نگرش

ایوان باتوف ـ ر
استادیواری ِ روسیه

ایوان باتوف ـ ر
استادیواری ِ روسیه
بهمناسبت  ۱۸۰ن
می سالمرگ او

در سال  ۱۸۳۳دوست ِ نامدار ِ گرچ و بولگارین ،و .پ .بورناشیوف ِ الفزن ،خوشپوش ،چوانداز [شایعهگو] و
ی
موسیق ی
ر
دای آشنا
رسبار ِ همیشگ قهوهخانهها ،در ج یای که «نامهای رپتبورگ» گرد ِ هم یمآمدند ،در بزرگراه نوسگ به
آستی ِ این روس ِخوشبخت را سخت دربرگرفت و او را تا ی
ی
زمای
برخورد ،که تازه از جهانگردی بازگشته بود .بورناشیوف،
ی
روپای خود را برای او بازگو ننمود ،رها نکرد.
که همگ ِ درآیشات ِ گردشگریهای ا ی
یگ از این درآیشات را بورناشیوف بهویژه گتا یافت .او در زمرۀ آن گروه از دادههای تازه بود که یدرنگ
درخواست شد تا در یگ از ستونهای روزنامۀ بولگارین بهنام ِ «زنبور شمال» چاپ شود.
ی
ی
ری
نواخی آن
پاگانین ِ سدۀ نوزدهم -با
ویولوی یمرفت که نوازندۀ زبردست ،لیپینسگ -مشهور به
سخن از
ی
شنوندگان ِ باریکبی ِ تاالرهای کنرست شهر وین را شیفتۀ خود یمساخت.
ی
ر
موسیق یمگفت ،که استاد ِ رپتبورگ ،که او
ویولون ،ساخت روسیه بود ،و لیپینسگ به دوستداران ِ سازهای برتر ِ
ویلون را از او دریافت کرده ،بههیچگونه ر
ایتالیایهای ِ پیش از او بهشمار نیمآید ،بلکه استادان ِ پرآوازۀ نو در
کمت از
ی
ر
اروپا تنها بهدرد آن یمخورند تا به شاگردی او درآیند و نه بیشت.

کارول لیپینسگ
ی
نام ر
استادیواری ِ رپتبورگ ایوان باتوف بود.
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بورناشیوف به ی
آسای بهدنبال نامداری بود ،که شهر وین او را یمشناخت اما در روسیه به او کم کشش نشان داده
خیابان کاراواننایا ،که از خیابان سادووایا به خیابان نوسگ یمرود ،در خانۀ کوپریانوف ،در
یمشد .او باتوف را در
ِ
ی
دیواربست [حیاط] ر
پلکای تته و چر ی
پشن ،در اشکوبۀ سوم ،که برای ر ی
کی باال رفت ،دید.
رفی ِ به آنجا یمبایست از
بدون ِ دلسوزی برای دستکشهای یاس ِ بنف یش ِ نو و جامههای آراستۀ دیگر بر روی ر
آستی نارنج ،بورناشیوف از
پلکان باال رفته و چند ساعت به گفتوگو با پتمردگ ویژه نشست .سپس در «زنبور شمال» نوشتهای باریکبینانه را
ی
ساخت شهر ِ کرمون» را بهیاد یمآورد .در این نوشتۀ روزنامهای همه
«ویولون
چاپ کرده ،که بهسادگ چکامۀ هوفمان،
ِ
ِ
چت آنگونه نوشته شده بود تا خوانندۀ «زنبور» آنرا بپسندد :هیچ واژهای دربارۀ راه ی
ی
هتی ِ آفرینشگرانۀ دشوار ِ ایوان
ی
باتوف به چشم نیمآمد .هیچ آوای [صدای] دربارۀ دورای که او یک جوان ی ی
چت رانده شده [تبعیدی] و برده در سال-
ِ
ی
ی
های پس از آن بهشمار یمآمد ،بهگوش نیمرسید .همه ی
چت خوب و مهربانانه بود ،از برخورد ِ یاندازه خوشایند ِ ایوان
سال .۱۸۲۹
آندرهیوی چ با سفارشدهندگان تا کامیای ِ بسیار ِ سازهای او در
ِ
نمایشگاه ِ
این نوشته بهگونهای رسگرمکننده ،شاد و شیوا نوشته شده بود.

کوههای گنجشکیک
باتوفها از زمانهای دور «دار یای مسیج» یرسمهتفهای گراف بهشمار یمآمدند .خانوادۀ آنها از زمانهای دیرین
ی
ٌ
ی
پایی شهر مسکو در کوسکوف ،استانکینو ،بر روی کوههای گنجشکگ زندگ یمکردند .باتوفها ،باغبان،
در جنگلهای
ی
ی
ی
فرمانروایان آلمای زندگ و کار کرده،
بافنده و چوبکار بوده و در آشیانههای خانوادگ تنگاتنگ با یکدیگر و در هراس از
ِ
ی
دهقان وابسته به
ار
ز
ه
پنجاه
و
صد
میان
ِ
گوی که باتوفها در ِ
به ارباب ِ دستنیافتن خود -گراف -خراج یمپرداختند .ی
ی
ی
سال  ۱۷۶۷نزد آندرهی بر روی
آن داراترین
ِ
زمیدارها ،که از ِ
خاندان درباری رسمهتفها بودند ،گم یمشدند ،اگر در ِ
کوههای گنجشکگ نوزاد ِ پرسی بنام ایوان ،که سپس استاد ِ سازندۀ نامدار ویولون شد ،زاده نیمشد.
ری
نوشی نداشت،
نزدیگ به مسکو باتوفها را شکننده یمساخت .آندره ی ِ باغبان آنگونه که باید سواد خواندن و
اهبان کلبهای مست با نوشتاری کج ،دستینه [امضا] یمکرد.
اما بهگونهای ،نام سپنج [مستعار] خود را خود،
ِ
همانند ر ِ
ی
ستد.
ایوان شش ساله را او برای آموزش به
دبستان خانگ ِ محیل واراییوسک [گنجشکگ] ر
ِ

«الف ،ب ،را بهکار بت ،کارواژه [فعل] را ،خب»...

آوای ِ « »иرا توخایل کرده ،به پایان الفبا رسیدند .سپس بسوی «انبارها» و
پس از یکماه پرس ِان نوپا ،نشانۀ ی
ی
ی
«تیتال» ،سپس بسوی نشانههای تیل [نقطه] گذاری «بازگفت» »о« ،تیلچی [نقطهچی] رهسپار شدند...
سال دوم آموزش ،اشک شادی از چشمان پدر ایوان باتوف رسازیر شد :او نسک ِ بنگاه بسیار بزر ِگ چا ری ِ
در ِ
سای را زیر و رو کرده ،بسیار رسخ شده و با فریادی ِ دهشتناک ،بیان داشت:
کلی ی
...
...
!
«سپس او را آزار خواهد داد آزاردیه به او از سوی یال دراز در آموزشگاه کم است چای ،آره ،چای بیار پرسکم
بنشی ،تا برایات شت بریزم و ی
ی
بنوش».
آن نسک را کنار بگذار،
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ر
خاکستی با ناخشنودی به
پشت
در سال  ۱۷۸۱پدربزر ِگ پارچهباف از شهر بتون رفت و با جنباندن ابروهای پر
ِ
سخن آمد:
ر
ی
ی
«شما دریدگان ،چرا به اندیشۀ زمیگت ساخی ِ بچه افتادهاید؟ پرسک پانزده ساله رسخود یمگردد ،و او همیشه با

امون بستانها آواره شده ...باید به او پیشهای آموخت ،وگرنه او همچون یک
نسکچهای [کتابچه] زیر بغلش در پت ِ
ی
ی
پرداخت خراج به زمیدار یمشود .اگر او از هیچگونه دانش و آیین بهره نتده باشد ،چگونه
دهقان وابسته ناچار به
ِ
ِ
!
ربتدازد؟...آه ،ای نادانها »
پدربزرگ ِ بافنده ی
بین خود را با صدای شیپورمانندی پاک کرد ،پنج انگشت دستان سیاه لرزنده خود را به لبه آی
ر
ر
ی
ی
گفی ادامه داد .مادر به گریه افتاد .آندرهی باتوف با خاموش به
پتاهن خویش مالید و با خشم بیشت به بد و بتاه
ی
ی
شکارچیان گنجشکهای پر
از
انبویه
،
بستای
چرب
زمی
سیاه
های
پشت آن بر روی پشته
پنجرگ یمنگریست ،که در
ِ
ِ
ِ
رسوصدا گشت یمزدند.
درخن جوان بزرگ یمشد .روزهای گرم روشن فرایمرسند درختک جوانه زده ،ی
ر
ست یمشود .یخها
تاکنون وانیا مانند
نگ شکوفای به خود یمگتند .زیر داد و فریاد پدربزرگ ،او برای نخستیی
یمشکنند ی و برگهای رنگپریده ،پیچ خورده و ر ِ
ی
بار به زندگ خود یماندیشد.
پس از خوراک نیمروزی همه به ر
دفت گراف رفتند .ی
منش ِ ریش تراشیده ،پنجاه کپک مش دریافت کرده ،یک
ی
ی
چتی را در نسکچۀ [کتابچه] بنددار نوشت و پروانۀ دادن جا به پرس خردسال ،ایوان باتوف ،برای زندگ در شهر مسکو
ی
ی
را با این بایسته [برسیط] که او دست بهکار آموزش پیشۀ بافندگ شود ،بهدست آنها داد.

