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 من با وجود 8 سال آشنایی و رفاقت و 
همکاری نزدیک با حامد زمانی باالخره 
کار او نشستم  یک روز عصر در دفتر 
گفتگوی  روبه رویش و در طول 6 ساعت 
نفس گیر و پیوسته، سرگذشت پیچیده و 
جذاب یک هنرمند جوان را از شهری نه 
چندان برخوردار از امکانات تا روزهای 
کردم. اعتراف می کنم  شلوغ تهران ثبت 
گفتگو در مجال  که بسیاری از مطالب این 
اندک این ویژه نامه و فرصت اندکتر تنظیم 
برای انتشار نگنجیده و آنچه می خوانید 
گفتگوی پیاده شده  یک چهارم حجم 
است. با این حال بخش مهمی از 
ریشه های فرهنگی و اجتماعی پدیده ای 
به نام حامد زمانی در این سطور خواندنی 
آمده است. آماده و امیدوارم به زودی 
گفتگو را به صورتی  کامل این  مجموعه 
کنیم.     کامل تنظیم و منتشر  شایسته و 

محسن صفایی فرد
یـــادت هســـت بـــه مـــن می گفتـــی تـــو در حـــوزه »تاریـــخ شـــفاهی  �

تاریـــخ  روزی  یـــک  می دانـــم  مـــن  می کنـــی  کار  انقـــاب«  موســـیقی 
کـــه دیگـــر دیـــر شـــده؟ االن و ایـــن  کـــرد  کار خواهـــی  شـــفاهی مـــن را 
گفت وگـــوی تاریـــخ شـــفاهی من و توســـت،  صحنـــه، اولیـــن جلســـة 
گفت وگوهـــای زندگی نامـــه ای در تاریـــخ  بنابرایـــن بـــه ســـیاق همـــة 
کنـــی و از خانـــواة پدری و  شـــفاهی می خواهـــم اول خـــودت را معرفی 

مـــادری و میمـــه و تولـــدت در آنجـــا بگویـــی. 
بســـم اهلل الرحمـــن الرحیـــم. مـــن حامـــد زمانـــی متولـــد بیســـت و یکـــم 
فروردیـــن 1367، در اصفهان هســـتم؛ چون آن موقـــع خانم ها در میمه 
کننـــد، می بردندشـــان اصفهـــان. فکـــر می کنـــم  نمی توانســـتند زایمـــان 
غ شـــود بمباران ها شـــروع می شـــود و توی  که می خواســـت فـــار مـــادرم 
غ بشـــود منتقلـــش می کنند  همـــان حـــال فکر می کنـــم قبـــل از اینکه فار
بـــه یـــک بیمارســـتان دیگـــر و حـــول و حوش ســـاعت پنج  و شـــش صبح 
بیســـت و یکـــم فروردیـــن مـــن بـــه دنیـــا می آیـــم. ولـــی ُخب بزرگ شـــدة 
میمـــه هســـتم و خانه مان میمه بـــوده، پدربـــزرگ و مادربـــزرگ پدری ام 
کن میمـــه بودنـــد. خانـــواده مـــادری ام مشـــهور بودنـــد بـــه علـــم و  ســـا
کـــه تـــا زنـــده  ُزهـــد و تقـــوا و معتمـــد مـــردم بودنـــد، تنهـــا شـــخصی بـــود 
بـــود در عروســـی ها عاقـــد بـــود. حافـــظ قرآن بـــوده، قـــاری قرآن بـــوده و 

می خوانـــده. مادربزرگ مادرم هم خیلی شـــخصیت دوســـت داشـــتنی، 
یـــک عارف به تمـــام معنا و فوق العـــاده نورانی، فوق العـــاده اهل عبادت 

و اهـــل نماز شـــب بود.
که بعداً ازش می پرســـند، از  این هـــا اتفاق هایـــی در زندگی آدم می افتـــد 
کی رفتـــه؟ اخالقت  که ایـــن مثاًل صدات بـــه  تـــو هم حتمًا ســـوال شـــده 
که خیلـــی تاثیـــر دارد ایـــن اتفاق ها و  کـــی رفته؟ من حـــس می کنـــم  بـــه 
که خوردند یـــک خانـــواده. پدربزرگم همین االن شـــاعر خیلی  ُلقمـــه ای 
خیلـــی خوبـــی اســـت منتهـــی نمی دانـــم چـــرا فقـــط دوســـت دارد طنـــز 
کاماًل شـــاعر اســـت و درســـت شـــعر می گوید و شعر  بگوید و سیاســـی ولی 
کالس هـــم بگـــذارم؛ پدربـــزرگ و مادربزرگـــم ُجفتی  را می شناســـد. یـــک 
لیسانســـه هســـتند. از معدود لیسانســـه های آن زمان بودنـــد. پدربزرگم 
دانشـــگاه تهـــران درس خوانده و دبیـــر ادبیات بوده و خانـــواده مادرم تا 
هشـــت، ُنه ســـالگی تهـــران زندگـــی می کردند و بچـــة تهـــران بودند. بعد 

وزوان.  می آینـــد  دیگر 
یـــک  پدربزرگـــم  نیســـتند،  ایـــن ماجراهـــا  اهـــل  کاًل  پـــدری ام  خانـــوادة 
شـــخصیت فوق العاده دوســـت داشـــتنی اســـت. قبـــل از انقـــالب از این 
گاری هـــای نمکـــی و نـــان ُخشـــکی داشـــته، ولـــی بعـــدش دیگـــر می آید 
مغـــازه ای می زنـــد و از حالـــت ســـیار بـــه ثابـــت تغییـــر می دهـــد؛ یعنـــی 
که  شـــیفت می کنـــد روی یـــک مغازه. حدود بیســـت ســـالی هم هســـت 
یـــک مرغـــداری راه انداختنـــد با عموهایم. البته ده پانزده ســـالی اســـت 

کـــه خـــودش فوت شـــده.
کاًل همـــة  پدربزرگـــم معـــروف بـــود بـــه اینکـــه آشـــپز هیـــأت بـــوده یعنـــی 
کاًل یک لوطی  هیأت هـــا را آشـــپزی می کرده بـــدون دســـتمزد و عشـــقی، 
که فوت  بـــود. اهـــل دعوا و بـــزن بهـــادر و خیلی شـــوخ. یعنی ما موقعـــی 
که  شـــده بود آمدیـــم خانه مان نشســـتیم همه اعصاب ها داغـــون دیدم 
نـــه. رفیق هایش همـــه خاطره هـــای خنـــده دار تعریف می کننـــد و اینجا 

کردیـــم و چه بالیـــی ســـر آن آوردیم و... کار  چـــی 

و  � کودکـــی  و  ابتدایـــی  مدرســـة  رفتـــی   70 دهـــة  در  تـــو   
ً
طبیعتـــا

گذشـــته. میمـــه  تـــوی   70 دهـــة  ســـال های  تـــوی  نوجوانـــی ات 
بله.

چه می کردی؟ شادی و غصه ات توی آن سال ها چی بود؟
کجا و چطـــور بگویـــم. این را  که ایـــن را بایـــد  همیشـــه تـــوی ذهنم بـــود 
ک  می شـــود تعمیـــم داد بـــه همـــة قصه هـــا. من یادم اســـت یک نـــان پا
خـــورده ای خدا خیرش بدهد آمد پایه و اســـاس ماجرایـــی را توی میمه 
که  کـــه بعـــد از یکـــی دو ســـال هـــم البتـــه جمع شـــد. این بـــود  گذاشـــت 
کس دوســـت دارد قـــرآن بخواند میکروفوِن مســـجد  شـــب های قدر هـــر 

کـــه خـــودش یک مافیایـــی دارد در اختیـــارش برای پنـــج دقیقه.

ع من آقا شرو
 به نام اسمت
سرگذشت نامه حامد زمانی از میمه تا اولین قطعه موسیقی او
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کدام مسجد؟  �
گذاشـــتند قاری  مســـجد جامـــع. بعد ملـــت جمع می شـــدند رحـــل می 
کـــه:  گفـــت  می رفـــت قـــرآن می خوانـــد. چنـــد شـــب قبلـــش بابـــام بهـــم 
»حامـــد، می خـــوای اذون بگـــی؟« نمی دانـــم بابـــام دنبـــال چـــی بـــود. 
چـــون من نه تا حـــاال خوانده بودم، نه اصاًل  اســـتعدادی از من شـــکوفا 
گفت: »ســـِر بـــه دنیـــا اومدن تـــو ما یه   ازش پرســـیدم 

ً
شـــده بـــود! بعـــدا

که هیچ وقت هم من نخواســـتم و  داســـتانا و یه ماجراهایی داشـــتیم - 
که دیگر دســـت به نذر و دســـت به  کار به جایی رســـید  نپرســـیدم ازش. 
دامـــن اهـــل بیت شـــدیم. می گفت: مـــن رفتم امـــام رضا )علیه الســـالم( 
گـــر بچه ام بـــه دنیا بیـــاد من قـــول میدم  گفتـــم ا ســـراغ آخریـــن امیـــدم. 
که مداح شـــما بشـــه.« بعد هـــی زور بی خـــودی می زد  کنم  کاریـــش  یـــه 
بـــرای خواندن مـــن. می گفتـــم: »بابا من اصـــاًل نمی خوام بخونـــم. اصاًل 
گفت: »نـــه. حاال بیـــا اینجا توی مســـجد  مـــن بهش فکـــر هم نکـــردم.« 
که. اذون بگو.« بلد بودم اذان بگویم، آقا ما اذان را  کســـی نیســـت  علی 
که نگو. گفتیم شـــروع شـــد مســـخره بازی. یک هجمـــه ای علیه ما شـــد 

مسخره می کردند؟ �
فکـــر می کنم شـــش هفت ســـالم بـــود. می شـــنیدم صـــدای پچ پچه ها را 

کـــه تـــو نمی خواهد حـــاال بخوانی بـــا آن صدات...

کی ، پیرمردهای مسجد؟ � از طرف 
نـــه، بیشـــتر جوان هـــا و هم محلی هـــا و همشـــهری هام. امـــا ایـــن تحقیر 
گـــوش می کنم  کـــه بگویم نـــه، مـــن می توانـــم، من مـــی روم  باعـــث شـــد 
عبدالباســـط را می آیم شـــب قـــدر می خوانـــم. دیگر آنجا چنـــان خواندم 

کـــه یک هو رنـــگ همه عوض شـــد.

در هفت سالگی؟ �
که یادت هســـت آن موقع  آره. یادم اســـت ســـورة تکفیـــر را هم خوانـــدم 
نـــوار عبدالباســـط را همه از حفظ بودند. دیدم نـــه، صدایم خیلی خوب 
اســـت. بعد از ایـــن ماجرا بـــدون اینکه به مـــن بگویند مامانـــم رفته بود 
َدم یکـــی از مداح هـــای هیـــأت را به نام حـــاج احمد متوســـلی دیده بود 
کنـــد، چون مـــادرم خیلی  کـــه آقا بگـــذار بچة مـــا بیاید »ُپشـــت خوانی1« 
کاری از دســـتش بربیایـــد انجـــام می دهـــد، مورد  مـــردم دار اســـت و هـــر 

احترام مردم اســـت.

إن شاءاهلل سامت باشند. �
حاجـــی هـــم حرفـــش را زمیـــن نمی زنـــد و می گویـــد: »باشـــه بهـــش بگو 
بیـــاد.« بـــا همیـــن »بهـــش بگو بیـــاد« دیگـــر مـــا وارد یک دنیـــای جدید 
که میکروفون  شـــدیم. آقای متوســـلی فکر می کنم برای آن زمانی بـــوده 
و بلندگـــو نبـــوده و یـــک صدای ِســـنور و به طـــرز عجیب و غریب رســـایی 
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داشـــته، مثاًل برای عاشـــورا مـــی خواند: 
کربالست َامروز چه 
چه ُپربالست َامروز

سر حسین... 
کردم قشـــنگ یادم اســـت: انی  که مـــن ُپشـــت خوانی  آن نوحـــه ای هـــم 
کـــه ملودی نبـــود؛ مثل  ُاحامـــی ابـــدًا عـــن دینی. ملـــودی خـــودش هم 
کـــوردی روی یک خط می رفت.  کاًل بـــدون هیچ تغییر نـــت و تغییر آ َرپ 
بـــه خاطر همیـــن یادم نمی آیـــد ملودیش چـــه بود. بعد هـــم آن صدای 
ُکُلفت و َبـــم، در مقابلـــش من با یـــک صدای به شـــدت ریز.  بـــه شـــدت 
کردیم و بعـــد دیگر من وارد یـــک دنیای جدیدی  خالصـــه ُپشـــت خوانی 
کـــه مـــن هیـــچ وقت ایـــن را  شـــدم و آن جنـــگ بـــر ســـر میکروفـــون بـــود 
دوســـت نداشـــتم. شـــیطنت های بچگانـــه از همـــان موقـــع بـــرای مـــن 
بچگانـــه به نظر می رســـید چـــون هیچ وقـــت راضی نبـــودم، همین االن 
که  هـــم همین جـــوری هســـتم. هیچ وقـــت راضی نبـــودم بـــه آن چیزی 
که  هســـتم. بـــه خاطر همیـــن همیشـــه حالم بد اســـت و حـــس می کنم 
کارهـــای نکـــرده ای دارم، ایـــن از همـــان بچگی بـــود. هیچ وقـــت دنبال 
ایـــن ماجـــرا نبـــودم. بعـــد تـــوی نوجوانـــی هیأتـــی راه انداختیـــم. چون 

کـــه مأمن ما بـــود دارالقـــرآن بود. آن موقـــع تنهـــا جایی 

توی مسجد؟  �
گرفتـــه  کـــه مجـــوزش را  نـــه. یـــک شـــعبه ای از درالقـــرآن مرکـــزی بـــود 
بودنـــد برای اســـتان اصفهان و دو ســـه نفـــر آنجـــا را می گرداندند، جایی 
کس  نداشـــت؛ یـــک اســـم بـــود فقط. بـــه خاطـــر اینکه هیـــچ جـــا و هیچ 
نبـــود قـــرآن یـــادم بدهـــد. بابـــام مـــن را برداشـــت بـــرد اینجا.  همیشـــه 
بابـــام مـــورد اتهام بـــود به خاطـــر اینکه تو ایـــن بچه را خرابـــش می کنی. 
کـــه اطرافیان بـــه شـــّدت داعیه دار این هســـتند  یعنـــی من می شـــنیدم 
کـــه حامـــد باید به یـــک جای خیلـــی خیلی بزرگی برســـد بـــه خاطر صدا 
کـــه دارد امـــا بابـــاش اصـــاًل تـــوی ایـــن وادی هـــا نیســـت.  و اســـتعدادی 
می گفتنـــد چـــرا ایـــن بچه را بـــه آنجـــا دادی؟! امـــا او برعکســـش را ثابت 
کـــه من می شـــناختم اصـــاًل دنبـــال این ها نیســـت،  کـــرد؛ یعنـــی بابایـــی 
که بـــرف آمـــده بود و  گذاشـــت پشـــتش و بـــا وانتـــش، حتـــی شـــب هایی 

هیچکـــس توی جـــاده نبـــود ما تـــوی جـــاده بودیم.
کـــه اصاًل ما  کرد  گذاشـــت ُپشـــتش، بـــاور نکردنـــی. یـــک رگ زمانـــی را رو 
ندیـــده بودیـــم و ِســـِورت پایـــش ایســـتاد. ســـه روز در هفتـــه بایـــد بروی 
که  کالس قرائـــت قـــرآن. آن موقـــع اول هـــای موسســـة ثامن االئمـــه بـــود 
بســـیار موسســـة درســـت و درمانـــی بـــود و یـــک نســـل قـــاری درســـت و 
درمـــان تحویـــل جامعـــة قرآنـــی داد و اســـتادهای تـــراز و به نـــام؛ از آقای 
کشـــوری بودنـــد در اصفهان  که قاری اســـتاد  همدانـــی، ســـتوده نیا و... 
تـــا یک نســـل پایین تـــر آقای نیک دســـتی و آقـــای هرندی اســـاتید اینجا 
کـــه مقـــام اول تـــالوت جهـــان را فکـــر  بودنـــد. مثـــاًل آقـــای نیک دســـتی 
می کنـــم دو ســـه ســـال پیـــش آورد، اولین اســـتاد قـــرآن من بـــود. خیلی 
دوســـت داشـــتنی، خیلـــی خوشـــگل، بـــور، عینکـــی و دندانپزشـــک هم 
بـــود، یعنـــی دانشـــجوی دندانپزشـــکی بـــود و بـــه شـــّدت مـــا دوســـتش 

 . شتیم ا د

این چه سال هایی است؟ �
سال های راهنمایی و...

