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نخستین قطعه ساخته شده دوران دفاع مقدس

نت قطعه «خلبانان ،ملوانان» به عنوان نخســتین
قطعــه دوران دفاع مقدس به آهنگســازی فیروز
برنجیان به موزه موسیقی اهدا شد.
این حرکت در برنامه پژوهش و تجلیل از هنرمندان
موســیقی دفاع مقدس که به مناسبت هفته دفاع
مقدس دوم مهرماه در موزه موســیقی برگزار شد،
رخ داد ،در حالی که فیروز برنجان ســازنده قطعه
«خلبانان ،ملوانان» در این مراســم به ارکســتر
پیوســت و برای اولین بار این قطعــه را با صدای
خودش اجرا کــرد .او بعــد از اجرای ایــن اثر به
خاطرهگویی از روند ســاخت این اثــر پرداخت.
برنجان ،پارتیتور و شعر این قطعه به عنوان اولین
سرود دفاع مقدس به موزه موسیقی اهدا کرد.

هوشنگ جاوید به صبا گفت
در این زمان هنرمندانی بودند کــه در این رخداد
بزرگ فعالیتهای ارجمند و بزرگی را برای دین و
باورهایشان انجام دادند.
مدیــر موزه موســیقی تهران با اشــاره بــه ورود
هنرمندان تمام دنیا بــه مقوالتی چون جنگ بیان
داشــت :همه جای دنیا هنرمندان بــرای اینگونه
مباحث کارهای بســیاری انجام میدهند و ما نیز
وظیفه داریــم در این خصوص کارهــای عمیق و
ریشهای انجام بدهیم.
در ادامه این برنامه پژوهشی حمید شاهنگیان نیز
گفت :در این ایام وقتی یــاد یارانمان میافتیم که
چگونه غریبانه رفتند ،غم ما را میگیرد .ولی وقتی
آثار این حرکــت را میبینیم کــه ذرهای از خاک

کشورمان از ما جدا نشد به خود میبالیم.
وی افزود :ما در زمان جنگ در دو جبهه متفاوت و
متضاد با هم در جنگ بودیم یک جبههای که هنوز
هم وجود دارند که موسیقی را به طور کامل حرام
میدانستند و در آن زمان به من به عنوان مسئول
موسیقی کشور فشار میآوردند که باید موسیقی
تعطیل شود و یک جبهه دیگر که با انقالب هم قدم

نبودند و نمیخواســتند از موسیقی برای پیشبرد
موسیقی استفاده شود .در آن زمان و با آن شرایط
کار سخت بود ،اما خوشبختانه هنرمندان بسیاری
با همان شرایط کار کردند وآثاری خلق کردند که
بسیار ماندگار شدند.
پس از صحبتهای شاهنگیان و با حضور شهرام
ناظری ،داریوش طالیی ،رجبی معمار و فریدون
شــهبازیان ،از هنرمندان عرصــه دفاع مقدس
همچون مجتبی میــرزاده ،محمــد میرزمانی،
هادی آرزم ،همایون رحیمیــان و فیروز برنجان
تجلیل شد .سپس ارکستر کوچک به خوانندگی
علی چراغی به اجرای قطعاتی از موســیقی دفاع
مقدس پرداخت.

