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 یف واسییل واسیلیوی    چ آندره
(۱۹۱۸ – ۱۸۶۱ ) 

 
ن زاد سال او(۱۶۰مناسبت ه)ب  می 

 
 

ن ارکستر سازهای مردیم رویس. موسیقیدان رویس، نوازندۀ زبردست ِ باالالیکا، پایه  گذار نخستی 
  گنادی ایوانوف ِ نویسنده ـ »شهروندان ِ برجسته و نامدار ِ شهر بژتسک« ِهایی از نوشتار بخش

                                
نتر ِ برگاز   تسکهای شهر بژ داده اینتر

 

ن  پایهیف  دانند، که واسییل واسیلیویــــچ آندره یمهمه  در بژتسک )شهری در استان تورسک(، امروزه   گذار نخستی 
نافرسودۀ    نوآورندۀ شماری از سازهای مردیم، شناساگر :  روشنگر، چه کیس است-سیقیدانارکستر سازهای مردیم، مو 

 
 

  ناپذیر[ هتن ِ موسیقر رویس... ]خستگ
 

داشته شده.  این خانه، خدای را سپاس، نگاه  . ای را که آندره یف در آن زاده شد، نشان خواهند داد بسیاری خانه
دیرین از  بازدید بسیاری  یف  آندره  ]موزه[  دیرینکرده کدۀ  اکنون در کنار ِ  برجسته  اند.  موسیقیدان ِ  یادبود ِ  بنای  کده، 

 واسییل واسیلیویــــچ نمایان شد که در دیرین
 

کده به فروش  نمایان شده. چندی پیش در ِتو ِر، نسگ ]کتاب[ دربارۀ زندگ
نشان یمآگویا   رسد، و یم آننهایی که کشش  موسیقر را خواندهدهند،  گاند.  خانوادۀ شهرونِد  و    دان ِ ستر در  خودآموز 

آندره واسییل  یک،  درجه  بازرگان ِ  بژتسک،  شهر ِ  آندرهارجمند ِ  سوفیا  ی یویــــچ  درباری،  خانوادۀ  یک  از  او  زن  و  ف 
 چشم به جهان گشود.       ۱۸۶۱بنابر گاهنامۀ نو( ژانویۀ سال   ۱۵) ۳میخایلوونا در تاریــــخ 

 

 
 

خانوادۀ او به    ۱۸۷۲اش ـ نیل نیکوالیویــــچ بزرگ کرد. در سال  سال از دنیا رفت. او را پدرخواندهو پس از یکپدر ا
بورگ رفت. پرسبچه ب   ۱۴زودی به موسیقر کشش پیدا کرد. در یادماندگارهای خود، واسییل واسیلیویــــچ نوشت »در  هپتر

 من بدون آن
 

در    ۱۸۸۳نواختم«. دو دیدار، یگ در سال  ساز یم  ۱۲  حتر یک نت را بخوانم، خودآموزانه  م که بتوانسالگ
ن  یف در آنجا جای داشتند )و نه چندان دور از  ههای خانوادۀ آندر روستای مارینو در شهرستان ِ ویشنه ولوتسک، که زمی 
از یک آنتیپ و پس  باالالیکانواز ِ شایسته،  با  باالالیکانواز دوستدار موسیقر ]نابژتسک(  با  ـ  ن فهحر سال  با زمی  دار ِ  ای[، 

ن که سپس رسپرست ِ درباریان استاین یماهل   شود، ارزش بسیاری را در گزینش ِ بژتسک، آلکساندر استپانوویــــچ پاسکی 
ن هموسیقیایی او ب  دست بود. ای درخشان و زبر نوازنده  ،دار همراه آوردند. این زمی 
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 آلکساندر استپانوویچ پاسکین

 

