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  چکیده

 تمدن، درک صحیح از تاریخ ،ایران و ترکیھ متقابل روابط بررسی در
از موضوعات حائز  یکدیگر و نیز گسترش روابطعقاید دینی و مذھبی 

 بھ ورود راه بھترین فرھنگ و ھنر و ادب اھمیت است. چھ بسا حوزه
در عرصھ فرھنــگ اســتدالل قیاســی نظر از اینکھ  . صرفباشد مقولھ این

ای از  یا استقرایی، برای ما کھ فقط قــرار اســت در گوشــھباشدحاکم 
حالی نیم در  ندگی ک شینھ کھ تاریخ ز بھ ا ای پی سالف  و  بردهث راز ا

، بررسی زندگی گذاشت میخواھای را نیز برای اخالف بھ یادگار  آینده
ثر ؤثرات و تحکیم روابطند و نقشی مأعامل این تکھ خود ـ آوران  نام

بسیار سودمند است و   ـ اند در پیشرفت فرھنگ ھر دو سرزمین داشتھ
سوق تاریخ  قایق  سوی ح ھد داد مان بھ  یرا  .خوا یر ز بھ تعب تاریخ 

شی مر ھرودت تال مال بزرگ سناد و اع فظ ا برای ح ست  شی ا دان از فرامو
ظھ ضعف حاف مان و  ین .ز سی ا برای برر کھ  ھی  جا  را بط در این روا

 است کھ در رگذاریتأثھای  چھرهبررسی تاریخ زندگی  انتخاب شده است،
لھ چھ مقا مین باغ لین و ث ندگی ِاو ضر ز می  حا قرار  سی  مورد برر بان 

 ھمکــاری ایرانی بارسد کھ محققان ترک و روزی فرا مید آنکھگیرد. ا
در  ثیرگذارأھای ت بھ عنوان چھرهنامھ این بزرگان را ی زندگیکدیگر 

ای  شک برای نسل آتی گنجینھ ارائھ دھند کھ بی روابط ھر دو سرزمین
  ماندگار خواھد بود.
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  مقدمه

 دانـیم  مناسبت نمـی  از پرداختن به موضوع اصلی مقاله یادآوري این نکته را بی پیش

که در بررسی هر موضوعی، از جمله روابط دو کشور و نقاط ضعف و قـوت آن، رویـارویی بـا    

  است.  ارفات معمول از شروط اصلیواقعیات و بازگویی حقایق به دور از تع

    است:  کردهادا به خوبی حق مطلب را  فیلسوف بزرگی چون برتراند راسل در این رابطه

آتی بدهم این است که وقتی موضوعی را بررسـی   يها نسلپیام فکري که مایلم به «

بپرسید ایـن   از خودتان تنها چیزي که باید شود یماي جلب  یا توجه شما به فلسفه کنید یم

وقـت بـه خودتـان اجـازه      ؟ هـیچ هاسـت  آنها چه هستند و چه حقایقی در  است که واقعیت

حقیقـت   کنیـد  یمـ ندهید که آنچه را دوست دارید حقیقت داشته باشد یا آنچه را که فکـر  

چـه   هـا  یـت واقعبودنش براي بشر مفید است شما را منحرف سازد. فقـط و تنهـا بـه اینکـه     

شـق  اخالقی که مایلم بدان اشاره نمایم بسیار ساده است... ع اما مسألههستند نگاه کنید... و 

  (*) ..».است و تنفر ورزیدن ابلهانه ورزیدن خردمندانه

ترك شـروع کنـیم کـه فرزنـد واقعـی       يدخترورزي  عشقبا یادي از ما نیز جا  در این

  و در مرسین ترکیه متولد شد: بود 1بان جبار باغچه

هـایم را در   ترکیه وطن من است و من مثل یک درخت در آنجا رشـد کـردم، امـا میـوه    «

وطن  را   را دوست دارم و هر دوایران دادم و در ایران به بار نشستم. به همین علت هر دو کشور 

جـایزه را نیـز از    ینتـر  بـزرگ دانم... در سی و سه سال خدمتی که در ایـران انجـام دادم    می خود

  )2010ژانویه  27 ،بان باغچهاولین ( ».گرفتم و آن جایزه، محبت ملت ایران بودایرانیان 

، بلکـه بسـیاري از   ر و اپراي ایران گره خورده اسـت که نامش به کُ نه تنها اولین

 و آوازگان هر دو دیار، مـرز سیاسـی ایـران و ترکیـه را بـا اقداماتشـان       انبیبزرگان و اد

شـان ضـمن    و تاریخ زنـدگی  مبدل ساختندکارهاي ماندگارشان به مرز انسانیت و مهر 

                                                            
هـا در ایـران و مبتکـر     آموزش و پرورش کر و اللبان، بنیانگذار کودکستان و  میرزا جبارخان عسگرزاده یا جبار باغچه. 1

  روش جدید تعلیم خواندن و نوشتن، از پیشگامان ادبیات کودك در ایران
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آنـان   ثیرگـذاري أاز ت اسـت اینکه نمایی از فرهنگ و جغرافیا و سیاست دوران حیاتشان 

  .دهد یمدر روابط دو سرزمین خبر 

امـا قـدر    ،نظر از اینکه در عرصه فرهنگ، استدالل قیاسی حاکم است یا استقرایی صرف

اي را از  پیشینهه ک در حالی ،اي از تاریخ زندگی کنیم براي ما که فقط قرار است در گوشه مسلم

را نیز براي اخالف به یادگار خـواهیم گذاشـت، بررسـی زنـدگی      اي آیندهو  بردهث ربه اف اسال

فرهنگ هـر دو  ثر در پیشرفت ؤروابطند و نقشی متحکیم ر و یثأکه خود عامل این ت ـ  آوران نام

تاریخ بـه تعبیـر هـرودت     زیرا .به سوي حقایق تاریخ سوق خواهد داد ما را ـ  اند سرزمین داشته

   .تالشی است براي حفظ اسناد و اعمال بزرگمردان از فراموشی زمان و ضعف حافظه

جذابیت بیشتري داشـته  بیوگرافی به عنوان یک روایت و حکایت  پژوهان، تاریخبراي 

ی نوسـازي و تفسـیر   پـ  هاي اخیر در رو در سال از این شده است. آنان ماندگارترو در حافظه 

ساختارهاي بیوگرافی، این شاخه دانشگاهی به عنوان یـک   معرفت شناختی و روش شناختیِ

بیانـات آکنـده از احساسـات و خـود بـزرگ       قی مورد قبول واقع شده است. گـاهی کار تحقی

مـردان در پـس چهـره خشـن     گ رنگ شدن بزر جانبدارانه، کمآلود و  هاي بغض ها، نوشته بینی

شخص نبودن مرزهاي رضایت اقلیت، م براي جلبسیاست، پررنگ شدن کارهاي کم اهمیت 

نویس را که بخشـی از نگـارش قصـه     زندگینامه ،بی پاسخ زمان سؤاالت و فرهنگی و سیاسی

دورتـر جهـت دسترسـی بـه      و سـفرهاي  عمیق تردارد، ناگزیر از مطالعات  بر عهدهتاریخ را 

  غرض قلم زند.  و بی بتواند دقیقکه  کند میبیشتر منابع 

 ،ه است کردراهی که براي بررسی این روابط انتخاب ، مقاله حاضر با این پیش زمینه

اما با توجه به محـدودیت در  است.  ها نگاه به واقعیت ،گرییا به تعبیري دزندگی نامه نویسی 

نظـرات و سـخنان    روزگار،هاي این مقاله فقط به شرح مختصري از وقایع  نوشتار، زندگینامه

   منحصر شده است.این نامداران 

در زبان فارسی به مرور زمان در دربار عثمانی رنگ باخت و امروزه فقـط بقایـاي آن   

هاي روابط دولتین  اما پیوستگی این دو ملت همواره به دور از فراز و نشیب ترکیه باقی است،
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اند، هنر و فرهنگ و تمدن دو ملت بوده  هرچند دول حاکم، روابط را تعریف کردهبوده است. 

  نگاه داشته است. با یکدیگر وفادارکه آنان را تا به امروز سرافراز و در دوستی 

  

  شاه قلی نقاش  

 هـاي  یـان جر در پـی  مبدع سبک اسـلوب سـاز،   خلص به الوانی ـ ـ مت  شاه قلی نقاش

از نقاشـان دربـار شـاه طهماسـب صـفوي و از شـاگردان        او .دیار عثمانی شـد راهی سیاسی 

عالوه بر که  آمده است نامه ایشان. در زندگی1که در تبریز دیده به جهان گشودبود آقامیرك 

پـس از اشـغال تبریـز     .م 1514در رمالی و اسطرالب نیز دستی داشت. در  ،نقاشی و ادبیات

گاهش به آماسیا فرستاده شد و بعد از مـدتی اقامـت در آن   توسط یاووز سلطان سلیم، از زاد

  شهر به دربار سلطان سلیمان قانونی در استانبول راه یافت. 

ـاز   ـلوب س ، در زمـره اهـل حـرف و    2به دلیل ابداع سبک نوینی در مینیاتور معروف به اس

نقـاش   29 تعلـیم و  شـد مورد توجه شاه قرار گرفت و در سراي عثمانی صاحب کارگاه خصوصی 

دربار را با حقوق یوز آقچه (صدلیره) بر عهده گرفت. مدارك موجود حاکی از آن اسـت کـه طـی    

ـ ثیر قابل تـوجهی  أ) در دربار عثمانی ت.م 1520- 56بیش از سی سال فعالیتش ( ر هنـر عثمـانی   ب

ثیرگـذاري  أسـهیل از ت  یتگـین و آ. س. ئ :چنانچه منتقدان و هنرشناسان ترکیه از جمله ،گذاشت

نقاشان تا دوره فاتح از مکاتب سـلجوق، بروسسـه و حتـی غـرب الهـام      « :کنند وي چنین یاد می

 ریتحـت تـأث    هـا  آن ،از همان لحظه که شاه قلی زعامت این کار را بـه عهـده گرفـت    .گرفتند می

  )39 :1390 ،وحدتی حسینیان( »سبک هنري ایران (مکتب تبریز) قرار گرفتند.

از دیگـر شـاگردان وي    .کـرد او استاد کاراممی چلبی بود که کار شاه قلی را تکمیـل  

  را نام برد.توان ولی جان تبریزي، مصطفی بن محمد و کمال  می

                                                            
اند و در بعضی آمده است که اجدادش از قم به تبریـز مهـاجرت نمـوده و     در برخی منابع وي را بغدادي االصل دانسته .1

شاه قلی الوانی قمی نام داشته است.
هاي مرکب ظهور کرد. شاه قلی با استفاده از قلم بـه صـورت اسـتادانه     جدیدي است که به خصوص در نقاشیاسلوب  .2

هایی را به تصویر کشید که فقط بـه چشـم مسـلح قابـل مشـاهده اسـت. در هنـر         هاي پري، برگ، اژدها و سیمرغ نقش

ده و توسط شاه قلی ایجاد شده است.عثمانی اینچنین سبکی (سبک شاه قلی) از تصاویر مرسوم (مینیاتور) جدا بو
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شاه قلی نقـاش در زمـان مرحـوم    «در اشعار عاشیق چلبی از زبان پناهی آمده است: 

مرحوم سـلطان احمـد شـاهزاده    وقتی که  ،سلطان بایزید از عجمستان تبریز آورده شده بود

کرد. بعد از به تخت نشستن سلطان سـلیم بـه اسـتانبول آورده، در     بود در آماسیا زندگی می

زمان سلیم سلطان، نقاش باشـی گشـت. او مـانی دوم در ترکیـه بـود و شـاید حتـی مـانی         

ورزیـد.   کشید، هشت بهشت حسد می کرد. اگر شاه قلی هفت نقش می شاگردي او را نیز می

شدند. اگر  کشید، اساتید چین و فرنگ (هندوستان) از عرق شرمساري غرق می اگر نیلوفر می

شود. این آسمان پر ستاره تنها یک نـوع از   در زمستان شکوفه بهاري بکشد، زمستان بهار می

کنـد   که نقش مـی  ییها یماهدوات الجوردي رنگی اوست. سیاهی مرکبش آب حیات است. 

زننـد. اگـر گونـه بکشـد از قرمـزي پیشـانی او رنـگ         دوباره جان گرفته، خود را به دریا مـی 

کند. اگر لب زیبارویی را رسم  اش را بکشد، بنفشه قدش را خم می گیرد. اگر زلف معشوقه می

رسـم   گیرد. اگـر دریـا   برد. اگر ابر بکشد باران همه جا را فرا می کند، کسی به رازش پی نمی

  )39-40، (همان »شود. جوشند و باعث نشستن پرندگان روي سروها می ها می کند دره

  

   عبدالقادر مراغی

در شهر مراغه دیـده بـه جهـان گشـود و در      1عبدالقادر مراغی در قرن هشتم هجري

 ،آهنگساز، مصنف، مبدع چنـدین سـاز  وي  .به علت بیماري وبا در هرات در گذشت ق. 838

ارموي بود و مکتب وي را از غـرب ایـران بـه شـرق      نیالد یصفتالی  ونظریه پرداز موسیقی 

 ،او را از بغـداد و اختالف بین شیعه و سـنی  باید عالوه کرد که جریانات سیاسی  .دکرمنتقل 

امـا مکتـبش درپـی مهـاجرت فرزنـدان و       ،بخارا و هرات کشـاند  ،تبریز و اردبیل به سمرقند

 يها گام«. استاد مرتضی حنانه در کتاب رفتنوادگانش به سرزمین عثمانی از شرق به غرب 

                                                            
  هاي مختلفی است. درباره تاریخ تولد وي اتفاق نظر وجود ندارد و قول .1



  145                             یرگذار در روابط فرهنگی ایران و ترکیهتأثهاي  چهره                                    

با نگاهی به دستگاه هـاي فعلـی    است،که نتیجه بیست سال تحقیق و تفحص وي  ،1»گمشده

موسیقی از ایـران بـه یونـان رفتـه و از     «که  دارد یمموسیقی و سرگذشت موسیقی ایرانی بیان 

آنجا به صورت علمی به ایران برگشته است و به دست فارابی و عبدالقادر مراغی رسیده و بعـد  

س فرهنگـی  ناما این حلقه مفقوده به دلیل رنسـا  )136 :1368 فارابی، ( »شده است  از آن گم

اگر شیوه عبدالقادر در آهنگسـازي از  «اي که  گونه به ،در دوران صفویه سر از دیار ترك در آورد

آینـه   ( 2...»زدیـ ر یمـ زیربناي موسیقی کالسیک ترك بیرون کشیده شود، این موسـیقی فـرو   

آثـار مراغـی را    ،صفوي ـعثمانی  و شیعه  ـسنی   میان اختالفاما در این  .)133:1386 ال،خی

سه تصنیف راست و یک تصـنیف سـه گـاه [کـه] تفکـر      «به گونه اي که  .قرار داد الشعاع تحت

  .(همان) »شود ینمشیعی در آن است اجرا 

مکتـب حمیدیـه،    ؛هاي زیادي که در تاریخ بین این دو سرزمین بوده و هست چه نام

مجله پارس، روزنامه سروش، انجمن سعادت، سندبادنامه، اشعار سلطان سـلیم، آثـار خـط و    

مکاتبات خود سعی داشتند فضاي فکـر  «هاي این سرزمین، سفرایی که در  مینیاتور در موزه

ت ها مراود اي به حاکمان ایرانی اطالع دهند... آن سال حاکم بر امپراتوري عثمانی را به گونه

ثیر أهـاي فکـري تهـران تـ     در جریـان زیادي بین تبریز و استانبول بوده اسـت و تبریـز هـم    

  )8:1385 ارتباطات فرهنگی،(» ذاشتگ می

خان دنبلی ـ پدر عبدالرزاق بیگ ـ از بزرگان طایفه دنبلی بود و سمت بیگلـر     نجفقلی

بیگی شهر تبریز را داشت که در زمان کریم خان زند به حکومت تبریز منصـوب شـده و بـه    

ق. به امر نجفقلی خان دنبلی، حصاري دور شـهر   1194در سال آبادي تبریز همت گماشت. 

