
  
  

  را جاودانه كردند» گلها«آنها كه : محمد حيدري

  

آهنگساز صاحب نام ايراني، از چهره هائي است كه در برنامه گلها هنر آفريني كرده است او نيز محمد حيدري 

ه به دعوت بنياد توس به جشنواره تجليل از داوود پيرنيا و برنامه گلها اختصاص يافت همراه هنرمندان ديگري كه

مي نشينيم تا از گلها بگويد هايش  او در لندن استفاده و پاي صحبت  رصت حضواز فر. به لندن دعوت شده است

  . را جاودانه كردند» گلها«و از هنرمنداني كه 

  

  . شروع گلها با آقاي داوود پيرنيا: سؤال

  

گلهاي ديگري از ر زمان كه اول با گلهاي جاويدان شروع ولي بعدا به مرو(بنيانگذار برنامه گلها آقاي پيرنيا : ج

همه آنها به  قبيل گلهاي رنگارنگ، گلهاي صحرائي يك شاخه گل و احتماال عناويني ديگر به آن اضافه شد ولي

ايران بودند كه در هر پستي خدمات برجسته آقاي داوود پيرنيا كه از رجال خوش نام و .) اسم گلها معروف شد

راديو براي ارائه موسيقي اصيل  يشايسته اي انجام داده بودند اين بار در سمت مبتكر و سرپرست برنامه گلها

وقتي برنامه گلها شروع شد من در آن زمان شاگرد استاد ابوالحسن صبا بودم و هنوز . تندايران همت گماش



يقي ايران هميشه شنونده اين برنامه در روزهاي مي كردم و طبيعتا به خاطر عالقه ام به موس تمرين موسيقي

 ت اركستر گلها تشكيل مي شد از ابوالحسن صبا، علي تجويدي،بودم تا آنجا كه خاطرم هس 10چهارشنبه ساعت 

ه ني، يحيي زرين قر تبار وزيري ابراهيم منصوري ويلن، مرتضي محجوبي پيانو، استاد حسين تهراني تمبك،

هنرمندان ديگري مثل پرويز ياحقي،  مي آيد و البته بعدهاپنجه تار و از جمله هنرمندان ديگري كه يادم ن

اركستر ضا ورزنده به اضافه ز، فرهنگ شريف، ررم، حسن كسائي، جليل شهناحبيب اهللا بديعي، همايون خ

نوان عبارت ن جمع اضافه شدند و خوانندگان بانفر نوازنده داشت به اي 30تا  25بزرگ راديو ايران كه حدودا 

بنان، قوامي، گلپايگاني، محمودي : ده اي ديگر آقايانستي، ناهيد و عبودند از الهه، پوران، حميرا، هايده، مه

ر اين اساتيد ضمن نوازندگي سلوساز آهنگسازي هم مي دي و نادر گلچين بيشتخوانساري، عبدالوهاب شهي

كردند و از اينجا پاسداري موسيقي ايران به همت آقاي داوود پيرنيا شروع شد كه جمع كل برنامه هاي گلها 

يكي از مفاخر هميشه ماندني در تاريخ موسيقي ايران است ولي من شخصا در آن زمان چون سن كم داشتم 

  .ار اين بزرگ مرد نشدممتاسفانه نايل به ديد

  

  . نامه گلها بر موسيقي ايران چه بوداثر بر: س

  

من همانطور كه قبال گفتم در سن پانزده سالگي شاگرد استاد ابوالحسن صبا بودم ايشان هم از استعداد من : ج

آن روز ايران با من مي كردند يادم مي باخبر بودند و گاه گاهي صحبت هايي كه در مورد وضعيت موسيقي 

از آقاي پيرنيا در راديو بودند و هميشه از وضع بي سر و سامان موسيقي آن  آيد كه آن زمان استاد صبا قبل

و هندي بسيار در آهنگهايي كه خوانده مي شد  موسيقي عربي، تركي استانبوليكردند و ملودي  زمان گله مي

به چشم مي خورد و از جمله دو خواننده معروف آن زمان بنام آقاي قاسم جبلي و منوچهر شفيعي  آهنگ هاي 

حتي يادم مي آيد كه استاد صبا فرمودند كه از طرف راديوي قاهره نامه اي به راديو . نددانخوعربي مي 

بنويسيد ما ايران فرستاده شده كه در متن آن تاكيد كرده بودند كه اگر مي خواهيد آهنگهاي عربي بخوانيد يا 

اين مطلب را به خاطر اين ذكر . براي شما بفرستيم كه آهنگ را كامل و نه ناقص اجرا كنيدنت صحيح آن را 