یادداشت
محسن شریفیان ،سرپرست گروه لیان

موسیقی نواحی
فرصت جذب
گردشگری فرهنگی

گروههای موسیقی بومی،
نماینــدگان فرهنگ و
زبان و تاریخ مردم ایران
در شــهرها و روستاهای
مختلفنــد و میتوانند
آداب و رسوم مردم ایران
را با همه گســتردگی و
گوناگونــیاش به مردم
جهان معرفی کنند ،آن هــم در روزگاری که
همه دنیا به موســیقی ویژه هر منطقه توجه
میکند و میکوشــد تا با آن آشنا شود اما در
ایران ،بعضــی متولیان فرهنگی ،آشــنایی
چندانی با موسیقی بومی ،از جمله موسیقی
بوشهر ندارند.
موســیقی ،زبانی بدون مرز اســت که همه
انسانها با هر زبان و ملیتی ،ظرافتهای آن را
درمییابند و با این هنر آسمانی ارتباط برقرار
میکنند ،اما متولیان فرهنگی این مرز و بوم،
چنین حقیقتی را درک نکــرده و زمینههای
رشد و بالندگی آن را فراهم نیاوردهاند .سالی
یکبار همزمان بــا دهه فجر ،جشــنوارهای
برگزار میشــود اما این جشنواره تا چه اندازه
توانسته از گروههای موســیقی ،پشتیبانی و
موســیقی ایران را به ملتهای دیگر معرفی
کند ،موضوعی اســت که باید به آن پرداخته
شود.
هر جشنوارهای که در هر گوشه از دنیا برگزار
میشــود به جذب گردشــگر میاندیشــد.
جشنوارههایی چون کن و براتیسالوا و بلگراد،
ساالنه گردشگران بســیاری را به سوی خود
میکشانند تا هم به رشد اقتصادی کشورشان
کمک کنند و هم فرهنگ و جاذبههای مختلف
تاریخی و طبیعی خود را به عالقهمندان نشان
دهند .جشنواره موسیقی فجر هم ،یک رویداد
مهم فرهنگی اســت که میتواند گردشگران
بســیاری را از کشــورهای مختلف به ایران
فراخواند ،اما در عمل چنین اتفاقی نمیافتد.
همچنان که نوروز و تعطیالت تابســتان هم
نمیتواند گردشــگران را با موســیقی بومی
آشنا کند.
موسیقی نواحی مختلف ایران با تنوع و تازگی
خود میتوانند گردشگران بسیاری را به سوی
خود بخوانند ،اما آیا فضایی هســت تا کسانی
که به بوشهر میآیند یا به کردستان میروند
با موســیقی ویژه این مناطق آشنا شوند؟! از
سوی دیگر ،بعضی نمیدانند که هیچ هنری
در بوشهر به اندازه موسیقی ،نمیتواند فرهنگ
و آداب و رســوم مردم این منطقه را به دیگر
ایرانیان و به جامعــه بینالمللی معرفی کند.
چراکه شــرایط خاص جغرافیایــی و حضور
افراد مختلف در بوشــهر موجب شده اینگونه
از موسیقی محلی ،از موســیقی افریقا ،هند،
کشورهای عربی و موســیقی کردی و ترکی
قشقایی در ایران تأثیر بپذیرد و البته بر آنان
تأثیر گــذارد و به یک موســیقی فرا قومیتی
تبدیل شود.

گزارش صبا از وضعیت موسیقی نواحی
همزمان با روز جهانی گردشگری

نوای جهانی
موسیقی ایران

درحبس

نوایت را از کدام کوی و برزن میتوان شنید؟
زهرهنیلی

پنجم مهر ماه ،روز جهانی گردشــگری اســت.
گردشگران بسیاری به ایران ســفر میکنند و دلشان
میخواهد با موسیقی نواحی مختلف این سرزمین که
برگرفته از فرهنگ و جغرافیا و آداب و رسوم هر تکه از این
خاک است آشنا شوند چرا که موسیقی ،زبانی بدون مرز
است و همه انسانها با هر زبان و ملیتی ،ظرافتهایش را
درمییابند و با آن ارتباط برقرار میکنند.
گذشته از گردشگران خارجی ،هستند کسانی که دلشان
میخواهد با موسیقی نواحی دیگر آشنا شوند و بیگمان
این نوع موسیقی با آن گوناگونی که دارد میتواند برای
گردشگران ،جالب و جذاب باشد اما هیچ مکان و زمانی
در استانهای کرمانشاه ،کردســتان ،خراسان ،بوشهر،
سیستان و بلوچستان ،کرمان ،خراسان ،گیالن و ...وجود
ندارد تا گردشــگران به آنجا روند و با موسیقی ویژه این
مناطق آشنا شوند و صدای دف و تنبور و چگور و دوتار و
یکهدرموسیقیمحلی
نیانبانبشنوند.گوناگونیوتازگ 
وجود دارد برای مخاطبان ،جالب و شنیدنی است ،اما این
گونه از موســیقی ،نوای بینوایی است که از کمتر کوی
و برزنی به گوش میرسد .بیشــتر فعاالن در این زمینه
یا رهسپار دنیایی دیگر شدهاند یا به گوشهای رفته و در
انزوا به سر میبرند .عاشیق حسن اسکندری را چه کسی
میشناسد و چه کسی پای درد دل علیاکبر شکارچی
نشستهاست؟چهکسیبهخراسانسفرمیکندتاعثمان
محمدپرستبرایشبنوازدیابهبمپورمیرودتاشیرمحمد
اسپندار ،دو نی بر گوشه لبانش بگذارد و دونلی بنوازد؟
کدام تورگردان و راهنمای گردشگری ،سیدمحمد ایری
در بندر ترکمن را میشناسد و مسافرانش را برای دیدن
ذکرخنجربهآنجامیبرد؟!
ابتدای سال 90بود که معاون هنری وقت ارشاد از انتشار
یک آلبوم موسقایی ویژه هر منطقه با پشتیبانی کامل
این وزارتخانه خبر داد ،همچنان که همزمان با برگزاری
جشنواره موسیقی نواحی در کرمان از ساخت دو پایگاه
در زاهدان و بندر ترکمن گفت تا عالقهمندان در آن به
آموزش موســیقی بومی بپردازند ،اما سال  93به نیمه

