
   شنگر                                                                                         وسورگسکی  دوهشتادمین زادروز مودست پتروویچ مص مناسبتهب 

                                                                                                

ووی    چ موسورگسیک مناسبت صد هب ن زادروز مودست پتر  و هشتادمی 

(۱۸۳۹ – ۱۸۸۱ ) 

گردان از رویس: بابک بردیا بر   
 

 دیدارهای برجسته 

سیک  ای ِ آلکساندر رسگهاشکوبه یه، در خانبورگدر پت   ۱۸۵۶-۵۷ تان سالدر ییک از شامگاهان ِ زمس  ژ یووی    چ دارگومت 
 . برگزار شد موسیقیایی   یدایره  ِ وبت  ، گردهمایی ِ ندر خیابان ِ ماخاوی

-آمد، که پای یمنواختند، و پس از شام، پیش یمیمپیانو دست  چهار خواندند، ها، بسیار آواز یمنشیت  در این شب 

 ها آزاد بود. نشیت  کردند. فراسو ]فضا[ در این شبیم اجرا کردند یا نمایشژ کوبیدند، شوخ  یم

بورگ، پرآوازه در میان انجمن ی هکنندزدید اب کدیور ]صاحب[ خانه، در جوای   ی  پیایی ِ تاالرهای شهر پت  های هت 
زندگای  ِ   ی ه، شیو تشکه او بیش از چهل سال دا  شمار، اکنون، هنگایمهای پر رمانس یههمچون پیانیست  واال و نویسند

 ِ  ِانجمن ای را در پیش گرفته بود. گذشته از دیدار با همونداِن بسته
ی

-هکرد، بتر با کس دیگری دیدار یمکم  او د، خو  خانیک
ون یم ون از آیی   های رفت، و با آدمندرت از خانه بت   ِ برجسته و سازمای  ]رسیم[ بت 

ی
  های نهادین ]مرسوم[ در زندگ

بورگ نیم ک[ داشته باشد. موسیقیایی ِ پت  ی چند هنبازی ]مشت   خواست تا چت  

 با همبودگاه واال ]مردمای  
ی

  های باالی جامعه[ رفته رفته پدیدار شد، اما تکان ِ سخت  که چندی پیش هالیدر بیگانیک
ند به[ پایای  بود: نمایش آوازی ِ تاز  یهکوب  یهروی داد، برانگت   سیک بر روی جستار ِ پوشکی    یه]ض  ژ   »روسالکادارگومت 

» ین گناه این پری ِ دریایی وزی همراه نبود. بیشت  ی ِ خانهیدا رو  ناکامیابانه بود و با پت  های ِ نمایش ِ  د بر دوش ِ رهتر
اتوری  نمایش درآوردن ِ نمایش ِ آوازی ِ  هبرای ب دید. سازی ِ بنیادین ِ این نمایش آوازی نیمبود، که نیازی به آمادهامتی

 نشان یم
ی

   ایتالیایی   ِروز   ِ نمایش درآوردن ِ نمایشات ِ آوازی ِ بابهزمان برای بدادند، و در همانآهنگساز رویس فروماییک
گونه، در زمان نمایش، شمار ِ  هر هگرفتند. بکار یمهبسیاری ب  ی هنامدار ِ ایتالیایی هزین با همیاری ِ خوانندگان ِ

ی ناخوشایند بها بازدیدکنندگان نت   چندان فراوان نبود: شنیدن موسیق  و خوانندگان ِ رویس در نزد ِ آریستوکرات -هچت  
 . آمد شمار یم

ارزش  ها موسیق  کممن برآن نیستم تا برای رسگریم آندخت  ِ خود نوشت: » آموز ِهت  ترین دوست داشتت   رایاو ب
، راست ، برداشت ِ ژرف، دریافت ِ راستی   رسشتبسازم«. روراست  شمار  هآدیم، آرمان ِ او در موسیق  ب یههای ویژ گویی

 ِ بیان، و ها این یهآمد. و در کنار ِ همیم
ی

[ بت  چهی سادگ « گونه درایش ]تاثت  ! »پری دریایی
گایه برجسته در  چرخشوی 

سیک در این فرزند ِ خود قرار داد!  بود  این راه ژ وی دریافت را دارگومت  تر، فرهوش  ، دوست بزرگ گلینکا . چه اندازه مهر و نت 
در جاهای ِ  توانست ش، نیمادنهای نمایش آوازی در زمان ساخته ششنایی با بخشآهنگام ِ ه]نابغه[ موسیق  رویس، ب

د.. اهایاندوهناک ]دراماتیک[ جلوی ریزش اشک  . ش را بگت 

سیک بر آن شد تا دیگر هیچ ژ های ِ خرد  ها، دوتایی یافریند. بهت  است رمانسنگاه نمایش آوازی دارگومت  ها و دیگر چت  
 اجرا کرد، نوشت. بگذار تا بتوان در زیسترا، که یم

