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 رازهای تاریــــخ:  

ادیواری ِ روسیه   ایوان باتوف ـ استر

ن سال ۱۸۰مناسبت هب  اومرگ  می 
 
 

گو[ و  انداز ]شایعهپوش، چوزن، خوش وف ِ الفی و. پ. بورناشدار ِ گرچ و بولگارین،  دوست ِ نام  ۱۸۳۳در سال  
 قهوه

ی
بورگ« گرد ِ هم یمهنامایی که »ها، در جخانهرسبار ِ همیشگ دایی آشنا  راه نوسگ به موسیقر آمدند، در بزرگای پتر

ی ِ این    ، وفی بازگشته بود. بورناشنگردی  برخورد، که تازه از جها زمایی  را تا  او    خوشبخت را سخت دربرگرفت و روس ِآستی 
 ِ درآیشات ِ گردش که

ی
    ، رها نکرد. ود روپایی خود را برای او بازگو ننم های ای گر همگ

 
بورناش  را  درآیشات  این  از  بییگ  آهوف  زمرۀ  در  او  یافت.  ا  داده ویژه گت  از  تاز ن گروه  ی  های  بود که    درنگ ه 

 نام ِ »زنبور شمال« چاپ شود.  ههای روزنامۀ بولگارین بدر یگ از ستون رخواست شد تا د
 

یم ویولویی  از  ز که    رفتسخن  لیپینسگ ب نوازندۀ  نو به  هور  مش -  ردست،  سدۀ  ی    -زدهمپاگانینی ِ  نواخیر آن  با 
ی ِ تاالرهایباریک شنوندگان ِ    ساخت. ر وین را شیفتۀ خود یمشه کنرست  بی 

 
، که او ساخت روسیه بود، و لیپینسگ به دوستداران ِ سازهای برتر ِ موسیقر یم  ،ویولون

ی
بورگ گفت، که استاد ِ پتر

ایتالیایی   نهگو یچهاز او دریافت کرده، به   را   ویلون  از  
پیش از او بکمتر در  آید، بلکه استادان ِ پرآوازۀ نو  شمار نیمههای ِ 

. درد آن یمها باروپا تنه  خورند تا به شاگردی او درآیند و نه بیشتر
 

 
 کارول لیپینسگ                                                                  

 
بور  ادیواری ِ پتر  ایوان باتوف بود. نام استر
ی

 گ
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کشش نشان داده  کم  در روسیه به او    شناخت اما ن او را یمداری بود، که شهر ویدنبال نامهآسایی بهب  وفبورناشی
بیم او  خیاباِن شد.  در  را  یمکاراو   اتوف  نوسگ  خیابان  به  سادووایا  خیابان  از  در  اننایا، که  خانۀ کوپریانوف،  در  رود، 

]حیاط[  آن  دیواربست  به  ی ِ  برای رفیر اشکوبۀ سوم، که  ، در  دید. جا یمپشنر باال رفت،  ی  ه و چرکی  تت   
پلکایی از    بایست 

دستکش  برای  دلسوزی  بنف  های  بدون ِ  و   شی ِیاس ِ  آر هاجامه  نو  روی  ی  بر  دیگر  از    استۀ  بورناشیوف   ، نارنج  ی  آستر
مردگ وپلکان باال رفته و چند ساعت به گفت با پت  بینانه را  ای باریک نوشته  سپس در »زنبور شمال« ت.  نشس ویژه    گو 

 چکامۀ هوفمانهچاپ کرده، که ب
ی

مون« را ب  ساخِت   »ویولوِن   ،سادگ ای همه  نوشتۀ روزنامهآورد. در این  یاد یمهشهر ِ کر 
ی آن ی ِ آفرینشرا بپسندد: هیچ واژه»زنبور« آن  گونه نوشته شده بود تا خوانندۀ چت  انۀ دشوار ِ ایوان  گر ای دربارۀ راه هتی
[ دربارۀ دورایی که او یک جوا  آمد. به چشم نیم  باتوف  ی رانده شده ]تبعیدی[ و بردهی    ِن هیچ آوایی ]صدایی -در سال  چت 

ی خوب و مهربانانه بود، از برخور همرسید.  گوش نیم به  ، آمد شمار یمهب  های پس از آن اندازه خوشایند ِ ایوان  د ِ ی  ه چت 
   . ۱۸۲۹ ساِل  سازهای او در نمایشگاهِ کامیای  ِ بسیار ِ دهندگان تا  سفارشیوی    چ با دره آن
 

 د. ، شاد و شیوا نوشته شده بو کنندهای رسگرم گونههین نوشته با
 

 شکیکهای گنجکوه
 

 مهها از زمانباتوف
های دیرین  آمدند. خانوادۀ آنها از زمانشمار یمههای گراف بتفهای دور »دارایی مسیج« رسی

  در جنگل
ی ستانکینو، بر روی کوه  شهر مسکو   های پایی 

ٌ
 یم های گنجدر کوسکوف، ا

ی
باغبان، ،  ها باتوفکردند.  شکگ زندگ

 تنگاتنگ با یکهای خبوده و در آشیانه کار چوب و  بافنده
ی

 و کار کرده،   دیگر و در هراس از فرمانروایاِن انوادگ
ی

آلمایی زندگ
وابسته به   صد و پنجاه هزار دهقاِن   ها در میاِن گویی که باتوف  پرداختند. خراج یم  -فگرا-نیافتنی خود  به ارباب ِ دست 

ی  از  دار زمی   مه  درباری    خانداِن   داراترین  آِن ها، که 
بودند، گم یم تفرسی اگر در ساِل ها  بر روی    ی آندره  نزد   ۱۷۶۷  شدند، 

     شد. ویولون شد، زاده نیم  ۀ نامدار  ی بنام ایوان، که سپس استاد ِ سازندهای گنجشکگ نوزاد ِ پرس کوه
 

ی نداشت،    گونهساخت. آندره ی ِ باغبان آنها را شکننده یمباتوف   مسکو نزدیگ به   که باید سواد خواندن و نوشیر
کرد.  دستینه ]امضا[ یم  ،شتاری کجای مست با نو کلبه  راهباِن   ج  ]مستعار[ خود را خود، همانندِ ای، نام سپنگونههاما ب
 ِ  له را او برای آموزش به دبستاِن ان شش ساایو 

ی
د. محیل وارای  خانگ  یوسک ]گنجشکگ[ ستر

، کهالف، ب، را ب»  «ارواژه ]فعل[ را، خب... کار بت 
 

یک از  آوایی ِ ،  نوپا   اِن پرس   ماهپس  توخایل کردи»  نشانۀ  را  و    هب،  ه«  »انبارها«  بسوی  رسیدند. سپس  الفبا  پایان 
ی ]نقطه« تیلоبازگفت«، »تیل ]نقطه[ گذاری   »های نه»تیتال«، سپس بسوی نشا [ رهسپار شدچی  ی  ند... چی 

 
آموزش،    ساِل در   پدر  دوم  از چشمان  شادی  باتوف  اشک  شد ایوان  او نسکرسازیر  بس  ِ:  بنگاه  بزرِگ    ِ  یر چا  یار 

 :  با فریادی ِ دهشتناک، بیان داشت  بسیار رسخ شده و  سایی را زیر و رو کرده، کلی 
م  پرسک ای بیار... سوی یال دراز در آموزشگاه کم است... چای، آره، چدیه به او از ار خواهد داد! آزار را آز  سپس او »

،  کنار بگذار   ن نسک را آ ی  . «و بنوشی  ریزم بشت     اتبرایتا ، بنشی 



ادیوا  گرشن   ری ِ روسیه ایوان باتوف ـ استر
 

ون رفت و ابپارچه  بزرِگ پدر   ۱۷۸۱  در سال ی با ناخ  با جنباندن ابروهای پر پشِت   ف از شهر بت  به    شنودیخاکستر
   خن آمد: س

ی نیدگادر شما  » ی ِ بچه افتاده، چرا به اندیشۀ زمی  گردد، و او همیشه با  رسخود یم  ساله  ک پانزده اید؟ پرس گت  ساخیر
امونِ نسکچه پت  بغلش در  زیر  ]کتابچه[  آواره شده. انبست  ای  پیشه  .. ها  او  به  آموخت،  باید  او همچون یک  ای  وگرنه 
پرداخِت   دهقانِ  به  ناچار  ی   وابسته  به زمی  از هیچشود.  دار یمخراج  او  آیینی  اگر  ده   بهره گونه دانش و  چگونه  باشد،    نت 
دازد      «ها! نادانای  ، ه...آ؟بتر
 
لبه آی     هخود را بدستان سیاه لرزنده  شت  گان   پنج  کرد،  پاک  ورمانندییپشبینی خود را با صدای    بزرگ ِ بافندهپدر 
اهن   بو    مالید   یش خو پت  به  بیشتر  ادبا خشم  ی  اه گفیر بت  افتاد د و  به گریه  به  ره آند.  امه داد. مادر  با خاموشی  باتوف  ی 

ی چرِب آن بر روی پشته  نگریست، که در پشِت پنجرگ یم   پر های  گنجشک  انبویه از شکارچیاِن   ، بستایی   های سیاه زمی 
   زدند. گشت یم  رسوصدا 
 

ی یم  درختک  رسندیمفرا  روزهای گرم روشن . شد تاکنون وانیا مانند درخنر جوان بزرگ یم ها  یخ . شود جوانه زده، ست 
ند ایی به خود یمشکوف ، پیچ خورده و رنِگ ریدهپرنگ یهاشکنند و برگیم ی   . زیر داد گت  و فریاد پدربزرگ، او برای نخستی 

 خود یم
ی

  .اندیشدبار به زندگ
 

ا نیم  ز پس  تراشیدهخوراک  ریش  منشی ِ  رفتند.  دفتر گراف  به  همه  یک    کاه کپنجپ  ،روزی  دریافت کرده،  مش 
ی را در نسکچۀ ]ک ی  در شهر مسکو    ، دار نوشت و پروانۀ دادن جا به پرس خردسال، ایوان باتوفتابچه[ بندچت 

ی
برای زندگ

یطرا   شود، پیشۀ   کار آموزش  هاو دست ب [ کهبا این بایسته ]برسی
ی

 . دست آنها داد هببافندگ
 

 استپان دختیارف
 

، استوانههای ب نردو گ  خردساالن با کمک   و   ست پر رس آورند ، این کارییمچوی  را به رنگ قرمز در   هایزرگ چوی 
[ از زیر دستگاه از  هاپدالها ]پایی   .برندرون پارچه یمها را به دشوند که نخها یی پیوند داده یمها به قالباستوانه  .صدا