آندره  او،   
 

نوازندگ از  با شنیدن ِ  یگ  در  داد.  باالالیکا سفارش  یک  برای خود  آنتونوف  بژتسگ،  استاد ِ  نزد ِ  یف 
یف گفت:  فتادید؟« آندرهسازی ]تبلیغ[ باالالیکا ا ها در پاسخ به پرسش ِ »شما چگونه در اندیشۀ پراکندهپرسش و پاسخ
به   ب  ۱۰»نزدیک  پیش،  ن هسال  زمی  در   

 
زندگ یکهنگام ِ  ِتورسک،  استان ِ  در  خود  را  های  باالالیکا  ناخواسته  من  روز 

 سال ِ تام از  شنیده، به آن کشش پیدا کرده و یک
 

ی ِ آن    پیشکش  خود را    زندگ بورگ  . سپس هنگایم که  کردمیادگت  به پتر
 مرا شنید، و مرا ناچار ساخت تا در انجمن موسیقر نامن.    آمدم، استاد 

 
وف نوازندگ نوییس کنم. برای من بسیار بیستر

 بود، اما کامیایی ِ درخشان، که از آن ِ من شد، به من پشتشگفت
ن  گریم داد.   انگت 
 

ن خوشم آمد، و از آن ش پیدا یمهزمان تا باز نواخیر گونه، من  کند. اینامروز باالالیکا با شتاب بسیار در شهر گستر
ن را ب  خود را با باالالیکا پیوند زدم. این ساز از سوی من دچار دگرگوین ههمه چت 

 
 کنار گذاشتم و زندگ

 
-ها و رساگردانندگ

ین پژواک کننده و  های ]کماالت[ بسیار شده، اما با نگاه ن ِ آن، من نگاه خود را روی ساختمان ِ بهتر داری ِ بنیان ِ نخستی 
 ِ آنها کانونگزینش ِ باالال

 
اباس[ تا  یکاها بنابر آوادهندگ گرایی ]متمرکز[ کردم. امروزه باالالیکاها از آواهای ِ بسیار بم ]کنتر

ون از کشور کاربرد دارند ولو[  بسیار زیر ]پیک  ن توانستم تا با یک گروه شش نفری برای دادن ِ کنرست به بت  . من همچنی 

  ِ 
 

 ببروم، و در آنجا، نوازندگ
 

باور یی چون و    ،ای استوارانهدست آورد. اکنون من حتر یم توانم بگونههما کامیایی بزرگ
ن کار  ون از کشور نت  دهبچرای خود را بیان دارم، که پس از چند سال باالالیکا در بت  دست خواهد آورد. پس  ه بای  رد گستر

ون از کشور، کامیایی ما دیگر بازگشتاز گردش ی به بت 
های کوچک  ر شده است. در اینجا در روسیه گروهناپذیگری هتن

 شوند«. دوستداران ِ ]باالالیکا[ پدیدار یم
 

 
 

بورگ« به سال   سال است که  یف دیگر دهگردد. تا این زمان آندرهبازیم  ۱۸۹۸این پرسش و پاسخ از »روزنامۀ پتر
بورگ  کند[. خود او یمبلیغ یمسازد ]تباالالیکا را پراکنده یم     هزار دوستدار   ۲۰گوید، که تا این زمان دیگر در پتر

 
نوازندگ

نوازند.  باالالیکا یمها از زیستگاه ]جامعه[ باال با کشش ِ بسیار  باالالیکا هستند ]وجود دارند[. »نه تنها مردان، بلکه خانم
ستان  باالالیکا  -دانان، سپاهیان رفته، و در همه جا  گروهنزد ِ هودهههای کارشنایس راه پیدا کرده، بشگاهها، آموز به دبت 

 ِ این ساز، بخش ِ آوازخوان و آساین ِ  گذاری یمهای کوچک پایه
 

ن نو شوند...سادگ  دراز زمان   اخیر
 

آن، که نیازی به آمادگ
س همگان یمو سخت ندارد، آن   دم ]دقیقه[ یم  گذارد. من در سهرا در دستر

