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هنرمندان دست خالی در خانههای خود نشستهاند

نداسیجانی
خبرنگار

محمد اسحاق بلوچ نسب
آهنگساز ،خواننده ونوازنده پیشکسوت سیستان و بلوچستان

یادداشت

خبردرگذشتدوهنرمندبزرگموسیقینواحیایراندرهفتهگذشته-پهلوانرسولبخش
زنگشاهینوازندهسازقیچکوعیسیرســتمیافیننوازندهدوتارخراسانی-ودرگذشت
استاد«محمدامینرسولی»مشهوربه«فقهمینهینالس»ازاستادانپیشکسوتموسیقی
مقامیآذربایجانغربیدرسردشتباردیگرزنگخطرجدیبرایموسیقیاقوامرابهصدا
درآورد.استادانوپیشکسوتانیکهحافظمیراثگرانقدرهنروفرهنگایرانزمینهستندو
امروزبسیاریازآنهادرقیدحیاتنیستندویکبهیکدررنجوبیماریوتنگدستیوازهمه
ناگوارتردرفراموشیازمیانماپرکشیدندورفتندبیآنکههنروفرهنگنواختنسازهایشانیا
آوازومقامهاییکهسالهایسالونسلدرنسلباخودبههمراهداشتهاندثبتوضبطگردد.
برخیازاینهنرمندانکهسنوسالیازآنهاگذشتهتنهاحرفهشانموسیق یو نوازندگیو
خوانندگیاستوتعدادیازاینهنرمنداننیزمنبعدرآمداندکیازنهادهایمختلفدولتی
چونصندوقاعتباریهنریامؤسســههنرمندانپیشکسوتدریافتمیکنندکهب هگفته
خودشان،کفافمخارجامروزرانمیدهدخصوصاًاکنونکهبیماریکروناهمیناجراهای
معدودوانگشتشمارموسیقینواحیراهمتعطیلکردهاست.
محمدرضا درویشی از چهرههای نام آشــنای موسیقی ،بویژه موسیقی اقوام ایران است.
اینپژوهشــگروآهنگســازســالهایبســیاریاســتکهزندگیخودراصرفشناســایی،
معرفی و حفظ موسیقی نواحی کرده و دراین باره آثار بســیار به تألیف درآورده است .آثار
او در جهت شــناخت آداب و رســوم و آیینهای موســیقی اقوام مختلف ایران بوده و در
تحقیقاتوپژوهشهایوسیعتربزرگتریندایرهالمعارفسازهایایرانرابهتألیفدرآورده
اســت.درویشیبنیانگذارجشــنوارهموســیقینواحیاست،جشــنوارهایکهفرصتو
عرصهای برای هنرنمایی بزرگان موســیقی اقوام بوده و هست .درویشی براین نظراست
تنها راه نجات موسیقی نواحی همین نسل نوظهور و با استعداد است ،نسلی که امروز در
جشنوارههایمختلفحضورپیداکردهوهنرنماییمیکنندالبتههمچناننگرانآیندهاین
توگوبامحمدرضا
موسیقیاستمگرآنکهحمایتیازسویمسئوالنصورتبگیرد.گف 
درویشیرادرادامهمیخوانید:

فضای مجازی

محمدرضا درویشی پژوهشگر و آهنگساز از دغدغههای هنرمندان موسیقی نواحی ایران در شرایط امروز بحران ویروس کرونا میگوید

