روزآنالين
http://www.roozonline.com/persian/honarerooz/honare-rooz-2item/archive/2013/march/06/article/-8c0891e511.html
چھارشنبه  ١۶اسفند ١٣٩١

شرح
رھيار شرﯾف

گزارشی از ھشتمين برنامه ی بنياد توس لندن
سفرھای مارکوپولو و موسيقی امير خسرو دھلوی

آوردگاھی از شعر و رقص و موسيقی و مرور دوباره ی افسانه ھای تارﯾخی .اﯾن بار نوبت به
تارﯾخ " راه ابرﯾشم " و افسانه ھای مارکوپولو رسيده بود تا بر صحنه ی سالن لوگان ھال لندن
ظاھر شوند و وقت موسيقی خاطره انگيز سالھای دور مشرق زمين شده بود تا کيلومترھا
دورتر نواخته و شنيده شوند.
بنياد توس لندن که در سابقه ی فعاليت حرفه ای اش بيشتر از رﯾشه ھای تارﯾخی اﯾرانيان
گفته و سعی داشته تا ھنر ) به خصوص رقص و موسيقی ( اﯾران زمين را زنده کند در
ھشتمين برنامه اش ،شب بزرگداشتی ترتيب داده بود برای " امير خسرو دھلوی " شاعر
فارسی گوی ھندی تبار سده ی ھفتم و ھشتم.
حافظه ی اﯾرانی او را با عنوان " امير خسرو دھلوی " به ﯾاد می آورد .محققين غربی اما می
گوﯾند که نام او " امير خسرو " بوده و " دھلوی " ھم ،تنھا لقبی ست که اﯾرانی ھا به واسطه
ی سرزمين اقامتش به وی داده اند .تذکره نوﯾسان شرقی ھم از او با نام حکيم ابوالحسن
ﯾَمينالدﯾن ﯾاد کرده اند .ھر چه باشد ،گفتن از اﯾن شاعر پارسی گوی سبب شده بود تا
اﯾرانی ھای بسياری در ھواﯾی که بوی بھار می داد ،گرد ھم بياﯾند و شبی را با رقص و ساز و
موسيقی سر کنند.