 
آموزش   »بارینو« را  باالالیکایتوانم نوازندگ
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سال و نیم آموزش دارد، تا بتوان چند آفریدۀ  باشد، که گهگاه نیاز به یکزمان این ساز تا آنجا نرم یماما در هماندهم.  
را   دوست  با دیگر  سازی  باالالیکا  اکنون  نواخت.  روشنآن  میان  در  شده...  ِاندیشانداشتتن  ما  است، که      روشن  اما، 

ی گذرا یماندیشانکامیایی را من در میان ِ روشن ن بلکه در میان ِ مردم   ،بینم. جای باالالیکا در اینجا نیستمان همچون چت 
باشد  د، و نزد آنهایی یم شو آنها برده یم میان    هاند بپایان رساندههاست، که از سوی رسبازاین که خدمت ِ رسبازی خود را ب

 ِ درست  ک
 

 اند«.  سازماندیه شده باالالیکا ه اکنون برای نوازندگ
 

ب امروزه  هدربارۀ رسبازان  باید سخن گفت.  آندره استمشکل    آن  پندار ویژه  اما  در  ،  تا  توانست کاری کند،  یف 
  
 

ی ِ  هزار باالالیکا گنجانده شود. هزاران  ارتش آموزش ِ نوازندگ     مرد، با یادگت 
 

گری به  این ساز از خدمت سپایهنوازندگ
 گشتند. خانه باز یم
 

ن دربارۀ آن  ، رسایششنید شود حتر در تاالرها  را یم. آنیش استرو به افزاکاربرد ِ باالالیکا   وع به نوشیر گران رسر
 ند.  اهکرد

 

 
 

 : نوشت ۱۹۰۲برای نمونه، فیودور ساالگوب در سال 
 ،امباالالیکای
 ، رمگآرامش
 !  عزیزمکای باالالی

 
 ،  م رایچکا کدختر 

 یم 
 

 ! شد شکوفا یم کرد، و زندگ
 

 از دنیا رفت،  و  زیستکوته 
 و گور دربرگرفت 

 م رایچکا را، کدختر 
 

 ننوشم، چگونه من  پس 
 دوست نداشته باشمچگونه من  پس 

 باالالیکا را! 
 

 بینم در آنچه را که یم 
 م،ااالالیکایب
 آورد یم میادهب

م رایچکا را.   دختر
 
 ۱۹۰۲سال  آوریلماه   ۲۹
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میم   یاد   : یف، آموزش در ارتش بسیار آسان و با سازماندیه ِ خویی همراه بود بنابه باور ِ آندره ه  م باخدمت،  گت 

ی  خوب باشد ران آموزش یمنوازم و به دیگاکنون خودم یم  د، رسیمپایان   ن و این موسیقر است که   ! دهم، بگذار تا هر چت 
ن  چت  یم   یهر  خوب  آندرهرا  آموزشگاهکند.  ارتش  ستادهای  در  تا  توانست کاری کند   یف 

 
نوازندگ آموزش ِ  برای    هایی 

پایه مردیم  باالالیکا  موسیقر ِ  آموزیسر ِ  »رسپرست ِ  جایگاه ِ  او  خود ِ  و  شوند،  را  گذاری  ارتش«  نگاهباین ِ  وهای  نت  در 
ن نوشت: آورد. واسییل واسیلیویــــچ آندره  بدست  یف چنی 

 
پایهکه »هنگایم برای  را  وع کردم،  کار خود  بزرگ رسر روسیۀ  ارکستر  داشتم که  گذاری ِ  را  ]احساس[  درآیش  این 

بایست اندازۀ هر یک از سازها در کنم. یمراه نویی را سنگفرش یمکه    هستمگویی آدیم تنها  در جنگیل دست نخورده  
 
 

های  ویژه، روشهب  داشت و های مردیم آنها را نگاهاین ارکستر را برگزیده، آنها را در پیوند با آوای آنها رسا ساخته، ویژگ
ن خ نوا ار ساخت که هنوز پدیدار نشده بود، و نوازندگان را به همکاری  ای را پدیدآنها را برگزید. در پایان، فرهنگ اجرایی   یر