استپان دختیارف
خردساالن با کمک گردونهای بزرگ چوی ،استوانههای چوی را به رنگ قرمز دریمآورند  ،این کاریست پر رس و
پایها [پدالها] از زیر دستگاه از
صدا .استوانهها به قالبها یی پیوند داده یمشوند که نخها را به درون پارچه یمبرند .ی
ی
توپالی [فلزی] از آن یمگذرد ،پارو را با
جا در یمروند  -بافندگان با رس و صدا به آنها لگد یمزنند و هر زمان که پوشش
ی
دستها گرفته و هر بار با نتو بر روی پارچۀ سخت کشیده شده یمکوبند .از این کوبشها زمی و پنجرههای کلبه به
لرزه دریمآیند .از سپیدهدم تا سپیدهدم ،تختههای ویژۀ پا و وردنهها کوبیده یمشوند :در رسدرگیم آواهای ی
تت ،فریاد و
ی
رسزنش ِ استادان ،مانند پارس سگ در دوردست یمباشد .لگدزدنها ،نیشگونها ،جنبشهای تند و شتابدار ،رس را
ی
آرشی پارچه کتا یی بتون دهد ،اما برای آنکه یک بافندۀ
بسیار بهدرد یمآورند .یک بافنده خوب روزانه یمتواند هفت
ی
خوب شد ،باید ناشنوا ،فراموشکار و بخ یش زنده از دستگاههای بافندگ شد.
ی
زندگ او ،تا موهای خ ر
اکستیاش ،مانند پدربزرگش ،با
بوم ،بله بوم ،هموار ،سفید ،نخ به نخ .در پندار وانیا همۀ
ی
یک رشته سفید و یکگونه از کار خستگناپذیر ،سخت و نابخردانه کشش پیدا یمکند .این اندیشه حال او را بههم یم-
زد :این کار دلخواه او بهشمار نیمآمد .اگر از او پرسیده یمشد «پس چه کاری ،کار دلخواه او بهشمار یمآید؟» او به
ی
ر
پاسج روشن پیدا کند ،اگرچه این پاسخ را در شکافهای آرام روان خود داشت .و
سخن یمتوانست واژهه یای را برای
نه تنها برای جلوگتی از کتک خوردن .این بیچاره آرزوی کاری را داشت که رایه برای نامداری ،رسافرازی ،شکوه ،و
ی
بتون بودن از فهرستهای بازنگرانۀ "دارای آب ی
پاش مسیج [تعمید یافته]" به زندگ آزاد باز کند...
ی
در پادگان کارگران ،شامگاهان دربارۀ هر ی
چت گفتوگو یمشد .یک داستان ،باتوف جوان را شگفتزده کرد .در میان
ر
زمیهای پا ی
ی
یی مسکوی گراف یرسهمهتف ،استپان دختیاروف ،آدیم توانا در موسیق که از سوی آدمهای
بندگان
ر
برجسته شناخته شده بود ،پیدا شد .به فرمان گراف ،استپان را برای فراگتی موسیق به ایتالیا فرستادند .در آنجا او
اف پت ،پیوتر باریسووی چ یرسهمهتف شناسانده
همچون یک آهنگساز ،نامدار شد .سپس به مسکو بازگشت و به گر ِ
ی
ی
[معرف] شد .گراف با ترشروی به جوان گرد ی
پاش شده در یک قفطان [جامۀ بتوی پتاهن بلند مردانه روش و
ی
آموزش او که با دستینههای [ امضای] ر
ی
ی
ی
بهتین
مچنی به گواهینامههای پایاننامۀ
خاورزمی] ابریشیم ،و ه
کشورهای
استادان ی
هتستانهای ایتالیا دستینه شده نگاه کرد و گفت:
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استپان دختیاروف
«گوش کن ،آدم نادان ،فرما ِن من ...اگر آنچه که بر روی برگ ها [روزنامهها] دربارۀ تو نوشته شده درست باشد،
ر
کنرسی بنویس.
پس تو برای من یک گروه آوازی شاخدار درست کن و برای آن گروه آوازی یک کاواتینا و یک روندوی
گردن دانش روش نینداز».
اگر بدرد بخوری که خوب است ،اگرنه ،گناه را به
ِ

ر
موسیق شاخدار وابسته به ی
زمیدار
گروه آوازی
نگارۀ امروزی
گراف پيوتر باريسووي چ دوست داشت خودخوایه اربای خود را ارضا كند .استپان ِدختیاروف که هیچگاه یم
ی
ی
[رساب] نیمنوشید ،در ایتالیا یم زرین ِ سبک از ناحیۀ مسینا یمنوشید .این است که در همان روز ِ نمایانشوندگ در
ی
چنگ ودکای سادۀ روش افتاد و دیگر هیچگاه نتوانست از چنگ این نوشیدی رها شود.
فرمان
برابر آقای خود ،او به
ِ
ِ
گراف را او به ر
بهتین گونهای انجام داد .پیوتر باریسووی چ خوشنود بود ،اما ،فرمان داد تا استپان را شالق بزنند ،بههمیی
ی
سادگ ،تا او خودپسند نشود .از آنزمان بود که ِدختیاروف تا آنجا یمنوشید که مست ِ مست شود ،او یبند و بارانه یم-
نوشید ،تنها ی
های که بر روی بستههای
زمای بهخود یمآمد که او را شالق یمزدند و یا در زمانهای کوتاه
ِ
میان هفته ی
ر
موسیق یمنوشید .نمایشات ِ ِدختیاروف در مسکو ،در رپتبورگ ،در بتون از کشور اجرا یمشد و
بزرگ ِ برگهای نت
ر
ی
.
شگفن تماشگران را بریمانگیخت و هیچکس اینرا ددمنشانه نیمدانست ،که یک زورگوی تندخو دست آهنی خود را
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بر روی نویسندۀ آن نمایشها نگاه یمدارد ،و خواهان آن است تا ،او بتواند در داستانهای ِدختیاروف دست برده و
خود را الهامگر آنها بداند .استپان بارها بروی پاهای گراف افتاده ،البه یم کرد تا او وی را آزاد کند .گراف لبخند یمزد:
«کجا من توی مست را رها کنم؟ تو یممتی در آزادی ...دست از نوشیدن بردار ،هنگایم که دیگر بوی الکل به مشام
نرسد ،آنزمان یمتوانم ببینم چه یمشود کرد»...

گراف پیوتر باریسووی چ یرسِم ِتف
گراف خوب یمفهمید ،که استپان دیگر دست از نوشیدن برنخواهد داشت .کش نبود که دختیارف بتواند رنج-
ی
های خود را با او درمیان بگذارد .ر
جوای ،دربارۀ او همچون دربارۀ دیگران داوری یمکرد:
حن وانیا باتوف ،از رس
ی
ر
ر
نداخن! چرا به مسن گرایش پیدا کردی؟ نه ،من دیگر نخواهم نوشید .برای من رسنگ [زهر] است
«تو خود را از کار ا
ی
باشد ،نباشد همه اش یک چت است .نه ،من دیگر...من»...
وانیا هنوز زمان آنرا پیدا نکرد تا بفهمد ،که ی
ی
چتها تا اندازهای بر روی کرۀ زمی دهشتناک یمباشند ،هنگایم که ریشخند و
ی
ی
رسواسازی بهرۀ آدمهای بسیار شایسته یمشود .نه ودکا ،بلکه شایستگ و بردگ ،استپان ِدختیاروف را نابود ساختتد.
ی
چتی درخشنده و شگفت ی
استینگ ِ تلخ برخورد پیدا کرده ،و بدل به ی
اندیشیدن دربارۀ ی
انگت در
چتی خوب و واال ،با ر
ی
ی
زمیدار شد .وانیا در اندیشه فرو رفت و با شتاب از کارگاه بافندگ بتون شد« :نه ،من
نوشت این آدم وابسته به
رس
ِ
نخواهم نوشید».

فرار
در سال  ۱۷۸۴پیشهوران مسکوی که دارایهای یرسه ِمه ِتف بهشمار یمآمدند ،از دادهای [خت] شگفت ی
انگت آگاه
ی
ی
ی
شدند که گویا پرس ِ گراف پت ،نیکوالی ر
ی
پایی ِ مسکو را برای گروه آوازی خود
دهقانان
از
جوای
که
ه
داد
ن
فرما
چ،
ووی
پت
ِ
ِ
پیدا کنند ،که خواهان آموزش در ساخت ویولون باشد و برای این کار شایسته ی
ی
چنی کاری
نت باشد .وانیا در آرزوی
ی
بگونهای یمانند یمسوخت .و این بود راه برونرفت از کار در پای دستگاههای بافندگ به سوی استادی ویولون .هم کار
ی
بود و هم ه یت ،کاری باریکبینانه ،که نه تنها نیاز به بردباری یک ر
ر
ی
رسشتی و
زبردسن دارد ،بلکه ویژگهای
شت و
کنجکاوی ی
هتی ی
نت.
وانیا گفت« :من به کوسکووآ خواهم رفت ،بابابزرگ ،شاید مرا برگزینند »...
اساندن و رسزنش کردن او کرد .پدرش از وارابیاوی آمد و
پدربزرگ داد و فریاد بهراه انداخت ،نکوهش ،یرسوع به هر
ِ
ی
با پدربزرگش همآوا شد .آندرهی باتوف افسوس آن سه سایل را یمخورد که پرسش در کارگاه بافندگ بهکار گرفته شده
ی
جوای ،مگر ی
شوخ است؟ مگر یمتوان آن سالها را بازگرداند؟
بود .سه سال از
ی
ی
«در اندیشه نباش که یپروا باش» اینگونه بود خواست ِ پدر« ،از رست بدور افکن ،تا آنجا که هیچ چت از آن نماند.
خواست پدر و مادر تو است».
این
ِ
وانیا پدرش را همرایه كرد و روی تختههای چوی كه جای پادری را در پادگان كارگران یمگرفت ،برای خوابیدن دراز
کشید .خروس بانگ برآورد اما هنوز نیمهشب است .برای بار دوم بانگ برآورد نزدیک به  ۲پس از نیمهشب است.
ری
سوخی بودند ،گاز گتنده دود یمکرد و ذغالهای پرتوافکن به درون یک پاالب [خزینه آب]
درختهای کاج در حال
چکه یمکردند .خر و پف ِ پنجاه نفر ،تکیهگایه برای زیربام [سقف] سیاه بهشمار یمآمد .پهلوهای وانیا درد یمکردند ،از
ر
ی
نوی را جای داد .پشت پنجره
چشمانش اشک رسازیر بود .او برخاست و
ِ
درون کروشۀ آهن پرتوافکن ،چراغ دسن ِ ی
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خروس ها پراکنده یمخواندند .بهزودی سپیدهدم خواهد بود .کیم پس از این بازرس به پادگان یورش برده و با زور دست
ری
ساخی ِ بهخواب فرورفتگان خواهد شد.
بهکار از هم جدا
!
.
«بلند شو بزدل! خروسها گلویشان را پاره یمکنند ،همه جا روشن شده بلند شوید ،ابلیسها ،اهرمنها »
ی
وانیا زود بهسوی بزها رفته ،بر روی شانههایاش پارچهای از پشم ر
شت انداخته ،چوب شورهای خانگ را که پدرش
ی
داشتن .سپس نگایه به پادگان خر و پفکنان
برایاش آورده بود ،در جیبهایاش گذاشت؛ خورایک خوشمزه و دوست
انداخت و گام به کوچۀ آرام ِ زاموسکوارتسگ گذارده به پیشواز ِ سپیدهدم ی
ست ،بسوی پاسگاه در کوسکووآ رفت.

