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موسیقی

توگو با «صبا»:
پوریا خادم در گف 

یرا
راه خانـوادگـ 

ادامه ندادم

ت وگو پوریا خادم؛ آهنگســاز و نوازنده پیانو،
گف 
زهرا صفایی 18ساله اســت .او فرزند رسول خادم؛
قهرمان کشــتی المپیک و رئیس فعلی
فدراسیون کشتی ایران اســت اما سنت خانوادگی
خادمها که کشــتی بوده را پی نگرفته اســت .پوریا
موســیقی را از کودکی آغاز کرده و توانسته در سنین
پایین موفقیتهای زیادی در موسیقی بهدست بیاورد.
شناختهشــدهترین اثر پوریا خادم «پوئمســمفونی
جهانپهلوان تختی» است که ارکستر سمفونیک تهران
با رهبری مایسترو علی رهبری آن را اجرا کرد .خادم
مدتی پیش و پس از حادثه کشتی سانچی ،قطعهای را هم
به همان مناسبت به همراه یک ویدئو منتشر کرد .با پوریا
خادمدربارهروندشکلگیریشخصیتموسیقیورابطه
توگو کردهایم.
ورزش و موسیقی گف 

شــاید برای مخاطبان جالب باشد که پوریا
خادم بهعنوان کســی که پدرش قهرمان
بزرگ کشتی ایران است ،چه شده است پا به
عرصه موسیقی گذاشته است؟
اصال اولین تشویقکننده من برای اینکه پا
به عالم موسیقی بگذارم پدرم بود و از همان
ابتدا هم اولین حمایتکننــده از کارهایم
پدرم بود که اعتقاد داشــت باید این راه را
بروم و از پنجســالگی من را در این راه قرار
دادند و حمایت کردند تا این مسیر را ادامه
دهم و به نقطه دلخواه برسم .پیش از ورود به
موسیقی خیلی جدی از پدرم تقاضا داشتم
که وارد کشتی شوم و بهشکل حرفهای آن
را دنبال کنم ،اما او هیچگاه اجازه این کار را
به من نداد و همواره با این موضوع مخالفت
کرد .بهرغم اینکه پدر ،عمو و پدربزرگ من
را همه در فضای کشتی میشناسند ،من راه
خانوادگیمان را ادامه ندادم .خانواده ما در
فضای سنتی خراسان  200تا 300سال است
آنطور که شــجرهنامهمان نشان میدهد
در ورزش کشتی فعال بوده است و کشتی
بهنوعی فرهنگ خانوادگیمان بوده اســت
و جالب اســت اینکه من کشتیگیر نشدم
دقیقا بهخاطر خواســت پدرم بود .رسول
خادم اعتقاد دارد اوال کشتی ورزش بسیار
سنگینی است یعنی ورزش قهرمانی سنگین
است اما همه میدانند کشتی طور دیگری
سنگین اســت! و بهطور کلی عمر قهرمانی
در این ورزش کوتاه اســت و از سنی به بعد
دیگر قهرمان نیستی یعنی این رشته سقف
دارد ،در حالی که هنر بهویژه موســیقی تا
آخر عمر هســت و انتهایی ندارد و تا آخر
عمر جایی برای پیشرفت و فرصت برای ارائه
هنرت وجود دارد ،به همین دلیل بود که با
تاکید بســیار من را در این راه قرار دادند تا
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بهانگیزه حضور استاد حسن گلپایگانی در فرهنگسرای ارسباران

موزیسین شوم و فعالیتم را در همین مسیر
ادامه بدهم.

رازی از رموز مانایی یک خاندان آوازی

در خانواده شما شخص دیگری موسیقی
کار کرده بود؟
خیر.