نسل جوان ناجی موسیقی نواحی است

تعدادی از هنرمنــدان ماهانه مبلغی را بهعنوان
مســتمری از صنــدوق اعتبــاری هنــر دریافــت
میکنندامادرکنارآنطرحتکریمهموجوددارد
که پیشتر هنرمندانی که در این طرح قرار داشتند
سیدمحمدطباطبایی مبلغ 250هزارتوماندریافتمیکردنداماازدی
دبیر شورای
ماه  98با پیگیری و دستور وزیر محترم فرهنگ و
ارزشیابی هنرمندان
ارشاد اسالمی رقم آن به 800هزار تومان افزایش
کشور و مدیرعامل
داده شــد .طرح تکریم البته ســاختار مشــخصی
مؤسسه هنرمندان
دارد وآیین نامه آن مصوب شورای عالی انقالب
پیشکسوت
فرهنگیاستوبهافرادیتعلقمیگیردکهباالی
 60سالسن 35،سالسابقههنریودارایسبکخاصهنریباشند.حالدراینبین
چهتعدادهنرمندموســیقینواحیوجودداردکهدارایســبکخاصهنریباشند؟
مشخصاًتعدادشان کم است اما شورای ارزشیابی هنرمندان ،نویسندگان و شاعران
کشوربهعنوانمتولیطرحتکریمبامساعدتصندوقاعتباریهنردرراستایکمک
به این هنرمندان تغییراتی دراین طرح ایجاد کرده و برای هنرمندان حوزه موســیقی
نواحی در مورد شــرط دارا بودن سبک خاص هنری با تساهل برخورد میکند ،به این
صورت که هنرمندانی را که دارای گواهینامه درجه یک هنری باشــند حائز این شــرط
میداند.حاالممکناستگفتهشودبرخیازهنرمندانموسیقینواحیایرانهرسه
شــرطالزمراداراهســتندامامبلغ 800هــزارتومانطرحتکریــمرادریافتنمیکنند
دلیل آن این اســت که تعدادی از هنرمنــدان بزرگوار اقدام الزم بــرای طرح تکریم از
جمله عضویــت در صندوق اعتباری هنر را بــه انجام نرســاندهاند .از ابتدای انقالب
اســامی تا به امروز بیش از 1000هنرمند کشورمان در مجموعه رشتههای هنری دارای

گواهینامهدرجهیکهنریهستندوالبتهتعدادهنرمندانیکهباالیشصتسالسن
دارند و دارای این مدرک هســتند حدود 700نفر است که باز تعدادی از این بزرگواران
جزو هنرمندان درگذشــته محســوب میشوند .از ســوی دیگر اطالعرســانی الزم در
مورد طرح تکریم برای هنرمندانی که شــرایط استفاده از آن را دارند صورت گرفته اما
ممکناستبازهمتعدادیازهنرمندانموسیقینواحییاهنرمنداندیگرحوزهها
ازاین موضوع مطلع نباشند که برای حل این مســأله اقدام خواهیم کرد .با همه این
اوصافتمامتالشمانایناستاگرهنرمندانموسیقینواحیشرایطاستفادهازاین
طرح را داشته باشند از آن برخوردار شــوند و اگر شرایط آن را دارند و استفاده
نکردهاند دبیرخانه شورای ارزشیابی هنرمندان در وزارت فرهنگ و ارشاد
اســامی آمــاده بررســی
درخواســت و نقدهــای
هنرمندان است .عالوه
بــر اقداماتی که از ســوی
صنــدوق اعتبــاری هنــر صورت
گرفته مؤسســه هنرمندان پیشکســوت که حدوداً 1000هنرمند
از رشــتههای گوناگــون هنری عضــو آن هســتند دراین مدت
تمام تالشهای خود را برای بهبود شــرایط هنرمندان انجام
داده اســت .بــه طور مثــال اواخر اســفند ماه و اردیبهشــت
امسال یک کمک هزینه برای هنرمندان واریز شد و درصدد
هســتیم کمک هزینه دیگــری را هم بــزودی واریــز کنیم.
عــاوه بر این اگر مشــکالتی
بــه لحــاظ امرارمعــاش

برای هنرمندان موسیقی نواحی که عضو این مؤسسه هستند به وجود آید حتماًاین
موضوع را در مؤسســه پیگیری میکنیم و به صراحت میگویــم تا به امروز هیچ یک
از هنرمندان عضو مؤسســه در حوزه موســیقی نواحی نبوده است که مشکل خود را
مطرح کرده باشــد و درصدد رفع آن نباشیم و به نتیجه نرسیده باشد .این هنرمندان،
میراث فرهنگ و هنر کشورمان هستند که باید از آنها محافظت شود و هنرشان ثبت
وضبطگرددتابراینسلآیندهومهمترازآنآرشیوموسیقیایرانبماندماننداستاد
رســولبخشزنگشاهیکهچندیپیشفوتکرداگرچهحمایتمادیخوبیازاین
هنرمند صورت گرفته بود اما ازهنرایشــان آنطورکه باید بهرهبرداری نشــد و
کارهایایشانثبتوضبطنگردیدوانتقالتجربهصورتنگرفت.

