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  جواد محرمی
حمید شلاهنگیان با پیروزی انقاب اسلامی تا سال 
۱۳6۰ رئیس شورای موسیقی و شعر صدا و سیما بود. 
۱2بهمن سال 57 مراسم استقبال از امام خمینی)ره( 
با حضور میلیون ها نفر از مردم سراسر ایران در بهشت 
زهرا و در کنار مزار شهدای انقاب برگزار شد. در این 
مراسم تاوت آیات قرآن توسط محمد اصفهانی که در 
آن زمان نوجوان بود در فرودگاه مهرآباد توسط حمید 
شلاهنگیان ترتیب داده شلد. برخی از معروف ترین 
سلرودهای انقابی با رهبری وی سلاخته شده است. 
»جوان« به مناسبت انتشار کتاب »برخیزید« که توسط 
یار(  دفتر مطالعات جبهه فرهنگی انقاب اسامی)راه 
منتشلر شلده و خاطلرات ایلن هنرمنلد دربلاره 
سلرودهای انقابی اسلت با وی گفت وگو کرده است.

    
انتشار کتاب خاطرات شلما از موسیقي اوایل 
انقاب با عنوان »برخیزید« بهانه این گفت وگو 

شد. چطور شد این خاطرات را منتشر کردید؟
حقيقت اين اس��ت كه من به دنبال جمع آوري خاطرات 
نبودم. دوستان لطف كردند و با توجه به اينكه عالقه مند 
به جم��ع آوري تاريخ ش��فاهي انقالب هس��تند، از ميان 
مصاحبه هاي مختلفي كه من داشتم و مصاحبه هايي كه 
انجام دادند، مجموعه كاملي را تدوين كردند كه ممنون 
هم هس��تم. خودم را اليق آن نمي دانس��تم كه خاطراتم 
كتاب ش��ود اما لطف كردند و براي اينكه بخشي از تاريخ 

موسيقي انقالب ماندگار شود، اين كار را كردند.
االن که آن موسلیقي ها را گوش مي کنید چه 
احساسي دارید؟ همچنان آن شور و حرارت 

گذشته را در وجودتان حس مي کنید؟
احساسي كه اين روزها و اين سال ها نسبت به آن كارها دارم 
مقداري با احساس اوليه متفاوت است. احساس اوليه اين بود 
كه داريم كاري را در حد توان براي آرمان هاي انقالب اسالمي 
 انجام مي دهيم و اين خوش��ايند بود و امروز كه آنها را گوش 
مي كنم گاهي اشك شوق دارم و گاهي اشك درد. شوق براي 
اينكه كارهايي انجام داديم كه در ذهن جامعه ماندگار شد و 
تأثيراتي كم و بيش در فضاي كشور داشت و اشك درد براي 
اينكه چرا امروز داليلي كه باعث بروز آن حالت شوق مي شد در 
جامعه، در من و در زواياي  مختلف زندگي امثال من كم رنگ 
شده است. حس من، حس دوگانگي است، اصالً حس پشيماني 
نيست. خيلي ها از من س��ؤال مي كنند كه پشيمان نيستي؟! 
من به ضرس قاطع و محكم مي گويم اصاًل پشيمان نيستم و 
اگر صدبار ديگر به دنيا بيايم و همان ش��رايط باشد با همه آن 
مشخصه هايي كه داش��ت حالت نياز مردم و خيلي چيزهاي 
ديگر و... باز هم اگر از دستم كاري بربيايد انجام مي دهم. ولي 
حاال اينكه همه آن كارهايي كه مي خواستيم انجام بدهيم به 
نتايج مطلوب رسيد يا نه، بايد بگويم طبيعتاً بخش هايي از آن 

نرسيد، بخش هايي از انقالب ما به نتيجه نرسيد.
شما از آهنگسازان تأثیرگذار موسیقي انقاب 
هسلتید، فضاي کنوني موسلیقي کشلور را 

