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واسییل واسیلیوی چ آندرهیف

واسییل واسیلیوی چ آندرهیف
()۱۸۶۱ – ۱۹۱۸
(بهمناسبت  ۱۶۰ن
می زاد سال او)
نخستی ار ر
ن
کست سازهای مردیم رویس.
موسیقیدان رویس ،نوازندۀ زبردست ِ باالالیکا ،پایهگذار
های از نوشتار ِ گنادی ایوانوف ِ نویسنده ـ «شهروندان ِ برجسته و نامدار ِ شهر بژتسک»
بخش ی

از برگ ر
اینت ر
نت ِ دادههای شهر بژتسک
ن
نخستی
در بژتسک (شهری در استان تورسک) ،امروزه همه یمدانند ،که واسییل واسیلیوی ــچ آندرهیف پایهگذار
ار ر
کست سازهای مردیم ،موسیقیدان-روشنگر ،چه کیس است :نوآورندۀ شماری از سازهای مردیم ،شناساگر نافرسودۀ
ر
[خستگناپذیر] ن
موسیق رویس...
هت ِ
بسیاری خانهای را که آندره یف در آن زاده شد ،نشان خواهند داد .این خانه ،خدای را سپاس ،نگاهداشته شده.
بسیاری از دیرینکدۀ [موزه] آندره یف بازدید کردهاند .اکنون در کنار ِ دیرینکده ،بنای یادبود ِ موسیقیدان ِ برجسته
نمایان شده .چندی پیش در ِتو ِر ،نسگ [کتاب] دربارۀ زندگ واسییل واسیلیوی ــچ نمایان شد که در دیرینکده به فروش
موسیقدان ِ ر
ر
نهای که کشش نشان یمدهند ،آنرا خواندهاند.
شهروند
ستگ و خودآموز در خانوادۀ
ِ
یمرسد ،و گویا آ ی
ارجمند ِ شهر ِ بژتسک ،بازرگان ِ درجه یک ،واسییل آندرهیوی ــچ آندرهیف و زن او از یک خانوادۀ درباری ،سوفیا
میخایلوونا در تاری ــخ  ۱۵( ۳بنابر گاهنامۀ نو) ژانویۀ سال  ۱۸۶۱چشم به جهان گشود.

پدر او پس از یکسال از دنیا رفت .او را پدرخواندهاش ـ نیل نیکوالیوی ــچ بزرگ کرد .در سال  ۱۸۷۲خانوادۀ او به
ر
موسیق کشش پیدا کرد .در یادماندگارهای خود ،واسییل واسیلیوی ــچ نوشت «در ۱۴
رپتبورگ رفت .پرسبچه بهزودی به
سالگ من بدون آنکه بتوانم ر
حت یک نت را بخوانم ،خودآموزانه  ۱۲ساز یمنواختم» .دو دیدار ،یگ در سال  ۱۸۸۳در
روستای مارینو در شهرستان ِ ویشنه ولوتسک ،که ن
زمیهای خانوادۀ آندرهیف در آنجا جای داشتند (و نه چندان دور از
ر
ن
زمیدار ِ
بژتسک) با باالالیکانواز ِ شایسته ،آنتیپ و پس از یکسال ـ با باالالیکانواز دوستدار موسیق [ناحرفهای] ،با
ن
ن
استای یمشود ،ارزش بسیاری را در گزینش ِ
پاسکی که سپس رسپرست ِ درباریان
اهل بژتسک ،آلکساندر استپانووی ــچ
ن
موسیقیای او بههمراه آوردند .این زمیدار ،نوازندهای درخشان و زبردست بود.
ی
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آلکساندر استپانوویچ پاسکین
با شنیدن ِ نوازندگ او ،آندرهیف نزد ِ استاد ِ بژتسگ ،آنتونوف برای خود یک باالالیکا سفارش داد .در یگ از
پرسش و پاسخها در پاسخ به پرسش ِ «شما چگونه در اندیشۀ پراکندهسازی [تبلیغ] باالالیکا افتادید؟» آندرهیف گفت:
ن
زمیهای خود در استان ِ ِتورسک ،یکروز من ناخواسته باالالیکا را
«نزدیک به  ۱۰سال پیش ،بههنگام ِ زندگ در
ر
شنیده ،به آن کشش پیدا کرده و یکسال ِ تام از زندگ خود را پیشکش یادگتی ِ آن کردم .سپس هنگایم که به پتبورگ
ر
ر
آمدم ،استاد ن.
