
 نگرش    یک خواننده بزرگ... 
 

 

 ( ۱۹۲۵ـ  ۲۰۱۰داده از زندگی ایرینا آرخیپووآ ) ۷»یک خوانندۀ بزرگ«  ـ           
 بمناسبت دهمین سالروز مرگ خواننده                                       

 

افسانه ـ خوانندۀ  آوای ]صدای[ مت ِایار ای روسی است، که دایرینا آرخیپووآ  با    ـ سوپرانو ]آوای میانی ِ زنانه[  سو 

کرد. در روان ِ آدمی رخنه می  ایاو دارای ِ سایه روشنی پربار بود، که به درون ِ ژرفآوای  بود.    یانگیززیبایی ِ شگفت

 چند داده از زندگی ِ این خوانندۀ بسیار خوب ارائه خواهیم کرد.این نوشته ما 

 

، بدنیا  داشتجایگاه ویژه ای  در آن  ای، که موسیقی همواره  در خانواده  در مسکو  ۱۹۲۵سال    ووآ درآرخیپ  . ایرینا۱

خواند، و پدر ِ او به نواختن بر روی ِ چند ساز ِ موسیقی آمد. مادر ِ آرخیپووآ در خانۀ نمایش ِ بزرگ ]بالشوی تئاتر[ می 

از کشش ِ دختر ِ خود پشتیب پدر و مادر،  داشت.  آانی کرکشش  ]نقاشی[، چه را گسترش مینده و  دادند، چه نگارگری 

 زندگی بر روی فورته پیانو.   آوازخوانی و چه یادگیری نوا

 

                                                       
 

 

ش بپایان  اادبومیایرینا دانشکدۀ بناسازی را در شهر ز ۱۹۴۸توانست بناسازی شایسته شود، زیرا در سال  . او می۲

بر بنا  حتی دانشکدۀ دارایی در مسکونامۀ سرخ، او کمی در رشتۀ خود سرگرم به کار شد. پس از دریافت ِ پایانرساند. 

 ساخته شد.او شمای ِ پیشنهای ِ 

 

 سازی رخ داد. نخستین آموزگاری که دنیای ِ. نخستین اجرای آرخیپووآ در برابر مردم در همان دانشکدۀ ساختمان۳

ی را برای خوانندۀ جوان گشود، نادژدا مالیشوآ بود. آرزوی خوانندگی و کشش به موسیقی در زندگی او جای ش آوازنمای

 را بپایان رساند. ایرینا آرخیپووآ آموزشگاه واالی موسیقی ِ مسکو ۱۹۵۳نخست را بدست آورد ـ و در سال ِ 

 

https://zen.yandex.ru/classicaltheatre
https://zen.yandex.ru/classicaltheatre


 نگرش    یک خواننده بزرگ... 
 

 

                                                    
 

 

. دو سال پس از پایان ِ آموزشگاه واالی موسیقی، آرخیپووآ در یک خانۀ نمایش در بخش ِ اسوردلووسک سرگرم به ۴

 کار و کارآزمایی ]تجربه اندوزی[ شد. در آنجا او برای نخستین بار در زندگی، »کارمن« را خواند.

 

خواند و  ]بالشوی تئاتر[ می ایش ِ بزرگ خانۀ نم ِآرخیپووآ بر روی پهنۀ نمایش ۱۹۸۸تا سال  ۱۹۵۶. از سال  ۵

های ِ گوناگون آفرید: لیوباشای ِ پرشور،  های ِ پرشمار با سرشتداد. او نمونههای هنری ِ بسیار انجام میگریگردش

سیار ِ  های ِ متسسو ـ سوپرانوی ِ بشکوه و بخشسر ]مغرور[، شارلوتتای ِ افسونگر، مارینا مینشک ِ باکارمن ِ گران

 آمد.ترین بخش ِ خواننده بشمار میداشتنی، دوست« رفا از »خوانشینار. اما، مادیگ 

 

                                                   
 

 