آهـــان. آمـــدی راهنمایـــی و بابـــا هفتـــه ای ســـه روز تـــو را مـــی آورد  �
اصفهـــان.

کالس قـــرآن، بعـــد از قرآن هـــا یک جوری چیـــده بود با  ســـه روز مـــی آورد 

کـــه بروم یـــک موسســـة آمـــوزش موســـیقی، ته سنگ تراشـــان  اســـتادم 
ُجلفـــای اصفهـــان. اســـتاد طباطبایی هنوز هم هســـتند خـــدا حفظش 
گفت: »بیـــارش خونه مـــون.«  دیگر  کنـــد. من را خیلی دوســـت داشـــت 

کالس قرآن و شـــب هـــم می رفتیـــم آنجا.  مـــن می رفتـــم 

که نحـــوة تمرینات قرائت با تمرینـــات آواز متفاوت  � فکـــر نمی کردی 
است؟

گفت:  کالس آواز برگشـــت  که فهمید می روم  چـــرا. بعدش اســـتاد قرائتم 
کـــه دارم می گویم بعد  کن«. حـــاال این بعدش  »حامـــد یکـــی رو انتخاب 

کشـــوری و استانی بود.  از مسابقات 

چه سالی و تو چند ساله بودی؟ �
گفت:  کرد.  دوم راهنمایـــی بودم. ســـال 80 می شـــود. بعد دیگر بابـــا ِول 
گفتم: »بابا من ســـیزده ســـالمه؛  »دنـــده ات نرم بلند شـــو خـــودت برو.« 
گفـــت: »مـــن نمی دونـــم.«  بـــرم اصفهـــان ســـاعت دو شـــب برگـــردم؟!« 
گفـــت: »برو  گفتـــم: »مـــن چه جـــوری بـــرم اصفهـــان؟ با چـــی برگـــردم؟« 

میشـــی!«  بلد  خودت 
کالس زبـــان هم اضافه شـــد.  هیچـــی، بعـــد از یـــک مدت بـــه این دوتـــا 
کـــه می شـــد تـــن و بدنم  کـــن دیگـــه!«. یعنـــی اول هفتـــه  گفتـــم: »ِولـــم 
می لرزیـــد. دیدیـــد از زنـــگ ریاضـــی آدم بـــدش می آیـــد هـــی غصـــه دارد 
مثـــاًل چهارشـــنبه ها ریاضـــی داریـــم، دوشـــنبه ها ریاضـــی داریـــم. مـــن 
کـــرده بـــودم. مســـئله م نبـــود، اینکـــه االن بایـــد بلند  دیگـــر این هـــا را رد 
کالس زبـــان و قـــرآن، مســـأله م بـــود. چهـــار پنـــج  شـــوم بـــروم اصفهـــان 
ســـال هفتـــه ای ســـه روز مـــن تـــوی جـــاده بـــودم. روزهـــا بایـــد می رفتم 
ِکـــی درس می خواندم، توی راه مشـــق هایم  اصفهان شـــب برمی گشـــتم 

می خوانـــدم.  درس  و  می نوشـــتم  را 
که  کـــه شـــد بابامـــان ِســـورت ایســـتاده بود  دوره دبیرســـتان ســـال دوم 
نـــه تو بایـــد بروی اصفهـــان، اینجـــا فایده نـــدارد. بابای من ُرتبـــة یک تا 
که تـــو باید بروی  گیـــر داده بود  ده می خواســـت بیخیـــال هم نمی شـــد. 
بهتریـــن مدرســـة اصفهـــان؛ ریاضـــی فیزیک. انســـانی منســـانی و این ها 
گذاشـــت روی بهترین مدرســـه و بهترین  را هـــم بریـــز دور! رفت دســـت 
که این مدرســـه، مدرســـة خوبی اســـت. رتبه هاش خوب بوده و  شـــعبه 
تـــو بایـــد بـــروی اینجا. حاال ثبت نام شـــدیم ولـــی بابای من چـــون معلم 
کرد  بـــود بایـــد میمه می مانـــد. باالخـــره مـــن و مامانم را ســـوار ماشـــین 
بـــا مهدی مـــان بنده خـــدا توی اوج مریضـــی اش، رفتیم یـــک خانه توی 
اصفهـــان. مامانم راضـــی بود چون می دیـــد من می روم مدرســـه به من 
روحیـــه مـــی داد ولـــی خـــودش عـــذاب می کشـــید. رفتیـــم آنجـــا و من با 
گریه بلند می شـــدم  گریه می خوابیـــدم، با  گریه می نوشـــتم، بـــا  گریـــه، با 

یعنی اصـــاًل توی قفســـی بودیم. 
گفتم: »آقـــا من دارم  گرفتـــم  دیگـــر بعد شـــش ماه ِخفـــت این معـــاون را 
کاری بکنید من برگـــردم میمه.«  دیوونه میشـــم. مـــن و مامانـــم... یـــه 
واقعـــًا حال مـــن بد بود یعنی دیوانه شـــده بودم؛ نـــه درس می خواندم، 
نـــه... . بابـــام آخـــر هفته هـــا می آمد پیش مـــا، این ِســـری دیگـــر مامانم 
گفـــت: »مـــن حالـــم بـــده، ایـــن حالـــش بـــده وردار  ُرک و راســـت بهـــش 
بفرســـتش میمـــه. ایـــن ُخل میشـــه، تـــو می خواســـتی این موفق بشـــه 
ُخـــل میشـــه!« دو هفتـــه مـــا جنـــگ و دعـــوا داشـــتیم تـــا اینکـــه باالخره 

آمدیم میمـــه و راحت شـــدیم. 
کالس ریاضی فیزیـــک من یک  حـــاال نوبت دوم ســـال تـــوی میمـــه ســـر 
مشـــکل بزرگ تـــر داشـــتم. اینکه آقا مـــن اصاًل دوســـت نـــدارم ریاضی را.  
که مـــی دیدم حس و  کردم با بابـــام حرف زدن تـــوی وقت هایی  شـــروع 
گه حرفت را درســـت  حالـــش خوبـــه. بابام فوق العـــاده منطقی اســـت و ا
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که من  گفتـــم: »قـــول می دم بـــه این وقـــت عزیـــز  بزنـــی قبـــول می کنـــد. 
دانشـــگاه تهران قبول بشـــم. شـــما مگه دانشـــگاه تهـــران نمی خوای؟« 
گـــه برم ریاضـــی قبول  گفتـــم: »مـــن قبول می شـــم. من ا گفـــت: »چـــرا.« 
کـــه نمی شـــم هیچـــی، میمه هم قبـــول نمی شـــم.« باالخره هرجـــور بود 

کالس انســـانی. کـــردم و رفتم توی  راضـــی اش 
چـــون ریاضـــی هم خوانـــده بـــودم، ریاضِی رشـــته انســـانی چیـــزی نبود 
برایـــم. زبانـــم هـــم فـــول بـــودم طوری کـــه متـــن دانشـــجوهای میمـــه را 
که توی عمرم دســـتم آمـــد از راه این  ترجمـــه می کردم. مـــن اولین پولی 

بود. ترجمه هـــا 

کنکـــور من بـــه یک داســـتان عاطفی خـــوردم و به شـــدت از  تـــوی ســـال 
کنکـــور نمی دانم چـــه حکمتی  جامعـــه و خانه طرد شـــدم. دقیقًا ســـال 
کـــه باید ایـــن اتفاق می افتـــاد و ماجراهـــای عجیب و غریبی ُپشـــت  بـــود 
که بـــروم خانة مادربزرگـــم و آنجا درس  این داســـتان بود. مجبور شـــدم 
بخوانم. وسواســـی شـــدم و هر روز توی حمام بودم. خیلی اذیت شـــدم 
کـــرد مـــن را. از همـــه چیز حالـــم به هم  کـــردم همـــه را. بیچـــاره  و اذیـــت 
کـــردم. نشـــد. رفتم ســـه روز جمکـــران و  می خـــورد. دیگـــر هرکاری شـــد 
گفتم این  بســـتم خـــودم را آنجا. ســـه شـــبانه روز آنجا بســـت نشســـتم. 
ک  کـــردم و خـــودم را به خا گریـــه  آخریـــن راه مـــن اســـت دیگـــر. این قدر 
گفتـــم: »من از اینجا رفتم بیرون، خوب شـــده باشـــم.« به خود  مالیـــدم 
که من مســـلمان شـــدم  خـــدا قســـم بـــاورم نمی شـــد. یعنـــی اولین باری 
کـــه هیچ اتفاقـــی نیفتاده. انـــگار همة  آنجـــا بـــود. توی راه برگشـــت انگار 

این هـــا شـــبیه یک ویـــروس از بدنـــم رفته بـــود بیرون.
گفتم  که فقط ســـه مـــاه وقت داشـــتم درس بخوانـــم.  ایـــن جوری شـــد 
کنار.  گذاشـــتمش  کنکور.  که بی خیال، می زنـــم و صد زدم توی  زبـــان را 
ریاضـــی هـــم بی خیـــال. ریاضـــی را هم فکـــر می کنـــم هشـــتاد و خرده ای 
که همه  زدم. از تاریـــخ و جغرافـــی هـــم بدم می آمـــد، نزدم. ادبیـــات هم 
گر وقت  گفتـــم ا کردم و  را بلـــد بـــودم. نشســـتم روی چندتا درس تمرکـــز 
کردم فیش بـــرداری و نت نوشـــتن.  بیـــاورم مـــی روم روی بقیـــه. شـــروع 
کـــه می خواندم  کردم. هـــر مثاًل یک خط  یک روشـــی واســـة خـــودم پیدا 
گر ســـوالی به ذهنم می رســـید ایـــن ور برگه می نوشـــتم، آن ورش جواب  ا

گـــر آن  را می نوشـــتم. شـــاید خنـــده دار باشـــد. مـــن همیشـــه می گویـــم ا
کاغذهـــا را نـــداده بـــودم به بچه هـــای ســـال های بعد االن می توانســـتم 
کنکور  کمی داشـــتم بـــرای  کنم. مـــن خیلی وقت  کســـب درآمد  ازشـــان 
بـــا  شـــدم  بـــزرگ  پیش دانشـــگاهی  و  دیپلـــم  بیـــن  یک هـــو  خوانـــدن. 

آرزوهـــای بزرگ!

گذاشتی. � کنکور وقت  یعنی تو درست سه ماه برای 
کتابها  گذشـــت و مثاًل توی این ســـه ماه رســـیدم همه  آره. همـــة این ها 
کـــردم. تـــوی یـــک هفتـــه یک بـــار دیگـــر دوره  را خوانـــدم و نت بـــرداری 
کنکورمـــان شـــب بـــازی برزیـــل فرانســـه جام جهانـــی بـــود  کـــردم. شـــب 
کنکـــور ما بـــود. رفتم  فکـــر می کنـــم. فـــرداش توی ســـالن ورزشـــی میمه 
که  گفتند  کنکـــور و مراقب ها همان جـــا  چهارزانـــو نشســـتم روی صندلی 
کنکور خوبی دادم. من این قدر ســـریع  حامـــد، امروز خوب بود. خیلـــی 
کرده بودم  که دو دور ســـوال ها را هـــم وقت  نوشـــته بودم با روش خودم 

که همـــه را زده ام و اوِکی اســـت.  بخوانـــم. خیالـــم راحت شـــد 

کجا دیدی؟  � کی و  رتبه را 
که  کـــه آقـــای زمانـــِی بـــزرگ تـــوی ذهنـــش این اســـت  هـــا... حـــاال نگـــو 
کـــه نتیجه ها  مـــا مثـــاًل خـــوب دادیم، یـــک تـــا ده می شـــویم! آقـــا روزی 
کوچـــه. می گفت:  آمـــد و مـــن 137 شـــدم بابـــام نگذاشـــت بیایـــم تـــوی 
»ایـــن چه رتبه ایـــه آوردی؟ تموم شـــد... فاتحشـــو بخونین.« نشســـتم 
گفـــت: »نه، چـــی قبول می شـــی؟«  گفتـــم: »به خـــدا قبـــول می شـــم...« 
گفت: »قبول نمی شـــی.«  گفتـــم: »آقا من علوم سیاســـی می خواســـتم« 
گفـــت: »تـــو رتبه یـــک تـــا ده مـــی آوردی، بعد  گفتـــم: »قبـــول می شـــم.« 
می رفتـــی علوم سیاســـی. می گفتـــی می تونم ولـــی نمی رم حقـــوق. حاال 
گفتـــم: »بابا بد  چـــون رتبه ت بد شـــده مجبـــوری بری علوم سیاســـی.« 
گفت: »نـــه«. خالصـــه، انتخاب  نشـــده... تـــا فالن رتبـــه هم می گیـــره.« 
رشـــته را هـــم خـــودم زدم. اولـــی اش را هم زدم علوم سیاســـی دانشـــگاه 

تهـــران. مدارکـــش هم هســـت. همان اولـــی هم قبول شـــدم.  

کردی؟  � حاال چرا علوم سیاسی را انتخاب 
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از این هـــا یک روزی چه داســـتانی خواهی داشـــت و فعـــاًل همین جوری 
گذری می بینی شـــان. 

خـــوب، حامـــد از شهرســـتان آمـــده و یـــک دورة پرماجرا را پشـــت  �
گذاشـــته. بـــه مـــن بگـــو روزهـــای اول حضـــورت توی دانشـــگاه،  ســـر 

حـــس می کـــردی چـــه بـــا خـــودت از میمـــه آورده ای بـــه تهران؟ 
کاش اینجـــای مصاحبـــه دو ســـال پیش بـــود و من بـــا حـــرارت این ها را 
کـــه حتی مثـــاًل به یک  تعریـــف می کـــردم. چـــون خیلی دوســـت داشـــتم 
دوســـت هم شـــده این ها را بگویم و با هم بنویســـیم. خیلـــی اتفاق های 
عجیـــب غریبـــی افتـــاد. خیلـــی عجیـــب. یعنـــی یـــک شـــکاف فرهنگـــی 
طبقاتـــی عجیبـــی اتفـــاق افتاد توی ســـال های دانشـــگاه. به مـــرور زمان 
کم کم نخاله ها  هرکســـی تیم های رفاقتی خودش را می شـــناخت و هـــی 
کی ها  کی هـــا هم خطی و بـــا  کـــه با  از بیـــن می رفتنـــد و تـــو می فهمیـــدی 
که فکر  کســـانی  هم ســـو و هم فکـــری و با هم رفیق می شـــدیم. من با آن 
می کـــردم هم خط ام و هم فکرم و هم ســـوَام، همه شـــان آقـــازاده بودند و 
که اصـــاًل ربطی به من نداشـــت.  زندگی هـــای عجیـــب و غریـــب داشـــتند 
و مـــن بـــا این هـــا بایـــد می رفتـــم مثـــاًل چه می دانـــم قهوه خانـــه، این ور، 
می دیـــدم  چیزهایـــی  خـــب،  خانه هایشـــان.  هرازچندگاهـــی  یـــا  آن  ور، 
کـــه اصـــاًل بـــه عمـــرم ندیـــده بـــودم. خانه هـــا، خانواده هـــا، نگاه هـــای از 
که همیشـــه هم  بـــاال. یعنـــی بهترین شـــان، بهتریـــن رفیق هـــای من اند 
دوست شـــان خواهم داشـــت و خیلی هایشـــان را هنوز هم دوســـت دارم 
و آن هـــا هـــم مـــن را دوســـت دارند. امـــا این نـــگاه از بـــاال به پاییـــن بود 

واقعـــًا. همیشـــه هـــم به شـــان می گفتم. این دســـت خودشـــان نبود.