بخشی علیرضا سلیمانی
خواننده و نوازنده پیشکسوت دوتار خراسان

یادداشت

پیگیر مشکالت هنرمندان موسیقی نواحی هستیم

نگذارید فرهنگ گذشتگان فراموش شود

یادداشت

ëëدر روزها و ماههای گذشــته که بیماری کرونا شــیوع پیدا کرده است ،بخشی ازکسب
و کارها نیمه تعطیل شــدهاند و شرایط سختی در جامعه و در کل دنیا ایجاد شده است
کهالبته دراین بین حوزهفرهنگوهنرو بویژهموسیقیازایناتفاقات تلخ بینصیب
نمانده است ،بخصوص هنرمندان موســیقی نواحی که آسیب بیشتر و جدی تری را
متحملشــدهاند.باتوجهبهتجربهوشناختچندینسالشمانسبتبهاینحوزه،
چهتدابیریبرایبهترشدنزندگیهنرمندانموسیقینواحیبایداندیشیدهشود؟
موســیقی اقوام تحت تأثیر همه شــرایط مسلط درکشوراســت ،بهعنوان مثال
بخش مهمی ازجایگاه و اجرای این موســیقی درمراسم شادمانی وعروسی است
اما از زمان شــیوع این بیماری طبق دســتور وزارت بهداشت تمامی این مراسمها
در کل کشــور تعطیل شــده و تا زمانی که شــرایط کمی بهتر نشــود اجازه برگزاری
هیچ مراسم عروسی یا عزا وجود ندارد بنابراین کار اجراکنندگان موسیقی نواحی
هم تعطیل اســت .این درحالی اســت که اجراکنندگان این نوع موسیقی نسل در
نســل شغلشــان و راه امرار معاش شــان همین خوانندگی و نوازندگی است نه به
کار کشاورزی وارد هستند و نه دامداری و مشاغل دیگر و متأسفانه امروز میبینیم
هنرمنــدان موســیقی نواحی که تعدادشــان هم بســیار کثیر اســت از نــان خوردن
افتادهاند .بهطورمثال با نگاه به تعداد شــرکتکنندگان جشنواره امسال موسیقی
ملی جوان که بنا به شرایط بهوجود آمده بهصورت مجازی درحال برگزاری است،
خواهیــد دید چه تعداد هنرمند و عالقهمند در حوزه موســیقی اقــوام وجود دارد؛
زمانی که از آقای هومان اســعدی دبیر این جشــنواره سؤال کردم شرکتکنندگان
بخــش موســیقی نواحــی چــه تعداد هســتند پاســخ داد  800نفــر ؛ میــزان تعداد
شرکتکننده براساس شرط سنی تا حداکثر  29سال است اما با حذف شدن شرط
سنی با اطمینان میگویم بیش از 1000هزار نفرعالقهمند در این بخش وجود دارد
که از راه خوانندگی و نوازندگی در عزا و عروسیهای مردم کسب درآمد میکنند و
روزگار میگذرانند ولی امروز این بخش از درآمد زندگی هنرمندان موسیقی نواحی
کسر شده است؛ هنرمندانی که حتی طی سال هم کمتر مورد توجه قرار میگیرند
و البته برخی گروهها دراجتماع براین نظرند که این هنرمندان فعل حرام انجام
میدهند .این مسائل فقط یک پالن از مشکالت موسیقی نواحی است.
پــان دوم این اســت که اســتادان پیشکســوت این حــوزه که اکثریت ســن باالیی
داشــتند فوت کردهاند و دیگر در بین ما نیســتند ،مانند رســول بخش زنگشــاهی که
ازباقی ماندگان نسل قیچک نواز اهل سیستان و بلوچستان بود که هفته گذشته فوت
کــرد و امــروز تنها یک تتمه میانی از آن دوران باقی مانده اســت که این عزیزان هم
به مرحله پیری رسیدهاند و توانایی چندانی ندارند.اما دراین بین جوانانی هم دیده
میشود که جوانه میزنند و رهرو راه گذشتگان هستند .باید بگویم موسیقی نواحی
مانند رودخانهای اســت که توقف ندارد و همیشــه در جریان است ولی با شکلهای
متفاوت و با توجه به ســایق روز و ســلیقه شــخصی خود هنرمندان یا تقاضا و میل
مردم این موسیقی در حال تغییرو تحول است .این موضوع بدان معنا است که ساز
دوتار هیچگاه محو و فراموش نمیشود و تنها شیوه نوازندگی آن تغییر میکند.
ëëمتوقف شــدن فعالیت امروز هنرمندان موسیقی نواحی بهخاطرحفظ سالمت
آنها و مردم در مقابله با این بیماری است.
بلــه اما نوازندگان موســیقی نواحی روزبهروز دچار آســیبهای جدی تری
میشوند.

