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درباره «مصطفی کمال پورتراب»
(۱۳۰۳ـ ۲تیر )۱۳۹۵

راهی که او گشود

پرتالش و بیگالیه
غالمرضا امامی
نویسنده و مترجم

نادر مشایخی
آهنگساز و رهبر ارکستر

آشــنایی مــن بــا اســتاد «مصطفــی کمــال پورتــراب» بــه ســال  1353برمیگردد کــه او در
هنرســتان عالی موســیقی که هارمونی و کنترپوان درس میداد .البته من در آن موقع ســاز
پیانو میزدم اما دوست داشتم به شکل تخصصی وارد آهنگسازی شوم .وقتی با او صحبت
کردم ،مشــخص شد قرار است کالس ویژه برای کسانی که میخواهند آهنگسازی بخوانند
نفــر دیگر که عالقهمند به آهنگســازی
تشــکیل دهند و بنابراین ســال بعد بــه همراه ِ 8-10
بودنــد نزد اســتاد رفتیم .او هم البته بســیار مصر و پیگیر بــود که ما هارمونــی را یاد بگیریم
و زمــان زیــادی را در هفته برای این مســأله تخصیــص داد ،بهطوری که در هفته دو جلســه
و هر جلســه هم حدود  3ســاعت به طول میانجامیــد .در این کالسها ما تمام مســائل را
بــا او مطــرح میکردیم .جالب آنکه او هر ســال از یک سیســتم تازه برای تدریس اســتفاده
میکرد و ما طی چند ســال
بــا هارمونی به ســبکهای
آلمانــی ،ایتالیایــی و
فرانســوی آشــنا شــدیم و
گونههــای مختلــف را یــاد
گرفتیــم .همین هم باعث
شــده بــود کــه یــاد بگیریم
نــوع و تعریفی کــه هر متد
دربــاره یــک مســأله واحد
دارد ،میتوانــد آن مســأله
را تغییر دهد چون نگرشی
کــه هــر فرهنــگ بــه یــک
موضــوع دارد از جوانــب
مختلــف اســت و ایــن برای من بســیار مؤثر بــود که بتوانــم مســائل را از وجــوه گوناگون یاد
بگیرم .پورتراب به من آموخت که مســألهای که نگاه میکنم نیســت که مهم اســت ،بلکه
نــوع نگاه کردن من اســت که اهمیت مییابد .همین دیدگاه اســتاد ،برایم بســیار اثرگذار و
راهگشــا بود تا آنجا که وقتی بــه همراه هنرآموز دیگری از همــان کالس ،به اتریش رفتیم و
امتحان دادیم ،نه تنها ما را قبول کردند که حتی گفتند شــما مقدمات را میدانید و به سال
ســوم رفتیم .مســأله دیگر ،دقت در کاری بود که انجام میداد که البته دقت در نوتاســیون
جایگاهــی ویــژه داشــت .چون بــه هــر روی برای یــک آهنگســاز ،نوتاســیون یا نتنویســی
مهمترین ابزار انتقال پیام او اســت و اگر نتنویســی اشتباه باشــد جریان و روند عاطفی که
میخواهد به نوازنده انتقال دهد اشتباه خواهد بود .در ایران چنان این مسأله ضروری بود
که اســتاد موشــکاف بود که آن را بیاموزاند که چگونه باید نت نوشت و آنطور که باید ،درک
شــود و این حساســیت او ،بعدها بســیار به کار من آمد .این نکات و نکات بســیار دیگر که از
حوصله این نوشــتار خارج اســت ،نشان داد راهی که اســتاد پورتراب برای ما گشود ،دقیق و
صحیح بوده و این امکان را به ما داد که پیشرفت کنیم؛ از این حیث ،بسیار به او و تعالیمش
مدیون هستم.