کاری خوب
ر
واسییل والدیمتوف همچون ر
موسیق [سازنده ساز] در مسکو شناخته یمشد .کارگاه او در ک ی
ارتن ریاد
بهتین استاد
ی
کانوی در سدۀ هجدهم در مسکو] آموزشگایه ی
نت بهشمار یمآمد که در آن همواره نزدیک به دوازده شاگرد،
[خیابان
سازسازی باریکبینانهای را یمآموختند .وانیا باتوف یکراست از کوسکووآ برای آموزش بهنزد ِ والدیمتوف فرستاده
ی
شد ،که ر
حن پس از فرار خود از کارگاه بافندگ زمان آنرا پیدا نکرد تا بهخود بیاید .در ایوان ِ کاخ ِ کوسکووآ ،در میان ِ
یاسهای بنفش و سپید ،هفت کولها ،گیالسهای پرنده ،فندقها ،توسهها ،بارانکها ،درختان گیالس و سیب،
نمایانگر چشم انداز یک باغ باشکوه پیچیدۀ فرانسوی ،در پیشگاه گراف ِ جوان ،نیکوالی رپتووی چ ،سه موس ریقدان ِ
بنیادین ِ دستۀ آوازی یرسهمهتف -فهیر ،فاتسیوس و مای -آواها [صدا] و شنوای ِ پرسبچههای وابسته به ی
زمیدار را یم-
ی
سنجیدند .ی
برخ از آنها را یدرنگ به خانه فرستادند ،نوکران ایستاده در گوشهای آنها را برای بتون ر ی
رفی از دستۀ
آوازی ِ گراف راهنمای کردند .دیگران را برگزیده و آنها را زیر ستونهای ایوان جای یمدادند .وانیا ی
نت درمیان برگزیدگان
ی
ی
آوای] گوناگون ،زمان بسیاری با
دیده یمشد .فهیر با خواست ِ آوادادگ ِ کامرتون [چنگال کوکساز] در الدهای [زنجتۀ ی
او رسوکله زد .وانیا با آوای زیر ِ شکنندۀ خود آوای دوم را آنگونه که خو گرفته بود تا چکاوکها را آزار دهد خواند ،اما
ی
درست .سپس هماهنگ او را آزمودند .پس از آزمون ،وانیا را درون گاری گذارده و به کارت ین ریاد ،بنهزد ِ والدیمتوف
بردند.

کدیور [صاحب] خانه و کارکن
ادوی» ،چاپ شده در سال ۱۸۱۷
نگاره از نسک ِ «فانوس ج ی
ی
ی
ی
کار تازه ،باتوف جوان را شاد ساخت.
نخستی روز در باتوف پیدا
آتشی برای استاد شدن را ،که او از
چنی شور ِ
ر
کرد ،رسایمند [صاحبخانه] هنوز هیچگاه در شاگردان خود ندیده بود .وانیا با آزمندی ویولونها ،کنتاباسها،
ی
ویولونچلها را که کارگاه را پر کرده بودند در دست گرفته ،با اندازه گتی ِ درجۀ آوادهندگ هر یک از سازها در تالش بود
ی
ی
تا ویژگهای کمانها ،بدنهها ،دستۀ سازها بر آوادهندگ آنان را روشن سازد .در پرسشهای گهگایه او از والدیمتوف،
بین شاگرد تازه دیده یمشد .دیگر پس از دو هفته ،از باتوف خواسته شد تا ی
ی
تت ی
کمای را بدون کمک ِ استاد بسازد و او این-
مشتی سه برابر آنچه را که از ی
بهتین گونهای انجام داد .والدیمتوف در ازای این کمان از ر
کار را به ر
کمای که با دستان
ر
شاگردانش ساخته یمشد ،گرفت .یمشد اینگونه برداشت کرد که باتوف در جای پیش از این ،سا ی
خی ِ ویولون را آموزش
ی
ی
کاردای نوین را بههمراه خود به کارگاه آورده بود .اما واسییل والدیمتوف یمدانست ،که اینگونه نبود ،و از ته دل
دیده و
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ی
یستگهای او در شگفت بود .تنها یک ی
ی
خشمگی شود .نیمشد به باتوف فشار
چت رسایمند را ناچار یمساخت تا
از شا
ر
آورد تا او سفارشات را زودتر بهفرجام رساند .او با تالش بسیار درسن و پایک ساختههای خود را بهدست یمآورد .اما
زمان بسیاری برای این کار بهکار گرفته یمشد .والدیمتف رسزنش یمکرد ،مانند یک سماور جوش یمآورد ،گوشهای
شاگردان دیگر به دلیل ولنگاری یمآمد و به رس وانیا به دلیل
دانش آموزان را یمکشید و زخم یمکرد  .این بالها به رس
ِ
کندکاری – همراه با درد ،دردناکتر از دیگران .اما او تاب یمآورد و سختکوشانه به کار ادامه یمداد.

پندارهای نامدار شدن
در ابتدا همراه با گفتوگو با سفارشدهنده ،سپس از نسکهای خوانده شده ،باتوف از بسیاری ی
چتهای گتا
ی
ی
انگتهای شد تا نه تنها خود ِ این کار را به-
دربارۀ چگونگ و گس رتش ِ کارگاه ویولونسازی آگاه شد .این جستار برای او
اسن دوست داشته باشد ،بلکه گذشتۀ رسافرازانۀ آنرا ی
ر ر
نت.
ر
ر
موسیق
بیشت در شهر کرمونا ،بنگاههای کوچک گوناگون پدیدار شدند ،که سازهای
در سدۀ هفدهم در ایتالیا،
ر
.
یمساختند .آنها بهزودی ارزش بسیاری برابر با آموزشگاههای موسیق پیدا کردند در کرمونا ،این استادان پرآوازه بهشمار
یمآمدند :آندرهآ ،آنتونیو و نیکولو ر
آمای ،آندرهآ و جوزپپه گوارنری ،آنتونیو ر
استادیواری (شاگرد آندرهآ گوارنری)،
گوادانین -یمبالید .شاگرد آنتونیو ر
ی
ی
ی
آمای -
ماجین و
جووانن باتتیستا روخیری .برشییا به همشهریان خود -
فرانچسکو و
واالی را پایهگذاری کرد.
یاکوف اشتایت -در تتول جای گرفت و در آنجا آموزشگاه بسیار ی
لیای بهره یمجست .رفته رفته بازسازندگان ِ کورکورانۀ آنها
همۀ اروپا از آفریدههای واالی استادان ِ برجستۀ ایتا ی
پرشمار شدند .گرویه از آنها خود را پتوان ِ اندیشکدۀ ر
آمای و اشتایت ،و گرویه دیگر ،گوارنری و ر
استادیواری بهشمار
یمآوردند .اما همۀ آنها با هم تنها در تالش بودند تا سامانه و ساختهای را که یک ی
زمای از سوی آموزگاران ِ بزرگ پدیدار
ی
شده بودند ،نگاهدارند .ی
چت ِ بنیادین در ویولون ،ساخت ِ کمانها یمباشد .در درازای ِ صد و پنجاه سال که از دوران ِ
رسای [تکمیل]
فای اندیشکدههای ایتالیا یی یمگذشت ،در ساختار ِ این دستگاهها [کمانها] هیچگونه کاری برای
ی
شکو ی
ی
آنها انجام نشده بود .استادان ِ نو ،هرگونه پسنشین از نمونههای بسیار زیبای سدۀ هفدهم را پنداری بیمناک بهشمار
ی
آورده و پرآوازگ خود را در بازسازی ِ موبهموی آنها یمدیدند .با جای دادن ِ کمانها بر روی سیمهای ویولون و
ی
ری
ی
شناخی ِ استاد و یا دستکم اندیشکدۀ استاد بودی که
نخستی آوای پرواز کننده ،کارشناس یدرنگ در توان
فراخواندگ ِ
ساز را یک ی
زمای آفریده بود.
ی
ی
دوربی ِ بسیار خوب برای
همایست که آوا برای یک خواننده یا یک
ویولون خوب برای یک نوازندۀ زبردست،
ستارهشناس یمباشد .شوبرت ،ر
ی
است ٌووهِ ،بسسل ،ستارهشناسان نامداری هستند .استادان ِ سازندۀ دوربی ،هرشل و
ی
بیهای خود یمباشند .آیا شگفت ی
فرائنهوفر کامیای خود را مدیون ِ دور ی
انگت است که در پتامون ِ درخشندۀ پرآوازگ ِ
ی
ٌ
ٌ
ی
موسیقیای ِ ویولونیستهای زبردست -پاگانین ،رده ،رمتگ و دیگران -نامهای استادای ،که سازهای بسیار خوی را برای
ی
ی
آنها آماده ساختند ،دیده یمشوند؟ باتوف آماده برای یبهره شدن از هر ی
خودگذشتگ ،ر
حن آماده
چت ،آماده برای از
ر
سخن بود ،تا بدل به یگ از استادان ِ ویولونساز ِ برجسته شود .او در آرزوی آن بود تا برای آن-که از او
برای هرگونه
در سدههای ر
آی نام برده شود ،خود را رسا سازد .او یم خواست تا به هریک از آفریدههای خود بنازد .بههنگام کار در
کارگاه والدیمتوف ،در میان ِ گرد و خاک ،رندهها ،چاقوها ،سیمها ،پیچکها ،کمانهای ویولون ،ویولوندانها [جعبه-
ر
گوی که او این کار را
های ویولون] ،بستهها برای ویوالها ،گیتارها ،ویولونچلها ،باسها ،کنتاباسها ،او شادی یمکرد ٌ ،ی
ی
ی
دروی خود انجام یمداد .اما کارفرما این را نیمفهمید ،و از کندکاری او به خشم
همچنی برای نیاز ِ
نه برای دستمزد ،بلکه
آمده ،با او یمجنگید و او را از دادخوایه [شکایت] در نزد ِ خود ِ گراف یمترساند.