در اﯾن برنامه که عصر روز ﯾکشنبه و در سالن مجلل لوگان ھال لندن برگزار می شد " فخری
نيکزاد " گوﯾنده ی پيشين رادﯾو و تلوﯾزﯾون اﯾران و " کليفور اليسون " دوبلور و اکتور کنونی
تلوﯾزﯾون ھای رسمی برﯾتانيا اجرای برنامه را به عھده داشتند و گروھی از بازﯾگران ،نوازندگان
و رقصنده ھای اﯾرانی ،ھندی و اﯾتالياﯾی ھم اجرای قسمت ھای مختلف نماﯾشی برنامه را.
" فخری نيکزاد " گوﯾنده ی فارسی زبان برنامه ،نماﯾش ﯾکشنبه شب را با شرح فعاليت ھای
فرھنگی امير خسرو دھلوی آغاز کرد: ...
" ...؛ او غزل اﯾرانی را وارد شعر ھندى كرد و سبك موسيقی "قوالی" در واقع از ابداعات
اوست .او فلسفه موسيقی اﯾرانی را به ھندی ھا معرفی كرد و باعث تكامل بسيارى از آالت
موسيقی شد که ھنوز ھم در شمال ھند متداول اند ،چونان چون سی تار ،سراد ،سنتور،
شھنای و تابال" ...
در ادامه ی برنامه " کليفور اليسون " که اجرای انگليسی برنامه را عھده دار شده بود از
تارﯾخچه ی جاده ی ابرﯾشم گفت و دوره ی تارﯾخی رونق آن راه نزد اﯾرانيان .راوی برنامه گفت
که اﯾن جاده به واسطه ی انتقال ابرﯾشم چينی ھا به اروپا بدﯾن نام معروف شده.
در ادامه از دوران صفوﯾه گفته شد که روزگار تسلط اﯾرانيان بر بازارھای ميانی اﯾن راه بوده
است .اھميت تارﯾخی اﯾن راه ھم بدﯾن دالﯾل استوار شد که: ...
" ترکيب جاده ھاى اصلی راه ابرﯾشم و مسيرھای تجاری محلی باعث ارتباط شھرھای
مختلفی درميان ملل گونه گون گردﯾد و مھمترﯾن عامل در توسعه و پيداﯾش تمدنھای اوليه در
آسيا و شرق اروپا شد" ...
اما اﯾن جاده؛ برای اذھان غربی ﯾادآور خود به خود مارکو پولوی ونيزی است .ھم آن تاجر
معروفی که افسانه ھاﯾش از تمدن ھای دور ،نقل محفل مردم شرق و غرب شد و انگيزه ی
بسياری از مالحان برای سفر به دور دست ھا .برنامه ی راه ابرﯾشم بنياد توس نيز ،به ھمين
منوال ادامه پيدا کرد.
نخستين صحنه ی نماﯾش ،از دﯾالوگ ھای دو زندانی می گفت .ﯾکی مارکو پولوی جھانگرد و
دﯾگری روستيچلوی نوﯾسنده .از قرار قصه ،اﯾن دو پس از شکست ونيزی ھا از مالحان
جنوواﯾی در زندان ھای کشور جنوا گرفتار آمده بودند .در ھمان زندان بود که مارکوپولو از
افسانه ھای زندگی مردمان گونه به گونه ی زمين می گفت و ھم سلولی نوﯾسنده اش ،می
نوشت ...تا حاضرﯾن در سالن ھمراه رواﯾت ھای مارکوپولو به سرزمين ھای شرقی سفر کنند
و با رقص ھا و لباس ھای آن دوران آشنا شوند.
شيوه ھای متفاوت داد و ستد مردمان در " بازار" ی که از جمله ی بنيان ھای فرھنگی
مشرق زمين است نيز از جمله ی دﯾگر قسمت ھای ثابت برنامه بود .نماﯾه ھاﯾی از بازارھای
گل و ادوﯾه و فرش و جواھر در ممالک مھم شرقی از جمله صحنه ھای متفاوت تکه ھای
نماﯾشی برنامه ی ﯾکشنبه شب بودند .در اﯾن تکه ھای نماﯾشی ،سامان خالوه به لباس
مارکوپولو در آمده و دارﯾوش الوند ،اﯾفاگر نقش روستيچلو شده بود.
رقص دسته جمعی شادی جنواﯾی ھا ) پس از پيروزی بر کشور ونيز( و اجرای ﯾک نفره ی
ترانه ی " دنيا – اﯾل موندو " قسمت ھای بعدی برنامه بودند تا بدﯾن ترتيب خط داستانی
برنامه ھم از ونيز آغاز شود و به کشورھای مشرق زمين برسد.
سفر در ادامه ی مدﯾترانه ،به اورشليم و دمشق و بغداد و اﯾران رسيد و رقص ھا و بازارھای
آن سرزمين ھا در نماﯾه ھاﯾی قصه گون به روی صحنه رفتند .در اﯾن ميان راوﯾان برنامه ھم