چگونه ارزیابي مي کنید؟
خيلي خودم را در موسيقي كل كشور تأثيرگذار نمي دانم. 
در يك ژانر خاص موس��يقي ش��ايد بتوانم ادع��ا كنم كه 
شروع كننده يك حركت بودم كه دنباله رو هايي هم داشت 
كه خيلي از آنها بعدها در اين راه از من بهتر كار كردند اما 
درباره اينكه وضعيت موس��يقي امروز چگونه اس��ت بايد 
بگويم آن تأسف را اينجا هم بايد داشته باشم كه شايد برنامه 
مدون و درس��تي براي حركت دادن به موسيقي انقالب 
نداشته و نداريم. يك جاهايي شيرازه كار از دست دررفت. 
يك جاهايي به اشتباه فكر كرديم كه بايد با موسيقي هاي 
لس آنجلس��ي رقابت پاياپاي داشته باش��يم تا گروهي از 
جوانان مان، كه به آن سمت و سو كشش پيدا كرده اند، را 
جذب كنيم و گاهي به همين دليل از آن طرف بام افتاديم. 
خيلي وضع موسيقي امروز را نمي پسندم. كارهايي را كه 
بايد واقعاً ماندگار باشد و پيام خوبي داشته باشد از ساختار 
موسيقايي خيلي خوبي برخوردار باشد، زياد نمي شنويم. 
نه در راديو و تلويزيون كه به تعبير حضرت امام)ره( دانشگاه 
عمومي  است و توقع اين بود كه اصالح سليقه كند. از وزارت 
ارش��اد و مجوزهايي كه براي توليد موسيقي هاي بي اثر و 
كم اثر و غيرمفيد مي دهد نمي توانيم اميدوار باش��يم كه 

اتفاق خوبي خواهد افتاد.
شما سال ها در غرب زندگي کردید، موسیقي 
غلرب را خلوب مي شناسلید. مي توانیلد 
مقایسله اي بین موسلیقي غرب و موسیقي 

خودمان داشته باشید؟
موسيقي ما به شدت آغش��ته به فضاي غربي شده است. 
موس��يقي اصيل ايراني ما كه با س��از هاي خ��اص ايراني 
نواخته ش��ود و ملودي هاي ويژه ايراني، خيلي كم شده 
است. ش��ايد دليل كم ش��دن آن هم عدم اقبال عمومي  
جامعه باشد. شايد هم نتوانيم ظرفيت خيلي بااليي براي 
موسيقي اصيل خودمان قائل باشيم، اگرچه پشتوانه خيلي 
قوي دارد اما شاهد حركت پا به پاي آنها نبوديم. شايد با 
تغييراتي كه امروزه در اذهان جوانان ما و دنيا حاصل شده، 
نوابغي پيدا ش��وند كه بتوانند اين نقيصه را در موسيقي 
اصيل ما برطرف كنند. رنگ و رخ عمده موسيقي كنوني 
ما غربي اس��ت. حتي موس��يقي ايراني كه ارائه مي شود، 
سازبندي 70درصد آن سازبندي غربي است و سازهاي 
ايراني كمتر در آنه��ا نقش دارد. به همي��ن دليل خيلي 
نمي شود از آن انتظار داشت كه بتواند فرياد بزند و بگويد 
من يك موسيقي اصيل ايراني هس��تم و در جهان سري 

بين سرها بلند كند.
آن موسلیقي هاي اوایل انقاب را شما قبل از 

پیروزي انقاب ساختید؟
من ارديبهشت سال 57 يعني حدود 9 ماه قبل از پيروزي 
انقالب به ايران بازگشتم. تمام كارهاي مؤثري كه توليد كردم 

است . در همان 9ماه قبل از پيروزي انقالب اتفاق افتاده 
چطور شلد بعد از آمدن به ایران سریع سراغ 