اوایل دهـه ،90مجموعه «فـراز و فرود در آسـمان ردیف
موسـیقی آوازی ایـران» توسـط مرکز موسـیقی حوزه
هنـری(در زمـان مدیریـت رضـا مهـدوی) و بـا اجرای
آوازخـوان مبـرز و کارآزموده،
دان ردیفخوان و
ِ
ردیـف ِ
استاد حسـن گلپایگانی(قاسـم) همراه با سـنتورنوازی
فرزند هنرمندش هانی گلپایگانی منتشـر شـد .حسـن محمدرضا ممتازواحد
گلپایگانی(متولـد  )1319/08/18بـا کولهبـار بیـش از
منتقد موسیقی
نیمقـرن تجربـه بهانضمـام روحیـه تحقیـق و تفحص،
میراثی را بهیادگار نهـاد که بهحقیقـت رازی از رموز مانایی خانـدان گلپایگانی
اسـت کـه البته بـا نهایـت احتـرام یهیک عمـر مجاهـدت فرهنگـی -هنری
حسـن گلپایگانی ،از نقش مؤثر برادر بزرگتر ایشـان -پدیـد ه آواز قرن -اکبر
گلپایگانی نیز نمیتوان و نباید غافل شـد .حسـن گلپایگانـی تمامی طیفها و
سـلیقههای اقشـار جامعه را مدنظر قرار داده و مجموعهای را فراهم آورده است
آموزشـی صِ رف ،یـک اثر مطبوع هنری اسـت و
که فارغ از مباحـث اتودیک و
ِ
این مسـئله شـاید مهمترین ویژگـی مجموع ه «فـراز و فـرود» بوده باشـد که
مقام و مرتبت اسـتادی حسـن گلپایگانـی را چندافزون سـاخته اسـت .یکی
رکـن رکین و اصل مسـلم
از ویژگیهـای مجموعـه «فـراز و فـرود» ،توجـه به
ِ
ُمدالیته در موسـیقی کالسـیک ایرانی و بسـط مناطق ُمـدال در هر دسـتگاه
آوازی مربوطه اسـت .توجه توأمـان هنرجو بهسـاختار مایگی( ُمدال) و
یا مایـه
ِ
سـاختار نغمگی(ملودیک) با توضیحـات ارزنده راوی درخصـوص اجرای تکه و
یا گوشـهای یکسـان در چند دسـتگاه مختلف ،گسترش بیشـتری یافته و این
موضـوع را تأملبرانگیزتـر میکنـد .بهعنـوان مثال ،اجـرای گوشـه قرهباغی
در آواز افشـاری و اجرای همین گوشـه در گوشـه شکسـته دسـتگاه ماهور از
این جمله اسـت که تطابـق فضـای ُمـدال ایـن دو منطقـه ُمـدال را آگاهانه و
غیرمسـتقیم بهشـنونده ایـن مجموعه گوشـزد میکنـد .حسـن گلپایگانی
در جهـت تدوین ایـن مجموعه ،مکاتـب و شـیوههای مختلف و معتبـر آوازی
را مالک عمل خـود قـرار داده اسـت .بدین جهت برخـی از الحان چند اسـمی
زنجیره ردیـف که معموالً سـبب تشـویش اذهـان هنرجویـان و عالقهمندان
ال تبییـن و تشـریح کرده اسـت .مث ً
میشـود را کام ً
ال در قسـمتی از دسـتگاه
ماهور متذکر میشـود کـه در مکتب اصفهـان فِیلـی را پنجگاه ،صفیـر راک را
اشـاره بهنوروز عـرب ،قرچـه را شهرآشـوب و فـرود را پسماهـور میگویند.
حسـن گلپایگانی در مجموعه مذکور ،نـام تحریرها را نیز بیان داشـته اسـت.
مث ً
ال در درآمد دوم دسـتگاه سـهگاه ،تحریر ریسـهای یـا پلهای کـه بهصورت
پلکانی تـا یک اکتـاو باال و سـپس پاییـن میآیـد را نام بـرده و اجـرا میکند.
از دیگـر ویژگیهـای مجموعه «فـراز و فـرود» برشـمردن و تحلیـل تکهها و
گوشـههای آوازی در توضیـح جزییـات آنهاسـت .بهعنـوان نمونـه در مایه
ابوعطـا در جهت اجرای گوشـه یتیمک بیان میشـود که این گوشـه مشـتمل
از درآمـد ،اوج و گریز و سـارنج میباشـد.