ی ]فلزی[ از آن یمو ه  د زننرس و صدا به آنها لگد یم با  بافندگان    -  ند رو جا در یم را با    گذرد، پارو ر زمان که پوشش توپالی 
و بر روی پارچۀ سختدست ی  ها زم از این کوبش  .کوبندیم  کشیده شده  ها گرفته و هر بار با نت  به  کلبه  های  و پنجرهی 

ی   در   :شوندها کوبیده یمهای ویژۀ پا و وردنهه، تختدمدم تا سپیده. از سپیدهآیند لرزه دریم ، فریاد و  رسدرگیم آواهای تت 
دور   ،استادان   ِرسزنش در   

ی
پارس سگ نیشگونزدنلگد  باشد. دست یم مانند  و شتاب، جنبش ها ها،  تند  را    ،دار های  رس 

ی پارچه کتاتوانیک بافنده خوب روزانه یم  .آورنددرد یمهبسیار ب و د هفت آرشی   بت 
  که یک بافندۀ ، اما برای آندهد   نیی

 ششی زنده از دستگاه، فراموشکار و بخناشنوا  خوب شد، باید 
ی

 .دهای بافندگ
 

 او   در پندار    .، نخ به نخبوم، بله بوم، هموار، سفید 
ی

، با  ش، مانند پدربزرگشایاکستر ، تا موهای خوانیا همۀ زندگ
 د و یکیک رشته سفی

ی
-هم یمهرا ب  او ل  ه حااین اندیش   .کندنابخردانه کشش پیدا یمت و  ، سخذیر ناپگونه از کار خستگ

این کار د بزد:  او  پرسیده یم  .آمدشمار نیمهلخواه  او  از  ب»شد  اگر  او  به    «آید؟شمار یمهپس چه کاری، کار دلخواه  او 
و    .ود داشتروان خ  ای آرامه، اگرچه این پاسخ را در شکافایی را برای پاسجی روشن پیدا کند هواژه توانست  سخنر یم 

از  ی  برای جلوگت  تنها  آرزوی کار   .ک خوردنکت  نه  بیچاره  نامدار این  برای  را داشت که رایه  ، و  ، شکوهرسافرازی،  یی 
ون بودن از فهرست   آزاد باز کندپاشی مسیج ]تعمهای بازنگرانۀ "دارایی آببت 

ی
 ... ید یافته[" به زندگ

 
ی بارۀ در در پادگان کارگران، شامگاهان  در میان زده کرد. را شگفت وانباتوف ج ،یک داستان .شدگو یمو گفتهر چت 

ی   بندگان پازمی  ههای  رسی مسکوی گراف  ی  دختیاروف،  مهیی  استپان  آدم   آدیم تف،  سوی  از  موسیقر که  در  های  توانا 
ی موسیقر    ،به فرمان گراف  ته شده بود، پیدا شد. برجسته شناخ ایتااستپان را برای فراگت  در آنجا او    تادند. لیا فرسبه 

آهنگساز  یک  شد.  ن  ،همچون  به گراِف امدار  و  بازگشت  مسکو  به  ه  سپس  باریسووی    چ رسی پیوتر   ، شناسانده  مهپت  تف 
شد.    ] ترش]معرفی با  جوان گردگراف  به  قفطرویی  یک  در  شده  و  پاشی  روش  مردانه  بلند  اهن  پت   

ویی بت  ]جامۀ  ان 
[ ابریش کشور  ی ی بیم، و ههای خاورزمی  ین  که با دستینهنامۀ آموزشی او  های پایانهینامهه گوامچنی  های ] امضای[ بهتر

ستان  های ایتالیا دستینه شده نگاه کرد و گفت: استادان هتی
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 فختیارو تپان دسا

 
،  د [ دربارۀ تو نوشته شده درست باشها]روزنامه  ها   اگر آنچه که بر روی برگمن...    ِن وش کن، آدم نادان، فرماگ»

  اواتینا و یک روندوی کنرسیر بنویس. وه آوازی یک کو برای آن گر دار درست کن  شاخ  پس تو برای من یک گروه آوازی  
 «. روش نینداز دانش   به گردِن  گناه را    ،رنهاگر بدرد بخوری   که خوب است، اگ

 

 
ی شاخ موسیقر   گروه آوازی    دار دار وابسته به زمی 

 نگارۀ امروزی 
 

بگراف   داشت  اپيوتر  دوست  اربای   ريسووي    چ  هیچ  . ند ك  ارضا را    خود خودخوایه  ِدختیاروف که  یم  استپان  گاه 
اب[ نیم  از نا]رسی ایتالیا یم زرین ِ سبک   در  که در همان روز ِ نمایان  ستا  این نوشید.  یۀ مسینا یمحنوشید، در 

ی
شوندگ

  فرماِن نگ این نوشیدیی رها شود.  ست از چتوانگاه نودکای سادۀ روش افتاد و دیگر هیچ  ی خود، او به چنِگ قاآ  ابر  بر 
ین گونه  فگرا ی  هپیوتر باریسووی    چ خوشنود بود، اما، فرمان داد تا استپان را شالق بزنند، بهای انجام داد.  را او به بهتر می 

، تا او  
ی

-ارانه یمبند و بنوشید که مست ِ مست شود، او ی  که ِدختیاروف تا آنجا یم  زمان بود آننشود. از  خودپسند سادگ
تننوشید  ب،  زمایی  زمانشالق یم را    او   که آمد خود یمهها  در  یا  و  میاِن زدند  بستهتهفه  های کوتاه  روی  بر  های  هایی که 

بورگ،    ، در نمایشات ِ ِدختیاروف در مسکو   نوشید. یم  موسیقر   های نتبزرگ ِ برگ ون از کشور اجرا یمدر  پتر د و  شبت 
ی خود را  تیک زورگوی  دانست، که  را ددمنشانه نیمینچکس ا و هی  ت. انگیخ شگفنر تماشگران را بریم ندخو دست آهنی 



ادیوا  گرشن   ری ِ روسیه ایوان باتوف ـ استر
 

نمایش  نگاه یمبر روی نویسندۀ آن  بتواند در داستان  استو خواهان آن  دارد،  ها  او  برده و  تا،  های ِدختیاروف دست 
 زد: د یمآزاد کند. گراف لبخن را وی    تا او  د ، البه یم کر پان بارها بروی پاهای گراف افتاده است گر آنها بداند. هامخود را ال

ی در آزادی... دست از نوشیدن بردار،  وی مست را رها کنم؟ تو یمکجا من ت» به مشام بوی الکل    گر دیکه  هنگایم  مت 
 «... کرد   شود ببینم چه یمتوانم یمزمان ، آننرسد 

 

 
ِمِتف ر باریسووی    چ اف پیوتگر   رسی

 
-رف بتواند رنج که دختیا  کش نبود   د، که استپان دیگر دست از نوشیدن برنخواهد داشت. فهمیگراف خوب یم

   : کرد یگران داوری یم، دربارۀ او همچون دربارۀ دجوایی  رس حنر وانیا باتوف، از  های خود را با او درمیان بگذارد. 
!  ا   از کار   خود را »تو   نگ من دیگر نخواهم نوشید. برای من    به مسنر گرایش پیدا کردی؟ نه،  چرا نداخنر    ]زهر[ است  رسی

ی اس  همه اش  باشد، نباشد  « ت. نه، من دیگر...من... یک چت 
ها  ، که بفهمد   ا پیدا نکرد تا وانیا هنوز زمان آنر  ی ی ای  تا اندازهچت  و   ند که ریشخباشند، هنگایم  یم دهشتناکبر روی کرۀ زمی 

 ودکا، بلکه    نه  . د شو های بسیار شایسته یمبهرۀ آدم  رسواسازی
ی

 و بردگ
ی

نابود ساختتد   ، شایستگ .  استپان ِدختیاروف را 

ب  ِ تلخ برخورد پیدا کرده، و 
ی

با راستینگ ی خوب و واال،  ی ی درخشنده و شگفتاندیشیدن دربارۀ چت  ی ی در دل به چت  انگت 
ی   رسنوشِت  ون شد: »نه، من دیشه فرو رفت و با شتاب از کارگان. وانیا در ادار شد این آدم وابسته به زمی   بت 

ی
بافندگ ه 

 نخواهم نوشید«. 
 

 فرار 
 

[  ای آمدند، از دادهشمار یمهب  ِتف همِ هرسی ی  هامسکویی که دارایی وران  پیشه  ۱۷۸۴در سال   ی آگاه  شگفت  ]خت  انگت 
ووی    چ، فرما  راِف  ِ گگویا پرس   ند که شد ، نیکوالی پتر ی   که جوایی از دهقاناِن   هن داد پت  ای گروه آوازی خود  ر  مسکو را ب ِ پایی 

آموزش در ساختپیدا کنند، که   ب  خواهان  باشد و  این کار شایس ا ر ویولون  بای  ی  نت  ی کاری    شد. ته  آرزوی چنی  وانیا در 
  دستگاه  در پایکار    از   رفت رونب  راهبود  این  و  سوخت.  مانند یمای ی  بگونه

ی
ار هم ک  . استادی ویولون  به سوی های بافندگ

ه  بود  هم  باریک و  ، کاری  تنتی نه  بردبار بینانه، که  به  نیاز  ویژ ها  بلکه  دارد،  زبردسنر  و  شتر  یک   ی 
ی

ی گ رسشتی  و    های 
. کنجکاو  ی ی نت 

 ی هتی
  «... بزرگ،   شاید مرا برگزینند من به کوسکووآ خواهم رفت، بابا: »گفتیا  وان
وع براه انداخ هزرگ داد و فریاد بربپد آمد و    پدرش از وارابیاوی  و رسزنش کردن او کرد.   ه هراساندِن ت، نکوهش، رسی

 بخورد که پرسش در کارگاه  سه سایل را یم   ی باتوف افسوس آنبا پدربزرگش همآوا شد. آندره 
ی

شده  کار گرفته  هبافندگ
 بازگرداند؟  را  ها سال  آنتوان مگر شوخی است؟ مگر یم   ،سه سال از جوایی   بود. 
ی از آن نماند.  »  گونه بود خواست ِ پدر،این  «وا باشی پر در اندیشه نباش که ی  » از رست بدور افکن، تا آنجا که هیچ چت 