موسیقي انقاب رفتید؟
من براي اينكه همپاي انقالب باش��م به ايران آمدم و در 
اين زمينه تالش هم كردم. همه س��رود هايي كه ماندگار 
شدند و بخشي از تاريخ هنر انقالب شد مثل »خميني اي 
امام«، »برخيزيد اي شهيدان راه خدا«، »نصر من اهلل« و 
»17 شهريور« در آن برهه زماني قبل از پيروزي انقالب 
توليد شده است. اميدوارم مورد قبول درگاه احديت و ملت 

بزرگمان قرار گرفته باشد.
ساخت این سلرودها در آن شلرایط بحراني 
و سلخت و برقراري حكومت نظامي  و حضور 
گسلترده نیرو هاي سلاواك، براي شما خطر 

نداشت؟
دوران س��خت و خطرناكي ب��ود. كار ما در واق��ع مبارزه 
مس��تقيم و رودرروي فرهنگ��ي با حكومت ش��اه و تمام 
دس��تگاه هاي فرهنگي رژي��م ب��ود. كار خطرناكي بود و 
انجامش هم سخت بود. اگر ياري خداوند نبود، قطعاً موفق 

نمي شديم و نمي توانستيم اين كارها را به نتيجه برسانيم. 
در اين مسير شاهد امدادهاي غيبي الهي بودم. زماني كه 
وضع مان بهتر شده بود و گروهي تشكيل داده بوديم و از 
تك نفره بودن خارج شديم، براي ضبط كارها به زيرزميني 
مي رفتيم كه اتاق صوت حسينيه ارشاد بود، اتاقي كوچك 
در حد دو متر در دو متر بود. قبل از شروع حكومت نظامي  
خودمان را به صورت انفرادي و نه دس��ته جمعي، به آنجا 
مي رسانديم. ناچار بوديم تا 6صبح فردا در آنجا بمانيم و 
نمي توانستيم از آنجا خارج ش��ويم. يعني شش نفر آدم 
در فضاي كمتر از چهار متر مربع حدود هش��ت س��اعت 
مي خوانديم و كار مي كرديم. امكانات ضبط صوت هم كه 
مثل امروز نبود. مرتب خراب مي شد. هر بار كه يك سرود 
را تمرين مي كرديم اگر يك كلمه آن درست ادا نمي شد، 
مجبور بوديم تمام س��رود را از ابتدا مجدداً بخوانيم. شما 
االن پش��ت صحنه هاي فيلم ها را كه نگاه كنيد، متوجه 
مي ش��ويد كه اگر بخش��ي از كار خراب ش��ود آنها كات 
مي دهند و مجدد همان قسمت را تكرار مي كنند اما براي 
ما اين امكان وجود نداش��ت. چون تجهي��زات امروزي و 
ديجيتال در اختيار نداشتيم. اين قطع شدن كار و تكرار آن 
هم شيرين و هم خسته كننده بود. همه اعضاي گروه هم 
خواننده حرفه اي نبودند كه بتوانيم هشت ساعت بخوانيم 
و تارهاي صوتي به ما كمك كند ك��ه ادامه بدهيم. اينها 
اتفاقات معمول كار ما بودند. در يكي از اين شب ها كه در 
همان اتاق حسينيه ارشاد بوديم، كار كه تمام شد، سكوتي 
حاكم شد. متوجه شديم كه از پشت ديوار حسينيه صداي 
صحبت ك��ردن چند نفر مي آيد. چ��ون حكومت نظامي 
 بود، كس��ي نبايد در آن موقع در خيابان باش��د. حدس 
زديم كه آنها نيروهاي رژيم هستند و صداي ما كه سرود 
مي خوانديم، را شنيدند و محل ما را شناسايي كرده اند و 
االن است كه ما را دستگير كنند. محمدرضا شريفي نيا با 
ما بود كه زرنگي هاي خودش را داش��ت. خيلي سريع از 
اتاق بيرون رفت و از پله ها به پشت بام حسينيه رفت تا راه 
فراري پيدا كند. بعد از چند دقيقه برگشت و گفت اتفاق 
عجيبي افتاده است. در اين وقت حكومت نظامي  كه كسي 
رفت و آمد ندارد، اينها در حال آس��فالت خيابان پش��ت 
حسينيه ارشاد هستند. داش��تند آسفالت نو مي ريختند 
كه ميكسر آسفالت كه خيلي هم پر سر و صداست، دقيقاًَ 
پشت اتاق ما بود و صداي آن دستگاه موجب شده بود تمام 
مدتي كه ما در حال خواندن و تمرين سرود بوديم، كسي 
صداي ما را نشنود. وقتي كار ما تمام شد در آن سكوت، ما 
صداي كارگرها را از بيرون شنيديم و اين لطف خدا بود كه 
اينها بيايند و دستگاه ش��ان را آنجا كار بگذارند تا جاي ما 
شناسايي نشود. از اين اتفاقات در طول آن ماه هاي خطر و 

