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  سازدادۀ راستین از زندگی چایکوفسکی ِ آهنگ ۱۰

 مین سالروز او ۱۸۰مناسبت ِ هب

 
 نوشتار از ایگور ویرابوف 

 بابک بردیا  :برگردان

 

سال    ۷روز   مه  آهنگ  ۲۰۲۰ماه  چایکوفسکی  ایلییچ  پیوتر  سالروز  هشتادمین  و  روسی  صد  سترگ ِ  .   بودساز ِ 

 امروزی   ِهای ِ راستین از زندگی ِ چایکوفسکی و درآیش او بر فرهنگهگیراترین دادنکته از    ۱۰»روزنامۀ روسی«،  

 را برگزیده.  -ی تا نمایش و کینوماتوگرافی ]نمایش روی پرده[قاز موسیـ

 

 می کرد  . همچون هوده دان ]حقوقدان[ کار۱

 

دید. پس از پایان آن در دانی آموزش میر ایلیچ در دبیرستان ِ امپراتوری ِ هودهپیوت  ۱۸۵۹تا سال ِ    ۱۸۵۰از سال ِ  

. برای کار، رهسپار ِ دیوان ِ مشاور[ را دریافت کرد  یه رایزن ِ نامزد ]نامزد برای ِ دریافت ِ درج  یهسالگی، درج   ۱۹

از  ]وزارت بیرون  به  کارمند  یک  همچون ِ  بار  نخستین  برای  شد.  دادگستری  برگرداننده  خانه[  همچون  رفت:  روسیه 

 کرد.گری ِ کاری همراهی میدر یک گردش ]مترجم[ دوست ِ پدرش را

 دان ِ جوان تنها پس از شش سال آموزشگاه واالی ِ موسیقی پتربورگ را به پایان رساند.هوده

، کردمی  کاره که در پیوند با شوری و نمک باشد،  ساری ]معدن[ و آنچ، در بخش ِ کانپدر ِ آهنگساز، ایلیا پتروویچ

یونا آسسی  مادر ِ او، آلکساندرا آندره  آمد.شمار میهب  فوالد سازی ِ کامسک ـ ٌوتکینسک  یهسرلشگر و سرپرست ِ کارخان

نویِر تندیس   یه،  ویکتو  گردختری ِ  ـ  میشل  آسیهفرانسوی  ویکتو  .بود  ر  ـ  آسیهمیشل  رسانه،   ر  روسیه  به  را  خود 

 چهار پسر و یک دختر بودند. را پذیرفت و آموزگار شد. گذشته از پیوتر ایلیچ، آنها دارای ِ شهروندی آن
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 . آتش را خاموش کرد ۲

 

تابستان ِ سال ِ  سوزیآتش  یهدربار دهشتناک ِ  نامه  چخوف  ۱۸۸۵های ِ  از  یکی  نوشت: »تناهایدر  مان خیس ِ  ش 

آتش دود ِ  از  پر  هوا  شده.  کلینخیس  در  سناست  سوزی  ذغال  دود ِ  اکنون  است«. ؛  هوا  در  سوزان  نارس  گ ِ 

ماه ژوئن صد و    ۲۴سوزی بود، که در تاریخ ِ  زمان برای زندگی به کلین آمده بود، گواه ِ این آتشکوفسکی، که در آنچای

  تماشاگر کار ] نیاز و بیهای ِ بیهای ِ بازرگانی را نابود ساخت. در چنین رویدادهایی، بیش و کم آدمپنجاه خانه و زنجیره

گویند که او تنها  اند، که میهایی برجای ماندهساز ِ نامی چنین آدمی نبود: گواهآهنگ  کار نکننده[ کم نیستند، ـ اماو هیچ

 کرد! سازی ِ آتش کمک میجا برای خاموشآمد، بلکه به شهروندان ِ آنشمار نمیهب تماشاگریک 
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 خواند می بالردهپ  جانوران سرشت ِ   یه. دربار۳

 

برداری ِ پس از مرگ ِ او، که از سوی ِ کارمند ِ دادگاه شهر کلین ساز، بنابر فهرست ]کتابخانه[ آهنگ  یهخاندر نسک

 فرانسوی، چاپ شده در   ِزبان هانجیلی ب  ،هاهای ِ چاپی ِ نتی جای داشتند. در میان ِ نسکنسک و نسک   ۱۲۳۹انجام شد،  

-بر سرشت ِ پرده  یعسل[، نگرشزا ]بیبینانگ ها، زنبورها، زنبورهای ِ نا»مورچه  ،، و آفریدۀ د. الببوک۱۷۳۶سال ِ  