دادگاه
دادگاه در تابستان سال  ۱۷۸۸در آوستانکینا ،بهزودی پس از مرگ ِ گراف پت برپا شد .رسپرست ِ کارگاه را بههمراه
شاگرد ِ او ،گراف جوان نیکوالی رپتووی چ دادگایه یمکردند .او در یک جایگاه ویژه ،در میان گردشگاه انگلیش ،در کرانۀ
ی
نمای [اثبات] یمکرد .باتوف در
آوای لرزنده راستینگ ِ دادخوایههای خود را باز ی
پرود نشسته بود .واسییل والدیمتوف با ی
ی
ی
کناری بر روی زانوهایش ایستاده بود ،و شتابزده گوشههای تت یک کاله جشن را با دستانش تا یمکرد.
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والدیمتوف یم گفت :گراف مهربان ،آقای برازنده ،فرمانروای واال که گراف بودن درخور شماست ،خواهش یم-
خشمگی نشوید .اما من با او چکار باید بکنم ،هنگایم که او تنها گزند ی
ی
[ضر] یم-
کنم برای پشتوانه [مستند] سازی
ر
رساند؟ بیش از دیگران کار یمکند ،خب چه بهت از این .من هر کاری یم کنم...اما او کار خودش را یمکند...
گراف با پای خود که در کفش ِ پاشنهدار ِ قرمزی با روکش ِ الماش جای داشت ،سگ ِ کوچگ را نوازشگرانه به
کناری انداخت .او دهاندرهکنان گفت :پتمرد ،تو بهمن بگو شاگرد ِ بد ِ تو چند تا کمان درست خواهد کرد ،در ی
زمای که
تنهای این همه درست یمکند؟
باتوف به ی
والدیمتوف زانو زننده ،شکوهمندانه پاسخ داد :دو تا ،دو تا ،گراف ِ مهربان ،نه کم رت از دو تا...
ر
انگشتیها را به جنبش درآورد ،که از این کار برق آنها به چشمان ِ والدیمتوف و باتوف
گراف دست ِ سپید پر از
افتاد.
ی
او از ته دل بانگ برآورد :پیداست که نادان است ،زیرا خود تو بهتازگ بر زبان آوردی که برای کمانهای باتوف سه
ر
دانسی آن دشوار نیست ،که کار ِ ر
ری
بیشت پول
کمت ِ باتوف برای تو
برابر بیش از کمانهای دیگر پول یمگتی .بنابراین،
یمآورد تا از کار هر شاگرد ِ دیگری .و این به آن معناست ،که باتوف در برابر ِ دوستان ِ خود از استادی ِ یمانندی
رین یم ی
برخوردار یمباشد .تو با گالیهات یمآی ،تو ،مشکلآف ی
کن ،برو...من در تو بدترین گونۀ خوک را یمبینم...
ی
گراف خشمگینانه خود را در شنل پرنیان سیاه پیچید .با آنکه او دارای دارای بیشماری بود ،اما در توان رس ر
پرسن ِ
ی
ی
سختگونه بود و بسیار خوب یمدانست ،که بهره ی
آنهای که تنها در اندیشۀ سود بودند ،او را همواره
یعن چه .یاندیشگ
ی
ی
یمرنجاند .اما او یمدانست که چگونه این جنبشهای مادرزادی یک روان ِ تنگ چشم [خسیس] را پنهان کند .از ایتوی
اکنون ی
نت از افزودن به آنچه که گفته بود ،خودداری نکرد :یمشنوی؟ مبادا که باتوف را به شتاب وادار ی
کن ،نگاه کج
نکن ،بگذار ی
هتمند از کار درآید .وگرنه او را از تو گرفته و به بتون از کشور خواهم فرستاد ...از جلوی چشمانم دور شو!
گوی آب رفت ،پوزشخوایه کرد ،درخواست و خواهش کرد که باتوف
واسییل والدیمتوف چنان خم شد که ی
برگزیده نشود .اما گراف دیگر رسگرم دستینه کردن [امضا] چند برگ یمبود ،که مهماندار بهدست او داده بود.
از اینزمان جایگاه باتوف در کارگاه والدیمتوف یاندازه دگرگون شد .دیگر او بیش و کم یک شاگرد بهشمار نیم-
آمد .گردانندۀ کارگاه به او همچون دستیار نگاه کرده ،سختترین کارها را به او ستده و با او ر ی
ایزی یمکرد .باتوف زنده-
ر
ر
موسیق را بشناسد .نزد ِ استپان د ِختیاروف آموزش
دالنه یمفهمید برای آنکه بدل به یک استاد ویولونساز شود ،باید
ی
مو ر
سیق را یرسوع کرده ،و بهزودی از او نوازندهای خوب از کار درآمد ،که با شایستگ ،آوازهای مردیم روش را با ویولون-
های ساخته شده به دست خود یمنواخت.
شت خوشنودی موسیقیدانان مسکوی را بریمانگیخت .ی
آفریدههای او هر چه بی ر
زمای یگ از آنها ساز ِ کهن خود را
ی
ی
با نگارههای کندهکاری شدۀ موبمو به او نشان داد و گفت :ای دوست ،به هیچگونه نیمتوای این کار را انجام دیه!
ی
چنی کار باریکبینانهای را بیافریند.
هیچکس نیمتواند
ایوان آندرهیوی چ پوزخندی زد و گفت :آقای ارجمند ،آیا شما آماده برای یک پیکار ی
[رسطبندی] هستید؟
توانای ِ کمیای نمایان شد :آشکار شد که او
پیکار کردند .پس از یکماه باتوف در پیکار برنده شد .اینگونه در او
ی
ماهرترین کندهکار بر روی چوب است.

ن
خاندوشکی
در سال  ۱۷۹۱باتوف از کارگاه والدیمتوف بتون آمده ،پیوند زن و شوهری بسته و پشت ی
مت کارش نشست.
گراف نیکوالی رپتووی چ خوشنود بود :او دوست داشت دارای ی
هتمندان ِ بسیار واال باشد .از باتوف خواسته شد تا تنها
برای گروه آوازی گراف بسازد و از بتون هیچگونه سفارش دیگری نگتد .ایوان آندرهیوی چ افرسده شد .این فرمان
ی
ی
ی
ویولوی دیگر یمساخت گروه آوازی
ویولوی را در ری
[خواست] صددرصد راه را برای نامدارگ او یمبست .او با اندوه
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ر
وسیقدانان بزرگ نبود .اما پرکاری باتوف همچون گذشته برجای ماند .هنگایمکه ویولون از زیر
یرسهمهتوف دارای م
گوی که در یک جشن یمبود .با نوازش ِ نرم بر روی ِ بدنۀ ساز زیبا با انگشتان ِ
دستان ِ او بتون یمآمد ،او شاد یمشد ،ی
نرم ِ خود ،بههنگام ِ بدرود با آن ،پچپچکنان یمگفت :کبوترک ،شیطانک ،شادک...
ی
داشتن و ارزشمند ِ او بهشمار یمآمدند .در هریک
برای او ویولونها باشندگان [موجودات] زنده ،بچههای دوست
از آنها او ر
ی
توانای ِ یک استاد را .روشن است ،که او خواهان آن بود تا
آتشی دوستدار آن و
بهتینها را جای یمداد- ،شور
ی
در آنها ی
توانای خود ببیند.
چتی شایستهی شور و
ی
ی
زمای کش در یک پوست ی
ی خز ِ باز ،با کالهگیش بر روی رس ،که موهای فرفری آن آویزان شده و بر روی تکههای
سپید در زیر ِ کاله یمافتادند ،و خشمگینانه از پهلو پوشیده شده بودند ،وارد ِ کارگاه باتوف شد .از این آدم یتاد بوی یم ِ
ی
خاندوشکی نامید و این هنگایم بود
سادۀ روش بهمشام یمرسید ،چشمان او تر ،چهرهاش بهرنگ نارنج بود .او خود را
ی
خودمای نزدیک ِ ی
مت کار ِ استاد نشست.
که او فرسودهدم [با نفس خسته] و