خوف و خفقان برايمان زياد افتاد.
اولین موسیقي که ساختید کدام بود؟

اولين سرود »17 شهريور«  بود. بعد از واقعه 17 شهريور 
ميدان ژاله و كش��تار هموطنان به آنجا رفت��م و با ديدن 
كشته ها و زخمي ها و خون هاي جاري بسيار تحت تأثير 
قرار گرفتم. با خود گفتم هر طور كه شده، اين صحنه ها 
بايد در تاريخ ثبت شود. حتي به فكر نقاشي صحنه افتادم. 
بعد به سرودن ش��عر فكر كردم. در نهايت به اين نتيجه 
رسيدم كه اگر روايت اين واقعه را به صورت سرود بر سر 
زبان ها جاري كنم، ماندگار خواهد شد و اين كار را كردم 
و همان شد كه مي خواستم. درست است كه 17 شهريور 
يكي از روزهاي فاجعه آميز بود و تعداد زيادي از مردم در آن 
روز به شهادت رسيدند اما در آن دوران كشتارهاي ديگري 
هم توسط سفاكان رژيم پهلوي صورت گرفت مثل واقعه 
شب اول محرم و كشتار سرچشمه و كشتارهاي ديگري 
كه در تهران و شهرستان ها اتفاق افتاد، اما چرا واقعه 17 
شهريور اينچنين ماندگار ش��د و هر سال مراسم سالگرد 
مي گيرند و درباره آن صحبت مي كنند و مثل واقعه 7 تير 
بعد انقالب، در خاطره ها مانده اس��ت؟ به نظرم نقش اين 

سرود در ماندگاري آن غير قابل انكار است.
شعر بسیاري از سرود هاي اوایل انقاب متعلق 
به حمید سبزواري است،آشنایي شما با ایشان 

چگونه شكل گرفت؟
شعر پنج يا شش سرود اوليه را خودم سرودم. چند ماه قبل 
از پيروزي انقالب اسالمي  يكي از خدام و مداحان معروف از 
دنيا رفته بود و من همراه يكي از دوستان به مراسم يادبود 
وي رفتيم. دوستم در آن مجلس به من گفت مي خواهم 
يك نفر را به شما معرفي كنم كه شاعر خوبي است و من 
آنجا آقاي سبزواري را شناختم. از همان شب فعاليت هاي 
مشترك را شروع كرديم. از آن پس من ديگر شعر خودم 
را كنار گذاشتم و از شعر هاي ايشان استفاده كرديم كه به 

سرود هاي حماسي ماندگار تبديل شد.
شلما سلال 58 با حضلرت املام)ره( دیدار 
داشتید. ایشان در مورد سرودهاي شما نظري 

داشتند؟
من توفيق ديدار مكرر با امام )ره( را داشتم اما يك ديدار 
كاماًل خصوصي سه نفره را س��ال 58 در منزل ايشان در 
قم داش��تيم. وقتي رفتيم آقاي شيخ حسين انصاريان به 
امام گفت اين كاره��ا را اين جوان )آن زم��ان من جوان 
بودم( انجام داده اس��ت. امام نگاه بس��يار محبت آميزي 
كردند و چندين بار در طول مدتي كه نشسته بوديم، نگاه 
محبت آميزش��ان را نثار من كردند كه به من انرژي داد. 