موسیق نامنوییس کنم .برای من بسیار
بیستوف نوازندگ مرا شنید ،و مرا ناچار ساخت تا در انجمن
شگفت ن
کامیای ِ درخشان ،که از آن ِ من شد ،به من پشتگریم داد.
اما
بود،
انگت
ی
نواخی خوشم آمد ،و از آنزمان تا بهامروز باالالیکا با شتاب بسیار در شهر ر
رن
گستش پیدا یمکند .اینگونه ،من
از
ن
همه ن
چت را بهکنار گذاشتم و زندگ خود را با باالالیکا پیوند زدم .این ساز از سوی من دچار دگرگویها و رساگردانندگ-
نخستی ِ آن ،من نگاه خود را روی ساختمان ِ ر
ن
بهتین پژواک کننده و
های [کماالت] بسیار شده ،اما با نگاهداری ِ بنیان ِ
ر
گزینش ِ باالالیکاها بنابر آوادهندگ ِ آنها کانونگر یای [متمرکز] کردم .امروزه باالالیکاها از آواهای ِ بسیار بم [کنتاباس] تا
ن
همچنی توانستم تا با یک گروه شش نفری برای دادن ِ کنرست به بتون از کشور
بسیار زیر [پیکولو] کاربرد دارند .من
ر
کامیای بزرگ بهدست آورد .اکنون من حت یم توانم بگونهای استوارانه ،باور یی چون و
بروم ،و در آنجا ،نوازندگ ِ ما
ی
ر
ن
چرای خود را بیان دارم ،که پس از چند سال باالالیکا در بتون از کشور نت کاربرد گستدهای بهدست خواهد آورد .پس
از گردشگری ن
کامیای ما دیگر بازگشتناپذیر شده است .در اینجا در روسیه گروههای کوچک
هتی به بتون از کشور،
ی
دوستداران ِ [باالالیکا] پدیدار یمشوند».

این پرسش و پاسخ از «روزنامۀ رپتبورگ» به سال  ۱۸۹۸بازیمگردد .تا این زمان آندرهیف دیگر دهسال است که
باالالیکا را پراکنده یمسازد [تبلیغ یمکند] .خود او یمگوید ،که تا این زمان دیگر در رپتبورگ  ۲۰هزار دوستدار نوازندگ
باالالیکا هستند [وجود دارند]« .نه تنها مردان ،بلکه خانمها از زیستگاه [جامعه] باال با کشش ِ بسیار باالالیکا یمنوازند.
باالالیکا به دبتستانها ،آموزشگاههای کارشنایس راه پیدا کرده ،بهنزد ِ هودهدانان ،سپاهیان رفته ،و در همه جا گروه-
ن
آسای ِ نو ر ن
اخی آن ،که نیازی به آمادگ دراز زمان
های کوچک پایهگذاری یمشوند...سادگ ِ این ساز ،بخش ِ آوازخوان و
و سخت ندارد ،آنرا در ر
دستس همگان یمگذارد .من در سه دم [دقیقه] یمتوانم نوازندگ باالالیکای «بارینو» را آموزش
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دهم .اما در همانزمان این ساز تا آنجا نرم یمباشد ،که گهگاه نیاز به یکسال و نیم آموزش دارد ،تا بتوان چند آفریدۀ
ن
داشتت در میان روشناندیشان ِ ما شده ...اما ،روشن است ،که
دیگر را با آن نواخت .اکنون باالالیکا سازی دوست
ن
کامیای را من در میان ِ روشناندیشانمان همچون چتی گذرا یمبینم .جای باالالیکا در اینجا نیست ،بلکه در میان ِ مردم
ی
است ،که از سوی رسباز ن
آنهای یمباشد
نزد
و
د،
شو
یم
برده
آنها
میان
ه
ب
اند
رسانده
پایان
ه
ب
ا
ر
خود
بازی
رس
ِ
خدمت
که
ای
ی
که اکنون برای نوازندگ ِ درست باالالیکا سازماندیه شدهاند».
دربارۀ رسبازان بهویژه باید سخن گفت .امروزه پندار آن مشکل است ،اما آندرهیف توانست کاری کند ،تا در
ارتش آموزش ِ نوازندگ باالالیکا گنجانده شود .هزاران هزار مرد ،با یادگتی ِ نوازندگ این ساز از خدمت سپایهگری به
خانه باز یمگشتند.
کاربرد ِ باالالیکا رو به افزایش است .آنرا یمشود ر
رن
نوشی دربارۀ آن
حت در تاالرها شنید ،رسایشگران ررسوع به
کردهاند.