ëëاینآسیبهاچیست؟
بــا توجه به فضــای بهوجود آمده ،شــرایط اجراهای این هنرمنــدان محدودتر
شده است وهمچنان این نگرانی وجود دارد که جشنوارههای موسیقی یک به یک
تعطیل شــوند .بهطور مثال جشــنواره ملی موسیقی جوان که درهر دوره با جوش
و خروش روی صحنه اجرا میشــد ،امروز بهدلیل رعایت پروتکلهای بهداشتی و
محدود کردن سفرها از شهری به شهری دیگر ،بهصورت اینترنتی و مجازی برگزار
میشــود که برای برخــی از نوجوانهای هنرمند جذابیتی نــدارد .نکته دیگراینکه
بســیاری از شــرکتکنندگان بخــش موســیقی نواحی کــه در روســتاهای دورافتاده
زندگی میکنند دسترســی کمتری به اینترنت دارند و امکاناتشــان ضعیف اســت
ما حتی در خود شــهر تهران هم که کالنشــهر بزرگی است مشکل قطعی اینترنت
داریم چه برســد به روســتاهای دورافتاده و همین امر موجب میشــود هنرمندان
موســیقی نواحــی شناســایی و معرفــی نشــوند و آســیبهای جــدی ببیننــد .امــا
درکناراین اتفاقات و مسائل امروز این هنرمندان جای امیدواری است ساز قیچک
که در بلوچستان آسیبهای جدی دیده بود در این دوره از جشنواره ملی موسیقی
جــوان با  6شــرکتکننده کودک و نوجوان حاضر شــد که ســاز قیچــک مینوازند و
ما نیز در جهت تشــویق ،همه این شــرکتکنندگان را قبول کردیم تا در جشــنواره
حضور داشــته باشــند اما با این اوصاف بازهم اطمینان دارم در گوشه و کنار کشور
هستند نوجوانان و جوانان دیگری که بهدلیل عدم امکانات و دسترسی به اینترنت
فرصت شرکت دراین جشنواره را از دست دادهاند.
ëëبه هر حال در هر اســتانی انجمنهای موسیقی و دفاتر ارشاد وجود دارد که نظارت
براین مسائل از وظایفشان است؟
بله اما آنطور که باید و شــاید شناختی از موســیقی نواحی ندارند و نمیدانند
فــان هنرمنــد در آن روســتای دورافتاده چه کســی اســت! انجمنهای موســیقی
شهرستانها اغلب به شهرستانهای مرکزی اشراف دارند نه به روستاهای اطراف.
ëëاشاره کردید جشــنواره ملی موســیقی جوان میزبان شــرکتکنندگان نوجوان و
جوان مســتعدی درموســیقیهای مختلف بویژه موســیقی نواحی بوده و بیتردید
همین نسل جوانمیتوانند ناجیوحافظموسیقیاقوام باشند .سؤالایناست آیا
تنهاراهشناساییاینهنرمندانجوانبهجشنوارهموسیقیجوانخالصهمیشود؟
تأکید من هم همین اســت که تنها نســل جوان میتوانند موســیقی اقوام را از
خطر فراموشــی و نابــودی نجات بدهد چرا که بســیاری از پیشکســوتان این حوزه
فوت کردهاند یا در روزگار کهنســالی هســتند بزرگانی که طالیه دار موســیقی اقوام
بــوده و هســتند .اما بــرای ادامه این مســیر و حفظ ایــن میراث بزرگ تنهــا راه آن
حمایت دولت از این موسیقی است که دولت هم برای خود هزاران مشکل دارد.
دولت باید ابتدا خود موســیقی را به رســمیت بشناسد و دوم رکن شاخص و مهم
موســیقی کشــور را که موسیقی نواحی و موســیقی اقوام است به رسمیت بشناسد
امــا تــا زمانی که این همه گرفتاری و بدهکاری و مشــکالت معیشــتی مردم وجود
دارد بعید میدانم نوبت به هنر و موســیقی نواحی برســد ،درحال حاضر هم که
دولت گرفتار تأمین معاش مردم در دوران کرونا است .جای تأسف است که هنر
دراین سالها در ردیف دهم بودجه کشور قرار داشته این درحالی است که باید به
موسیقی نواحی بودجه جداگانه اختصاص بدهند اما وقتی برایشان مهم نیست
بودجهای هم به آن اختصاص پیدا نمیکند.