هنوز كه هنوز است از آن انرژي بهره مي برم.
شلما بعد از انقاب رایزن فرهنگلي ایران در 
هند بودید. نظر هندي ها درباره انقاب و امام 

خمیني چه بود؟
براي اينكه نشانه اي از نظر مسلمانان هند چه شيعه، چه 
سني و چه صوفي و غيره نسبت به امام و انقالب را عرض 
كنم بايد به زمان رحلت امام)ره( اشاره كنم. بعد از رحلت 
امام)ره( ما شايد بيش از دو ماه شب و روز نداشتيم چون 
تقريباً هر روز گروه هاي چند صد نفره براي عرض تسليت 
به رايزني و سفارت مراجعه مي كردند. بعد در گوشه و كنار 
كشور هند روزي نبود كه مراسم بزرگداشتي به ياد امام )ره( 
تشكيل نشود. آن قدر مراسم زياد بود كه ما نمي توانستيم 
در همه آنها حضور پي��دا كنيم. اعضاي س��فارت به ويژه 
كساني كه از نظر سخنراني و دانش سياسي توانمند بودند 
را تقسيم بندي كرده بوديم تا هر كدام به يك مراسم بروند. 
يك جاهايي را سفير مي رفت، برخي مراسم ها را هم من يا 
ديگر دوستان مي رفتيم تا بتوانيم به نمايندگي از جمهوري 
اس��المي  ايران و خانواده حضرت امام)ره( به احترامي  كه 
براي امام)ره( گذاش��تند، احترام بگذاري��م. مجالس آنها 
آن قدر زياد بود كه تمام اعضاي سفارت از زندگي و خواب 
و خوراك افتاده بودندو اين اس��تقبال مردم از امام )ره( و 

انقالب خيلي عجيب بود.
اگر اجازه بدهید برگردیم به سلؤاالت مربوط 
به موسلیقي، برخلي کارشناسلان از ابتذال 
موسلیقي در دوران کنوني مي گویند. شما با 

آن موافق هستید؟ 
كلمه مبتذل درباره موس��يقي امروز هم��ان اندازه بي جا 
است كه كلمه فاخر. به هيچ كدام از اينها اعتقاد ندارم و فكر 
نمي كنم در طول 20 سال اخير در جمهوري اسالمي  ايران 
حتي به تعداد انگشتان دست موسيقي توليد شده باشد كه 
بتوان نامش را موسيقي فاخر گذاشت. آيا مي شود تيترش را 
موسيقي فاخر گذاشت؟! آيا واقعاً اين اسم بامسما هست؟! 
اين براي من عالمت سؤال بزرگي است. از آن طرف هم در 
مورد بحث ابتذال بايد بگويم كه گاهي اوقات از روي ژست 
روشنفكرانه است كه برخي دوست دارند ژست بگيرند و 
بگويند فالن اثر مبتذل است. مثل كسي كه بگويد من صدا 
و سيماي جمهوري اسالمي  را نگاه نمي كنم و اين برايش 
يك افتخار است. اين نشانه اي از تفاوت فهم او با تفاوت فهم 

جامعه است كه به نظرم همه اينها بازي است.
مي توان گفت موسیقي االن روزگار خوشي دارد؟