قسمت موسيقي ايران بود كه كردم كه توجه بدهم كه قبل از برنامه گلها چه بلبشو و هرج و مرجي در 

خوشبختانه به همت اساتيد موسيقي و زحمات خستگي ناپذير آقاي داوود پيرنيا براي تهيه تعداد زيادي موسيقي 

برنامه گلها و اصوال پايه گذاري اين برنامه موسيقي ملي ايران در بستر واقعي و راه اصيل خود به جريان افتاد 

اساتيد موسيقي وقت گ ها و آوازهايي كه توسط  خوانندگان زن و مرد با همت آن اثر آن را در آهن زكه بعد ا

  .خوانده شد و همه جاوداني شدند ديديم

  

در چه برنامه هايي بوده ايد و با چه كساني از خوانندگان كار كرده ايد و اصوال جمع كارهاي خود را : س

  . بگوئيد

يك هنرهاي زيباي كشور به سرپرستي و رهبري استاد سالگي نوازندگي در اركستر شماره  17من در سن : ج

ابوالحسن صبا توسط خود استاد دعوت شدم تا زمان فوت استاد كه در خدمتشان بودم ولي بعدا رهبري اركستر 



من بعد . شماره يك به آقاي حسين دهلوي كه از موسيقيدانان بسيار باسواد و خوش قريحه اي بودند سپرده شد

  بدهم تا ت ايشان بودم به خاطر بعضي مسائل خانوادگي نتوانستم ادامه كار در اركستر را از مدتي كه در خدم



پاسال تاسيس شد و ايراني بود به وسيله شركت خصوصي آقاي ثابت كه اولين تلويزيون  3كانال ون ياينكه تلويز

و ايشان هم به خاطر  واالحضرت شمس پهلوي رئيس ادارة هنرهاي زيباي كشور بودندآقاي مهرداد پهلبد شوهر 

عالقه اي 

شدند و  3كه به موسيقي ايراني داشتند و به خاطر پيشبرد موسيقي عهده دار اجراي موسيقي تلويزيون كانال 

به سرپرستي  1شماره  چندين اركستر كوچك درست شد و من توسط آقاي دهلوي براي نوازندگي در اركستر

مرحوم نصرت اهللا گلپايگاني دعوت به كار شدم و بعد از دوسه ماهي كه ايشان به خاطر يك عمل ناموفق گواتر 

بدرود حيات گفتند بعد از مدتي به سرپرستي همان اركستر انتخاب شدم و اينكه بايد بگويم با چه كساني كار 

    . كرده ام

 

 ،هنر تبديل شد عبارت بودند از و كه بعد به وزارت فرهنگ در آن زمان خوانندگان هنرهاي زيباي كشور

محمود نخست، تورج، استاد كريمي، نادر گلچين كه  :خاطره پروانه، افخم، افسانه، پريوش و آقايان :بانوان

تقريبا با همه ايشان كار كردم البته بايد بگويم كه در آن وقت افتخار همكاري با سركار خانم لعبت واال و آقاي 

شعراي بسيار خوب ما هستند را داشتم و بيشتر ترانه هائي را كه آهنگهايش را براي وزارت از يم صفائي كه ابراه

  فرهنگ و هنر مي ساختم شاعره گرامي خانم لعبت واال مي سرودند كه به وسيله خانم خاطره پروانه خوانده 

شنيدند و از آن آهنگ خوششان آمد و  3تا اينكه يكي از آهنگهاي من را خانم الهه از تلويزيون كانال  .مي شد

از من خواستند كه آن را بخوانند و به وسيله خانم الهه به تورج نگهبان معرفي شدم و از اين همكاري آهنگي 

كه بسيار معروف شد و بعد از اين خواننده هاي ديگر راديو از من خواستند كه ) نامهربوني(به اسم ساخته شد 

را و الهه و آقاي گلپايگاني و بعد از اين كه براي  آنها هم آهنگ بسازم و من براي خانم ها هايد، مهستي، حمي

  . مقيم آمريكا شدم براي آقايان ستار، معين، اميد آهنگهاي بسيار معروفي را ساختم

  

  ممكن است نام بعضي از آهنگهايي را كه ساخته ايد اعالم كنيد؟: س

آشفته، دل از تو دلگيره، افسرده دل، چراغ، بيا بنويسيم، هواي : مهستي. نامهربوني، آشفته، پونه ها: الهه: ج

حيف حيف، دل سرده سرده، وقتي كه از تو دورم، منم آنكه براي تو ميميره، : هايده. يار، ميخونه بي شرابه