 سازی را گرد آورد.  دیه به آنان یافته، گروهِ هایی را برای پاداشفراخوانده، راه
 

ن را یم ن دیگر با ارزش چون و چرا از نو پایهبایست یی همه چت  -تر، مبارزه با ناباوری ِ همهگذاری کرد، و از هر چت 
دشمن ِ موسیقر شمرده  های ِ خشن رویاروی ]بر ضد[ با خود ِ نام ِ »باالالیکا« بود، که صدها سال اوریدسویانه و پیش

شد. اما با کمک بسیاری از کارمندان ِ با پیشینۀ گونه ناسپاسانه همچون ِ دستاورد ِ مردیم ]میل[ خوار پنداشته یمو این
را به  ، بگذارم و آنستاراستر جایگایه واال  هردیم را در جای ِ شایستۀ خود، که بزماین ِ بسیار، توانستم این هتن ِ ژرف ِ م 

، پیوند دهنده    رایه و    ،در پیوند "، و  استدرست بفرستم. هتن موسیقر بگونه  است"نت  ده تر  و هر چه بیشتر   در ای گستر
ن  ن بهتر خو رسزمی   اهد بود«. های ِ زادبویم کاربرد پیدا کند، همان اندازه نت 

 

 پدید آمد.  باالالیکاارکستر روسیۀ بزرگ از گروه کوچک دوستداران نوازندگی 

 

کرد، حتی  در فرانسه نیز های هنری میگریهایی نیز بود. ارکستر در روسیه گردشدارای کامیابیاین ارکستر 

های خود بالیده ]رشد پیدا  رچوبیف دریافت، که گروه کوچک بیش از چاآندره ۱۸۹۶کرد. اما در سال برنامه اجرا می

 بایست آنرا بدل به یک ارکستر راستین ]جدی[ کرد. کرده[، می

 

های میانی و  یف بنابر پیشنهاد ِ نوازندگان، که از بخشنام ِ ارکستر ـ روسیۀ بزرگ ـ را آندرهباید گفت، که 

، برگزید. اما روسیۀ  کهنی  ]دولت[ مسکو خواستند، یعنی روسیۀ بزرگ، یا فرمانرواییاپاختری ]شمالی[ روسیه برمی

گذشته از آن باِلیا روس  ؛کوچک ـ بخش نیمروزی ِ ]جنوبی[ روسیه، آکراینا ]پیرامون[ )اوکرایین( نیز درمیان بود

 ]روسیۀ سپید[ نیز.  

  

 کند:  یک گواه، کنسرت ِ پسین ]آخرین[ ارکستر روسیۀ بزرگ در انگلیس را چنین پردازش ]توصیف[ می
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نمایانهب» گذشته،    دنشهنگام ِ  شنبۀ  روز  در  اجرایی  پهنۀ  روی  بر   
پایانزدنکف آوای  ارکستر ناپذیر  های ِ 

ب. هنگایم که آندره برخاست او  ناگسستتن ِ گلهیف رس فرود آورد،  باران ِ  بود. سپس پیشکیسر راستر زیر ِ  ایستاده  ها  ها 
وع شدند. خانۀ نمایش خاموش شد.   رسر

 
آندرهزماین  پایان،  در  ایستاد و یم که  بیف روی سکو  آغاز کند،  را  برنامۀ خود  تا  ارکستر خانۀ هخواست  ناگهان 

نمایش، رسود کشوری روسیه را نواخت... تودۀ پنج هزار نفری در درازای اجرای ِ رسود مردیم روسیه ناگسستانه کف  
ی خود نشستند.   ای آرام شدند و در جاتماشاگران تا اندازه  زد، و رسود سه بار دیگر نواخته شد، تا آن که، در پایان،یم