شمه ای از تارﯾخ شھرھای مھم و تاثير گذار راه ابرﯾشم را قرائت می کردند .در ھمين
قسمت ،دمشق ،بغداد و بلخ اﯾنگونه معرفی شدند:
دمشق :
در قرن سوم ميالدی ايجاد شد و ﯾکی از قدﯾمی ترﯾن شھرھای خاور ميانه است .در آن زمان
مرکز شکوفائی صنايع دستی مثل شمشير سازی وتوربافی بود .دمشق شھرى است
منحصر به فرد كه حتى امروزه ھنوز آثار تمدن ھای ﯾونانی ،رومی واسالمی در آن دﯾده می
شود .اﯾن شھر نخست به دست آشورى ھا و سپس در سال  ۵٣٠قبل از ميالد به دست
ايرانيان افتاد و در سال  ٣٣٣قبل از ميالد بخشى از امپراتورى اسكندر و چند قرن بعد پايتخت
خلفای بنی اميه شد.
بغداد
دومين شھرقدﯾمی خاور ميانه بغداد است که در قرن ھشتم ساخته شد و پاﯾتخت خلفای
عباسی قرار گرفت .برای سالھای متمادی اﯾن شھر به عنوان مرکز فرھنگی ،تجارتی و علمى
دنيای اسالمی شناخته می شد .بغداد ھمچنان بزرگترﯾن شھر دنيای آن روز بود و جمعيتی
در حدود ﯾک ميليون و دوﯾست ھزار نفر را در خود جای داده بود .ولی اﯾن شھر در نيمه دوم
قرن  12با حمله مغوالن از بين رفت و از آن به بعد دوران افول آن آغاز شد.
بلخ
بلخ از خطه خراسان شھری قدﯾمی ست و مرکز زرتشتيان .در تقسيم بندی ھای امروزی
درشمال افغانستان واقع است .مزارشرﯾف را که به آرامگاه مقدس زرتشت معروف است از
لحاظ تارﯾخی به کيومرث پادشاه اﯾرانی نسبت می دھند .مارکوپولو از اﯾن شھر به عنوان
شھرى اشرافى و بزرگ ﯾاد می کند .ﯾونانی ھا نام آنرا "باکترﯾا "خوانده اند که ﯾادآور مرکز و
پاﯾتخت تغارستان است.
گفتن از "حسن صباح " ھم شاﯾد دﯾگر قسمت مورد توجه برنامه بود .مارکو پولو شخصيت
غرﯾب حسن صباح را برای روستيچلو شرح داد و عنوان کرد که او در قلعه ی الموت سکنی
داشته .به پيروانش حشيش و شراب می داده و آنھا را فداﯾی خودش می کرده.
سفرھای مارکو پولو و برنامه ی راه ابرﯾشم در ادامه به بازار ھای اﯾران و افغانستان و چين
رسيدند و رقص ھای بومی اﯾن سرزمين ھا .ھم آن طور که پيش تر اشاره اش رفت ،اﯾن راه
به واسطه ی " ابرﯾشم " چينی ھا بدﯾن نام شھرت پيدا کرده .اﯾن برنامه در ادامه ی راه به "
چين " رسيد و پيش تر از رقص طاووس و موسيقی چينی ،تمدن اﯾن سرزمين اﯾنگونه معرفی
شد:
" چين باستان صاحب ﯾکی از قدﯾمی ترﯾن تمدن ھای دنيا بود .سيستم سياسی چين
سلطنت وراثتی براساس سلسله ﯾا خاندان بوده است .اولين دولت واحد چين توسط " کين
شی ھوانگ" از اﯾالت کين در  ٢٢١قبل از ميالد به وجود آمد .او خود را اولين امپراطور چين
معرفی کرد؛ ولی امپراطوری او تنھا پانزده سال طول کشيد .سلسله بعدى "ھان" فرمانرواﯾی
چين را بين سالھای  ٢٠۶قبل از ميالد و  ٢٢٠بعد از ميالد به دست گرفت و در ميان توده ھا
ھوﯾت فرھنگی "ھان" را ابداع کرد که تا امروز ادامه دارد" ...
قصر خان مغول در چين ،آخرﯾن تکه ی نماﯾشی قسمت نخست برنامه بود تا حاضرﯾن در
سالن با استراحتی کوتاه برای بخش بعدی برنامه آماده شوند .دومين قسمت برنامه ی راه

ابرﯾشم از سرزمين جادوﯾی ھند می گفت و سازھای بومی آن خاک .بازار ادوﯾه و ابرﯾشم
ھند ھم استيج ھای بعدی برنامه بودند.
سرزمين ھند زادگاه امير خسرو دھلوی ست .ھم او که اﯾن برنامه به پاس بزرگداشت او
ترتيب داده شده بود .بخش بعدی برنامه به مرور اشعار اﯾن شاعر پارسی گوی اختصاص
داشت .سرآخر ،فخری نيکزاد راوی ابياتی از شعرھای امير خسرو دھلوی شد.
توضيحات انجامين برنامه ھم ،حرف ھای جميله خرازی ،بنيان گذار بنياد توس بود .او گفت که
برخی از محققين غربی بر اﯾن باورند که سفرھای مارکوپولو ھرگز از سواحل درﯾای سياه
خطور نکرده .او ھمچنين عنوان کرد که اﯾن تاجر ماجراجوی ونيزی ،انگار قصه ھاﯾش را از دﯾگر
تجار رومی شنيده بوده باشد؛ھم آنھا که در سواحل درﯾای سياه با بازرگانان ھندی و ترکی و
اﯾرانی داد و ستد می کرده اند...