رسید و هیچکدام از این وعدهها ،محقق نشد .تنها اتفاق،
دعوت از چند گروه موسیقی از مازندران و گیالن و بوشهر
و خوزستان بود تا به تهران بیایند و به اجرای شادیانهها و
نوروزخوانیهای ویژه خود بپردازند ،اما دغدغه این است
مردم تا چه اندازه از اجرای گروههای موسیقی محلی که
اغلب ناشناخته و مهجورند استقبال میکنند؟ اص ً
ال تا
چه حد با موسیقی نواحی مختلف ایران آشنا هستند؟!
بهتر نیست به جای اینکه از نوازندگان محلی بخواهیم
به تهران بیایند ،ما به خراســان و سیستان و بوشهر و
هرمزگان برویم؟!
کســانی چون رضا مهدوی بر این باورند که هر اقدامی
هرچند کوچک در شناسایی موسیقی نواحی به نسل
جوان درخور تقدیر اســت .از دیــدگاه رضا مهدوی،
موســیقی محلی ،بســیار شــنیدنی و جذاب است و
برگزارکنندگان کنســرت نباید نگران سرمایهگذاری
در این زمینه باشند 14.قومیت در ایران زندگی میکنند
و هرکدام آداب و رسوم و موسیقی خاص خود را دارند،
قومیتهای گوناگونی که جمع شدنشان ،به شکلگیری
یک کنگره جهانی در زمینه موســیقی میانجامد ،اما
چقدر دنیا با موسیقی اقوام مختلف ایرانی آشناست و
گروههای محلی تا چه اندازه در جشنوارههای بینالمللی
شرکت میکنند؟
مدیر مؤسسه فرهنگی-هنری راوی آذر کیمیا ،گفتههای
خود را با این پرســش ادامه میدهد که خوانندگان تا
چه زمان میخواهند حافظ و سعدی و موالنا بخوانند؟
چرا کســی به ترانههای محلی توجه نمیکند؟ مردم و
هنرمندان تا چه اندازه با خیامخوانی و شروهخوانی در
بوشهر آشنا هســتند و چگونگی نوروزخوانی در نقاط
مختلف ایران را میشناسند؟
او در پاسخ به اینکه برگزاری جشنواره موسیقی محلی
و جشنهای نوروزی تا چه اندازه میتواند به گسترش
ن گونه از موســیقی و جذب گردشــگر کمک کند،
ای 
آن هم زمانی که گرایش جوانان به پاپ و راک بیشــتر
است ،میگوید« :نمیتوان به بهانه اینکه ممکن است
شــمار مخاطبان این گونه از موســیقی کمتر از پاپ