ایوان آندرهیوی چ لرزید .مهمان آدیم نامدار بهشمار یمآمد نام ِ ویولونیست زبردست و آهنگساز ،ایوان
ی
خاندوشکی در آن سالها در روسیه و بتون از آن همچون تندر و آذرخش بود .پرس جامهدوزی ندار ،راه خود را با
ر
درآیش [استعداد] ویژۀ خود به ایتالیا باز کرده ،نزد تار ی
تین آموزش دیده ،با کامیای هماورد ویو رتن ،مستیکو و دیتس
ر
ی
موسیقدان انجمنگایه دربار روسیه بهشمار یمآمد .خاندوشکی بیش از صد آهنگ برای
شده ،و در پایان ،اکنون
ر
ی
ویولون نوشت که شگفن یکاترینای دوم و پاتیومکی را بریمانگیختند ،اما هیچ کامیایای نیمتوانست یادماندههای
جوای ،ی
ی
زمای که ی ی
چت بود ،از رس او پاک کند .او مستانه ،ستمکشانه یمنو یش یم-
سوزان ِ خوار شماری او را در دوران
کرد.
گوی زمانهای بسیاریست که او را یم-
آوای خوش چنان با ایوان آندرهیوی چ به گفتوگو پرداخت ،که ی
او با ی
ی
شناسد :وانیا داستان این است ،وانیا...تو به این نگاه نکن ،که از من بوی ودکا بمشام یمرسد...من خاندوشکی هستم!
دیروز من در میان گروه آوازی گراف ،بنابرخواست ِ نیکوالی رپتووی چ ،ویولون ترا آزمایش کردم .خب ،برادر جان ،تو
ی
هسن .تو ی
ر
هتمندی ،این است داستان ،وانیا!
استاد بزرگ
ایوان آندرهیوی چ با کنجکاوی تلخنایک به او نگاه یمکرد« .آقای تو یک مارموت استپ است .تو یم ی
توای او را نامدار
ر
موسیقدانان دیگر کار ی
کن .مارموت استپ!
و رسافراز سازی ،اما او نیمخواهد که تو برای
ی
خاندوشکی بهناگهان رنگاش پرید و همچون یک بازرگان ،بگونهای گسسته پچپچکنان پرسید :ودکا داری؟
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آنها زمان بسیاری با یکدیگر به گفتوگو نشستند .گراف نیکوالی رپتووی چ روا دانست که خاندوشک ی
ی ویولون ِ
ی
ی
سفارش بود ،که ایوان رپتووی چ از گوشه
نخستی
ایتالیای خود را برای دوبارهسازی [تعمت] به باتوف دهد .این
دیرین ِ
ی
موسیق ی
ر
دای نامدار دریافت یمکرد.
و کنار ،از

کوبه ن
[ضبه]
ی
در سال  ۱۸۰۳از ر
«فرمای» بر رس ِ باتوف فرود آمد که او یمباید از ری خود گراف به رپتبورگ
دفت ِ بنیادین ِ گراف،
ی
برود .از یک سوی ،این ،بگمان ِ بسیار ،نشان از یک فرمان ِ نیکخواهانۀ پروردگار بهشمار یمآمد ،از سوی دیگر زندگ او
را برهم یمزد و ایوان آندرهیوی چ را با خانوادهاش بهسوی گمنایم تته پرتاب یمکرد .اما ی
زمای برای اندیشیدن نداشت.
ی
ٌ
کوسکوو -پتامون درخشنده و باشکوه زندگ
گراف نیکوالی رپتووی چ به رپتبورگ آمد ،زیرا مسکو ،آستانکینو،
بتارکننده کرده بود .داستان ِ شگفت ی
چت را برای او ی
روزمرۀ دوران ِ دیرین -پس از مرگ نابههنگام ِ زنش ،همه ی
انگت این
ی
زندگ زن و شوهری نه چندان درازمدت روشن است .گرافینا پراسکوویا ایوانوونا «بازیگر» خانۀ نمایش اربای ِ آستانکینو
بهشمار یمآمد و دل درماندۀ آقای خود را یمسوزاند.
«درود ،ر
ر
هسن؟
دختک زیباروی ،تو از کدام دهکده
من به او پاسخ دادم:
رسورم ،من یک دهقان هستم».
این ترانۀ ساخته شده از سوی پراسکوویا ایوانوونا را در ی
زمیهای از آن ِ [متعلق به] یرسمهتفها یمخواندند .گراف،
شگفتزده از نوآوری بسیار زیبای درآیشات ِ خود ،از جاروجنجال ،هراس بخود راه نداده و او را به ی
زی گرفت .گمان یم-
ی
زندگ زن و شوهری یچون وچرا خوشبخت بود .اما گرافینای دهقان ،برای او ر
دمیتی ،پرسی را بهدنیا
شد ،که او در
ی
کوبش کشنده بود ،که
آورد ،و خود چند روز پس از زایمان از دنیا رفت .نیکوالی پ رتووی چ دچار ناامیدی شد :این مرگ
ی
زیر آن تنها هودۀ همۀ زندگ ِ او فرویمریخت هودۀ هوی و هوس را .نیکوالی رپتووی چ که همیشه برای هزاران نفر بار
ی
باشندگ [وجود] خود احساس کرد که خود او برای خود باری است .دیگر هیچ ی
ی
چت
سنگین بهشمار یمآمد  ،ناگهان در
ی
ی
های که به آنها نیاز داشت،
نیمتوانست برای او خوش بههمراه آورد او دیگر هیچ
آرزوی نداشت .رسانجام او با چت ی
ی
هراسناک از مسکو فرار کرد .باتوف ی
نت جزو این نیازمندیها بود.

پراسکوویا ایوانوونا ژمچوگووآ
ی
نیکوالی رپتووی چ آرام آرام رو به بهبودی یمرفت .این کار همراه با دگر ی
گوی بسیار پتامون زندگ و بتون کشیدن
هر ی
ر
خوشبخن کوتاه زمان پیش از این باشد ،بدست یمآمد .نوبت به باتوف رسید.
چتی که یمتوانست یادآور
ر
ی
[ییالف] گراف در راه رپتگوف
تابستای
در تابستان ،ایوان آندرهیوی چ به اولیانک ِ نمدار و دلگت ،به خانۀ
ر
[پتهوف] ،فراخوانده شد .پیشوازکنندگان استاد را به درون ِ اتاق  ،اتاق بسیار بزرگ ِ نیمه تاریک ،که بر روی دیوارهای
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آن پوست طالکاری شدۀ نمدار حبابدار جای داده شده بود ،بردند .نیکوالی رپتووی چ بر روی صندیل نرم پوششدار،
ی
در باالپوش خز ِ مخمیل ،بادکرده از یخوای ،با چهرهای سپید رنگ ،همچون برگ نانوشته ،و چشمان ِ یجنبش نشسته
بود .باتوف یمخواست زانو بزند.
گراف آهسته گفت :نیازی [به این کار] نیست ،ایوان .تنها مرا فریب مده ،نیم شود رسنوشت را گول زد .کار
ویولونها را بهپایان برسان .بهاندازۀ بسنده روی آنها کار کردهای.
باتوف دست و پای خود را گم کرد .گراف از چه ی
چتی سخن یمراند؟ آیا باتوف درست شنیده است؟
ساخی پیانو را یاد خوایه گرفت .همه ی
ری
ری
چت باید نزد من به-
ساخی ویولونها را کنار بگذار .نیازی نیست .اکنون
«
گونهای دیگر باشد ،همه ی
چت ...یمفهیم؟»
باتوف بهناگهان نوک ِ دماغ خود را دید .دماغش ی
ست بود .گراف ،حبابهای چرم طالکاری شده ،نگارههای
ر
ی
رنگارنگ ِ کفپوش ،همۀ اینها برای او همچون باد کویری ِ خاکستی فایم بودند...این دیگر چه چتی است؟ اکنون
باید چکار کرد؟
ی
«آخ!» ایوان آندره یوی چ ناله رس داد« :آخ که چه زندگ ِ رسکشانهای!»
اشکهای داغ بر چهرهاش جاری بود.گراف پشتش را به او کرد و با دستش نشان ِ کوچگ نشان داد.