‐http://www.roozonline.com/persian/honarerooz/honare‐rooz‐2
item/archive/2013/march/06/article/‐e63d880f8c.html

چھارشنبه  ١۶اسفند ١٣٩١

گفت و گوی روز

محمد صفرﯾان
گفت و گو با فخری نيکزاد
نقصان معياری برای سنجش فارسی درست...

چھره اش آشناست و صداﯾش آشنا تر " .فخری نيکزاد " گوﯾنده ی رادﯾو و تلوﯾزﯾون اﯾران،
سالھاست که جالی وطن کرده و مردمی را با نوستالژی صداﯾش تنھا گذاشته " .خانم نيکزاد
" گوﯾنده ی ثابت بنياد توس است و در جملگی برنامه ھای اﯾن کانون با عنوان گوﯾنده ی
فارسی ھمکاری داشته است .در حاشيه ی برنامه ی " راه ابرﯾشم " به سراغ خانم نيکزاد
رفتم تا با او از زبان فارسی بگوﯾم و شيوه ی درست ادای کلمات...
گپ و گفت مان از سالھای دورشروع شد .از دوران فعاليت حرفه ای او و آن زمان که نرخ بی
سوادی و کم سوادی در اﯾران به مراتب بيش تر از اندازه ی امروز بود .از زمانی که رادﯾو و
تلوﯾزﯾون تا حدودی مراجع فارسی درست به حساب می آمدند و گوﯾندگان خواھی نخواھی
معلمينی بودند برای آموختن اﯾن زبان به قشر عظيمی از مردم طبقات ميانی جامعه...
برای شکل گرفتن و آغاز گفت و گو ،پرسيدم که خود او فارسی درست را از کجا و
با چه معياری آموخته ...او ھم با زبان عاميانه مردم و به قول خودش با لھجه ی بی
لھجه ی تھرانی گفت:
" ،...من واال نمی تونم بھتون بگم زبون فارسی رو ،درستش رو ،صحيحش رو از کجا ﯾاد
گرفتم .من ھم مث ھمه ی محصلينی که تو مدرسه ھا ھستن و درس می خونن بودم،