 است«. پدر و مادر تو  این خواسِت 
 

ابیدن دراز  برای خو ،  گرفتهای چوی  كه جای پادری را در پادگان كارگران یمی تختهایه كرد و رو پدرش را همر  وانیا 
  است. شب  پس از نیمه  ۲انگ برآورد   نزدیک به  ببرای بار دوم  شب است.  نیمه  اما هنوز خروس بانگ برآورد      .کشید
ی درخت نده دود یم  ، گاز ند بود   های کاج در حال سوخیر پاالب ]خزینه آب[    ی پرتوافکن به درونهاذغالکرد و  گت  یک 
از  ،  کردند پهلوهای وانیا درد یمآمد.  ار یمشمهگایه برای زیربام ]سقف[ سیاه بتکیه  ،ه نفر جاپنف ِ پ   و   خر    .کردندچکه یم

بود   چشمانش اشک پنجره   نویی را جای داد.   ِدسنر   چراغکروشۀ آهنی پرتوافکن،    است و دروِن او برخ.  رسازیر  پشت 
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دست   زور  ا باین بازرس به پادگان یورش برده و  س از کیم پ.  دم خواهد بود زودی سپیدههب  خواندند. یمپراکنده   خروس ها 
ی هب  خواب فرورفتگان خواهد شد.  ه ب ِکار از هم جدا ساخیر
   «ها! ا، اهرمنه، ابلیسید وشن شده. بلند شو ا ر کنند، همه جشان را پاره یمها گلوی بلند شو بزدل! خروس»

ب زود  روی  هوانیا  بر  رفته،  بزها  پارچها هایشانهسوی  پشم  ایش  پدرش    شتر   از  را که   
ی

خانگ انداخته، چوب شورهای 
کنان  پفو    نگایه به پادگان خر    سپس   . خورایک خوشمزه و دوست داشتنی  ؛ش گذاشتاهایدر جیب  ، ش آورده بود اایبر 
، بسوی پاسگاه در کوسکووآ رفت. ذارده به پیشواز ِ سپیدهچۀ آرام ِ زاموسکوارتسگ گم به کو اخت و گااند ی  دم ست 
 

 ی خوب کار 
 

ین استاد موسیقر ]ساز  وف همچون بهتر ارتنی ریاد  شد. کارگاه او در کشناخته یم  ساز[ در مسکو   هندواسییل والدیمت 
ی بشگایه  [ آموز مسکون کانویی در سدۀ هجدهم در  ]خیابا   شاگرد،   آمد که در آن همواره نزدیک به دوازدهشمار یمه نت 
باریکساساز  یکوانیا  آموختند.  را یم   ایهبینانزی  بباتوف  آموزش  برای  از کوسکووآ  فرستاده  هراست  وف  والدیمت  نزد ِ 

بافکارگاشد، که حنر پس از فرار خود از    زمان آنه 
ی

ن را  ندگ بپیدا  تا  بیاید.  هکرد  وان ِ کاخ ِ کوسکووآ، در میان ِ  ای  ر دخود 
هفت کولیاس سپید،  و  بنفش  فندقهای  سها، گیال های  توسهپرنده،  بارانکها،  دها،  سیبها،  و  ،  رختان گیالس 

با  باغ  انداز یک  نیکنمایانگر چشم  جوان،  پیشگاه گراف ِ  در  فرانسوی،  پیچیدۀ  ووی    چ، سه موسشکوه  پتر دان ِ  یقر والی 
هاو بنیادین ِ دستۀ آ  ی   یهاچهبپرس آواها ]صدا[ و شنوایی ِ    -یر، فاتسیوس و مایفه-تف  مه زی رسی -دار را یم وابسته به زمی 

آسنجیدند.   از  ی  برخی  را  فرستادند،نها  خانه  به  ای  درنگ  دس نوکران  دستۀ    ایگوشه  ر تاده  از  ی  رفیر ون  بت  برای  را  آنها 
ی  دادند.  یمهای ایوان جای  ها را زیر ستونندیگران را برگزیده و آند.   گراف راهنمایی کرد ِآوازی   ن درمیان برگزیدگاوانیا نت 
 ِ کامرتون  یر با خواست ِ آوافه   شد. یمدیده  

ی
[ گوناگون، زمان بسیار ]چنگال کوکدادگ ۀ آوایی ی با  ساز[ در الدهای ]زنجت 

  ، اما خواند   ر دهد ها را آزاوکتا چکا  ود ب   که خو گرفتهآنگونه  دوم را  وای  ر ِ شکنندۀ خود آوانیا با آوای زی  زد. او رسوکله  
آ.  درست را  او   

ی
هماهنگ وان  زمودند. سپس  آزمون،  از  بهپس  و  را درون گاری گذارده  بنکارت یا  ریاد،  وف  هنی  والدیمت  زد ِ 

 بردند.  
 

 
 ر ]صاحب[ خانه و کارکن یو کد

«، چاپ شده در سال فانوس جنسک ِ »نگاره از   ۱۸۱۷ادویی
 

ی برای استن را شاد سباتوف جوا  ، ار تازهک ی شور ِ آتشی  ی روز در  ااخت. چنی  پیدا    باتوف د شدن را، که او از نخستی 
[ رسایمند  در  کرد،  هیچگاه  هنوز  خود  صاحبخانه[  بود.  نشاگردان  ویولوندیده  آزمندی  با  اباسوانیا  کنتر ها،  ها، 

 هر یک از سازها در تالش بود  ی ِ درجۀ آوادهند ه، با اندازه گت  در دست گرفتا که کارگاه را پر کرده بودند  ها ر ولونچلوی
ی

گ
 
ی

 ها، دسها، بدنههای کمانتا ویژگ
ی

وف،  هرسشدر پ   آنان را روشن سازد. تۀ سازها بر آوادهندگ ای گهگایه او از والدیمت 
بینی شاگرد تازه دیده یم ی -بسازد و او ایندون کمک ِ استاد را ب خواسته شد تا کمایی   هفته، از باتوفاز دو گر پس ید شد. تت 

ین گو  وف در ازای این کمان ا  د. ای انجام دانهکار را به بهتر ی سه برابر آنچوالدیمت  تان  ه را که از کمایی که با دسز مشتر
ی ِ ویولون را آموزش  پیش از این، سا در جایی   که باتوفکرد  شد اینگونه برداشت  یمشد، گرفت.  شاگردانش ساخته یم خیر

وف یم.  بود  همراه خود به کارگاه آوردههبا ر   نکاردایی نوی  دیده و  ود، و از ته دل  گونه نبدانست، که ایناما واسییل والدیمت 
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 از شا
ی

ی رسایمند را ناچار یم  او در شگفت بود.   هاییستگ ی شود. نیمتنها یک چت  ار فش ف  باتو   به  شد ساخت تا خشمگی 
او سفارشات را   تا  با تالش  د.  فرجام رسان هزودتر ب آورد  پایک ساخته  بسیار درسنر او    ا امآورد.  دست یمههای خود را بو 

برای   بزمان بسیاری  ی  ها، گوشآورد جوش یمد یک سماور  ، ماننکرد ف رسزنش یمیمت  والد  . شد ار گرفته یمکهاین کار 
  ه دلیل ا بوانی  رس   بهو    آمد یمولنگاری    به دلیلدیگر    شاگرداِن رس    هاین بالها ب.   کردیم  زخمو    کشید یمدانش آموزان را  

 داد.  ه یمکوشانه به کار ادامت آورد و سخاما او تاب یم .تر از دیگرانهمراه با درد، دردناک  –اری ککند 

    ر شدندانام پندارهای 

با گفت همراه  ابتدا  سفارشو در  با  نسکگو  از  سپس  خوانهدهنده،  شدهای  ا  ده  های گت  ی چت  بسیاری  از  باتوف   ،
 و گس دربارۀ چ

ی
ش ِ  گونگ هاین ج سازی آگاه شد.  کارگاه ویولونتر ی تا    ایستار برای او انگت  -هکار را ب  خود ِ ایننه تنها  شد 
. افرازانۀ آنداشته باشد، بلکه گذشتۀ رس راسنر دوست  ی  را نت 

  ند، که سازهای موسیقر گوناگون پدیدار شد  ای کوچکهبنگاهدر سدۀ هفدهم در ایتالیا، بیشتر در شهر کرمونا،  
شمار هرآوازه بتادان پاین اس ،در کرمونا های موسیقر پیدا کردند. ی برابر با آموزشگاهارزش بسیار  زودیهب آنها  ند. ختسایم
آندرهیم آنتونیآمدند:  نیکولآ،  و  آندرهو   ، آمایر جوزپپه گوارنر و  و  )آ  ادیواری  استر آنتونیو  آ ی،  گوارنری(،  آ  ندرهشاگرد 
-  شاگرد آنتونیو آمایر بالید.  یم  -ماجینی و گوادانینی -یا به همشهریان خود  ی برش  یری. روخ    جوواننی باتتیستا   چسکو و نفرا
ول جای -تایت  اکوف اشی  گذاری کرد. بسیار واالیی را پایهنجا آموزشگاه گرفت و در آ   در تت 

آف از  اروپا  استریده همۀ  واالی  بهره یمایتابرجستۀ  ادان ِ  های  بازسجست.  لیایی  رفته  آنها ن ِ کو ازندگارفته    رکورانۀ 
، و پرشمار شدند.    و اشتایت 

وان ِ اندیشکدۀ آمایر ادیواری بگوارنر ،  گرویه دیگر   گرویه از آنها خود را پت  شمار هی و استر
از سوی آموزگاران ِ بزرگ پدیدار  زمایی یک  را کههایی اما همۀ آنها با هم تنها در تالش بودند تا سامانه و ساختآوردند. یم

ویولوندارند.  اهنگ  ند، بودشده   در  بنیادین  ی ِ  س  . باشد یم ها  ساخت ِ کمان  ،چت  پنجاه  و  درازای ِ صد  دوران ِ  در  از  ال که 
اندیشکده شکو  ایتالیافایی  این دستگاهیی یمهای  در ساختار ِ  ]کمانگذشت،  برای ها[ هیچها  کمیل[  ]ت  رسایی   گونه کاری 

شمار هناک بهای بسیار زیبای سدۀ هفدهم را پنداری بیم ونهم از نینی نش پس  رگونهه  ،استادان ِ نو آنها انجام نشده بود.  
ر  خود   

ی
پرآوازگ و  موبآورده  بازسازی ِ  در  یممو ها  آنها  د  . ند دید ی  جای  کمابا  روینادن ِ  بر  و  سیم  ها  ویولون  های 