نامۀ کمبریج، ایرینا آرخیپووآ را در یک رج با ف. شالیاپین، ن. اٌبوخوف و در کانون زندگی ۱۹۹۳. در سال ِ  ۶

 ]هنرمند ِ سدۀ بیستم[ نامیدند. دم ِ سده« ، او را »آدیگران جای داده

 

داد و هموند ِ گروه داوران در پیکارهای ِ آوازی ِ گوناگون  آموزش می . او در آموزشگاه واالی موسیقی مسکو۷

 ی کرد. گذارخواننده بنیاد ِ خود را برای پشتیبانی از خوانندگان جوان پایه ۱۹۹۳آمد. گذشته از آن، در سال بشمار می

 

آمد. او نه تنها بخاطر ِ شایستگی و نیروی ِ پشتکار  تک ویژه ]منحصر بفرد[ بشمار می   ایآرخیپووآ ـ خواننده  یناایر

بلندی چنان  میبه  خواننده  برابر ِ  در  خود.  کاری ِ  سخت  بخاطر  همچنین  بلکه  یافت،  دست  آرامگاه  هایی  در  توان 

 آورد.سر خم نوودویچی در مسکو
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 نامۀ کوتاهایرینا آرخیپووآ: زندگی                            

 
 (Irina Archipova) نام: ایرینا آرخیپووآ 

 نام پدر: کنستانتین

 ۱۹۲۵ژانویۀ  ۲تاریخ زایش: 

 مکان زایش: شهر مسکو 

 سال(  ۸۵)  ۲۰۱۰فوریۀ  ۱۱تاریخ مرگ: 

 سانت  ۱۷۲لندی: ب

 وهی]زودیاک[: بز ک نشان ستاره ای 

 نشانه در گاهنامۀ آسمانی ِ خاوری: گاو نر

 دانان ِ روسیقیدر میان موسی ۶۳۰مکان هنری: جای ِ 

  

 نامۀ ایرینا آرخیپووآزندگی                                    
 

کین بدنیا آمد. در کنار ِ  ناساز ِ نامدار، کنستانتین وتوش در خانوادۀ ب   در شهر مسکو  ۱۹۲۵ایرینا آرخیپووآ  در سال  

نواخت. مادر او، می  ی راسازهای گوناگون کارشناسی ِ خود، پدر ِ ایرینا  دارای درآیش ِ ]استعداد[ موسیقیایی بود و  پیشۀ  

ایرینا موسیقی زنده را همواره    خواند. از اینرو، یش ِ بزرگ ]بالشوی تئاتر[ میا یودوکیا گاددا، در گروه آوازی ِ خانۀ نم

 رفت.شنید، و از کودکی به دبستان ِ موسیقی مینۀ پدر و مادری میدر خا

 

بازدد به  او شروع  گنسینییرتر  آموزشگاه  بنام  آموزشگاهی  از  اٌلگا د  وا، وسپس  گولوبه  اٌلگا  که  جایی  در  ها کرد، 

دیدند، اما بر آن شدند، ی ]استعداد[ موسیقیایی دختر خود را م  ِآمدند. پدر و مادر، درآیشگنسینا آموزگاران او بشمار می

پایانی ِ  سال  وارد ِ  ایرینا  که  هنگامی  موسیقی.   آموزش ِ  تا  بود،  خواهد  بهتر  او  آتی  زندگی ِ  برای  بناسازی  پیشۀ  تا 

سازی پذیرفته  شکدۀ بنادر دان  ۱۹۴۲دبیرستان شد، جنگ شروع شد، و خانواده به تاشکند رفت. در آنجا ایرینا در سال ِ  

گاه وابسته به دانشکده کرد. نادژدا مالیشوآ آموزگار آرخیپووآ بود. ال شروع به آموزش آواز در کار شد. و پس از یکس

این رویداد،  از  بازدید    درست  در شد.  آغاز  آوازی  نمایش ِ  هنر ِ  با  آتی  خوانندۀ  راستین ِ  آشنایی ِ  که  بود  کارگاه  همین 

 گرانۀ او شد. نری ِ آفرینشنخستین پلۀ زندگی ه

 