ود. وجه تسـمیه آن  دروازه استانبول ب ها آنازه داشت و یکی از تبریز کشیدند که چندین درو

از آن دروازه  ،که مسافران و کاروانیانی که بین تبریز و ترکیه تردد داشـتند  از این جهت بود

                                                            
گذرد، هنوز چاپ نشده و نزد شاگرد ایشان،  این کتاب با وجود اینکه بیش از بیست سال از درگذشت استاد حنانه می .1

  علی برلیانی است.
المعلرف سـازهاي ایـران، سرپرسـت     آهنگساز و پژوهشگر موسیقی محلی ایران، مولف کتاب دایره محمدرضا درویشی،. 2

  گروه موسیقی عبدالقادر مراغی
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ایـن   هـا  دروازهباالي هر یک از  و و ماده تاریخ آن (حصار سکندر ثانی) است کردند عبور می

  :اشعار با خط جلی نوشته شده بود

  ان در امان سبحانـیـادثات زمـز ح  دـا ابـه باد تـد کـاس مشیـی اسـزه

  ه شد به پا ز عنایات خان خاقانیـک  رـهـحیرات سپـاره آن در تـرج بـز ب

  فوض است بدو رونق جهانبانــیـم  خدیو ملک عدالت نجفقلی خان آنک

  سلیمانیموده همــت وي معجز ـن  که در نگارش این قلعه در زمان خلیل

  »حصار سکندر ثانی«گفت ـرد بـخ  ان ز سد سکـندر چو داد تاریخشـنش
  

در زمان انقالب مشروطه این دروازه باقی بود و اشعار مزبور روي سنگ نوشته شـده   

 و همدردي مردمان تـرك بـا ایرانیـان   مرگ ستارخان ) 145-146، 1388بود... (امیرخیزي، 

  :دو ملت است نزدیکیخود نشانه بارزي از 

آور درگذشت مرحوم سـتارخان سـردار ملـی بـه شـهر       تأسفچون خبر غم انگیز و «

 1خواهان و ایرانیانی کـه در اسـتانبول بودنـد در مسـجد خـان والـده       آزادي ،استانبول رسید

هاي یومیه، روز ختم را اعالن کردند. عـالوه بـر ایرانیـان     مجلس ختم گذاشتند و در روزنامه

خود اهالی استانبول نیز جمع کثیري حضور داشـتند و از طـرف دولـت ترکیـه     مقیم آنجا از 

قاضی عسکر براي عرض تسلیت آمده بود و بیاناتی نیز ایراد کرد. گویا در بعضی از شـهرهاي  

الروم از طرف ایرانیـان مجلـس تـرحیم برپـا شـده       ۀندیگر ترکیه هم از قبیل طربزون و ارز

  )514-515 :1388(امیرخیزي،  »بود

  

  

  

                                                            
ق. بـه واسـطه تجـاوزات عسـاگر روس از      1330نفر از آزادیخواهان آذربایجان کـه در سـال    100در این تاریخ قریب . 1

مت داشتند، نگارنده [اسماعیل امیرخیزي] نیز در آنجا بـود. خـان والـده    آذربایجان مهاجرت کرده بودند در استانبول اقا

  )514، 1388کاروانسراي معروفی است در استانبول که آن وقت تجار ایران در آنجا تجارتخانه داشتند. (امیرخیزي، 
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  بان ثمین باغچه

عزیـز  بـا  دوسـتی   حاصـل راهی ترکیـه شـد و    جهانی دومدر جنگ  بان باغچهثمین 

  ایرانیان به ارمغان آورد. برايیاشار کمال و ناظم حکمت را  ،نسین

 شـده  ترجمـه بی دلیل نیست که بهترین آثار یاشار کمال به زبان فارسی و در ایران 

اگر وي یک ایرانی بود آثارش به همـان نحـوي کـه     نظران معتقدند است. بسیاري از صاحب 

کـه ایـران بـه یاشـار      کننـد  گونه بیان می شد و علت این قرابت را این ترجمه شده نوشته می

  .بودکمال خیلی نزدیک 

بـا ثمـین    ، امـا ایـران آمـده باشـد   عرصه ادبـی  ن دگري به اعزیز نسین اگر با مترجم

  بان شناخته شد. باغچه

مسایل مشترك اجتماعی و اقتصادي و مباحثی از این قبیل که بین ایران و ترکیـه  «

باعـث   شـود  یممشترك است، دردهاي مشترکی که داریم و در کارهاي عزیزنسین منعکس 

(ثمـین  » را از خـود بداننـد   اودر ایران مورد قبول قـرار گیـرد و مـردم     وي  شده که کارهاي

  )1374 ،بان باغچه

 متـون ترین مترجم آثار عزیز نسین، آنگونه که حق نسین بود  مشهور ،بان ثمین باغچه

 نـد ماننسـین را   ایشـان اسـت کـه   هاي هنرمندانـه   را برگرداند و مردم به واسطه ترجمهوي 

. ثمین به جهت پیوندي که با موسیقی داشت، مندند ناخته و به او عالقهشنویسندگان ایرانی 

  آمد.  میبر  شاعران و آثار نویسندگان تركشعار از عهده ترجمه ا با مهارت بسیار

را بـه   هـا  جملـه و  ها کلمهرا به  ها کلمهانتظار نداشته باشید که در برگردان اشعار... «

تـا   کوشـم  یمـ ترجمه کرده باشم. من با روشی که با درك موسیقی من پیونـد دارد   ها جمله

] اشعاري .ش 1330-31 يها سالشعري را به شعري برگردانم... پانزده سال قبل از این [در 

و هفتـه   ها روزنامههنري  يها ستوناز ناظم حکمت را با روش خود به فارسی برگردانده، در 

به چاپ رساندم که شاعران جوان و نوپردازان آن دوره از آن استفاده فـراوان بردنـد...    ها نامه
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 ( »سرودند... اشعاري از خود را بـه نـاظم حکمـت ارمغـان کردنـد      ها ترجمهبه سبک همان 

  بان را شرح خواهیم داد. . در ادامه مقاله به تفصیل زندگی ثمین باغچه)21: 1346 نگین،

  

  حبیب ساهر 

سال اقامت در استانبول فقـط دو   7طی آشنا براي مردمان ترك،  ینام ،حبیب ساهر

   .غزل ترکی سرود

و چـی کـه بسـیاري از مجـالت      ساهر در مدرسه محمدیه دوستی داشت به نام نمسه

 ،رسیملی آي که حاوي شـعرهاي غنـایی شـاعران تـرك    چون ادبیات جدیده و  ییها روزنامه

. شاعران جوانی چون سـاهر نیـز   آورد یمباالخص توفیق فکرت و جالل ساهر بود، به مدرسه 

. او بیشتر اشعار جالل ساهر را به جهـت خیـال   شدند یمسخت مشغول خواندن این مطالب 

ـ  این اشعار و  کرد یمانگیزي و خوش آهنگی دنبال  ثیر گذاشـت کـه تصـمیم    أچنـان در او ت

  را از صان به ساهر تغییر دهد. نام خانوادگی خودگرفت 

 و بـان  اولین و ثمین باغچـه  ،ساهر جالل ساهر، حبیب ،توفیق فکرت هاي نام ،بی تردید

عزیز نسین، خالد ضیا، مراد بـارداقچی، ازگـی    .گشاید یم دنیاي دگري در مقابلمان ها آن امثال

، بـان  باغچههاي ثمین  ن با ناماشاعران و نویسندگان و محقق صبحی، رئوف یکتابی و شماري از

  گره خورده است. گی، جالل خسروشاهی و تقی بینش، صمد بهرنصادق هدایت

  گوید: یاشار کمال می

. چقدر زیباست که دانم یمهاي فردوسی هستیم، من فردوسی را از حفظ  بچه ما همه«

از فردوسی حرف بزند... ایران کشور من است. ایران و ترکیه.  اش یرانیاآدم بنشیند و با دوست 

که خوانـدم بایـد بگـویم] اول از     ییها کتابکشور دیگري براي من وجود ندارد... [درباره اولین 

ام کودك تنها [شروع کـردم]، دوم قصـه اصـلی و کـرم [را خوانـدم]، پـنجم       آلفونس دوده به ن

ابتدایی بودم. بعد هم همسایه اي داشتم که استاد ادبیات شرق در دارالفنون استانبول بود، بـه  

سالگی عرفی را شـناختم... اولـین    17نام علی حلمی بیلگیلی. هم قصبه بودیم... در سایه او در 
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عرفی بود. بعد همراه آن حافظ را خواندم بعد سعدي شیرازي و بعد نظامی  اثر ایرانی که خواندم

سالگی فردوسی را خواندم به همراه آثار هومر و بعد سـروانتس... بـوف کـور صـادق      25را... در 

[نویسندگان جوان] فرهنـگ آنـاتولی و فرهنـگ ایرانـی را      خواهد یم... دلم ام خواندههدایت را 

داریم به دنیا بدهیم. ما بچه هاي فردوسی، چلپی و یونس امره هستیم.  چیزها یلیما خبدانند. 

دنیـاي تفکـر و ادبیـات     میتـوان  یمـ یک شـب هسـتیم.    هزار وما بچه هاي دنیاي شرق برزگ، 

جدیدي بیافرینیم. باید به فرهنگ خودمان صـادق بمـانیم. بـه سـرزمین خودمـان، بـه مـردم        

. وقتی دیآ یماز این صداقت به وجود  میگو یمدید که خودمان و به زبان خودمان. این ادبیات ج

بـه دنیـا امکانـات     میتـوان  یم. دیآ یمخودمان صادق بمانیم ادبیات جدید خود به خود به وجود 

خواهم بگـویم کـه فرهنـگ     جدید ببخشیم. من به شرق بیشتر ایمان دارم اما... این را هم نمی

  ده قورقـود را بخوانـد و   غرب وجود ندارد... اگر این آدم شرقی باشد، اگر ترك باشد بی آنکـه ده 

 توانـد  ینمـ مـد،  را بخواند و خـوب بفه  شب کی هزار واگر ایرانی باشد پیش از آنکه فردوسی و 

  )174- 176 : 1369کلک،  ( »کنم ینمچیزي بنویسد. من که باور 

*****  

بـه جهـت   پـردازیم کـه    مـی بان  بان و ثمین باغچه شرح حال اولین باغچهبه در ادامه 

  :محدودیت ارائه مقاالت به اجمال بررسی شده است

  

بان اولین باغچه
1

  

فرهنگ و هنر یک ملـت بـه آن ملـت انسـانیت و غـرور ملـی        ؛این اعتقاد من است«

. نه فقط فرهنگ و هنـر ایـران و ترکیـه، بلکـه     شود می ها ملتو باعث دوستی بین  بخشد می

هنـري آن   هـاي  فعالیـت نباید زیر خاك رود. من شاهدي بودم که تمام  ها ملتفرهنگ تمام 

چه کسی چه کاري  دهد مینوشتم؛ کتابی که نشان  2زمان را دیدم و در این مورد یک کتاب

                                                            
  هاي اولین باغچه بان تنظیم شده است. این مطلب به استناد سخنان و مصاحبه. 1
  بان به زبان فرانسه از اولین باغچه» ي منمشاهدات هنر«. 2
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و هر خدمتی که در این  ورزم میو چه خدمتی انجام داده است. من هنوز هم به ایران عشق 

  )2010ژانویه  27 ،بان باغچهاولین ( .»کند می تر خوشبختو  تر قوي، من را کنم میراه 

ولـین کـه هنـوز    گشت و ا به ایران بازمی التحصیلی فارغبه عللی باید به محض  ثمین بنا

توانست با وي همراه شود. ثمین رفت و اولین ماند با  یکسال به اتمام تحصیالتش مانده بود نمی

دو بورسیه تحصیلی و خواستگاري ثروتمند و عهدي که با ثمین بسته بود. تصمیم سختی بـود.  

 خواسـت  مـی تی فـراوان در پـاریس کـه    اي با مکن تحصیلی اروپا و آمریکا و پاشازاده هاي بورس

ولین اسباب تحصیل وي را در هر نقطه اي از جهان که الزم باشـد فـراهم   جهت مشهور شدن ا

به  شد میمگر  ،به آن پاشازاده فکر کند توانست نمی .ولین این پیشنهاد مضحک بودآورد. براي ا

اي آتیـه هنـري او بهتـرین    اما بورسیه دولت بر ؟خاطر منافع شخصی همه چیز را فراموش کرد

  انتخاب بود.

بر سر یـک   بان باغچهبراي صرف ناهار و شام با ثمین  بایست می تابستان تصادفاً آندر 

امـا   ؟هـم سـفره شـود    1با یک کمونیسـت  توانست میچگونه  ،برایش دشوار بود نشست میمیز 

 ،شـدند  مـی گذشت و با هـم بیشـتر آشـنا     تالشش براي تعویض میز بی نتیجه ماند. هر چه می

تـا اینکـه زمـان امتحـان      .نداشـت  هـا  کمونیسـت او هیچ شباهتی بـه   .شد تر می ولین متعجبا

را از پشـت در شـنید و    هـا  هنگام اجراي یکی دو اثـر از ثمـین، آن   اولین .آهنگسازي فرا رسید

امـا ثمـین    .ک گفـت وي تبریـ بـه   ،به محض اینکه ثمین از کالس بیرون آمد .دشگفت زده ش

همان روز به نـزد یـک دوسـت     .از آن بود که بخواهد این تعاریف [به حق] را بپذیرد تر متواضع

بـه ایـران     .ش 1328ثمـین در سـال    .آهنگساز رفتند و دو حلقه ازدواج گرفته نـامزد شـدند  

صرف نظـر  از بورسیه اروپا و آمریکا  التحصیلی فارغبه محض  ،برگشت و اولین نیز یک سال بعد

که پایه گذار کر ملـی و کـر اپـراي     کرد نمیو راهی ایران شد. شاید آن زمان خود نیز فکر  کرد

   .ایران خواهد شد

                                                            
هـا و   ثیر میتینـگ أمن هنرجوي ناآرامی بـودم. تحـت تـ   «نویسد:  می» هایی از پدرم چهره«کتاب  70ثمین در صفحه  .1

  »دانستم نشریات جزب توده بودم. خودم را، به اصطالح کمونیست می
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کالس تخصصـی آواز در هنرسـتان عـالی موسـیقی تهـران،      نخستین سس ؤولین، ما

سس کر ؤمی موسیقی تهران و کر انجمن فرهنگی ایران و شوروي، لار کر هنرستان عاگذ پایه

زاد گ و هنر، پایه گذار چند گروه کـر آ تهران به عنوان یکی از واحدهاي رسمی وزارت فرهن

   بود. کر اپراي تهران و در خارج از هنرستان

التحصـیل زبـان    فـارغ  ،از مادري فرانسويدر مرسین ترکیه ش.  1307او که در سال 

و پدري لبنانی که کارمند دولـت بـود و عـود     داشتمعلمی  شغلفرانسه از دام دوسیون که 

پدر، مادر، عمو، خواهر در یازده سالگی مادر خود را از دست داد. بود،  متولد شده ،نواخت می

سالگی استعداد موسیقی را در خـود یافـت و    13-14در  داشتندو برادرهایش صداي خوبی 

در  .ش 1329ا شد و در سـال  بنابه پیشنهاد اطرافیانش راهی هنرستان عالی موسیقی آنکار

  .شد التحصیل فارغرشته اپرا، آواز و پیانو از هنرستان عالی موسیقی با درجه یک 

بان آشنا شد. پـدر بـه جهـت اطمینـان و احتـرام بـه        ساله بود که با ثمین باغچه 22

  تصمیم دخترش مخالفتی با ازدواج و سفر وي به ایران نکرد. 

چنان انس و الفتی بین  اما والدین همسرش بودند، 1میرباباییبان و صفیه  جبار باغچه

 ،فرزنـد دیگـر جبـار    ،ولین به وجود آمد که زبان قاصر از بیان است. ثمینهو ا بان باغچهجبار 

مرا شرافت  2که بابا گوید میولین در خاطراتش ا .اذعان دارد که اولین فرزند واقعی پدرم بود

   .دانست میخانواده خویش 

                                                            
که کودکی بیش نبود دایی عزیزش آقاي میر مهدي جـواد   انیمادرم صفیه میر بابایی زم«به نقل از ثمینه باغچه بان: . 1

گیرد تا این هنر را به صـفیه کـه    برد و برایش استاد تارزنی را می زاده که مردي روشنفکر بوده به استعداد مادرم پی می

تـار کالسـیک نـزد اسـتاد شـهنازي       هاي بعد مادرم در تهران براي آمـوزش  اش بوده بیاموزد. یادم است که سال سوگلی

زدند.  [پدر و مادرم] با هم ترکی حرف میرفت. مادرم تار زدنش را مدیون میرمهدي دایی عزیزمان است. همیشه آنها  می

البته پدرم در مکتبخانه و مادرم در مکتبخانه مسجد ایاصوفیه در استانبول تا حدي قرآن و فارسی ادبی آموختـه بودنـد   

زدند. فارسی حرف زدنشان به طور جدي پس از آمدن به ایران و رفتن به شیراز آغاز شد... فارسی  نمی ولی فارسی حرف

گفت: صـفیه گـوش کـن     خواند و می هاي حساس اداري اش را براي مادرم می مادرم بهتر از پدرم بود و گاهی پدرم نامه

اي انجام داده اسـت کـه ذکرآنهـا خـود      دهصفیه دوشادوش همسرش براي کودکان خدمات ارزن» ببین این درست است.