از فضـــای دانشـــکدة علوم سیاســـی هـــم بگـــو. اســـتادها را داری  �
کاس داشـــتی؟  کام  می بینـــی. مثـــًا با دکتـــر زیبـــا

کتاب هایـــش می شـــناختیم دیگـــر. یعنی مثـــاًل می گفتیم:  بلـــه. به اســـم 
»کالِس مـــا چگونـــه مـــا شـــدیم.« من فکـــر می کنـــم  بیســـت وچهار واحد 
کلمه داشـــتم بـــا ایشـــان. البته خیلی من را دوســـت داشـــت و  بـــازی با 
که: »ورقة  که زیر ورقه هایش می نوشـــت  ســـر جلســـه تنها اســـتادی بود 
ســـواالت و جواب ها رو بـــا خودتان ببرید خانـــه و در امتحان من هرگونه 

خـــوب مـــن اصـــاًل وقـــت نکـــردم بگویـــم. تـــوی شـــهرمان با پـــول خودم 
گرم«؛ 24 صفحـــه تو انـــدازه A5 خیلی  نشـــریه می زدم به اســـم »دســـِت 
شـــیک. خـــودم مطلب می نوشـــتم. خـــودم هـــم تدوین می کـــردم. می 
دادیـــم دســـت مـــردم. تـــوی مســـجد و نمـــاز جمعـــه پخـــش می کردیم. 
گفتیم. شـــهرداری  کـــم آوردیم رفتیم مثاًل به شـــهرداری  یک بـــار ما پول 
آن موقـــع قـــول داد مثاًل 100 هزار تومـــان پول به ما بدهـــد، یک ذره دیر و 
زود شـــد، بـــه فنـــا رفتیم دیگـــر. دیگر این قدر فشـــار روی من بـــود، برای 
کـــه نداشـــت. تازه ســـیاه و  هزینـــه چاپـــش فقـــط. چـــون هزینـــة دیگری 

بود. هم  ســـفید 

موضوع نشریه چی بود؟ سیاسی بود؟  �
بیشـــتر سیاســـی بـــود ولـــی همـــه اش سیاســـی نبـــود. خیلـــی اســـتقبال 

کارهـــا را بـــا هـــم می کـــردم.  کنکـــور همـــة ایـــن  می شـــد. قبـــل 
گرم« تحریریه نداشت؟  »دست 

نه. خودم بودم. 

تایپ و طراحی جلد هم با خودت بود؟  �
که  که رفتم، اولین مســـئولیتی  بلـــه، همـــه ش. اتفاقًا توی دانشـــگاه هم 
داشـــتم، طراحی نشـــریات دانشـــجویی بود. خودم دســـت و پا شکسته 
یک فتوشـــاپ بلد شـــده بودم. االن هم هیچی اش یادم نیســـت! یعنی 
مثـــاًل با بچه هـــا می نشـــینیم. ولـــی واقعًا طراحـــی می کـــردم. بچه ها هم 

می دانند. 

تیراژش چقدر بود؟  �
دیگر هرچی پول مان می رسید.

خـــوب، برای ثبت نـــام در قدیمی ترین دانشـــکده علوم سیاســـی  �
ایران آمـــدی تهران

کنیـــم. تازه دیدم  بـــا پدربزرگم چون آنجا را می شـــناخت رفتیم ثبت نام 
کـــه با هرکدام  کی هســـتند. تازه ســـال اول تو نمی دانی  هم کالســـی هایم 

پدر 

 مادر

ویژه نامه تقدیر از 
حماسه خوان جوان انقالب
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تقلـــب آزاد اســـت!« می آمـــد بـــاالی ســـرت می ایســـتاد و مثـــاًل می گفت: 
کالس هـــا را حاضر بود  که همة  »زمانـــی؛ هفده.« یا دانشـــجوی دیگـــری 
و بـــا اســـتاد بحـــث می کرد مـــو به مـــو، می آمد باالســـرش می گفـــت: »برو 
کـــن.« می گفـــت چـــی؟ می گفـــت: »حـــال نمی کنم  ایـــن تـــرم رو حـــذف 
گـــر  ا بـــد  مثـــال  را.  کســـی  نمی انداخـــت  زود  زود  ولـــی  آره.  باهـــات!« 
کالس بزنـــد، می گفـــت: »مثال زمانـــی دزده یـــا فالنی  می خواســـت تـــوی 
کـــه مـــا باهـــاش داشـــتیم و داریم،  هیـــزه و...« بـــا همـــة اختالف هایـــی 
کل تـــوی ســـال های اول به ایـــن نتیجه  ولـــی واقعًا خـــودش اســـت. در 
کـــه چیـــزی از ایـــن دانشـــکده و چیـــزی از ایـــن درس عایـــد ما  رســـیدیم 
نخواهـــد شـــد. نه تنها مـــا، بلکه همة رشـــته ها هـــم این جـــوری بودند.

کارهای بزرگ تـــر بکنیم. فکرهـــای بزرگ تر بکنیم.  یعنـــی می گفتیم بایـــد 
کم رنگ تر شـــد و رفتند  از همـــان موقـــع هرکدام از بچه ها دانشگاه شـــان 
که فیلم دوســـت داشـــت، رفت سراغ  کســـی  ســـراغ ماجرای خودشـــان. 
کســـی که واقعـــًا عالقـــه داشـــت بـــه سیاســـت داخل، رفت ســـراغ  فیلـــم. 
کسی  که عالقه داشـــت به رســـانه، رفت سراغ رســـانه.  کســـی  سیاســـت. 
که عالقه داشـــت به اندیشـــه، رفت ســـراغ اندیشـــه. از همان سال ها. به 
گفتم مـــن باید بروم  ارشـــد هم نرســـید. من هـــم رفتم دنبـــال موزیـــک. 

موزیک.  دنبال 

توی دانشکده و برنامه های دانشجویی هیچ وقت نخواندی؟  �
اســـت،  خـــوب  مـــن صدایـــم  کـــه  نمی دانســـتند  بچه هـــا  از  هیچ کـــدام 
کـــه بـــرای  فـــالن  گفتنـــد  هیچ کـــس. تـــا اینکـــه یک بـــار تـــوی دانشـــکده 
گفتم: من  برنامـــه ی بســـیج، قـــاری می خواهیـــم. قاری پیـــدا نکردیـــم. 
کن، می خونـــم. رفتم قرائت  گفتم: بـــاور  گفتند: چـــرت نگو!  می خونـــم. 
گفتـــم: »آره.  گفتنـــد: »مگه تـــو می خوندی؟«  کـــردم همه مـــات بودند. 
گفتند: »بابا این قرائتت ســـطحش خیلی بـــاال بود. یعنی  یـــه وقتایی.« 
گفتند بیاییم  گفتـــم: »آره.« از آن به بعد دیگـــر  کـــرده بـــودی؟«  کار  قبـــاًل 
زیـــارت عاشـــورا هـــم بخوانیم. دیگـــر دوشـــنبه ها توی دانشـــکده حقوق 

زیـــارت عاشـــورا می خواندم. 

توی نمازخانه؟  �
آره. دیگـــر بعـــد جنس بچـــه هیئتی ها مشـــخص شـــد. می رفتیم هیئت 
بـــودم  بـــا همه شـــان  باهاشـــان. جنـــس سیاســـی ها همین طـــور. مـــن 
و بـــا همه شـــان رفیـــق بـــودم. تیپـــم اصـــاًل بـــه بســـیج نمی خـــورد. همه 

می گفتنـــد: »ایـــن نفوذیـــه!«

کردی؟ � کجا شروع  در تهران موسیقی را از 
کیبورد. بـــا یکی از  مـــن یک ســـابقة آهنگ ســـازی داشـــتم توی میمه بـــا 
کیبـــورد مـــی زد باهم بودیـــم. دیگر آن  که تـــوی همـــان ضیاءآباد  رفقـــام 
گذاشـــته بودم، یـــک آهنگی  را آوردیـــم فیلم هایـــش را هـــم مـــن یک بـــار 
ســـاخته بودیـــم و بعـــدش دیـــدم آقا ایـــن چقدر فـــرق می کند بـــا این ها 
کـــه مـــا تـــوی ایـــن نوارهـــا می شـــنویم، آن موقـــع ســـی دی هنـــوز نبـــود. 
کـــه چـــه فرقـــی می کنـــد.  دیـــدم چقـــدر فـــرق می کنـــد! رفتـــم دنبالـــش 
کیبورد نیســـت. رفتیم یک  دیـــدم آن تنظیم کننـــده و نوازنـــده دارد. بـــا 
کـــه آنجا من یـــک پایگاه این جوری داشـــتم. با  اســـتودیو تـــوی اصفهان 
کـــه ماجرای ســـاخت یک آهنگ چیســـت. بعد دو  کنجـــکاوی فهمیدم 
ســـال مثاًل من زینت آســـمان را ســـاختم و بـــا همین یکـــی از رفیق هایم، 
فقـــط تنظیـــم شـــده بود دیگـــر یعنی بـــدون هیچ ســـازی و بـــدون هیچ.

کیست؟ � ترانه زینت آسمان مال 
مـــال خـــودم بود. همین جـــوری قـــرار بود بروم یک موســـیقی عاشـــقانه 

کـــه چندتا جملة خوب  بخوانـــم اما یک اتفاقی افتـــاد. یکی از رفیق هام 
کـــه: »حامد تـــو به درد  گفتـــه یکی اش ایـــن بود  تـــوی زندگـــی اش شـــاید 
کشـــیده  کار طول  ایـــن داســـتان نمی خـــوری. ببین این اتفـــاق افتاده و 
تـــا محرم. تو بـــه درد این موســـیقی می خـــوری. یعنی امام حســـین )ع( 
کاســـه ات تا اینکـــه بیاد برســـه به محـــرم و تو بایـــد زینت  گذاشـــت تـــوی 
کار عاشـــقانه  آســـمون بخونـــی.« من می خواســـتم بـــا این ملـــودی یک 
کار دیگری  کـــه بـــرای محـــرم  بخوانـــم آن موقـــع. تـــوی ذهنـــم این بـــود 
کـــه ایـــن رفیق ما  گفتـــم حاال  بســـازم ولـــی ایـــن ملـــودی را هم داشـــتم 
تنظیـــم می کنـــد بـــروم آن را بســـازم بعـــد بـــرای محـــرم هم یـــک چیزی. 
کـــه نگذاشـــت آن را بســـازم. حتی آن روز مـــا رفتیم اســـتودیو و صدابردار 
کار نمی کنـــه؟«  گفتیـــم: »یعنـــی چـــی  گفـــت: »کار نمی کنـــه سیســـتم.« 
گفـــت: »کار نمی کنـــه. بایـــد بفرســـتیم تهران.« تـــا بیاید خـــورد به محرم 

و مـــن اولین آهنگم شـــد زینت آســـمان. 
آن موقع ُخب من واقعًا بچه هیأتی بودم. 

ترانه »زینت آسمون« را می خوانی؟ �
آقا شروع من تویی؛ به نام اسمت

موال، تموم آدما غالم اسمت
کشیدی دستتو رو سرم وقتی 

گدای دور حرم شدم 
که من یه روسیاهم تو می دونی 

عشقم، همه ی دلخوشیم همینه 
یه روز چشام اینو ببینه

عزیز فاطمه دادی پناهم

 شـــروع هنـــری و زندگـــی تـــو از همیـــن  �
ً
عجیبـــه ایـــن شـــروع. واقعـــا

بـــوده. زمینه 
که توی اســـتودیو  واقعـــًا آره. واقعـــًا این جـــوری بود. یعنـــی اولین چیزی 
کلمـــه بـــود: آقا شـــروع مـــن تویی بـــه نام  تـــوی عمـــرم خوانـــدم همیـــن 
اســـمت. اینکـــه حـــاال بعضی هـــا می گوینـــد نـــه، تـــو اول عاشـــقانه خوان 
ملـــودی  عاشـــقانه  مـــن  نـــه.  وادی  ایـــن  تـــوی  آمـــدی  بعـــد  بـــودی 
ولـــی  می فروختـــم  و  می گفتـــم  هـــم  شـــعر  می فروختـــم،  و  می ســـاختم 
کار دیگر ســـاختم بـــرای یک  خـــودم اجـــرا نمی کـــردم. یک بـــار هم یـــک 
بنـــده خدایـــی دیـــدم روی یکـــی از ســـایت های میمـــه رفتـــه بـــود بعـــد 
کت طور  پخش شـــد به اســـم »بـــه امید دیـــدار«، یعنـــی همان جـــوری ما
گرفتنـــد نه این  پخـــش شـــده بود. حاال بعدش بعضی دوســـتان دســـت 
کار عاشـــقانة پخش شـــدة  کار عاشـــقانه داشـــت، واقعًا من هیچ  قبلـــش 
رســـمی قبل از زینت آســـمون نداشـــتم. یک دریا شـــعر و ملودی داشتم 
کـــه بایـــد باالخره یا این هـــا را می فروختم یـــا خودم می خوانـــدم، ولی به 
کم کم به  کـــه افتاد بعـــد از اینکـــه رفتـــم دانشـــگاه  واســـطة اتفاق هایـــی 
کـــه ُخب می شـــود ایـــن حرف هـــا را هـــم آورد توی  ایـــن نتیجه رســـیدم 

. سیقی مو

پی نوشت:
1.  - خواندن بیت ترجیع و تکرار در دسته زنجیرزنی. 
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که یکی از   میاد عرفان پور شاعر آیینی 
شعرای، میثم مطیعی بود و توانست با 
ارتباط با موسیقی و حامد زمانی، نگاه و 
فضای جدیدی را در فضای موسیقیایی 
انقاب اسامی بوجود آورد

اولین ورود شعر شما در موسیقی �
قبـــل از اینکـــه به تهـــران بیایم و وارد فضای موســـیقی شـــوم، شـــعرهایم 
در فضـــای شـــعر هیئـــت و موســـیقی آیینی در »هیئـــت  میثاق با شـــهدا« 
دانشـــگاه امـــام صـــادق؟ع؟ و مداحـــی آقـــای مطیعـــی بـــود. در همـــان 
دوره،  هم نشـــینی ها و تعامـــل و فضـــای دوســـتی ایجـــاد شـــد، به طـــوری 
کـــه جلســـات متمـــادی با دوســـتان شـــاعر و ترانه ســـرا مثـــل آقای ســـیار، 
مـــودب، مهدی نـــژاد و دفتـــر مطالعـــات انقـــالب اســـالمی داشـــتیم. این 
گرایـــش پیدا  تعامـــالت باعث شـــد به ســـمت موســـیقی انقالب اســـالمی 
کند. ســـال 87 این  کنیـــم و شـــعرمان در این فضـــا هم بتواند اثـــری خلق 
نشســـت ها  بیش تـــر شـــد و در ســـال 88-89 بـــه اوج خود رســـید. در این 
کارهایی از ما تولید شـــد و حتی در مرکز موســـیقی صدا و ســـیما  ســـال ها 
که بیشـــتر شـــنیده شـــد با  کاری  کارهایـــی از بنده منتشـــر شـــد؛ اما اولین 
صـــدای حامد زمانی بـــود و مراحل برنامه ریزی، سیاســـت گذاری تا تولید 

شـــعر و پروســـه موســـیقی در دفتر راه به ســـرانجام  رســـید. 