ی
وستداران ِ  د  ،نندگانهای او با خواش موز ر آگاه ]محیط[ خانیک

 ِ روزمره فرو هموسیق  بخندند. روشن است که، بیشت  ِ این بانوان ِ جوان، ب
ی

رفته، موسیق   هنگام ِ شوهر کردن، در زندگ
ار  ک کسب سازد تا به آنها را ناچار یم کند. او آنها دیدار یمحال او خوشبخت است، که با آنرا فراموش کنند. و با این

، راستگویی یمجای گذاشته بود. او از آنهلینکا از خود بگ، که  کنند 
، روشت 

ی
آورد. و  دست یمهها را بخواهد و آن ها سادگ

ش ِ ا نآترین چت   با ارزش   ِ نمایان ِ اندیشگاه ]مکتب[ آوازی ِ رویس    باشد،یم یی هاروش  ست که او رسگرم ِ گست 
ی

که ویژگ
ده، راستی   )برآمده از آواز ِ مردیم( با ارائآنترین ِ برجسته ند. آورد وجود یمهرا ب   یهها عبارتند از: پیوند ِ آواز خوای  ِ گست 

. ترین آهنگپر بیان ِ واژه، با کاربرد ِ گوناگون  های گویش ِ رویس در موسیق 
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ود داشته باشد،  تواند وجیم و نرد دۀ موسیق  رویس وجود نداککنند، که گویا اندیش در باال بر این جستار پافشاری یم
سیک خوب یمنه در آهنگ ژ -هاو، اندیشکد یهبه گفتسازی است. بنادروغ، بدنامداند، که این سازی، نه در آواز. دارگومت 

-هست  ِ آن دیگر در بذر هت  کاشته شده. و خود ِ آهنگ . را نادیده گرفت توان آنروشت  فوران کرده، نیم هرویس ب ی

ای زرد رنگ، سبییل کمیاب و با چیت  تلخ، کیم فریبنده  [، با اندایم کوتاه، با چهره فرهنگ ]ادبظاهر[ یر ه]بما ساز، به ن
آموز ِ دخت  ِ خود را همرایه کند یا خود آواز  ]پیانوی ِ بزرگ[ یمکه پشت ِ رویال  در کنار ِ لبش، هنگایم  نشیند، تا هت 

 آید. ر یمای دیگر دگونههچون و چرا ببخواند، یر 

وع نشیت  شب یهپراکت  دربار ت، که سخنپیداس سیک رسژ ژ تری  مهمانان ِ تازه بود.  ه شدهای موسیقیایی نزد دارگومت 
 آیند. شنیدن ِ موسیق  یم و  برای آشنا شدن ؛ شوند پدیدار یم

 

سیک  ژ  آلکساندر رسگه یووی    چ دارگومت 

کت کنندگا ِکه امروز نت   در میان ِ هنبازان  ستا این  ِ اینهمی ن[  ]رسژ
ی

ها، یک افرس ِ نگهابان ِ کوتاه  شب نشیت   شیک
بیش از  ، د بو  خورد. بسیار جوانچشم یمهبکننده در هنگ ِ پر ِآبراِژنسیک خدمتگری، سپایه ی هترین ردپایهبا دون اندام

ووی    چ موسور ه. او را بباشد داشته توانست یمهفده سال ن ر ِ  آموز ِ آموزگاهت  ا، گسیک، پیانیست  توانعنوان ِ مودست پت 
شد. همه چت   در او از  روشت  در میان ِ بازدیدکنندگان دیگر شناخته یمهسفارش کرده بودند. موسورگسیک بنایم، گرکه 
بورودین ِ   آن ها پس از داد. سال ، گوایه یمآزرمبا ها لوس شده بود، حت  کیم فرهنگ که با کامیایر نزد ِ خانمجوای  با
ی  دربارهنخستی   دیدار ِ خود با موسورگسیک ِ جوان، که بیش و کم در همی   زمان رخ داد،  از  وریادآساز، با یآهنگ

-ها پیدا، موها هموار ]صاف[ شده، رسما زده، ناخنها، تنگ، پاهایکبا سوزنک یا»جامه : گفتیم چنی   موسورگسیک 

اف [،ش شکننده ]ظریفانها ، ساالرگونه. رفتارهایتراشیده شده دقتبهها  ، ش نت   ایناگویوگفت  یه، شیو وار ارسژ   چنی  
سیک اندازه بادار شده...یر بان ِ فرانسوی، فلفلز هب با فرازهایی  ژ مهمای  چون او  بهفرهنگ و نامتداول«. شاید، دارگومت 

د. زیرا همگریست یا در تالش بود تا رویندار و برانگیخته یمبیش و کم کنایه  توانست در آننیماو رفته او را نادیده بگت 
-هترین جانشی   خود در کارش برا نزدیک در آینده، او  که]موسورگسیک[  بیت  کند، که در برابر او، کش هست زمان پیش