  کنیم. مقاله دیگري می طلبد بنابراین به همین چند سطر بسنده می
  نمود. اولین جبار باغچه بان را بابا خطاب می. 2
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 عینـاً ب زیر را حاج اکبري، یکی از شاگردان و پیروان پدرم برایم تعریف کرد که مطل

  :کنم میآن را نقل 

را » هـا  اللهیئـت مـدیره جمعیـت حمایـت کـر و      «جلسـه   بان باغچهیک روز آقاي 

اولـین  «رسمی نشده بود. در این ضـمن   هنوزداشتند. یکی دو نفر هنوز نیامده بودند. جلسه 

بـه همـه    رویـی  خـوش کردند و بـا   پرسی احوالبا یک سینی چاي وارد شدند. با همه » خانم

کردنـد. یکـی از    مـی نگـاه  ولـین خـانم   ا بـه بـا شـیفتگی    بان باغچهچاي تعرف کردند. آقاي 

  دوستانشان گفت:

  ، مثل اینکه عروست را خیلی دوست داري؟بان باغچهآقاي 

  »بله...، خیلی«گفتند  بان باغچهآقاي 

  دوستشان به شوخی پرسید:

  چقدر؟... از زمین تا آسمون؟.... مثالً

هاي کوچـک چنـین    از بچه معموالًاین شوخی سبب خنده دوستان جلسه شد، چون 

  جدي جواب دادند: کامالًبا قیافه و لحنی  بان باغچه... و آقاي شود می سؤال

  )108 :1382، بان باغچه( »فم.بیشتر...، به اندازه شر

بـود. بعـد از یکـی از    » اولـین «پـدرم عاشـق هنـر بـود. بـراي همـین هـم شـیفته         «

هاي آواز او سه تا رباعی به نام او ساخت و به او هدیه کرد. اولین دسـتخط او را کـه    رسیتال

هاست، تا امروز نگاهداري کرده. هر وقـت چشـمش بـه     برایش گرانبهاترین و عزیزترین هدیه

  )249(همان،  »فشارد. و روي قلبش می بوسد می، آن را افتد میاین دستخط 

از روز اول « :محیطش را به سرعت پذیرفت و ایرانیان نیز او را از خود دانسـتند اولین 

مـه بـا مـن    ه .محبت مردم ایران طوري بود که گویی صد سال مال این آب و خـاك بـودم  

پذیرفتم و خیال داشتم همیشه در ایـران   ،من محیطم را دوست داشتم .خیلی مهربان بودند

د، پیشـرفتش  کـر شـروع بـه آمـوختن زبـان فارسـی      ) 1379،بان باغچه(اولین » زندگی کنم

بود. البته سهولت در یادگیري زبان فارسی را به جهت وجـود بسـیاري از کلمـات     العاده فوق
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و با اشاره به این نکته که زبـان فارسـی روزگـارانی     دانست میفارسی و عربی در زبان ترکی 

پر از کلمـات و   -متداول در دربار ترکیه و در واقع زبان اشراف بود، خواندن شعرهاي عثمانی

به هنگام تحصیل در مدارس ترکیه،  را در درس ادبیات ـ  ارسی و عربیاستعارات و عبارات ف

  .دید نمیدر پیشرفت فراگیري این زبان  تأثیر بی

مـادر  «بـه تعبیـر خـویش     و روزي مجبـور بـه تـرك ایـران     کـرد  نمیاما هرگز تصور 

فرهنـگ.   ،، کـاوه 1روئین :شود. حتی اسامی فرزندانش فارسی است» خوشگل، زیبا و مهربان

و  بینـد  مـی محبـت   واقعـاً وطن جایی است که آدمی «تعریفش از وطن به نوع دیگري است 

. بینـد  میو از آن آب و خاك نیز خدمت  کند می. به آن آب و خاك خدمت رساند میمحبت 

براي من وطن این است. از ترکیه آمدم و غیر از محبت چیز دیگري از ایرانیان ندیـدم. ایـن   

به ایـن آب و خـاك و    کردم میو سعی  کردم میرا دوست داشتم و بغل  ها آناست که همه 

کردم... ترکیه وطن من اسـت و مـن مثـل     توانستم میخدمت کنم... هر چه  ها انسانبه این 

را در ایران دادم و در ایران به بـار نشسـتم. بـه     هایم میوهیک درخت در آنجا رشد کردم اما 

، بـان  باغچـه (اولـین   »دانـم  میرم و هر دو را وطن خود همین علت هر دو کشور را دوست دا

  )2010 ،بان باغچهاولین  ـ 1379

 دربه پاس خدماتی که ملت و دولت ترکیه به وي داده بود پس از برگشت به ترکیـه  

  کرد.ان استانبول تتمامی حقوق آثارش را وقف دانشگاه معمارس ،ش 1363سال 

، 10از آلفرد کورتو: متد پیانو، اتودهـاي شـوپن اُپـس     اي ترجمه توان به از آثار او می

هـاي شـوپن،    پریلود شوپن، دو اتود کنسرت از فرانتس لیست و همچنین بالت 25، 25اُپس 

اشـاره   خویش به نام تکنیک کامل اجـرا کننـده   تألیفیهنر آواز من از لی لی لهنان و کتاب 

  کرد.

هاي مختلف کـر و   ران و رهبري گروهاصلی در اپراي ته هاي نقشوي عالوه بر ایفاي 

آلمان، اتریش، فرانسه، مجارستان، شوروي و ترکیـه    ،هاي آواز در تهران اپرا و اجراي رسیتال

                                                            
  کنند. ذکر می ي نام فرزند ارشد اولین را کامبیزثمینه و گیتی خسرو. 1
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سس هنرستان کر و کنسرواتور شبانه روزي براي یکی از ؤموسیقی دنیا، م آوران نامدر حضور 

در ادبیـات و   نقطـه عطفـی  ش.  1352آن در سـال  سـیس  أهاي خیریـه بـود کـه ت    جمعیت

  موسیقی کودك شد.

سـرانجام بـا   همیشه دوست داشت براي کودکان بـی سرپرسـت کـاري انجـام دهـد و      

 اش دیرینـه خیریـه بـه آرزوي    هـاي  جمعیـت مسئولیت تشکیل گروه کر براي یکی از پذیرفتن 

شش هزار کودك و نوجوان  ،و روستاهاي ایران ها قصبهرسید. با سفر به شهرهاي دور و نزدیک، 

  از  د. پـس کـر نفر براي تشکیل گروه کر انتخـاب   دویست ها آنو از بین  آزمودهیتیم ایرانی را 

بود. با تشکیل گروه کر کودکان به ثمین پیشنهاد کـرد کـه    العاده فوق ها آنسال پیشرفت  یک

زیرا امکان اجراي آن وجود  ،امروز وقت آن رسیده ،هست ها بچهاگر درصدد نوشتن چیزي براي 

زد کـه  » رنگـین کمـون  «دارد. ثمین نیز پس از بازدید از این گروه دست به خلق اثر مانـدگار  

هنـر   (». دانـد  مـی اهمیت این حرکت را در کسب آبروي فرهنگی ملـت ایـران   « 1محمد سریر

  )16:  1387موسیقی، 

نقـدها و   آمیزتـرین  تحسـین بهتـرین و  «...  گویـد:  بان در این خصوص مـی  ثمین باغچه

انـد: پـاریس،    کـه از ایـن جملـه    اسـت  در مورد او در مطبوعات اروپا به چاپ رسـیده  ها تشویق

ژنـو و    از طرف اپراهاي زوریـخ، . م 1970در سال  فلیس، آنکارا، مسکو، رومانی، وین و مونیخ.ت

امـا   ،اپرا کمیـک پـاریس، از وي بـراي شـرکت در چنـد نقـش اصـلی دعـوت بـه عمـل آمـد           

بـه   بـان  باغچهشد... اولین  ده بود، مانع از این امکاناتکه در ایران به دوش کشی هایی مسئولیت

، سـعدي حسـنی، ملـک    بـان  باغچـه اتفاق حشمت سنجري، منیر وکیلی، فـاخره صـبا، ثمـین    

  بان) ثمین باغچه ( »گذاران تاالر رودکی و اپراي تهران هستند... از پایه اصالنیان و احمد پژمان

شاگردانی چـون گیتـی    ؛بودکرده اش  وقف شاگردان ایرانیخود را ولین بدون اغراق ا

تاجبخش، حسین سرشار، عنایـت رضـایی و سـودابه    خسروي، پري زنگنه، پري ثمر، سودابه 

  صفائیه.

                                                            
  از آهنگسازان و موسیقیدانان ایران. 1
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از  افتخارشاخه هنري در ایران، دیپلم  5بان به جهت ایجاد  ولین باغچهاAmerican 

Biographical Institute  از طـرف  م.  1994-95و در سال  کرددریافتBiographical 

Centre Cambridge     و همچنـین از جانـبAmerican Biographical Institute  در

به عنوان مشاور عالی  سسهؤماین به عنوان زن سال شناخته شد و توسط  م.1997-98سال 

Euro Biographical  پس از  اش زندگانیاز غروب آفتاب چهار روز قبل  د. ويگردیانتخاب

کاوه و فرهنگ به اجراي قطعـه کوتـاهی پرداخـت و     ،بیست سال سکوت در کنار فرزندانش

 ترین بزرگسالی که در ایران خدمت کردم چند در این سی و «پس از اتمام آن بیان داشت 

ــران بــود  ــین ( »جــایزه را [از ایرانیــان] گــرفتم و آن جــایزه چــه بــود؟ محبــت ملــت ای اول

  )1389،بان باغچه

م، ادر اسـتانبول   .ش 1389آبان مـاه   9در  ،ایرانیان بان باغچهولین باالخره اولین سال

در گذشت و در کنار همسرش در گورستان ایرانیان در قسمت آسیایی اسـتانبول بـه خـاك    

  سپرده شد.

بسیاري بر این « .داشتبراي یتیمان  وسیقی، حکم مادر رافعالیت در حوزه ماو غیر از

با یک عقب افتادگی روحی مواجه هستند و امکـان یـادگیري موسـیقی     ها آن که باور بودند

در یکی از اجراها شخصی از یکی از این بچه هـاي یتـیم    آید میبراي آنان وجود ندارد. یادم 

داد و گفت موسـیقی   تأثرانگیزيبراي تو دارد؟ آن کودك جواب  تأثیريپرسید موسیقی چه 

 هـا  بچهک مادر است. این گفته او درس آموزنده اي براي من شد و انگیزه اي براي اینکه با ی

  )10 :1386هنر موسیقی،  ( »صرف کنم ها آنبیشتر کار کنم و انرژي بیشتري براي 

****  

  بان ثمین باغچه

ثمین من، خوشگل من، امروز همه دوستدارانت براي خـداحافظی بـا تـو در اینجـا     «

رنگ بـه   هاي گلکاشته اي برگ به برگ سبز شده و  ها آن. عشقی که در قلب اند شدهجمع 

خلق کـردي.   هایت نوشتهو  ات موسیقیرنگ داده است... تو عشق را، محبت را، زیبایی را در 
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آثارت در خدمت ملت ایران و ترك بوده است. و تو در میان مردم جهـان بـرادري را تقویـت    

ه انعکاس عشق، محبت، زیبایی و برادري بود. این را روح تو بـه تـو   کردي. همه آثارت هموار

  و در این کار چه خوب موفق بودي. کرد میامر 

روح پاك بلورینت همواره نسیم آزادي، نسیم عشق و نسیم زیبـایی ابـدي را تـنفس    

  خواهد کرد. پرواز کن خوشگل نازنینم، پرواز کن، با غرور آهنینت پرواز کن!

  )15 :همان( اولین. 

در اسـتانبول   1386 سال ش. در تبریز متولد شد و روز چهارشنبه سوري 1304در سال 

باالخره در کالس پنجم ابتـدایی   ،شیفته لباس و طبل و شیپور و سالم پیشاهنگی بوددرگذشت. 

سرجوخه  بوداي در باغ منظریه براي پیشاهنگان برپا  پیش آهنگ شد. در آن ایام اردوي دو هفته

گروه هشت نفري آنان مسعود برزین بود. سخنان برزین راجع به ذوق هنري ثمین و پیشـنهادش  

براي ادامه تحصیل در رشته موسیقی او را بر آن داشت تا در هنرستان موسیقی ثبـت نـام کنـد.    

 ثمین دبیرستان خود را انتخاب کند، حرف رفـتن  خواست میباالخره در یکی از آن روزها که پدر 

به هنرستان موسیقی را پیش کشید. پدر که از وجود چنین جایی مطلع نبود با توضـیح وي کـه   

شود، لبخنـدي   دان موسیقی خواهد میاین هنرستان در ضلع شمالی میدان بهارستان قرار دارد و 

حاکی از رضایت بر صورتش نقش بست و درپی استقبال از پیشنهاد پسـرش اذعـان داشـت کـه     

 دان موسـیقی کـه تـو    شـوم  مـی کتی باالترین چیزهاست و من خیلی خوشـحال  هنر در هر ممل«

(اولـین و ثمـین    »خـوبی بشـوي   دان موسـیقی شـدي   دان موسـیقی اگـر   خواهد میبشوي و دلم 

  )1386 ،بان باغچه

کـه   گفـت بان بزرگ به رئیس هنرسـتان   با پدر راهی بهارستان شد و باغچهسرانجام 

 :ن متشـکل از انویسـی کنـد. ثمـین بـه اتـاق ممتحنـ       پسرش را در رشته پیانو نام خواهد می

فریدون فرزانه، علی محمد خادم میثاق، مصطفی افتخار و دو استاد خارجی راهنمـایی شـد.   

اما شرط ثبت نام در ایـن رشـته داشـتن پیـانو در خانـه بـود. از        ،وي را مستعد دیدند ها آن

د که وي سـاز  کرنوع سازي را نداشت، آقاي فرزانه پیشنهاد  آنجایی که پدر توان خرید هیچ
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 سـؤال ابـوآ چیسـت در پاسـخ بـه      دانست نمی اصالًبا وجود اینکه ثمین ند. کابوآ را انتخاب 

بالفاصله جواب آري داد. انبار هنرستان پر از سـازهاي   ،فرزانه که آیا این ساز را دوست داري

اما به طور رایگان و  ،رجویان موسیقی نظام خریده بودبادي بود. ارتش این سازها را براي هن

. بدین طریق ثمین در هنرستان موسیقی شد میبه امانت به دانشجویان غیر نظامی نیز داده 

  اما دوره هنرجویی وي در کالس ابوآ به دو سال هم نکشید.  ،شروع به تحصیل کرد

استاد چک که در استخدام هنرستان بودنـد   10- 12هنرستان موسیقی در واقع روي «

بـود. در سـال   » یاروسادو پنـدایچک «بود. اسم معلم من  ها آنکه معلم من یکی از  چرخید می

، تمام اساتید چک از ایران اخراج شـدند.  المللی بینبه خاطر جنگ و روابط سیاسی ش.  1320

 کردند میباالتر سعی  هاي کالسهنرجویان بالتکلیف ماندند. هنرجویان هنرستان بی هنرآموز و 

اما این کار چندان فایـده اي   ،پایین تدریس کنند هاي کالسهاي خود را به هنرجویان  آموخته

دو استاد بلندپایه موسیقی ایرانی اسـتاد روح اهللا خـالقی و    ،بالتکلیفی هاي سالنداشت. در آن 

اولین  ، یریت هنرستان را به دست گرفتند. بعد هم آقاي پرویز محموداستاد علینقی وزیري مد

در » کـالس موسـیقی علمـی   «آهنگساز تحصیل کرده ایرانی به تهران آمدند و کالسی به نـام  

  مانـده   هنرستان دایر کردند. هنرجویانی که با از دسـت دادن اسـتادان سازشـان در نیمـه راه    

، استفاده از کالس موسـیقی  شناختند نمیرا به طور کامل موسیقی  هاي گاموقتی هنوز  ،بودند

 »بود. من هم یکی از هنرجویانی بودم که در ایـن کـالس سـرگرم شـدم.     ها حرفعلمی! از آن 

  )68 :1382، بان باغچه(

مطابق طرح مبادالتی دانشجو که در سفر رضاشاه به ترکیه بین ایران و ترکیـه امضـا   

 120دولـت ترکیـه آمـادگی خـود را بـراي پـذیرش        .ش 1323شده بود، در تابستان سـال  

د. ایـن تعـداد   کـر و اقامتگاه هاي ترکیه اعـالم   ها دانشگاهدانشجوي ایرانی به طور رایگان در 

نفري به ترکیه اعزام شدند که ثمین و حسـین ناصـحی در گـروه     20دانشجو در گروه هاي 

 .پرداختند تحصیله ادامه آنکارا بآخر قرار گرفتند. آن دو در هنرستان عالی دولتی موسیقی 

ا و نشریات حزب توده بود و خود ر ها میتینگ تأثیر تحتهنرجوي نا آرامی بود و «اما ثمین 
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ایـن گونـه افکـار بـرایش پیامـدهایی نیـز        متأسفانهکه  ...»دانست میبه اصطالح کمونیست 

در سـال آخـر هنرسـتان نامـه اي از اداره امنیـت بـدین مضـمون کـه          که طوريبه  ،داشت

به دست مـدیر هنرسـتان   » هنرجوي نامبرده باید ظرف یک هفته خاك ترکیه را ترك کند«

خواست ثمـین بـدون اخـذ     نمیو عالی موسیقی رسید. اما وي مردي روشنفکر و دلسوز بود 

یر وقـت ایـران و رئـیس اداره کـل     مدرك تحصیلی آنجا را ترك کند بنابراین به همـراه سـف  

سـال دیگـر اجـازه اقامـت و      توانست از اداره امنیت ترکیه یـک  1هنرهاي زیبا و معلم ثمین

بـا مـدرك فـوق     .ش 1328بدین ترتیب وي و حسین ناصـحی در تابسـتان    .تحصیل بگیرد

لیسانس به ایران بازگشـتند و بـا اسـتخدام در هنرسـتان عـالی موسـیقی، در رشـته هـاي         

اولین به ایران آمد و همراه همسـرش   سال بعد نیز  تخصصی خود به تدریس پرداختند. یک

  به تدریس در هنرستان عالی موسیقی پرداخت.  

صـفحه دیگـري در موسـیقی     ،ولینبازگشایی تاالر رودکی و تشکیل کر ملی توسط ا

ثمین وجود نداشـت توسـط    هاي آهنگایران گشود. تا آن زمان که امکان اجراي بسیاري از 

ولین اجرا شد و شاهکار رنگین کمون در عرصه موسیقی کودك به ثمر نشست.ا  

هاي ساده  اما همین ترانه ،هاي ساده است رنگین کمون یک اثر سمفونیک با ملودي«

را بـاال   هـا  آنو فرهنـگ موسـیقی    کنـد  مـی آرام به موسیقی پیشرفته هدایت را آرام  ها بچه

برد و هر ترانه این آلبوم با یک نقاشی کودکانه که آقاي پرویـز کالنتـري نقاشـی کردنـد      می

ملودي آن هم در کتابی به همین نام منتشر شـده کـه در واقـع مخصـوص      هاي نتهمراه است. 

اما من در قسـمت اجرایـی موسـیقی رنگـین کمـون       ،اجرا براي کودکان به صورت تک صداست

ـازي    کرد میسهمی نداشتم و همسرم با گروه کر کار  . رنگین کمون را من نـت نویسـی و آهنگس

ري است که حـدود سـی سـال زنـده بـاقی مانـده و       بگویم رنگین کمون اث توانم میکردم... فقط 

  )10 :1386هنر موسیقی،  ( »همیشه هم زنده خواهد بود...