کوبۀ دوم
ی
آلمای ِ کارگاه در میان بستههای [جعبه]
کارگاه پیانوسازی ِ گائوک در پژواکهای آواها غرق بود .کدیور [صاحب]
پیانوی بر رس شاگردانش یمکوبید.
قهوهای رنگ ِ سازهای هنوز ساخته نشده رفت و آمد یمکرد و با کلید ِ
ی
ی
گفتار همیشگ او این بود« :کلیدهای پیانو سپید هستند ،کلیدهای پیانو سیاه هستند و نادان روش همیشه نادان
است».
تتنگرانه به همه ی
باتوف زمان بسیاری از کارگاه دیدن کرده ،ی
چت یمنگریست  ،گوش یمداد ،و با اندوه ویولونهای
رزووشکا را بهیاد یمآورد ،که دل پرمهر او پایدارانه به آنها پیوسته بود .آیا خو ر ی
گرفی به پژواک [های کارگاه پیانو سازی]
ی
در شوشش سالگ کاری آسان بود؟ و چرا باید این کار را یاد یمگرفت ،هنگایم که کیم مانده بود تا در کار ویولونسازی
ی
ی
بفرمای به او فشار
به درجۀ استادی برسد؟ ایوان آندرهیووی چ دلتنگ بود .خودکامگ گراف او را خرد یمکرد ،این گوش
چنی چ یتی هیچگاه پیش از این برای یاتوف رخ نداده بود .او یرسوع به ر ی
ی
بسیار یمآورد.
رفی به یمخانهها کرد ،ودکای پر
ی
ر
از ماخورکا و فلفل یمنوشید ،رسبازان را در آغوش یمگرفت ،با خدمتکاران آواز یمخواند ،حن یکبار ستت [دعوا] کرد و
نزدیک بود تا در یک ایستگاه پلیس شالق بخورد .اما این هم کمگ به او نکرد.
تنها پس از دو سال ،درست در زمان بهپایان رساندن آموزش نزد گائوک ،باتوف دستوپای خود را جمع کرد و به-
ی
خود آمد .در سال  ۱۸۰۵او فورته پیانوی ساختۀ خود را به آقایاش نشان داد ،و این ساز با نتوی آوادهندگ خود،
ر
درسن آواها و کندهکاریهای باریکبینانه ،باالتر از هر ساختۀ کارگاه گائوک از آب درآمد .پیانیستهای گراف نیکوالی
رپتووی چ -که هیچگاه نیمتوانست در اتاقش بخواب رود -فورته پیانوی باتوف را در آنجا زنده ساختند .او زمان بسیاری
گوش یمداد ،سپس ایوان آندرهیوی چ را بهنزد خود خواند و گفت« :بردۀ آیریا یی [وفادار] یمباشد ،فرین هم در کار
نیست ...ربتس! یم شنوی؟ زودباش ،وگرنه رأیام برخواهد گشت».
ی
رنگ بود ی
فرسد و
ایوان آندرهیوی چ لبهایش را بهروی انگشتان دراز ِ دست رنگ پریدۀ گراف که دارای رگهای آی
ی
پچپچکنان گفت« :روا نیمدارید ،واالگوهر ،به من ،به بردۀ خود ،آسودگ [مرخیص] بدهید...من نه برای خود البه یم-
کنم بلکه برای فرزندانم ...همۀ اندیشهام با آنهاست»...

نگرش

ایوان باتوف ـ ر
استادیواری ِ روسیه

فروش دهقانان بگونۀ ارزان ی
فروش [مزایده]
ی
لبدف
نگارۀ استاد فرهنگ [آکادمیک] ِ
دست نیکالی رپتووی چ لرزید و از لبهای رسد استاد دور شد .چشمهایاش ر
برف زدند و خاموش شدند .او با
ی
چنی ی
چنی ی
ی
ی
چتی
چتی نخواهد بود .نیمدای؟
خشم و خوارانگاری [تحقت] خندید« :دلت بخواهد ،گستاخ! هرگز
ی
نشدی است!»
ی
یهای خود را از ی
پیش یمآمد ،که نیکوالی رپتووی چ دهقانان پولدار شدۀ وابسته به زم ی
زمیبستگ آزاد یمکرد .اما
هیچگاه به هیچ ی
هتمند وابستهای آزادی نیمبخشید .اینگونه او تا پایان ،استپان ِدختیاروف ،گریگور دیکوشف ِ بناساز
ٌ
[معمار] که کاخ ِ استانکینو را ساخته بود ،آرگونووها ،نگارهکشان ِ پرآوازه را نزد خود نگاه داشت .برآن شد تا به اینگونه
ی
نت با باتوف رفتار کند.

نامدارگ
ٌ
ر
دمیتی با
در ژانویۀ سال  ۱۸۰۹گراف نیکوالی رپتووی چ از دنیا رفت .اکنون در اولیانک پرس شش سالۀ او
ر
جارخنهای پادشایه یرسه-
رسپرستان نگهبان خود ،دویست اتاق و خدمتکاران درباری ،همچون شاهزادهای که از سوی
ی
متف [به اینسو و آنسو] کشیده یمشد ،زندگ یمکرد.
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رهای ،کمک کرد تا فرمان
ایوان آندرهیوی چ آزادی خود را از گراف از دنیارفته دریافت نکرد ،اما درخواست برای ی
ی
ستمگرانهای را که استاد ویولونساز را از کار خود بازیمداشت ،یارزش دانسته شود .چهار سال پسی را باتوف دوباره بر
ساخی آنها از بتون را ی
روی ویولونها کار یمکرد و ر
ری
نت بهدست آورد .نیکوالی
حن روادید [اجازه] دریافت سفارش برای
ر
پ رتووی چ تنها یمخواست تا ،موسیقدانان بزرگ سفارشدهندگان او باشند .نوازندگان زبردست نامدار؛ ری یر روده ،که
در آنزمان ویولونیست درباری در روسیه بهشمار یمآمد ،آوگوست-فردیناند تیتس ،رییر بالوی ویولونیست و المار ِ
ویولونچلیست ،که گردشگریهای ی
هتی در روسیه یمکردند ،ویولونیست درباری ،شارل-فیلیپ الفون .نامهای
ر
برجسته ،درخشان در تاری خ ی
موسیق ،از خدمات ایوان آندرهیوی چ بهره یمبردند .تا سال  ۱۸۰۹این کار او را پرآوازه
هت
ی
جانشی
ساخت .هنگایم که گراف پت از دنیا رفت ،فشار به او از میان رفت .رسپرستان نگهدارنده که رسگرم دزدی از
ایتالیای را نوسازی کرده ،آنها را از مرگ نجات داده،
خردسال بودند ،کاری بهکار باتوف نداشتند .او ویولونهای دیرین
ی
ی
ر
ر
آلمای ،که شمار آنان در پتبورگ کم نبود ،در تالش بودند تا در
بیشت نو و رساتر یمساخت .استادان ِ
سازهای هرچه
ی
ی
نارسای بیابند .آنها با رشک یمگفتند ،گویا ویولونهای باتوف کیم سنگیتر و برای نوازندگ تنگ یمباشند.
کارهای او
ی
باتوف با آنها بگومگو نیمکرد.
ایتالیای زیست [عمر] کنند ،یمتوانند به
«شاید ،شاید ...اما هنگایم که ویولنهای من به اندازه ویولنهای دیرین
ی
پای آنها برسند .یگ از همدورانهای ر
آمای و ر
استادیواری باید زنده یمماند تا ویولنهای آن زمان خود را با ویولنهای
ی
کنوی من بسنجد».
ایتالیایها باید
و او بر روی آفریدههای خود نام کوتاه ایوان باتوف را یمتراشید ،تا استادان آینده بدانند ،که پس از
ی
ی
انای ِ استواری ،نتو و آوادهندگ یچون و چرا را به سازها بهدست آورند.
نزد چه کش آموزش دید ،تا بتوانند تو ی

بهای آزادی
امتاتور آلکساندر بود .او در
یگ از سفارش
دهندگان ،که ایوان آندرهیوی چ سازهای او را بهینهسازی [تعمت] یمکرد ،ر
ی
سالهای کودگ نوازندگ ویولون را یمآموخت و دوست داشت تا در بزرگسایل یکبار دیگر کمان را بهدست گرفته و
ی
یک آوای جنگ تازه را بنوازد.

در سال  ۱۸۱۴این سفارشدهنده در بلندی نامداری خود بهرس یمبرد .پایان مبارزۀ ر
ستگ با یورشگران کشورگت
ی
ناپولئوی ابتدای ستایش شگفت ی
ناپیدای
انگت و جشن رسفرازی آلکساندر بهشمار یمآمد ،که پس از
[اشغال گران]
ی
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ی
ی
همچنی همچون
شکوه جنگ روسیه ،بلکه
[غیبت] دو ساله به روسیه بازیمگشت .از او همچون کنشگر زنده نه تنها
ِ
ی
امیدهای کشورمداری [سیاش] آن پیشواز یم شد .پس از این اما یمبایست این امیدها دچار فروپاش شوند ،و ژرفای
یپایان نادرستکاری [اشتباه] او ،آشکار شود .اما سال  ۱۸۱۴هنوز سال شور و شادی بهشمار یمآمد.
ی
ر
امتاتور
ویولوی را که بهگونۀ
باتوف رایه پیدا کرد تا
سسنناپذیر زمان بسیاری بهروی آن کار کرده بود بهدست ر
برساند .کار بر روی این ساز یچون و چرا رسا بهشمار یمآمد و کارشناسان را شگفتزده یمکرد .آیا این پیشنهادی
امتاتور ،به آن یماندیشید ،که آیا او تنها یگ
صددرصد بدون چشمداشت بود؟ باتوف بههنگام کار بر روی ویولون برای ر
ی
«امتاتوری» نامیده یمشد ،یا آنکه او اینکار را انجام یمداد تا چتی به-
کارهای را انجام یمدهد ،که در آنزمان
از آن
ر
ی
امتاتور همواره برای پیشکشکننده خوشنود بهشمار یمآمد :آلکساندر یمخواست دوست
به
پیشکش
آورد؟
دست
ر
ر
ی
انگشت یا توتوندان با الماسها یی
داشتن باشد .گهگاه پیشکشکننده «دستنویش مهربانانه» ،گهگاه یک درجۀ کاری،
ی
زمیبسته
از گنجینۀ سنگهای بهادار [جواهرات] دریافت یمداشت .باتوف ،بهخاطر جایگاه خود همچون آدیم
ی
چنی پاسخ سپاسگذارانه حساب کند .اما او یمتوانست گمان کند ،که فرمان نتومند
(رسف) ،نیمتوانست روی
ی
ی
ی
نشای رسپرستان رسهمتوف خردسال ،یدرنگ او و فرزندانش را از بندگ توانفرسا آزاد خواهد کرد .هر
امتاتور ،به
ر
ی
ی
.
اندازه که ایوان آندرهیوی چ پرآوازهتر یمشد ،به همان اندازه نت یوغ بندگ سستتر یمشد آیندۀ فرزندان او تته و
هراسناک به چشم یمآمد .هیچیک از دو پرس باتوف ،کارگاه پدری را نپذیرفت ،هردوی آنها نسبت به کار ویولونسازی
یکسانانگار [یتفاوت] بودند :آنها خود را از کارگاه دور یمساختند .هر دوی آنها بهگونهای ویولون یمنواختند ،اما آدم-
های همچون آنها ،ویولوننواز یای ی
زمیبسته ،را به بهای دویست روبل خرید و فروش یمکردند؛ ارزانتر از یک قورباغک
ی
ی
رهای از بندگ بود.
.
دنبال
ه
ب
خود
ای
ر
ب
و
ا
آنه
ای
ر
ب
اتور،
امت
نزد
ه
ب
خود
ولون
وی
ِ
بردن
با
باتوف
تندرست
ر
ی
ی
استی آدمها را ببیند .او
آلکساندر یمتوانست دستودلباز باشد ،اما توان آن را نداشت و یا نیمخواست نیاز ر
پیشکش را پذیرفت و فرمان داد تا استاد ویولونساز را آگاه سازند که بنابر ارزشگذاری کارشناسان ،ساز برده شده بهنزد
امتاتور ،ی
او دوهزار روبل ارزش دارد.
چتی به او پیشکش نکرده ،بلکه این اندازه پول به او پرداخت یمشود؛
از اینرو ،او ،ر
ی
او ی
.
امتاتور پاداش نیمدهد بلکه
رساوار آن یمباشد .در زندگ تنگدستانۀ ایوان آندرهیوی چ دو هزار روبل پول کیم نبود ر
ی
ی
زیبای داشت .اما آزادی ،همچنان دست نیافتن ،دور ،امکان-
دستمزد راستی ساز را به او یمپردازد :این ویولن ،آوای ی
ناپذیر برجای ماند ،همچون پیش از این.
برخواسی از روی صندیل ،در ی
ری
زمایکه خدمتکاران به او لیوان
امتاتور ،بههنگام
باتوف بار دیگر رسید [اشتباه کرد] .ر
آب را یمدادند ،بهآرایم به آزارهای ب ی
ی
.
دی دهقانان زمیبسته و رسبازان نگاه یمکرد گذشته از ارج به «نجیبزادگان» ،او
آنهای را آدم بهشمار یمآورد ،که از نزدیک یمشناخت ،و آنهم تا هنگایم که برای او سودمند بهشمار یمآمدند .بازمانده
ی
[بقیه] را او «مردم» ،ی
یعن بردگان یمدانست.