آرام، کیم  و نا  ه ، چشمان ِ درشت، کنجکاوانگاه زمستای  ِ دوردستدر همان شامخواهد آورد. با این حال، شاید،  شمار 
ی سیک ِ دل بی   ِ نازک را گوم دار  ، این جوانفام خاکست  ژ   ی ه آشکار دربیابد، که در آشنایی ِ تاز ای نا گونههبناچار ساختند تا ت 

وی ِ روای  ِ بسیار بزرگ  ،او     . نهفته استیک نت 
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وو   ی    چ موسورگسیک مودست پت 

ماه مارس   ۹ر تاری    خ ِ  . داند ها گذر ها و دریاچهافتاده، در میان ِ جنگل، در مکای  دور دوران ِ کودگ را او در پسکووشینا 
ای ِ ]امالک[ پدر ِ خود، یک  ه، در زمی   در شهرستان ِ تاروپتسیک  ]بنا بر گاهنامۀ نخست[ در روستای ِ کار ِوو ۱۸۳۹سال 
آمد. دو  شمار یمهترین و چهارمی   پرس در خانواده باو کوچکدنیا آمد. هب وی    چ یهدار ِ نه چندان دارا، پیوتر آلکسهزمی   
، زی  مهربان  وانوونا نازک دیل ِ مادر، یولیا ای یهتر ییک بدنبال ِ دیگری، زمای  که نوزاد بودند، از دنیا رفتند. همرگ بز  ی ِتا

شد. او نخستی   کش بود که  یمتر او، مودست ِ دوست داشتت  و کوچک نصیب ویژه هو نرم، به دو پرس بجای مانده، و ب
وع به آموزش او برای نواخی   ب آن  آنان ایستاده بود، کرد.  هر  پیانویی کهن، که در تاالر ِ خانۀ چویر ِ رسوری ِ وی ِ ر ر رسژ

 ِ خویر که در او هست، 
اش،  های ِ زادبویم و خانه و کاشانهمکان ها، با ترِک بچهخاطر هبو ا باشد. مدیون ِ مادرش یم چت  

بورگ آمد. پس از مرگ ِ پدر، او   -دایه بود؛  گار مانده یاد هزنانه نت   برای او ب ی هیک نموند. ه شانون و روان ِ خانوادکبه پت 

 ب یه های او برای همداستان . اش
ی

دار و  آور، اما همواره کششها دهشتناک، برخ  خنده  برخ  از آنماند  شیاده زندگ
 آشنایی ِ او با دنیای ِ رویای مردیم ببودند  برانگت   هیجان

ها، او، که در  ن داستانای ن ِنیدآمد. با ششمار یمه. این نخستی  
با بلند شدن بر روی ِ نوک پاها، به   سوی ِ پیانو رفته و هنوز بسیار کوچک بود، دوست داشت تا دزدگ بزمان هآن

دازد، که در آنو جست  بتی
ی

دادند. در  های ِ جادویی او را خراش یمها انگارش ِ ]تجسم[ نمونهجوی ِ آواهای ِ هماهنیک
انن ِ دراز ِ زمستای  او یمرفته بود. در شامگاهاسو دور ِ او را گمه ز هروستا آواز ا -پشت ِ چرخ ِ نخ شنید، که چگونه دخت 

کت[ کرده، به نمایشات ِ ها همها، بازیها و پایکویر خوای  ها خود ِ او در آواز در جشن خوانند. ریش یم انبازی ]رسژ
ه یمشوخناک، خشن و یر  زمان . در آنشتیاد داهوب بمردیم را که در کودگ فرا گرفته بود خ ی ِ هاشد. او آهنگمزه خت 

ی نیمها از این کار پیشآن یهگذراند؛ در خانوادیم های دهقاننشیت  با بر و بچهاو روزها را در هم ها  شد. و او با آنگت 
ها و در  ها و شوخ  ها دررسگریمباشد. او با آنیم قا«که، او »آبرابرانه، با از یاد بردن ِ این یاهگونهرفتاری ساده داشت، ب

 ِ روزمره، هم سخت   یههای جدی، اما نه در خور ِ سن ِ آنان دربار ]استدالل[ برهان
ی

یک[ یمهای ِ زندگ شد. اما  سود ]رسژ
آنان از   یهکه رسچشم پراکند یم های دهقانبچهی   این برداشت را ب و  بالید خود یم ه، همواره بتبرادرش، فیالرِ 
  و  نیافتهد، که آدمیان ِ پرورش ر کپافشاری یم مودست  ، هنگایم کهتفیالرِ  ها هم او را دوست نداشتند. کجاست. آن

 خندید. به ریش او یم،  ند ا آدم نت   همچون دیوران ِ ]صاحبان[ آنانندیده آموزش 

 . بود ه ام در یاد او ماندآر  ش و ای همچون دورای  خوب، خو هرگونه، دوران ِ کودگ در روستا تا اندازههب

ویژه آشکارا دید! انجام ِ  هتوان بهای ِ پایای  را یمهای زشت ِ زیست ِ سالسویه یهانگت   است که، امروز همشگفت
  یهیی ِ ویژ پیمامعنای ِ تمرینات ِ سپایه، راهیر 