کنسرت

خبر

«کامنت» تمدید کرد

«ققنوس» جایگزین
جشنواره موسیقی مقاومت شد

گروه«کامنت»کهبلیتهایکنسرتیازدهممهرخودرا
درعرضکمترازیکروزبهفروشرساند،ایناجرارابرای
یکشبدیگرتمدیدکرد.اینگروهقراربودتنها ۱۱مهر
سال جاری در اریکه ایرانیان روی صحنه برود ،اما پس از
اتمامبلیتهایاینشبظرفکمتراز ۲۴ساعت،ایناجرارابراییکشبدیگردرتاریخ۱۷
مهرسالجاریبرایدوسانستمدیدکرد.اینکنسرتبیشتربراجرایقطعاتآلبوم«رفته
ازدست»تمرکزدارد،ولیقطعاتیازآلبومهایقبلیاینگروهنیزدراینبرنامهاجراخواهدشد.
«رفتهازدست»آلبومسومگروه«کامنت»وتنهاآلبومرسمیاینگروهاستکهاردیبهشت
امسالدرمیاناستقبالپرشورطرفداران«کامنت»رونماییشد.درمراسمرونماییاینآلبوم
کهبااجرایکنسرتیدرپردیسقلهکهمراهبود،آنانبرگزاریکنسرتدیگریدرآینده
نزدیکرابههوادارانشانوعدهدادند.کیانپورترابسرپرستگروه«کامنت»درگفتگوی
اخیرخوداعالمکردانتشارآلبومیبهزبانانگلیسیجزوبرنامههایآتیگروه«کامنت»است.
کیانپورتراب(وکال،گیتارآکوستیک)،نیمارمضان(گیتارالکتریک)،بردیاامیری(درامز)،
اشکان آبرون (کیبورد) و آرین کشیشی (گیتار بیس) اعضای گروه «کامنت» هستند.
کنسرتاینگروهروزهای 11و 17مهردردوسانس 18:30و 21:30درسالناریکهایرانیان
برگزارمیشود.بلیتفروشیکنسرتهفدهممهردرسایتایرانکنسرتآغازشدهاست.
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گپ کوتاه

قطعه «خلبانان ،ملوانان» به موزه موسیقی اهدا شد
در این مراسم مسئوالنی چون علی مرادخانی معاون
هنری وزیر ارشاد و مدیر موزه موسیقی ،حمیدرضا
نوربخش ،پیروز ارجمند (مدیرکل دفتر موسیقی
ارشــاد) ،علی ترابی (مدیرعامل انجمن موسیقی
ایران) و هنرمندانی نیز چون شهرام ناظری ،حسین
خواجه امیری ،داریوش طالیی ،نادر گلچین ،حسن
ریاحی ،محمد میرزمانی ،هادی آرزم ،هوشــنگ
ظریف ،رشید وطندوست ،حمید شاهنگیان ،داوود
گنجهای و ...نیز حضور داشــتند .علی مرادخانی
با اشــاره به هفته دفاع مقــدس و برگزاری چنین
برنامههایی گفت :ما امــروز به احترام بزرگانی دور
هم جمع شدهایم که با ســعی و تالش و فداکاری
خود زندگی آرام امروز را بــرای ما فراهم کردهاند.

شنبه 5مهر۱۳۹3

موسیقی

عاشیقها،حماسهخوانان
دلسوختهایهستندکهنهسازمان
میراثفرهنگی،حمایتشان
میکندونهوزارتارشاد.شاید
بههمینخاطراستکهیونسکو
همموسیقیعاشیقهارابهنام
آذربایجانشورویثبتمیکندو
نهایران
باشد از برگزاری جشــنواره و گردآوری موسیقیهای
ن گونه از موسیقی ،قابلیتها
محلی ،خودداری کرد .ای 
و ظرفیتهای ناشناختهای دارد که باید کشف و معرفی
شود .همچنین موســیقی نواحی میتواند گردشگران
بسیاری را جذب کند به شرط آنکه برنامهای هدفمند
برای این نوع موسیقی وجود داشته باشد».
وقتی صدای عاشیقها آرام و آرامتر میشود

پیشین ه آنان به روزگار شاه اسماعیل صفوی برمیگردد،
از آن روزگار تا به امروز خوانده و نواختهاند .حماسهخوانان
دلسوختهای که نه سازمان میراث فرهنگی ،حمایتشان
میکند و نه وزارت ارشاد .شــاید به همین خاطر است
که یونسکو هم موسیقی عاشیقها را به نام آذربایجان
شوروی ثبت میکند و نه ایران.
عاشیق حسن اسکندری ،سالهاست که با ما از حماسه
کوراوغلو و طاهر میرزا میگوید،به شهرهای مختلف ایران
و کشورهایی چون روسیه و فرانسه و ایتالیا و آلمان سفر
کرده تا صدای سازش را ب ه گوش عالقهمندان برساند،
صدایی که رفتهرفته آرام و آرامتر میشود و سفرهایی
که باید سفر گردشگران خارجی به ایران را در پی داشته
باشد ،سفرهایی برای شنیدن موسیقی محلی این مرز و

