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حمید شاهنگیان آهنگساز موسیقی انقالبی در گفتوگو با «ایران» از تهیه و تولید موسیقیهای جنگ و انقالب میگوید

وزیر فرهنگ و ارشاد اسالمی:

موسیقی بر جان رزمندگان نواخت
نداسیجانی

از یــادگاران دوران جنــگ و جبهــه
میتــوان بــه آثــار موســیقی اشــاره کرد.
آثــار مانــدگاری در بطــن آن دوران
متولــد شــدهاند و درهمــان دوران قــد
کشــیدهاند؛ فرزندانی بــا نامهایی چون
«صبــح پیــروزی»« ،خلبانــان»« ،ممد
نبــودی»« ،برخیزیــد»« ،کجاییــد ای
شــهیدان خدایی»« ،خمینــی ای امام»
و ...و هزاران نام دیگر که ســالهای بعد
متولــد شــدند و همچنــان خالقــان آن
دل در گــرو آن روزگار دارنــد .اغلب آثار
حمیــد شــاهنگیان آهنگســاز ،نوازنده و
تنظیــم کننده موســیقی روایتگــر دوران
انقالب اســت؛ سرود«خمینی ای امام»
یا «برخیزیــد» یا «ای جانبــازان» که به
نوعی شناســنامه او شــده اســت .جالب
اســت بدانیــد این آهنگســاز تحصیالت
موســیقی نداشــته و فارغالتحصیــل
کارشناســی ارشــد مدیریت از دانشــگاه
شــیکاگو اســت اما ذوق وعالقه موجب
شد دراین مسیر قرار بگیرد و بعد آن در
دوران انقالب اســامی بهعنــوان اولین
سازنده سرود آغاز به فعالیت کرد.
ëëموســیقی چگونه به جبهههای جنگ
وارد شد؟
توگــو بــا «ایــران»
او درگف 
درخصــوص اثرگــذاری موســیقی در
دوران جنگ و انقالب گفت« :از دیدگاه
مــن ازمجموعه هنرهــای هفت گانه در
زمینــه جنگ و انقــاب و دفاع مقدس،
موســیقی مؤثرترین هنر است وتوانسته
درکنار تولید آثار گوناگون در ســبکهای
مختلــف ،در زمینههایــی چــون جنــگ
و انقــاب و همچنیــن کارهای ارزشــی و
میهنی بخوبی ظاهر شــود و باید بگویم
بازتــاب و بازخــورد آن هــم بــ ه همیــن
نســبت اثرگذاربوده اســت به این دلیل
میگویم کــه اثرگذاری دیگر بخشهای
هنری همچون تئاتر ،تجسمی یا سینما
درطوالنــی مــدت نمایــان اســت ،امــا
تأثیــری کــه موســیقی ایجــاد میکند به
نســبت دیگر حوزهها ســرعت بیشتری
داشــته و البتــه درتهییــج و روحیــه
رزمندگان هم بههمین سرعت و نسبت
اثرگذاربــوده تــا آنجــا که هــرگاه صدای
ســازی برمیخاســت رزمندگان شــور و
حــال دیگــری میگرفتنــد امــا بازخورد
این اتفــاق را درهیچ هنر دیگری به این
سرعت دریافت نمیکردید».
او دلیــل ایــن واقعــه را دسترســی
آســان موســیقی خوانــد« :شــاید به این
علت باشــد که به نسبت دیگرهنرها که
قابلیت دسترســی بهتر و بیشــتری دارد
و بههمین دلیل موســیقی توانســت به
جنــگ وارد شــود و درهمــان دوران بــه
اشــکال مختلف از نــوع ســرودهایی که
حتی سازبندی نداشت فقط کالم بود با
یک ملودی مــوزون ب ه گوش رزمندگان