نه اصاًل چون متوليان امر ي��ا نمي خواهند يا نمي دانند يا 
نمي توانند كاري بكنند كه موس��يقي مسير صحيح خود 
را پيدا كن��د. در اين ميان برخي به فك��ر افتادند كه حاال 
در را باز ك��رده و هر جواني كه مي توان��د كاري به عنوان 
موس��يقي انجام دهد وارد ميدان شود، اين اتفاق موجب 
شد جواني كه نمره ادبيات فارسي اش در دبيرستان 10 
يا 12 بوده شاعر ترانه هاي امروز ما شود. طبيعتاً ترانه ها از 
كيفيت بسيار پاييني برخوردار است. خودش ملودي اش 
را مي سازد، خودش تنظيم مي كند و خودش يا كسي در 
حد خودش آن را مي خوان��د. در واقع تيمي  كه اين كار را 
انجام مي دهد تيم توانمندي نيست. به قولي بايد گفت از 
كوزه همان تراود كه در اوس��ت. چه انتظاري مي توان از 
كسي داش��ت كه ترانه هاي مادري خود را بلد نيست. از 
طرفي ديگر سليقه جامعه را با اين كارهاي سطح پايين و 
سخيف به شدت پايين آورديم و اين باعث شده تا اگر اثري 
داراي برجستگي و فرهيختگي باشد مطلوبيت عمومي اش 
را در جامعه پيدا نكند براي اينكه صدا و سيما كه مسئول 
اين كار بوده كار را درست انجام نداده است. سليقه ها هم با 

آنچه مطلوب است بسيار فاصله دارد و انتظاري غير از اين 
نمي شود داشت چون سياست گذاري هاي ما غلط است. 
جوامع غربي براي توليد بهترين موسيقي بزرگ ترين افراد 
و ش��اعر ها را به كار مي گيرند تا يك موسيقي مناسبتي 
به تناس��ب مذهب و ايام خاص خودش��ان داشته باشند. 
موسيقي مناس��بتي ما معموالً يك موس��يقي آزمايشي 
و آموزش��ي اس��ت. يعني هر كس مي خواهد وارد دايره 
موسيقي س��ازها ش��ود اولين كاري كه از او مي خواهند 
اين است به او مي گويند برو يك كار مناسبتي بساز! و به 
خواننده اي هم مي گويند تو هم بيا بخوان، معلوم اس��ت 
كاري كه با اين وضعيت توليد شده باشد نتيجه اش چيزي 
بهتر از آنچه االن مي بينيم نخواهد بود. به نظر من گروه 
متخصص و متعهدي سردمدار به سامان رساندن موسيقي 
مملكت نيس��ت و در نتيجه انتظار زيادي از كارهايي كه 

توليد مي شود نمي توان داشت.
با نظارت بر تولید موسیقي موافق هستید؟

من از كلمه »نظارت« خيلي ضربه خوردم. در اين سال ها 
طبق ش��واهدي كه داريم، در نظارت به شدت به بيراهه 
رفته ايم. به طور مثال س��رود »خميني اي امام« به مدت 
دو سال توسط همين دس��تگاه نظارتي از پخش محروم 
شد و اجازه پخش نداشت. دليلش هم اين بود كه مجموعه 
ناظران به اين نتيجه رسيده بودند كه اين سرود با كلمه »اي 
مجاهد« شروع مي شود و قابل پخش نيست. دليل شان هم 
اين بود كه يادآور همان هايي اس��ت كه م��ا به آنها منافق 
مي گوييم. بنابراين اين س��رود قابل پخش نيس��ت! اگر 
اسم اين كار نظارت است، صد و هزاران تأسف بايد بر اين 
نظارت ها خورد. طبيعتاً اين گونه نظارت ها نتيجه خوبي 
هم نخواهد داش��ت. آنها تمام مفاهيم بس��يار درخشاني 
كه در اين شعر براي اين مجاهد بزرگ يعني امام خميني 
سروده شده را كنار گذاش��تند و فقط به كلمه »مجاهد« 
ايراد وارد كرده و اصل معنا و مفهوم اين س��روده را ناديده 
گرفتند. در صورتي كه كلمه مجاهد در قرآن آمده است. 
من به آنها گفتم شما مي دانيد چقدر در قرآن كلمه مجاهد 
آورده شده است؟ بارها و بارها كلمه مجاهد و جهاد در قرآن 
آمده است. شما به يك سرود كه پيام به اين بزرگي داشت 
و آن همه حرف هاي خوب در آن زده شده توجه نكرديد و 
مي خواهيد همه جامعه را محروم كنيد به خاطر اينكه اين 
سرود با كلمه مجاهد شروع مي شود؟! خب اين از نداشتن 
علم موسيقي نيست، اين از نداشتن فهم طبيعي يك آدم 
است. اين اتفاق بارها توسط مجموعه هاي ناظر افتاده است. 