ëëعالوه برحمایتهای دولتی ،خود هنرمندان این موسیقی چه کمکی میتوانند
داشته باشند تا این موسیقی آرام آرام فراموش نشود؟
هنرمندان موسیقی نواحی جیبشان خالی است به چه کسی میتوانند کمک
کنند و درخواســت به چه کســی داشــته باشــند! این بنده خداها به امید خدا رها
شد هاند.
ëëبا این اوصاف سرنوشت موسیقی نواحی چه خواهد شد؟
نمــی دانــم ولــی آینــده خوبــی نخواهــد داشــت ،مگــر اینکه نســل جــوان در
جشــنوارههایی همچون جوان و نواحی تشــویق بشــوند و این موســیقی را نجات
بدهند .امسال که جشنواره موسیقی جوان بهصورت مجازی برگزار میشود حاال
سال دیگر هم خدا بزرگ است.
ëëوظیفــه ســازمان میــراث فرهنگــی در ثبــت آواهــا و ســازهای موســیقی نواحی
چیست؟
میراث فرهنگی غالباً میراث ملموس یعنی ابنیه و بنا را به رسمیت میشناسد
اما میراث فرهنگی تنها خشت و گل نیست ،به عقیده من میراث فرهنگی وظیفه
دارد بخشهایی از موســیقی نواحی ایران مانند ســازها ،ادبیات و موســیقی شان
را درمیراث غیرملموس به ثبت جهانی برســاند اما متأســفانه موضوع کاریشان
چیز دیگری است.
ëëتا به امرو ز سازی از موسیقی نواحی به ثبت ملی یا جهانی رسیده است؟
دقیقاً نمیدانم اما شــنیدهام ســاز تار به ثبت جهانی رســیده اما هیچ ســاز یا
مقامی از موسیقی نواحی ثبت میراث فرهنگی نشده است.
ëëآیا طی این ساله ا سازی از سازهای موسیقی نواحی فراموش شده است؟
بله تعدادی از ســازهای ما تا چند ســال دیگر فراموش میشــوند بهطور مثال
یک ســاز دایره در اســتان کرمان اســت که  10ضلعی اســت که یکی دو سال دیگر
اساســاً فرامــوش میشــود .همچنیــن ســاز دیگــری درکرمــان وجــود دارد ب ه نام
«جاریگ» که به شــکل یک قوطی بوده و داخل آن شــن میریختند این ســازهم
تا یکی دو ســال دیگر فراموش میشــود .ســاز دیگر جوغ نام دارد که جزو معدود
سازهای سنگی دنیا است .این ساز با پوستی که روی آن کشیده شده بود روی سر
شــتر یا اولین شــتر کاروان میانداختنــد و مینواختند یعنی زمانی کــه کاروان ها
در طوفان شــن گیر میکردند ،افراد مجبور به بســتن سر و صورت خود میشدند
لذا یک نفر که روی شــتر بهعنوان راه بلد مینشســت ،جوغ را به شــتر میبســت
و روی آن میکوبید و ســایر افراد کاروان با شــنیدن صدای این ســاز ادامه مسیر را
پیدا میکردند ،اما اکنون این ســاز نوازنده و کاربردی ندارد و منقرض شده است.
ناگفته نماند اســتان کرمان مرکز ســازهای عجیب و غریب است که در جلد دوم
کتاب دایرهالمعارف هم به آن اشاره کردهام.
ëëاین سازهای منسوخ شده جمعآوری شده است؟
بله در موزه موســیقی ایران اکثریت این ســازها وجود دارد و تمام این ســازها
را تهیه کردم و درآنجا نگهداری میشود حتی سازهایی که فراموش شده است.
ëëدر بحث تألیف و پژوهش چطور! آیا نسل امروز در این بخش فعالیت میکنند؟
بلــه درحال حاضــر اکثریت جوانــان از پژوهشهای من اســتفاده میکنند که
بازهــم جای شــکرآن باقی اســت البتــه جوانهایی هم هســتند کــه دراین زمینه
فعالیت میکنند و در جریان کارهای آنها هستم.