ی
گاه  دیدگان در آموزشسپایه«، نایم که به آموزشسپاهیان )»برگ ِ جنیک

وی  بود. به  شد ای دیده نیم خواستهانه و دل ودند(. هیچ چت   خردمنده ب داد . تنها آرمان، نشان دادن ِ درخشش ِ بت 

نرال  ژ کرد ِ شبانه، مست بازگردند. شد تا پس از برونار ]اجازه[ داده نیم ب -هابه یونکر -گاه دیدگان ِ آموزشآموزش
انه تنها پیگت  ِ آن بود، تا آنای سختگونههگاه، بآموزش وی«آبر ویژۀ »د ، در حال مبارزه برای ِ درک ِ خو سوتگوف -گت 

بالید، که یونکر از نوشیدن ِ  ساده ننوشند و پس از نوشیدن پیاده به آموزشگاه بازنگردند. در برابر به آن یم  ها ودکای
ر هنگ در زمان ِ  د . و باشد  یشی   گوی خو خای خود پاسمست شده و پس از بازگشت از جشت  یا شب نشیت   شامپاین

ها نشود، مست  نت   رخ ندهد. موسورگسیک دیگر یاد گرفته بود تا بسیار بنوشد. و مدتبازی ورق الس زده نشود، آزاد 
، نسکهپیش از این، او ب نگرفته بود! در   شابار در دستهایهای ]کتاب[ پر خاطر ِ نداشی   ِ زمان ِ آزاد و آرامش ِ روای 
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شنایس، فرهنگ نوشتاری  و رسگرم ِ خواندن شد. پژوهش ِ تاری    خ، فرزان ]فلسفه[، روانا ی، ر گسپایه گاهآموزش 
بار را پنهان کند: ییک از دوستان ِ های پر راست  اما، او ناچار بود تا نسکهکشید. بخود یمی سو هکشورهای دیگر او را ب

    mon cher: »گفتیمخواندن بندی بهایر پخاطهب او به ای دوستانه نهگو هو ارتشبد ب زد نزدیک به او ریشخند یم
 !« شد خواهد  ساختهمن   چه افرسی از تو   یهگرانمای

سپایه   یهنزدیک بیت  کشش پیدا کرد. او نت   همچون موسورگسیک، جام  ِینیک  ع ِاندامدر ابتدا او به نوجوان ِ باریک 
دیگر باز کردند. این  درنگ رس سخن را با یکیر  ها نآ هکنیست،  انگت   تتر از او بود. شگفگ بزر تنها چهار سال  داشت و 

 و در همان  ،آنتونووی    چ کیویی از ترس  فرد،
ی

، کیودان بود.  زمان موسیق  کارشناس ِ جنیک -هبویم ِ او ب شهر زاد، که در ویلنا یی
دریافت کند؛   کوش و مونیو ستانیسال لهستای  ا یه برجستازی نزد ِ آهنگساز ِآهنگس  یهتوانست چند آموز آمد، شمار یم

بهت  از موسورگسیک رس   ،پایان رسید. با این حال او از جستارهای ِ موسیقیایی هآموزش ِ موسیقیایی او ب ه این ترتیبب
، کهساخته یه آورد، و دید خود را با استواری دربار یمدر  ی خرده ناخت، بیان کرده،شهنوز نیم ورگسیک موس هایی ه  بگت 

داشت. گذشته از آن، او خود را برای نوشی   ِ نمایش آوازی بر روی ِ  دار را برای خود روا یم نامنویسان ِنشای  ِ موسیق  
ها او ب یهکرد. با همیم آماده  جستار ِ »دربند ِ قفقازی ِ« پوشکی     ورد. دست آهت ِ تازه را بزودی ارج ِ دوسهاین چت  

تاری    خ را پیدا کرد. درست   خوراک و کشش ِ دیرین بهرگسیک موسو  ،و ایسلندی« ِ ویکتور هوگدر داستان ِ بلند ِ »گان 
هایی  سازی، با بخش آور به رویاشگفت ایگونههب های ِ رویدادهای ِ راستی   از تاری    خ ِ نروژ است، که در نزد ِ هوگو پژواک

 ِ رخداد ِ راستی   با رخدا های ِ کهن ِ ایسلندی بافته شدهاز داستان
ی

 براد ِ ساخاند )چنی   آمیختیک
ی

های ِ بلند ِ  ی ِ داستانتیک
ت همی   چت   مورد ِ  باشد(. و درسآمد، بسیار ویژه یم شمار یم هآن ب ی ه، که هوگو نمایندتاریخ  ِ دوران ِ رمانتیسم
وی انگارهخوشایند ِ موسورگسیک  ا    سازی ِ بسیار بود. در پایان، این گزیدهنگری ِ آتشی   و رویا ِ جوان بود، که دارای نت  گت 

سوی خود  های او را بآفریده . شود دیده یم آی  ِ »باریس گادونوف« و »خوانشینا« یهدر نویسند نکتهباشد، که همی   یم
ش ِ مردیم با همکنند، بلکه توده آفریت  یمپراکنده نقش ید، که در آن نه تنها بازیگران ِکش  دردی  های مردم، و حت  خت  

 نشان داده شده است.   