منتھا چيزی که برای من ھميشه مھم بود ،عالقه ام به شعر بود .من ھميشه عالقه مند
بودم که شعر بخونم و ﯾکی از چيزھای که اھميت می دادم خيلی بھش اﯾن بود که شعر رو
اول خودم بفھمم بعد بخونمش ،نمی دونم منظور من رو متوجه می شيد ﯾا نه" ...
گفتم بله؛ معنای درست کلمه ،بی شک شيوه ی درست بيان ش رو مشخص می
کنه و ادامه دادم ،ﯾعنی شما ھم با درک درست از معنی لغات شيوه ی تلفظشون
رو تعيين می کردﯾد...
و او گفت:
" بله .من فکر می کردم اگر خود من اﯾن شعر رو نفھمم ،مسلما دﯾگری ھم از زبان من
نخواھد فھميد .در نتيجه روی عالقه مندی ای که داشتم به اﯾن مسأله دقت می کردم .ﯾادم
می آد ،زمانی که وارد تلوﯾزﯾون شدم برای ورود به کار تست گوﯾندگی دادم و زمانی که منتظر
جواب بودم که ببينم من رو پذﯾرفتن ﯾا نه ،ھمان تست رو از تلوﯾزﯾون پخش کردن .ﯾعنی کامال
قابل پخش بود" ....
در ادامه از پيچيدگی ھای بيان گفتيم و فقدان مرجعی مطمئن برای شيوه ی
صحيح نگارش و بيان کلمه .از او پرسيدم که روال کار در آن سالھا چطور بوده و
مرجع و مھر تاﯾيد کدام ھا بوده اند...
" در زبان فارسی مرسوم کلمات عربی زﯾاد ھست و اﯾنھا به زﯾر و زبر احتياج دارند و اگر نباشد
گاھی معانی کلمه ھا عوض می شن .خود لغات فارسی ھم؛ بسياری از لغات فارسی ھم
به زﯾر و زبر احتياج دارند .برای اﯾن موضوع ھم ما ھميشه ﯾک تھييه کننده داشتيم که اﯾنھا
معموال تحصيل کرده ھای ادبيات فارسی بودند .ﯾعنی اگر اشکالی داشتيم در اﯾن زمينه ھا با
آنھا در ميان می گذاشتيم" ...
خانم نيکزاد ھمچين درباره ی اعمال سليقه ھای شخصی گوﯾندگان ھم اﯾن طور
توضيح داد:
" من اگر می خواستم شعری رو بخونم ،روی احساس خودم کشش ھا رو در نظر می گرفتم؛
ﯾعنی اﯾنکه فکر می کنم اﯾن ﯾک نوع سليقه ی خاص خود من بود که اﯾن حروف با چه کشش
ھاﯾی قشنگ تر می شن .دﯾگران ھم سليقه ھای دﯾگری داشتند .کما اﯾنکه اگر دقت کرده
باشيد ھمه ی گوﯾنده ھا مثل ھم نمی خواندند .ﯾعنی درست می خواندند ولی از لحاظ
کشش حروف ﯾا تاکيد روی ﯾک کلمه ی به خصوص بيشتر سليقه ی شخصی بود".
در ادامه ی کالم ،باب " لھجه " ھای متفاوت زبان فارسی گفتيم و لھجه ی مورد
قبول رادﯾو و تلوﯾزﯾون در زمان فعاليت خانم نيکزاد.
او گفت:
" زبان دقيق ،ھمه فھم و بدون لھجه ی فارسی زبانی بود که ترجيح می دادند در تلوﯾزﯾون
استفاده شود .اصوال زبان راﯾج ھر ملتی ﯾک نوع زبان عاميانه است و زبان ھمه ی مردم .در
اﯾنجا ھم ھمين طور است .زبانی که در تلوﯾزﯾون و رادﯾو استفاده می شود زبان عاميانه
است .فقط وقتی اخبار می گن ،از زبان آکادميک و لھجه ی درست استفاده می کنند .در
اﯾران ھم تقرﯾبا ھمين جور بود .در نتيجه زبان رادﯾو و تلوﯾزﯾون به خصوص برای برنامه ھای
ادبی ،زبان درست فارسی و لھجه ی تھرانی بود .البته من نمی خواھم لھجه ھای دﯾگر را
تحقير کنم ،نه ،منظورم از لھجه ی تھرانی ،در واقع فارسی بی لھجه و ھمه فھم است" .