متأسفانه شیوع ویروس کرونا دراین چند ماه اخیر وحتی شاید درروزهای پیش رو
موجب شــده همه برنامههای هنری بویژه اجراهای موســیقی به تعطیلی کشیده
شــود و دراین بین تدریس موســیقی و تعداد اندک جشــنوارههایی هــم که برگزار
میشــد متوقف شده است و هنرمندان دست خالی در خانههای خود نشستهاند.
نــه اجرای موســیقی بــرای گذراندن امرار معــاش وجود دارد و نــه کمک چندانی
ازســوی نهادهــای مختلف فرهنگــی و دولتی .البته وزارت ارشــاد اعــام کرده بود
هنرمندانــی که در پی شــیوع این بیماری خانه نشــین شــدهاند و ضــرر و زیانهای
مالــی دیدهانــد کمکهــای مالــی و حمایتی دریافــت می کننــد  .بنابراعــام این
خبرحدود دوماه گذشــته ازطریق مؤسســه هنرمندان پیشکســوت ایــن موضوع را
پیگیری کردیم و نامه نوشتیم اما تا به امروز پاسخی دریافت نشده است.دریافتی
من از مؤسســه هنرمندان پیشکســوت ماهیانه  700هزارتومان اســت آن هم برای
یــک خانواده  15نفــره با این تورم و بحران اقتصادی امــروز .این میزان پول کفاف
چه بخشی از زندگیام را خواهد داد! کسی نمیداند ویروس کرونا بعد ازچند ماه،
هفتــه و روز از بین خواهــد رفت اما خورد و خوراک ما که ربطی به کرونا ندارد باید
زندگی ما هنرمندان به طریقی اداره شود و حمایت شویم .با تعطیلی مراسمهای
عروســی و عــزا که بخش مهمی از اجراهــای ما هنرمندان در این مراســمها بود و
همچنین کالسهای آموزشی دیگر چه دریافتی میتوانیم داشته باشیم! آن هم
هنرمندانی که نه کارمند هســتند ،نه کاســب ،نه کارگر؛ چگونه زندگی کنند! حرفه
من تنها خوانندگی اســت ،آن زمان که جوان بودم شــغلم خیاطی بود االن دیگر
هیچ کاری نمیتوانم انجام بدهم .هرگاه هم که این موضوع را با مسئوالن مطرح
میکنیم میگویند بودجه نداریم.
البته رئیس اداره فرهنگ و ارشاد اسالمی شهرستان چابهار آقای محمدی کمک
و حمایتهایی داشته و تالش کردهاند دراین شرایط اجرای موسیقی برای ما برگزار
کنند تا بتوانیم زندگی خود را بگذرانیم .بخش آموزشی هم اوضاع بسیار بدی دارد،
 5-4نفر شــاگرد در یک اتاق کوچک با ماســک کنار هم نشســته ایم و به سختی کار
انجام می گیرد که همین تعداد معدود هم روزبهروز کمتر میشوند.
امروز هم میبینیم که متأســفانه هنرمندان پیشکســوت موســیقی یک به یک
فوت میکنند نمونه آن رســول بخش زنگشــاهی بود که همین چند روز گذشــته از
بین ما رفت و آن روز در فضای مجازی نوشــتم ســام و صد ســام میفرســتم به
مرده پرســتان دنیایــی که تا زمانی کــه هنرمندان زنده هســتند ارزش یک نگرانی
ت فراوان ارســال
ندارنــد و زمانــی که این هنرمندان فوت میکنند پیامهای تســلی 
میکنند .البته پسر آقای زنگشاهی هم نوشته بود  10روز پدرم دربیمارستان بستری
بود اما یک نفر از مسئوالن به عیادت و احوالپرسی او نیامد اما بعد از فوت او همه
ابراز ناراحتی کردند .من  78ســال ســن دارم و جای تأســف اســت که باید بگویم
تنها نام هنرمند اســت که برای آنها ارزشمند اســت برای هنر او هیچ ارزشی قائل
نیســتند وامروز که رســول بخش زنگشاهی فوت کرده به اسم او خیابان ،مجسمه،
بزرگداشــت و دیگر تشــکیالت انجام میگیــرد اما این موضوع چــه تأثیری بعد از
مرگ او خواهد داشــت! رسول بخشهای بســیاری از بین ما رفتهاند ،هنرمندانی
را کــه زنــده هســتند دریابید و بــرای آنها جایگزین پیــدا کنید تا موســیقی نواحی و
فرهنگ و هنر ایران از بین نرود .هرچند که این انتقادات و مشکالت تنها مختص
به هنرمندان سیســتان و بلوچســتان نبوده بلکه شــامل همه هنرمندان موسیقی
اقوام در کشــور است و از این مســأله رنج میبرند .یک ضرب المثل بلوچی است
که میگوید تا زمانی که زنده بود یک دانه خرما روی درخت به او ندادند وقتی که
ُمــرد کل آن خرما را به گردنش میبندند ....تنها امیدوار وخوشــحالیم درشــرایط
امروز وهجمه موسیقیهای مختلف چون رپ و پاپ
و ...همچنان موســیقی اقوام زنده اســت و نفس
میکشد چرا که این موسیقی ریشه در فرهنگ
و هنر کشــورمان دارد .بهطور مثال پیش از این
تنهــا دو قیچــک نواز بزرگ در بلوچســتان بود
اســتاد رســول بخــش زنگشــاهی و اســتاد علی
محمــد بلــوچ معــروف به «علیــوک» امــا امروز
میبینیــم فقــط در یکــی از روســتاهای
نزدیک بــه چابهــار 5-4
قیچــک نــواز جــوان
عالقهمنــد ،ســاز
ینوازند.
م 