برای نمونه ،فیودور ساالگوب در سال  ۱۹۰۲نوشت:
باالالیکایام،
آرامشگرم،
باالالیکای عزیزم!
ر
دختکم رایچکا،
زندگ یمکرد ،و شکوفا یمشد!
کوته زیست و از دنیا رفت،
و گور دربرگرفت
ر
دختکم رایچکا را،
پس من چگونه ننوشم،
پس من چگونه دوست نداشته باشم
باالالیکا را!
آنچه را که یمبینم در
باالالیکایام،
بهیادم یمآورد
ر
دختم رایچکا را.
 ۲۹ماه آوریل سال ۱۹۰۲
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خوی همراه بود :یاد یمگتم ،خدمتام به
بنابه باور ِ آندرهیف ،آموزش در ارتش بسیار آسان و با سازماندیه ِ ی
ر
پایان یمرسد ،اکنون خودم یمنوازم و به دیگران آموزش یمدهم ،بگذار تا هر ن
موسیق است که
چتی خوب باشد! و این
ن
های برای آموزش ِ نوازندگ
هر چتی را خوب یمکند .آندرهیف توانست کاری کند تا در ستادهای ارتش آموزشگاه ی
ن
ر
ر
باالالیکا پایهگذاری شوند ،و خود ِ او جایگاه ِ «رسپرست ِ آموزیس ِ موسیق ِ مردیم در نتوهای نگاهبای ِ ارتش» را
ن
چنی نوشت:
بدست آورد .واسییل واسیلیوی ــچ آندرهیف
«هنگایمکه کار خود را برای پایهگذاری ِ ار ر
کست روسیۀ بزرگ ررسوع کردم ،این درآیش [احساس] را داشتم که
نوی را سنگفرش یمکنم .یمبایست اندازۀ هر یک از سازها در
گوی آدیم تنها در جنگیل دست نخورده هستم که راه ی
ی
این ار ر
کست را برگزیده ،آنها را در پیوند با آوای آنها رسا ساخته ،ویژگهای مردیم آنها را نگاهداشت و بهویژه ،روشهای
نواخ ر ن
ی آنها را برگزید .در پایان ،فرهنگ اجر یایای را پدیدار ساخت که هنوز پدیدار نشده بود ،و نوازندگان را به همکاری
گروه سازی را گرد آورد.
های را برای پاداشدیه به آنان یافته،
فراخوانده ،راه ی
ِ
چت را یمبایست یچون و چرا از نو پایهگذاری کرد ،و از هر ن
همه ن
چت دیگر با ارزشتر ،مبارزه با ناباوری ِ همه-
ی
ر
موسیق شمرده
سویانه و پیشداوری های ِ خشن رویاروی [بر ضد] با خود ِ نام ِ «باالالیکا» بود ،که صدها سال دشمن ِ
و اینگونه ناسپاسانه همچون ِ دستاورد ِ مردیم [میل] خوار پنداشته یمشد .اما با کمک بسیاری از کارمندان ِ با پیشینۀ
ن
زمای ِ بسیار ،توانستم این ن
هت ِ ژرف ِ مردیم را در جای ِ شایستۀ خود ،که بهر ر
است جایگایه واال است ،بگذارم و آنرا به
موسیق بگونهای ر
ر
ر
رایه درست بفرستم .ن
گستده تر در
بیشت
هت ،پیوند دهنده است ،و "در پیوند ،نتو است" و هر چه
ر
رسزمیهای ِ زادبویم کاربرد پیدا کند ،همان اندازه ن
ن
نت بهت خواهد بود».
ارکستر روسیۀ بزرگ از گروه کوچک دوستداران نوازندگی باالالیکا پدید آمد.
این ارکستر دارای کامیابیهایی نیز بود .ارکستر در روسیه گردشگریهای هنری میکرد ،حتی در فرانسه نیز
برنامه اجرا میکرد .اما در سال  ۱۸۹۶آندرهیف دریافت ،که گروه کوچک بیش از چارچوبهای خود بالیده [رشد پیدا
کرده] ،میبایست آنرا بدل به یک ارکستر راستین [جدی] کرد.
باید گفت ،که نام ِ ارکستر ـ روسیۀ بزرگ ـ را آندرهیف بنابر پیشنهاد ِ نوازندگان ،که از بخشهای میانی و
اپاختری [شمالی] روسیه برمیخواستند ،یعنی روسیۀ بزرگ ،یا فرمانروایی [دولت] مسکوی کهن ،برگزید .اما روسیۀ
کوچک ـ بخش نیمروزی ِ [جنوبی] روسیه ،آکراینا [پیرامون] (اوکرایین) نیز درمیان بود؛ گذشته از آن ِبالیا روس
[روسیۀ سپید] نیز.