،  های ِ موسیقیایی ِ کوچک )برای نمونهبیشت  و استوارتر شد. او پارچهدر او خی   ِ موسیق  وی ِ سااما آرز 
ها دیگر او »یادگارهای ِ کودگ«( را یم   ساختند. شنود نیمرا خ  نوشت، اما اکنون این چت  

ف بیست سال   شنایی با موسورگسیک او تنها آدر زمان ِ آمد. شمار یمهمعمویل[ بای ]نامنش ِ]شخصیت[ ویژه ،باالکت 
 ِ منش ِ او در این کهداشت. اما در این

ی
دگ ویی در این منش نمایان یمیم یاسویهچندزمان دارای چه گست  -بود، و چه نت 

ی نبود. ، هیچ چت   شگفتداشتسوی خود هبرا توان ِ افروخی   و کشیدن ِ خردها که او شد، و این  انگت  

[ گلینکا های ِ مو دیدگاه ف زیر درآیش ِ ]تاثت  «، »کامارینسکایا یهساخته شدند. او توانست سازند سیقیایی ِ باالکت 
« و »روسالن و لیودمیال« بورگ پیدا کند و در درازای ِ سه  »ایوان سوسانی   چهار ماه ِ پایای  تا زمان رفی   ِ گلینکا  را در پت 

ون از کشور  ف در آهنگ با او دیدار داشته باشد.  مرتببه بت  آور بر  اما درونداشت ِ شگفتسازی خودآموز بود. باالکت 
  ها در دوران ِ نوجوای  چند ساخته را بیافریند، که از سوی گلینکا پذیرفته شدند. در زمان دیدار، آن او روا داشت تا 

، دربار  ی هدربار  ش ِ آی  ِ آن، دربار راه  یهموسیق  مند، بسیا یه های ِ گست    ی هزدند. گلینکا دربار ر گپ یمجایگاه ِ هت 
ی ِ خود یمجوها و برنامهو ها، جستاندیشه ها، رسگردای   ف بهای ِ هت  -هگفت. این آموزشگاه بسیار خویر برای باالکت 
ف ِ ن. او یمشد نیمای بسنده از دوست جوان ِ خود ست  اندازههبکا گلینآمد.  شمار یم -دیدگاهخست، گفت: »در باالکت 

 های خود ِ من بودند«. به دیدگاه یافتم، که بسیار نزدیک هایی را 

 کار آغاز شده از سوی ِ خود را بر جای گذارد.   یهدان ِ جوان ادامبرای ِ موسیق   میهن، او  ترکهنگام ِ  هب
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ف مییل آلکسه  یوی    چ باالکت 

 

 میخاییل ایوانووی    چ گلینکا    

ف آنگایمزمان، هدر آن دیه  راست  وسواس ِ آفریدن، انجام ِ کاری، و سازمانهشنا شد، او ب که موسورگسیک با باالکت 
 زاده یم

ی
گ وی ِ ست   شد.  کردن را داشت. در او نت 

ف یک نوآور ِ باورمند ب -هب هم کههای کالسیک را، هر اندازه روی ِ کورکورانه از نمونهآمد. او دنبالهشمار یمهباالکت 
مپذیرفی ِ خود خوب بودند را نیمخود سازی، توانایی ِ آفرینش ِ ساختارهای ]فرم  رویا ی هند، پرواز ِ آزادانت. او از هت 

 کرد. نوآورانه را درخواست یم یهمایگو به درونهای ِ[ تازه، پاسخ

ف در آنروشن است که،  ی که باالکت  که    ستا تر این. درستبود ن خود ِ او  یهگفت، تا پایان اندیش روزها یمهر چت  
-ههمراه خود بهریزی کرده، پندار ِ شنونده را بیدار ساخته، او را برفت برنامه پیش بهها ت در آنبایس هایی را که یم او راه

 خواند.  یمآور فراهای ِ هراسناک و کششسوی ِ دنیای ِ کاوش 

وع یمها اینآموزش  ف، گ  شدند. دیدارها گایهگونه رسژ   ۀکه هم  یی د، در جاشنزد موسورگسیک انجام یم ایهنزد باالکت 
گونه بر این پندار بود که  ، که رسشتپذیرفتند. یولیا ایوانوونا نزد ِ خود یمهآموزگار ِ جوان را با خوشحایل ب ، خانواده
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  بودهدان ِ تنها نیازمند موسیق  
ی

نمایش  ا او را نوازش داده و دلگرم کند. اه نیست، همواره در تالش بود تر هش روبا و زندگ
  یهخاننمایشگاه ]صحنه[ »روسالن و لیودمیال«ی گلینکا بر روی ِ پیش  ی هدوبار 