نیکه گفت «کودکگونگی» از سرچشــمههای اصلی خالقیت نابغه است ...و فریدریش شیلر در
نابغــه  ،یــک «معصومیت» خــاق میدید .و من چه بگویــم درباره این نابغه خــاق که در قلب
پس  40ســال دوســتی او را میبینم .با لبخنــدی به جهان و
بزرگــش کودکــی همواره نهفته بود .از ِ
انگشتانی بر خاک که این هنرمند خاکی بر بومها با کاهگل نقشها میآفریند جاودانه و تصویرها
میســازد دلنشین ،دلربا و چشــمنواز« .پرویز کالنتری» هنرمندی بود که نقاب بر چهره نداشت.
دو رو و دودل نبود .دل به کودکان این میهن بسته بود و در کتابهای درسی کارش را شروع کرد با
نقشهایی بدیع و بیبدیل .پس از آن به ســنت دیرین بازگشت .خانههای کویری را از نو ساخت.
پرویــز عزیــز در ســخنش در قصههایش و در نقشهایــش پرتوی از جان معصــوم کودکانهاش را
ِ
بــه مــا نمایانــد و به نمایش گذاشــت .من بخت بلندی داشــتم کــه در آخرین ســالهای حیاتش
در مجمعــی کــه بــه کوشــش
دکتــر ناصر فکوهی در جلســه
انسانشناســی و فرهنــگ کــه
بــا حضــور خــود وی و انبوهــی
از دوســتدارانش تشــکیل
شــده بــود ،از او ســخن گفتــم.
 11اســفند  1392کمــی پیــش
از آنکــه در بســتر بیارامــد .در
نشستی دیگر 3 ،خرداد 1395
که بــه همت یارانــش در خانه
هنرمنــدان ایــران نشســتی
به یاد وی برگزار شــده بود هم
سخن خویش گفتم و اندکی از
دیــن بســیاری را که او بر جامعــه هنری و ادبی مــا دارد بازگو کردم .از دهه  50کــه پرویز را در کانون
پــرورش فکــری کودکان و نوجوانان دیدم و شــناختم تا پایان آخرین روزهای زیســت این هنرمند
خاکــی بــر زبر این خاک پــاک همــواره وی را چونان فرشــتهای میدیدم بــر کنــار از دروغ و دغل و
کوشــنده در داد و دوســتی .بــه یاد میآورم آن ســالها در کانون به ســنت معهود هنرمند ســال را
برمیگزید و در کارنامه ماهانه کانون در نوروز وی را معرفی میکرد .سال  1353به اتفاق آرا پرویز
کالنتری هنرمند محبوب برگزیده شــد ...در این داوری هیچ کس شــک نداشــت امــا با اعالم این
خبر فروتنی او فزونی یافت .هرگز ندیدم که گله و شکایتی بکند .راه خویش میرفت و کار خویش
میکــرد .مگر یک بار که قبل از ســکوتش به خانهاش دعوتم کرد و نامــهای به من به خط خویش
ســپرد که در آن نامه غم بســیار و یــأس فراوان دیــدم .در آن نامه حکایت و شــکایت از هنرمندی
آمده بود که در مجلسی به حرمت وی خدشهای وارد کرده بود .جان نجیب وی آزرده شده بود...
با هم از خانه بیرون زدیم و به نمایشــگاه نقاشــی بانوان تصویرگر رفتیم .انبوه مشتاقان ،وی را در
پرویز عزیز را گرامی
برگرفته بودند و او چون مشــعلی شــیفتگان را راه مینمایاند .در آغاز بهار یاد ِ
مــیدارم .در رفتن رفتهها و شــکفتن شــکوفهها یاد او باقیســت و راه او ماندنی .ســام پرویز عزیز
جایت خالیست...
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همانقــدر کــه نبودنــش را حــس میکنــم ،بودنــش را هــم بــا
تمــام وجــودم در کنــارم ...روی مبــل ،روبــهروی تلویزیــون ،در
کنــار کتابهایــش ،ســر میــز غذاخــوری ...همــه و همه جــا و در
لحظهلحظــه شــبانهروز احســاس میکنــم ...آن صبــح غمبــار
شــهریورماه وقتی کنار پیکــر بیجانش گفتم من بــدون «داوود
رشــیدی هیچم» شــاید خودم هم فکر کردم از ســر غــم و اندوه
داغ تازه اســت اما اینطور نبــود ...حاال بعــد از دوری چند ماهه
بیــش از آن روز به عمق ایــن جمله پی بردم من بدون او هیچم.
50ســال در کنار هم نوروزها را پشت سر گذاشتیم ،تابستانهای
خاطرهانگیــز ،ییالق ،ســفر ،دریای آبــی خزر ...جوانی ،عشــق و
امید ،بچهها ،شــور و نشاط و هیجان 48 ،سال راه پرفراز و نشیب
زندگــی ...افــت و خیزها ،اشــکها و شــادیها ...وقتــی با خودم
فکر میکنم «دلنوشــته» میاندیشم به همه روزها و شبهای
 50ســال اخیر کــه نمیدانم چند هــزار دقیقه میشــوند اما تنها
در فاصلــه  5دقیقــه از ذهنم میگــذرد گویی روز آشــناییام با او
تا آن صبح غمبار ماه از تابســتان 5 ،شــهریور 8/5 ،صبح چشم
برهمزدنــی بود .همه ایــن قریب نیم قرن ،کار دل بود و عشــق،
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یادی از  48نوروز با «داوود رشیدی»
( 1312ـ  5شهریور )1395