فرهنگ

خبرنگار

ساخت آثار دفاع مقدس
باید مورد توجه جدی قرار گیرد

حمیدشاهنگیان:
ماندگاری این آثار به ذات
آن موسیقی بستگی دارد
اگر آن موسیقی از کیفیت
باالیی برخوردار نباشد
طبیعتاً فراموش خواهد شد
اما برخی از آن آثار همچنان
شنیدنی است
رسید و آن را زمزمه میکردند .بهعنوان
مثــال شــعری بــود بــا ایــن عنــوان «از
شــهیدان به ما ایــن پیام اســت راه حق
راه صلــح راه امــام اســت» کــه از طریق
موســیقی وحتــی بــدون ســازبندی بــه
گــوش رزمندههــا رســیده بــود و آن را
خواندند؛ بد نیســت که بدانید این بیت
کوتــاه بــه فاصله خیلــی کوتــاه با خطی
خــوش روی دیواربزرگــی در خرمشــهر
نوشــته شــد و آن را از نزدیک مشــاهده
کــردم واین معجزه موســیقی اســت که
ســریع الوصولترین و مؤثرترین هنرها
در دوران جنگ بوده است».
ëëیاد و خاطرهای از سرود خلبانان
او درباره علت ماندگاربودن این آثار
بیان داشت« :باید بگویم مانا و جاودانه
بودن یک اثر به کیفیت کار بستگی دارد
و همانطور که سرعت رسیدن به هدف
از طریق موسیقی آسانتر از سایر هنرها
است بهنظر میرسد سرعت فراموشی
آن هــم بیشــتر از دیگــر هنرهــا باشــد و
شــاید این موضوع را در تکرار نشدن آن
توجو کرد .بهعنوان مثال یک
باید جس 
ســرود یا ترانه بسرعت شهرت میگیرد
و تا زمانــی که در آن جمعیت قرار دارد
و زمزمه میشــود از بین نمیرود اما اگر

خط خبر

 ۹۰ëëدرصــد از ریههــای عزتاهلل مهرآوران درگیر کرونا شــده و ایــن بازیگر در
آی سی یو تحت درمان است/.ایسنا
ëëدفتــر پخش «خانــه فیلم» کــه در نبــود اصغر فرهــادی در ایــران ،تقاضای
صدور پروانه نمایش فیلم «قهرمان» را ارائه کرده بود خبر داد که امروز ششم
مهرمــاه ،مجوز اکــران فیلم «قهرمــان» در ایران صادر شــد .فیلم ســینمایی
«قهرمان» اواسط پاییز در سینماهای ایران اکران خواهد شد /.روابط عمومی
ëëرائد فریدزاده مدیر بخش بینالملل سیوچهارمین جشنواره بینالمللی فیلمهای
کودکان و نوجوانان معتقد است که گسترش تولیدات مشترک باعث تنوع اقلیمی در
این دوره از جشنواره شده است/.ایرنا
ëëبزرگتریــن پــرده نمایــش آیمکــس (پردههایی بــا کیفیت تصویــر و صــدای بهتر از
پردههای معمولی) جهان هفته جاری در آلمان افتتاح میشود/.ایرنا
ëëمرکــز پمپیدو در پاریس نمایشــگاهی از آثــار جورجیا اوکیف را برپــا میکند .جورجیا
اوکیــف ـ نقــاش امریکایــی ـ از هنرمنــدان شــناخته شــده معاصــر امریکا اســت و این
نخستین باری است که فرانسه اقدام به برپایی نمایشگاهی از آثار او میکند/.ایسنا
ëëشاهین فرهت از خلق نخستین سمفونی کالســیک ایرانی با موضوع کرونا خبر داد
که با حضور یکصد هنرمند اجرا میشود/.ایسنا
ëëبا افزایش محبوبیت «باســکیا» در بازار هنر یکی دیگر از آثار این هنرمند در حراجی
ساتبیز به مزایده گذاشته میشود/.ایسنا
ëëفیلــم کوتــاه «پــارک دوبــل» بــه نویســندگی و کارگردانــی دریــا آذری منتخــب
بیستودومین دوره جشنواره اوهایو امریکا شد/.ایرنا
ëëپل شــریدر فیلمنامهنویس و کارگــردان به انتقاد جــدی از جدیدتریــن فیلم کلینت
ایستوود یعنی «گریه کن ماچو» پرداخت/.مهر
ëëرســول نقوی کارگــردان نمایــش «ورودی پنج» کــه این روزهــا در حــوزه هنری روی
صحنــه رفته اســت ،بعد از  ۱۰ســال اثری را به صحنــه آورده زیرا معتقد اســت هنرمند
زمانی که حرفی برای گفتن دارد باید کار کند/.مهر
ëëنمایشــگاه مرور قرار اســت از روز جمعــه  9تا  28مهرماه از ســاعت  4تــا  7در گالری
بهارک آثاری از هنرمندان جوان را به نمایش بگذارد .در این نمایشــگاه آثاری از سلیمه
قزل ،مونا طاهری ،رؤیا رشیدی ،پایا ودادی و ...روی دیوار خواهد رفت/.روابط عمومی
«ëëوقت چیغ انار» به نویســندگی و کارگردانی گراناز موسوی ،در جشنوار ه فیلم توکیو
بــه روی پرده خواهد رفت .این فیلم محصول مشــترک افغانســتان ،اســترالیا ،هلند و
ایران اســت که در بخش آیند ه ســینما در ســیوچهارمین جشــنواره بینالمللی فیلم
توکیو حضور خواهد داشــت .این جشنواره از  ۸تا  ۱۷آبان در کشور ژاپن برگزار خواهد
شد/.ایرنا
ëëیک عکاس انگلیسی در ســفری به آفریقا ،تصاویری از حیوانات تحت خطر انقراض
و مردمــی که به دنبــال بالیای طبیعــی زندگی ســختی را میگذرانند ،به ثبت رســانده
است/.ایسنا