ی آوای پر   ِ نخستی 
ی

ی ِ اسشناس ی  ده، کار واز کننفراخواندگ ه  ک  یبود استاد دیشکدۀ تکم ان یا دس  و  تاد درنگ در توان شناخیر
 .  بود   زمایی آفریدهساز را یک

ی ِ بسیار خوب برای  وا برای یک خواننده یا یک  ست که آهمایی   ،بردستویولون خوب برای یک نوازندۀ ز  دوربی 
ِبس   باشد.  شناس یمستاره ٌووه،  استر نامشناارهست  ،سلشوبرت،  دسان  سازندۀ  استادان ِ  هستند.  ی داری  و    ل، هرشوربی 
را مدیون ِ دور فرائن ی هوفر کامیای  خود  ی است کآیا شگفت.  باشند های خود یمبی  امون ِ درخشنانگت  پت   ِ  ه در 

ی
پرآوازگ دۀ 

گ و دیگران- های زبردستویولونیست موسیقیایی ِ ، ٌرده، ٌرمت  ازهای بسیار خوی  را برای ، که ساستادایی های نام -پاگانینی
، حنر آماده باتوف آماده برای ی    شوند؟ده یماختند، دیآنها آماده س

ی
، آماده برای از خودگذشتگ ی   بهره شدن از هر چت 

او  که از  -او در آرزوی آن بود تا برای آنساز ِ برجسته شود.  ان ِ ویولوند، تا بدل به یگ از استادبرای هرگونه سخنر بو 
هنگام کار در  هبهای خود بنازد.  دهه هریک از آفریت تا بیم خواس   او را رسا سازد.    آیر نام برده شود، خود های  دهدر س

وف، در میان ِ گرد و   -ها ]جعبهدانای ویولون، ویولونهها، کمانها، پیچک، سیمها، چاقوها خاک، رندهکارگاه والدیمت 
اباسها ها، باسونچلا، ویولگیتاره  ها برای ویوالها،های ویولون[، بسته این کار را   که او  گویی   د،کر یم   ها، او شادی، کنتر

ی   یماما کارفرما این را نداد.  انجام یمخود  نیاز ِ درویی   براینه برای دستمزد، بلکه همچنی 
ٌ
  و به خشمندکاری افهمید، و از ک

 ترساند. اف یمگر   د ِ خو نزد ِدر جنگید و او را از دادخوایه ]شکایت[ آمده، با او یم

 دادگاه 

راه  مه رگاه را بهرسپرست ِ کا.  پا شد بر پت     افودی پس از مرگ ِ گر ز هنا، بستانکیدر آو   ۱۷۸۸دادگاه در تابستان سال  
ووی    چ دادگایه یم ، در کرانۀ  اه انگلیشگدر یک جایگاه ویژه، در میان گردش  و اردند.  کشاگرد ِ او، گراف جوان نیکوالی پتر

 ِ پرود نشسته بود.  
ی

وف با آوایی لرزنده راستینگ . باتوف در  کرد نمایی ]اثبات[ یمهای خود را باز یهدادخواواسییل والدیمت 

ی یک کاله جشنی را با دانوهایش ایستاده بود، و شتابزده  گوشهکناری بر روی ز   د.  کر ا یمستانش تهای تت 
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وف یم گفت -خواهش یم،  واال که گراف بودن درخور شماست  آقای برازنده، فرمانروای گراف مهربان،  :  والدیمت 
برای   ]مستند[ ساز پشتوانکنم  اما  ه  ی نشوید.  بکنم،  ی خشمگی  باید  او چکار  با  ر[ یممن  تنها گزند ]ضی او  -هنگایم که 
 ... کند ودش را یمکار خکنم...اما او  ری یم این. من هر کاهتر از خب چه بکند، بیش از دیگران کار یم رساند؟

پاشنه ال  یدار ِ قرمز گراف با پای خود که در کفش ِ  به  را نوازشگرانه    گ کوچ   سگ ِجای داشت،  ماش  با روکش ِ 
مرد، تو ب: کنان گفتدرهدهان او  . کناری انداخت در زمایی که  اهد کرد، درست خو ا کمان من بگو   شاگرد ِ بد ِ تو چند تهپت 
   کند؟یم درست این همه باتوف به تنهایی 

وف زانو زننده، شکوهمندانه پاسخ داد   تر از دو تا... مهربان،   نه کماف ِ دو تا، دو تا، گر : والدیمت 

ی  د پر از سپی  دست ِگراف   وف و    هبآنها  نبش درآورد، که از این کار برق  به جرا  ها  انگشتر باتوف  چشمان ِ والدیمت 
 . افتاد 

 بر زبان آوردی که برای کمانهت که نادان است، زیرا خود تو بپیداس   : او از ته دل بانگ برآورد 
ی

های باتوف سه  تازگ
ی. ای دیگر پول یمهاز کمان  ابر بیش بر  ی آن دشوا  گت  ببنابراین، دانسیر اتوف برای تو بیشتر پول  ر نیست، که کار ِ کمتر ِ 
از کار یم تا  شاگ  آورد  دیهر  در    گری. رد ِ  باتوف  معناست، که  آن  به  این  استادی ِ  و  از  خود  دوستان ِ  مانندی  ی  برابر ِ 

،رینی یم آفمشکل و، ت ،آیی ات یمتو با گالیه باشد. برخوردار یم   ... بینمیمرا بدترین گونۀ خوک  ن در تو برو...م  کنی

پرسنر ِ  ارای دارایی بیشماری بود، اما در توان رس ه او دبا آنک  را در شنل پرنیان سیاه پیچید.   گراف خشمگینانه خود 
 آنهایی که تنی   . دانست، که بهره یعنی چهسختگونه بود و بسیار خوب یم

ی
واره  او را همسود بودند،  ندیشۀها در ااندیشگ

وی  کند.    ا پنهانمادرزادی  یک روان ِ تنگ چشم ]خسیس[ ر های  ین جنبش ا  که چگونه  دانستاو یم  اما   رنجاند. یم از ایتی
ی از افزودن به آنچه   ، نگاه کج  وا  مبادا که باتوف را به شتاب  ؟شنوییم  که گفته بود، خودداری نکرد: اکنون نت  دار کنی

ون از کشور خواهم فرستاد... از جلوی    گرفته و   وگرنه او را از تو .  ز کار درآید امند هتی گذار ن، بنک  ! چشمانم دور شو به بت 

و  پوزش و الدیمت  واسییل  رفت،  آب  چنان خم شد که گویی  باتوف  خوایه کرد ف  درخواست و خواهش کرد که   ،
 . داده بود ت او دسه، که مهماندار ببود گ یمند بر رم دستینه کردن ]امضا[ چبرگزیده نشود. اما گراف دیگر رسگ

وف ی  ایگاه باتوف  زمان جاز این -شمار نیمهشاگرد ب  کیو کم    او بیشدیگر    اندازه دگرگون شد. در کارگاه والدیمت 
ده و با او رایزیی یماو  ترین کارها را به  همچون دستیار نگاه کرده، سخت  گردانندۀ کارگاه به او مد.  آ -باتوف زنده   کرد. ستر
نزد ِ استپان د ِختیاروف آموزش  .  ود، باید موسیقر را بشناسد ساز شکه بدل به یک استاد ویولونآنبرای   فهمید یمالنه  د 
وع ک سیقر را مو   در  کار   از ای خوب نوازنده زودی از او هرده، و برسی

ی
-ویولون با آوازهای مردیم روش را  ،آمد، که با شایستگ

 ت. نواخخود یم  به دستهای ساخته شده  

یگ از آنها ساز ِ کهن خود را    زمایی   انگیخت. سکویی را بریمن مشتر خوشنودی موسیقیداناهای او هر چه بی دهریآف
نگار  داد کار ندههای که با  نشان  او  به  به هیچگونه نیمتای دوس  : و گفت  ی شدۀ موبمو  انجام دیه،  را  این کار  !  توایی 

ی کار باریککس نیمهیچ  . یند فر ا بیاای ر بینانهتواند چنی 

ط و گفت:  ی زد خندیوی    چ پوز هایوان آندر   بندی[ هستید؟ آقای ارجمند، آیا شما آماده برای یک پیکار ]رسی

نه در او توانایی ِ کمیای  نمایان شد: آشکار شد که او  گو ماه باتوف در پیکار برنده شد. اینس از یک. پدند ر کر پیکا
 . استکار بر روی چوب ماهرترین کنده 

ن   خاندوشکی 

ون  ۱۷۹۱در سال   بت  وف  از کارگاه والدیمت  ز آمده،    باتوف  پش پیوند  بسته و  ی کارش نشست. ن و شوهری  مت    ت 
ووی    چ خوشنود بود: او دوست  گ مندان ِ بسیار واال باشد.   داشت راف نیکوالی پتر ا تنها  واسته شد تتوف خ از با   دارای هتی
و برا بسازد  آوازی گراف  هی  ی گروه  ون  بت  د. چاز  نگت  دیگری  سفارش  آندره  گونه  شد.  ایوان  افرسده  فرمیوی    چ  ان این 

 او یم را برای نامست[ صددرصد راه  ]خوا
ی

ساخت   گروه آوازی  ویولویی دیگر یمدر یر  را    ویولویی او با اندوه    بست. دارگ



ادیوا  گرشن   ری ِ روسیه ایوان باتوف ـ استر
 

ه ممهرسی دارای  نبود. وسیقر توف  بزرگ  همچون گذشتهپرک  اما   دانان  باتوف  ماند.   اری  زیر  هنگایم  برجای  از  ویولون  که 
ون یم با انگشتان ِ بر روی ِ بدنۀ ساز زیبا  با نوازش ِ نرم    بود. که در یک جشن یم  د، گویی شاد یمآمد، او شدستان ِ او بت 

  شادک...  ،، شیطانکرکبوتک   گفت: یمکنان پچهنگام ِ بدرود با آن، پچهنرم ِ خود، ب

ریک  در ه  د. مدنآشمار یمههای دوست داشتنی و ارزشمند ِ او بچه[ زنده، ب]موجودات  ها باشندگانای او ویولونر ب
ینا  دوستدار آن و توانایی ِ یک استاد را. -داد،  یمای  جها را  ز آنها او بهتر

ی هان آن بود تا  روشن است، که او خوا  شور آتشی 
ی ا ر آنهد  د. شور و توانایی خود ببین یشایستهی  چت 