، به جز خدا كسي نيست، بهار بهار، قلبم نشانه، دلم مي خواد كه روزي صد هزار بار، سوغاتي، زهر جدائي

خوونه عشق، اشك، عجب بي قرار، هوس ميكده، قدر محبت، : گلپايگاني. گرفت، اونكه يه روزي و اين خدا بود

  . عمرا تموم شد

ضرب ضمنا در برنامه گلهاي تازه كه شروع كار من در برنامه گلها بود به همراهي ويلن حبيب اهللا بديعي و 

با صداي نادر گلچين و بيات ترك با ويلن اسداهللا ملك و صداي ايرج و با  99آبتين اجاللي گلهاي تازه شماره 

عمادرام ماهور با صداي ايرج و آهنگ در اين سراي بيكسي با شعر خود آقاي هوشنگ ابتهاج كه سرپرستي 

گلپايگاني در آواز دشتي و با صداي شجريان  برنامه گلهاي تازه را هم داشتند براي خانم مهستي و آواز ، آقاي

آواز نوا با جليل شهناز تار و اصغر بهاري كمانچه و از نوك مژگان ميزني تيرم چند با ويلن فريدون شهبازيان 

  . تازه را نوازندگي سنتور كردم ضرب آبتين اجاللي و صداي نادر گلچين روي هم رفته شش برنامه 



كردم كه همه با كه به برنامه گلها داشتم خودم در آمريكا گلهاي غربت را ابتكار  ضمنا به خاطر عالقه اي

 3معين، گلهاي غربت شماره  2هايده، گلهاي غربت شماره  1گلهاي غربت شماره . استقبال فراوان مواجه شد

م كه انشاءاهللا با صداي ستار را تهيه كرد 5اكبر گلپايگاني، گلهاي غربت شماره  4معين، گلهاي غربت شماره 

ضمنا براي آهنگ هايم و همكاري شاعران گرامي، خانم هما ميرافشار، تورج . بتوانم ادامه اين كار را بدهم

  . نگهبان، اردوان سرفراز، ليال كسري، مسعود اميني و مسعود فردمنش بهره بردم

  

  . وضعيت فعلي موسيقي در داخل و خارج از كشور: س

به قول معروف كشتيبان را . ران، موضوعي است كه به من مربوط نيستدر مورد موسيقي در داخل اي: ج

سياستي دگر آمده است و لي وضعيت موسيقي در خارج كشور مخصوصا موسيقي لس آنجلس يك واقعيتي را 

بايد بيان كنم و آن اين است كه نسل جوان در هر كجاي دنيا موسيقي نسل خود را مي خواهد كه كم و بيش با 

هركي  ه طلبي همراه است ولي براي موسيقي لس آنجلس يك موسيقي بي بند و بار بي سر و تهتحرك و تاز

هركي ملودي هاي تركي، هندي، عربي، موسيقي فقط و فقط قر كمري اشعار بي معنا و يك بعدي كه فقط 

ز از روز براي مصرف در عروسي ها و جشن هاي پيش و پس از عروسي و ختنه سوران به درد مي خورد و هر رو

قبل بدتر و كم محتواتر  و باز  به خاطر بچه هايي كه در خارج از كشور به دنيا مي آيند و با يك فرهنگ ديگر 

دو سه نسل همين موسيقي هم از از بزرگ مي شوند و با فرهنگ مملكت خود هم غريبه هستند خواه نا خواه بعد 

  يران هم خوانندگي مي كردند از اين قاعده مستثنيالبته خواننده هاي نسل من كه قبال در ا. بين خواهد رفت

  . مي باشند 

ولي خوشبختانه در خارج از لس آنجلس مخصوصا در انگلستان باز وضع موسيقي جدي تر است و البته از 

آقايان ديگر خبر ندارم ولي دوست عزيزمان آقاي جمشيد رضايي شديدا مشغول فعاليت موسيقي اصيل ايراني 

  . گرم و كارهايشان باعث دل گرمي استهستند كه دمشان 

  

  به نسل بعد چيست؟  آنهانظر شما در باره بنياد توس و اهميت تجليل آن از هنرمندان و براي ادامه : س

البته بايد بگويم كه اين كار بنياد توس بسيار كار فرهنگي و در حقيقت كاري است كه زحمت زياد مي برد و : ج

چندين بنيادها بر مي آيد و بايد  از علي و انتقال آن به نسل بعدي كاري است كهتاثير بسيار خوب آن در نسل ف

   . يك خسته نباشيد به برگزاركنندگان اين جشنواره منحصر به فرد گفت
  
  
  
 
 