برای نگرش»ره  باالن«، ]نقشه[ ستارگان  و  نامه  آسمانی«،  قارچگونه  یهدربار  [جامع]  فراگیرراهنمای  های ِ  ها  های ِ 

 شوند. دیده می

ایتالیایی ِ اِوریپید   یاتسو دوژخانۀ الپرفته از نسکچنین نوشته: »کشخود  ، چایکوفسکی با دست  بر روی ِ پوشش ِ 

ونیز سال ِ  هب  در  دسامبر ِ  ماه  سوم  آموزشگا  ۱۸۷۷تاریخ  استاد ِ  و  دادگستری  رایزن ِ  چ.،  پیوتر  سوی  واالی ِ از  ه 

 موسیقی«. 

 

 . دو نمایش آوازی را از میان برد ۴

 

کوفسکی نمایش ِ بزرگ ]بالشوی تئاتر[ اجرای نخست ِ نمایش آوازی ِ چای  یهدر خان  ۱۸۶۹ام ماه ژانویۀ سال ِ  سی

ٌودا«   داستان»ٌویه  داد.  آهنگآن  یهنامروی  پایرا  بر  آسترووسکی    یهساز  آلکساندر  بر روی ِ  نمایش ِ  »رویا ]خواب[ 

نمایش آوازی را از میان برده، آن  ]سدۀ نوزدهم[، پیوتر ایلیچ    ۷۰های ِ  ساخت. اما چند سال پس از آن، در سال  «ولگا

 .شتدارا نگاهتنها  بخش کوچکی از آن

نمایش گذارده نشد و  هب   که  پایان رساندهرا ب  ساز کار بر روی ِ نمایش ِ آوازی ِ »اوندینا«آهنگ  ۱۸۶۹سال ِ  در همان

های دیگر  آن از بین برده شد: تنها چند شماره از آن برجای ماند، که سپس در ساخته  یهسازند   یهبوسیل  ۱۸۷۳در سال ِ  

 بکار برده شدند. 

 اند.داشته شدهوازی آفرید. هشت تای دیگر خوشبختانه نگاهش ِ آنمای ۱۰چایکوفسکی 

 

 واست با چخوف نمایش ِ آوازی بنویسد خ. می۵

 

، پس ۱۸۸۹را پیشکش ِ پیوتر ایلیچ کرد. در پاییز سال ِ    ،رو«های ترش»آدمخود،    ایهٌجنگ داستانآنتون پاولوویچ  

نزد ِ من  هبسیار سرفراز کرده بنوشت: »دیروز پ. چایکوفسکی مرا  به سوٌورین  ساز، چخوف  آهنگ  یهاز دیدار ِ دوستان

گین« را دوست دارم. برآن هستیم تا دو، من موسیقی ِ او را، بویژه »اٌنه  ؛آیدشمار میهآمد: زیرا یک، او آدمی بزرگ ب

 را بنویسیم«. نمایش ِ آوازیک ی یهنامداستان

سیگار را به او    یهبست  ون پاولوویچگذاشت. آنتد ِ چخوف جاخود را نزسیگار ِ    یهکشید و بستچایکوفسکی سیگار می

ساز رفت، و آهنگبه ساخالین    پس از زمان کوتاهیبازگرداند. اما کار بر روی ِ نمایش ِ آوازی انجام نشد. دراماتورگ  

 ناگهان از دنیا رفت.  هچهار سال پس از آن ب
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 را گشود . سالن ِ کارنگی ۶

 

پاییز ِ   آهنگ  ۱۸۹۱سال ِ  در  کارنگیاز  سالن ِ  گشایش ِ  آیین ِ  در  هنبازی  برای ِ  روسی  بزرگ ِ  از -   ساز ِ  یکی 

-سرپرستی ِ چایکوفسکی در چند روز در کنسرتهفراخوانده ]دعوت[ شد. ب  -آمریکادر    ترین تاالرهای ِ کنسرتپرآوازه

تای سوم، آوازهای گروهی ِ »میهن زادبومی ِ  شکوه، سوی  گذاری ِ با جرا شدند: مارش ِ تاجهای او اهای سیمفونیک آفریده

نیو از  گذشته  ارکستر.  پیانو و  ایلیچ ساختهما« و »افسانه«، کنسرتوی شماره یک برای  پیوتر  در  یورک،  های خود را 

:  تمده اسچنین آ  در آن روزها  اشاز دوستان  های فرستاده شده به یکییکی از نامه  دربالتیمور و فیالدلفیا رهبری کرد.  