                                                            
  بود. N.K.Aksesمعلم آهنگسازي وي . 1
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رنگین کمون توسط گروه کر کودك و نوجوان با تکخوانی سوپرانوي بهجت قصـري و  

بان به همراهی ارکسـتر سـمفونیک رادیـو ویـن بـه سرپرسـتی        ولین باغچهمتسو سوپرانوي ا

شـگفتی   اتداوید (همسر بهجت قصري) اجرا و ضبط شد. این اثـر موجبـ  توماس کریستین 

اولیه این اثر در پاریس ضبط و چاپ  1. صفحاترا فراهم آوردها به ویژه شهردار وین  اتریشی

نصفی از  متأسفانهدر آنجا ماند و  سالی دو -اما بعد از انقالب یکی ،شده، به گمرك ایران آمد

باقی صـفحات از گمـرك خـارج     ،متعدد هاي نگاريه پس از نامه از بین رفت تا باالخر ها آن

  بعدها این اثر توسط انتشارات ماهور به چاپ رسید. .و گسترش یافتشده 

  و اما شعرهاي کودکانه رنگین کمون و قصه هاي ثمین براي کودکان

اشعار این کتاب آنقـدر سوررئالیسـتی و کودکانـه و جالـب     : «گوید میپرویز کالنتري 

من سعی  .بان است یکی از کارهاي خیلی قشنگ آقاي ثمین باغچه کنم میاست که من فکر 

یـک خـرده سوررئالیسـتی در     هـا  نقاشـی که بودند نقاشـی کـنم،    طوري همانرا  ها آنکردم 

ثمینی کـه مـن    بان حال کودك است...اما انگار شعرها ز ،دانم چطوري بود دیگر نمی .آید می

دهـد تـا نقاشـی کـنم. بـدون تردیـد ثمـین در آثـار          نویسد و به من می شناسم قصه می می

هـایش هنـوز از نظـر ارزش در قلمـرو ادبیـات       اش صاحب سبک است. تمـام قصـه   نوشتاري

طنـز   ترین ویژگی این آثار تخیـل زالل کودکانـه آمیختـه بـه     مهم ...اند داستانی تحلیل نشده

هاي ثمین به شدت شـگفت انگیـز، تخیلـی و     قصه ..اش داشت. است که او طنز را در زندگی

عجیب هستند. کار ثمین روایت یک داستان کودکانه چندگانه است. او با معماري کالمی که 

مالیستی با کالم کرده است. به نظر من ثمین  براي ترانه و ساختن ترانه دارد یک رفتار مینی

الي  چـرا کـه او البـه    ،نویسد ها می ار خوب براي تمامی کسانی است که براي بچهالگوي بسی

ثمـین در  .. آورد. مالیستی در می شود و آن تخیل زالل را به حالت مینی تخیالت کودکان می

 -105:  1383 کتاب ماه کودك و نوجوان،  (» داد. تمام آثارش به تمثیل و کنایه اهمیت می

  )29/2/1387خبرگزاري فارس، 

                                                            
  ست.هاي گرامافون ا ظور صفحهمن. 1
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بلکه  ،هرگز براي اینکه تنها یک موسیقی ساخته شود موسیقی نساخت ثمین به قول

شرقی است  کامالًهایش  آثارش داراي یک فرم مشخص و الهام شده به او بود. خطوط و ریتم

لهام او همیشه از انسان و طبیعت ا ...شود هایش از همین خطوط شرقی زاییده می و هارمونی

شود. در برخی آثـارش طنـز    گرفته و همیشه در آثارش عاشق یک ستاره، کبوتر و پروانه می

  )29/2/1387خبرگزاري فارس، ( ».زند قوي و خنده موج می

کتـاب سـال   » هـا  بادبـادك نـوروز و  «را در کتـاب   اش کودکیثمین خاطرات منظوم 

  نوشته است. .ش 1352

جـرا  ی وار (سوئیت سنفونیک براي ارکسـتر ا مبونام ثمین عالوه بر اثر رنگین کمون، 

ت جمهوري ترکیه و ارکستر سـنفونیک تهـران)، الالیـی    سنفونیک ریاس شده توسط ارکستر

)، دو زولفونـت، پرسـتندگان و   1952(برنده جایزه بهترین آواز فستیوال صلح جهانی آلمـان  

هـا   سـوري، شُـلیل و ده  سپاهیان، درخت سرو بودم، پینه دوز، یه کبوتري داشتم، چهارشنبه 

  عزیز نسین و یاشار کمال پیوند یافته است.  اثر دیگر با نام ناظم حکمت،

  :گوید میدرباره عزیز نسین او 

. یک طنزنویس سطح بـاال و جهـانی. از   دانم میمن او را یک طنز نویس درجه یک «

آثاري که به وجود آورده، تعداد آثارش، کیفیتش و استقبالی که در تمـام دنیـا از وي    لحاظ

اي است که نظیرش در طنـز کمتـر دیـده     یک نویسنده سنجم میشده و با سلیقه خودم که 

شده. از لحاظ تکنیک نویسندگی یک تکنیک بسیار قوي دارد. خیلی کوتـاه نـویس اسـت و    

از لحاظ تکنیکی در سطح خیلـی بـاالیی اسـت... مسـایل     ترکی خیلی سلیس و خوبی دارد. 

مشترك اجتماعی و اقتصادي و مباحثی از این قبیل که بین ایران و ترکیه مشـترك اسـت،   

باعث شده که کارهاي عزیز  شود میدردهاي مشترکی که داریم و در کارهاي نسین منعکس 

زیز نسین را از خود بدانند. یعنی نسین در آنجا [ایران] مورد قبول مردم قرار بگیرد و مردم ع

بگـویم مـن    خـواهم  مـی با ترجمه هاي من بدون اینکه شکسته نفسی یا چیز بیخودي بکنم 

کـه بـود و مـردم آن را مثـل      طوري همانعزیز نسین را برگرداندم آن طوري که حقش بود 
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 انـد  هکردو دوستش دارند. اشخاص دیگري هم ترجمه  شناسند مییکی از نویسندگان ایرانی 

که مشهورترین اینها آقایی است به نام رضا همراه. رضـا همـراه خیلـی زیـاد ترجمـه کـرده،       

... عزیـز نسـین آدمـی بـود در     1هم همه غلط و از اینور و آنور گرفته شده است هایش ترجمه

قابل اطمینـان... تمـام ثـروتش صـرف همـین کـار شـده بـدون اینکـه از           العاده فوقرفاقت 

  )1374 ،بان باغچه ( »ارثی برسد هایش بچهبه  هایش کتاب

  :دکرثمین با دنیا قهر بود و تا زمان مرگ نیز با آن آشتی ن

با کاغذ و نی و چوب کشتی میسازم/ نام ایران زمینو رو کشتیم میذارم/ میبنـدم بـه   

دکلش پرچم سه رنگ/ به پیکر و پرچم و اسمش می نازم/ براش دریا میسازم با برج و بندر/ 

تو آب و میگیره لنگر/ بادبون کاغذیش پر میشه از باد/ میگرده دور دنیا بنـدر بـه    میندازمش

  2بندر...

در مورد موسیقی ایران اشتباهی «... ثمین درباره موسیقی ایران چنین نظري داشت: 

هست که باید این اشتباه را تذکر داد و آن این است کـه مـا هـر وقـت از موسـیقی ایرانـی       

                                                            
چقدر کتاب داشت عزیز نسین و همه را «نویسد:  هوشنگ اعلم از پیشکسوتان عرصه روزنامه نگاري، در خاطراتش می. 1

تواننـد   هـا مـی   کتـاب دانستم که بفهمم  کردم و هنوز آنقدر نمی کرد یعنی من این طور فکر می هم رضا همراه ترجمه می

دروغ بگویند، حتی اسم نویسنده یا مترجمشان را. و چند سالی طول کشید تا بفهمم که... یک قصه هم با ترجمـه رضـا   

هایشان مرا خندانده بودند یـا دلـم بـه حالشـان سـوخته       هایی که با کارها و حماقت ام و همه آدم همراه از نسین نخوانده

ها زیر سر رضا همراه بود. نویسنده همه آن قصه که خودش  اهل ازمیر یا استانبول و همه اینبود... ازدم خوي بودند و نه 

را پشت نام نسین و به عنوان مترجم پنهان کرده بود تا باورش کنند، مجبور بود البد که براي گذران زندگی بـه اعتبـار   

بـان خوانـدم.    او را این بار با ترجمه ثمین باغچـه  نام دیگري دخیل ببندد... نسین واقعی را اما وقتی شناختم که کاري از

که پیش از آن نشنیده بودم و نه خوانده بودم جایی. اول فکر کردم ثمین باید اسم زنـی باشـد.    اسم سختی بود. اسمش

خواهـد جـاي رضـا     اي است که می کردم از راه آمده لجم گرفت نه به خاطر زن بودنش. بیشتر به این دلیل که گمان می

راه را بگیرد. مترجمی که ترجمه اش بارها و بارها مرا خندانده بود و این وقتی بود که هنوز نفهمیده بـودم کـه رضـا    هم

داند که بخواهد مترجم باشد. قصـه را کـه خوانـدم، بـه      زبان نمی همراه و عزیز نسین هیچ ربطی بهم ندارند. همراه اصالً

بان  نمی کردند. نسین به ترجمه باغچه گی ها خنده دار نبودند و لوده منظرم غریب آمد. فضاي قصه جور دیگري بود و آد

گذشت تا از رضا همراه برایم آشکار شود و عزیـز   ها باید می شناختم! و این آغاز بود. و سال می تر از آن بود که قبالً جدي

  جایگاهی به قدر واالیی اش... بان در ذهنم جایگاهی دیگر پیدا کند. نسین را آنگونه که بود بشناسم و ثمین باغچه
   2بخشی از شعر کشتی کاغذي از رنگین کمون . 2
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و آوازهایی است که در تهران و حومه رواج  ها دستگاه، نقطه نظر ما کنیم میصحبت و بحث 

بگویم که آیا آذربایجان از ایران جداست؟ آیا کردستان و لرستان از  خواهم میدارد. در اینجا 

ایران جداست؟ ما باید موسیقی تمام ملت ایران را مورد توجه قرار دهـیم. راهـی کـه مـن و     

، راهی ابتکـاري بـه مفهـوم مطلـق آن نیسـت.      ایم گرفتهنظر  ناصحی براي موسیقی ایران در

کـه از کارهـایش الهـام     باشـد  مـی بـزرگ مجـار    دان موسیقیپیشرو ما در این راه بالبارتوك 

  )447 : 1376کلک،  ( .»گیریم می

بـه   25/12/1338تـاریخ   دربدین مضمون رئیس وقت هنرهاي زیباي کشور نامه اي 

بـراي   هـا  اسـتان جهت عزیمت تعدادي از هنرمندان هنرهاي زیباي کشـور بـه    ،نخست وزیر

  :محلی نگاشت هاي آهنگجمع آوري 

  جناب آقاي نخست وزیر«

 توأممحلی و  هاي آهنگیام نوروز مراسمی همراه با در مناطق عشایري استان هفتم در ا

با مدیحه سرایی که جنبه مذهبی هم دارد معمول و متداول اسـت کـه از نظـر فولکلـور بـراي      

آوري  قسمت صداخانه ملی کمال اهمیت را دارد. هنرهاي زیباي کشور در نظر دارد براي جمـع 

چهار نفر از اشخاص مطلع و بصیر را در ایام نـوروز بـه آن اسـتان     ها آهنگاین آداب و رسوم و 

آقاي غالمحسین غریب، رئیس هنرستان عالی موسیقی و  مأموریتو متمنی است با  اعزام دارد

هنرآموزان هنرسـتان موافقـت    بان باغچهو امین شهمیري و خانم اولین  بان باغچهآقایان ثمین 

  )782 :.ش)ـ ه 1300- 1357سینما در ایران ( آرشیو( »فرمایید.

  استان هفتم موافقت به عمل آمد.با اعزام این هنرمندان به  27/12/38که طی نامه 

با چنین پیش زمینه اي بهتر است بخشی از نامه ثمـین بـه محمدرضـا درویشـی را     

  است: اي که حاوي نکات ارزندهمالحظه کنیم 

  درویشی عزیز! ،و هنرمند گرامی پژوهشگر«

هـم   ،حدود چهل و پنج سال قبل از این، من و دوست بی نظیرم حسـین ناصـحی  ... 

بـه آن سـرزمین سـفر کـرده بـودیم و       بلوچستان یبومهاي  براي ضبط و گردآوري موسیقی
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اید، ما هم رفتـه و   اید و جاهایی را که دیده را که شما رفته ییها راهحدود بیست روزي همه 

  دیده بودیم.

   ..سفر بودند. نیا درهمکاران ما  صدابردار،»شهمیري«عکاس، »پالیمان«و » رضوي«

 آسـانی  بـه  بلوچسـتان  هاي بیابان و ها بیغوله کپرها، در موسیقی ضبط روزگار، آن در

  ...متداول نبود کاست روي ضبط هنوز چون. نبود امروز

 آورده گیـر  زحمـت  بـه  کـرد  می کار هم باطري با که را صوت ضبط دستگاه یک ما

هـا زود ضـعیف    خیلی دردسر داشـت، چـون بـاطري    باطري با دستگاه این از استفاده. بودیم

ها بـه درسـتی ضـبط     ها و نوازنده شد و صداي خواننده شدند، سرعت چرخش نوار کم می می

  شد. نمی

آشنایی با وسایل برقـی نداشـتند، از    نیتر کوچککه  بلوچستان یبومآن روزها مردم 

ـ    خوردند و نمی دیدن دستگاه ضبط صوت و میکروفون جا می طـور   هتوانستند بـه راحتـی و ب

معمولی بخوانند یا سازشان را بزنند، چون نصف حواسشان پیش کارشـان و نصـف دیگـرش    

  ..متوجه دستگاه ضبط و دوربین عکاسی بود.

 عاشـق  کـه  بـود  شـوري  پـر  و داشتنی دوست خیلی جوان سفر، آن در ما راهنماي

هـاي   لهجـه  و زبـان  بـا  او. بود بلوچستان هاي بیابان و ها آبادي و ها بیغوله ها، خارخان کپرها،

کـردیم،   مختلف آن سرزمین آشنا و جغرافیاي بلوچستان را از بر بود. ما با دو جیپ سفر مـی 

هاي بنزین و روغن و وسایل تعمیر و پنچرگیري و آذوقـه   براي حمل پیت شتریب یدومجیپ 

  و وسایل کار بود.

 تشص ـ  پنجاه از بیش که افتاده دور و پرت خیلی هاي آبادي ـ اصطالح بهـ در یکی از 

 کـه  پرسیدیم می کدام هر از. کنیم یادداشت را آبادي این اسم خواستیم نداشت، جمعیت نفري

 بـاالخره  هـم  مـا  و گفتنـد  نمـی  دیگـري  چیـز  و »پارگـان ... « :گفتند می چیست؟ اینجا اسم«

توانند به  گویند یا چیز دیگري است و نمی ین آبادي همین است که اینها میا اسم آیا نفهمیدیم

احتیـاجی   حتمـاً درستی تلفظ کنند. حتی یک دکان و حتی یک تنور در این آبادي نبود. اینها 
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گفت: اینها در فصل تابسـتان   و لوبیا و اینجور چیزها نداشتند. راهنما می به شکر و برنج و پنیر

کنند و با گرماي آفتـاب   احتیاجی به تنور ندارند، چون خمیر را روي تخته سنگ پهن می اصالً

و از شیر تـرش خـوردیم، چـه خـوب کـه       ها نانخورند. ما هم از آن  پزند و با شیر ترش می می

  مریض نشدیم ...

ن مـردم  ا هیچ سازي آشنایی نداشتند، اما موسیقی و آواز داشتند. یگانـه کـار ایـ   اینها ب

هـم بودنـد. بـا     هـا  آنهاي بزرگ و کوچک و جور واجـور، سـازهاي    کوزه سازي بود و این کوزه

، صداهاي زیر و بـم و  ها کوزهو با کوبیدن کف دست روي دهانه  ها کوزهکوبیدن روي بدنه این 

خواندند و  گذاشتند و می ها می آمد. گاهی هم دهانشان را در کوزه بیرون می ها کوزهرنگارنگی از 

  آمد. بیرون می ها کوزهآوازشان با رنگ و طنینی دیگر از 

ما این صداها را ضبط کرده و بـه آرشـیو اداره کـل هنرهـاي زیبـاي کشـور سـپردیم.        

  ..ن رفته.مربوطه تا امروز نگهداري شده یا از بی يها عکسدانم اینها و  نمی

گفتند  پرت و دور افتاده، شاهد رقص پیرمردي شدیم که می يها يآباددر یکی دیگر از 

باالي هشتاد سال سن دارد. خیلی الغر و بلند و آفتاب سوخته بود. چیزي که بـه پـایش بـود،    

معلوم نبود کفش است، گیوه است، چارق است یا چیست، پایش هم خیلی گشاد بـود. از ایـن   

رسید، اما  می و بلند شلوارش به زانویش شلوارهاي خشتک دار بلوچی پایش بود. خشتک گشاد

  یک کت معمولی پوشیده بود. عمامه و دستار داشت. بلندي دستارش تا زیر کمرش بود. 

