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پیک خبر

جاودانههاییکاسطورهنیکوکار
زندهیاد عثمان محمدپرست ،افزون بر جایگاه واالی هنری در ایران و جهان ،بانی ساخت بیش از
توگو با شمسا ...پونه ،شاگرد و برادرزاده استاد و هوشنگ جاوید
 900مدرسه در کشور بود .در گف 
پژوهشگر موسیقی اقوام ،مهمترین دستاوردهای زندگی او را مرور کردهایم

آرانیان /بهبود ینیا -دوتار ،یار و همدم همیشگیاش را به کناری گذاشت و رفت ،اما
دل دوستدارانش زنــده خواهد ماند .استاد عثمان
ـوای «نــوایــی»او تا همیشه در جان و ِ
نـ ِ
محمدپرست ،آخرین بازمانده موسیقی مقامی خراسان ،صبح روز  29اردیبهشت در 94
سالگی درگذشت؛ شخصیتی که آوازه دوتارش از خراسان تا نقاط مختلف دنیا پیچید و دلها
را شیفته خود کرد؛ تا جایی که سامی یوسف ،خواننده مشهور در سال  97در ستایش او نوشت:
«استاد محمدپرست یكی از معدود استادان باقیمانده موسیقی عصر ما هستند .او سنتها
را زندگی میكند» .سال  96بود که نخستین کاشی ماندگار خراسان رضوی بر سر د ِر خانه
استاد محمدپرست نصب و نامش در فهرست گنجینه زنده بشری میراث فرهنگی ناملموس
ایران ثبت شد .وجه دیگر زندگی این نوازنده برجسته ،ساخت بیش از  900مدرسه به ِ
لطف
دوتارش است .وزیر فرهنگ و ارشاد اسالمی ،مدیر کل دفتر موسیقی وزارت ارشاد ،مدیر عامل
بنیاد رودکی و رئیس فرهنگستان هنر ،درگذشت این اسطوره موسیقی را تسلیت گفتند.
در ادامه ،گفتوگوی ما با شمسا ...پونه ،شاگرد و برادرزاده استاد محمدپرست و هوشنگ
جاوید ،پژوهشگر موسیقی نواحی ایران را درباره جایگاه عثمان محمدپرست در موسیقی اقوام
و زندگی و فعالیتهای خیرخواهانهاش میخوانید.
▪محبتمردم،تنهاآرزویعثمان

شــاگــرد و بـــــرادرزاده
استاد،ازماتمزدگی
شــــهــــر خـــــواف
میگوید و مردم
و مسئوالنی که
از وقـــتـــی خبر
درگــذشــت استاد
را شنیدهاند ،آمدهاند
تا اگــر کــاری هست ،انجام دهند .شمسا...
پونه ادامه میدهد« :من با افتخار شاگرد استاد

محمدپرستهستم.ایشاندرسال 91درمراسم
بزرگداشتشان در تهران ،من را معرفی کردند.
پدر من هم نوازنده دوتار بود و این رسالت را بر
گردنمحسمیکردمکهمسیرشانراادامهبدهم.
استاد عثمان از راه موسیقی ارتــزاق نمیکرد و
برایاجراازکسیپولنمیگرفت.بهدلیلهمین
رفتار صادقانهاش هم بود که شهره عام و خاص
شد .ایشان تنها بازمانده نسل قدیم موسیقی
خراسان بودند .همیشه میگفت من از کسی
چیزی نمیخواهم ،ولی محبت مردم و مسئوالن
رامیخواهم.همیشهبارویباز ازگردشگرانیکه

به خواف میآمدند ،استقبال میکرد و میگفت
تلفنمنهمیشهروشناست».
دوتارعثمان
▪ساختمدرسهبا
ِ
وصدایاستادشجریان

نوای«نوایی»،یادگاردورانجوانیزندهیادعثمان
محمدپرست است؛ زمانی که این نوا را در بدرقه
حجاجشنیدوبهدلشنشستوآنرابادوتارنواخت
و جاودانهاش کرد .شمسا ...پونه در این میان ،از
چگونگیشکلگیریجریانمدرسهسازیاستاد
محمدپرست میگوید« :ایشان در دوران جوانی
رانندهاتوبوسبود.شاعریبهناممجتبیکاشانی
به قصد دیــدن همکالسیاش در خــواف ،سوار
اتوبوسعثمانمیشود.آنزماناستادباآهنگها
و ترانههایی که از رادیو پخش میشد ،همخوانی
میکردند و مجتبی کاشانی از صدای او خوشش
میآید و وقتی متوجه میشود که استاد دوتار هم
مینوازد،بهاینفکرمیافتدکهبااستفادهازاشعار
خودش و نوای دوتا ِر عثمان ،میتوانند کمکی به
منطقه محروم خواف کنند .این میشود که شهر
به شهر برای اجرا میروند و از این راه برای فراهم
کردنامکاناتدراینمنطقهبرنامهاجرامیکنند.
از اینجا گــروه فرهنگیاوری جنوب خراسان
شکل میگیرد .رونق و شهرت این گروه به جایی
میرسد که در محفلی با حضور استاد شجریان،
خیری میگوید اگر استاد عثمان بنوازد و استاد
ّ
شجریان بخواند ،من هزینه ساخت یک مدرسه را
به طور کامل پرداخت میکنم .استاد در آخرین