صبــوری و تــاش و
مســئولیت و بــاز هــم
عشــق و احتــرام .هرگز
ندیدم همسرم «آقای
خانهمــان» کالمی غیر
از عشــق و احترام نسبت به کشــورش ،مادر و پدر و خانوادهاش،
همســر و فرزنــدان و دوســتان و همکارانــش بــه کار بنــدد .او بــه
معنای واقعی پشتیبان و سرشار از عشق و عاطفه و به دور از ریا و
تظاهر بود .بعد از سپری کردن  48نوروز و  48تابستان و  48پاییز
و زمســتان ،در سال گذشــته بدون او در ماههای گذشته ،بدون او
زرد شــدن برگها و خــزان را و زمســتان برف و باران و ســرما را و
تمامی اتفاقات خوب و بد دنیا و کشورم را دیدم...
وقتی خواســتم به نوروز  96بیندیشــم و اشــک بریزم به یاد همه
همســران و نامزدهــا و عاشــقهای آتشنشــان افتــادم و خودم
را ســرزنش کــردم .وقتی به هفت ســین بــدون او میاندیشــم و
بغــض میکنم ،بــه خودم نهیــب میزنم تو که  48هفت ســین
در کنــار او بودی ،فکر کن درباره دختر جوانی که امســال قرار بود

نخســتین عیــد و نخســتین
ســفره هفتســین را در
کنــار محبــوب بگذرانــد...
محبوبش در آتش سوخت،
محبوب تو در کنارت بعد از
48ســال زندگی دســت در دســت تو زندگی را وداع گفت .وقتی
بــه فرزندانم و نــوهام فکر میکنم که امســال نوروز پــدر مهربان
را در کنار ندارند قلبم فشــرده میشــود اما با خــودم میگویم به
دخترهــا و پســرهای کوچولویی فکر کــن که رؤیای نوروز ،ســفره
هفــت ســین و اســباببازیهای رنگارنــگ را در دســتان پــدر
داشــتند ...که پدر را مظهر قدرت و رشادت میدانستند ،پدرانی
چون ســرو افراشته را صبح بوسیدند و بدرقه کردند و روزهایی با
امید و اضطراب برای دیدار دوبارهشــان گذشــت اما دریغ و درد
که تابوتهای پیچیده در پرچم سه رنگ ایران را به بهشت زهرا
بدرقه کردند .چطور بر ســفره هفت سین دلم اشک بریزم وقتی
چهــره همــه این زنهــا و بچههــای «مــرد خانه» از دســت داده
قلبم را میفشارد.