ی خت در یک پوس  کش  زمایی  های  ن آویزان شده و بر روی تکهفرفری آموهای گیش بر روی رس، که  باز، با کالهز ِ ی 
اد مین آد، و خشمگینانه از پهلو پوشیده شده بودند، وارد ِ کارگاه باتوف شد. از اافتادند سپید در زیر ِ کاله یم ی بوی یم ِ    ت 

ی نامید و این هنگایم بود   ود.  برنگ نارنج  هاش ب، چهرهرسید، چشمان او تر مشام یمهب  سادۀ روش او خود را خاندوشکی 
ی کار ِ استاد نشست. دم ]با نفس خست که او فرسوده  ه[ و خودمایی نزدیک ِ مت 

 

 

آندره نالرزید.  یوی    چ  ایوان  آدیم  بممهمان  یمهدار  ویولونیست   آمدشمار  آهنگ  نام ِ  و  ایوان    ساز،زبردست 
ی در آن سال از آن همخاندوشکی  ون  بت  بود. ها در روسیه و  ندار جامه  پرس    چون تندر و آذرخش  با  دوزی  ، راه خود را 

با کامیای    دیده،  آموزش   
تارتینی نزد  باز کرده،  ایتالیا  به  ]استعداد[ ویژۀ خود  یکو و دیتس  هماورد ویو درآیش  ، مستر تنر

موسیقر ش اکنون  پایان،  در  و  ادده،  بنجمنان  روسیه  دربار  برای    آمد. شمار یمهگایه  آهنگ  از صد  بیش  ی  خاندوشکی 
نوشت شگفنر   ویولون  بریمیکاترینای    که  را  ی  پاتیومکی  و  هیچ کامیای  دوم  اما  نیمانگیختند،  یادای  های  ماندهتوانست 

 که ی    ،ران جوایی ا در دو ر   سوزان ِ خوار شماری او 
ی زمایی -شی یم نو ستانه، ستمکشانه یمماو    پاک کند.   او بود، از رس    چت 

 رد. ک

با   چنان  آوایی خوش  با  آندره او  زمانوبه گفت  چیوی    ایوان  پرداخت، که گویی  را یم  ستبسیاریهای  گو  او  -که 
ی هستم!    ...منرسد ست، وانیا...تو به این نگاه نکن، که از من بوی ودکا بمشام یما  این  وانیا داستان  : شناسد  خاندوشکی 

ووی    چ، ویولون ترا آزمایش کردم. خب، برادر اف، بنی گر دیروز من در میان گروه آواز    ، تو جان  ابرخواست ِ نیکوالی پتر
  استاد 

ی
. تو  بزرگ مندی، این هسنر  ست داستان، وانیا! ا هتی

دار  توایی او را نامیمتو   .استپ استای تو یک مارموت  آق»  کرد. به او  نگاه یم  یوی    چ با کنجکاوی تلخنایکایوان آندره
 !مارموت استپ .کار کنی   دیگر دانان خواهد که تو برای موسیقر نیم ا او ، امو رسافراز سازی

ی ب  ؟ داریودکا کنان پرسید:  پچای گسسته پچهمچون یک بازرگان، بگونهو  اش پرید رنگناگهان ه خاندوشکی 
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ووی    چ روا دانست کهگو نشستند وبه گفتیگر  د آنها زمان بسیاری با یک ی دوشکخان  . گراف نیکوالی پتر ن ِ  ویولو   ی 
[ به  دیرین ِ ایتالیایی خود را برای دوباره ووی    چ از گوشه  باتوف دهد.  سازی ]تعمت  ی سفارشی بود، که ایوان پتر این نخستی 

   کرد. دار دریافت یمدایی نامو کنار، از موسیقر 

به[  کوبه                                                                 ]ضن

« بر    ، بنیادین ِ گرافاز دفتر ِ  ۱۸۰۳در سال   بورگ  یم   رس ِ باتوف فرود آمد که او »فرمایی باید از یر خود گراف به پتر
 او  آمد، از سوی دیگر شمار یمهدگار بخواهانۀ پرور نیک از یک سوی، این، بگمان ِ بسیار، نشان از یک فرمان ِ برود. 

ی
زندگ

ه پرتاب یمگمنایم سوی  هاش بیوی    چ را با خانوادهد و ایوان آندرهز یمرا برهم    . نداشت اما زمایی برای اندیشیدن کرد. تت 

مسکو  زیرا  آمد،  بورگ  پتر به  ووی    چ  پتر نیکوالی  آستانکینو، کوسکووٌ گراف  باشکو -  ،  و  درخشنده  امون    پت 
ی

زندگ ه 
ناب  -روزمرۀ دوران ِ دیرین ی   زن هنگام ِ هپس از مرگ  ارکننده کردرا  ش، همه چت  ی ی این  ان ِ شگفتداست  ه بود. برای او بت  انگت 

 زن و شوهری نه چندان درازم
ی

یش اربای  ِ آستانکینو  گرافینا پراسکوویا ایوانوونا »بازیگر« خانۀ نما  دت روشن است. زندگ
   سوزاند. یمدل درماندۀ آقای خود را آمد و شمار یمهب

؟  یباروی،ک ز درود، دختر »  تو از کدام دهکده هسنر

 من به او پاسخ دادم: 

 «. ن یک دهقان هستم، ممرسور 

ی اخته شده ااین ترانۀ س مهز سوی پراسکوویا ایوانوونا را در زمی  گراف،    خواندند. ها یمتف های از آن ِ ]متعلق به[ رسی
-گمان یم  زیی گرفت. هس بخود راه نداده و او را بهرا  ،از نوآوری بسیار زیبای درآیشات ِ خود، از جاروجنجالزده  شگفت

  
ی

ی  . د چون وچرا خوشبخت بو زن و شوهری ی  شد، که او در زندگ دنیا  هی را بپرس   ،اما گرافینای دهقان، برای او دمیتر
ووی    چ دچار نا، و خود چند روز پس از زایمان از دنیا رفت. نیکوالی پآورد  که  امیدی شد: این مرگ کوبشی کشنده بود،  تر

 ِ او فرویمز 
ی

ووی    چ که همیشه برای هز .  ریخت   هودۀ هوی و هوس را یر آن تنها هودۀ همۀ زندگ اران نفر بار نیکوالی پتر
 ]وجود[ خود احساس کرد که خود او برای خود باری است. دیگر شمار یمهسنگینی ب

ی
ی    آمد ، ناگهان در باشندگ هیچ چت 

هایی که به آنو دیگر هیچ آرزویی نداشت.    ا  همراه آورد هتوانست برای او خوشی بنیم
ی داشت،    ا نیاز هرسانجام او  با چت 

ی جزو این نیازمندیفرار کرد  هراسناک از مسکو   ها بود. . باتوف نت 

 

 پراسکوویا ایوانوونا ژمچوگووآ 

ون کشیدن  رفت. این کار همراه با دگرگویی بسیار  بهبودی یم  رو بهآرام آرام    ووی    چ نیکوالی پتر   و بت 
ی

امون زندگ پت 
ی که یم هر  ی  .به باتوف رسید نوبت  آمد. ، بدست یماز این باشد توانست یادآور خوشبخنر کوتاه زمان پیش چت 

تابستان آندرهدر  ایوان  نم،  اولیانک ِ  به  دلیوی    چ  و  گوف  خان  به،  گت  دار  پتر راه  در  گراف   ] ]ییالفر تابستایی  ۀ 
هوف[ دیوارهای  اتاق بسیار بزرگ ِ نیمه تاریک، که بر روی    ،   اتاقبه درون ِ  پیشوازکنندگان استاد را   فراخوانده شد.   ، ]پتر
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ووی    چ بر روی  .  ، بردند بود دار جای داده شده  دار حبابآن پوست طالکاری شدۀ نم ،  دار صندیل نرم پوششنیکوالی پتر
، با چهرهدر باالپوش خز ِ مخمیل، بادکرده از ی    خوای 

ی
جنبش نشسته  ی  نانوشته، و چشمان ِ  ای سپید رنگ، همچون برگ

  خواست زانو بزند. باتوف یم  بود. 

آهسته گفتگر  تنها  :  اف  ایوان.  نیست،  این کار[  ]به  زد.  مدهفریب  مرا  نیازی  را گول  نیم شود رسنوشت  کار  ، 
 ای. اندازۀ بسنده روی آنها کار کردههپایان برسان. بهها را بولونوی

ی   از باتوف دست و پای خود را گم کرد. گراف  ی  ؟ آیا باتوف درست شنیده است؟راند یم سخن چه چت 

ی  » ی ب کنار  را    ها ویولونساخیر ی باید نزد من ب  گذار. نیازی نیست. اکنون ساخیر -هپیانو را یاد خوایه گرفت. همه چت 
...  ایهگون ی  «فهیم؟یم دیگر باشد، همه چت 

ب بود. ه باتوف  ی  ست  دماغش  دید.  را  خود  دماغ  نوک ِ  حباب  ناگهان  شدهای  هگراف،  طالکاری  نگارهچرم  های  ، 
او همچونیناهمۀ    ،پوشرنگارنگ ِ کف برای  ی  ها  ی است؟  ...ایبودند   فایم  باد کویری ِ خاکستر ی اکنون  ن دیگر چه چت 

 ؟ کرد چکار  باید  

 ِ رسکشانه که  خآ » : ایوان آندره یوی    چ ناله رس داد  «! آخ»
ی

 « ! ایچه زندگ

 .گراف پشتش را به او کرد و با دستش نشان ِ کوچگ نشان دادجاری بود.   اشبر چهرههای داغ  اشک

 دوم ۀ کوب

های ]جعبه[ کدیور ]صاحب[ آلمایی ِ کارگاه در میان بسته.  غرق بود های آواها در پژواک وک گائ ِسازیکارگاه پیانو 
 کوبید. شاگردانش یم رس  کرد و با کلید ِ پیانویی بر ای رنگ ِ سازهای هنوز ساخته نشده رفت و آمد یموهقه

 او این بود: »کلیدهای پیانو سپید هس گفت
ی

ای پیانو سیاه هستند و نادان روش همیشه نادان لیده تند، کار همیشگ
 است«. 