آزادی
ر
دمیتی یرسهمهتف از یک خردسال یخرد بدل به یک افرس جوان ِ سپاه اسبسوار،
ستی شد .گراف
چند سال ر
ی
یروان [تیه] و یدل ،به سبک آن دوران ،شد .مدتها بود که هیچکس از باتوف در گروههای آوازی ِ رسهمهتف یاد
ر
نیمکرد.
دمیتی نیکوالیوی چ هیچگاه او را از نزدیک نیمشناخت .رسپرستان او به این بسنده یمکردند ،که استاد با
ب ر
ی
ی
.
هتین دوباره و بازسازی سازها مالیات خود را به زمیدار یمپرداخت اما ایوان آندرهیوی چ اندیشۀ دوست داشتن خود
را رها نیمکرد ،و در پایان بر آن شد تا یادآور خویش به آقای گیج [حواس پرت] ِ خود شود.
ر
موسیقدان درخشان را در دربار یم-
اروپای برنگاردت ٌرمتگ ِ ویولونچلیست خروشافکن بود .این
در روسیه نام
ی
ی
ی
شناختند ،او را در کاخهای بلندپایگان نوازش یمکردند ،هر کنرست ِ او جشن ِ هت ِ باریکبینانه و شکوه هت واال بهشمار
آتشی ِ ی
ی
هت ِ بسیار واالی
یمآمد .در یگ از روزها ،هنگایم که در میخانۀ ِدموتوف همچون همیشه نزد ِ ٌرمتگ هواداران ِ
ی
ر
استی و ر
ر
ی
موسیق -گرد هم یمآمدند،
مشتیان همیشگ تاالرهای
موسیقشناسان ر
او -شهروندان روس و دیگر کشورها،
ی
او خود را به مهمانان هیجانزده ای که رد اشکان در چشمان سیاه آتشی و زنده شان به چشم یم خورد ،نمایاند.
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او گفت« :آقایان ،من اکنون ویولونسل تازهای راکه برایام آوردهاند آزمایش کردم ،تا دیدگاه خود را دربارۀ آن بیان
کنم .من سه بار با آن نواختم و هر بار از خود پرسیدم :آیا این ساز را همان استادی ساخته ،که آنرا آورده؟ این سازی
انگت است .من تاکنون ر
شگفت ی
بهت از آنرا ندیدهام .اگر ویولونسل بسیار واالی دیرین ایتالی یایام نزد من نبود ،هیچ
ر
آرزوی دیگری بهجز دستش به این ساز نداشتم .اگر ویولونسل من یمشکست ،بخاطر این ساز سواره از فرانسه به
رپتبورگ یمآمدم»...
او با کنجکاوی ارجمندانه از مهمانان پرسید« :این استاد کیست؟ شما یمگویید ،که او اینجاست؟ نشان دهید او
را»...
رمتگ با اندوه رسش را تکان داد.
او بر ر
اسن اینجاست .اما چگونه یم توانم این آدم ساده [معمویل] را به گرویه بیاورم که در میان آن آقای گراف
جای دارد...
موس ریقدان زود نگاه چشمان ِ تند جنبدۀ خود را به یک نگهبان سپاه سواره در جامهای به رنگ شتی ناب
ی
چنی استاد پرآوازهای آشنا نشوم؟»
انداخت .یرسهمهتف خندهکنان گفت« :چرا من با
«این آدم ،ح یضت گراف ،دارای خودی ِ [شخیص] شماست .ویولونسیل که او آنرا ساخته ،ی
نت دار یای خودی ِ شما
ی
بهشمار یمآید ،زیرا او یمخواهد آنرا به شما پیشکش کند .به باور ِ من ،برای شما ناخوشایند است تا پیش مهمانان ِ من
از دار یای زندۀ خودیتان ،یک دار یای ِ خودی دیگرتان را بپذیرید»...
شهروندان کشورهای دیگر بگونهای یرس ی
نگی [زهرآلود] لبخند زدند .یرسهمهتف رسخ شد .جایگاه [موقعیت]
ی
ناخوشایندی که رمتگ از آن یمگفت ،بهناگهان فرا رسید .گراف جوان رسمزده به پتامون خود نگاه کرد .او بدنبال رایه
برای برونرفت بود .در پایان ،او گمان کرد که راه برونرفت پیدا شده .استوارانه گفت« :بهخاطر خدا ،هماکنون این آدم
ی
فرنامیش [تقدیس]
واالی را که با دستان استاد پرآوازه،
را بههمراه ساز به اینجا فراخوانید .من با شادی ویولونسل ِ
ی
ی
ی
[همی] امروز به [این] استادی که این چت کمیاب را پدید آورده ،آزادی یمبخشم».
شده همچون پیشکش یمپذیرم ،و
خدمتکاران به دنبال ایوان آندرهیوی چ باتوف ،که ر
آشنجویانه در اتاق خواب ِ رمتگ چشم بهراه پایان این نمایش
بود ،هجوم آوردند.

ن
پسی [آخرین] ویولونسل
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ویولونسیل که باتوف بر روی آن کار یمکرد ،رس از گنجۀ کاخ یرسهمهتف در فونتانک درآورد .این یک آفریدۀ بسیار
واالی ی
هت ِ باتوف بهشمار یمآمد .خود ایوان آندرهیوی چ یمگفت ،که هیج ساز دیگر ِ ساختۀ دستان اوبه اندازۀ این ساز
«آرستۀ تن و روان» نیمباشد.
ی
لوماکی ،رسپرست تازۀ گروه آوازی ِ گراف ،ویولونسیل را که یتیم ،ناشنوا ،تا
پس از هشت سال آهنگساز ِ نامدار،
روشنای یمبخشد .آنرا
آن
به
و
کرده
پیدا
،
شده
ها
وش
م
و
[عنکبوت]
ها
نک
اندازۀ بسیاری یآوا و بدل به آشیانۀ تارت
ی
باتوف پت بهروز خواهد کرد .تئودور ِدلر با آن خواهد نواخت ،و با شنیدن ِ آن اشکها از چشمان ِ فرانتس لیست
رسازیر خواهند شد.
ی
ی
ی
این ویولونسل نقش بزرگ در زندگ ایوان آندرهیوی چ بازی کرد.
فرمایش [قول] را که یرسهمهتف جوان داد ،یم-
بایست برآورده شود .از سال  ۱۸۲۲باتوف پنجاهوشش ساله بههمراه همۀ خانوادۀ خود در زمرۀ شهروندان ِ آزاد درآمد.
ی
دادگ هر دو پرس ِ خود در ار ر
ی
ی
امتاتوری
کستخانههای
نخستی کاری که او پس از دریافت ِ آزادی انجام داد ،جای
نمایش ر
بود .کاری شگفت ی
تی به کار ِ گرانبهای سا ر ی
انگت! باتوف با بچههایاش بدبیار شده بود او در آنها کشش رسش ی
خی ِ سازها
ر
را پیدا نکرد؛ اما او با شاگرداناش ی
ی
یافی
نت بدبیار بود .او چندبار تالش کرد تا یک «آموزشگاه» پایهگذاری کند ،بهدنبال
ی
جانشینای برای خود بود ،همۀ آنها یگ پس از دیگری «بدردنخور» از آب درآمدند .پتمرد در کارگاه خود تنهای تنها
ماند.
ر
دمیتی نیکوالیوی چ یرسهمهتف ،که یمکوشید تا از هر
در این میان یک رسهنگ سپاه سواره از مفتخوران ِ گراف
ر
رایه خود را به آمف ریتئون ِ یاندازه دارا نزدیک کند ،برای خود پسندیده دید تا در «ودموسنهای [بیانیه های] سنت
رپتبورگ» نوشتهای دربارۀ باتوف چاپ کند .قهرمان ِ آفریدۀ او روشن است ،که نه ایوان آندرهیوی چ ،بلکه گراف بود که
با دستودلبازی دروازۀ آزادی را بهروی بردۀ وابسته به خود گشود .گذشته از دل آکنده از مهر ِ گراف ،در نوشته بر
ی
ر
موسیق خاطرنشان شده بود .در کنار این به شایستگهای ویژۀ باتوف اشاره شده بود،
مهر ِ ژرف ِ یرسهمهتف ِ جوان به
ی
ی
ر
که بسنده یمبود تا او دربارۀ آنها سخن بگوید تا گراف ،با درک ِ این شایستگها ،همه چت را برای خوشبخن این آدم ِ
شایسته انجام دهد .این نوشته بگونۀ بلندپروازانه و گزافهگویانهای نوشته شده بود .دربارۀ باتوف همۀ روسیه یم-
ر
موسیق در رپتبورگ یمرفت .این رویداد در سال  ۱۸۲۵رخ داد .باتوف پس
خواند ،روشن است که سخن از همۀ اهل
ر ی
ی
از نمایانشدن نوشتۀ رسانهای به درجۀ پرآوازگ بسیار واال یی دست پیدا کرد .در سال  ۱۸۲۹در نمایشگاه پتبورگ ِ
موسیقیای ،ساختههای باتوف از سوی کارشناسان ،شایسته شناخته شده ،از او ستایش شد و سینۀ استاد ِ
سازهای
ی
.
واال با یک نشان ِ نقرهای «بر روی نوار ِ آننای پارسا» زیور داده شد در سال  ۱۸۳۳نام باتوف تا به آمریکا رسید ،و یک
ی
ر
ری
ویولوی را به او سفارش داد.
ساخی
موسیق از فیالدلفیا
دوستدار ِ دارای [ثروتمند]