ن ِ رسود کشوری ِ انگلیس کرد. بر روی پهنۀ اجرایی بار دیگر  هیف، روبآندره  وع به نواخیر ها گلباران  سوی ِ تماشاگران، رسر
 .    بارید یمبود که 

 

 
 

با اینها، آواها و ارکستر را یم کف زدن  خواند،همۀ خانۀ نمایش یم  همه کف  که اینپوشاندند... در این شامگاه 
یف چند بار به  ، آندره قر های موسی پارچهآمد. پس از پایان ِ همۀ  شمار نیمهچنان بزرگ بشد اما برنامۀ اجرایی آنزده یم

بازدنپیشواز ِ کف از  پس  و  رفته  رفت  ر ها  باال  سکو  از  پنجم  یا  به    دوباره   ، چهارم  وع  رسر و  ایستاده  تماشاگران  به  رو 
تاالر خاموش شد. گویی که هیچ بدرود کرد.  آواز ِ  ن ِ  آن  نواخیر از  اما زماین کوتاه پس  نشناخت.  را  ن آواها  کس نخستی 

ی روی داد که هیچ ن ی همچون یک سد هیوالیی ِ شکسته  را پیشتوانست آنکس نیمچنان چت  ن ، همۀ  شدهبیتن کند. چت 
ها ـ بزدنها، کفن غریسر طوفاین به آوا درآمد. فریادها، سوت زدنخانۀ نمایش همچو  ن سوی یک هرج  هها ـ همۀ این چت 

 و مرج همگاین رسازیر شد.  
 

، آندره  ن تکان داد، کاپل مایستر ِ  و هنگایم که در نیمۀ اجرای ِ این آواز از سوی ارکستر یف با چوبک، لیا روندل را نت 
ن با آن ی به باالترین درجۀ خود رسیدند، اینبه آندره  ارکستر ِ خانۀ نمایش، نت  -یف پیوست، و در هوا دو چوبک ِ رهتی

 شوند. کننده آمیخته یمهای آن با تماشاگران ِ هیاهو شد که هم اکنون ساختمان ِ نمایش آوازی و تکهگونه برداشت یم
 

این رویداد چه آین ]لحظه این رویداد! جای شگفتر نیست که در میان ِ  بود  باشکوه، دستمال ِ ای[  در کنار ِ    ها  
تکان یم نمایش، هوای ِ دوستر و  راستر رخ یمهب  ای بود کههمدیلخوردند. چه  چشمان ِ گریان  خانۀ  داد. همۀ هوای ِ 

 برادری بود«. 
 

ی ِ ارکستر روسیۀ بزرگ  هنگام ِ گردشهیف باین، یادماندۀ یو. آ. مانسفلد، منیسر و برگردانندۀ آندره  به  گری ِ هتن
 .  است ۱۹۰۹ـ  ۱۹۱۰های انگلیس در سال 

 
ن گردش ی ِ کامیابانهگریاین رویداد، تنها در انگلیس بود. اما چنی  ن  آمریکا    و   فرانسه، آلمان  به  های هتن انجام  نت 

به آندره یکا در سال  یف نشان ِ سپاه ویژۀ واال ]لژیون دونور[ و نشان ِ ]مدال[ زرین داده شد. در آمر شد. در فرانسه، 
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ن سال    ۱۹۱۱ ، در همی  ون داده شد. راستر  ِ روسیۀ بزرگ بت 
گردی ِآوایی ]صفحۀ گرامافون[ با یادداشت ِ آوایی ِ ارکستر

سیپوف ِ ده 
ٌ
ن بار نیکا ا ن برای نخستی  دار شد، و نام او بر روی ِ ارکستر سازهای مردیم  داین نامساله، که سپس موسیقر نت 

سیپوف داده شهبن
ٌ
ن سال پایه  ۲۵، ۱۹۱۳باالالیکا برنامه اجرا کرد. در سال ِ نوازی د، با تک ام ِ ن. پ. ا   ، گذاری ارکستر می 