شاخص ترین کارها �
کارهـــا می تـــوان بـــه »راز روشـــن«، »زیبایـــی عشـــق« بـــا  از شـــاخص ترین 
موضـــوع حجـــاب ؛»مکـــر شـــیطان«، »راهیـــان نور«، »مـــا ایســـتاده ایم« و 

کرد. »جنـــگ اقتصـــادی« اشـــاره 

کارهای حامد زمانی � دالیل شاخص ماندن »پایداری« در بین 
گفته شـــده بود؛  کـــه شـــعرش از قبل  یـــک نقطه قـــوت پایـــداری این بود 
که من قباًل   یعنـــی ترانه پایداری و شـــعر پایداری تلفیقی بود از دو شـــعری 
که برای شـــهید شـــهریاری، یـــک روز بعد از  داشـــتم. یکی چهارپاره ای بود 
شهادت شـــان ســـروده شـــده بود؛ »قصه صبح یـــک روز آذر/ ســـوز پاییز را 
کنار غزل »به دســـت غیر مبادا  کـــرد«؛ بندهایی از آن چهارپاره در  بیش تـــر 
گرفت. آن  کســـی به یاری ما« قـــرار  امیـــدواری ما / نیامده اســـت به جز ما 
گرفت. ما  کار پایداری شـــکل  بندهـــای چهارپـــاره، ترجیـــع آن غزل شـــد و 
کار پایداری رســـیدیم و این شـــعرها بـــه صورت خودجوش  از چهارپاره به 
و دلـــی از قبل ســـروده شـــده بـــود؛ حتی مـــن در زمان ســـرایش این شـــعر 
کار در موســـیقی اســـتفاده شـــود و به صـــورت ترانه یا  کردم این  فکـــر نمی 

ســـرود خوانده شود.
 اتفـــاق جالب و مهم در تجربه دوســـتان شـــاعر با حامد زمانی این اســـت 
کـــه شـــماها شـــعر، غـــزل و چهارپـــاره خودتـــان را بـــه آهنگ ســـاز می دهید 
کم نمـــی آورد مثـــل » پایـــداری«، »راز  تـــا بخوانـــد و آهنـــگ و ملودی هـــم 
کارهـــای دیگری چون غنـــای شـــعر انقـــالب را دارد اما فضای  روشـــن« یـــا 

کـــه از ملـــودی به ترانه برســـد.  موســـیقی پاپ می طلبـــد 
کارهـــای خـــوب موســـیقی از همدلـــی، هم دمایـــی و هم ســـخنی شـــاعر، 
ایـــن  گـــر  ا ثمر می رســـند.  بـــه  و  شـــکل می گیرند  خواننـــده  و  آهنگ ســـاز 
گفته  هم دلـــی و هم دمایـــی بـــه وجـــود بیایـــد، فرقـــی نمی کنـــد شـــعر اول 
کار در نهایت اثر خودش را خواهد  شـــود یا ملودی اول ســـاخته شـــود؛ آن 
کـــه شـــاعر،  گذاشـــت. ایـــن همدلـــی و هم دمـــی زمانـــی ایجـــاد  می شـــود 
آهنگ ســـاز و خواننـــده بـــه یـــک رفاقـــت، دوســـتی و هم نشـــینی مـــداوم  
می رســـند و ایـــن رفاقت، دوســـتی و هم نشـــینی مداوم موجب  می شـــود 
کارهای همدیگر باشـــند، بدین صورت  کـــه خواننده یا آهنگ ســـاز، پیگیر 
کار قشنگ موسیقیایی ساخت؛  که شـــاید بشود از شـــعر جدید فالنی یک 
که شـــاید شـــاعر با ذهنیت موســـیقی آن شـــعر را نگفته باشـــد.  در حالـــی 
کارهایی را در ســـیر  که خواننده یا آهنگ ســـاز بتواند  این ســـبب  می شـــود 
کند؛ »راز روشـــن«، »پایداری« یا »مکر شیطان« حاصل  کشـــف  شـــعر من 
همین فرآیند اســـت. شـــعر »مکر شـــیطان« را من برای مسلمانان میانمار 

کار به مرحله تولید موســـیقی  رســـید.  گفتـــه بـــودم و 
موســـیقی مـــا از این 3 عنصری بـــه وجود  می آید. وقتی ایـــن 3 عنصر یکی 
شـــدند و به همدلی و وحدت رســـیدند، آن وقت همه انرژی این 3 عنصر 
که هر 3 صدا را داشـــته باشـــد و به صورت  مضاعـــف شـــده و به یک اثـــری 
که قبـــاًل صرفـــًا در خبرگزاری ها  کاری  گوش می رســـد.  یـــک صدا واحد بـــه 
کنـــش یک شـــاعر در یک اتفـــاق روز و یک  منتشـــر شـــده بود به عنـــوان وا

بود. بزنگاه 

خوشایندترین کار �
کارهـــا را دوســـت دارم و از شنیدنشـــان لذت می بـــرم؛ امـــا  مـــن خیلـــی از 
کـــه بیش تـــر اثـــر داشـــت و به ســـبب ملـــودی خوبـــش  کارهایـــی  یکـــی از 
هنـــوز هـــم زمزمه می کنـــم همـــان »پایـــداری« باشـــد. فکر می کنـــم خـــود 
کار به خاطـــر ملـــودی  آقـــای زمانـــی، ملـــودی را پیشـــنهاد دادنـــد. ایـــن 
کـــه قبـــال تولید شـــده  اولیـــه، صـــدا و اجـــرای خـــوب و شـــعر خودجوشـــی 
کـــه در این  کار شـــد. ازکارهـــای خوب دیگری  بود ســـبب مانـــدگاری بهتر 
همکاری هـــا به وجـــود آمد می توان به »زیبایی عشـــق«، »مکر شـــیطان« 
در فضـــای استکبارســـتیزی، »مـــا ایســـتادیم« در فضـــای راهیـــان نـــور و 

عرفانپور از حامد زمانی می گوید

از هیات تا 
موسیقی انقالب

ویژه نامه تقدیر از 
حماسه خوان جوان انقالب

حامد زمانی
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کار مشـــترک من و اقای  کرد. »راز روشـــن« هم  »جنگ اقتصادی« اشـــاره 
که درواقع ایشـــان از شـــعر بنـــده انجام داده  جهـــان دار بود. تضمینی بود 
کار دلنشـــینی از آب درآمد. بـــود و بـــا صـــدای حامد عزیـــز خوانـــده شـــد، 

راز روشن �
کاری بـــرای شـــهدای هســـته ای بـــود. ابتـــدا پیشـــنهاد  کار »راز روشـــن« 
که بیـــت اول آن غزل  ایـــن بـــود غزلـــی را من برای شـــهید احمدی روشـــن 
ایـــن بـــود »امشـــب از داغی دوباره چشـــم ایران روشـــن اســـت، یوســـفی 
که دوســـت عزیـــزم مهدی  کنعان روشـــن اســـت«   رفته اســـت آری  وضع 
کرد و  جهـــان دار از ایـــن غـــزل خوشـــش آمـــد و آن را مخمـــص و تضمیـــن 
گفت و ایـــن خیلی بـــه دل من هم  شـــعری بر اســـاس تضمیـــن این غـــزل 
کردی  که شـــما  گفتم شـــعر من را این تضمینی  نشســـته بـــود و به مهدی 
کـــه افـــزوده بود،  خیلـــی بـــاال بـــرده و بســـیار زیباتر شـــده و بـــا بیت هایی 
که این  خیلـــی حال و هوای خوبی داشـــت. من به حامد پیشـــنهاد دادم 
کار  کـــرد و  تضمیـــن و ایـــن مخمص ســـاخته شـــود و حامد هم اســـتقبال 
کار به شکل مخص  که  ســـاخته شـــد. شـــاید از معدود دفعاتی هم باشـــد 
ترانه می شـــود و به صـــورت پاپ خوانده می شـــد. یک نمونـــه دیگری هم 
کار آوینی  کـــه باز دفتـــر راه در همین ســـال های اخیر ســـاخت،  کار  از ایـــن 
ک، مخمـــص و بـــا صـــدای محمد عبدالحســـینی  بـــا شـــعر آقای میرشـــکا
که این غالب  کار بســـیار تاثیرگذاری اســـت و نشـــان داد  که  ســـاخته شـــد 

هم می توانـــد در فضای موســـیقی بدرخشـــد. 

چارچوب های شعر در موسیقی �
شـــعر در مرحلـــه عالی خـــودش باید بـــا موســـیقی تکمیل و تلفیق بشـــود 
که می تواند دســـت شـــعر را بگیـــرد و به آن شـــانی  و ایـــن موســـیقی اســـت 
که  کار را بکند  درحـــد خـــودش بدهد. موســـیقی ای هـــم  می توانـــد ایـــن 
از شـــعر شـــناخت داشـــته باشـــد و بتوانـــد ایـــن شـــناخت را بـــا شـــناخت 
گر مـــا درباره  کنـــد و بـــه ســـرانجام برســـاند. ا موســـیقیایی خـــوب تلفیـــق 
کنیم می توانیم بـــر آن ملودی ســـاخت، احســـاس  هـــر شـــعری احســـاس 
بی جایی نیســـت؛ اما هر شـــعری را با اصول و اقتضـــای خودش می توانیم 
که فهم  کار، برای این بـــود  به ســـمت ملـــودی برد. موفقیـــت این نمونـــه 
خواننده و ملودی و آهنگ ســـاز از شـــعر فهم درســـت و دقیقی بود تا شعر 
که با موســـیقی بیشـــتر از شعر ارتباط  دســـت آویزی برای مخاطبی بشـــود 

دارد.

کمک موسیقی به شعر �
کـــردم، ویترین تـــازه برای  که عرض  موســـیقی خوب بـــا همان توضیحـــی 
شـــناخته شدن شـــعر و فهمیده شدن شـــعر ایجاد  می کند و از این جهت 
کار ایشـــان،  کیـــدش بر شـــعر بـــود. از نقاط قـــوت  کار آقـــای زمانـــی هـــم تا
که به شـــعر بها  می داد و ســـعی  می کرد  ملـــودی  و صـــدای ایشـــان این بود 

کـــه این شـــعرها ادبیت و شـــعریت بیش تری  کند  شـــعرهایی را اســـتفاده 
که معموال در فضـــای ترانه و فضای پاپ اســـتفاده  نســـبت به شـــعرهایی 
کارهای   می شـــود. این  نوع گرایی، طراوت و این نگاه درســـت به شـــعر در 
کارهای ایشـــان شـــما نمی توانید  ایشـــان الحمـــداهلل اســـت. در خیلـــی از 
کیفیـــت الزم را نداشـــته و صرفا  که ایـــن شـــعر  بـــا شـــعری مواجه بشـــوید 
بخاطـــر ارتباط شـــاعر با خواننـــده یا چیز دیگری باشـــد. او معموال ســـراغ 
که پختگی الزم را داشـــته و با نگاهش ســـازگارتر باشد.  شـــعرهایی می رود 
که موجب شـــد، صدای حامد و صدای موســـیقی  کارهایی  از این جهت 
کارهای شعر محور بود.  انقالب اســـالمی در یک بافت تازه شنیده شـــود، 
که در موســـیقی  البتـــه ملـــودی، صدای حامـــد زمانی و فضـــای جدیدی 
کنار هم پدیده جریان ســـاز شـــد  کرد تاثیر داشـــت و همه این ها در  ایجـــاد 
کـــه این پدیده امروز ده ها و صدها جوان را پشـــت خـــودش برای بالندگی 
کرده اســـت. البته  مفهومـــی به نـــام موســـیقی انقالب اســـالمی به صـــف 
کارهای  شـــاید مفهوم تثبیت  شـــده ای نبـــود و صرفا ســـرودها و برخـــی از 

اوایـــل انقالب را یـــادآوری  می کرد.

حامد زمانی جریان ساز موسیقی �
که ایـــن راه خیلی بـــرای هنر   حامـــد زمانـــی جریان ســـاز و مبدا راهی شـــد 
انقالب و فرهنگ انقالب ارزشـــمند اســـت. درواقع حامد زمانی جسارت، 
که بایـــد ایـــن راه را پیش  می برد را شـــکل داد و  جـــرات، نـــوآوردی و توانـــی 
که موضوعاتی  کـــه اوال این جرات را داشـــت  کم تر خواننـــده ای بود  شـــاید 
که حرف هایی  که تازگی داشـــته باشـــد. این جســـارت را داشت  را بخواند 
که معموال بنا نیســـت در موســـیقی شـــنیده شـــود. بناســـت بارکد،  بزنـــد 
منـــزوی و در یک ســـطوح پایین تـــری از موســـیقی متوقف بشـــود. حامد 
کـــرد و این همت و  کرد. الحمـــداهلل خدا هم کمک  زمانـــی ایـــن راه را آغـــاز 

ذوق تـــازه به نتیجه و مخاطب رســـید. 
وظیفـــه حامـــد زمانـــی شـــاید از ایـــن بـــه بعـــد خیلـــی ســـنگین تر باشـــد 
کـــه در ایـــن مســـیر هســـتند. برای  کنـــد بـــرای جوان ترهایـــی  کـــه پـــدری 
که هـــم بایـــد اصالـــت خـــودش را به عنـــوان یک  موســـیقی ایـــن جریـــان 
که  کند و در هـــر ژانری  موســـیقی اصیـــل در فضای انقالب اســـالمی حفظ 
وارد  می شـــود، نـــوع اصیـــل و فاخـــری از آن ژانـــر را ارائـــه بدهـــد و در حوزه 
آمـــوزش به دیگران نیز ایشـــان وظیفه دارد و این رســـالت را باید به دوش 
که مـــا در آینده نه فقط یـــک حامد زمانی بلکه یـــک جریان پویا و  بکشـــد 
جوشـــانی از موسیقی فاخر، پیشـــرو و موثر انقالب اسالمی داشته باشیم. 
گرفتن از جامعه شناســـان  که حامد زمانی باید با مشـــورت  نوع موســـیقی 
که فکر و اندیشـــه دارند بـــه پختگی بیش تر رســـیده و  اصالتش  کســـانی  و 
که ایـــن جریان،  کند  حفظ شـــود. اهل موســـیقی نبایـــد این احســـاس را 
که صرفـــا با یک نفـــر ایجاد  یـــک جریـــان تک نفـــره و تک صدایی هســـت 
کیفیت خودش را  شـــده اســـت و می شـــود. این بســـته باید از همه لحاظ 

کند. بـــرای ارائـــه به مخاطب عـــام و خـــاص حفظ 

 اتفاق جالب و مهم در تجربه دوستان 
شاعر با حامد زمانی این است که 

شماها شعر، غزل و چهارپاره خودتان 
را به آهنگ ساز می دهید تا بخواند و 

آهنگ و ملودی هم کم نمی آورد مثل 
» پایداری«، »راز روشن« یا کارهای 

دیگری چون غنای شعر انقالب را دارد 
اما فضای موسیقی پاپ می طلبد که از 

ملودی به ترانه برسد.
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محمدجواد میری

چرا حامد زمانی را دوســـت داریم؟ پاســـِخ ســـر راســـت این اســـت: به خاطر 
صـــدای خوش و ســـلیقه خوبـــش از یک ســـو و مضامیـــن دینـــی و انقالبی  

آهنگ هایـــش از ســـوی دیگر. اما آیـــا این همه ماجراســـت؟
حامـــد زمانـــی، فقـــط یـــک خواننـــده و آهنگ ســـاز انقالبـــی نیســـت. ایـــن 
کم اهمیتی نیز نیســـت.  وصـــِف خیلی های دیگر هم هســـت و البته وصف 
ولـــی حامد زمانـــی، فراتر از همـــه این ها، یک نماد اســـت. نمـــاد همدلی و 
کـــه دیده نمی شـــدند، یا بگذارید بگویم صدای نســـلی  همزبانـــی جوانانی 
کتاب روشـــنفکری،  که قرار بود شـــنیده نشـــوند. یعنـــی اصاًل در حســـاب و 
که دل  که نه فقط انقالبی باشد،  قرار نبود نســـل جدیدی داشـــته باشـــیم 
بـــه پویش هـــای هم خوانی حامـــد زمانی هـــم بدهـــد و انقالبـــی بودنش را 

