرشه در حرکتهای
گوناگون ساخته شدهاند.
باری ،مسئولیت کنسرت مايستر سلطنتي در مونیخ
با کارشكني مواجه شده و به ناچار در  1517مجبور

دوازده کاپريس راوللي برای ويل

به استعفا ميشود و به وط اش ايتالیا باز ميگردد.
حال او مدير چندي ارکستر و در عی حال کاپلمايستر کلیسای جامع سِنت ماری است که به مدت چهل سال
به پدربزرگش ،جیوواني باتیستا راوللي تعلق داشت .اينك پیترو مصمم بود تا خود را بیش از پیش وقف موسیقي
کند .آموزش ،نوازندگي سُلو و آهنگسازی در سرلوحه برنامهاش قرار داشت .پیو انستیتو موزيكهال
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کهه توسه

سايمون ماير 11تاسیس شده بود ،کرسي استادی ويل را به او سپرد و راوللي در اي دورانها بود که استعداد

Pio Institute Musical
Johann Simon Mayr
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پیر رُد

سايمون ماير

خاصاش را در کال

و صحنه آزمود .در کال

فدريكو فیوريلو

مشغول تهدريس موسهیقي و در تنههايياش سهرگرم نهواخت و

آزمودن تكنیكهای تازه بر روی ساز محبوبش ،ويل شد .وی بيوقفه مينواخت و گهاهي نیهز تصهنیف ميکهرد.
ويل کنسرتو ،تعدادی کوارتت زهي و وارياسهیون بهههمهراه روشههايي بهرای ويله و پیهانو از محصهوالت ايه
دوراناند .حضور راوللي در مقام رهبر ارکستر در فصلهای مختلفِ هنری اپرا نیز از مطالهب قابهل توجهه در ايه
زمانهاست.
مهارت آموزشي راوللي در کال

در  ،باعث شرکت شاگردان زيادی برای سود بردن از گنجینههای معنوی او و

استقبال چشمگیر مريداناش ،وی را تشويق کرد تا بیشتر کار کند و کمتر بیاسايد .او نیز با شور و شوقي خهاص
در انتقال معلومات علمياش ميکوشید .از نامدارتري شاگردانِ دوران مهونیخ او مهيتهوان از برنههارد مولیكهو14و
توماسس تالیزبك  15نام برد که بعدها از مريدان او هستند؛ گذشت زمان راوللي را خسته و فرسوده ساخت و کار
توانفرسا ،او را به مرز پیری رساند .در نتیجه وی در سال  1512بدلیل خسهتگي ،ضهعف و بیمهاری از بسهیاری
فعالیتهای خود دست شست .ديگر صدای مرگ را ميشنید ولي تصمیم داشت هنوز کار کند .سكوت ناگههاني-
اش در مرز  45سالگي همگان را بهت زده کرد! مرگ او در هشتم سپتامبر سال  1515زماني که موسیقي در

Bernhard Molique
Thomas Täglichsbeck
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نی
کولو پاگانیني

برن

توما
سس تالیزبك

هارد مولیكو

اروپا گامهای جديدی را بر ميداشت ،اتفاق افتاد .راوللي در طول زندگي خود آدمي مهربان ،باگذشهت ،فهداکار و
بسیار متواضع بود .همیشه خود را آمادهی آموخت و از نو تجربه کردن ميدانست؛ مرگ او باعث تعمق بیشتر در
آثارش شد .دوازده کاپريس راوللي تمام مدار