یک گواه ،کنسرت ِ پسین [آخرین] ارکستر روسیۀ بزرگ در انگلیس را چنین پردازش [توصیف] میکند:
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«بههنگام ِ نمایانشدن ار ر
کست بر روی پهنۀ اجر یای در روز شنبۀ گذشته ،آوای کفزدنهای ِ پایانناپذیر
ر
ن
برخاست .هنگایم که آندرهیف رس فرود آورد ،او بهر ر
پیشکیسها
ناگسستت ِ گلها ایستاده بود .سپس
است زیر ِ باران ِ
ررسوع شدند .خانۀ نمایش خاموش شد.
ن
زمای که در پایان ،آندرهیف روی سکو ایستاد و یمخواست تا برنامۀ خود را آغاز کند ،بهناگهان ار ر
کست خانۀ
نمایش ،رسود کشوری روسیه را نواخت ...تودۀ پنج هزار نفری در درازای اجرای ِ رسود مردیم روسیه ناگسستانه کف
یمزد ،و رسود سه بار دیگر نواخته شد ،تا آن که ،در پایان ،تماشاگران تا اندازهای آرام شدند و در جای خود نشستند.
رن
نواخی ِ رسود کشوری ِ انگلیس کرد .بر روی پهنۀ اجر یای بار دیگر باران گلها
آندرهیف ،روبهسوی ِ تماشاگران ،ررسوع به
بود که یمبارید.

همۀ خانۀ نمایش یمخواند ،کف زدنها ،آواها و ار ر
کست را یمپوشاندند ...در این شامگاه با اینکه اینهمه کف
ر
زده یمشد اما برنامۀ اجر یای آنچنان بزرگ بهشمار نیمآمد .پس از پایان ِ همۀ پارچههای موسیق ،آندرهیف چند بار به
پیشواز ِ کفزدنها رفته و پس از بار چهارم یا پنجم از سکو باال رفت ،دوباره رو به تماشاگران ایستاده و ررسوع به
نخستی آواها را نشناخت .اما ن
ن
رن
زمای کوتاه پس از آن
گوی که هیچکس
نواخی ِ آواز ِ بدرود کرد .تاالر خاموش شد .ی
بیت کند .ن
چنان ن
چتی روی داد که هیچکس نیمتوانست آنرا پیش ن
هیوالی ِ شکسته شده ،همۀ
چتی همچون یک سد
ی
ن
ر
ن
خانۀ نمایش همچون غریس طوفای به آوا درآمد .فریادها ،سوت زدنها ،کفزدنها ـ همۀ این چتها ـ بهسوی یک هرج
ن
همگای رسازیر شد.
و مرج
ر
و هنگایم که در نیمۀ اجرای ِ این آواز از سوی ار ر
کست ،آندرهیف با چوبک ،لیا روندل را ن
مایست ِ
نت تکان داد ،کاپل
ار ر
کست ِ خانۀ نمایش ،ن
رهتی به باالترین درجۀ خود رسیدند ،این-
نت با آن به آندرهیف پیوست ،و در هوا دو چوبک ِ ی
گونه برداشت یمشد که هم اکنون ساختمان ِ نمایش آوازی و تکههای آن با تماشاگران ِ هیاهوکننده آمیخته یمشوند.
چه ن
ر
شگفت نیست که در میان ِ این رویداد ِ باشکوه ،دستمالها در کنار ِ
آی [لحظهای] بود این رویداد! جای
ر
چشمان ِ گریان تکان یمخوردند .چه همدیلای بود که بهر ر
دوست و
است رخ یمداد .همۀ هوای ِ خانۀ نمایش ،هوای ِ
برادری بود».
هتی ِ ار ر
منیس و برگردانندۀ آندرهیف بههنگام ِ گردشگری ِ ن
این ،یادماندۀ یو .آ .مانسفلد ،ر
کست روسیۀ بزرگ به
انگلیس در سالهای  ۱۹۱۰ـ  ۱۹۰۹است.