جوانانـــه و جســـورانه فریاد بزند!
بلـــه؛ طبـــق رمـــل و اســـطرالب روشـــنفکری غربگـــرا، قـــرار بـــود یک دســـته 
کـــه برآمـــده دهـــه شـــصت اند، تـــا آخـــر عمـــر منکـــوب و  از جوانـــان، از ایـــن 
ســـرافکنده باشـــند و یک دســـته هم چون به دهه هفتاد تعلق دارند هیچ 
که می بایست از بیخ  علقه انقالبی نداشـــته باشند. دهه هشـــتادی ها هم 
ک و بوم ربط نداشـــته باشـــند. قـــرار بود شـــور آرمان های  و بـــن بـــه این خا
انقالبی فراموش شـــود و جایش را به فانتزی هـــای آن وِر آبی بدهد. دغدغه 
که بوی  نســـل جدید »نـــه غزه، نه لبنـــان« و نه هیچ کجـــای دیگری باشـــد 
که دوباره محبوب  مقاومـــت در برابر غرب می دهد، بلکه این آمریکا باشـــد 
و دســـت کم محتـــرم شـــمرده شـــود. و موســـیقی، قـــرار بـــود بـــه نـــام »هنـــر 
بـــرای هنـــر« در خدمت همـــه چیز باشـــد جز هویـــت و اســـتقالل و امید به 
پیشـــرفت. و خالصه در این محکمـــه از پیش تعریف شـــده خودباختگی، 
امثـــال حامد زمانی نباید جســـارت می کردنـــد و صدای رســـای رجزخوانی 

می شدند. دشـــمن  علیه 
هنـــر حامـــد زمانـــی، پیـــش از همه چیـــز، شـــجاعت هنرمندانـــه و تصمیم 
به هنگامـــش بـــرای خط شـــکنی در ایـــن هنگامـــه بـــود. حضـــور زمانـــی در 
که بایـــد. دقیقًا وقتی  گرم این نبرد با دشـــمن، درســـت زمانـــی رخ داد  گرما

کـــه واژه  که موســـیقی نســـل جدید به چنیـــن قهرمانی نیاز داشـــت؛ زمانی 
»موســـیقی انقـــالب و دفاع مقـــدس« بیشـــتر تداعی گر یادبود و نکوداشـــت 
ک حماســـه ها و حماسه ســـازان  خاطـــرات و قهرمانـــان گذشـــته بود تا پژوا
امـــروز. انتخاب حامد زمانی، به کارگیری توان هنری اش برای نشـــان دادن 
چهـــره ای دیگـــر از هنر انقالب برای نســـل جدید در چنین شـــرایطی بود. و 
که جزو بدنه  در ایـــن میان، پیوند حامد زمانی با تهیه کنندگان و شـــاعرانی 
زنـــده و به روز و زمان شـــناس هنـــر انقالب اند، بخش مهمـــی از این انتخاب 
کند. درســـت بوده اســـت تا او را به درســـتی به »صدای بی صداها« تبدیل 
آثـــار زمانی در امتداد صدای »آهنگران«هـــا و نوای »قره باغی«ها و در تکمیل 
صـــدای »مطیعی«هـــا، آن جای خالـــی را که هنوز نواهـــای انقالبی در عرصه 
کـــرد و نشـــان داد انقالبی گـــری و آرمان خواهی  موســـیقی پـــاپ داشـــت، پـــر 
که برای  ک نســـل های جدیـــد همان قدر شـــورآفرین اســـت  بـــرای فطرت پا
که نشـــان داد موســـیقی می تواند برای  نســـل های گذشـــته بود. دیگر ایـــن 
کنـــد، یا فقط  کـــه در هپروت فردگرایی ســـیر  جوانـــان جذاب باشـــد، بـــی آن 
کجاآبـــاد بی هویتی کرده باشـــد. و این  حکایـــت غم و اندوه باشـــد، یـــا عزم نا
باطل السحر تصویرســـازی معکوس و منفی بافی مطلق از نسل جوان است 

کنند. که دشـــمن و دلباختگان به دشـــمن دوســـت می دارند ترســـیم 
و ســـرانجام، آثـــار حامـــد زمانـــی، ثمـــره توجه بـــه »نقش زمـــان و مکان« 
در هنـــر قدســـی اســـت؛ لبیکـــی اســـت امـــروزی بـــه فراخـــوان خمینـــی 
کـــه »روح تعهـــد« را در انســـان ها می دمـــد و  بـــزرگ بـــرای خلـــق هنـــری 
کـــور و مبهم معضالت« سیاســـی و  چهـــره »اســـالم آمریکایـــی« و »نقاط 
اقتصـــادی و فرهنگـــی را افشـــا می کنـــد. و همـــه این هـــا در صـــدا و نوای 
کـــه بـــا دلیـــری و افتخـــار و  حامـــد زمانـــی، نـــه بـــا انفعـــال و شـــرمندگی، 
غـــرور همـــراه اســـت. صدایـــی سرشـــار از اعتمـــاد به نفـــس انقالبـــی و به 
حاشـــیه راندن وسوســـه ها و تردیدهـــا و خســـتگی ها. همـــان صدایـــی 
کـــه نیاز مـــردم بـــرای ادامـــه دادن عاشـــقانه و همدالنه جاده پیشـــرفت 
اســـت. هم آهنگـــی زمانی و زمانی هـــا با زمانـــه فتح قریـــب، پاینده و دل 

بریـــدن »از ایـــن جاده عشـــق« هرگـــز مباد!

حامد زمانی، 
حماسه ُسرای زمانه فتح

به بهانه تجلیل از خواننده انقالبی نسل جوان در جشنواره عمار

 آثار زمانی در امتداد صدای 
»آهنگران«ها و نوای »قره باغی«ها و در 
تکمیل صدای »مطیعی«ها، آن جای 
خالی را که هنوز نواهای انقالبی در 
عرصه موسیقی پاپ داشت، پر کرد و 
نشان داد انقالبی گری و آرمان خواهی 
ک نسل های جدید  برای فطرت پا
همان قدر شورآفرین است که برای 
نسل های گذشته بود.

ویژه نامه تقدیر از 
حماسه خوان جوان انقالب

حامد زمانی
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محمدرضا شهبازی

بـــرای نوشـــتن دربـــاره »حامـــد زمانـــی« بایـــد برگردیم به ســـال هشـــتاد 
گرچـــه چنیـــن تقاضـــای رجعتـــی، می توانـــد مخاطـــب را بـــه  و هشـــت. ا
که قرار اســـت یک مطلب سیاســـی یا الاقـــل فرهنگی ـ  اشـــتباه بیانـــدازد 
سیاســـی بخوانـــد، اما قصـــد نگارنده در اینجـــا این نیســـت. زمینه های 
گســـترش »پدیده ای« مثل حامد زمانی را شـــاید  گیری، رشـــد و  شـــکل 
بتوان از منظر یک نقطه عطف سیاســـی یعنی ســـال 1388 هم بررســـی 

کـــرد، امـــا دلیل بنـــده از بیـــان آن جمله چیز دیگری ســـت.
کارهای منتشـــر شـــده حامد زمانـــی دیدم،  کـــه مـــن از  طبـــق فهرســـتی 
کار مهـــم و شـــنیده شـــده او در ســـال 88 ســـاخته شـــده  تقریبـــا اولیـــن 
کـــرده اســـت امـــا  گرچـــه او ســـال 84 هـــم یـــک قطعـــه منتشـــر  اســـت. ا
کـــه حامـــد زمانی بـــا قطعـــه »دیـــروز امروز  کســـی شـــک نـــدارد  احتمـــاال 
فـــردا« شـــنیده و شـــناخته شـــد؛ قطعـــه ای خوش ســـاخت و شـــنیدنی 
کـــه بعنـــوان تیتـــراژ برنامه ای جنجالـــی و دیدنی بســـیار مـــورد توجه قرار 
کرد و  کم کم مســـیر رشـــد را طـــی  که حامد زمانی  گرفـــت. بعـــد از آن بـــود 
گـــر می خواهم به حامـــد زمانی  از خواننـــده تبدیـــل به ژانر شـــد! حـــاال ا
کنیـــم، باید برگردیم بـــه 88 تا نه فقط حامد زمانی را در آن ســـال،  نـــگاه 
کنیـــم. هرچنـــد خود  کـــه وضعیـــت موســـیقی انقالبـــی را در 88 بررســـی 
همیـــن عبـــارت »موســـیقی انقالبـــی« هـــم حاصـــل پدیده حامـــد زمانی 
که  کلمـــه پدیـــده اســـتفاده می کنـــم تـــا متوجه باشـــم  اســـت. )عامـــدا از 
پدیـــده حامـــد زمانی چیـــزی فراتـــر از خود حامـــد زمانی یا حامـــد زمانِی 
خواننده اســـت و شـــعر، موســـیقی و مدیریت... هـــم در آن نقش دارد.(

در ســـال 88 صحبـــت از ترانـــه یا موســـیقی انقالبـــی چنـــدان قابل فهم 
کلمـــه ترانـــه دیگـــر مانند دهـــه هفتاد مســـاوی با شـــعر و  گرچـــه  نبـــود. ا
موســـیقی مبتـــذل و حـــرام نبود، امـــا موســـیقی در بهتریـــن حالت برای 
فعـــاالن فرهنگـــی انقالبـــی، عرصه ای فتح ناشـــدنی می نمـــود؛ حاال آنها 
کاغذ هم  که اساســـا معتقـــد بودند تئوری موســـیقی انقالبی حتـــی روی 
کـــه فکـــر می کردند موســـیقی  غلـــط و توهم اســـت جـــای خـــود! آنهایی 
و انقـــالب اساســـا با هـــم تعارضـــی ندارنـــد، غالبا ناامیـــد بودنـــد از اینکه 
بـــرای  برگشـــت. آن ســـرودها  بـــه دوران خـــوش دهـــه شـــصت  بتـــوان 
کارکردی جـــز پخش شـــدن در دهه فجـــر و روز نیروی  فعـــاالن فرهنگـــی 
کارکردی جز نشســـتن  هوایـــی و... نداشـــتند و بـــرای مدیـــران فرهنگی 
کـــه  کـــردن. آنهایـــی  کیـــف  کشـــیدن و بـــا نوســـتالژی دهـــه شـــصت  و آه 
کال بی خیال موســـیقی شـــده بودنـــد و در همایش ها،  مجبـــور نبودنـــد، 

برنامه هـــای فرهنگـــی و تجمعـــات حـــزب اللهـــی و ارزشـــی و انقالبـــی، 
کتورهـــا نداشـــت. در جایی مثل  کندا موســـیقی بـــه آن معنـــا جایـــی در 
کـــه نمی شـــد اینطور صریـــح بی خیال موســـیقی بود،  صـــدا و ســـیما هم 
که مخاطب شـــعرهای  کارکرد مدیـــران و برنامه ریـــزان این بود  کثـــر  حدا
کننـــد تا  عاشـــقانه خواننده هـــای دوزاری را امـــام زمـــان؟جع؟ معرفـــی 
کـــه آنتن  کاســـته شـــود! باالخره نمی شـــد  کمـــی از قباحـــت آن ترانه هـــا 
کل  کـــه بایـــد ا خالـــی از موســـیقی باشـــد و ایـــن میتـــه، زهرمـــاری بـــود 

می کردیـــم.
کـــه موســـیقی نـــه تنهـــا می تواند  کســـی در آن روزهـــا فکـــر می کـــرد  چـــه 
کل میتـــه نباشـــد، بلکـــه عرصه ای بـــرای حضور جـــدی افراد  در حکـــم ا
کســـی هـــم این فکـــر را می کرد،  گر  و محتـــوای انقـــالب تعریـــف شـــود؟ و ا
کـــه به ایـــن موضوع بـــا صدای بلنـــد فکر  کســـی جراتش را داشـــت  چـــه 
کاری حتما  گام بـــردارد؟ باالخـــره چنیـــن  کنـــد و حتی بـــرای تحقـــق آن 
که شـــد ـ و چنین مســـیری  کنایـــه و انتقـــاد مواجه می شـــد ـ  بـــا طعنـــه و 
که بـــا آزمون خطاهایی همراه باشـــد و همین بهانه دســـت  ممکـــن بود 

بدهد. منتقـــدان 
کـــرد. بـــرای  کـــه پدیـــده حامـــد زمانـــی ظهـــور  در چنیـــن شـــرایطی بـــود 
بررســـی ایـــن پدیـــده االن خیلی راحت می شـــود حـــرف زد و یادداشـــت 
گر از  که دیگر موســـیقی انقالبی ـ حتی ا کـــرد و... . حاال  نوشـــت و تحلیل 
که باید مورد پژوهش قرار نگرفته و مســـتند نشـــده  نظـــر تئـــوری آنچنان 
که  گرفتـــن دارد. اتفاقی  باشـــد ـ الاقـــل عمال مصادیقی برای ســـر دســـت 
گـــر در آن ســـال ها پدیـــده حامـــد زمانی پرچمش را ســـر دســـت نگرفته  ا

بـــود امروز وجود نداشـــت.
کـــه با حامـــد زمانـــی در همان  گفتگوهایـــی  خاطـــرم هســـت در یکـــی از 
که یـــک آلبوم آمـــاده در حـــوزه ترانه های صرفا  ســـالها داشـــتم، می گفت 
کننده هم  عاشـــقانه یـــا همـــان بـــازاری دارد و اتفاقـــا اسپانســـر و پخـــش 
که از حامـــد زمانی، یک خواننده نســـل جوان)!( دیگر  کار هســـتند  پای 
کرد تـــا امروز خیلی ها بـــا هزینه، طعنه  بســـازند امـــا او ایـــن راه را انتخاب 
گام در  کمتـــر و امیـــد و انـــرژی بیشـــتر و دورنمایـــی مشـــخص تر  کنایـــه  و 

ایـــن راه بگذارند.
عدم توجه به این پیشـــینه و این مســـیِر طی شـــده می تواند مـــا را دچار 
کـــه در حوزه هـــای دیگر مانند  کند. اتفاقی  خطـــای »تحلیل از وســـط« 
ســـینما هم افتـــاده اســـت. و البته توجـــه دادن به این نکتـــه به معنای 

که ایـــن هر دو بدیهـــی می نماید. بســـتن هرگونه باب نقد نیســـت. 

تحلیل از وسط!

گر می خواهم به حامد زمانی نگاه   ا
کنیم، باید برگردیم به 88 تا نه فقط 

حامد زمانی را در آن سال، که وضعیت 
موسیقی انقالبی را در 88 بررسی کنیم. 