ی
اتوری، پس از درنیک درازمدت   امتی

 رویداد ِ بز 
ی

بورگ رگ  ِ موسیقیایی پت 
ی

وانوونا  بردند: یولیا ای رس یمه  این جوانان همه با هم در نگرای  بآمدشمار یمهب در زندگ
ف را ب اجاره کرد و  خانهنمایش  ا در ر  بخش ِ لژ  ای ]رسیم[  نامههای ِ آیی   زودی ِ زود آموزشهخواند. بجا فرا آن هباالکت 

همانند ِ   ها از همان ابتدا نت   ، آناین حالو بدل به دیدارهای دوستانه شدند. با  هگسسته شد  یخودبهود خای گونههب
 آمدند.  شمار یمهمره بهای ِ روز آموزش 

[ دوست ِ خود بود. دیدگاهر ِ درایش ِ موسورگسیک دربست زی ف، دیدگاه]تحت ِ تاثت  و  های او شدند. های ِ باالکت 
کننده  سازی ِ خود از ته دل، شاید، همچون یک ِ پشتیبان ِ رشکو توانا برای ِ رسگرم در کنار ِ رسشت ِ آتشی    ، از آن فراتر 

ف. این دیدگاهناپذیر ِ و آشت   ی که   ی هرسید. همیمساز فرامای  رسنوشتسیک ز موسورگ برایها، تا خود ِ باالکت  آن چت  
، اکنون ناخ  نگیخت.  اشنودی ِ بسیار ِ او را بریمدر گذشته مورد خوشایند او بود، برای نمونه، نمایش ِ آوازی ِ ایتالیایی

 ِ بیمارگونای نبود. موسورگسیک با رسشت  تندنوسازی کار ِ ساده
ی

برد.   یمرس هه بخو و درایشناک، در یک برانگیختیک
 نت   کارساز بودند. ناآرایمسخت  

ی
[ گههای ِ یک بیماری ِ سهش های ِ پا گذاشی   به دورای  دیگر از زندگ گاه او  گرانه ]عصتر

، ناخشنودی از خود، او را یمدادند. درونرا آزار یم
ی

اندازه افزایش یافته،  ایه ِ یر خاطر ِ خودخو هشوراند، بگرایی ِ همیشیک
آورد. با بودن ِ چنی    شد، حت  اگر نادرست  ِ دیدگاه خود را بر زبان یمدالنه یمگوی ِ سنگوارد ِ گفتو او بیش و کم 

ف در این سالهایی درخشش ی کرده، به او کمک یم، باالکت  کرد تا از رفتارهای ِ  های ِ سخت همواره دوست خود را راهتر
کرد. او نه تنها  هایی پیدا کرده، او را ناچار به کوشایی ِ بسیار یمر تنبیل  و  دلتنگ کننده ی ههای ِ تت  گونه، یورشر رسو 

. در کنار ِ این پیوند   ِ رهتر موسیقیایی را بر دوش گرفت، بلکه آموزش و پرورش ِ را در معنای ِ راست ِ واژه نت  
ی

  بایستیک
 ِ دروی  ِ، تر با مو کوچک  تر با بزرگنند یک هما

ی
-های ِ پیچیده و نه همیشه شادینگرای  سورگسیک، او را در جریان ِ زندگ

«، سخت آموزگاری ،دوران دوست آور ِ خود نیم گذاشت. برای ِ موسورگسیک او در آن انه و خواستار همواره »آهنی   گت 
 برجای ماند. 

ف او با والدیمت  واسیلیه  پهن، با باال، شانهاندام، بلندخوشآدم ِ آشنا شد. این  وی    چ استاسوفنزد ِ باالکت 
ی

های  ویژگ
وی پهلوای  ب  یهآورنددید پبسیار بزرگ ِ چهره، این آدم گویی  ومند،  آمد. شتاب ِ جنبهشمار یمهنت  ها ]حرکات[، ادای ِ نت 

 او بودند.    یتهبرجس   یهگر ِ گرما و ارادنشان

 

خود بود؛ او به هیچ   یهتاز  و  شد. او دارای دیدگاه ِ دست نخوردهو و مگو یمدر جایی که استاسوف بود، همواره بگ
 ِ جستارها را خود گره

ی
گفت، هنوز در  گونه که خود او یم گشایی کند )آنآقا باالرسی باور نداشت و در تالش بود تا همیک

آدیم«(. منش ِ   ی هگت  ِ گونایراد  . دیاستگفت: »این والو او یم یهبار کوچک ِ او در های اش ییک از عمهدوران ِ کودگ
 کشید. سوی خود یمهبیشت  و بیشت  موسورگسیک را نت   ب استاسوف هر چه
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ی -نمایشکنار ِ ها و مردمان ِ گوناگون استاسوف را به ساختمای  در   ژرف ِ هت  ِ دوران ِآرزوی ِ پر شور برای ِ فراگت 

-د. در اینهمگای  جای داشت و اکنون نت   جای دار  [انهخ کتاب] یهخانشید، که در آن نسککآلکساندرینسک   یخانه