چنی گردشگریهای ن
هتی ِ کامیابانه به فرانسه ،آلمان و آمریکا ن
ن
نت انجام
این رویداد ،تنها در انگلیس بود .اما
شد .در فرانسه ،به آندرهیف نشان ِ سپاه ویژۀ واال [لژیون دونور] و نشان ِ [مدال] زرین داده شد .در آمریکا در سال
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 ۱۹۱۱گردی ِآوای [صفحۀ گرامافون] با یادداشت ِ آوای ِ ار ر
کست ِ روسیۀ بزرگ بتون داده شد .ر ر
ن
همی سال
است ،در
ی
ی
ٌ
ن
ر
ر
ن
ن
موسیقدای نامدار شد ،و نام او بر روی ِ ارکست سازهای مردیم
نخستی بار نیکا اسیپوف ِ دهساله ،که سپس
نت برای
ٌ
ر
بنهام ِ ن .پ .اسیپوف داده شد ،با تکنوازی باالالیکا برنامه اجرا کرد .در سال ِ  ۲۵ ،۱۹۱۳ن
می سال پایهگذاری ارکست،
در تاالر بزرگ ِ خانۀ نمایش ِ مارینسگ در رپتبورگ جشن گرفته شد .از کارگران ِ کارخانۀ پوتیلووسک گرفته تا کنشگران ِ
موسیقیای ـ همگ به آندرهیف شادباش گفتند.
بزرگ ِ
ی

ن
شالیاپی« :تو با دل ِ مهربان و گرم ِ خود ،دل باالالیکای ِ یتیم را گرم کردی .از دلسوزی و مهر ِ
چه خوب گفت
یبای ِ خود همۀ جهان را شیفتۀ خود یمسازد»...
ز
با
که
شد،
رویس
ِ
زیباروی
تو ،او بدل به یک
ی
ن
شالیاپی و آندرهیف دوستان نزدیک بهشمار یمآمدند .هنگایم که آندرهیف از دنیا رفت ،و این در سال ِ ۱۹۱۸
ن
ر
ن
ن
شالیاپی دچار اندوه ژرف شد .برای هنبازی
بههنگام ِ گردشگری ِ هتی به جبهۀ اپاختی [شمال] ارتش رسخ رخ داد،
در ن
آیی ِ خاکسپاری ،او به الور ِ آلکساندر ـ نوسگ آمده ،سپس زمان ِ درازی را ایستاده و با نگاه به چهرۀ آندرهیف مدام
ن
ن
یمگفت «:واسیا ،واسیا! تو چهکار کردی ،چهکار؟» بوسه بر پیشای ِ آندرهیف زده ،رس ِ او را با مهربای نوازش کرد و با
چشمان پر از اشک بهکناری رفت .یگ از رسایندگان ِ دوران ِ نو ،ویسساریون سایانوف دربارۀ باالالیکا چکامهای رسوده
بود ،که هرچند ییدرنگ پیشکش ِ آندرهیف نشد ،اما یمتوانست پیشکش ِ یادبود او باشد:
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سه سیم دارد همهاش باالالیکا،
اما ر
گستده است اندازۀ آن [و] بزرگ،
دریای
جنبش ِ دست ،و به پرواز در یمآیند مرغان ِ
ی
با ن
ختاب [موج] روان شوندۀ آوازی.
پرس یم کند کوتاه سیمها را،
یم ر
فرسد بسیار به دست خود آنها را،
و شناور یمشود ترانۀ ساده و جوان
بهسوی گردشگاهها و بستانهای پتامون.
گوش یمدهم به آن و به آهنگ،
یمگردم در بوستان با سبگ،
همان ن
چت است ،پیداست[ ،که] یمداند و یمتواند
پرس با باالالیکای کوچک در دست.
بگذار تا من هم به سیم ِ آوازخوان ِ تو،
دست زنم با دست ِ کم جنبش،
شاید ،آوا دهد ر
بهت
آوازگ ،ساخته شده از سوی من.
سال ۱۹۴۹
این داده از برگ ر
اینت رنت ِ شهر ِ بژتسک برداشته شده:

http://bezh-citi.ru/izvestn/172-andreev.html
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خواندن و برریس راهها و روشهای که واسییل واسیلیوی ــچ آندرهیف برای پایهگذاری ار ر
کست سازهای مردیم
ی
ر
ن
های در همۀ جمهوریها و بخشهای خودمختار
رویس که سپس راهگشا و ر
اهنمای برای پدیدارشوندگ چنی ارکست ی
ی
ر
ر
ر
موسیق مردیم کار
موسیقدانان ایر نای که در زمینۀ
سوسیالیست شد ،بهکار برد ،یمتواند برای
اتحاد جماهت شوروی
یمکنند بسیار مفید باشد!
برگردان از زبان رویس و گزینش نگارهها از بابک بردیا ـ بر ن
لی