ایـن مجموعـه بهگونـهای روایـت و اجـرا شـده کـه حتـی هنرجویـان و
عالقهمنـدان در دورافتادهتریـن نقاط کشـور و بدون وجـود اسـتاد و راهنما،
بتوانند از این مجموعه اسـتفاده کـرده و تا حد کافـی و وافـی از آن بهره ببرند.
مث ً
ال در جهت آموزش گوشـه ناقوس در دسـتگاه نوا ،حسـن گلپایگانی صدای
دَنگ دَنـگ ناقـوس را مثـال و تداعی کـرده و حتـی اجـرا میکنـد .اینگونه
آمـوزش بهتـر و راحتتر تکهها و گوشـهها،
توضیحات و تشـبیهات در جهت
ِ
بسـیار سـودمند و مفید اسـت .توجـه بهقطعـات ضربـی در مجموعـه حاضر
بسـیار تأملبرانگیز اسـت زیـرا هنرجـو را با ریتـم و ضربهـای ایقاعی خاص
موسـیقی ایرانی بیشـتر و بیشـتر آشـنا میسـازد .آموزش برخـی از ُگدارها
( ُمدوالسـیونها) نیـز بسـیار جالـب توجـه اسـت .بهطـور مثـال در گوشـه
شورمویه دسـتگاه سـهگاه عنوان میشـود که از طریق این گوشـه میتوان از
دسـتگاه سـهگاه بهدسـتگاه شـور ُمدگردی کرد که باز تطابق فضای مایگی را
در دو ُمد مذکور یادآور سـاخته اسـت .حسـن گلپایگانی وجه تسـمیه تکهها
غیرواقعی
و گوشـهها را نیز حتیاالمکان(بـا پرهیز از انتسـابها و اطالقهـای
ِ
غیرمسـتند) و با عنایت بهواقعیات تاریخی بیان داشـته اسـت .جهت شناخت
و تمایز میان اجرای ردیف َمدرِسی(مشـقی) و ردیف َمجلِسـی برای هنرجویان،
در انتهـای هر دسـتگاه یا مایـه آوازی ،یـک آواز مجلسـی نیز گنجانده شـده
اسـت .اینک در جهت تکمیل مجموعـه صوتی «فـراز و فرود» ،کتـاب «ردیف
موسـیقی آوازی ایـران» بههمت و کوشـش خودجوشـانه و مسـئوالنه حجت
عبدی کـه حـاوی اشـعار مجموعـه آوازی یادشـده و دیگـر توضیحـات الزم
اسـت ،منتشـر و روانه بازار شـده اسـت .این مجموعـ ه مکتـوب بهانضمام آن
مجموعـ ه صوتی ،کمک شـایان توجهـی را ب ه مخاطبـان این مجموعـه خواهد
داشـت که در جهـت هـر چـه بهتـر فراگیـری و یادگیـری نغمات موسـیقی
کالسـیک ایرانی کارسـاز باشـد .حال بـا تمامـی این تفاسـیر و تفاصیـل ،آیا
شـخیص راوی آن ،آنگونه که باید و شـاید
شـخص
این مجموعـه ارزشـمند و
ِ
ِ
از رسـانههای دیداری و شـنیداری و حتی نوشـتاری مـورد توجه قـرار گرفته
اسـت؟! پاسخ این سـئوال کام ً
ال روشـن و هویداسـت ولی قدر مسـلم در عصر
انفعال «رسـانههای جمعـی» کشـور ،فرهنگسـازان و فرهنگمدارانی چون
شـهرام صارمـی و دیگـر مدیـران و دسـتاندرکاران فرهنگسـرای همیشـه
فعـال ،پویـا و جریانسـاز «ارسـباران» بهانضمـام رسـالتمدارانی چون علی
شـیرازی ،مسـیح سـامخانیان ،حجـت عبـدی ،صـادق سـلیمانی و اقلیتی
دیگر کـه هریک بهتنهایـی «رسـانههای فـردی» ایـن آب و خاکنـد ،حامی و
حامیان نخبگان و مردان بیجانشـینی
ِ
چـون «گلپایگانیهـا» هسـتند .برای
تمامی اهالی فرهنگ و هنر و موسـیقی
کشـور بهویژه خاندان گرانقـدر و معزز
گلپایگانی آرزوی سلامتی و تندرستی
داشته و یقین ًا معتقدم ،سـبک و شیوه و
«مکتـب» آوازی گلپایگانـی چون آتش
زیر خاکسـتر اسـت و بهزودی زود ،این
آتـش دوبـاره زبانه خواهد کشـید.
بهامید آن روز....