نخستین جایزه موسیقی «ققنوس» با موضوعات
محوری همچون دفاع مقدس ،بیداری اســامی و
مقاومت برگزار میشــود .این جشنواره در واقع به
جای جشنواره «موسیقی مقاومت» برگزار خواهد شد .پیش از این مقرر شده بود
تا نخستین دوره جایزه موسیقی «ققنوس» مقارن با هفته دفاع مقدس برگزار شود
اما به دلیل آغاز به کار دیرهنگام دبیرخانه آن با تأخیری یکماهه ،اواخر مهرماه
برگزار خواهد شــد تا عالقهمندان فرصت برای تولید آثار و ارائه آن به دبیرخانه
داشته باشند .فراخوان این جایزه عمومی است و متقاضیان تا  15مهر برای شرکت
در این جایزه فرصت دارند.
پیروز ارجمند ،مدیر دفتر موسیقی درباره این جشنواره گفت :دوستان کارشناس
متقاعد شدند که برای پرداختی مناسب به موسیقی مقاومت ،نیازمند برنامهریزی
جدی در حوزه فعالیتهای موســیقی در ژانر دفاع مقدس هستیم .ضمن آنکه
این نتیجه حاصل شد که وجه رسانهای بودن موسیقی در انتقال پیام مقاومت،
کمتر مورد توجه قرار گرفته است و در این زمینه به موسیقی-تصویر (نماهنگ)
باید بیشتر توجه کرد.

عکسنوشت
زنگ آغاز سال تحصیلی
ن موسیقی
هنرستا 
دختران توسط وزیر ارشاد
زده شد .اینها محصالن
هنرستان موسیقی و نسل
آینده موسیقی ایران
هستند ،دختران جوانی که
ممکن است از میان آنها
نابغههایی سر بر بیاورند.
این روزها حضور بانوان در
عرصه موسیقی هم پا و هم
شأن مردان ،تفاوت بسیاری
ایجاد کرده است .امید است
این نسل ،موسیقی ارزشمند
و پر قدمت این سرزمین را
ارتقا بخشند.

بوم .عاشیق حسن اما به نقش مهم صدا و سیما در معرفی
و حفظ موسیقی مقامی اشاره میکند و میگوید« :صدا
و سیما میتواند موسیقی فولکلور و مقامی را به درستی
معرفی کند .امروز ،نسل جوان آنگونه که باید و شاید این
نوع موسیقی را نمیشناسد تا از آن نگهداری کند .از سوی
دیگر جشنواره یا مراسمی برگزار نمیشود که بتوان در آن
به معرفی موسیقی بومی به جوانان پرداخت ».اسکندری
دلش میخواهد به شهرهای مختلف سفر کند و کنسرت
بگذارد ،اما برگزاری چنین برنامههایی بسیار پرهزینه
است« :اجاره سالن و انتشار بروشور و ...بسیار پرهزینه و
بهای بلیت ،باالست و درصد کمی از مردم میتوانند به
دیدن برنامههای مختلف هنری بروند اما اگر سازمانهای
دولتی ،تدبیری در نظر بگیرند و برای مثال جایی را به
عاشیقها اختصاص دهند تا به طور ثابت به اجرای برنامه
بپردازند ،خوب است و این هم راهی میشود برای رونق
حضور گردشگران در شهرهای مختلف ایران».
توجه به موسیقی بومی از دیدگاه عاشیق حسن ،نقش
بســیار مهمی در جذب گردشــگر دارد چرا که مردم،
موسیقی را دوست دارند و از شنیدن آن لذت میبرند،
از طرفی دلشان میخواهد با موسیقی هر منطقهای آشنا
شوند .به همین خاطر الزم است وزارت ارشاد ،شهرداری
یا ســازمان میراث فرهنگی ،فضایی را به نوازندگان و
موسیقیدانها اختصاص دهند تا گردشگران هم بدانند
پس از ورود به هر شهر و استان چگونه و کجا میتوانند با
موسیقی آن منطقه آشنا شوند .برای مثال کسانی که به
آذربایجان میآیند چطور میتوانند عاشیقها را ببینند و
کجا میتوانند موسیقیشان را بشنوند؟! او خدا ،طبیعت،
عشق ،شــجاعت ،پهلوانی و ...را بنمایه شعر عاشیقها
میداند و میگوید« :آنچه عاشــیقها اجرا میکنند در
ن رو باید
فرهنگ و افسانههای آنان ،ریشه دوانده و از ای 
ثبت و ضبط شود ،شعرهایی که بین عاشیقهای ایران و
آذربایجان ،مشترک است ،اما در روزگاری که سیستم
استاد و شاگردی از بین رفته و جوانان رغبت چندانی به
موسیقی مقامی ندارند چگونه میتوان به حفظ و دوام این
گونه موسیقایی امیدوار بود؟»