نگ ی ی یم  رانه بهباتوف زمان بسیاری از کارگاه دیدن کرده، تت  های  نو ، و با اندوه ویولداد نگریست ، گوش یمهمه چت 
ی  آیا  نه به آنها پیوسته بود.  ، که دل پرمهر او پایداراآورد یماد  یهرزووشکا را ب ]های کارگاه پیانو سازی[    ژواکبه پ خو گرفیر

 شش  ودر ش
ی

سازی  انده بود تا در کار ویولونگرفت، هنگایم که کیم میم و چرا باید این کار را یاد  ؟  آسان بود اری  ک  سالگ
   یووی    چ دلتنگ بود. ندرهایوان آ د؟  رسب به درجۀ استادی  

 
 گراف او را خ

ی
او فشار به  بفرمایی  گوشاین  کرد،  رد یمخودکامگ

ی چآورد.  ر یمبسیا ی  چنی  ی ی به یم  . هیچگاه پیش از این برای یاتوف رخ نداده بود ت  وع به رفیر ها کرد، ودکای پر  خانهاو رسی
ی ]دعوا[ کرد و  خواند، با خدمتکاران آواز یمگرفتنوشید، رسبازان را در آغوش یمرکا و فلفل یماز ماخو  ، حنر یکبار ستت 

   .نکرد به او  کمگ هم   اما این .خوردبق  نزدیک بود تا در یک ایستگاه پلیس شال

-هکرد و بی خود را جمع  پاوپایان رساندن آموزش نزد گائوک، باتوف دستهتنها پس از دو سال، درست در زمان ب
ویااو فورته پیانوی ساختۀ خود را به آقای  ۱۸۰۵خود آمد. در سال   با نت   خود،  آ  ش نشان داد، و این ساز 

ی
وادهندگ

های گراف نیکوالی  درآمد. پیانیست  ساختۀ کارگاه گائوک از آب باالتر از هر    ،نهبیناهای باریککاریکنده  و   درسنر آواها 
ووی    چ   او زمان بسیاری  فورته پیانوی باتوف را در آنجا زنده ساختند.    -توانست در اتاقش بخواب روده هیچگاه نیم ک-پتر
ایوان  گوش یم بآندرهداد، سپس  را  و گفت: نزد خود  هیوی    چ  ]آیریابردۀ  »   خواند  در فرین  ،  باشد [ یموفاداریی    کار  هم 
سنیست  «. م برخواهد گشتایأزودباش، وگرنه ر  ؟یم شنوی !... بتر

 های آی  روی انگشتان دراز ِ دست رنگ پریدۀ گراف که دارای رگههایش را بیوی    چ لبه آندر   ایوان
ی

و  د  بود فرسی   رنگ
 ، واالگوهر، به من، به بردۀ خود، آدارید روا نیم»  : کنان گفتپچپچ

ی
- ]مرخیص[ بدهید...من نه برای خود البه یمسودگ

  «. ام با آنهاست.. ... همۀ اندیشهمکنم   بلکه برای فرزندان
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 فروشی ]مزایده[ بگونۀ ارزانش دهقانان فرو 

 ]آکادمیک[ لبِدف
ی

 نگارۀ استاد فرهنگ

پتر   نیکالی  از لب دست  لرزید و  استاد دور شد ووی    چ  با  و خاموش شد  ند زد  برفر   اشیهاچشم.  های رسد  او  ند. 
و خوار  [ خندید: خشم  ]تحقت  بود.  ه بخواهد، گستاخ!   دلت »  انگاری  نخواهد  ی  ی ی چت  ؟نیمرگز چنی  ی   دایی ی ی چت  چنی 
  «نشدیی است! 

و یش یمپ ی وابسته به زم  پولدار شدۀ  وی    چ دهقانانآمد، که نیکوالی پتر ی های خود را از  ی   زمی 
ی

اما    کرد. آزاد یم  بستگ
مند وابستههیچ ساز  یگور دیکوشف ِ بناگر وف،  گونه او تا پایان، استپان ِدختیار اینبخشید.  ادی نیم آز   ایگاه به هیچ هتی

ستانکینو را ساخته بود، آرگونووها، نگاره  ]معمار[
ٌ
گونه  اینبه  ن شد تا  برآزه را نزد خود نگاه داشت.  کشان ِ پرآواکه کاخ ِ ا

ی با باتوف رفتار کند.   نت 

 
 

 نامدارگ

سال    ژانویۀ  با  گرا  ۱۸۰۹در  ی  دمیتر او  سالۀ  شش  پرس  ولیانک 
ٌ
ا در  اکنون  رفت.  دنیا  از  ووی    چ  پتر نیکوالی  ف 

ه ز سوی جارخنر ای که ادویست اتاق و خدمتکاران درباری، همچون شاهزادهرسپرستان نگهبان خود،   -های پادشایه رسی
 یمه یمسو[ کشیدسو و آن]به اینف مت

ی
 کرد. شد، زندگ
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از د ایوان آندره  اما درخواسنیایوی    چ آزادی خود را از گراف  برای رفته دریافت نکرد،  تا فرمان   ، رهایی   ت  کمک کرد 
ی را باتو چهار سال پ. ه شود ارزش دانست، ی  داشترا از کار خود بازیمساز را که استاد ویولون  ایگرانهستم ف دوباره بر  سی 

ون را    [ اجازهد ]روادی   حنر   کرد و کار یم  ها روی ویولون ی آنها از بت  ی  دریافت سفارش برای ساخیر نیکوالی   دست آورد. هبنت 
ووی    چ تنها یمپ یر یر روده، که    ؛نوازندگان زبردست نامدار   دهندگان او باشند. دانان بزرگ سفارشخواست تا، موسیقر تر

ویول آنزمان  دربادر  بونیست  روسیه  در  آو شمار یمهری  یر اند  فردین-گوستآمد،  بال تیتس،  المار ِ  یر  و  ویولونیست  وی 
گردش که  یمگری ویولونچلیست،  روسیه  در  ی  هتی شویولو د،  دن کر های  درباری،  الفون-ارل نیست  های  نام.  فیلیپ 

،  در تا  درخشانبرجسته،     این کار او را پرآوازه   ۱۸۰۹تا سال    بردند. بهره یم   چ یوی    از خدمات ایوان آندرهری    خ هتی موسیقر
ی  که رسگرم دزدی از    رسپرستان نگهدارنده  . یا رفت، فشار به او از میان رفتهنگایم که گراف پت  از دنت.  ساخ جانشی 

نجات داده،  رده، آنها را از مرگ  های دیرین ایتالیایی را نوسازی ککار باتوف نداشتند. او ویولونهخردسال بودند، کاری ب
بورگ کم نبود، در تالش بودند تا در  ستادا  ساخت. های هرچه بیشتر نو و رساتر یمساز  ، که شمار آنان در پتر ان ِ آلمایی

ی لونیو و ، گویا  گفتند ا با رشک یمآنه  کارهای او نارسایی بیابند.    های باتوف کیم سنگی 
ی

  باشند. یم  تنگ تر و برای نوازندگ
 کرد. نیم  مگو باتوف با آنها بگو

توانند به  های دیرین ایتالیایی زیست ]عمر[ کنند، یم ه اندازه ویولنمن بهای  ، شاید... اما هنگایم که ویولنشاید »
باید زنده یم  هاینیگ از همدورا . پای آنها برسند  ادیواری  های  با ویولنهای آن زمان خود را  ماند تا ویولنآمایر و استر
 «. دکنویی من بسنج

ها باید  تراشید، تا استادان آینده بدانند، که پس از ایتالیایی یم خود نام کوتاه ایوان باتوف را  های ر روی آفریدهو او ب
 ی  تو   ند نزد چه کش آموزش دید، تا بتوان

ی
و و آوادهندگ  د. ندست آور هچون و چرا را به سازها بانایی ِ استواری، نت 

 

 بهای آزادی 

[ یمسازهای او را بهینهیوی    چ ، که ایوان آندرهدهندگانیگ از سفارش اتور آل کسازی ]تعمت  او در  کساندر بود. رد، امتر
  سال

ی
تا   آموختیمویولون را  های کودگ نوازندگ و    دست گرفتههبار دیگر کمان را بایل یکسبزرگدر    و دوست داشت 

 تازه را ای جیک آو 
ی

 . بنوازد نگ

 

گ با یورشبرد رس یمه خود ب  یدار دهنده در بلندی ناماین سفارش  ۱۸۱۴در سال   گت   گران کشور . پایان مبارزۀ ستر
ابتد ناپولئویی  شگفت]اشغال گران[  ستایش  ی ای  جش انگت  و  برسفرازی    ن  ناپیدایی  آمد ار یمشمهآلکساندر  از  پس  ، که 
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   زنده نه تنها شکوهِ   کنشگر او همچون    از   گشت. ]غیبت[ دو ساله به روسیه بازیم
ی

ی   جنگ   ن همچو   روسیه، بلکه همچنی 
دچار فروپاشی شوند، و ژرفای    بایست این امیدها پس از این اما یم  .[ آن پیشواز یم شدسیاشکشورمداری ]امیدهای  

 آمد. شمار یمههنوز سال شور و شادی ب ۱۸۱۴اما سال  آشکار شود.  ،او  اه[اشتبکاری ]پایان نادرستی  

اتور  هروی آن کار کرده بود بهان بسیاری بزم  ناپذیر سسنر   گونۀهرا که بباتوف رایه پیدا کرد تا ویولویی   دست امتر
ی    برساند.  ساز  این  روی  بر  و کار  ب  چون  رسا  شگفتمار یمشهچرا  را  و کارشناسان  یمآمد  پیشنهادی آ  د. کر زده  این  یا 

اتور، به آن یمهداشت بود؟ باتوف بصددرصد بدون چشم یگ  او تنها   یا آ  اندیشید، کههنگام کار بر روی ویولون برای امتر
اتوری« نامیده یمدهد، که در آناز آن کارهایی را انجام یم ی بانجام یمکار را  او اینکه  شد، یا آنزمان »امتر ی -هداد تا چت 

آورد؟   پیشکشبه    پیشکشدست  برای  همواره  اتور  بامتر آلکساندر  شمار یمهکننده خوشنود  دوست    خواستیمآمد: 
  یی هاسدان با المانویش مهربانانه«، گهگاه یک درجۀ کاری، انگشتر یا توتونتکننده »دسشد. گهگاه پیشکشداشتنی با

س یمنگاز گنجینۀ  دریافت  ]جواهرات[  بهادار  ب  داشت. های  جخاهباتوف،  آدیم  طر  همچون  خود  ی ایگاه  بسته  زمی 
نیم)رسف( سپاس،  پاسخ  ی  چنی  روی  حساب کند. توانست  یم   گذارانه  او  ومند  کند ن  گماتوانست  اما  نت  فرمان  ، که 

نشایی رسپرس به  اتور،  هامتر ی  تان رسی خردسال،  فرزندامتوف  و  او  توان  نشدرنگ   
ی