از چه سنی شــروع به آموختن موسیقی
کردید و از چه تاریخی این موضوع برایتان
جدی شد؟
من موسیقی را از پنجسالگی با ساز پیانو
شروع کردم و این راه را ادامه دادم10 ،سالم
بود که در جشنواره آموزشگاههای کشور
بخش موســیقی ایرانی مقام اول را کسب
کــردم و درواقع از آنجا بود که مســیر
جدیدی پیش رویم باز شد .در یازدهسالگی
آقای شــاهین فرهت یک کنسرتو برای
ساز پیانو نوشــته بودند و ریسک بزرگی
بود که پیشــنهاد نواختن این کنســرتو
را به من که ســن پایینی داشتم ،دادند.
من این قطعه یعنی «کنســرتو شماره»2
را تمرین کــردم و زمانی کــه دیدند من
این کنســرتو را چگونه مینوازم تصمیم
گرفتند سولیست(تکنواز) این قطعه من
باشم .در ســال 90که من 12سالم میشد
ما این کنســرتو را با ارکستر فیالرمونیک
رومانی در شــهر کرایووا اجــرا کردیم و
سولیســت پیانویش من بودم .شش ماه
بعد آقای چکناواریان ارکســتر مجلسی
ارمنستان را به ایران آورده بودند و 10شب
در جشنوارهای اجرا داشتند و ما آنجا این
کنسرتو را در تاالر وحدت بهاتفاق ارکستر
مجلسی ارمنستان و سکشنبادی ارکستر
ســمفونی تهران اجرا کردیم .سپس در
شهریور همان سال نیز با آقای چکناواریان
در ارمنستان و با ارکستر مجلسی این کشور
به اجرای موســیقی پرداختم و بعد همان
قطعه را بهاضافه یکســری قطعات دیگر
در یکی از شهرهای رومانی اجرا و سپس با
همان ارکستر به ایتالیا سفر کردم و در دو
شهر میالن و ونیز همان قطعه را اجرا کردم.
چه شــد که بهفکــر نوشــتن و اجرای
پوئمسمفونی تختی افتادید؟ گمان میکنم
بیشتر اهالی موسیقی شما را با همین اثر
شناختند .چه شد که مرحوم تختی را برای
مضمون این اثر انتخاب کردید؟
بعد از اجرای «علمدار» در باکو و بعد اجرا
در ماه محرم و روز اربعین همراه با ارکستر
سمفونیک تهران به رهبری علی رهبری
پرونده اجرای «علمدار» بسته شد و من
براساس شــناختی که از بزرگمرد ایران
مرحوم غالمرضا تختی داشتم و میدیدم
مردم عادی شناخت زیادی از ایشان ندارند
چون تختی یک اسطوره بسیار بزرگ است
و بهقول آقای ارجمند کوچکترین کاری
که میشد برای مرحوم تختی انجام داد این
بود که یک پوئمسمفونی برای آقای تختی
بنویسیم که ابعاد بزرگ شخصیت ایشان
را نشان دهد .چیزی که برای مردم جالب
بود این بود که یک نفر از خانواده کشتی
که موزیسین هم هست برای ایشان این
کار را انجام دهد.
تصــور میکنید تاثیر ایــن کار بر اهالی
موسیقی و بهطور کلی جامعه چگونه بوده
است؟
این کار پل ارتباطی خوبــی بین جامعه
ورزش و موزیسینها شــد .در کشور ما
زندهیــاد تختی الگــوی خیلیها اعم از
ورزشــکار و حتی غیرورزشکار است و
ورزشــکاران ما از این طریق با موسیقی
کالسیک و موســیقی ایرانی و سمفونی
آشنا شــدند و این برای خود من خیلی
خوشحا لکننده بود که قدمی در این راه
برداشتهام.