همه اينها از ناداني است نه بي علمي .
سیاسلت هاي امروز متولیان موسلیقي مثل 
وزارت ارشاد و صدا و سلیما را چطور ارزیابي 

مي کنید؟
از نتيجه كارها بايد بفهميم كه سياس��ت ها چطور است! 
يك سري موسيقي ها مجوز مي گيرند كه شايد نتوانيم با 
خيال راحت آنه��ا را به جامعه ارائه بدهي��م و بگوييم اين 
موسيقي پيام ادبي و اجتماعي و فرهنگي دارد. صدا و سيما 
هم همين طور است. اين همه كار در صدا و سيما پخش 
مي شود، كدام يك سر زبان هاي مردم است؟ چرا به دل ها 
نمي نش��يند؟ نمي خواهم بگويم همه شان اين طور است 
اما درصد خيلي كمي  از آنها اين طور هس��تند. اين بدان 
معناست كه سياس��ت گذاري ها ايراد دارد كه نتيجه اش 
اين گونه مي شود. اميدوارم كساني كه بايد كاری كنند تا 
بيش از اين دير نش��ده به داد فرهنگ موسيقايي مملكت 
برسند.موسيقي اوايل انقالب هنوز هم براي مردم خوشايند 
است. بايد بررس��ي كرد آنها چه ويژگي هايي داشتند كه 
چنين ماندگار شده و اساساً موسيقي براي اينكه ماندگار 
بماند بايد چه ويژگي اي داشته باش��د. وقتي ذوق و شور 
گروهي كه حتي زمان انقالب به دني��ا نيامده بودند را در 
مورد موس��يقي انقالب و كارهايم مي بينم و نظراتشان را 

مي شنوم خيلي خوشحال مي شوم.
جوان هاي بعد از انقالب وقتي اين كارها را مي شنوند، ابراز 
عالقه مي كنند و در آن ويژگي هايي مي بينند كه ش��ايد 
خود من كه سازنده اش بودم توجه نداشتم. همه اينها باعث 
مي شود كه احساس وجد كنم. از قديم گفتند آن سخن كز 
دل برآيد الجرم بر دل نشيند. من فكر مي كنم آن كارها 
چون خدايي بود و كسي دنبال اين نبود كه از قبل اين كار، 

پولي درآورد يا پست و مقامي  بگيرد ماندگار شد. 

مسئوالن تا دیر نشده باید به داد فرهنگ 
موسلیقایي مملكت برسلند. موسیقي 
اوایلل انقاب هنلوز هلم بلراي مردم 
خوشایند است. باید بررسي کرد آنها چه 
ویژگي هایي داشتند که چنین ماندگار 
شده و اساساً موسیقي براي اینكه ماندگار 

بماند باید چه ویژگي اي داشته باشد

كلمه مبتذل درباره موسيقي امروز همان اندازه بي جا است كه كلمه فاخر
گفت وگوي »جوان« با حمید شاهنگیان سازنده سرودهاي خاطره انگیز اوایل انقاب

 