از او درباره ی رادﯾو و تلوﯾزﯾون کنونی که به صدا و سيما تغيير نام داده ھم پرسيدم
و او خيلی صادقانه گفت که ھيچ اطالعی از رادﯾو و تلوﯾزﯾون جمھوری اسالمی
ندارد: ...
" متاسفانه ھيچ اطالعی ندارم .چون من دو سال بعد از انقالب از اﯾران بيرون آمدم و آن دو
سال ھم طبيعتا در رادﯾو تلوﯾزﯾون نبودم" ...
از رادﯾو و تلوﯾزﯾون ھای اﯾن ور آب ھم پرسيدم و اﯾن طور شنيدم:
" من البته خودم ماھواره ندارم .گه گاه خانه ی دوستان که ھستم می بينم و می شنوم
ولی متاسفانه غلط زﯾاد دارند .بسيار بسيار غلط توی حرفھاشون ھست .البته کاری ش ھم
نمی شه کرد .ھم امکاناتشون کمه ھم دسترسی به منابع ندارند و اگر ھم داشته باشند
انگار زﯾاد توجھی نمی کنند" ...
سرآخر ،از بنياد توس پرسيدم و دﯾگر شوھای زنده ای که در اروپا و آمرﯾکا به روی
صحنه می رود .خانم نيکزاد در اﯾن باره گفت:
" ببينيد اﯾن برنامه ھاﯾی که در اﯾنجا تھييه می شه ،حتی بنياد توس که از نظر من
بھترﯾنشون ھست و می تونم بگم که تو برنامه ھای زنده به نظر من قابل مقاﯾسه نيست با
بقيه ،اما با اﯾن وجود حتی اﯾن برنامه ھا ھم قابل قياس نيست با برنامه ھاﯾی که در اﯾران
انجام می شد .چون امکانات کمتری ھست اﯾنجا و دسترسی به منابع کمتر است و از ھر
نظر بخواھيد مقاﯾسه کنيد کار بسيار دشوار تر است .با اﯾن وجود اما به نظر من با توجه به
اﯾن امکانات ،برنامه ھای بنياد توس از باقی برنامه ھای زنده بھتر از آب در آمده است" .

‐http://www.roozonline.com/persian/honarerooz/honare‐rooz‐2
item/archive/2013/march/06/article/‐e82844afb8.html
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نگاه دﯾگران
نگاھی به تارﯾخچه ی موسيقی قوالی
فرصتی برای عبور از خوﯾش...

قوال کسی را گوﯾند که اشعار صوفيان را در مجلس سماع با آواز مخصوص می خواند و
صوفيان به آھنگ او سماع می کنند .اما امروز اﯾن واژه در کنار معنای گسترده اش که تمام
خوانندگان و نوازندگان مجالس صوفيانه را در اقصا نقاط جھان در بر می گيرد به نوعی
موسيقی نيز اطالق می گردد که توسط گروھی از موسيقی دانان کشورھای ھند و پاکستان
اجرا می شود .موسيقی ساده و جذاب قواالن پاکستان از آنچنان ظرافت ھاﯾی برخوردار است
که می توان گفت آنھا زﯾباترﯾن نوع موسيقی عرفانی را به جھان ھدﯾه کرده اند .آنھا با
سازھای اندک اما به شدت موثر خود و با بيانی عاشقانه به نوعی موسيقی بدون مرز دست
ﯾافته اند.
بعضی ظھور اﯾن موسيقی را به زمان امير خسرو دھلوی نسبت می دھند .او عالوه بر آن که
ﯾک صوفی بود فردی شاعر و موسيقی دان با تبحری بر موسيقی نيز بود .از دو وﯾژگی مھم
فرم ھای موسيقی وی ترانه وقوال است که گفته می شود رﯾشه قوالی است .او  12جوان را
گرد آورد ودانش ابتدائی قوالی را به آنھا آموخت .با اﯾن حال مدارکی نيز وجود دارد که نشان
می دھد قوالی به پيش از امير خسرو باز می گردد .پيران بزرگ سلسله ھای چشتيه و
سھروردﯾه در جنوب آسيا از تحسين کنندگان قوالی بوده اند و گفته می شود که قطب الدﯾن
بختيار کاکی ھنگام خلسه و در ﯾک مراسم قوالی خرقه تھی کرد .جنبش چشتيه سماع را به