ی، او، پاغوشیده ]غوطه ور[ در گزید ها و  ها، نسکها، رونوشتهای بسیار کمیاب دست نوشتههجا، در بخش ِ هت 
 ِ نسکاستاسوف کارمند ِ همیش  ۱۸۵۶. در سال ِ زمان زیادی گذراند ها، یافته

ی
خانۀ همگای  شد، و دیرتر رسپرست  ِ  یک

ی آن ی و  را بردوش گرفت. با بودن دبخش ِ هت  ، او کارهای بسیاری را نه تنها برای ِ فراگت 
ی

ر این جایگاه تا پایان ِ زندگ
 بها انجام داد.  های ]مواد[ گران آن با ماتکسازی ِ ر برداری ِ گنج ِ این بخش، بلکه همچنی    برای ِ پ  پرده 

 

ف نخستی   ِ آنها بود که درآیش ِ سودمند ِ نزدییک از میان ِ موسیق     با استاسوف را بر روی خود آزمود. دانان، باالکت 

[ ساخته شد. او دوست یماستاسوف همچون یک اندیشمند زیر ِ درآیش ِ دموکرات داشت با  های ِ دگردیش ]انقالیر
باشند«. و  یمتبار ِ ]نسل[ جوان ِ رویس آموزش دیدۀ بلینسیک  ی هبگوید: »همیک های ِ پرآوازۀ چرنیشفسگوایه از واژه
 درنگ و بدون هیچترین نمایندگان ِ این تبار ِ نو بود. او یر از روشن خود ِ او ییک 

ی
های ِ  ای به دیدگاهگونه بایستیک

 نوشتار نویسندهدر این کرد[ پیوست. فندید ]دفاع یمخود پدایم از نوشتار ِ ]رساله[  ۱۸۵۵نیشفسیک، که در سال چر 
 همچون دربارۀ فریتر افزایش[ لیستآ ایده]گرا از جنگ ِ با نمایندگان ِ آرمان نده را خوان

یابنده، که خواهان ِ  دربارۀ هت 
 ِ یر 

ی
انۀ ما هستند، آگاه زیور دادن ِ زندگ  است که بآگایه رساند، که  ساخت. چرنیشفسیک بهیمچت  

ی
سیار این خود ِ زندگ

 ِ خود، یر  یهدر هم که  است تنها آنباشد. زیبا یم 
ی

ارآوری در هت  باشد. هت  باید به مردم  آالیشانه، باید الگوی ِ براستینیک
 را دریابند هها بکمک کند تا آن

ی
ته، بدی و  چه را که وجود دارد، ناروا شناخهای زشت ِ آنباید پدیده ؛درست  زندگ

 نادادگری را آشکار کند. 

  

ی، که باست مایۀ ژرف  و دارای ِ درونشود، ای راستی   به مردم نشان داده یمگونههاسوف خود را به اندیشه دربارۀ هت 
 دید. سازد، نزدیک یمدار یمهای نو، که بدنهادی ِ همبودین ]اجتمایع[ را لکهها و دریافتاندیشگری باشد، که در مردم یم

،اکنون، در زمان ِ دیدارهای همه [ و هر گونه  و گفت گت   ]ادیر
ی

، فرهنیک شنودها بر روی ِ جستارهای ِ موسیقیایی
ا شدند.  جستار ِ دیگر، هر   داغ و گت 

گوها در  و شدند، و گفتشب از هم جدا یم ها پس از نیمهبیشت  زمان چه بیشت 
 کرند. خیابان ادامه پیدا یم
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های تازه دربار از استا شدند..او نوآور ِ بگو و  فرهنگ ِ نوشی   ]ادبیات[ آگاه یم یهسوف، دوستان، بیش و کم از چت  
داستان ِ  دیرتر  و  گانچاروف   ت. دربارۀ »آبلوموف ِ«فگر نو دریم  یهاین یا آن آفرید یهشد، که دربار هایی ]بحثها[ یممگو 

گر،  کنش،  جستار ِ آدم ِ نو  کردند. گو یمو گفت کرد؟« چرنیشفسیک کار باید  ه، »چیفی  ان ِ« تورگه بلند ِ »پدران و فرزند
مند ِ آفرینش ها  ساخت. خود آنکوچک را نگران یم یهن ِ دایر گر، توانا برای سودمند بودن به همبودگاه، همونداهت 

، هر یک از آنان،  های ِ فرهنگ ِ نوشتاریپدیده یه گوها دربار و تهایی شوند، و در گفخواستند تا چنی   آدمشورانه یم پر 
 ِ خود را خود برگزیند. 