تکرار نشود آرامآرام درذهنها فراموش
میشــود و جایگزیــن آن ســرودها و
ترانههــا دیگــر اســت و بــرای آنکــه بــه
آسانی در اذهان از بین نرود باید از رادیو
یا تلویزیون پخش گردد .البته بعضی از
موســیقیها هســتند که بهدلیل شرایط
تاریخی یا ســاختار آن و ترکیب درســت
در ســازبندی و کالم ماندگارتــر خواهند
ماند بهعنوان مثال «خلبانان خلبانان»
اولین سرودی که در زمینه جنگ ساخته
شــد و یک یــا دو روز بعــد از آنکه صدام
فــرودگاه مهرآبــاد را بمبــاران کــرد این
ســرود پخش شــد و در فاصلــهای کوتاه
شــاید کمتر از  48ســاعت ســاخته شــد
و از ســال  1359تــا بــه امــروز همچنــان
این ســرود تأثیرگذار اســت اگرچه شاید
بــ ه لحــاظ موســیقایی اســتحکام الزم
را نداشــته باشــد ،امــا اثرگــذاری آن بــه
میزانــی بود کــه هنوز هم قابل شــنیدن
اســت و مــردم هــم میپســندند؛ البتــه
من درجریان ســاخت این اثر نبودم اما
بــا توجه بــه موقعیــت کاریام در واحد
موسیقی صداوسیما درجریان تولید کار
بودهام و آنطــور که آقای فیروزبرنجان
(بابــک رادمنــش) آهنگســاز ایــن اثــر
تعریف میکرد  ۳۱شــهریور سال ۱۳۵۹
جمشــید نجفی منــزل ما میهمــان بود
و مــن مشــغول نوشــتن نــت قطعهای
بــودم کــه بایــد فــردای آن روز در رادیــو
ضبــط میشــد .همــان موقــع از حمله
عــراق بــه ایــران باخبر شــدیم .بهعلت
نزدیکــی خانــه ما بــه فــرودگاه ،صدای
مهیــب انفجــاری را شــنیدیم و مثــل
همــه همســایهها بــه پشــتبام رفتیم.
بهــت زده ایســتاده بــودم کــه با دســت
اشــاره کردم و بلنــد گفتم «پــرواز کن!»
جمشــید گفــت چــی؟! گفتــم هیچــی،
شــما فقط فــردا در رادیو حضور داشــته
باش .تــا صبح روز بعد ،شــعر و آهنگ
«خلبانــان» را ســاختم و تنظیم کردم و
به ســازمان رفتم .آن زمان خودم عضو
شورای موسیقی سازمان بودم .سرود را
بــه همــکاران دیگرم نشــان دادم و آنها
هم اســتقبال کردنــد .تصمیم به ضبط
گرفتیم .این قطعه توسط ارکستر بزرگ