اکنون برای من بسیار خوشنود کننده است    دست آمد...هکردند؛ کامیابی ِ بسیار بزرگی بنوازی می»از من با شادی مهمان

 اندازه دلتنگ ِ روسیه بوده و از ته دل خواهان ِ بازگشت به خانه بودم«.یاد کرده باشم؛ در آنجا، بی چیز هکه از هم

 

 
 

 
 

 

   کرد ینگارروزنامه  چندی،. ۷
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های ِ روسی« های ِ امروزی« و »بیانیههای ِ »تاریخچهار ِ موسیقیایی در روزنامهنگ چایکوفسکی چند سال روزنامه

اما نام خود را کاست، روشن و زنده میوکمخود را بی  هایشود، »اندیشهگونه که گفته میآمد. آنشمار میهب نوشت«. 

می نگاه  نوشته  داشتپنهان  می  هایو  ]امضا[  دستینه  ل.  ب.  با  را  سال    کرد.خود  ـ نوشته  ۱۸۹۸در  موسیقیایی  های ِ 

 چاپ شد.  «هاه تٌنلِ ردگیرانۀ او با برنام ِ همگانی ِ »فِ خ  

 

                                                  
 

 ای ]استکان[ آب او را به کام مرگ فرو بردشیشه یه. یک پیل۸

 

اکتبر سال    ۱۶تاریخ    چایکوفسکی در ی ششم خود را در پتربورگ رهبری کرد. مفونجرای نخست ِ سا  ۱۸۹۳ماه 

های سرشناس ِ  خوری ]رستوران[ نخبگان و آدماکتبر چایکوفسکی، تندرست ِ تندرست سری به خوراک  ۲۰شامگاه روز  

از نیمه  ینهراه نوسکی و کرابزرگ  یهدر گوش  الینر آنمایکا زده، و تا دوی ِ پس  آنجا ماند. در  ساز جا آهنگشب در 

دنبال پزشک  هحال ِ او بد شد، ب  ۲۱ای، نجوشیده از آب درآمد. روز  شیشه   یهدرخواست ِ آب ِ سرد کرد ـ اما آب در پیال

ناگهان و  هنوامبر( پیوتر ایلیچ »ب  ۶اکتبر )  ۲۵فرستادند: روشن شد که او دچار وبا شده است. ساعت ِ سه بامداد روز  

خانهناب در  ]آپاراشکوبه  یههنگام«  شماره  ای  بنای  در  مودست،  خود  برادر  مارسکوی    ۱۳تمان[  مالوی  خیابان  در 

 ]کوچک ِ دریایی[ از دنیا رفت. 

 

 
 

 ای دریافت ِ »اٌسکار« کمک کردر. ب۹

 

استیرژ ِنوف   سال  آلگ  سوم«،  اسموتکونووسکی۱۹۶۵)»جوانی ِ  ایننوکنتی  سال    (،    ( ۱۹۶۹)»چایکوفسکی«، 

: موسیقی برای پیوتر ایلیچ«، )»آپوکریف(، آندری ساٌوستیانوف  ۱۹۷۱)»دوستداران ِ موسیقی«، سال  ریچارد چمبرلن  

ناتالی   تنها  کدام از آنها پاداش ِ »اٌسکار« دریافت نکردند، بلکهیچهما  اند، ا( در نقش چایکوفسکی بازی کرده۲۰۰۴سال  

»قوی ِ  فیلم  )  است قو«    ی هآرزوی بدست آوردن ِ مکان ِ نخست در »دریاچکه در    در نقش ِ یک بالرین  بود که  پورتمان
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ت، که در آن ناتالی پورتمان ای ]فیلم[ نیسپردهاین تنها نمایش ِ روی  و.  رداین پاداش را دریافت ک  (۲۰۱۰سیاه«، سال  

روی نمایش ِ  در  کرده:  بازی  چایکوفسکی  موسیقی ِ  با  را  نخست  یعپردهنقش ِ  ـ  »واو  و ِند ِتتا  ای ِ  ،  خونخواهی[«]نی 

 . ه کار برده شده استب [تورور پیشگفتار ِ موسیقیایی ِ ]ا   در است که« ۱۸۱۲»سال ِ 

که دارد  هماینجا    جا  سا  اندیشاز  کنیز    آخوف]رفیق[  با همراهی ِ موسیقی ِ »دریاچ نیمیاد  که  نمایش ِ   یه،  در  قو« 

 دهی است. تاواندچار فکاهی ِ »دربند ِ قفقازی« 
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 داشتداشتند، دوست نکه روسیه را دوست نمیکسانی . ۱۰

 

 شب(: ۱۰، پنجشنبه، ۱۸۷۸فوریۀ سال  ۲۱/۹ سچایکوفسکی به نادژدا فون ِمک )فلورن یهاز نام

