
  
  

  گفتگو با ناهيد

  خاطره اي از گلها با خواننده غروب كوهستان
 
 
 
 
 

  

  

  

  

  

  

برنامه اي در لندن به  ينظر دارد طبنياد توس در  

تجليل از داود پيرنيا و هنرمندان برنامه گلها 

بپردازد به همين دليل هنرمنداني كه در آن برنامه 

 -هنرنمايي كرده اند از سراسر جهان راهي لندن

  . دان

غروب « يكي از اين هنرمندان خانم ناهيد خواننده 

است و در اين هفته با او به صحبت » كوهستان 

د پيرنيا و ونشسته ايم تا از خاطرات خود از داو

  . برنامه گلها برايمان بگويد

  

خانم ناهيد لطفا بفرماييد از كي با برنامه : سؤال

  گلها همراه شديد؟ 

كه روزهاي » شما و راديو « بنده قبال در برنامه : ج

جمعه در راديو ايران پخش مي شد حضور داشته و 

در سال چهل و يك . به اجراي برنامه مي پرداختم

روزي راديو فراخواني اعالم داشت و درخواست 

آن موقع ايران دوازده (  كرد كه از هر استان

يك خواننده  به همراه يك نوازنده ) استان داشت

شركت كرده و به اجراي » راديو  شما و« در برنامه  

برنامه بپردازد كه بنده به همراه آقاي جهانبخش 

 از اصفهان به تهران ) نوازنده ويلن( پازوكي 

در طول . آمديم و در اين برنامه شركت كرديم

چهار روز برنامه اجرا شد كه هر روز نوازنده و 

. خواننده سه استان به اجراي برنامه مي پرداختند

كاري كه من در راديو ايران اجرا كردم نخستين 

بود با شعري از آقاي » غروب كوهستان « آهنگ 

جهانبخش پازوكي و آهنگ از آقاي سيروس 

ساغري اجرا شد و اين برنامه مورد پسند آقاي 

  داود پيرنيا كه سرپرست برنامه گلها بودند واقع 

مي شود و از بنده براي شركت در برنامه گلها 

  . دعوت مي كنند



  

اولين كاري كه با گلها اجرا كرديد كدام : سؤال

  بود؟ 

غروب « همانگونه كه اشاره كردم همين ترانه : ج

بود » دره خاموش « بود كه ابتدا نامش » كوهستان 

اما بعدا بنا بر پيشنهاد آقاي جواد بديع زاده به 

غروب كوهستان تغيير يافت كه استاد جواد معروفي  

ته  و آن را براي اركستر درآمدي براي آن ساخ

هم پذيرفتند كه  تنظيم كردند و استاد جليل شهناز

  اين برنامه در مجموعه . سوليست قطعه باشند

  . قرار گرفت» گلهاي صحرايي « 

  

شيوه ضبط برنامه گلها درآن روزگار چگونه : سؤال

  بود؟ 

. ضبط برنامه ها به دو صورت انجام مي شد: ج

رهبري آن اركستر كه  ابتدا خواننده به همراه

توسط استاد معروفي انجام مي شد در استوديوي 

شماره هشت راديو حاضر مي شد و اجرا مي كرد و 

ديگر اينكه بصورت ميكس . برنامه هم ضبط مي شد

بود و به اين صورت كه موسيقي قطعه ابتدا توسط 

اركستر نواخته و ضبط مي شد و پس از آن صداي 

  . خواننده بر روي آن ميكس مي شد

  

آيا شركت شما در برنامه گلها تاثيري : ؤالس

  بركيفيت كارهاي بعدي شما داشت؟ 

بنده بهترين كارهايم را در برنامه گلها . البته: ج

از آنجا كه آن  زمان ما در اصفهان . اجرا كردم

ساكن بوديم و من معلم  بوده و به كار تدريس 

ادبيات اشتغال داشتم نمي توانستم تمام وقت در 

هنگام ضبط . اشم و به برنامه گلها  بپردازمتهران ب

برنامه ها چهارشنبه ها از اصفهان حركت مي كردم 

و پنجشنبه در تهران كار ضبط را انجام مي دادم و 

جمعه به اصفهان باز مي گشتم  كه شنبه صبح سر 

اگر فرصت بيشتري داشتم و يا . كالس حاضر باشم

  ارائه در تهران ساكن بودم كارم بهتر از اينها 

  . مي شد

  

برنامه گلها چه تاثيري بر موسيقي ايران : سؤال

  گذاشت؟ 

  

برنامه گلها تنها يادگار و گلچيني از بهترين آثار : ج

موسيقي ايران است كه استاداني مجرب آن را 

  .اداره مي كردند

  

آيا شما نقشي در انتخاب نوع موسيقي : سؤال

  داشتيد؟ 

  

را به من پيشنهاد  بله ابتدا آقاي پيرنيا آهنگ: ج

مي كردند و با توجه به اينكه بنده توان اجراي 

تحرير داشتم ايشان مي گفتند اين آهنگ با صداي 

  تو و تحريرهاي تو سازگار است و من آهنگ را 



مي شنيدم و اگر مي پسنديدم همان آهنگ را اجرا 

در انتخاب شعر هم سليقه خودم تعيين . مي كردم

  . كننده بود

 

يا خاطره اي از دوران همكاري با گلها آ: سؤال

  داريد؟ 



در آن زمان در ايران هم دختر شايسته انتخاب : ج

مي كردند و روزي دختر شايسته ايران كه ميترا 

نيكان پور بود به همراه دختر شايسته جهان كه او 

شيدا نام داشت و از كشور ژاپن آمده بود براي 

ديو آمدند ديدن ضبط برنامه گلها به استوديوي را

و پس از بازديد عكس يادگاري مي گرفتند كه 

آقاي پيرنيا به بنده اشاره كردند شما هم برويد و 

در عكس آنها حضور داشته باشيد چرا كه شما از 

دختران شايسته ايران و جهان چيزي كم نداريد و 

  .دختر زاينده رود هستيد

در موسيقي ايران چه جايگاهي برا ي خود : سؤال

  ستيد؟قائل ه

البته پاسخ اين سؤال را بايد از مردم و از : ج

صاحب نظران بپرسيد اما آن زمان بنده در ميان 

امروز . خوانندگان زن برنامه گلها مطرح بودم

چون پخش صداي زن در ايران ممنوع است در 

اصفهان به كار تدريس رديفهاي آوازي براي 

  . خانمها در آموزشگاههاي مختلف مشغول هستم

 