هرچند خود همین عبارت »موسیقی 
انقالبی« هم حاصل پدیده حامد 

زمانی است.
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حامد زمانی توانمند است �
که با  حامـــد بـــه عنـــوان هنرمند بســـیار قوی اســـت. چهار ســـال اســـت 
که  کار نمی کنـــم و اختالفاتـــی وجـــود دارد ولـــی اینها دلیل نمی شـــود  او 
کـــه دارد را نگویـــم. حامد هنرمند بســـیار وارســـته و  مـــن نقـــاط مثبتـــی 
درســـتی اســـت. صدای خـــوب، اســـتایل خوانندگـــی، اجـــرای متفاوت 

اوســـت. های  گی  ویژ
کتورها  که سوپراســـتار بشـــود، باید یک ســـری فا یک خواننده برای این 
کرده اســـت.  کمک  داشـــته باشـــد. حامد همه آنها را دارد و همین به او 

گر در ژانر عاشـــقانه نیز وارد می شـــد می توانســـت موفق باشد.  ا
کســـی فعالیـــت چشـــمگیری انجام  کـــه او در ایـــن ژانر وارد شـــد  زمانـــی 
کاربلد بود.  کـــه  کرد  کســـی ورود  که  نمـــی داد. خوبی اش هم این اســـت 
کـــوک می آمد، شـــاید هیـــچ اتفاقـــی در این  گـــر یـــک آدم بی صـــدای بـــا  ا
که االن در موســـیقی ارزشـــی اتفـــاق افتاده  ژانـــر نمی افتاد. این جریانی 

را باید مدیون حامد زمانی بدانیم. 
کـــه  افـــرادی  میـــان  از  امـــروزه 

کـــرده  ارزشـــی ورود  ژانـــر  در 
می توانـــم  جـــرأت  بـــه  انـــد 

کـــه بعـــد از حامد  بگویـــم 
زمانـــی شـــاید دو نفر این 

که  پتانســـیل را داشتند 
همپـــای  می توانســـتند 

او  باشـــند. 

که دارند  کـــه آن نیـــز بنا به سیاســـت های غلط خودشـــان و اشـــتباهاتی 
در مسیرشـــان انجـــام می دهنـــد، نتوانســـتند جلـــو بیاینـــد.

 حامـــد زمانـــی در هـــر ســـبکی خـــوب می خواند. هر ســـبک موســـیقی را 
که به چـــه صـــورت آن را در بیـــاورد و در ادای  بـــه او بدهـــی، او می دانـــد 
کودکی به قرائت قرآن مشـــغول بوده اســـت.  کلمات اســـتاد اســـت زیرا از 

ک، ســـنتی و پـــاپ بخواند.   او می توانـــد را
گون  گونا خواننـــده باید چند لحن داشـــته باشـــد و بتواند با لحن هـــای 

کند و از دیـــد من این توانمندی حامد زمانی اســـت.  کلمـــات را ادا 

سیاست در تعامل با بچه های نو خواننده  �
کار می زدم  گذشـــته هـــر فردی بـــه من مراجعـــه می کرد مـــن بـــرای او  در 
صـــرف نظـــر از اینکـــه او چـــه می خواهـــد بخوانـــد و تمـــام تالش خـــود را 
که بگویـــم به دلیل  کار خوبـــی تحویـــل او بدهم، نه ایـــن  کـــه  می کـــردم 
کنـــم. به  کار معمولـــی برایش درســـت  اینکـــه خـــوب نمی خوانـــد، یـــک 
کارهایم حیف شـــده اســـت. آن  همیـــن دلیـــل می گویـــم یـــک ســـری از 
گر ایـــن ایده در ذهـــن من آمـــده، برای ایـــن آدم آمده  زمـــان می گفتـــم ا
کار  گزیـــده  کارش اســـتفاده می کـــردم. امـــا در حـــال حاضـــر  اســـت و در 

می کنـــم و بایـــد خودشـــان نشـــان بدهند چـــه پتانســـیلی دارند.
برایـــی مثال یک پســـری به نام صادق آتشـــین از اهالی یـــزد بود. من او 
را نمی شـــناختم. چند بار به من درخواســـت همـــکاری داد اما به دلیل 

کنیم.  کار  مســـائل مالی نتوانستیم 
کاری را آورد. شـــعری را داد. من  چنـــد وقـــت پیش یک نفـــر آمـــد. یـــک 
گفتم قرار  کـــردم. ملـــودی اش را ســـاختم.  ملـــودی را زدم. آن را تنظیـــم 
گفت اســـمش صادق آتشـــین اســـت. از این  کســـی بخواند؟  اســـت چه 
کاری بـــرای او انجـــام بدهـــم، خیلـــی خوشـــحال  کـــه می خواهـــم یـــک 

. م شد
کـــه فـــوق العاده اســـت و قرار اســـت بـــرای چهل  کاری برایـــش زدم 
ســـالگی انقـــالب منتشـــر بشـــود؛ چـــرا این افـــراد نبایـــد حمایت 

بشـــوند و نهـــاد و ارگانـــی بـــرای پشـــتیبانی از آنها نیســـت؟

خط قرمز امید رهبران �
گر بخواهد ســـطحی  کالم بـــرای مـــن بســـیار مهم اســـت. ا  
و عامیانـــه باشـــد، دوســـت نـــدارم. در شـــعر باید یک ســـری 
کلیـــدی و واژه های طالیی باشـــد. یعنـــی اصطالحًا  واژه هـــای 
که تاثیرگذار باشـــد. کار برده شـــود  کلیدواژه هایی به  بایـــد در آن 
شـــعرهای قاسم صرافان را خیلی دوســـت دارم. او آدم بی نظیری 
که جای خودشـــان را دارند.  اســـت. مهدی ســـیار و میالد عرفانپور 
قلم حامد عســـگری را دوســـت دارم. دوســـتان دیگر هم می نویسند و 

گفت وگو با امید رهبران تنظیم کننده موسیقی

حامد زمانی در هر سبکی 
خوب می خواند

سو تیتر: خواننده باید چند لحن داشته 
گون  باشد و بتواند با لحن های گونا
کلمات را ادا کند و از دید من این 
توانمندی حامد زمانی است. 

ویژه نامه تقدیر از 
حماسه خوان جوان انقالب

حامد زمانی
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در حـــال تالش هســـتند ولی نـــوع قلم اینها فـــرق می کند. 
کـــه شـــما بایـــد بلد  آن اطالعـــات عمومـــی و دانـــش بـــه جـــای خـــودش 
کـــه می خواهی یـــک چیزی را  کنار ولـــی تو وقتی  باشـــید. بحث ایـــن به 

بنویســـی، بایـــد از دلت بیـــرون بیاید و باورش داشـــته باشـــی.
که بشود؛  گر من دارم یک ملودی را می ســـازم، باید باور داشـــته باشـــم  ا
که بـــا همدیگر می ســـازیم یک  حامـــد همیشـــه می گفـــت ملودی هایـــی 

چیز دیگری می شـــود. 
کار فوق  کـــه تو همه چیـــزت را بـــرای تولیـــد یک اثـــر می گـــذاری،  وقتـــی 
العـــاده در می آیـــد. اصـــاًل نیـــازی بـــه تـــالش زیاد نیســـت. خود بـــه خود 

مـــی رود.  جلو 
همیشـــه می گویم ایده اول بهترین اســـت. با جان و دل پای سیســـتمم 

می نشـــینم. یک بسم اهلل می گویم و شـــروع می کنم. 

کارها � آسیب شناسی 
کنـــی. برای مثـــال مرگ  کارهـــا را دیگـــر نمی توانـــی تکـــرار  یـــک ســـری از 
کـــه در ســـال نـــود و دو تولید شـــده و االن در نـــود و هفت  بـــر آمریکایـــی 
کنـــم دیگـــر از آن بهتـــر  گـــر مـــن بخواهـــم بـــاز آن را تنظیـــم  هســـتیم. ا
گذشـــته اســـت. بـــه نظرم  که پنج ســـال  نمی توانـــم بزنـــم. حتـــی االنـــی 
ک خوبـــی بـــود. مـــال آن اتفاق اســـت. اســـتخوان همان اســـت.  آن تـــرا
گـــوش می کنم.  کـــه االن  ک هایـــی هـــم پنـــج ســـال پیش بـــوده  ولـــی ترا
کار دیگـــری می کـــردم. این اشـــکاالت در  گـــر االن بـــود، یـــک  می گویـــم ا
کار اســـت. به عنوان مثـــال در اثری یک جنس درامی اســـتفاده  جنـــس 

گوش می کنـــم می گویم ایـــن درام، درام  خوبی  کـــه  شـــده و االن 
 . نیست

را دوســـت دارم  تنظیم هایـــم  تمـــام  مـــن 
یـــک  کـــه  ایـــن  ولـــی 

ســـری را 

می گویـــم االن بعـــد از پنـــج ســـال می توانم 
کنـــم، یـــک چیز  یـــک شـــکل دیگـــر تنظیـــم 

طبیعی اســـت. تجربه اســـت و هی بیشـــتر 
 . د می شـــو

مـــا با حامـــد زمانی یک فضای موســـیقی 
در  کـــه  کردیـــم. فضایـــی  ایجـــاد  جدیـــد 

گذشـــته وجـــود نداشـــت  و ســـخت هم 
بود تـــا جا افتـــاد؛ مـــا آمدیم این 

انداختیـــم  راه  را  موســـیقی 
باعـــث  جریانـــی  یـــک  و 
کـــه ایـــن اتفـــاق افتاد.  شـــد 

بـــا  مـــدرن  هـــای  موســـیقی 
گویشـــی دیگر  کالم اعتراضی و 

گرفـــت.  شـــکل 
در حـــال حاضـــر به فکر هســـتم 

کـــه در تنظیم هایـــم یک تغییـــر رویه بدهـــم و اینگونه محتـــوا را در قالبی 
کنیـــم اما  کنـــم و از ســـازهای ملـــی خودمـــان اســـتفاده  ملی تـــر تنظیـــم 
کـــه حداقل از  کســـی را می خواهی  بســـیار ســـخت اســـت. این جـــا یـــک 
ک  کنـــد. ممکن اســـت بـــه خورا یـــک جـــا شـــروع بکنـــی و تـــو را حمایت 
کـــه روز اول حامد را  جامعـــه بدهیـــم، اولش قبـــول نکنند. همان طـــور 

هـــم قبـــول نمی کردند ولـــی پـــای آن می ایســـتیم تا جـــا بیفتد. 
ســـه تار  بـــا  را  اعتـــراض  موســـیقی  همـــان  می کنـــی  فکـــر  مثـــال   بـــرای 
کاماًل می شـــود. ولی بـــرای آن احتیاج به حمایت اســـت. نمی شـــود زد؟ 
کر پنجاه  گـــروه  که در موســـیقی امـــروز ما جای  مســـئله دیگر این اســـت 
نفـــره خالی اســـت. جای آواهای انســـانی خالی اســـت. جای ســـازهای 

ایرانـــی به عنوان شـــاخصه اصلی خالی اســـت.
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 یکی دو سال پیش مراسمی بود در 
که مربوط به  حوزه اندیشه هنری 
همین تشکیات عمار بود، آنجا آقای 
حامدزمانی را من برای اولین بار از نزدیک 
کرد را شنیدم،  که اجرا  کاری  دیدم و چند تا 
که  اما یک حادثه ای پیش آمد بعد از اجرا 
برای من خیلی ارزشمند بود، خیلی خیلی 
گی بسیار  ارزشمند بود و چون برایم ویژ
خاص و بزرگانه ای دارد به همین خاطر 
صحبتم را با این حادثه شروع می کنم.

اذان در مراسم زنده �
مراســـم داشـــت نزدیـــک می شـــد بـــه اذان، در آن لحظـــه آقـــای صفائی 
کـــرد از آقـــای حامد زمانـــی بیایـــد اذان بگویـــد. یقینـــًا چنین  خواهـــش 
چیـــزی هماهنگ نشـــده بود چـــون به قـــول امروزی ها چالش درســـت 
شـــد و آقـــای حامد زمانـــی با صفائی صحبـــت می کردند، خودم شـــخصًا 
کـــرده بـــود از آقـــای زمانی. بـــه هر حال  فکـــر می کنـــم تقاضای مشـــکلی 
آقـــای زمانـــی قانـــع شـــد اذان بگویـــد و ایـــن اتفـــاق افتـــاد. مـــن اذان 
غ از اینکـــه این اذان نســـبت به  که شـــنیدم -حـــاال فـــار آقـــای زمانـــی را 
ســـایر اذان هـــا در چـــه مرتبـــه ای بـــود- امـــا اینکـــه یـــک خواننـــده، یک 
کاماًل مـــدرن، در یک  خواننـــده نســـل جدید وکامـــاًل نوگرا، بـــا یک نـــگاه 
مراســـم زنده، اذان بگوید خیلی ارزشـــمند اســـت، فکـــر نمی کنم چنین 
حادثـــه ای در طـــول تاریخ موســـیقی ایـــران اتفـــاق افتاده باشـــد. یعنی 
گفتن داشـــتند، ابا  کـــه توانائی اذان  گـــر هـــم ما خوانندگانی را داشـــتیم  ا
می کردنـــد از اینکـــه اذان بگویند. از این جهت حامـــد زمانی قطعًا دارای 
کـــه خواننده های دیگر و شـــاید خواننده های نســـل  گیهایـــی اســـت  ویژ

گـــی برخـــوردار نبودند.  گذشـــته از این ویژ

نگاه جمیل �
کنیم باید  گـــر ما بخواهیم خالصـــه به خصوصیات ایـــن خواننده نـــگاه  ا
که خـــودش یک امتیاز اســـت  بگوئیـــم ایشـــان ســـیمای جمیلـــی دارد، 
بـــرای یـــک خواننـــده. صـــدای جمیلـــی دارد و نـــگاه جمیلی، ایـــن نگاه 
جمیـــل همانـــا نـــگاه انقالبی ایشـــان اســـت. این ســـه بـــا همدیگر جمع 
کتری به اســـم آقای حامـــد زمانی در  کارا شـــده و تبدیل شـــده اســـت به 

عرصـــه آواز و ترانه و موســـیقی. 
کـــه برخـــی از جریان هـــا، برخـــی از رقبـــای هم صنـــف و  طبیعـــی اســـت 
کنند امـــا اینها  کننـــد و ســـنگ اندازی  هم گـــون، یـــک خـــرده حســـادت 
که حائـــز اهمیت  بـــه نظر مـــن خیلی حائـــز اهمیت نیســـت، آن چیـــزی 
کـــه آقـــای حامـــد زمانی یا بـــه عبـــارت بهتر  اســـت عبـــارت از این اســـت 
کســـانی اســـت  ایـــن خواننده جـــوان پراحســـاس پرقدرت، جزو معدود 
کســـان  که توانســـته پاســـخی قابـــل توجه به یک نیـــاز بزرگ ملی بدهد، 

کـــه چنیـــن تالشـــی می کنند امـــا نوع پاســـخ دهی  دیگـــری هم هســـتند 
ایشـــان بـــرای مـــن خیلـــی مطلوب تر اســـت. چـــون برخـــی از پاســـخ ها، 
پاســـخ های عمومی اســـت؛ فقـــط زنده باد میهن اســـت. اما پاســـخ های 
گذاشتن  گاهی موقع ها شـــامل یک خصوصیت اســـت و دســـت  ایشـــان 
کـــه این خواننـــده را از ســـایر خواننده ها  روی ایـــن خصوصیت ها اســـت 
کـــه دشـــمنی برخـــی از دشـــمنان آغـــاز  متمایـــز می کنـــد. اینجـــا اســـت 
اقســـام  انـــواع و  ایـــن دشـــمنان  کـــه  می شـــود و طبیعـــی هـــم هســـت 
که ما  شـــیطنت ها را علیـــه یـــک خواننـــده انجـــام بدهنـــد. امـــا چیـــزی 
بایـــد بـــه عنـــوان مخاطب و بـــه عنوان یـــک ایرانی بـــه آن توجه داشـــته 
که ســـخن دشـــمن را به سوی خودشان  باشـــیم آن عبارت از این اســـت 
که تمـــام هم و غم شـــان و تمام  برگردانیـــم و بـــه ســـوی آن جریان هایی 
افق نگاه شـــان نســـبت به موســـیقی، قر و غمزه و رقاصی و موســـیقی به 
که این  اصطـــالح مجلســـی اســـت و عجیب هم بـــه نظر مـــن این اســـت 
موســـیقی مجلسی نســـبت به موســـیقی مجلســـی قبل از انقالب خیلی 
تحولـــی پیـــدا نکرده فقـــط نوع ســـاز و نمی دانـــم تنظیم بندی ســـازها و 
که  بـــه قول خودشـــان آرانجمـــان و این طـــور چیزهـــا و یک ملـــودی ای 
نزدیـــک ملـــودی احساســـات ملـــی ما باشـــد از یک جـــای دیگـــر بیاورند 