بورگ جشن گرفته شد.  از کارگران ِ کارخانۀ پوتیلووسک گرفته تا کنشگران ِ   در تاالر بزرگ ِ خانۀ نمایش ِ مارینسگ در پتر
 به آندره

 
 یف شادباش گفتند.  بزرگ ِ موسیقیایی ـ همگ

 

 
 

 

ن چه خوب گفت   از دلسوزی و مهر ِ  ی ِ یتیم را گرم کردی.  باالالیکا  دل  ، گرم ِ خود   و   : »تو با دل ِ مهربانشالیاپی 
 سازد...«تو، او بدل به یک زیباروی ِ رویس شد، که با زیبایی ِ خود همۀ جهان را شیفتۀ خود یم

 
ن     ۱۹۱۸یف از دنیا رفت، و این در سال ِ  آمدند. هنگایم که آندره شمار یمهیف دوستان نزدیک بو آندره شالیاپی 

ن  هنگام ِ گردش هب ی ]شمال[ ارتش رسخ رخ داد، شالیاپی  ی به جبهۀ اپاختر . برای هنبازی  دچار اندوه ژرفن شد گری ِ هتن

ن ِ خاکسپاری، او به الور ِ آلکساندر ـ نوسگ آم   مدام یف  ده، سپس زمان ِ درازی را ایستاده و با نگاه به چهرۀ آندره در آیی 
یف زده، رس ِ او را با مهرباین نوازش کرد و با  کار؟« بوسه بر پیشاین ِ آندره هکار کردی، چه گفت :»واسیا، واسیا! تو چیم

ه  ای رسوددربارۀ باالالیکا چکامه  کناری رفت. یگ از رسایندگان ِ دوران ِ نو، ویسساریون سایانوفچشمان پر از اشک به
 توانست پیشکش ِ یادبود او باشد: شد، اما یم نیف  درنگ پیشکش ِ آندره یی هرچند ، که بود 
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 اش باالالیکا، سه سیم دارد همه
ده است اندازۀ آن   ]و[ بزرگ،اما گستر

 آیند مرغان ِ دریایی جنبش ِ دست، و به پرواز در یم 
اب ]موج[ روان شوندۀ آوازی.  ن  با خت 

 
 ها را، پرس یم کند کوتاه سیم 

د بسیار به دست خود آنها را،  یم فرسر
 شود ترانۀ ساده و جوانو شناور یم

امون.  هایستانب  ها و گاهسوی گردشهب  پت 
 

 دهم به آن و به آهنگ، گوش یم
 با سبگ، بوستانم در گردیم

ن است، پیداست، ]که[ یم  تواند داند و یمهمان چت 
 پرس با باالالیکای کوچک در دست. 

 
 بگذار تا من هم به سیم ِ آوازخوان ِ تو، 

 دست زنم با دست ِ کم جنبش، 
 شاید، آوا دهد بهتر 

 آوازگ، ساخته شده از سوی من. 
 

 ۱۹۴۹سال 
 

نتر ِ شهر ِ بژتسک   : برداشته شده این داده از برگ اینتر

html.andreev-/172izvestn/ru.citi-bezh://http 
 

http://bezh-citi.ru/izvestn/172-andreev.html
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راه برریس  و  روش خواندن  و  آندرههایی  ها  واسیلیویــــچ  واسییل  پایهکه  برای  مردیم  یف  سازهای  ارکستر  گذاری 
راه پدیدار رویس که سپس  برای  راهنمایی  هایی در همۀ جمهوری گشا و 

ن ارکستر  چنی 
 

های خودمختار ها و بخششوندگ
ب  ماهت  ج  تحاد ا برای موسیقر کار برد، یمهشوروی سوسیالیستر شد،  ایراین که در زمینۀ موسیقر  تواند  مردیم کار  دانان 

 کنند بسیار مفید باشد! یم
 

ن برگردان از زبان رویس و گزینش نگاره  ها از بابک بردیا ـ برلی 
 