خرما و چند تایی کپر و خارخـان در اطـراف    يها درختگذشت.  از این آبادي نهر آبی می

 میـدان  جـاي  یـک  در بلـوچ،  نوازنـدگان  از نفـري  چنـد  و ها بلوچ از نفري پانزده ـنهر آب بود. ده 

 رقـاص  پیرمـرد . خوانـدن  و زدن به کردند شروع ها نوازنده. نشستند و زدند حلقه هم دور مانندي

سـر   .. آمد وسط میدان و شروع کرد به رقـص ها نخل از یکی زیر گذاشت و درآورد را شیها کفش

چرخانید که انگار یک رقـاص نوجـوان    و می دیلرزان یمها و شکم و کمرش را چنان  و گردن و مچ

رقصـید کـه انگـار     عرب است. بدنش نرمش بدن کودکان خردسال را داشت و آن قدر سبک مـی 

رقصیدند. از خود بی خود شده بـود. در   بست و ابروهایش می را می شیها چشمشاپرك است. گاه 
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ریخـت. بـا    و بـرگ مـی   دیـ رزل یمو  دیلرز یموسط میدان مثل یک سپیدار تنهاي پاییزي بود که 

گفـت، دعـا    ساخت، با بدنش قصه مـی  ، مجسمه میکرد یم، با بدنش نقاشی خواند یمبدنش شعر 

  )18/1/1387و درویشی،  بان باغچه( ..»پراند. و متلک می کرد یم. با بدنش شوخی کرد یم
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  و مأخذ منابع

  کتاب: 

  شارات آیدین.انتتبریز: ، قیام آذربایجان و ستارخان )1388امیرخیزي،اسماعیل (

بحانی، سـ : توفیـق  ، ترجمـه پژوهشی در زندگی و آثار عبدالقادر مراغی) 1389بارداقچی، مراد(

    ، ترجمه و نشر آثار هنري.تألیفموسسه  تهران:

.نشر قطرهتهران: ، هایی از پدرم چهره) 1382باغچه بان، ثمین (

  اختر. نشرتبریز: ، ها اولینتبریز شهر ) 1386سرداري نیا، صمد(

  ف تبریز: نشر اختر.ها چهره) 1390وحدتی حسینیان، سحر (

  

  نشریات: 

 ،»هاسـت  خـاطره کسـی کـه راز مانـدگاري او در زالل    «، 1387، خرداد مـاه  58ماهنامه آزما، ش 

هوشنگ اعلم

از علم و عمل در موسیقی ایران از دوران قـدیم  «، 1386، آذرماه 2 شدو ماهنامه آینه خیال، 

  (گزارش دومین پیش همایش عبدالقادر مراغی) »تا جدید

فرهنـگ، زبـان و    تأثیر«، 1385اسفند ماه ـ   ، دي28 شماهنامه چشم انداز ارتباطات فرهنگی، 

(گفتگـو بـا   » بررسـی تعـامالت فرهنگـی ایـران و ترکیـه     « ،افسانه بهاء ،»ت فارسی بر ترکیهاادبی

    در ترکیه)ابوالحسن خلج منفرد نماینده فرهنگی ایران 

 3کالنتري، ایـران، سـاعت    پرویز«، 1383، تیر ماه 81 ماهنامه کتاب ماه کودك و نوجوان، ش

  »عصر

جالل خسروشاهی ،»گفتگویی دوستانه با یاشار کمال«، 1369، دي ماه 10 ماهنامه کلک، ش

 ،»پیشگامان تحول در موسـیقی ایـران  «، 1376، فروردین ـ تیر ماه  86-85 ماهنامه کلک، ش

  محمد رشیدي علی

  اد توحیديسیدفؤ ،»موسیقی نظامی در ایران «، 1384، مهر ماه 42 ماهنامه مقام موسیقایی، ش

  بان ثمین باغچه، »ناظم حکمت«، 1346، آذر ماه 31ماهنامه نگین، ش 

، گفتگو بـا اولـین و ثمـین    قصه رنگین کمون«، 1386، فروردین ماه 79ماهنامه هنر موسیقی، ش

  پروانه دادخواه، »بان باغچه
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هـدي امـین،    ،»سارها از درخـت پریدنـد  «، 1387، اردیبهشت ماه 90ماهنامه هنر موسیقی، ش

  ، علی عطار»بان باغ کودکی باغچه«

)، بان باغچها ثمینه (گفتگو ب »ها بان باغچهاز  هایی ناگفته«، 13/3/1391، 1544 شروزنامه شرق، 

نیاسعیده وحید

  (گفتگو با مرتضی حنانه) »موسیقی فیلم در ایران«، 1368، پاییز 4 شفصلنامه فارابی، 

  ، احمد صادق (علی مستوفی)»ناظم حکمت«، 1349، آذر ماه 32 شفصلنامه کاوه (مونیخ)، 

 ،»سرگذشت آواز و اپـرا در ایـران  «، 1352زمستان ـ   ، پاییز50-49فصلنامه کاوه (مونیخ)، ش 

  میراشرف آریانپورا

  

  گفتگوها: 

1374تاریخ در به مناسبت درگذشت عزیز نسین  بان باغچهگفتگوي بی بی سی با ثمین 

تهران -1/3/1379 تاریخ، در بان باغچهنوشین احمدي خراسانی با اولین  مصاحبه

47902، کد مطلب 18/1/1387و درویشی)، همشهري آنالین،  بان باغچهگفتگوي دو نسل؛ «

در اسـتانبول بـه سـال     شـان  شخصـی در منـزل   بان باغچهمین گفتگوي محمود خوشنام با اولین و ث

  (پخش از بی بی سی) 1386

، کـد  29/2/1387در تـاالر وحـدت تهـران، خبرگـزاري فـارس،       بان باغچهگزارش بزرگداشت ثمین 

  8702290183مطلب 

  5/8/1389، تهیه شده در بان باغچهبا اولین و کاوه  بی بی سی گفتگوي

  2010ژانویه  27به تاریخ  بان باغچهی با اولین ه بهار نوایمصاحب» اولین ترك پارسی گوي«

توسـط سـحر    10/5/1392شـان در تهـران بـه تـاریخ      مصاحبه با گیتی خسروي در منـزل شخصـی  

وحدتی حسینیان

حـدتی  (سـحر و نگارنـده  در اختیـار   بـان  باغچـه که فرزندش کاوه  بان باغچهنوشته هاي ثمین  دست

  قرار داده است. حسینیان)

  * فیلم ویدیویی مصاحبه با برتراند راسل، منتشره در فضاي مجازي
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165-164، سند شماره 1379وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی تهران، 

  

  التین:

Eminent Persians: The Men And Women Who Made Modern Iran, 1941-1979s, 
Abbas Milani, Syracuse University Press, vol.1, 2008
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در بررسی روابط متقابل ایران و ترکیه، درک صحیح از تاریخ تمدن، عقاید دینی و مذهبی یکدیگر و نیز گسترش روابط از موضوعات حائز اهمیت است. چه بسا حوزه ادب و فرهنگ و هنر بهترین راه ورود به این مقوله باشد. صرف نظر از اینکه در عرصه فرهنگ استدلال قیاسی حاکم باشد یا استقرایی، برای ما که فقط قرار است در گوشهای از تاریخ زندگی کنیم در حالیکه پیشینهای از اسلاف به ارث برده و آیندهای را نیز برای اخلاف به یادگار خواهیم گذاشت، بررسی زندگی نامآوران ـ که خود عامل این تأثرات و تحکیم روابطند و نقشی مؤثر در پیشرفت فرهنگ هر دو سرزمین داشتهاند ـ  بسیار سودمند است و به سوی حقایق تاریخ سوق مان خواهد داد. زیرا تاریخ به تعبیر هرودت تلاشی است برای حفظ اسناد و اعمال بزرگمردان از فراموشی زمان و ضعف حافظه. راهی که برای بررسی این روابط در اینجا انتخاب شده است، بررسی تاریخ زندگی چهرههای تأثیرگذار است که در مقاله حاضر زندگی اِولین و ثمین باغچهبان مورد بررسی قرار می گیرد. امید آنکه روزی فرا رسد که محققان ترک و ایرانی با همکاری یکدیگر زندگینامه این بزرگان را به عنوان چهرههای تأثیرگذار در روابط هر دو سرزمین ارائه دهند که بیشک برای نسل آتی گنجینهای ماندگار خواهد بود.



واژگان کلیدی:

ایران، ترکیه، روابط فرهنگی، چهرههای تأثیر گذار


مقدمه

پیش از پرداختن به موضوع اصلی مقاله یادآوری این نکته را بیمناسبت نمیدانیم که در بررسی هر موضوعی، از جمله روابط دو کشور و نقاط ضعف و قوت آن، رویارویی با واقعیات و بازگویی حقایق به دور از تعارفات معمول از شروط اصلی است. 

در این رابطه فیلسوف بزرگی چون برتراند راسل حق مطلب را به خوبی ادا کرده  است: 

«پیام فکری که مایلم به نسلهای آتی بدهم این است که وقتی موضوعی را بررسی میکنید یا توجه شما به فلسفهای جلب میشود تنها چیزی که باید از خودتان بپرسید این است که واقعیتها چه هستند و چه حقایقی در آنهاست؟ هیچوقت به خودتان اجازه ندهید که آنچه را دوست دارید حقیقت داشته باشد یا آنچه را که فکر میکنید حقیقت بودنش برای بشر مفید است شما را منحرف سازد. فقط و تنها به اینکه واقعیتها چه هستند نگاه کنید... و اما مسأله اخلاقی که مایلم بدان اشاره نمایم بسیار ساده است... عشق ورزیدن خردمندانه و تنفر ورزیدن ابلهانه است...» (*)

در اینجا ما نیز با یادی از عشقورزی دختری ترک شروع کنیم که فرزند واقعی جبار باغچهبان[footnoteRef:3] بود و در مرسین ترکیه متولد شد: [3: . میرزا جبارخان عسگرزاده یا جبار باغچهبان، بنیانگذار کودکستان و آموزش و پرورش کر و لالها در ایران و مبتکر روش جدید تعلیم خواندن و نوشتن، از پیشگامان ادبیات کودک در ایران] 


«ترکیه وطن من است و من مثل یک درخت در آنجا رشد کردم، اما میوههایم را در ایران دادم و در ایران به بار نشستم. به همین علت هر دو کشور را دوست دارم و هر دو  را  وطن خود میدانم... در سی و سه سال خدمتی که در ایران انجام دادم بزرگترین جایزه را نیز از ایرانیان گرفتم و آن جایزه، محبت ملت ایران بود». (اولین باغچهبان، 27 ژانویه 2010)

نه تنها اِولین که نامش به کُر و اپرای ایران گره خورده است، بلکه بسیاری از بزرگان و ادیبان آوازگان هر دو دیار، مرز سیاسی ایران و ترکیه را با اقداماتشان و کارهای ماندگارشان به مرز انسانیت و مهر مبدل ساختند و تاریخ زندگی شان ضمن اینکه نمایی از فرهنگ و جغرافیا و سیاست دوران حیاتشان است از تأثیرگذاری آنان در روابط دو سرزمین خبر میدهد.

صرفنظر از اینکه در عرصه فرهنگ، استدلال قیاسی حاکم است یا استقرایی، اما قدر مسلم برای ما که فقط قرار است در گوشهای از تاریخ زندگی کنیم، در حالیکه پیشینهای را از اسلاف به ارث برده و آیندهای را نیز برای اخلاف به یادگار خواهیم گذاشت، بررسی زندگی نامآوران ـ که خود عامل این تأثیر و تحکیم روابطند و نقشی مؤثر در پیشرفت فرهنگ هر دو سرزمین داشتهاند ـ ما را به سوی حقایق تاریخ سوق خواهد داد. زیرا تاریخ به تعبیر هرودت تلاشی است برای حفظ اسناد و اعمال بزرگمردان از فراموشی زمان و ضعف حافظه. 

برای تاریخپژوهان، بیوگرافی به عنوان یک روایت و حکایت جذابیت بیشتری داشته و در حافظه آنان ماندگارتر شده است. از اینرو در سالهای اخیر در پی نوسازی و تفسیر معرفت شناختی و روش شناختیِ ساختارهای بیوگرافی، این شاخه دانشگاهی به عنوان یک کار تحقیقی مورد قبول واقع شده است. گاهی بیانات آکنده از احساسات و خود بزرگ بینیها، نوشتههای بغضآلود و جانبدارانه، کمرنگ شدن بزرگمردان در پس چهره خشن سیاست، پررنگ شدن کارهای کم اهمیت برای جلب رضایت اقلیت، مشخص نبودن مرزهای فرهنگی و سیاسی و سؤالات بی پاسخ زمان، زندگینامهنویس را که بخشی از نگارش قصه تاریخ را بر عهده دارد، ناگزیر از مطالعات عمیق تر و سفرهای دورتر جهت دسترسی به منابع بیشتر میکند که بتواند دقیق و بیغرض قلم زند. 

با این پیش زمینه، مقاله حاضر راهی که برای بررسی این روابط انتخاب کرد ه است، زندگی نامه نویسی یا به تعبیری دیگر، نگاه به واقعیتها است. اما با توجه به محدودیت در نوشتار، زندگینامههای این مقاله فقط به شرح مختصری از وقایع روزگار، نظرات و سخنان این نامداران منحصر شده است. 

زبان فارسی به مرور زمان در دربار عثمانی رنگ باخت و امروزه فقط بقایای آن در ترکیه باقی است، اما پیوستگی این دو ملت همواره به دور از فراز و نشیبهای روابط دولتین بوده است. هرچند دول حاکم، روابط را تعریف کردهاند، هنر و فرهنگ و تمدن دو ملت بوده که آنان را تا به امروز سرافراز و در دوستی با یکدیگر وفادار نگاه داشته است.



شاه قلی نقاش 

شاه قلی نقاش ـ متخلص به الوانی ـ مبدع سبک اسلوب ساز، در پی جریانهای سیاسی راهی دیار عثمانی شد. او از نقاشان دربار شاه طهماسب صفوي و از شاگردان آقاميرک بود که در تبريز ديده به جهان گشود[footnoteRef:4]. در زندگینامه ایشان آمده است که علاوه بر نقاشي و ادبيات، در رمالي و اسطرلاب نيز دستي داشت. در 1514 م. پس از اشغال تبريز توسط ياووز سلطان سليم، از زادگاهش به آماسيا فرستاده شد و بعد از مدتي اقامت در آن شهر به دربار سلطان سليمان قانوني در استانبول راه يافت.  [4: . در برخي منابع وي را بغدادي الاصل دانستهاند و در بعضي آمده است که اجدادش از قم به تبريز مهاجرت نموده و شاه قلي الواني قمي نام داشته است.] 


به دليل ابداع سبک نويني در مينياتور معروف به اسلوب ساز[footnoteRef:5]، در زمره اهل حرف و مورد توجه شاه قرار گرفت و در سراي عثماني صاحب کارگاه خصوصي شد و تعلیم 29 نقاش دربار را با حقوق يوز آقچه (صدليره) بر عهده گرفت. مدارک موجود حاکي از آن است که طي بيش از سي سال فعاليتش (56-1520 م.) در دربار عثماني تأثير قابل توجهي بر هنر عثماني گذاشت، چنانچه منتقدان و هنرشناسان ترکيه از جمله: س. ئيتگين و آ. سهيل از تأثيرگذاري وي چنين ياد ميکنند: «نقاشان تا دوره فاتح از مکاتب سلجوق، بروسسه و حتي غرب الهام ميگرفتند. از همان لحظه که شاه قلي زعامت اين کار را به عهده گرفت، آنها  تحت تأثیر سبک هنري ايران (مکتب تبريز) قرار گرفتند.» (وحدتی حسینیان، 1390: 39) [5: . اسلوب جديدي است که به خصوص در نقاشيهاي مرکب ظهور کرد. شاه قلي با استفاده از قلم به صورت استادانه نقشهاي پري، برگ، اژدها و سيمرغهايي را به تصوير کشيد که فقط به چشم مسلح قابل مشاهده است. در هنر عثماني اينچنين سبکي (سبک شاه قلي) از تصاوير مرسوم (مينياتور) جدا بوده و توسط شاه قلي ايجاد شده است.] 


او استاد کاراممي چلبي بود که کار شاه قلي را تکميل کرد. از ديگر شاگردان وي ميتوان ولي جان تبريزی، مصطفي بن محمد و کمال را نام برد.