من  ،داکنون درآیش ِ ]تاثیر[ خوشایندی  بر روی ِ من بگذار و هر اندازه که »...هر اندازه که من از ایتالیا خوشم بیاید

ویژه به  ه، و بمیهن مادری  یهباختام، که بیش از من دلهیچ آدمی را ندیدهمانم...  تا ابد به روسیه پیماندار ]وفادار[ می

ختگی را با این یا آن ویژگی ِ مردم ِ روس  باکردم تا این دلبزرگ ِ آن باشد... من بیهوده تالش می  یههای ِ روسیبخش

این دلنین ویژگیبیان کنم. روشن است که چ اما  از آنهایی وجود دارند،  با  مهرورز  او  ، که  استروی  باختگی نه  را 

داده  استخوبی فریب  داشتن،    مهرورز  یهانگیز.  های ِ خود  این دوست  اوست  که  استآن  از  او   .این سرشت ِ  زیرا، 

ه  ب  پاریس بمیرند، با یک هوسرانی  از  ایگوشهدر  تا  اند  آن آقایانی که آمادهتواند دوست نداشته باشد. در اینجاست که  نمی

ناسزا میاستهر چیزی که روسی   بهان،  یپشیمان  بدون  ؛گویند،  آرامش کآن  یهبه   است،   مترکه در روسیه، آسایش و 

زندگی می از کشور  میبیرون  بیزارکنند، مرا شرمگین  ها   آدم  این  از  بیسازند.  من  برای ِ  که  را  آنچه  آنها  اندازه  م؛ 

 کنند«.در منجالب لگدمال می  استزشمند و سپنتا ]مقدس[ ار

 

 
 

 

 ! ودویگ وان بتهوون ل ۸شماره  مفونیس یره های چایکوفسکی دربانوشته  بخشی از یکی از
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شروع شدند. همچون همیشه،   ه گذشت  یهنوامبر، روز آدین  ۵های ِ نوبتی ]فصلی[ انجمن موسیقی در تاریخ  ...کنسرت

 را، گیرا برگزیده شده بود. چون و چبرنامه، بی

 

  بودگی ِ بتهوون نیستم و سازی ِ هودۀ ]اصل[ پاکید. من در توان آگاهپایان رسهبتهوون ب   ۸شماره    مفونیکنسرت با س

کنم، اما ناسازگار با راستینگی ]برخالف ِ حقیقت[،  بتهوون را رد نمی   ]تاثیر[ بسیار بزرگ ِ تاریخیِ  َِهنایشگونه  هیچهب

شگف  بیتبر  آفرینشوچونزدگی ِ  از  یک  هر  یکسان  و  بچرا  اما  دارم.  باور  او  ساختهیهای ِ  از  برخی  در  های ِ گمان 

اجرا    مفونیردی ندارد. سوامهماوردی ندارد یا بیش و کم هدست پیدا کرد، که    اییمفونیک ِ خود، بتهوون، به چنان بلندس

-مند نمیآید. خواننده گلهشمار میههای ِ دست نیافتنی سترگ بیدهشماری از آفر  یهشده در روز ِ آدینه درست در زمر

من  شود، همه  اگر  بررسی ِ  بکار  جست  یهسویاندست  زیرا  نشوم،  واال  چیز  ج  واین  برنامجوی ِ  ]عناوین[  ستار ِ  های 

]سستایش آن  که  بیبرمی  ناخواهخواه[  فونیمگرانه،  مشکل  انگیزد،  کوتااستاندازه  پردازشی  به  می.  بسنده  این ه  کنم. 

های دیگر بتهوون مفونیس  یهخود، از هم  یهگوندر خود تا نت ِ پایانی، خوی جشنداشته شده  [ با شادی ِ نگاهمفونی]س

وارانه آماده سازد، این بار سیالبی از ای نیرومند برای چیزی سوگبگونهشنونده را    تواندمیتفاوت دارد. بتهوون، که  

بدرون روان ِ    ی خوشبخت  یهت[ شادمانهای ]احساسادرآیش بمی  نده شنورا  از بخشهریزد.  پر  پایانی،  های  ویژه بخش ِ 

تاب و  ناگهانی  گذرهای ِ  شوخناک،  دلخوردگیگوناگون ِ  رویایی  تنها  های ِ  که  همیشه،  اندبتهوون  یویژهربا،  برای   ،

تشین ِ آری ِ رهبه، بمفونیمفونیک برجای می ماند. این س س موسیقی ِ از بسیار زیبا و ناواگردان ]تکرار نشدنی[   یاهنمون

 ن. آ. روبینشتاین، بسیار زیبا اجرا شد.   
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