قوالی مبدل کردند به طورﯾکه خواجه معين الدﯾن چشتی تحت تاثير موسيقی قوالی کامال از
ھوش می رفته است .آنھا موسيقی را در جھت ارتقای ارزشھای فرھنگی مردم شبه قاره و
ھمينطور تبليغ اسالم و ارائه توصيه ھای مذھبی به طور گسترده به کار می گرفتند .مراسم
آنھا معموال روزھای پنجشنبه در مکانی خاص انجام شده و در طی آن قواالن در گروه ھاﯾی
که افراد آن زوج بودند در مراسمی صوفيانه توسط موسيقی ،جشنی روحانی بپا می کردند.
امروزه؛ روز اﯾن مراسم تغيير نکرده اما تعداد افراد قوال به  11نفر مبدل شده است.
تا پاﯾان قرن  11ھجری سماع جلسه ای روحانی بود و قوال سعی داشت خودش را با
فضاھای مرموزی مرتبط و به کمک غفلت از خود به حق نزدﯾک گردد .در اﯾن مجلس صوفيانه
افراد به گرد ھم نشسته و ھمراه با تعمق با گوش سپردن به موسيقی به تدرﯾج مغلوب
خلسه می شدند .از طرﯾق ھمين موسيقی آرامش و تعادلی به دست می آمد که شخص را
به ھدف ھای واال ﯾش نزدﯾک می کرد .گروھی از قواالن از ھند به پاکستان آمده اند عده ای
نيز اھل پنجاب ھستند .قوال کار موسيقی اش را با انتقال پيام ھای مذھبی آغاز ميکرد .تنھا
از دھه  50قرن گذشته بود که قوالی توانست از مذھب جدا شده و در دو جنبه غير مذھبی
ھنر و اﯾجاد رابطه ای حسی با شنونده اش آن ھم در سطحی گسترده تر و به صورت اجرای
روی صحنه گام بردارد .اﯾن تحوالت در وھله اول نتيجه تالش نصرت فاتح علی خان بود .قوالی
در زمان او به اوج شکوفاﯾی معنوی اش دست ﯾافت .موثرترﯾن نکته ای که در کار اﯾن استاد
بی نظير گفته اند اﯾن است که سر خداوند مستقيما جان آدمی را ھدف قرار داده است .او
توانست موسيقی قوالی را به صورت ھنری مجسم به جھانيان عرضه دارد .سازھای قواالن
منحصر می شود به ھارمونيه که از قرن شانزدھم توسط پرتگالی ھا وارد شده بود و قواالن
صدای کششی آن را برای کار خود مناسب تشخيص داده بودند .ھمچنين طبله سارنگ و قره
نی .به خواننده اول مھری می گوﯾند .او در گروه جاﯾگاه مھمی را داراست و ھم زمان با
خواندن به نواختن ساز نيز مشغول است.
نشستن قواالن بر روی صحنه ھم از فرم خاصی پيروی می کند که نسبت به گذشته
تغييراتی داشته است .سابقـاً آنھا در مراسم خود به شيوه خانقاھی دور ھم می نشستند.
امروزه که اجرا بر روی سن انجام می شود؛ خواننده اصلی سمت راست و خواننده ھای
کمکی سمت چپ می نشينند .ﯾک خواننده ھم برای مواقع ضروری در کنار آنھا جای می
گيرد و نوازنده طبله در پشت اﯾن فرد می نشيند .بدﯾھی است که با توجه به قوانين اسالمی
زنان نيز حق شرکت در موسيقی مذھبی را نداشته اند و اﯾن امر تا به امروز نيز در ميان قواالن
رعاﯾت شده است .قواالن پاکستان ھمواره مرد بوده اند .برنامه ﯾک قوال را با واژه سفر معنا
می کنند .او شنونده اش را با خود ھمراه کرده و به سفری دور و دراز می برد .سفر زمانی
ميسر است که نوازنده شنوندھاﯾش را در حالت خلسه فرو برده باشد .خلسه ای که
موسيقی قوال اﯾجاد می کند به کمک ابزاری قوی اﯾجاد می شود که در طول قرنھا در جھت
وحدت و ﯾگانگی دلھا فرم گرفته است .شنونده با حرکتی مالﯾم در سر و بدن خود به حال
سماع از خود بی خود می گردد .رسيدن به اﯾن درجه نيز بستگی به حال ھر شخصی دارد.
اما ھر شنونده به اندازه ظرفيت وجودی خود و حال و اراده به معرفتی دست ﯾافته و از اﯾن
سفر حاصلی به دست می آورد .تغيير سطح آگاھی به منظور پذﯾرش ھر چه بيشتر محتوا
ﯾکی از مھمترﯾن اھداف قوال می باشد .اجرای زنده برنامه آنھا معموال به صورت بداھه انجام
می شود.
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