بندگ از  آزاد خواهد کرد. را  هر    فرسا 
ااندازه   آندره که  پرآوازهیوان  یمیوی    چ  سستتر   

ی
بندگ یوغ  ی  نت  اندازه  همان  به  یمشد،  ف  شد. تر  تآیندۀ  او  و  رزندان  ه  ت 

 سازیهیچیک از دو پرس باتوف، کارگاه پدری را نپذیرفت، هردوی آنها نسبت به کار ویولون  . آمد شم یمبه چهراسناک  
-نواختند، اما آدمویولون یمای  گونهههر دوی آنها بساختند.  ور یماه دنها خود را از کارگتفاوت[ بودند: آ انگار ]ی  یکسان

ی   ازایی نو هایی همچون آنها، ویولون تر از یک قورباغک  ارزان؛  کردند ش یمخرید و فرو به بهای دویست روبل    ، را بستهزمی 
اتور، برای آنههولون خود بباتوف با بردن ِ وی تندرست.   بود. هبرای خود با و نزد امتر

ی
 دنبال رهایی از بندگ

اما  دلوتوانست دستآلکساندر یم باشد،  ی  یا نیمو    توان آن را نداشتباز  نیاز راستی  ببیند. آدمخواست  را  او    ها 
زد  نهگذاری کارشناسان، ساز برده شده بکه بنابر ارزشساز را آگاه سازند  پیشکش را پذیرفت و فرمان داد تا استاد ویولون

ی به او پیشکش نکرده، بلکه این اندازه پول به او پاز این . زار روبل ارزش دارد دوه او  ی اتور، چت    ؛ شود یمرداخت رو، او، امتر
اوار    تنگ  باشد. ن یمآاو رسی

ی
اتو دستانۀ ایوان آندره در زندگ دهد بلکه  ر پاداش نیمیوی    چ دو هزار روبل پول کیم نبود. امتر

ی ساز را به او یم دستمزد راست  ، دور، امکان  ،. اما آزادیزیبایی داشت  یواآ،  ویولنازد: این  پردی  -همچنان دست نیافتنی
 ون پیش از این. ناپذیر برجای ماند، همچ

اتور، بار باتوف ب ی از روی صندیل، در زمایی هدیگر رسید ]اشتباه کرد[. امتر ان به او لیوان  که خدمتکار هنگام برخواسیر
ی دهقانان دیی رایم به آزارهای بآهبدادند، آب را یم زادگان«، او  گذشته از ارج به »نجیب  کرد. و رسبازان نگاه یم بستهزمی 
مدند. بازمانده  آشمار یمهایم که برای او سودمند بهم تا هنگشناخت، و آننزدیک یمآورد، که از شمار یمهآدم بآنهایی را  
 . دانستمردم«، یعنی بردگان یمرا او » ]بقیه[

 آزادی 

ه ی رسی ی شد. گراف دمیتر سوار،  به یک افرس جوان ِ سپاه اسبخرد بدل  ف از یک خردسال ی  تمهچند سال ستر
تف یاد  مهه رسی های آوازی ِکس از باتوف در گروه ها بود که هیچمدت  شد. ،  دوران  بک آنبه سدل،  روان ]تیه[ و ی  ی  
نیم  کرد. نیم نزدیک  از  را  او  هیچگاه  نیکوالیوی    چ  ی  بسند   شناخت. دمیتر این  به  او  با  ه یمرسپرستان  استاد  کردند، که 
ی ب ین دوباره و بازسازی سازها مالیات خود را به زمی  وی    چ اندیشۀ دوست داشتنی خود  یوان آندرهاما ای   پرداخت. دار یمهتر

   . شود به آقای گیج ]حواس پرت[  ِ خود بر آن شد تا یادآور خویش  یان کرد، و در پارا رها نیم

-دان درخشان را در دربار یماین موسیقر  . افکن بود خروشویولونچلیست   ِگدر روسیه نام اروپایی برنگاردت ٌرمت  
شمار  هتی واال بوه هبینانه و شککردند، هر کنرست ِ او جشن ِ هتی ِ باریک ندپایگان نوازش یمهای بلشناختند، او را در کاخ

گ هوا آمد. یم ی ِ هتی ِ بسیدر یگ از روزها، هنگایم که در میخانۀ ِدموتوف همچون همیشه نزد ِ ٌرمت  ار واالی  داران ِ آتشی 
ی شهروندان روس و دیگر کشورها، موسیقر - او   تاو  شناسان راستی 

ی
یان همیشگ آمدند،  گرد هم یم  -الرهای موسیقر مشتر

ی و زندهاشکان  رد  ای که  زده هیجان به مهمانان  را  او خود   . نمایاند شان به چشم یم خورد،   در چشمان سیاه آتشی 
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بارۀ آن بیان  دیدگاه خود را در ، تا  ایش کردماند آزمآورده  امبرای  ای راکهل تازهس آقایان، من اکنون ویولون»  : او گفت
سازی  این    ا آورده؟  ر همان استادی ساخته، که آنپرسیدم: آیا این ساز را  از خود    هر بار و    نواختم   با آن بار  سه    من   کنم. 

آنرشگفت از  بهتر  تاکنون  من  است.  ی  ندیدهانگت  ویولون ام.  ا  ایتالیس اگر  دیرین  واالی  بسیار  نبود،  اایی ل  من  نزد  هیچ  م 
ش به ایهب  گریآرزوی دی بخاطر این ساز سواره از فرانسه به    شکست،ل من یمس اگر ویولون   ز نداشتم. ن ساجز دستر
بورگ یم    «آمدم... پتر

گویید، که او اینجاست؟ نشان دهید او این استاد کیست؟ شما یم»  : ان پرسید نجکاوی ارجمندانه از مهماناو با ک
 « را... 

گ ر    با اندوه رسش را تکان داد. مت 

توانم این آدم ساده ]معمویل[ را به گرویه بیاورم که در میان آن آقای گراف چگونه یم  براسنر اینجاست. اما   او 
 جای دارد... 

تیقر موس چشمان ِ  نگاه  زود  جامهدان  در  سواره  سپاه  نگهبان  یک  به  را  خود  جنبدۀ  ناب  ند  ی  شت  رنگ  به  ای 
ه ی چ» : کنان گفتهتف خندمهانداخت. رسی  « شوم؟نا نشای آ استاد پرآوازه را من با چنی 

ت  حاین آدم،  »  دارایی خو یل که او آنس ویولون  شماست. گراف، دارایی خودی ِ ]شخیص[ ضی
ی شما  دی ِ  را ساخته، نت 

مهمانان ِ من    پیش تا    استا به شما پیشکش کند. به باور ِ من، برای شما ناخوشایند  خواهد آنر، زیرا او یمآید شمار یمهب
 «رایی ِ خودی دیگرتان را بپذیرید... ک داتان، یایی زندۀ خودی از دار 

بگونه دیگر  کشورهای  زدند. شهروندان  لبخند  ]زهرآلود[  ی  نگی  رسی ه  ای  جایگاه  مهرسی شد.  رسخ  ]موقعیت[  تف 
گ از آن یم ناخوشایندی که ر   مهگفت، بمت  امون خود نگاه کرد. زده به  ناگهان فرا رسید. گراف جوان رسی   ل رایه او بدنبا  پت 

م  اکنون این آدخاطر خدا، همهب»  : استوارانه گفت  رفت پیدا شده. در پایان، او گمان کرد که راه برون  . بود  رفتبرای برون
ب اینهرا  به  با شادی ویولونفراخوانید.  جا  همراه ساز  دیس[  ]تق  فرنامیشی   ،با دستان استاد پرآوازهل ِ واالیی را که  س من 

[  و  پذیرم، همچون پیشکش یمشده  ی ی کمیاب را پدید آورده، آزادی یم این[] امروز به ]همی   . «بخشماستادی که این چت 

گ چشم بخواب ِ ر  جویانه در اتاق  ، که آشنر یوی    چ باتوفه خدمتکاران به دنبال ایوان آندر  نمایش  این  راه پایان  همت 
 .بود، هجوم آوردند

ن ]آخری                                                   لسن[ ویولونپسی 
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هباتوف بر روی آن کار یم   کهیلس ویولون یدۀ بسیار این یک آفر   تف در فونتانک درآورد. مهکرد، رس از گنجۀ کاخ رسی
ز اختۀ دستان اوبه اندازۀ این سگفت، که هیج ساز دیگر ِ سایوی    چ یمخود ایوان آندره  آمد. شمار یمهالی هتی ِ باتوف بوا
 باشد.  ستۀ تن و روان« نیمر »آ

، رسپ  از ِ سس از هشت سال آهنگپ ی ، تا  ناشنوا یل را که یتیم، س ونرست تازۀ گروه آوازی ِ گراف، ویولنامدار، لوماکی 
را  بخشد. آنپیدا کرده و به آن روشنایی یم  ، ها شدهوشها ]عنکبوت[ و م نکآوا و بدل به آشیانۀ تارتی  اندازۀ بسیاری  
ب پت   ِدلر    خواهد کرد.   روز هباتوف  نواخت  با تئودور  خواهد  و  آن  ش،  اشکبا  آن  لیست  نیدن ِ  فرانتس  از چشمان ِ  ها 

 رسازیر خواهند شد.  

  س این ویولون
ی

 ال نقش بزرگ
ی

بازی کرد. یوان آندره در زندگ ه  یوی    چ  -تف جوان داد، یممهفرمایشی ]قول[ را که رسی
   آزاد درآمد.  ِندانادۀ خود در زمرۀ شهرو همراه همۀ خانو هشش ساله ب ونجاهباتوف پ ۱۸۲۲از سال  . شود  بایست برآورده 

ی کاری که او پس از دریافت ِ آزادی انجام داد، جای  هر دو پرس ِ خود در انخستی 
ی

اتوری  های نمایشی امتر خانهرکستر دادگ
! کاری شگفت  بود.  ی ی به کار ِ گرانبهای ساش بدبیار شده بود   او در آنها کشش رسشاهایباتوف با بچه انگت  ی ِ  تی  سازها  خیر
ی بدبیار اشاگردان  او با اما  پیدا نکرد؛  را   ی  هگذاری کند، باو چندبار تالش کرد تا یک »آموزشگاه« پایه بود.    ش نت  دنبال یافیر

از دیگری برای خود بود،    جانشینایی  آنها یگ پس  از آب درآمدند.   همۀ  تنها   »بدردنخور«  مرد در کارگاه خود تنهای    پت 
     ماند. 