ی
 از پایه، راه زندگ

  چنان  را با آندروماخا  گویی ِ هکتور بدرود  ،« »ایلیادآزمای  آواز ِ چهارم ِآورد، که او یاد یم هخود ِ استاسوف سپس ب
 آمد. یمدر خواند که اشک از چشمان ِ گوساگووسیک نانه یمجا

، روزهای ِ پسی   ِ خود را یمساختار ِ پادرم
ی

داری،  گذراند.  یک رس ِساختار ِ پادرمداری ]برزگرداری[ در حال ِ پوسیدگ
، نیاز و خودرسی ب ای گکنندهامید نا یهگونهکه با خود ب

ی
جا،  رسید. گایه اینداران یمبه زمی    همراه آورده بود،هرسنیک

نوشت:  یم ۱۸۵۳در سال ِ  شدند. گرتسندالنه رسکوب یمدرنگ سنگکشیدند، اما یر هایی زبانه یما شورشجگایه آن
 سخت یم

ی
کمت  گوش شنوا دارند. هرگونه   باشد. درباریانشود. نگرش ِ کشاورزان اندوهناک یم»...در روستاها زندگ

ی[ پراکنده یم دار ِ دیگری  اش سوزاندند، در جایی دیگر زمی   داری را با خانوادهک زمی   باشد. در یک جایی ینودادی ]ختر
 کشتند، در جایی دیگر زنان، خدمتهای کاهها و چنگکرا با زنجت  

جای ِ دیگر  کاری را در دشت خفه کردند، و یکزی 
مناسب نیست«. و در سال ِ  گونه برای دهقانان یچهداری به.ساختار ِ پادرمها سوراخ کردند.. خانه را با میلهپیشکار ِ 
کرد[: »اکنون دیگر زیر ِ پاها نه  شناساند ]توصیف یمگونه یمداران را اینچند و چوی  ِ زمی    تیوتچف ِ رسایشگر  ۱۸۵۸

دار روی یک تکه یخ ِ شناور ِ جدا شده از کرانه بیتوان بر بامداد ِ زیبا یم آن خاک ِ سفت ِ پیش از این وجود دارد...در یک
 شد«. 

 آکس ِ دیگر چنی   کار جز بر موسورگسیک بر هیچهکوچک ب  یه ها در این دایر شاید، این نوشته
ی

 نداشتند.     یی بزرگ

-وی ِ سوگفرینش ِ موسیق  بر ر کار ِ آهدست ب ۱۸۵۹که موسورگسیک در سال ِ باشد که، هنگایمدر خور ِ نگرش یم

آواز ِ   ،ها ویژه رسگرم ِ ساخی   ِ بخش ِ تودههکرد، او ب  -  یونان ِ باستان ِگست  گ ِ دراماتور -سوفوکل نامۀ »شاه ادیپ« ِ 
  ، گونهبود. این  ،از بدبخت  ِ گریز ناپذیر  شانداشی   ِ شهر ِ زادبویمکننده از خدایان برای دور نگاهگرویه ِ مردم ِ درخواست

 ِ 
ی

 ِ هنوز آموزشاو برای نخستی   بار در زندگ
ی

مردم را   ی هدر تالش بود تا در آواها نمون ،گرانه، با دست  ناپختهخود، زندگ
نایک را نوشت، و، آنچه که در خور ِ  کننده اندوهنگرانو او موسیق  ِ پر شورانه  های ِ سنگی   بنویسد. در زمان ِ آزمون

 ما دلسوزی کنید، دلسوزی!« چه بخوایه چه   ِهای »برایکه، بانگ ِ بنیادین بر روی ِ واژه  تسا باشد، آننگرش یم
وی ِ  دهد. اینناخودآگاهانه همانندی با آهنگ ِ گریه و زاری ِ مردیم رویس را ارائه یم یهگونهنخوایه، ب چنی   بود نت 

، که کارایش ومندانه حت  بهای ِ زندگای  استان  جستاری از دنیای ِ ب یهند، که زادبودش آورده یور  ایسوی موسیق  هنت 
 بود. 

ها«که او »هنگایم ف و استاسوف- بزرگت  ها به تالش افتادند  نشدن آگاه کرد، آ از رای ِ خود برای بازنشسته را  -باالکت 
ها  آن . باشد  به اندیشه نشدهجانهای همگونههب ترسیدند، که بر روی ِ این گزینشگردانند، زیرا یم تا او را از این کار روی

سازی  که بتوان آهنگبرای آنای بسنده، گونههویسژ بک که آیا در این نوجوان پایداری و سخت دانستند،هنوز نیم
د. گمان جایگاه استوار ِ او در همبودگاه را از دستش یمشدن یر راستی   شد، هست یا نه، و گذشته از آن بازنشسته  گت 

داری ِ سپایه   ۱۸۵۸ل ِ کرد. در ماه ژوئن سازینش ِ خود پافشاری یمگ  اما موسورگسیک بر  او برای همیشه با فرمانتر
 بدرود گفت. 

 ِ او ب ی هدر این روز به پرسش دربار 
ی

  به سویانه ناپذیر و پایای  پاسخ داده شد. او همهای برگشتگونههخواست ِ زندگ
 .   پرداختموسیق  

 
ی

[، چاپ چهارمبخش   باب ِ نخست ]ا ِ. فرید  یهوشتپ. موسورگسیک نم.  یهنامزندگ     ۱۹۸۷لنینگراد. »موزیکا«.  . هایی

Э. Фрид - Ленинград. Музыка 