میسختایرینا   کار  کارگاه  در  بکوشانه  آمادهیکرد،  تالش ِ  از  او  آنکه  کند.  کم  بناساز  یک  همچون  خود  سازی 

نامۀ آموزشی ِ خود برگزید. بیاد سربازان هالک شده در سواستوپل را جستار پایان  سازی ]طراحی[ بنای یادبودنمودار

آن پایان جنگ میدر  از  تنها سه سال  یادبودی هنوز سزمان  بناهای ِ  این گذشت، و چنین  اینروی،  از  بودند.  اخته نشده 

شی خود را با »باالترین درجه« بنمایش  نامۀ آموزآرخیپووآ پایان  ۱۹۴۸آمد. در سال  ی نو و ناروزمره بشمار میاندیشه  

 گذارد و آموزش ِ خود را در دانشکده بپایان رساند.
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 ایرینا آرخیپووآی ِ بناساز 

ز بپایان رساندن ِ آموزش ِ دانشگاهی، آرخیپووآ به کارگاه بناسازی فرستاده شد، که کارش نمودارسازی برای اپس  

ایرینا بر روی ِ ن  شهر مسکو اینجا  های ِ زیستنی ]مسکونی[ در بزرگراه یاروسالوسک کار  مودارسازی ِ خانهبود. در 

داشتنی توانست سرگرمی دوستساخته شد. اما او نمی   شهر مسکو  الگوی ِ او دانشکدۀ دارایی ِ  پایهکرد، و دیرتر بر  می

  ۱۹۵۱ی پذیرفته شد. در سال  خود را رها کند. در کنار ِ کار ِ بناسازی، او در بخش شامگاهی ِ آموزشگاه واالی موسیق

نۀ آموزشگاه واالی سال او وارد ِ بخش ِ روزااجرای نخست او در ایستگاه فرستندۀ آوایی ]رادیو[ انجام شد. و پس از یک

پایانی ِ آموزش خود را سپری کرد. برای این کار او ناچار شد تا به حساب خود آسایۀ   ؛موسیقی شد در جایی که سال 

  ۱۹۵۳هم دیگر بسر کار خود بازنگشت. در سال  ز مکان کار ِ خود بگیرد. اما آرخیپوا بدون آن]مرخصی[ درازمدت ا

 نتورا[ شد.  او وارد دورۀ واالی آموزش ]آسپیرا

 

                           
  

 

 ی خواننده ایرینا آرخیپووآ

آزمون ِ ورودی به خانۀ نمایش ِ بزرگ   با پایان آموزش در آموزشگاه واالی موسیقی، آرخیپووآ به تالش افتاد تا در 

سال یک   با  سک رفت وایرینا به اسوردلوو  ۱۹۵۴های او با شکست روبرو شدند. در سال  کامیاب شود، اما همۀ تالش

هنگام کامیابی  ای را برای هنبازی در یک پیکار ِ آوازی جهانی پر کرد. در آننامهکار در خانۀ نمایش آوازی، درخواست

ها در شهرهای روسیه کرد. در سال آمد، او برندۀ این پیکار ِ آوازی شد و پس از آن شروع به دادن ِ کنسرتبنزد ِ او  

رای برنامه بر روی پهنۀ اجرایی ِ خانۀ نمایش ِ کوچک، راهش به لنینگراد افتاد. اما بنابر فرمان ِ  ایرینا برای اج  ۱۹۵۶

ایرینا کنستانتینوونا کار خود   ۱۹۵۶. و از تاریخ ِ یکم ماه مارس سال فتر  سرای ]وزارتخانه[ فرهنگ او به مسکودیوان

 را در خانۀ نمایش بزرگ آغاز کرد.