ه ِورانخسپاه سواره از مفت  در این میان یک رسهنگ ی نیکوالیوی    چ رسی از هر    د تا یکوشیم  تف، کهمه  گراف دمیتر
ئون ِ ی  آمف  رایه خود را به

 دارا نزدیک کند، برای خود  اندازه  یتر
 
د سنت  های ]بیانیه های[  موسنر پسندیده دید تا در »و 

بورگ« نوشته گراف بود که    یوی    چ، بلکهندره ان آ ایو   روشن است، که نه  رمان ِ آفریدۀ او قه  وف چاپ کند. ای دربارۀ باتپتر
ف، در نوشته بر مهر ِ گرا  از دل آکنده از   گذشته  گشود. روی بردۀ وابسته به خود  هی را بوازۀ آزاددلبازی در وبا دست

ه   ت ن به شایس در کنار ای  تف ِ جوان به موسیقر خاطرنشان شده بود. مهمهر ِ ژرف ِ رسی
ی

اره شده بود،  های ویژۀ باتوف اشگ
 ن شایستبا درک ِ ای  ،ا سخن بگوید تا گرافبود تا او دربارۀ آنه ه یمکه بسند

ی
ی  ها، همه  گ دم ِ  آرا برای خوشبخنر این  چت 

دهد.  انجام  و گزافها  شایسته  بلندپروازانه  بگونۀ  نوشته  بود.   ایگویانهین  شده  روسیه یم  نوشته  همۀ  باتوف  -دربارۀ 
بورگ  اهل موسیقر در  ۀ  خواند، روشن است که سخن از هم باتوف پس    رخ داد.   ۱۸۲۵این رویداد در سال     رفت. یمپتر

نمایان رسانهدن  شاز  به  نوشتۀ  واالای  بسیار   
ی

پرآوازگ پیدا کرد.   یی درجۀ  سال    دست   ِ    ۱۸۲۹در 
ی

بورگ پتر نمایشگاه  در 
، ساخته باتوف سازهای موسیقیایی او ستایش ش  ،شده  ته، شایسته شناخاز سوی کارشناسان  های  سینۀ استاد ِ    و   د از 

یک  د، و  ام باتوف تا به آمریکا رسی ن  ۱۸۳۳در سال  .  زیور داده شد «  ای »بر روی نوار ِ آننای پارسانقره  واال با یک نشان ِ
ی ویولویی را به او سفاموسیقر از فیال   ]ثروتمند[ دوستدار ِ دارای    داد.  رشدلفیا ساخیر

 پایان 

رسانه بورناش نوشتۀ  پ.  و.  "زنبور   وفیای ِ  اف  اپاختر در  به  ی  نت  آندر ]شمایل["  ایوان   
ی

نامدارگ وی    چ کمک  یه زایش 
د و  شدنصد تا پانصد روبل فروخته یمهای نوی ِ باتوف از سیای، ویولنان شدن ِ نوشتۀ رسانهپیش از نمای  .بسیار کرد

پس از    .شوند( از هزار تا دو هزار روبل ارزش داشتندها بهتر یمییم[ )سازهای زیه با گذشت سال ]قد   های دیرین نو ویول 
زد ]شایع[ شده بود که سازهای ساخته شده  دهان  .دهم افزایش پیدا کر   ی آنها باز چاپ شد، بها  ایوشتۀ رسانهکه نآن

استاد ِ پت  چگونه کار   دانستند گفتند، که نیمآنهایی یمودی  هایی با خشنباین گرانباشند. دربارۀ  بها یماتوف گراناز سوی ب
ی را خودش انجام  ش،اکند. با زندایی کردن خود در کارگاهیم گونه کم و  بدون هیچهم کار سیاه و هم    . داد یم  او همه چت 

ی ِ ساز یم  کار هبای دست  ر ِ دلسوزانهیوی    چ با شو سفارش، ایوان آندره  با دریافت ِ  . کاسنر و هم زیباکاری را  او    شد. ساخیر
یم یمبسیار کم   خوابید، 

ی
ویژگ دربارۀ  رو اندیشید،  آینده  ساز ِ  ]کیفیات[  ]آذوق  کرد. یم  زی پردایاهای  چوب    ه[ توشک 

 ِ ]کیفیت[  آمد، و شمار یمه یکتا ب سوی او از زمان یکاترینای دوم، هداری شده از گرانبها، نگ
ی

ط[ نیپیش  ،چوبویژگ از ]رسی
دوتایی سازها در سازهای دیرین    همراه هآنچه را که او بآید.  شمار یمهت پیدا کردن به آوای ِ آوادهنده بی دسبنیادین برا
ومندتر و بهتر یمود   از اینهمراه ب تالش بسیارداد، با درسنر و  انجام یم کار را  ک  آمد که یپیش یم  شد. روی آوای ساز نت 

یم انجام  بار  چنان  .  داد ده  به  یممندیفراز او  پیدا  دست  دیگری    هر کرد، که  ای  داشتآرزو استاد ِ  را  آن  گهگاه  .  ی 
با خ موسیقر  ومندتر باالیی ساز،  تر کردن ِ پوشش  واهش نازکدانایی  نت  از    تر را آوادهنده و چندزمایی آن  که آوای ساز را 
ی   ، باتوفشد دردنخور یمهیگر بساز د  چوناما  مدند.  آنزد او یمهساخت، بپیش یم -یم نگونه را  سفارشات ِ بربری  چنی 
منده از نزد او یم  پذیرفت.  یان، برافروخته و رسی    رفتند. مشتر
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نگکه در   باتوف ساخته لس هایی از ویولن نگاره [ سازهای موسیقر دیرین    ج   .جای داده شده استکشوری ]دولنر

[ کنم، و نه برای آنهده هستم تا سازها را ب زن  نمن برای آ»گفت،  یم  و خشمگینانه ا خاک هکه آنها را بروز ]تعمت 
   «خوب!   بدانید، آقای را این بسپارم. پس

با درایشات ِ مهر، نیم سده  زن ِ ب  ۱۸۳۸در سال   از دنیا رفت. ریسمایی که    شد.   لرزید پاره در دل ِ استاد یم اتوف 
؛  گرفتخود بیمارانگاری ِ سیاه او را دربر   ، رفته رفته بیمار شد. چیستدانست بیماری  اه نیمگیوی    چ، که هیچایوان آندره

نامیمون. ن ژو   شایی  ماه  ابتدای  سال  در  ب  ۱۸۴۱ئن  مرد  شد. سخنر  هپت  خیابان کاراواننی    بیمار  در  او  در کارگاه  پزشکان 
ه   گردهم آمدند.      رفت. ز دنیا ماه ژوئن ا ۱۸. باتوف در زد ِ بیمار آمد نهقی بتمهحنر پزشک ِ رسی

 خود چهل و یک ویولون، سه ویوال، شش ویولون
ی

هر یک از    بر رویل، ده گیتار پدید آورد. س استاد نامدار در زندگ
نام    این دوران  او سازها  یک  در  رفت  ه رآواز پ، که  یادها  از  هی  کنده کاری شده. ،  و سپس  او  نام،  این  از  گونه  چگذشته 

برجای بازمانده خود  از  پرس    نگذاشت.   ای   ، آندره  ِ بزرگراسنر ایوان  سال  هنوز  پدر،  یوی    چ، گاوریال،  مرگ  از  پس  ها 
رونوش ساله،  چهل  چوب  ارزشمند ِ  را تبازماندۀ  سازها  ی ِ  ساخیر برای  آنها یم-  ها  به کمک  زننده  که  برق  پوشش  شد 

[، چه  -آورد   ، پدید ندۀ دیرینۀ ایتالیایی بود چون و چرا همسان با پوشش برق زنرا که ی    ]الک[ ی ها برای  بارچو ]و همچنی 
 فروش رساند. هها را بشکاف

های کمیاب که امروزه در ج   ی [ سازهایدر میان چت  ل  س د، ویولونجای دارن  ما   دیرین موسیقر   نگ ِ کشوری ]دولنر
  ز آوای با  . زرگآن بسیار ب توانباشد، اما یم  ره های روزملس از اندازۀ ویولون  تر وچک اندازۀ آن کیم ک  . استوف  ساختۀ بات

وی پرنیایی ِ بموشن آن شگفتر  و  ی است؛ نت   سازد. ها روان آدیم را شاد یمانگت 

آکادمیک کشوری   [ خا در ارکستر  ] ]دولنر نمایش بزرگ  تئاتر[، وی نۀ  باتوف دارای جایگاه  س ولونبالشوی  ل ساختۀ 
ی تک  . جایگایه شایسته  ای است؛ویژه ساز ِ پرآوازه،    با نوازی  تک  کنند. ار یمدیگر پیکآن بایک  نوازان ِ ارکستر برای نواخیر

 آورد. همراه یمهآوری را برای شنوندگان بشگفنر شادی

؟ چه آواچه نت  » ؟  اینآیا ! یی ویی ادیواریست؟ نه، شاید، ماجینی  است. باتوف  هم نیست. این آناستر
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ی شگفت آور     ِو یک چت 
ی

دان زود از  های موسیقر ت است: دست سخی استادان ِ ایتالیایی سازها  با  دیگر. نوازندگ
  افتند. اما موسیقر توان یم

ی
 را گونه از توانچیه ل باتوف  س ویولون  ا بدان از نوازندگ

ی
های بزرگ و  حنر پس از بخش   افتادگ

 کند. پیچیده حس نیم

ی  ی های واالی استاد  آفریده  اند چنی  ها آنها را  ، که آلمایی زمانز گذشت صد سال، از آن، ای. آ. باتوف پس ا بستهزمی 
ها در درازای صد سال دگرگونشمار یمهای تنگ« ب»تا اندازه ی  اند...   شده آوردند. بسیاری چت 

 س. گولوبوف 

ز  به زمینداران و  ]کتاب[ »استادان روسیۀ دوران ِ زمینداران و دهقانان وابسته  ]گارد[  از نسک ِ  نگاهبانان  «: گروه  ی می 
 ۱۹۳۸ان؛ جو 

های  ساز، پروفسور ]استاد[ رشتهآهنگروش به زبان پارش و گزینش برخی از نگاره ها از بابک بردیا )  زبانبرگردان از  
های زیبا انش همگایی ]تئوری[ موسیقر د  (! ها، نوازنده پیانو و آموزگار در این رشته، ماستر ]استاد[ هتی

ی   ۲۰۲۱سال  اه دسامت  م ۲۶ ،برلی 