این روزها شیوع ویروس کرونا همه مردم را خانه نشین کرده و شرایط سختی را
میگذرانیم .من نیز از نوروز به بعد هیچ اجرای موســیقی نداشــتهام ودرآمدی
هم ندارم البته شغلم کشاورزی است و درکنار آن ،همه خانواده به موسیقی هم
میپردازیم ،اما وقتی موســیقی درجریان نباشد آسیب میبیند .هرچند پیش از
این هم موسیقی ما اوضاع خوبی نداشت و فعالیتها کم بود و تنها هر کسی به
انــدازه توان خود تالش میکــرد آن را حفظ کند امروز هم که این اتفاقات در کل
دنیا افتاده همه چیز تعطیل شده است .از نوروز  99هم از سوی شورای ارزشیابی
هنرمندان ،نویســندگان و شــاعران عضو طــرح تکریم هنرمندان قــرار گرفته ام.
دراین طرح مبلغی نزدیک به  800هزار تومان دریافت میکنم که البته معتقدم
این مبلغ درشأن ما هنرمندان نیست...
من امروز در سن  75سالگی هستم و توانایی آموزش دادن موسیقی را ندارم
و تنها میتوانم یک کمک کوچکی به جوانان داشته باشم .هرچند در این روزها
همین آموزشها هم بهصورت مجازی شده است اگرچه معتقدم آموزش غیر
حضــوری چندان تأثیرگذار نیســت و خاصیت موســیقی ما این اســت که ســینه
به ســینه منتقل شــود .بنابراین با شــرایط حال حاضر میراث فرهنگــی و وزارت
ارشــاد موظف هســتند برای حفظ موســیقی اقوام ایران وهمین تعداد اســتاد و
پیشکســوت باقی مانده تالش کنند تا این موســیقی از بین نرود و فراموش نشود
چرا که همانطور که شــاهد هستیم فرهنگ قدیم بخشــی گری در حال نابودی
است ،اگرچه نســل جوان مشتاقانه دنبال میکنند اما نیاز
است این موسیقیها ثبت و ضبط شوند.
من فرزند حاج قربان ســلیمانی هســتم وآثار بسیار
باارزشــی از پــدرم بــه یــادگار مانــده اســت کــه وزارت
ارشــاد بایــد کمــک کنــد کتابهــا و آثارموســیقی او
ازبیــن نــرود .دراین ســالها که در موســیقی
فعالیــت میکنــم تالش کردم مســیر
پدرم را ادامه بدهم تا موســیقی
گذشــتگانم حفــظ و باقــی
بماند .موســیقی مقامی برای
یــک روز یــا صــد ســال نیســت
این موســیقی فرهنگی اســت
کــه از گذشــتگان تــا بــه امروز
برجــای مانــده اســت و اگــر
همیــن را هم حفظ نکنیم و
از دســت برود دیگــر فاتحه
این موسیقی خوانده است.