 

                                                
 

 کاری  نخستین اجرا ـ شکوفایی

ای آمنریس )»آییدا«(، اِ لن )»جنگ هدر همان سالی که آرخیپووآ در خانۀ نمایش ِ بزرگ به کار گرفته شد، او بخش

هنگساز ِ چک، ل.  بخش بسیار پیچیده در نمایش ِ آ  ۱۹۵۸و دنیا«(، ِمگ )»فالستاف«( را خواند. و بدنبال ِ اینها در سال ِ  

 های روسی در رم، رمانس ِهای ِ هنری به کشورهای اروپا کرد. شببه گردشگری  عشرو  وا  ،یاناچک آمد. پس از این

برای ِ آموزش واالی آوازخوانان ِ روسی در ایتالیا دستینه شد ]امضا   اینامهارزشمندترین رویداد شد، که پس از آن پیمان

کرد نیز بیشتر  کرد، شمار ِ کشورها و شهرهایی، که او در آنها برنامه اجرا میافزایش پیدا میشد[. نامدارگی ِ خواننده  

 ایش ِ آوازی روسی نامیده شد و بهترین کارمن در دنیا.  شد. آرخیپووآ شاهزاده خانم ِ نممی
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 نا آرخیپووآ زندگی ِ خودی ]شخصی[ ایری

سخت آموزش ِ  زمان ِ  همسر  در  او  نبرد.  یاد  از  را  خود  زندگی ِ  کنستانتینوونا  ایرینا  هنری،  کارهای ِ  و  کوشانه 

بدنیا آورد. خواننده بزودی از همسر ِ   یرا بنام آندرهاز او پسری    ۱۹۴۷ۀ خود، یوگنی آرخیپوف شد و در سال  همرشت

ندگی نام خانوادگی او را برای خود نگاه داشت. با همین نام نیز او پرآوازه شد. یوری نخست ِ خود جدا شد، اما تا پایان ِ ز

]مترجم[  ،ٌولکوف زبان  دو  ،برگردانندۀ  شد.شوهر  او  »ال  م  در  خود  آموزشی  واالی ِ  دوران ِ  گذراندن ِ  بهنگام ِ   آنها 

با    یز ناکامیاب شد و بزودی بپایان رسید. با آشنایاسکاال« در ایتالیا با یکدیگر آشنا شدند. اما این پیوند ِ زن و شوهری نی

او جدا نشد. خوانند۱۹۶۶شوهر ِ سوم خود در سال ِ   از  پایان زندگی  تا  ایرینا  پیاوکو شانزده سال ،  ۀ جوان والدیسالو 

مادر ِ تنها و  ، و ایرینا  ، پدر ِ چهار کودک زمان والدیسالوجوانتر از همسر خود بود. آنها بدون فرزند ماندند، اما تا آن

ویچ یری آندهری نامیده شد. آندهرنوۀ او بدنیا آمد، که او نیز آند  ۱۹۷۲ی بود. در سال  دوست داشتنی ترین پسر خود آندره

مادر همچون  ]فنی[  آرخیپوف،  کارشناسانه  آموزش ِ  خود،  »خودرورا  بزرگ ِ  رشتۀ  دستگاهدر  الکترونیکی«  ـ  سازی ِ 

ی  باشد. آندرهاالی موسیقی را بپایان رساند. امروز او هنرمند ِ خانۀ نمایش بزرگ میبدست آورد، و سپس آموزشگاه و

ایروچکا است، که به سربلند بنام  ایرا نوۀ دوستی ِ ]افتخار[ مادردارای دختری  داشتنی ِ آرخیپووآ  بزرگش نامیده شده. 

ی را ایرینا کنستانتینوونا چهار سال پیش درهداشت. پسر ِ آنآمد، و او نیز مادربزرگ خود را بسیار دوست میبشمار می

کست دهد. خود ِ ایرینا در سال اش را شی نتوانست  بیماریاز مرگ خود بخاک سپرد. او تنها شانزده سال داشت، آندره

 .سالگی از دنیا رفت ۸۵در  ۲۰۱۰

 

 بابک بردیا

 وسی به زبان پارسیاز زبان ر ی در اینترنت دربارۀ ایرینا آرخیپووآهایبرگردان از داده

   ۲۰۲۰ماه نوامبر سال  ۹برلین ـ 