بعضیمتولیانضدفرهنگ
رافرهنگمیدانند

هم نوروز و هــم تابســتان ،فرصت خوبی
اســت تا گردشــگرانی که به شــهرهای
مختلف ایران ،به ویژه شهرها و مناطقی که
موسیقی خاص دارند سفر میکنند با آداب
و رسوم و موسیقی هر محل آشنا شوند ،اما
موسیقی بومی ،یکی از گونههای موسیقی
است که با همه ظرفیتها و قابلیتهایش،
نادیده گرفته شــده و از هیچ کوی و برزنی
به گوش نمیرســد .هنری کــه بیبهره از
پشــتیبانیهای مادی و معنــوی متولیان
فرهنگی اســت .مســئوالن فرهنگی هنوز
نمیدانند تالشهای فردی کســانی چون
محمدرضا درویشی راه به جایی نمیبرد و
تا وقتی متولیان فرهنــگ و هنر این مرز و
بوم به ضرورت گردآوری نغمههایی که در
گذار از سنت به مدرنیته کمرنگ و فراموش
میشوند پی نبرند ،اتفاق خاصی نمیافتد.
هوشنگ جاوید پرداختن به موسیقی و آداب
و رســوم محلی را یکی از راههــای مؤثر در
جذب گردشگر میداند و میگوید« :کشور
ترکیه در همسایگی ماست ،کشوری که از
روزگار آتاتورک تاکنون سفره افطار سلطان
ســلیم پهن میکنــد و از منقبتخوانها
میخواهد تا آوازهای نزدیک افطار بخوانند
و بنوازند ،کشوری که آیین رمضان و سفره
افطار خود را در فهرســت میــراث معنوی
به ثبت رسانده اســت با اینکه دولت فعلی
ترکیه ،پادشــاهی عثمانی را قبول ندارد اما
آیینهای خوب کشور و مردم خود را حفظ
و از آن برای جذب گردشگر استفاده میکند
ولی ما نه تنها موسیقی رمضان و صلوات و
منقبتخوانیها را فراموش کردهایم که برای
موسیقی نواحی مختلف کشور خود و ثبت
و ضبط آن نیز هیچ اهمیتی قائل نیستیم».
آنگونــه که نویســنده کتاب «موســیقی
رمضان» میگویــد نه وزارت ارشــاد و نه
ســازمان میراث فرهنگی و گردشــگری،
برنامهریزی منسجم و دقیقی برای معرفی
موســیقی بومی و جذب گردشگر از این راه
ندارنــد و آنچنان که باید و شــاید به آداب
و رســوم و نغمهها توجــه نمیکنند وگرنه
میتوانستند مثل ترکیه و بعضی کشورهای
عربی از همه این آواها و سنن برای دعوت از
گردشگر از یکســو و کسب درآمد و حفظ
فرهنگ خود از سوی دیگر بهره ببرند.
به بــاور جاوید ،بعضی متولیــان فرهنگی،
ضد فرهنــگ را فرهنگ معرفــی کرده و با
گفتن اینکه جوان امــروز ،عالقه چندانی
به ترانهها و نغمههای محلــی و کهن خود
ندارد و موسیقی پاپ را میپسندد از ثبت و
ضبط این نوع موسیقی ،شانه خالی کردهاند
در حالی که جوانان امروز دوســت دارند با
فرهنگ و آداب و رســوم خود آشنا شوند و
آن را به درستی بشناســند و این بر عهده
پژوهشگران و مسئوالن فرهنگی است که
زمینههای این شناخت را فراهم آورند ،اما
متأسفانه عدهای دستاندرکار دگرگونی و
نابودی میراث فرهنگی هستند.