در اشعار عاشيق چلبي از زبان پناهي آمده است: «شاه قلي نقاش در زمان مرحوم سلطان بايزيد از عجمستان تبريز آورده شده بود، وقتي که مرحوم سلطان احمد شاهزاده بود در آماسيا زندگي ميکرد. بعد از به تخت نشستن سلطان سليم به استانبول آورده، در زمان سليم سلطان، نقاش باشي گشت. او ماني دوم در ترکيه بود و شايد حتي ماني شاگردي او را نيز ميکرد. اگر شاه قلي هفت نقش ميکشيد، هشت بهشت حسد ميورزيد. اگر نيلوفر ميکشيد، اساتيد چين و فرنگ (هندوستان) از عرق شرمساري غرق ميشدند. اگر در زمستان شکوفه بهاري بکشد، زمستان بهار ميشود. اين آسمان پر ستاره تنها يک نوع از دوات لاجوردي رنگي اوست. سياهي مرکبش آب حيات است. ماهیهایی که نقش ميکند دوباره جان گرفته، خود را به دريا ميزنند. اگر گونه بکشد از قرمزي پيشاني او رنگ ميگيرد. اگر زلف معشوقهاش را بکشد، بنفشه قدش را خم ميکند. اگر لب زيبارويي را رسم کند، کسي به رازش پي نميبرد. اگر ابر بکشد باران همه جا را فرا ميگيرد. اگر دريا رسم کند درهها ميجوشند و باعث نشستن پرندگان روي سروها ميشود.» (همان، 40-39)



عبدالقادر مراغی 

عبدالقادر مراغی در قرن هشتم هجری[footnoteRef:6] در شهر مراغه دیده به جهان گشود و در 838 ق. به علت بیماری وبا در هرات در گذشت. وی آهنگساز، مصنف، مبدع چندین ساز، نظریه پرداز موسیقی و تالی صفیالدین ارموی بود و مکتب وی را از غرب ایران به شرق منتقل کرد. باید علاوه کرد که جریانات سیاسی و اختلاف بین شیعه و سنی او را از بغداد، تبریز و اردبیل به سمرقند، بخارا و هرات کشاند، اما مکتبش درپی مهاجرت فرزندان و نوادگانش به سرزمین عثمانی از شرق به غرب رفت. استاد مرتضی حنانه در کتاب «گامهای گمشده»[footnoteRef:7]، که نتیجه بیست سال تحقیق و تفحص وی است، با نگاهی به دستگاه های فعلی موسیقی و سرگذشت موسیقی ایرانی بیان میدارد که «موسیقی از ایران به یونان رفته و از آنجا به صورت علمی به ایران برگشته است و به دست فارابی و عبدالقادر مراغی رسیده و بعد از آن گم شده است» ( فارابی، 1368: 136) اما این حلقه مفقوده به دلیل رنسانس فرهنگی در دوران صفویه سر از دیار ترک در آورد، بهگونهای که «اگر شیوه عبدالقادر در آهنگسازی از زیربنای موسیقی کلاسیک ترک بیرون کشیده شود، این موسیقی فرو میریزد...»[footnoteRef:8] ( آینه خیال، 133:1386). اما در این میان اختلاف سنی ـ شیعه و عثمانی ـ صفوی، آثار مراغی را تحتالشعاع قرار داد. به گونه ای که «سه تصنیف راست و یک تصنیف سه گاه [که] تفکر شیعی در آن است اجرا نمیشود» (همان). [6: . درباره تاریخ تولد وی اتفاق نظر وجود ندارد و قولهای مختلفی است.]  [7: . این کتاب با وجود اینکه بیش از بیست سال از درگذشت استاد حنانه میگذرد، هنوز چاپ نشده و نزد شاگرد ایشان، علی برلیانی است.]  [8: . محمدرضا درویشی، آهنگساز و پژوهشگر موسیقی محلی ایران، مولف کتاب دایرهالمعلرف سازهای ایران، سرپرست گروه موسیقی عبدالقادر مراغی] 


چه نامهای زیادی که در تاریخ بین این دو سرزمین بوده و هست؛ مکتب حمیدیه، مجله پارس، روزنامه سروش، انجمن سعادت، سندبادنامه، اشعار سلطان سلیم، آثار خط و مینیاتور در موزههای این سرزمین، سفرایی که در «مکاتبات خود سعی داشتند فضای فکر حاکم بر امپراتوری عثمانی را به گونهای به حاکمان ایرانی اطلاع دهند... آن سالها مراودت زیادی بین تبریز و استانبول بوده است و تبریز هم در جریانهای فکری تهران تأثیر میگذاشت» (ارتباطات فرهنگی، 8:1385)

نجفقلیخان دنبلی ـ پدر عبدالرزاق بیگ ـ از بزرگان طایفه دنبلی بود و سمت بیگلر بیگی شهر تبریز را داشت که در زمان کریم خان زند به حکومت تبریز منصوب شده و به آبادی تبریز همت گماشت. در سال 1194 ق. به امر نجفقلی خان دنبلی، حصاری دور شهر تبریز کشیدند که چندین دروازه داشت و یکی از آنها دروازه استانبول بود. وجه تسمیه آن از این جهت بود که مسافران و کاروانیانی که بین تبریز و ترکیه تردد داشتند، از آن دروازه عبور میکردند و ماده تاریخ آن (حصار سکندر ثانی) است و بالای هر یک از دروازهها این اشعار با خط جلی نوشته شده بود:

		زهـی اسـاس مشیـد کـه باد تـا ابـد

		ز حـادثات زمـان در امان سبحانـی



		ز بـرج بـاره آن در تـحیرات سپـهـر

		کـه شد به پا ز عنایات خان خاقانی



		خدیو ملک عدالت نجفقلی خان آنک

		مـفوض است بدو رونق جهانبانــی



		که در نگارش این قلعه در زمان خلیل

		نـموده همــت وی معجز سلیمانی



		نشـان ز سد سکـندر چو داد تاریخش

		خـرد بـگفت «حصار سکندر ثانی»







 در زمان انقلاب مشروطه این دروازه باقی بود و اشعار مزبور روی سنگ نوشته شده بود... (امیرخیزی، 1388، 146-145) مرگ ستارخان و همدردی مردمان ترک با ایرانیان خود نشانه بارزی از نزدیکی دو ملت است:

«چون خبر غم انگیز و تأسفآور درگذشت مرحوم ستارخان سردار ملی به شهر استانبول رسید، آزادیخواهان و ایرانیانی که در استانبول بودند در مسجد خان والده[footnoteRef:9] مجلس ختم گذاشتند و در روزنامههای یومیه، روز ختم را اعلان کردند. علاوه بر ایرانیان مقیم آنجا از خود اهالی استانبول نیز جمع کثیری حضور داشتند و از طرف دولت ترکیه قاضی عسکر برای عرض تسلیت آمده بود و بیاناتی نیز ایراد کرد. گویا در بعضی از شهرهای دیگر ترکیه هم از قبیل طربزون و ارزنۀالروم از طرف ایرانیان مجلس ترحیم برپا شده بود» (امیرخیزی، 1388: 515-514) [9: . در این تاریخ قریب 100 نفر از آزادیخواهان آذربایجان که در سال 1330 ق. به واسطه تجاوزات عساگر روس از آذربایجان مهاجرت کرده بودند در استانبول اقامت داشتند، نگارنده [اسماعیل امیرخیزی] نیز در آنجا بود. خان والده کاروانسرای معروفی است در استانبول که آن وقت تجار ایران در آنجا تجارتخانه داشتند. (امیرخیزی، 1388، 514)] 








ثمین باغچهبان

ثمین باغچهبان در جنگ جهانی دوم راهی ترکیه شد و حاصل دوستی با عزیز نسین، یاشار کمال و ناظم حکمت را برای ایرانیان به ارمغان آورد.

بی دلیل نیست که بهترین آثار یاشار کمال به زبان فارسی و در ایران ترجمه شده است. بسیاری از صاحبنظران معتقدند اگر وی یک ایرانی بود آثارش به همان نحوی که ترجمه شده نوشته میشد و علت این قرابت را اینگونه بیان میکنند که ایران به یاشار کمال خیلی نزدیک بود.

عزیز نسین اگر با مترجمان دگری به عرصه ادبی ایران آمده باشد، اما با ثمین باغچهبان شناخته شد.

«مسایل مشترک اجتماعی و اقتصادی و مباحثی از این قبیل که بین ایران و ترکیه مشترک است، دردهای مشترکی که داریم و در کارهای عزیزنسین منعکس میشود باعث شده که کارهای وی در ایران مورد قبول قرار گیرد و مردم او را از خود بدانند» (ثمین باغچهبان، 1374)

ثمین باغچهبان، مشهورترین مترجم آثار عزیز نسین، آنگونه که حق نسین بود متون وی را برگرداند و مردم به واسطه ترجمههای هنرمندانه ایشان است که نسین را مانند نویسندگان ایرانی شناخته و به او علاقهمندند. ثمین به جهت پیوندی که با موسیقی داشت، با مهارت بسیار از عهده ترجمه اشعار شاعران و آثار نویسندگان ترک بر میآمد. 

«انتظار نداشته باشید که در برگردان اشعار... کلمهها را به کلمهها و جملهها را به جملهها ترجمه کرده باشم. من با روشی که با درک موسیقی من پیوند دارد میکوشم تا شعری را به شعری برگردانم... پانزده سال قبل از این [در سالهای 31-1330 ش.] اشعاری از ناظم حکمت را با روش خود به فارسی برگردانده، در ستونهای هنری روزنامهها و هفته نامهها به چاپ رساندم که شاعران جوان و نوپردازان آن دوره از آن استفاده فراوان بردند... به سبک همان ترجمهها سرودند... اشعاری از خود را به ناظم حکمت ارمغان کردند» ( نگین، 1346: 21). در ادامه مقاله به تفصیل زندگی ثمین باغچهبان را شرح خواهیم داد.



حبیب ساهر 

حبیب ساهر، نامی آشنا برای مردمان ترک، طی 7 سال اقامت در استانبول فقط دو غزل ترکی سرود. 

ساهر در مدرسه محمدیه دوستی داشت به نام نمسهچی که بسیاری از مجلات و روزنامههایی چون ادبیات جدیده و رسیملی آی که حاوی شعرهای غنایی شاعران ترک، بالاخص توفیق فکرت و جلال ساهر بود، به مدرسه میآورد. شاعران جوانی چون ساهر نیز سخت مشغول خواندن این مطالب میشدند. او بیشتر اشعار جلال ساهر را به جهت خیال انگیزی و خوش آهنگی دنبال میکرد و این اشعار چنان در او تأثیر گذاشت که تصمیم گرفت نام خانوادگی خود را از صان به ساهر تغییر دهد.

بی تردید، نامهای توفیق فکرت، جلال ساهر، حبیب ساهر، اولین و ثمین باغچهبان و امثال آنها دنیای دگری در مقابلمان میگشاید. عزیز نسین، خالد ضیا، مراد بارداقچی، ازگی صبحی، رئوف یکتابَی و شماری از شاعران و نویسندگان و محققان با نامهای ثمین باغچهبان، صادق هدایت، صمد بهرنگی، جلال خسروشاهی و تقی بینش گره خورده است.

یاشار کمال میگوید:

«ما همه بچههای فردوسی هستیم، من فردوسی را از حفظ میدانم. چقدر زیباست که آدم بنشیند و با دوست ایرانیاش از فردوسی حرف بزند... ایران کشور من است. ایران و ترکیه. کشور دیگری برای من وجود ندارد... [درباره اولین کتابهایی که خواندم باید بگویم] اول از آلفونس دوده به نام کودک تنها [شروع کردم]، دوم قصه اصلی و کرم [را خواندم]، پنجم ابتدایی بودم. بعد هم همسایه ای داشتم که استاد ادبیات شرق در دارالفنون استانبول بود، به نام علی حلمی بیلگیلی. هم قصبه بودیم... در سایه او در 17 سالگی عرفی را شناختم... اولین اثر ایرانی که خواندم عرفی بود. بعد همراه آن حافظ را خواندم بعد سعدی شیرازی و بعد نظامی را... در 25 سالگی فردوسی را خواندم به همراه آثار هومر و بعد سروانتس... بوف کور صادق هدایت را خواندهام... دلم میخواهد [نویسندگان جوان] فرهنگ آناتولی و فرهنگ ایرانی را بدانند. ما خیلی چیزها داریم به دنیا بدهیم. ما بچه های فردوسی، چلپی و یونس امره هستیم. ما بچه های دنیای شرق برزگ، هزار و یک شب هستیم. میتوانیم دنیای تفکر و ادبیات جدیدی بیافرینیم. باید به فرهنگ خودمان صادق بمانیم. به سرزمین خودمان، به مردم خودمان و به زبان خودمان. این ادبیات جدید که میگویم از این صداقت به وجود میآید. وقتی خودمان صادق بمانیم ادبیات جدید خود به خود به وجود میآید. میتوانیم به دنیا امکانات جدید ببخشیم. من به شرق بیشتر ایمان دارم اما... این را هم نمیخواهم بگویم که فرهنگ غرب وجود ندارد... اگر این آدم شرقی باشد، اگر ترک باشد بی آنکه دهده قورقود را بخواند و  اگر ایرانی باشد پیش از آنکه فردوسی و هزار و یک شب را بخواند و خوب بفهمد، نمیتواند چیزی بنویسد. من که باور نمیکنم» ( کلک، 1369 : 176-174)

*****

در ادامه به شرح حال اولین باغچهبان و ثمین باغچهبان میپردازیم که به جهت محدودیت ارائه مقالات به اجمال بررسی شده است:



اِولین باغچهبان[footnoteRef:10] [10: . این مطلب به استناد سخنان و مصاحبههای اِولین باغچه بان تنظیم شده است.] 


«این اعتقاد من است؛ فرهنگ و هنر یک ملت به آن ملت انسانیت و غرور ملی میبخشد و باعث دوستی بین ملتها میشود. نه فقط فرهنگ و هنر ایران و ترکیه، بلکه فرهنگ تمام ملتها نباید زیر خاک رود. من شاهدی بودم که تمام فعالیتهای هنری آن زمان را دیدم و در این مورد یک کتاب[footnoteRef:11] نوشتم؛ کتابی که نشان میدهد چه کسی چه کاری و چه خدمتی انجام داده است. من هنوز هم به ایران عشق میورزم و هر خدمتی که در این راه میکنم، من را قویتر و خوشبختتر میکند.» (اولین باغچهبان، 27 ژانویه 2010) [11: . «مشاهدات هنری من» به زبان فرانسه از اولین باغچهبان] 


ثمین بنا به عللی باید به محض فارغالتحصیلی به ایران بازمیگشت و اِولین که هنوز یکسال به اتمام تحصیلاتش مانده بود نمیتوانست با وی همراه شود. ثمین رفت و اولین ماند با دو بورسیه تحصیلی و خواستگاری ثروتمند و عهدی که با ثمین بسته بود. تصمیم سختی بود. بورسهای تحصیلی اروپا و آمریکا و پاشازادهای با مکنتی فراوان در پاریس که میخواست جهت مشهور شدن اِولین اسباب تحصیل وی را در هر نقطه ای از جهان که لازم باشد فراهم آورد. برای اِولین این پیشنهاد مضحک بود. نمیتوانست به آن پاشازاده فکر کند، مگر میشد به خاطر منافع شخصی همه چیز را فراموش کرد؟ اما بورسیه دولت برای آتیه هنری او بهترین انتخاب بود.

در آن تابستان تصادفاً میبایست برای صرف ناهار و شام با ثمین باغچهبان بر سر یک میز مینشست برایش دشوار بود، چگونه میتوانست با یک کمونیست[footnoteRef:12] هم سفره شود؟ اما تلاشش برای تعویض میز بی نتیجه ماند. هر چه میگذشت و با هم بیشتر آشنا میشدند، اِولین متعجبتر میشد. او هیچ شباهتی به کمونیستها نداشت. تا اینکه زمان امتحان آهنگسازی فرا رسید. اِولین هنگام اجرای یکی دو اثر از ثمین، آنها را از پشت در شنید و شگفت زده شد. به محض اینکه ثمین از کلاس بیرون آمد، به وی تبریک گفت. اما ثمین متواضعتر از آن بود که بخواهد این تعاریف [به حق] را بپذیرد. همان روز به نزد یک دوست آهنگساز رفتند و دو حلقه ازدواج گرفته نامزد شدند. ثمین در سال 1328 ش.  به ایران برگشت و اولین نیز یک سال بعد، به محض فارغالتحصیلی از بورسیه اروپا و آمریکا صرف نظر کرد و راهی ایران شد. شاید آن زمان خود نیز فکر نمیکرد که پایه گذار کر ملی و کر اپرای ایران خواهد شد.  [12: . ثمین در صفحه 70 کتاب «چهرههایی از پدرم» مینویسد: «من هنرجوی ناآرامی بودم. تحت تأثیر میتینگها و نشریات جزب توده بودم. خودم را، به اصطلاح کمونیست میدانستم»] 


اِولین، مؤسس نخستین کلاس تخصصی آواز در هنرستان عالی موسیقی تهران، پایهگذار کر هنرستان عالی موسیقی تهران و کر انجمن فرهنگی ایران و شوروی، مؤسس کر تهران به عنوان یکی از واحدهای رسمی وزارت فرهنگ و هنر، پایه گذار چند گروه کر آزاد در خارج از هنرستان و کر اپرای تهران بود. 

او که در سال 1307 ش. در مرسین ترکیه از مادری فرانسوی، فارغالتحصیل زبان فرانسه از دام دوسیون که شغل معلمی داشت و پدری لبنانی که کارمند دولت بود و عود مینواخت، متولد شده بود، در یازده سالگی مادر خود را از دست داد. پدر، مادر، عمو، خواهر و برادرهایش صدای خوبی داشتند در 14-13 سالگی استعداد موسیقی را در خود یافت و بنابه پیشنهاد اطرافیانش راهی هنرستان عالی موسیقی آنکارا شد و در سال 1329 ش. در رشته اپرا، آواز و پیانو از هنرستان عالی موسیقی با درجه یک فارغالتحصیل شد.

22 ساله بود که با ثمین باغچهبان آشنا شد. پدر به جهت اطمینان و احترام به تصمیم دخترش مخالفتی با ازدواج و سفر وی به ایران نکرد. 

جبار باغچهبان و صفیه میربابایی[footnoteRef:13] والدین همسرش بودند، اما چنان انس و الفتی بین جبار باغچهبان و اِولین به وجود آمد که زبان قاصر از بیان است. ثمینه، فرزند دیگر جبار، اذعان دارد که اولین فرزند واقعی پدرم بود. اِولین در خاطراتش میگوید که بابا[footnoteRef:14] مرا شرافت خانواده خویش میدانست.  [13: . به نقل از ثمینه باغچه بان: «مادرم صفیه میر بابایی زمانی که کودکی بیش نبود دایی عزیزش آقای میر مهدی جواد زاده که مردی روشنفکر بوده به استعداد مادرم پی می برد و برایش استاد تارزنی را میگیرد تا این هنر را به صفیه که سوگلیاش بوده بیاموزد. یادم است که سالهای بعد مادرم در تهران برای آموزش تار کلاسیک نزد استاد شهنازی میرفت. مادرم تار زدنش را مدیون میرمهدی دایی عزیزمان است. همیشه آنها [پدر و مادرم] با هم ترکی حرف میزدند. البته پدرم در مکتبخانه و مادرم در مکتبخانه مسجد ایاصوفیه در استانبول تا حدی قرآن و فارسی ادبی آموخته بودند ولی فارسی حرف نمیزدند. فارسی حرف زدنشان به طور جدی پس از آمدن به ایران و رفتن به شیراز آغاز شد... فارسی مادرم بهتر از پدرم بود و گاهی پدرم نامههای حساس اداری اش را برای مادرم میخواند و میگفت: صفیه گوش کن ببین این درست است.» صفیه دوشادوش همسرش برای کودکان خدمات ارزندهای انجام داده است که ذکرآنها خود مقاله دیگری می طلبد بنابراین به همین چند سطر بسنده میکنیم.]  [14: . اولین جبار باغچه بان را بابا خطاب مینمود.] 