پایان
ی
ر
اپاخت [شمایل]" ی
نت به افزایش نامدارگ ایوان آندرهیوی چ کمک
نوشتۀ رسانهای ِ و .پ .بورناشیوف در "زنبور
بسیار کرد .پیش از نمایان شدن ِ نوشتۀ رسانهای ،ویولنهای نوی ِ باتوف از سیصد تا پانصد روبل فروخته یمشدند و
ویولونهای دیرین [قدییم] (سازهای زیه با گذشت سالها ر
بهت یمشوند) از هزار تا دو هزار روبل ارزش داشتند .پس از
آنکه نوشتۀ رسانهای چاپ شد ،بهای آنها باز هم افزایش پیدا کرد .دهانزد [شایع] شده بود که سازهای ساخته شده
آنهای یمگفتند ،که نیمدانستند استاد ِ پت چگونه کار
های با خشنودی
ی
از سوی باتوف گرانبها یمباشند .دربارۀ این گرانب ی
ی
ی
زندای کردن خود در کارگاهاش ،او همه چت را خودش انجام یمداد .هم کار سیاه و هم بدون هیچگونه کم و
یمکند .با
ر
ر
ی
کاسن و هم زیباکاری را .با دریافت ِ سفارش ،ایوان آندرهیوی چ با شور ِ دلسوزانهای دست بهکار ساخی ِ ساز یمشد .او
ی
بسیار کم یمخوابید ،یماندیشید ،دربارۀ ویژگهای [کیفیات] ساز ِ آینده رویاپردازی یمکرد .توشک [آذوقه] چوب
ی
ویژگ ِ [کیفیت] چوب ،پیشنیاز ی
[رسط]
گرانبها ،نگهداری شده از سوی او از زمان یکاترینای دوم ،یکتا بهشمار یمآمد ،و
دوتای سازها در سازهای دیرین
بنیادین برای دست پیدا کردن به آوای ِ آوادهنده بهشمار یمآید .آنچه را که او بههمراه
ی
درسن و تالش بسیار همراه بود از اینروی آوای ساز نتومندتر و ر
ر
.
بهت یمشد پیش یمآمد که یک کار را
انجام یمداد ،با
ده بار انجام یمداد .او به چنان فرازمندیای دست پیدا یمکرد ،که هر استاد ِ دیگری آرزوی آن را داشت .گهگاه
ی
ی
ر
چندزمای آنرا آوادهندهتر از
باالی ساز ،که آوای ساز را نتومندتر و
موسیقدانای با خواهش نازکتر کردن ِ پوشش ی
ی
چنی سفارشات ِ بربریگونه را نیم-
پیش یمساخت ،بهنزد او یمآمدند .اما چون ساز دیگر بهدردنخور یمشد ،باتوف
پذیرفت .ر
مشتیان ،برافروخته و یرسمنده از نزد او یمرفتند.

ایوان باتوف ـ ر
استادیواری ِ روسیه

نگرش

ر
ر
موسیق دیرین جای داده شده است.
[دولن] سازهای
های از ویولنسل ساخته باتوف که در جنگ کشوری
نگاره ی
او خشمگینانه یمگفت« ،من برای آن زنده هستم تا سازها را بهروز [تعمت] کنم ،و نه برای آنکه آنها را بهخاک
بسپارم .پس اینرا بدانید ،آقای خوب!»
ی
ریسمای که با درایشات ِ مهر ،نیم سده در دل ِ استاد یملرزید پاره شد.
در سال  ۱۸۳۸زن ِ باتوف از دنیا رفت.
ایوان آندرهیوی چ ،که هیچگاه نیمدانست بیماری چیست ،رفته رفته بیمار شد .خود بیمارانگاری ِ سیاه او را دربرگرفت؛
ن ی
سخن بیمار شد .پزشکان در کارگاه او در خیابان کار ی
ر
اوانن
شای نامیمون .در ابتدای ماه ژوئن سال  ۱۸۴۱پتمرد به
گردهم آمدند .ر
حن پزشک ِ یرسهمهت یق بهنزد ِ بیمار آمد .باتوف در  ۱۸ماه ژوئن از دنیا رفت.
ی
استاد نامدار در زندگ خود چهل و یک ویولون ،سه ویوال ،شش ویولونسل ،ده گیتار پدید آورد .بر روی هر یک از
این سازها نام او ،که در یک دوران پرآوازه و سپس از یادها رفت ،کنده کاری شده .گذشته از این نام ،او هیچگونه
بازماندهای از خود برجای نگذاشت .ر ر
اسن ،پرس بزرگ ِ ایوان آندرهیوی چ ،گاوریال ،هنوز سالها پس از مرگ پدر،
ر
ی
ساخی ِ سازها را -که به کمک آنها یمشد پوشش برق زننده
بازماندۀ ارزشمند ِ چوب چهل ساله ،رونوشتها برای
ی
ایتالیای بود ،پدید آورد[ -و همچنی] ،چهارچوبها برای
[الک] را که یچون و چرا همسان با پوشش برق زنندۀ دیرینۀ
ی
شکافها را بهفروش رساند.
ر
در میان ی
ر
موسیق ما جای دارند ،ویولونسل
[دولن] سازهای دیرین
چتهای کمیاب که امروزه در جنگ ِ کشوری
ساختۀ باتوف است .اندازۀ آن کیم کوچکتر از اندازۀ ویولونسلهای روزمره یمباشد ،اما توان آن بسیار بزرگ .آوای باز
انگت است؛ نتوی پر ی
و روشن آن شگفت ی
نیای ِ بمها روان آدیم را شاد یمسازد.
در ار ر
ر
[دولن] خانۀ نمایش بزرگ [بالشوی تئاتر] ،ویولونسل ساختۀ باتوف دارای جایگاه
کست آکادمیک کشوری
ویژهای است؛ جایگایه شایسته .تکنوازان ِ ار ر
ری
نواخی آن بایکدیگر پیکار یمکنند .تکنوازی با ساز ِ پرآوازه،
کست برای
ر
شگفن شادیآوری را برای شنوندگان بههمراه یمآورد.
«چه نتوی؟ چه آوای! آیا این ر
ی
ماجین؟ آن هم نیست .این باتوف است.
استادیواریست؟ نه ،شاید،
ی
ی

ایوان باتوف ـ ر
استادیواری ِ روسیه

نگرش

ی
ر
و یک ی
موسیقدان زود از
ایتالیای سخت است :دستهای
چت شگفت آور ِ دیگر .نوازندگ با سازهای استادان ِ
ی
ی
ی
ر
موسیقدان از نوازندگ با ویولونسل باتوف هیچگونه از توانافتادگ را ر
حن پس از بخشهای بزرگ و
توان یمافتند .اما
پیچیده حس نیمکند.
ی
چنیاند آفریدههای واالی استاد ی
ی
آلمایها آنها را
زمیبسته ،ای .آ .باتوف پس از گذشت صد سال ،از آنزمان ،که
ی
«تا اندازهای تنگ» بهشمار یمآوردند .بسیاری چتها در درازای صد سال دگرگون شدهاند...
س .گولوبوف
از نسک ِ [کتاب] «استادان روسیۀ دوران ِ زمینداران و دهقانان وابسته به زمینداران و ز ی
می» :گروه نگاهبانان [گارد]
جوان؛ ۱۹۳۸
برگردان از زبان روش به زبان پارش و گزینش ی
برخ از نگاره ها از بابک بردیا (آهنگساز ،پروفسور [استاد] رشتههای
ی
ماست [استاد] ی
ر
ر
هتهای زیبا ،نوازنده پیانو و آموزگار در این رشتهها!)
موسیق،
همگای [تئوری]
دانش
بر ی
لی ۲۶ ،ماه دسامت سال ۲۰۲۱