آمار از تعداد مدرسههایی که از این راه ساخته
شده ،از بیش از  900مدرسه در مناطق مختلف
ایرانیادمیکرد.ایشاندرکشورهاییمانندکنیا،
ژاپن ،آمریکا ،فرانسه ،ترکمنستان و ...اجرای
برنامه داشت و همیشه میگفت من از این راه نان
نمیخورم،ولیدرخدمتمدرسهسازیهستم».
▪روحعثمان،درموسیقیحلشدهبود

هــمــچــنــیــن،هــوشــنــگ
جــاویــد ،پژوهشگر
برجسته موسیقی
اقوامکشوردرباره
جــایــگــاه اســتــاد
مــحــمــدپــرســت
در مـــوســـیـــقـــی
اقـــوام میگوید« :حل
شدن روح عثمان محمدپرست در موسیقی از
ویژگیهایشاخصاوبود.اودرمسیرموسیقی،
کــام ـ ً
ا خودساخته بــود و از راه تجربههای
شخصی به این مقام واال رسید و هیچ استادی
در این مسیر نداشت .او البته بیشتر از اینکه
یک هنرمند باشد ،یک نیکوکار بزرگ بود .این
نوازنده برجسته دوتار که چهرهای جهانی دارد،
در یکی از گفتوگوهایش گفته بــود «بعضی
از نوازندگان دوتــار را نمینوازند بلکه دوتــار را
میزنند» و این دو جمله ،دنیایی از تجربه را برای
ما بیان میکند» .جاوید خاطرنشان میکند:
«عثمان محمدپرست بر اساس کنجکاویهایی

که داشت ،دوتار ویژه خودش را ساخته بود که به
نظر من باید این دوتار ،به نام «دوتار عثمانی» یا
«دوتار خواف» نامگذاری شود .نکته قابل نقدی
که مسئوالن امر ،باید به آن توجه کنند این است
که آیا شیوههای نواختن عثمان محمدپرست که
میراثی تاریخی برای آیندگان به شمار میآید،
ثبت و ضبط شده اســت؟ دلیل این بیتفاوتی
به ثبت آثــار و سبک ایــن هنرمند بــزرگ و دیگر
اسطورههایموسیقیاقوام،تعجببرانگیزاست.
در مراسم بزرگداشت حاج قربان سلیمانی ،به
اشتباه،تصویرعثمانمحمدپرسترارویبنرچاپ
کرده بودند و این حکایت از عمق ناآشنایی برخی
افراد مسئول در موسیقی با چهرههای برجسته
دارد .در کشورهای دیگر ،استادان موسیقی را به
دانشگاههاومجامعهنریبزرگ،دعوتمیکنند
تاتجربههایخودشانراتدریسکنند؛امابرخی
مسئوالن موسیقی مقامی در کشور ما نسبت به
این موضوع غافلاند» .این پژوهشگر سرشناس
تصریح میکند«:محمدپرست،یکتنهوبراساس
تجربههای شخصی ،موسیقی منطقه خواف را
به جایی رساند که امــروز موسیقی آن منطقه و
تا حدودی موسیقی خراسان را با نام و سبک او
میشناسند.درموسیقی،معادالتیازقبیلکوک
ساز و نوع بیان ،اهمیت ویژهای دارد که قدما در
اصطالحبهآن«تحویلنغمه»میگویند.درجنوب
خراسان ،عثمان محمدپرست در دوتارنوازی
و نورمحمد ُدرپــور در آواز« ،تحویل نغمه» را در
صحیحترینشکلممکنانجامدادهاند».

کتاب صوتی «کلیدر»
با  100گوینده در100ساعت
رمــــان
نــســخــه ص ــوت ــی
ِ
«کلیدر» ،به نویسندگی
محمود دولـتآبــادی ،با
موسیقی کیهان کلهر،
کــــارگــــردانــــی آرمــــان
سلطا نزاده و گویندگی
بیش از  ۱۰۰هنرمند،
به بــازار خواهد آمــد .به
گزارش خبرآنالین ،این
اث ــر بــا فــضــاســازیهــای
گسترد ه صوتی که ترکیبی از انواع افکتهای
صوتی و موسیقی است ،تدوین و ارائه خواهد
شد .مراحل پیشتولید ،پژوهش ،ضبط و تولید
نسخه صوتی از حدود یکسال پیش آغاز شده
اســت و نسخه صوتی نهایی آن بیش از ۱۰۰
ساعت خواهد بود .جلد اول این کتاب صوتی،
تابستان  ،۱۴۰۱با همکاری فیدیبو ،رادیــو
گوشه و آوانامه منتشر خواهد شد.

درگذشت ونجلیس
آهنگساز مشهور یونانی
ونجلیس ،موسیقیدان
یونانی و خالق موسیقی
آثــاری چــون «اراب ـههــای
آت ــش»« ،فتح بهشت» و
«بلید رانر» در  ۷۹سالگی
درگــذشــت .بــه گــزارش
ایسنا ،دلیل درگذشت
ایــن آهــن ـگســاز نــامــدار
یــونــانــی هــنــوز مشخص
نشده است ،اما بر اساس
اعــام خبرگزاری آتن او در بیمارستانی تحت
درمانکووید ۱۹بودهاست.ونجلیسبیشتربرای
ساخت موسیقی فیلم برنده اسکار «ارابههای
آتش» به شهرت رسید .موفقیت موسیقی فیلم
«ارابههای آتش» دیگر موسیقیهای ونجلیس
را تحت تأثیر قرار داد ،اما او موسیقی تعدادی
از فیلمهای مهم از جمله «گمشده» را نیز در
کارنامه دارد.
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