مطلب زیر را حاج اکبری، یکی از شاگردان و پیروان پدرم برایم تعریف کرد که عیناً آن را نقل میکنم:

یک روز آقای باغچهبان جلسه «هیئت مدیره جمعیت حمایت کر و لالها» را داشتند. یکی دو نفر هنوز نیامده بودند. جلسه هنوز رسمی نشده بود. در این ضمن «اِولین خانم» با یک سینی چای وارد شدند. با همه احوالپرسی کردند و با خوشرویی به همه چای تعرف کردند. آقای باغچهبان با شیفتگی به اِولین خانم نگاه میکردند. یکی از دوستانشان گفت:

آقای باغچهبان، مثل اینکه عروست را خیلی دوست داری؟

آقای باغچهبان گفتند «بله...، خیلی»

دوستشان به شوخی پرسید:

مثلاً چقدر؟... از زمین تا آسمون؟....

این شوخی سبب خنده دوستان جلسه شد، چون معمولاً از بچههای کوچک چنین سؤال میشود... و آقای باغچهبان با قیافه و لحنی کاملاً جدی جواب دادند:

بیشتر...، به اندازه شرفم.» (باغچهبان، 1382: 108)

«پدرم عاشق هنر بود. برای همین هم شیفته «اولین» بود. بعد از یکی از رسیتالهای آواز او سه تا رباعی به نام او ساخت و به او هدیه کرد. اولین دستخط او را که برایش گرانبهاترین و عزیزترین هدیههاست، تا امروز نگاهداری کرده. هر وقت چشمش به این دستخط میافتد، آن را میبوسد و روی قلبش میفشارد.» (همان، 249)

اِولین محیطش را به سرعت پذیرفت و ایرانیان نیز او را از خود دانستند: «از روز اول محبت مردم ایران طوری بود که گویی صد سال مال این آب و خاک بودم. همه با من خیلی مهربان بودند. من محیطم را دوست داشتم، پذیرفتم و خیال داشتم همیشه در ایران زندگی کنم» (اولین باغچهبان،1379) شروع به آموختن زبان فارسی کرد، پیشرفتش فوقالعاده بود. البته سهولت در یادگیری زبان فارسی را به جهت وجود بسیاری از کلمات فارسی و عربی در زبان ترکی میدانست و با اشاره به این نکته که زبان فارسی روزگارانی متداول در دربار ترکیه و در واقع زبان اشراف بود، خواندن شعرهای عثمانی- پر از کلمات و استعارات و عبارات فارسی و عربی ـ در درس ادبیات را به هنگام تحصیل در مدارس ترکیه، بی تأثیر در پیشرفت فراگیری این زبان نمیدید.

اما هرگز تصور نمیکرد روزی مجبور به ترک ایران و به تعبیر خویش «مادر خوشگل، زیبا و مهربان» شود. حتی اسامی فرزندانش فارسی است: روئین[footnoteRef:15]، کاوه، فرهنگ. تعریفش از وطن به نوع دیگری است «وطن جایی است که آدمی واقعاً محبت میبیند و محبت میرساند. به آن آب و خاک خدمت میکند و از آن آب و خاک نیز خدمت میبیند. برای من وطن این است. از ترکیه آمدم و غیر از محبت چیز دیگری از ایرانیان ندیدم. این است که همه آنها را دوست داشتم و بغل میکردم و سعی میکردم به این آب و خاک و به این انسانها خدمت کنم... هر چه میتوانستم کردم... ترکیه وطن من است و من مثل یک درخت در آنجا رشد کردم اما میوههایم را در ایران دادم و در ایران به بار نشستم. به همین علت هر دو کشور را دوست دارم و هر دو را وطن خود میدانم» (اولین باغچهبان، 1379 ـ اولین باغچهبان، 2010) [15: . ثمینه و گیتی خسروی نام فرزند ارشد اولین را کامبیز ذکر میکنند.] 


به پاس خدماتی که ملت و دولت ترکیه به وی داده بود پس از برگشت به ترکیه در سال 1363 ش، تمامی حقوق آثارش را وقف دانشگاه معمارستان استانبول کرد.

از آثار او میتوان به ترجمه ای از آلفرد کورتو: متد پیانو، اتودهای شوپن اُپس 10، اُپس 25، 25 پریلود شوپن، دو اتود کنسرت از فرانتس لیست و همچنین بالتهای شوپن، هنر آواز من از لی لی لهنان و کتاب تألیفی خویش به نام تکنیک کامل اجرا کننده اشاره کرد.

وی علاوه بر ایفای نقشهای اصلی در اپرای تهران و رهبری گروههای مختلف کر و اپرا و اجرای رسیتالهای آواز در تهران، آلمان، اتریش، فرانسه، مجارستان، شوروی و ترکیه  در حضور نامآوران موسیقی دنیا، مؤسس هنرستان کر و کنسرواتور شبانه روزی برای یکی از جمعیتهای خیریه بود که تأسیس آن در سال 1352 ش. نقطه عطفی در ادبیات و موسیقی کودک شد.

همیشه دوست داشت برای کودکان بی سرپرست کاری انجام دهد و سرانجام با پذیرفتن مسئولیت تشکیل گروه کر برای یکی از جمعیتهای خیریه به آرزوی دیرینهاش رسید. با سفر به شهرهای دور و نزدیک، قصبهها و روستاهای ایران، شش هزار کودک و نوجوان یتیم ایرانی را آزموده و از بین آنها دویست نفر برای تشکیل گروه کر انتخاب کرد. پس  از  یک سال پیشرفت آنها فوقالعاده بود. با تشکیل گروه کر کودکان به ثمین پیشنهاد کرد که اگر درصدد نوشتن چیزی برای بچهها هست، امروز وقت آن رسیده، زیرا امکان اجرای آن وجود دارد. ثمین نیز پس از بازدید از این گروه دست به خلق اثر ماندگار «رنگین کمون» زد که محمد سریر[footnoteRef:16] «اهمیت این حرکت را در کسب آبروی فرهنگی ملت ایران میداند». ( هنر موسیقی، 1387 : 16) [16: . از آهنگسازان و موسیقیدانان ایران] 


ثمین باغچهبان در این خصوص میگوید: «... بهترین و تحسینآمیزترین نقدها و تشویقها در مورد او در مطبوعات اروپا به چاپ رسیده است که از این جملهاند: پاریس، تفلیس، آنکارا، مسکو، رومانی، وین و مونیخ. در سال 1970 م. از طرف اپراهای زوریخ،  ژنو و اپرا کمیک پاریس، از وی برای شرکت در چند نقش اصلی دعوت به عمل آمد، اما مسئولیتهایی که در ایران به دوش کشیده بود، مانع از این امکانات شد... اولین باغچهبان به اتفاق حشمت سنجری، منیر وکیلی، فاخره صبا، ثمین باغچهبان، سعدی حسنی، ملک اصلانیان و احمد پژمان از پایهگذاران تالار رودکی و اپرای تهران هستند...» ( ثمین باغچهبان)

بدون اغراق اِولین خود را وقف شاگردان ایرانیاش کرده بود؛ شاگردانی چون گیتی خسروی، پری زنگنه، پری ثمر، سودابه تاجبخش، حسین سرشار، عنایت رضایی و سودابه صفائیه.

اِولین باغچهبان به جهت ایجاد 5 شاخه هنری در ایران، دیپلم افتخار از American Biographical Institute دریافت کرد و در سال 95-1994 م. از طرف Biographical Centre Cambridge و همچنین از جانب  American Biographical Institute در سال 98-1997م. به عنوان زن سال شناخته شد و توسط این مؤسسه به عنوان مشاور عالی Euro Biographical انتخاب گردید. وی چهار روز قبل از غروب آفتاب زندگانیاش پس از بیست سال سکوت در کنار فرزندانش، کاوه و فرهنگ به اجرای قطعه کوتاهی پرداخت و پس از اتمام آن بیان داشت «در این سی و چند سالی که در ایران خدمت کردم بزرگترین جایزه را [از ایرانیان] گرفتم و آن جایزه چه بود؟ محبت ملت ایران بود» (اولین باغچهبان،1389)

بالاخره اولین سالِم، اِولین باغچهبان ایرانیان، در 9 آبان ماه 1389 ش. در استانبول در گذشت و در کنار همسرش در گورستان ایرانیان در قسمت آسیایی استانبول به خاک سپرده شد.

او غیر ازفعالیت در حوزه موسیقی، حکم مادر را برای یتیمان داشت. «بسیاری بر این باور بودند که آنها با یک عقب افتادگی روحی مواجه هستند و امکان یادگیری موسیقی برای آنان وجود ندارد. یادم میآید در یکی از اجراها شخصی از یکی از این بچه های یتیم پرسید موسیقی چه تأثیری برای تو دارد؟ آن کودک جواب تأثرانگیزی داد و گفت موسیقی یک مادر است. این گفته او درس آموزنده ای برای من شد و انگیزه ای برای اینکه با بچهها بیشتر کار کنم و انرژی بیشتری برای آنها صرف کنم» ( هنر موسیقی، 1386: 10)

****

ثمین باغچهبان

«ثمین من، خوشگل من، امروز همه دوستدارانت برای خداحافظی با تو در اینجا جمع شدهاند. عشقی که در قلب آنها کاشته ای برگ به برگ سبز شده و گلهای رنگ به رنگ داده است... تو عشق را، محبت را، زیبایی را در موسیقیات و نوشتههایت خلق کردی. آثارت در خدمت ملت ایران و ترک بوده است. و تو در میان مردم جهان برادری را تقویت کردی. همه آثارت همواره انعکاس عشق، محبت، زیبایی و برادری بود. این را روح تو به تو امر میکرد و در این کار چه خوب موفق بودی.

روح پاک بلورینت همواره نسیم آزادی، نسیم عشق و نسیم زیبایی ابدی را تنفس خواهد کرد. پرواز کن خوشگل نازنینم، پرواز کن، با غرور آهنینت پرواز کن!

اِولین. ( همان: 15)

در سال 1304 ش. در تبریز متولد شد و روز چهارشنبه سوری سال 1386 در استانبول درگذشت. شیفته لباس و طبل و شیپور و سلام پیشاهنگی بود، بالاخره در کلاس پنجم ابتدایی پیش آهنگ شد. در آن ایام اردوی دو هفتهای در باغ منظریه برای پیشاهنگان برپا بود سرجوخه گروه هشت نفری آنان مسعود برزین بود. سخنان برزین راجع به ذوق هنری ثمین و پیشنهادش برای ادامه تحصیل در رشته موسیقی او را بر آن داشت تا در هنرستان موسیقی ثبت نام کند. بالاخره در یکی از آن روزها که پدر میخواست ثمین دبیرستان خود را انتخاب کند، حرف رفتن به هنرستان موسیقی را پیش کشید. پدر که از وجود چنین جایی مطلع نبود با توضیح وی که این هنرستان در ضلع شمالی میدان بهارستان قرار دارد و میخواهد موسیقیدان شود، لبخندی حاکی از رضایت بر صورتش نقش بست و درپی استقبال از پیشنهاد پسرش اذعان داشت که «هنر در هر مملکتی بالاترین چیزهاست و من خیلی خوشحال میشوم که تو موسیقیدان بشوی و دلم میخواهد اگر موسیقیدان شدی موسیقیدان خوبی بشوی» (اولین و ثمین باغچهبان، 1386)

سرانجام با پدر راهی بهارستان شد و باغچهبان بزرگ به رئیس هنرستان گفت که میخواهد پسرش را در رشته پیانو نامنویسی کند. ثمین به اتاق ممتحنان متشکل از: فریدون فرزانه، علی محمد خادم میثاق، مصطفی افتخار و دو استاد خارجی راهنمایی شد. آنها وی را مستعد دیدند، اما شرط ثبت نام در این رشته داشتن پیانو در خانه بود. از آنجایی که پدر توان خرید هیچ نوع سازی را نداشت، آقای فرزانه پیشنهاد کرد که وی ساز ابوآ را انتخاب کند. ثمین با وجود اینکه اصلاً نمیدانست ابوآ چیست در پاسخ به سؤال فرزانه که آیا این ساز را دوست داری، بلافاصله جواب آری داد. انبار هنرستان پر از سازهای بادی بود. ارتش این سازها را برای هنرجویان موسیقی نظام خریده بود، اما به طور رایگان و به امانت به دانشجویان غیر نظامی نیز داده میشد. بدین طریق ثمین در هنرستان موسیقی شروع به تحصیل کرد، اما دوره هنرجویی وی در کلاس ابوآ به دو سال هم نکشید. 

«هنرستان موسیقی در واقع روی 12-10 استاد چک که در استخدام هنرستان بودند میچرخید که معلم من یکی از آنها بود. اسم معلم من «یاروسادو پُندایچک» بود. در سال 1320 ش. به خاطر جنگ و روابط سیاسی بینالمللی، تمام اساتید چک از ایران اخراج شدند. هنرستان بی هنرآموز و هنرجویان بلاتکلیف ماندند. هنرجویان کلاسهای بالاتر سعی میکردند آموختههای خود را به هنرجویان کلاسهای پایین تدریس کنند، اما این کار چندان فایده ای نداشت. در آن سالهای بلاتکلیفی، دو استاد بلندپایه موسیقی ایرانی استاد روح الله خالقی و استاد علینقی وزیری مدیریت هنرستان را به دست گرفتند. بعد هم آقای پرویز محمود،  اولین آهنگساز تحصیل کرده ایرانی به تهران آمدند و کلاسی به نام «کلاس موسیقی علمی» در هنرستان دایر کردند. هنرجویانی که با از دست دادن استادان سازشان در نیمه راه  مانده  بودند، وقتی هنوز گامهای موسیقی را به طور کامل نمیشناختند، استفاده از کلاس موسیقی علمی! از آن حرفها بود. من هم یکی از هنرجویانی بودم که در این کلاس سرگرم شدم.» (باغچهبان، 1382: 68)

مطابق طرح مبادلاتی دانشجو که در سفر رضاشاه به ترکیه بین ایران و ترکیه امضا شده بود، در تابستان سال 1323 ش. دولت ترکیه آمادگی خود را برای پذیرش 120 دانشجوی ایرانی به طور رایگان در دانشگاهها و اقامتگاه های ترکیه اعلام کرد. این تعداد دانشجو در گروه های 20 نفری به ترکیه اعزام شدند که ثمین و حسین ناصحی در گروه آخر قرار گرفتند. آن دو در هنرستان عالی دولتی موسیقی آنکارا به ادامه تحصیل پرداختند. اما ثمین «هنرجوی نا آرامی بود و تحت تأثیر میتینگها و نشریات حزب توده بود و خود را به اصطلاح کمونیست میدانست...» که متأسفانه این گونه افکار برایش پیامدهایی نیز داشت، به طوری که در سال آخر هنرستان نامه ای از اداره امنیت بدین مضمون که «هنرجوی نامبرده باید ظرف یک هفته خاک ترکیه را ترک کند» به دست مدیر هنرستان عالی موسیقی رسید. اما وی مردی روشنفکر و دلسوز بود و نمیخواست ثمین بدون اخذ مدرک تحصیلی آنجا را ترک کند بنابراین به همراه سفیر وقت ایران و رئیس اداره کل هنرهای زیبا و معلم ثمین[footnoteRef:17] توانست از اداره امنیت ترکیه یک سال دیگر اجازه اقامت و تحصیل بگیرد. بدین ترتیب وی و حسین ناصحی در تابستان 1328 ش. با مدرک فوق لیسانس به ایران بازگشتند و با استخدام در هنرستان عالی موسیقی، در رشته های تخصصی خود به تدریس پرداختند. یک سال بعد نیز  اِولین به ایران آمد و همراه همسرش به تدریس در هنرستان عالی موسیقی پرداخت.  [17: . معلم آهنگسازی وی N.K.Akses بود.] 


بازگشایی تالار رودکی و تشکیل کر ملی توسط اِولین، صفحه دیگری در موسیقی ایران گشود. تا آن زمان که امکان اجرای بسیاری از آهنگهای ثمین وجود نداشت توسط اِولین اجرا شد و شاهکار رنگین کمون در عرصه موسیقی کودک به ثمر نشست.

«رنگین کمون یک اثر سمفونیک با ملودیهای ساده است، اما همین ترانههای ساده بچهها را آرام آرام به موسیقی پیشرفته هدایت میکند و فرهنگ موسیقی آنها را بالا میبرد و هر ترانه این آلبوم با یک نقاشی کودکانه که آقای پرویز کلانتری نقاشی کردند همراه است. نتهای ملودی آن هم در کتابی به همین نام منتشر شده که در واقع مخصوص اجرا برای کودکان به صورت تک صداست، اما من در قسمت اجرایی موسیقی رنگین کمون سهمی نداشتم و همسرم با گروه کر کار میکرد. رنگین کمون را من نت نویسی و آهنگسازی کردم... فقط میتوانم بگویم رنگین کمون اثری است که حدود سی سال زنده باقی مانده و همیشه هم زنده خواهد بود...» ( هنر موسیقی، 1386: 10)

رنگین کمون توسط گروه کر کودک و نوجوان با تکخوانی سوپرانوی بهجت قصری و متسو سوپرانوی اِولین باغچهبان به همراهی ارکستر سمفونیک رادیو وین به سرپرستی توماس کریستین داوید (همسر بهجت قصری) اجرا و ضبط شد. این اثر موجبات شگفتی اتریشیها به ویژه شهردار وین را فراهم آورد. صفحات[footnoteRef:18] اولیه این اثر در پاریس ضبط و چاپ شده، به گمرک ایران آمد، اما بعد از انقلاب یکی- دو سالی در آنجا ماند و متأسفانه نصفی از آنها از بین رفت تا بالاخره پس از نامه نگاریهای متعدد، باقی صفحات از گمرک خارج شده و گسترش یافت. بعدها این اثر توسط انتشارات ماهور به چاپ رسید. [18: . منظور صفحههای گرامافون است.] 