بکنند.  قاتـــی  و  قر 

هیجان جامعه در جریان مدافعان حرم �
کجا  گـــر بخواهیـــم در جامعـــه امـــروز ببینیـــم چیـــزی به اســـم هیجـــان  ا
خودنمائـــی می کنـــد و یـــا در چـــه پدیـــده ای از مســـائل اجتماعـــی خود 
که می شـــود ایـــن هیجان  را نشـــان می دهـــد، بـــه نظر مـــن تنهـــا جایی 
کرد و بـــه حقیقت  را در نهایـــت درخشـــندگی دیـــد و در برابـــرش تعظیـــم 
کـــرد، جریـــان قدرتمنـــد مدافعین حرم اســـت. دلیل  بـــزرگ آن اعتـــراف 
که برای شـــهید  روشـــن مـــن برای ایـــن حرف تشـــییع جنـــازه ای اســـت 
ســـربریده انجام شـــد. نه خانواده بزرگی، نه شـــخصیت مشـــهوری، یک 
رزمنـــده معمولـــی بـــا خصوصیـــات معمولـــی اما توســـط مـــردم چطوری 
تشـــییع جنـــازه شـــد و چگونـــه برایـــش تعظیـــم و احتـــرام قائل شـــدند. 
گـــر آن هیجـــان وجود  این نیســـت جـــز اینکـــه آن هیجان وجـــود دارد. ا
نداشـــت چنین تشـــییع جنازه ای صـــورت نمی گرفت. حـــاال در دل این 
که  ماجراها شـــما یـــک خواننده قدرتمند، شـــجاع و بی پـــروا را می بینید 
خـــودش را بـــا این هیجان همســـو و همـــراه می کند، این قابل ســـتایش 
گـــر ارزش گـــذاری نکنیم  نیســـت؟ ایـــن قابـــل ارزش گـــذاری نیســـت؟ ما ا
گر  کرده ایـــم؟ و برعکس ا کســـانی خدمـــت  و بـــی تفاوت باشـــیم بـــه چه 
گر شـــما  کنیـــم نتیجه این ارزش گـــذاری چه خواهد بود؟ ا ارزش گـــذاری 
دســـت تان بـــه جامعه شـــناس های میهن پرســـتی برســـد قطعًا به شـــما 
که  گفـــت یکـــی از آرزوهای بـــزرگ هر جامعـــه و ملتی این اســـت  خواهـــد 
کند. ایـــن چیزی  در دل نســـل جوان شـــان چنیـــن هیجان هایـــی بـــروز 

گفتگو با سینا واحد

پاسخی مهم به یک

 نیاز بزرگ ملی

اینکه یک خواننده، یک خواننده نسل 
 

ً
 نوگرا، با یک نگاه کامال

ً
جدید وکامال

مدرن، در یک مراسم زنده، اذان بگوید 
خیلی ارزشمند است

ویژه نامه تقدیر از 
حماسه خوان جوان انقالب

حامد زمانی
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گروهـــی نخبه از  گر هـــم  کـــرد. ا کـــه با تبلیغات بشـــود درســـتش  نیســـت 
آدم هـــای تبلیغاتـــی بتوانند یک هیجانـــی را فقط با قـــدرت تبلیغات در 
دل جامعـــه، آن هـــم در مناســـبت های تاریخی به وجـــود بیاورند، اینها 
بســـیار زودگـــذر اســـت و نمی ماننـــد. امـــا االن چند ســـال اســـت جریان 
مدافعیـــن حـــرم در جامعـــه مـــا، انـــواع و اقســـام اتفاقـــات اجتماعـــی را 
کســـی بـــا جرأت از ایـــن هیجان،  رقم زده اســـت. من متاســـفانه ندیدم 
تفســـیر میهن پرســـتانه ی بـــرای امروز و آینده داشـــته باشـــد. امـــا در دل 
کـــه آقـــای حامـــد زمانـــی برای ایـــن مســـائل تولیـــد و عرضه  ترانه هایـــی 
کرده اســـت، آدم اینهـــا را می بینـــد، آدم اینها را احســـاس می کند. یعنی 
مخاطـــب ترانه هـــای ایشـــان، قطعـــًا دلـــش می خواهـــد در آینـــده هـــم 
مدافـــع حـــرم باشـــد، توی ســـن پنجاه ســـالگی هـــم مدافع حرم باشـــد، 
توی ســـن شـــصت ســـالگی هم مدافع حرم باشـــد و چه بســـا این نســـل 
که حرم  را برســـاند به یک تفســـیر بســـیار قدرتمنـــد و بااقتداری از حـــرم 

کجا اســـت، حرم چیســـت؟

موسیقی ضد استکباری �
»موســـیقی  اصطـــالح  کنـــم  صحبـــت  آن  بـــه  راجـــع  بایـــد  کـــه  چیـــزی 
ضداســـتکباری« اســـت. ضرورتـــی نـــدارد از ایـــن اصطـــالح در موســـیقی 
کنیـــم. بـــا توجـــه بـــه اینکـــه ممکـــن اســـت خیلی هـــا نتوانند  اســـتفاده 
کـــه  کننـــد و از آن بگریزنـــد. حـــرف مـــا ایـــن اســـت  ایـــن مفهـــوم را درک 
کشـــور پیامی بـــرای دشـــمنان نباشـــد چه  گـــر در موســـیقی ملـــی یـــک  ا
در  فقـــط  جامعـــه  یـــک  ملـــی  احساســـات  مگـــر  اســـت؟  موســـیقی ای 
موســـیقی مجلســـی و نمی دانم جشـــن های مجلســـی و این طور چیزها 
کـــه در خلیج فـــارس آمریکایی ها  خالصـــه می شـــود؟ حادثه هواپیمایی 
کردنـــد و بعد هـــم به آن  کمـــال بی رحمـــی و بی شـــرمی منفجـــر  آن را در 
افتخـــار ورزیدنـــد، بی دین تریـــن آدم در جامعـــه می گویـــد لعنـــت بـــر آن 
کار را انجـــام دادنـــد. ایـــن لعنـــت نبایـــد جایگاهـــی در  کـــه ایـــن  کســـانی 
گـــر از دل تاریخ در موســـیقی  موســـیقی ما داشـــته باشـــد؟ ایـــن لعنـــت ا
کنـــد در درجه اول بـــه میهن خدمـــت می کند و احساســـات  نقـــش ایفـــا 
میهن پرســـتانه، در درجه دوم هم دشـــمن را به جامعـــه معرفی می کند 
که  کـــه جامعـــه او را میَ شناســـد. آن بخـــش از جامعه  آن هـــم دشـــمنی 
کور اســـت و یا  ایـــن لعنـــت را نمی پذیـــرد، یا دوســـِت دشـــمن اســـت یـــا 

که وطـــن برایش هیچ مفهوم و ارزشـــی  اصـــاًل در دنیائـــی زندگـــی می کند 
کاری با این موســـیقی  کـــه ایـــن طـــوری اســـت اصـــاًل  کســـی  نـــدارد و آن 
که مخاطب این موســـیقی اســـت این  نـــدارد. امـــا آن بخـــش از جامعـــه 
موســـیقی برایـــش موســـیقی معمولی اســـت، موســـیقی خاص نیســـت. 
کردن، ســـخت اســـت،  کارهایی از این دســـت  که  نکته دیگر این اســـت 
کســـی  گر  کار ســـاده ای نیســـت حتی در شـــعر همین طور اســـت، یعنی ا
کار ســـختی اســـت. برای اینکه  بخواهد در شـــعر علیه امریکا حرفی بزند، 
کند. در موســـیقی به مراتب ســـخت تر  برای شـــاعر محدودیت ایجاد می 
کار دارد، اما موســـیقی  از شـــعر اســـت برای اینکه شـــعر با یـــک نفر ســـر و 
کار دارد. آهنگ ســـاز، ترانه ســـرا، خواننـــده و  بـــا عوامـــل متعـــدد ســـر و 
ســـایر عوامـــل. خـــب اینها بایـــد بـــه همدیگر چفت و بســـت شـــود. یک 
کار را بی ارزش جلـــوه می دهد. چون  کل  کار یک ذره بلنگـــد  جـــای ایـــن 
که آقای  کاری  ســـخت اســـت خیلی ها ســـراغش نمی روند. این چند تـــا 
کرده واقعًا شـــایان تقدیر اســـت. ضعف ســـاختاری  حامـــد زمانـــی تولید 
گر اینجایـــش نبود بهتر بـــود. به لحاظ موســـیقیائی  که بگوییـــم ا نـــدارد 
کار  که حامد زمانی بـــرای قطعه مرگ بر آمریکا انجـــام داده از  کاری  هـــم 

که انجام شـــده بود پراحســـاس تر است.  ســـابقی 

قابل تقلید نیست �
کـــه در عرصه موســـیقی داریم این اســـت  یکـــی از ضعف هـــای بنیادینی 
کـــه رســـانه ای بـــرای نقـــد موســـیقی نداریـــم. مثـــاًل یکـــی از خصوصیات 
کســـی  آقـــای زمانـــی صـــدای قدرتمندش اســـت. مـــن نمی دانم تا حاال 
که آقـــای زمانی صدایش  کـــرده یا نه. امـــا موقعی  به این مســـائل اشـــاره 
کند.  از ایـــن خصوصیـــت برخـــوردار اســـت باید به نـــکات خاصـــی توجه 
مخاطـــب در عرصه موســـیقی دو نوع مصرف دارد، اول مصرف شـــنوائی 
گـــوش می کنـــد، دوم ممکـــن اســـت بخواهـــد تقلید بکنـــد. یعنی  یعنـــی 
گروهی باشـــند با همدیگـــر بخوانند. خیلی  خـــودش آن را بخواند یا یک 
ازکارهـــای حامـــد زمانـــی قابل تقلید نیســـت. بـــه خاطـــر آن قدرتمندی 
کم  که  کار هســـت. تقلیـــد موقعی  که در  کـــه در صـــدا دارد و ریتم بنـــدی 
که  کاری  بشـــود از آمدن روی زبان ها دور می شـــود. اما بهرحـــال چند تا 
ایشـــان در ارتباط با مســـائل ملی مـــا انجام داده همـــه اش قابل تقدیر و 

کار بی نقصی انجـــام داده. ســـتایش اســـت برای اینکه 

گر در موسیقی  حرف ما این است که ا
ملی یک کشور پیامی برای دشمنان 

نباشد چه موسیقی ای است؟ مگر 
احساسات ملی یک جامعه فقط 

در موسیقی مجلسی و نمی دانم 
جشن های مجلسی و این طور چیزها 

خالصه می شود؟
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گزارش از نعیم شرافت
کلماتـــی همچـــون  گـــر نـــام »حامـــد زمانـــی« یـــا »حامـــد الزمانـــی« را بـــا  ا
کنید،  الـــرادود، خادم الحســـین، المنشـــد در فضـــای مجازی جســـتجو 
کلیپ های موســـیقی  کـــه  بـــا صدهـــا صفحـــه وب عربی روبرو می شـــوید 
کرده انـــد. تنها در صفحه  حامد زمانـــی، این خواننده انقالبی را منتشـــر 
کلیپ هـــای حامـــد زمانی بـــا زیرنویس عربی  یوتیـــوب، بیـــش از صـــد بار 

است. شـــده  منتشر 
کشـــورهای عربی به  ایـــن موج انتشـــار، نشـــان از اســـتقبال عامه مـــردم 
کشـــورهای حاشیه خلیج فارس  خصوص عراق، لبنان، مصر، ســـوریه و 
گرایش های  دارد. مخاطـــب عـــرب موســـیقی حامـــد زمانی یـــا به دلیـــل 
شـــیعی خـــود ســـراغ او آمده یـــا متمایـــل به جریـــان مقاومت اســـت. اما 
کارهای هنـــری حامد زمانـــی، ارائـــه ترکیبـــی از مضامین  گـــی اصلـــی  ویژ
کلیپی بـــا عنوان  هـــر دو طیـــف مذهبـــی و انقالبـــی اســـت. به خصـــوص 
کـــه بـــه مناســـبت اربعین حســـینی در ســـال  "حـــب الحســـین یجمعنـــا" 

شد.  منتشـــر  اخیر 
کلیـــپ حامـــد زمانـــی بـــه همراه مـــداح بحرینی شـــیخ حســـین  در ایـــن 
کـــرف از مداحـــان  کـــرده اســـت. حســـین األ کار مشـــترکی اجـــرا  کـــرف  األ
کـــه بـــه دلیـــل حمایـــت از جمهـــوری اســـالمی ایـــران،  سیاســـی اســـت 
ســـال های زیـــادی در زندان هـــای نظـــام بعـــث عـــراق محبـــوس بـــود و 
امـــروزه از او مداحی هـــای انقالبی بســـیاری منتشـــر می شـــود. همکاری 
کـــرف بـــه عنـــوان یـــک مـــداح حســـینی و  حامـــد زمانـــی بـــا حســـین األ
انقالبـــی، خـــود نشـــانه همـــان تبلـــور اندیشـــه انقالبـــی و حســـینی این 
کـــه مورد اســـتقبال عموم جوانان شـــیعی جهان  خواننده جوان اســـت 

گرفته اســـت. عـــرب قـــرار 
کـــه از حامـــد زمانـــی در فضـــای عربـــی منتشـــر  کلیپ هایـــی  بیشـــترین 
شـــده اند: جهـــاد )برای شـــهادت فرزند شـــهید عمـــاد مغنیـــه(، هیهات 
منـــا الذلـــۀ )دربـــاره عزت طلبـــی و استکبارســـتیزی جمهـــوری اســـالمی 
ایـــران(، حـــب الحســـین یجمعنـــا )دربـــاره مراســـم پیـــاده روی اربعیـــن 
حســـینی(، نحـــن صامـــدون )با موضـــوع مقاومـــت فلســـطین(، جنتک 
کـــرم؟ص؟( ، دالرام )ویژه والدت   أیهـــا الملک )ویـــژه والدت پیامبر ا

ً
قاصـــدا

امـــام حســـن مجتبـــی؟ع؟(، أنـــت امیری )ویـــژه شـــهادت امـــام علی؟ع؟(، 
بـــی بی حـــرم )کار مشـــترک حامـــد زمانـــی و عبدالرضا هاللی بـــا موضوع 
کـــرم )کار مشـــترک حامد  شـــهادت حضـــرت فاطمـــه زهـــرا؟س؟(، ســـلطان 
زمانـــی و عبدالرضـــا هاللـــی بـــا موضـــوع زیـــارت امـــام رضـــا؟ع؟(، إلـــی أین 
کـــه  )تیتـــراژ برنامـــه ای بـــا همیـــن عنـــوان در شـــبکه ماهـــواره ای الکوثـــر 

کارهـــای این  هشـــداری بـــه ســـردرگمی انســـان معاصـــر اســـت( و دیگـــر 
هنرمنـــد انقالبی و شـــیعی.