رادیو و ارکستر آذربایجانی در استودیو ۸
رادیو اجرا شد».
ëëکیفیت خوب دلیل ماندگار بودن آثار
موسیقیاست
ایــن آهنگســاز درباره این ســؤال که
آیــا ایــن ســرودها همچنــان درنســل و
جامعــه امروز کارکرد دارد ،پاســخ داد:
«درباره کارکرد این آثار در نسل امروز یا
نوستالژیک بودن این کارها باید بگویم
ابتدا دعــا میکنم هیــچ گاه ،جنگی در
دنیا رخ ندهد و صلح همیشه و همیشه
برقــرار باشــد؛ ولــی بــا توجــه بــه اینکه
ازدوران انقــاب و جنگ هشــت ســاله
ایران و عراق زمان بسیاری میگذرد تا
آنجا که مطلع هستم دراین سالها کار
چندانی تولید نشــده و قطعــاً اگر کاری
هــم تولید شــود ماننــد آثــار آن دوران
جذابیتی نخواهد داشت و البته جامعه
هم پذیــرش و عالقــه زیادی بــه تولید
چنیــن آثاری نــدارد اما آثار بســیاری از
مجموعــه کارهای آن ســالها ســاخته
شــده و بــه یــادگار مانــده کــه همچنان
تازگی دارد که البتــه ماندگاری این آثار
بــه ذات آن موســیقی بســتگی دارد اگر
آن موسیقی از کیفیت باالیی برخوردار
نباشــد طبیعتــاً فرامــوش خواهد شــد
اما برخی از آن آثار همچنان شــنیدنی
اســت بهعنوان مثال ســرود «خجسته
بــاد ایــن پیــروزی» ســاخته احمدعلی
راغــب که بــرای آزادســازی خرمشــهر
اســت و از آن ســال تــا بــه امــروز زمــان
بســیاری میگذرد اما هــرگاه که این کار
شــنیده میشــود تازگــی دارد و روحیــه
بخش است».
ëëدیــدگاه نســل امــروز بــه آثــار انقالبی
چیست؟
شــاهنگیان دربــاره هنــر سفارشــی
برایــن نظــر اســت« :هنرسفارشــی
معمــوالً جذابیتــی نخواهــد داشــت و
ساخت این نوع کارها باید از روی عشق
و عالقه باشد ».او درباره تشویق جوانان
به ســاخت این نــوع آثار گفت« :نســل
تغییــر کــرده و نمیتوان نســل امروز را
مقصــر این عدم پذیرش دانســت چرا
کــه شــرایط جامعــه جهانــی و جامعه

خودمان بهگونهای شده است که نسل
امروز مانند جوانان قدیم نمیاندیشند
بهعنوان مثال در دورافتادهترین نقطه
کشــور جوانان بــا تکنولــوژی و اینترنت
ســرو کار دارند و از طریق یک دســتگاه
موبایل با دنیــا ارتباط برقرار میکنند و
نگاهشــان جهانی شده است و طبیعتاً
آنهــا خواســتههای نســل گذشــته را
نمیشناســند .البتــه فرامــوش نکنیــم
جوانانــی هم هســتند کــه بــه فعالیت
درایــن زمینــه و ســاخت کارهــای ملی
و ارزشــی عالقهمنــد هســتند و دل
میســوزانند امــا بهنظــرم ایــن نگرش
محــدود وکــم شــده اســت وطبیعتــاً
محصول چندانی هم نخواهد داشت.
اگرچــه ایــن نــگاه درحالــت عمومــی
بــا نــگاه جوانــان زمــان انقــاب ودفاع
مقــدس متفاوت اســت و محصول آن
هم حتمــاً متفــاوت خواهد بــود ،البته
بــدان معنا نیســت که دیگــر امیدی به
آن نــوع کارهــا نباید داشــت وهنوز هم
در میــان این نســلها افــرادی خواهند
بود کــه تفکری از جنس ســالهای دور
داشــته باشند ومحصول ذهن آنها هم
در جــای خــود مفید و بههمــان میزان
اثرگذار باشد».