و اما شعرهای کودکانه رنگین کمون و قصه های ثمین برای کودکان

پرویز کلانتری میگوید: «اشعار این کتاب آنقدر سوررئالیستی و کودکانه و جالب است که من فکر میکنم یکی از کارهای خیلی قشنگ آقای ثمین باغچهبان است. من سعی کردم آنها را همانطوری که بودند نقاشی کنم، نقاشیها یک خرده سوررئالیستی در میآید. دیگر نمیدانم چطوری بود، اما انگار شعرها زبان حال کودک است... ثميني كه من ميشناسم قصه مينويسد و به من ميدهد تا نقاشي كنم. بدون ترديد ثمين در آثار نوشتارياش صاحب سبك است. تمام قصههايش هنوز از نظر ارزش در قلمرو ادبيات داستاني تحليل نشدهاند... مهمترين ويژگي اين آثار تخيل زلال كودكانه آميخته به طنز است كه او طنز را در زندگياش داشت... قصههاي ثمين به شدت شگفت انگيز، تخيلي و عجيب هستند. كار ثمين روايت يك داستان كودكانه چندگانه است. او با معماري كلامي كه براي ترانه و ساختن ترانه دارد يك رفتار مينيماليستي با كلام كرده است. به نظر من ثمين الگوي بسيار خوب براي تمامي كساني است كه براي بچهها مينويسد، چرا كه او لابهلاي تخيلات كودكان ميشود و آن تخيل زلال را به حالت مينيماليستي در ميآورد... ثمين در تمام آثارش به تمثيل و كنايه اهميت ميداد.» ( کتاب ماه کودک و نوجوان،  1383 : 105- خبرگزاری فارس، 29/2/1387)

به قول ثمین هرگز براي اينكه تنها يك موسيقي ساخته شود موسيقي نساخت، بلكه آثارش داراي يك فرم مشخص و الهام شده به او بود. خطوط و ريتمهايش کاملاً شرقي است و هارمونيهايش از همين خطوط شرقي زاييده ميشود... او هميشه از انسان و طبيعت الهام گرفته و هميشه در آثارش عاشق يك ستاره، كبوتر و پروانه ميشود. در برخي آثارش طنز قوي و خنده موج ميزند.» (خبرگزاری فارس، 29/2/1387)

ثمین خاطرات منظوم کودکیاش را در کتاب «نوروز و بادبادکها» کتاب سال 1352 ش. نوشته است.

نام ثمین علاوه بر اثر رنگین کمون، بومی وار (سوئیت سنفونیک برای ارکستر اجرا شده توسط ارکستر سنفونیک ریاست جمهوری ترکیه و ارکستر سنفونیک تهران)، لالایی (برنده جایزه بهترین آواز فستیوال صلح جهانی آلمان 1952)، دو زولفونت، پرستندگان و سپاهیان، درخت سرو بودم، پینه دوز، یه کبوتری داشتم، چهارشنبه سوری، شُلیل و دهها اثر دیگر با نام ناظم حکمت، عزیز نسین و یاشار کمال پیوند یافته است. 

او درباره عزیز نسین میگوید:

«من او را یک طنز نویس درجه یک میدانم. یک طنزنویس سطح بالا و جهانی. از لحاظ آثاری که به وجود آورده، تعداد آثارش، کیفیتش و استقبالی که در تمام دنیا از وی شده و با سلیقه خودم که میسنجم یک نویسندهای است که نظیرش در طنز کمتر دیده شده. از لحاظ تکنیک نویسندگی یک تکنیک بسیار قوی دارد. خیلی کوتاه نویس است و ترکی خیلی سلیس و خوبی دارد. از لحاظ تکنیکی در سطح خیلی بالایی است... مسایل مشترک اجتماعی و اقتصادی و مباحثی از این قبیل که بین ایران و ترکیه مشترک است، دردهای مشترکی که داریم و در کارهای نسین منعکس میشود باعث شده که کارهای عزیز نسین در آنجا [ایران] مورد قبول مردم قرار بگیرد و مردم عزیز نسین را از خود بدانند. یعنی با ترجمه های من بدون اینکه شکسته نفسی یا چیز بیخودی بکنم میخواهم بگویم من عزیز نسین را برگرداندم آن طوری که حقش بود همانطوری که بود و مردم آن را مثل یکی از نویسندگان ایرانی میشناسند و دوستش دارند. اشخاص دیگری هم ترجمه کردهاند که مشهورترین اینها آقایی است به نام رضا همراه. رضا همراه خیلی زیاد ترجمه کرده، ترجمههایش هم همه غلط و از اینور و آنور گرفته شده است[footnoteRef:19]... عزیز نسین آدمی بود در رفاقت فوقالعاده قابل اطمینان... تمام ثروتش صرف همین کار شده بدون اینکه از کتابهایش به بچههایش ارثی برسد» ( باغچهبان، 1374) [19: . هوشنگ اعلم از پیشکسوتان عرصه روزنامه نگاری، در خاطراتش مینویسد: «چقدر کتاب داشت عزیز نسین و همه را هم رضا همراه ترجمه میکرد یعنی من این طور فکر میکردم و هنوز آنقدر نمیدانستم که بفهمم کتابها میتوانند دروغ بگویند، حتی اسم نویسنده یا مترجمشان را. و چند سالی طول کشید تا بفهمم که... یک قصه هم با ترجمه رضا همراه از نسین نخواندهام و همه آدمهایی که با کارها و حماقتهایشان مرا خندانده بودند یا دلم به حالشان سوخته بود... ازدم خوی بودند و نه اهل ازمیر یا استانبول و همه اینها زیر سر رضا همراه بود. نویسنده همه آن قصه که خودش را پشت نام نسین و به عنوان مترجم پنهان کرده بود تا باورش کنند، مجبور بود لابد که برای گذران زندگی به اعتبار نام دیگری دخیل ببندد... نسین واقعی را اما وقتی شناختم که کاری از او را این بار با ترجمه ثمین باغچهبان خواندم. اسم سختی بود. اسمش که پیش از آن نشنیده بودم و نه خوانده بودم جایی. اول فکر کردم ثمین باید اسم زنی باشد. لجم گرفت نه به خاطر زن بودنش. بیشتر به این دلیل که گمان میکردم از راه آمدهای است که میخواهد جای رضا همراه را بگیرد. مترجمی که ترجمه اش بارها و بارها مرا خندانده بود و این وقتی بود که هنوز نفهمیده بودم که رضا همراه و عزیز نسین هیچ ربطی بهم ندارند. همراه اصلاً زبان نمیداند که بخواهد مترجم باشد. قصه را که خواندم، به نظرم غریب آمد. فضای قصه جور دیگری بود و آدمها خنده دار نبودند و لودهگی نمی کردند. نسین به ترجمه باغچهبان جدیتر از آن بود که قبلاً میشناختم! و این آغاز بود. و سالها باید میگذشت تا از رضا همراه برایم آشکار شود و عزیز نسین را آنگونه که بود بشناسم و ثمین باغچهبان در ذهنم جایگاهی دیگر پیدا کند. جایگاهی به قدر والایی اش...] 


ثمین با دنیا قهر بود و تا زمان مرگ نیز با آن آشتی نکرد:

با کاغذ و نی و چوب کشتی میسازم/ نام ایران زمینو رو کشتیم میذارم/ میبندم به دکلش پرچم سه رنگ/ به پیکر و پرچم و اسمش می نازم/ براش دریا میسازم با برج و بندر/ میندازمش تو آب و میگیره لنگر/ بادبون کاغذیش پر میشه از باد/ میگرده دور دنیا بندر به بندر...[footnoteRef:20] [20: . بخشی از شعر کشتی کاغذی از رنگین کمون 2 ] 


ثمین درباره موسیقی ایران چنین نظری داشت: «... در مورد موسیقی ایران اشتباهی هست که باید این اشتباه را تذکر داد و آن این است که ما هر وقت از موسیقی ایرانی صحبت و بحث میکنیم، نقطه نظر ما دستگاهها و آوازهایی است که در تهران و حومه رواج دارد. در اینجا میخواهم بگویم که آیا آذربایجان از ایران جداست؟ آیا کردستان و لرستان از ایران جداست؟ ما باید موسیقی تمام ملت ایران را مورد توجه قرار دهیم. راهی که من و ناصحی برای موسیقی ایران در نظر گرفتهایم، راهی ابتکاری به مفهوم مطلق آن نیست. پیشرو ما در این راه بلابارتوک موسیقیدان بزرگ مجار میباشد که از کارهایش الهام میگیریم.» ( کلک، 1376 : 447)

رئیس وقت هنرهای زیبای کشور نامه ای بدین مضمون در تاریخ 25/12/1338 به نخست وزیر، جهت عزیمت تعدادی از هنرمندان هنرهای زیبای کشور به استانها برای جمع آوری آهنگهای محلی نگاشت:

«جناب آقای نخست وزیر

در مناطق عشایری استان هفتم در ایام نوروز مراسمی همراه با آهنگهای محلی و توأم با مدیحه سرایی که جنبه مذهبی هم دارد معمول و متداول است که از نظر فولکلور برای قسمت صداخانه ملی کمال اهمیت را دارد. هنرهای زیبای کشور در نظر دارد برای جمعآوری این آداب و رسوم و آهنگها چهار نفر از اشخاص مطلع و بصیر را در ایام نوروز به آن استان اعزام دارد و متمنی است با مأموریت آقای غلامحسین غریب، رئیس هنرستان عالی موسیقی و آقایان ثمین باغچهبان و امین شهمیری و خانم اولین باغچهبان هنرآموزان هنرستان موافقت فرمایید.» (آرشیو سینما در ایران (1357-1300 هـ .ش): 782)

که طی نامه 27/12/38 با اعزام این هنرمندان به استان هفتم موافقت به عمل آمد.

با چنین پیش زمینه ای بهتر است بخشی از نامه ثمین به محمدرضا درویشی را ملاحظه کنیم که حاوی نکات ارزندهای است:

«پژوهشگر و هنرمند گرامی، درویشی عزیز!

... حدود چهل و پنج سال قبل از این، من و دوست بی نظیرم حسین ناصحی، هم برای ضبط و گردآوری موسیقیهای بومی بلوچستان به آن سرزمین سفر کرده بودیم و حدود بیست روزی همه راههایی را که شما رفتهاید و جاهایی را که دیدهاید، ما هم رفته و دیده بودیم.

«رضوی» و «پالیمان»عکاس، «شهمیری»صدابردار، همکاران ما در این سفر بودند... 

در آن روزگار، ضبط موسیقی در کپرها، بیغولهها و بیابانهای بلوچستان به آسانی امروز نبود. چون هنوز ضبط روی کاست متداول نبود...

 ما یک دستگاه ضبط صوت را که با باطری هم کار میکرد به زحمت گیر آورده بودیم. استفاده از این دستگاه با باطری خیلی دردسر داشت، چون باطریها زود ضعیف میشدند، سرعت چرخش نوار کم میشد و صدای خوانندهها و نوازندهها به درستی ضبط نمیشد.

آن روزها مردم بومی بلوچستان که کوچکترین آشنایی با وسایل برقی نداشتند، از دیدن دستگاه ضبط صوت و میکروفون جا میخوردند و نمیتوانستند به راحتی و بهطور معمولی بخوانند یا سازشان را بزنند، چون نصف حواسشان پیش کارشان و نصف دیگرش متوجه دستگاه ضبط و دوربین عکاسی بود...

 راهنمای ما در آن سفر، جوان خیلی دوست داشتنی و پر شوری بود که عاشق کپرها، خارخانها، بیغولهها و آبادیها و بیابانهای بلوچستان بود. او با زبان و لهجههای مختلف آن سرزمین آشنا و جغرافیای بلوچستان را از بر بود. ما با دو جیپ سفر میکردیم، جیپ دومی بیشتر برای حمل پیتهای بنزین و روغن و وسایل تعمیر و پنچرگیری و آذوقه و وسایل کار بود.

در یکی از ـ به اصطلاح ـ آبادیهای خیلی پرت و دور افتاده که بیش از پنجاه ـ  شصت نفری جمعیت نداشت، خواستیم اسم این آبادی را یادداشت کنیم. از هر کدام میپرسیدیم که «اسم اینجا چیست؟ میگفتند: «... پارگان» و چیز دیگری نمیگفتند و ما هم بالاخره نفهمیدیم آیا اسم این آبادی همین است که اینها میگویند یا چیز دیگری است و نمیتوانند به درستی تلفظ کنند. حتی یک دکان و حتی یک تنور در این آبادی نبود. اینها حتماً احتیاجی به شکر و برنج و پنیر و لوبیا و اینجور چیزها نداشتند. راهنما میگفت: اینها در فصل تابستان اصلاً احتیاجی به تنور ندارند، چون خمیر را روی تخته سنگ پهن میکنند و با گرمای آفتاب میپزند و با شیر ترش میخورند. ما هم از آن نانها و از شیر ترش خوردیم، چه خوب که مریض نشدیم ...

اینها با هیچ سازی آشنایی نداشتند، اما موسیقی و آواز داشتند. یگانه کار این مردم کوزه سازی بود و این کوزههای بزرگ و کوچک و جور واجور، سازهای آنها هم بودند. با کوبیدن روی بدنه این کوزهها و با کوبیدن کف دست روی دهانه کوزهها، صداهای زیر و بم و رنگارنگی از کوزهها بیرون میآمد. گاهی هم دهانشان را در کوزهها میگذاشتند و میخواندند و آوازشان با رنگ و طنینی دیگر از کوزهها بیرون میآمد.

ما این صداها را ضبط کرده و به آرشیو اداره کل هنرهای زیبای کشور سپردیم. نمیدانم اینها و عکسهای مربوطه تا امروز نگهداری شده یا از بین رفته...

در یکی دیگر از آبادیهای پرت و دور افتاده، شاهد رقص پیرمردی شدیم که میگفتند بالای هشتاد سال سن دارد. خیلی لاغر و بلند و آفتاب سوخته بود. چیزی که به پایش بود، معلوم نبود کفش است، گیوه است، چارق است یا چیست، پایش هم خیلی گشاد بود. از این شلوارهای خشتک دار بلوچی پایش بود. خشتک گشاد و بلند شلوارش به زانویش میرسید، اما یک کت معمولی پوشیده بود. عمامه و دستار داشت. بلندی دستارش تا زیر کمرش بود. 

از این آبادی نهر آبی میگذشت. درختهای خرما و چند تایی کپر و خارخان در اطراف نهر آب بود. ده ـ پانزده نفری از بلوچها و چند نفری از نوازندگان بلوچ، در یک جای میدان مانندی دور هم حلقه زدند و نشستند. نوازندهها شروع کردند به زدن و خواندن. پیرمرد رقاص کفشهایش را درآورد و گذاشت زیر یکی از نخلها. آمد وسط میدان و شروع کرد به رقص. سر و گردن و مچها و شکم و کمرش را چنان میلرزانید و میچرخانید که انگار یک رقاص نوجوان عرب است. بدنش نرمش بدن کودکان خردسال را داشت و آن قدر سبک میرقصید که انگار شاپرک است. گاه چشمهایش را میبست و ابروهایش میرقصیدند. از خود بی خود شده بود. در وسط میدان مثل یک سپیدار تنهای پاییزی بود که میلرزید و میلرزید و برگ میریخت. با بدنش شعر میخواند، با بدنش نقاشی میکرد، مجسمه میساخت، با بدنش قصه میگفت، دعا میکرد. با بدنش شوخی میکرد و متلک میپراند...» (باغچهبان و درویشی، 18/1/1387)
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ماهنامه هنر موسیقی، ش79، فروردین ماه 1386، «قصه رنگین کمون، گفتگو با اولین و ثمین باغچهبان»، پروانه دادخواه

ماهنامه هنر موسیقی، ش90، اردیبهشت ماه 1387، «سارها از درخت پریدند»، هدی امین، «باغچهبان باغ کودکی»، علی عطار

روزنامه شرق، ش 1544، 13/3/1391، «ناگفتههایی از باغچهبانها» (گفتگو با ثمینه باغچهبان)، سعیده وحیدنیا

فصلنامه فارابی، ش 4، پاییز 1368، «موسیقی فیلم در ایران» (گفتگو با مرتضی حنانه)

فصلنامه کاوه (مونیخ)، ش 32، آذر ماه 1349، «ناظم حکمت»، احمد صادق (علی مستوفی)

فصلنامه کاوه (مونیخ)، ش 49-50، پاییز ـ زمستان 1352، «سرگذشت آواز و اپرا در ایران»، امیراشرف آریانپور



گفتگوها: 

گفتگوی بی بی سی با ثمین باغچهبان به مناسبت درگذشت عزیز نسین در تاریخ 1374

مصاحبه نوشین احمدی خراسانی با اولین باغچهبان، در تاریخ 1/3/1379- تهران

«گفتگوی دو نسل؛ باغچهبان و درویشی)، همشهری آنلاین، 18/1/1387، کد مطلب 47902

گفتگوی محمود خوشنام با اولین و ثمین باغچهبان در منزل شخصیشان در استانبول به سال 1386 (پخش از بی بی سی)

گزارش بزرگداشت ثمین باغچهبان در تالار وحدت تهران، خبرگزاری فارس، 29/2/1387، کد مطلب 8702290183

گفتگوی بی بی سی با اولین و کاوه باغچهبان، تهیه شده در 5/8/1389

«اولین ترک پارسی گوی» مصاحبه بهار نوایی با اولین باغچهبان به تاریخ 27 ژانویه 2010

مصاحبه با گیتی خسروی در منزل شخصیشان در تهران به تاریخ 10/5/1392 توسط سحر وحدتی حسینیان

دست نوشته های ثمین باغچهبان که فرزندش کاوه باغچهبان در اختیار نگارنده (سحر وحدتی حسینیان) قرار داده است.

* فیلم ویدیویی مصاحبه با برتراند راسل، منتشره در فضای مجازی
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لاتین:

Eminent Persians: The Men And Women Who Made Modern Iran, 1941-1979s, Abbas Milani, Syracuse University Press, vol.1, 2008
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