عالي موسیقي را يكي پس از ديگری درنورديد و نهاماش را ههم-

رديف نام کساني قرار داد که تاريخ برای آنان جاودانگي را رقم زده بود .همچنهی ويله گهوارنری دلجِههزویِ
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راوللي با اعالم تمايل نیكولو پاگانیني 19به وی فروخته شد.
چندي سال بعد از مرگ راوللي ،پروفسورر ادموند سینگرِ 15ويلنیسهت مجارسهتاني دوازده کهاپريس او را مهورد
مطالعه قرار داد و با تجديدنظر و اصالحاتي دوباره چاپ کرد .صاحبنظران موسیقي ويل معتقدنهد کهه يكهي از
بهتري انتشارات دوازده کاپريس راوللي نسخه تجديد نظر شده توس پروفسور سهینگر اسهت .در چهاپ جديهد
کاپريسهای راوللي با اصالحات سینگر ،او به اصل آلماني اثر دقیقاً و با تمام جزئیات و تفاسیر وفادار مانده است.
نسخهی آلماني نیز به هیچ وجه اصالح يا حكاکي نشده است .اما متني انگلیسي موجود است که در آن ههر جها
که الزم به نظر ميرسیده ،اصالحاتي به عمل آمده است .سینگر آنها را طوری منظم کرد که شايسته و درخهور
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Guarnieri del Gesù
Niccolò Paganini
18
P.Edmund Singer
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احترام الزم باشد و البته نبوغ ،ذوق و استعداد فوقالعادهاش را نیز به نمايش بگهذارد .دوازده کهاپريس راوللهي از
ماندنيتري آثار برای ويل است که در پیشرفت و گسترش هنر نوازندگي اي ساز نقش مهمي داراست.

يادداشتي درباره پروفسور ادموند سينگر:
پروفسور ادموند سینگر ويلنیست مجار به تاريخ چهارده اکتبر  1510در توتیز 17مجارستان متولد شد .تحصیالت
موسیقي او با پروفسور گوستاو الینگر 20و راديلي کوهِ  21ويلنیست مشهوری که معلم لئوپُلد آوِر 22نیز بود ،آغهاز
شد و سپس در وي با جوز بوهم 21در ساز ويل ادامه يافت .ادموند سهینگر آهنگسهازی را زيهر نظهر گوتفريهد
پریيِر 24ياد گرفت و آن پس از  1544تا  1546جهت ادامه تحصیل راهيِ کنسهرواتوار پهاريس شهد و کنسهرت
فارغالتحصیلي خود را نیز در آنجا ارائه داد .بعدها سینگر بعنوان کنسرت مايستر و ويل سولیست در تاتر آلماني
بوداپست مشغول شد .از  1551تا  1554او تورهای کنسرتي موفقاش را ،در اروپا به انجام رساند ،در  1554بنابه

جوز بوهم

فرانس لیست

برنارد کاسمِ
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Dotis
Gustav Ellinger
21
David Ridley-Kohne
22
Leopold Auer
23
Joseph Böhm
24
Gottfried von Preyer
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توصیه فرانس لیست 25نابغه بزرگ موسیقي جهان سینگر پست کنسرت مايستر وايمار را پهذيرفت کهه تها سهال
 1561ادامه داشت .او همچنی يكي از اعضای مشهور تريوی وايمار بود که در آن برنارد کاسهمِ  26و ههانس وُن
بولو 29هم مينواختند .سینگر در اشتودگارت 25نیز کنسرت مايستر و استاد کنسرواتوار بود .از تالیفهای او مهي-
توان به مورسو دُ سال  27ايرز واريز ،10فانتازيا 11و کارناوالِ آنگله اشاره کرد .همچنی او بسیاری از آثار ادبي

هانس وُن بولو

اسپیدِل

لئوپُلد آوِر

گوتفريد پریيِر

موسیقي آکادمیك را در ارتباط با ساز ويل مورد مطالعه ،اصالح و انگشتگذاری قهرار داده اسهت ،رمهانسههای
اپو

 40و  50و کلیه ويل سوناتهای بتهوون ،اتودههای کروتهزر ،تريوههای شهماره  1و  2مندلسهون (کهه بها

همراهي کاسمِ و اسپیدِل 12به انجام رسیده) 24 ،کاپريس رُد ،روندو بريلیانت از شوبرت ،دوئتهای اشپور اپو
 150 ،145 ،69 ،17 ،1و  151بخشي از مجموعه بهشمار ميروند.
سینگر در  21فانويه  1712در اشتودگارت چشم از جهان فرو بست .نام و يادش گرامي باد.
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Franz Liszt
Bernhard Cossmann
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Hans von Bulow
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Stuttgart
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Morceaux de Salon
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Fantasias
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Wilhelm Speidel
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