محمد مهدی اســماعیلی وزیر فرهنگ و ارشــاد اســامی
با تأکید بر اســتفاده از ابزارهای فرهنگی وهنری در انتقال
ارزشهــا و ابعاد مختلف هشــت ســال دفاع مقــدس ،از
حمایــت ویژه این وزارتخانه بــرای آثار تولیدی با موضوع
دفــاع مقدس بویــژه در جشــنواره فیلم فجر خبــر داد .او
به ایرنــا گفت« :زبان هنر بهترین ابــزار انتقال ارزشهای
دفاع مقدس به نوجوانان ،جوانان نســل امروز و آیندگان
است».
اســماعیلی ترویــج فرهنگ ایثــار و شــهادت همراه با
تبیین و معرفی رشــادتها و الگوســازی از بزرگان شهید،
ســرداران و رزمنــدگان اســام را نیازمنــد عــزم همگانی،
وحدت ،همصدایی و همدلی همه دســتگاههای اجرایی
و فرهنگــی عنــوان و تأکیــد کــرد« :بایــد از همــه ابزارهای
فرهنگــی و هنــری در انتقــال ارزشهــای دفــاع مقــدس
استفاده شود».
وزیــر فرهنــگ و ارشــاد اســامی در مــورد برنامههــا و
اولویتهــای ایــن دوره وزارت فرهنــگ و ارشــاد اســامی
و همچنیــن دولــت ســیزدهم بهمنظــور اســتفاده از
ظرفیتهای فرهنگ ،هنر و رسانه برای عینی و ملموس
کردن ابعاد مختلف دفاع مقدس ،اظهار داشت« :یکی از
موضوعاتی که به حوزه ســینمایی هم در دیدارهای اخیر
تأکید داشتم اشاره به بیانات رهبر معظم انقالب اسالمی
بــود که ایشــان بارهــا از بزرگان شــهید مــا در عرصه دفاع
مقدس نام بردند که باید از آنها ،مجموعههای نمایشــی
ســاخته و تهیه شــود امــا تاکنــون بخش عمــده این مهم
انجام نشــده اســت ».اســماعیلی ادامه داد« :آنچه امروز
در برنامه سینمایی دولت سیزدهم تأکید ویژه بر آن دارم
این اســت که ســاخت آثار نمایشی ویژه در بحث معرفی
نمادهای هویتی نســل جوان در دفــاع مقدس باید مورد
توجه جدی قرار گیرد».
عضــو کابینه دولت ســیزدهم ادامه داد«:در جلســات
اخیــر بــا حوزه ســینمایی بــر ســاخت اینگونــه آثــار دفاع
مقدســی تأکید و اعالم شــد که ســاخت اینگونه آثار مورد
حمایت ویژه و جدی وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی قرار
خواهند گرفت».
ب ه گفته اســماعیلی ،برای همین منظور تالش ما این
است که این مهم در جشنواره فیلم فجر امسال هم نمود
عینی پیدا کرده و فیلم و آثار تولیدی متناســب با فرهنگ
دفاع مقدس ساخته و اکران شود.
وزیــر فرهنگ و ارشــاد اســامی در عین حــال تصریح
کــرد« :برایــن بــاورم که فعــاالن فرهنگی ،هنری و رســانه

میتوانند نقش مهم و بیبدیلی در زمینه تبیین و معرفی
روحیــه ایثار و شــهادت همراه با الگوســازی دالورمردان و
ایثارگران و شهیدان واالمقام این مرزوبوم در قالب تولید
شعر ،رمان ،داستان ،نمایشنامه ،فیلم ،موسیقی ،سینما،
نقاشی و سایر فعالیتهای فرهنگی و هنری ایفا کنند».
او همچنیــن بــا اشــاره بــه نقــش رســانهها در زمینــه
ترویج فرهنگ و ارزشهای دفاع مقدس ،اظهار داشــت:
«خبرنــگاران و اصحــاب رســانه در تبییــن دســتاوردها و
ارزشهای دوران دفاع مقدس نقشــی کلیدی ،حساس و
مهــم برعهده دارند و بایــد در این زمینه همت مضاعف
داشته باشند».
بــ ه گفتــه او ،آنچه امروز بــه آن بیش از هــر زمانی نیاز
داریم بیان و معرفی ارزشها و دستاوردها و تفکری است
که توانست ضمن اینکه ملت را در کنار یکدیگر منسجم و
با قدرت نگه دارد ،دفاع مقدس را نیز به پیروزی رساند.
عضــو شــورای عالــی انقــاب فرهنگــی تأکیــد کــرد:
«اهالــی فرهنگ و هنر در معرفــی و تبیین ابعاد مختلف
هشــت ســال دفاع مقــدس ،مقوله پایــداری و شــهادت،
ایثار و جوانمردی ،گذشــت و فداکاری و ...رســالت خطیر
و ســنگینی برعهده داشــته و دارند که باید بخوبی و نحوه
شایسته انجام شود».
اســماعیلی در عین حال تصریح کرد« :انعکاس مؤثر
ابعاد مختلف هشــت ســال دفــاع مقدس تنهــا از طریق
فرهنــگ و هنر و رســانه میســر میشــود از اینرو رســالت
هنرمندان و اصحاب فرهنگ و هنر و رســانه در این مسیر
از مبارزه رزمندگان اسالم در آن دوران کمتر نیست و باید
به نحو احسن انجام شود و ب ه ثمر نشیند».