کـــه در ســـوی مقابـــل، جریـــان غرب گـــرا و  نکتـــه قابـــل توجـــه آن اســـت 
ضدمقاومـــت جهان عـــرب نیز در مقابل موج انتشـــار موســـیقی انقالبی 
حامـــد زمانی ســـکوت نکرده و نقدهـــای تند و هشـــدارهای جدی داده 
اســـت. محمد الشـــاذلی نویســـنده و روزنامه نگار لیبـــرال روزنامه االهرام 
که با مـــروری بر  مصـــر، مطلبـــی بـــا تیتر "بازســـازی شـــیطان بـــزرگ" دارد 
شـــعارهای استکبارســـتیز حضـــرت امـــام در دوره اول انقـــالب اســـالمی 
همچـــون اصطـــالح النه جاسوســـی برای ســـفارت آمریـــکا و معجزه الهی 
کـــه پس از دهه اول با ترویج اندیشـــه  بـــرای حادثه طبـــس، اعتقاد دارد 
کمرنگ  شـــدند اما نسل جدید  تســـاهل و تسامح این شـــعارها در ایران 
انقـــالب اســـالمی در دهـــه اخیـــر، این بـــار با زبان موســـیقی و ســـینما به 
ترویـــج اندیشـــه ضدآمریکایی و ضدصهیونیســـتی می پردازد. الشـــاذلی 
دو اثـــر هنـــری فیلـــم "عاصفـــۀ الرمـــال" )طوفـــان شـــن( و آهنـــگ " الغناء 
مـــع العاصفـــۀ" )هـــم آواز طوفان( حامـــد زمانـــی را مهمترین آثـــار هنری 

ضدآمریکایـــی نســـل جدید انقالب اســـالمی نامیده اســـت.
همچنیـــن خبرگزاری عربـــی إرم نیوز، در یادداشـــتی با عنوان "بازگشـــت 
شـــعار مـــرگ بـــر آمریـــکا بـــا موســـیقی رپ"، بـــا اشـــاره بـــه فراوانـــی تعداد 
دانلود از ســـایت ایرانـــی آپارات و همچنین صفحات اینســـتگرام جوانان 
کمرنگ  شـــدن تاثیر شـــعار "مرگ بـــر آمریکا"  کـــه با  ایرانـــی، اعتقـــاد دارد 
در دهه های دوم و ســـوم، نســـل جـــوان ایرانی دهه چهارم با موســـیقی 
رپ و پـــاپ بـــه دنبـــال احیـــای ایـــن شـــعار اســـت. در این یادداشـــت به 
کلیپ موسیقی "انرژی هســـته ای" امیرحســـین مقصودلو، "چگونه  ســـه 
کنـــم؟" امیرحســـین ســـمیعی و در نهایـــت آهنگ "ســـپر" حامد  رهایـــت 
زمانی اشـــاره شده است. نویســـنده این یادداشـــت با روحیه ضدایرانی 
و ضدانقالبـــی خـــود به دنبـــال اتهام جمهوری اســـالمی ایـــران به فریب 
فرزنـــدان خود اســـت. با این وجود نویســـنده از تاثیرگذاری شـــگرف این 
که  کار حامـــد زمانی  کلیپ آخـــر یعنی  کلیپ موســـیقی به خصوص  ســـه 
بـــه نمایـــش اقتدار و رشـــادت رزمنـــدگان ایرانی و ســـوری در برابر داعش 
پرداخته، شـــگفت زده شده اســـت. نویســـنده، حامد زمانی را خواننده 
کـــه در آهنگ های  مشـــهور بـــه موســـیقی ضدآمریکایی خطـــاب می کند 

خود همیشـــه آرزوی ســـقوط نظام امپریالیســـتی آمریـــکا را دارد.

وری بر بازتاب  آهنگ های انقالبی حامد زمانی در جهان عرب مر

حامد زمانی  جهانی

کرف  همکاری حامد زمانی با حسین األ
به عنوان یک مداح حسینی و انقالبی، 
خود نشانه همان تبلور اندیشه 
انقالبی و حسینی این خواننده جوان 
است که مورد استقبال عموم جوانان 
شیعی جهان عرب قرار گرفته است.

ویژه نامه تقدیر از 
حماسه خوان جوان انقالب

حامد زمانی
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السالم علیکم ورحمۀ اهلل وبرکاته 
الســـالم علـــی بلـــد اإلسالم.الســـالم علی بلـــد الوالیۀ.الســـالم علـــی بلد 
المجاهدین.الســـالم علـــی روح اهلل الخمینی العظیم.الســـالم علی ولی 
امر المســـلمین ســـیدنا المفدى الخامنئـــی القائد.الســـالم علی االخوۀ 
جمیعا.الســـالم علـــی منشـــد المقاومـــۀ االخ حامد زمانی.الـــذی طالما 
الهـــب المســـتمعین باناشـــیده الثوریـــۀ التـــی تحفـــز الشـــباب المؤمن.

نحـــن فـــی العراق یعتبـــر المنشـــد حامد زمانی مـــن المنشـــدین الذین 
لهم وجـــود قوی ونعتز به ونرجـــو ان یکثف من اناشـــیده باللغۀ العربیۀ 
وخصوصـــا التی تعزز االخـــوۀ والترابط ببن الشـــعبین العراقـــی واالیرانی 

وکذلـــك االناشـــید التی تعـــزز الثقافۀ اإلســـالمیۀ والنهـــج الثوری .
لهیـــۀ والثابتین علی  کـــم من الممهدیـــن لدولۀ الحق اإل جعلنـــا اهلل وایا
خـــط االســـالم االصیـــل فـــی ظـــل قیـــادۀ االمـــام الخامنئـــی دام ظلـــه.

والســـالم علیکـــم ورحمـــۀ اهلل وبرکاته. اخوکم الشـــیخ علی الحســـناوی 
مســـؤول مؤسســـۀ إیلیا للثقافـــۀ واالعالم

+
سالم علیکم و رحمت اهلل

ســـالم بر ســـرزمین اسالم؛ ســـالم بر ســـرزمین والیت؛ ســـالم بر سرزمین 
امـــر  ولـــی  بـــر  ســـالم  بـــزرگ؛  خمینـــی  اهلل  روح  بـــر  ســـالم  مجاهـــدان؛ 
کـــه جان هـــا بـــه فدایـــش خامنـــه ای رهبر؛ ســـالم بـــر همه  مســـلمانان 

برادرانم.
که مـــدت طوالنی ئی  ســـالم بـــر خواننـــده مقاومت بـــرادر حامد زمانـــی 
که شـــنوندگان با ترانه هـــای انقالبی اش همراه انـــد؛ ترانه هایی  اســـت 

کـــه به جوانـــان مومن انگیـــزه می دهد.
که حضور  مـــا در عـــراق حامـــد زمانی را یکـــی از ترانه ســـرایان می دانیـــم 
جـــدی و قدرتمندانـــه ای در عرصـــه موســـیقی داشـــته و بـــه آن افتخار 
کارهایـــش بـــه زبان عربی بیشـــتر شـــود بـــه ویژه  می کنیـــم و امیدواریـــم 
که موجبـــات تقویت بـــرادری و ارتبـــاط صمیمی بیـــن دو ملت  آثـــارش 
ایـــران و عـــراق و همچنیـــن موجب تقویت فرهنگ اســـالمی و شـــیوه و 

راه انقالبی شـــود.
خداونـــد شـــما و مـــا را از آماده ســـازان حکومت حق الهی و بـــا ثبات در 
مســـیر اســـالم اصیل در ســـایه رهبـــری امام خامنـــه ای)دام ظلـــه( قرار 

دهد.
والسالم علیکم و رحمۀ اهلل و برکاته؛ 

برادر شما 
شیخ علی الحسناوی 

مسئول موسسه فرهنگ و رسانه ایلیا)نجف اشرف(
+

گزارش نیویورک تایمز درباره آثار حامد زمانی بخشی از 

"سپر" �
کمپیـــن تبلیغاتـــی  کامـــل ایـــران در جنـــگ داخلـــی ســـوریه،  درگیـــری 
کـــردن جان و  کند فـــدا  کـــرده اســـت و تـــالش مـــی  گســـترده ای ایجـــاد 

صـــرف هزینـــه را توجیـــه نماید.
کـــه انســـان های  "ســـپر" ترانـــه ای بزمـــی دربـــاره رزمنـــده هایـــی ســـت 
گـــروه نظامی اســـالمی داعش  کشـــیده شـــده انـــد و با  خوبـــی به تصویر 
کشـــور به  ج از  کـــه جـــان خـــود را در خـــار کننـــد، ناجیانـــی  مبـــارزه مـــی 
خطـــر می اندازنـــد تا ایـــران در آرامـــش و امنیت باقـــی بماند. "ســـپر" را 
کرده اســـت، این ســـازمان بازی  ســـازمان فضـــای مجازی ســـراج تولید 
کامپیوتـــری جنگی نیز مـــی ســـازد. در این ویدیو، بـــه هیچ وجه  هـــای 
بـــه ســـتم های دولت ســـوریه به ریاســـت جمهوری بشـــار اســـد اشـــاره 

نشـــده است.
حامـــد زمانـــی، ســـتاره ی این ویدیـــو، متخصـــص ترانه هـــای تبلیغاتی 
اســـت و بـــرای معـــروف تریـــن ترانـــه تبلیغاتـــی خـــود بـــه نـــام "ایـــاالت 

متحـــده امریکا" مشـــهور شـــد.

ترجیع بندی آشنا �
در ترانـــه "ایـــاالت متحـــده امریـــکا" آقـــای زمانی مـــی خوانـــد: "گلوهای 
گونه ای  کنـــار  مجـــروح مـــان بـــا چنـــگال تـــو آشناســـت" در حالیکـــه در 
کـــه صورتـــش جمجمـــه اســـت و بـــه جای  از مجســـمه آزادی ایســـتاده 
کشـــتی  که در  مشـــعل، یـــک منـــورا ]شـــمعدان هفت شـــاخه یهـــودی 

کار مـــی رفته اســـت[ در دســـت دارد. هـــای جنگـــی یهـــود بـــه 
ک  وقتـــی آقای زمانی می خواند "شـــما بهتـــر می دانیـــد" طوفانی از خا
که مـــردم را می  و آتـــش در اطراف مجســـمه برپا می شـــود. "دانســـتنی 

کشـــاند." کشـــد. سیاســـت هایتان دنیا را به نابودی می 
ســـپس بـــه انگلیســـی تغییـــر زبـــان مـــی دهـــد و بـــه پیـــام ایدئولوژیکی 
گوییم مـــرگ بـــر امریکا" کـــه :"پـــس مـــی  گـــردد  آشـــنای ایـــران بـــاز می 
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نعمت اهلل سعیدی

 خیلـــی از آدم هـــا مـــی توانند بی هـــدف زندگی کننـــد. اما بدون رؤیـــا نه. حتی 
بـــی هـــدف ترین و بی انگیزه ترین آدم ها نیز رؤیایی برای خـــود دارند. رؤیاهای 
مـــا اهداف ما نیســـتند. حتی رؤیا با امیـــد و آرزو هم فـــرق دارد. مثاًل یک دانش 
گرفتـــن از درس ریاضی اســـت. آرزویش قبول شـــدن  آمـــوز فرضی، هدفـــش 12 
کردن ســـوخت جدیدی برای ســـفینه های  در دانشـــگاه. امـــا رؤیایش اختراع 
فضایی و مشـــهور شـــدن و آشـــنا شـــدن با همســـری زیبا در دانشـــگاه و ازدواج 

و... کردن 
کاتالیزور خیالبافی ها و رؤیا پردازی های ما اســـت. موسیقی   موســـیقی و ترانه 
که ذهـــن و تخیل مـــا را  می چرخانـــد و می بـــرد به روی  امواجـــی صوتی ســـت 
فرکانـــس رؤیاهـــا و آرزوهای مان. )و مگر نه اینکه کوچکتریـــن ذرات این جهان 
نیز خاصیت موجی دارند و به یک اعتبار ، تمام این هســـتی را میتوان ارتعاش 
امواج دانســـت!؟( فرایند لذت بردن ما از موسیقی ،  فرایند یادآوری و بازآفرینی 
رؤیاهـــا و آرزوهـــای مـــان اســـت. آدمهـــا بدون هـــدف ممکن اســـت و میتوانند 
زندگـــی کننـــد؛ اما بـــدون رؤیا نه. چـــون رؤیاها شـــیرین هســـتند و رؤیاپردازیها 
آســـان. دقیقا به همین دلیل است که موســـیقی اهمیت فوق العاده ای دارد. 
کننـــد و انواع دیگری  موســـیقی ها میتوانند یک نوع خـــاص از رؤیاها را تقویت 
کـــرد ، آرزوها و اهداف نیـــز کم کم تغییر خواهند  را تضعیـــف. و رؤیاهـــا که تغییر 

کرد. و نهایتا خـــود آدمها...
 حامـــد زمانی خواننده ای ســـت که بـــا آهنگهای خود در پی ترســـیم رؤیاهای 
مخاطبان شـــیعه و حزب الهی برآمد. برای همین هم هســـت که آثار او نه تنها 
»نماهنگ خورشـــان« خیلی خوب اســـت )کلیپهـــای تصویری قـــوی و خوبی 
میشـــود روی ترانه هایش گذاشـــت( بلکه اساسا شـــاید بیش از بسیاری دیگر از 
آهنگهـــا نیاز به نماهنگ دارند. زیرا در پی به تصویر کشـــیدن رویاهای دنیایی 
هســـتند که تا به حال در موســـیقی معاصر هیچگاه به تصویر کشـــیده نشـــده 
انـــد. چـــرا که اساســـا ، به قـــول حواجه شـــیراز ، »هر کو نکند فهمـــی زین کلک 
خیال انگیز / نقشـــش به حرام ، ار خود صورتگر چین باشـــد...« تمام داستان 
هنر ، همین داســـتان کلک خیال انگیز اســـت. لذتی که معموال ما از شـــنیدن 
موســـیقی میبریـــم ، به خاطـــر آن تصاویری اســـت که میتواند برایمـــان تداعی 

کند.
مثال حرف از صورتگر چین شـــد؛ براســـتی چرا موســـیقی چینی برای مخاطب 

که ، دقیقا بـــه همین خاطر که  ایرانی لذت بخش نیســـت؟ پاســـخ این اســـت 
این موســـیقی برای ما خیال انگیز نیســـت؛ یا تداعی گر رؤیای خاصی نیســـت. 
کنیم.  یعنی نمیدانیم با شـــنیدن این موســـیقی به چه رؤیاها و تصاویری فکر 
امـــا برای یک مخاطب چینی دقیقا برعکس اســـت. حامـــد زمانی هم صورتگر 
یـــک نوع خـــاص از رویاهـــای مخاطبانی دیگر اســـت. مخاطبی که 1400 ســـال 
رویـــای عدالتخواهی اش ســـرکوب و نادیده گرفته شـــده؛ مخاطبی که در تمام 
کند. اما نکرد. ایستاد  طول این ســـالها میکوشـــیدند رویاهایش را نیز فراموش 
تا انقالب شـــود و کســـانی چون حامـــد زمانی نیـــز از راه برســـند و رویاهای انکار 
که ابتدا مهم است.  شـــده اش را دوباره جان ببخشـــند. این تغییر رویاها ست 
امـــا مثـــل اینکه خیلی بی مقدمه پریدیم وســـط بحـــث! گرچه ، چـــاره ای هم 

نیســـت. اینها را مقدمه فرض میکنیـــم و ادامه میدهیم...   

1-  حامد زمانی همان قدر هنرمند انقالب اســـالمی اســـت که هنرمند انقالبی 
و اســـالمی. البته هر کسی که هنرمند انقالبی و اسالمی باشد ، هنرمند انقالب 
اســـالمی هم هســـت. اما برعکـــس آن نه. بـــه این وضعیـــت در علم منطق می 
گویند ، نســـبت عام به خاص من الوجه. یعنی ممکن نیســـت کســـی هنرمند 
که به  مســـلمان انقالبی باشد ، اما هنرمند انقالب اسالمی نباشـــد. در صورتی 

راحتی می تـــوان هنرمند انقالبی نبود و هنرمند انقالب اســـالمی بود. 
که امروز فضـــای مجازی را قبضه  به عنوان مثال ، بســـیاری از ســـلبریتی هایی 
که  کرده اند ، هنرمند انقالب اســـالمی به شمار می آیند. همان سلبریتی هایی 
اینجا پولشـــان را در می آورند و کانادا بچه شـــان را به دنیا! اینها هنرمند انقالب 
که نیســـتند! هنرمند انقالب اسالمی هستند ، هرچند  مائو یا انقالب فرانســـه 

همه میدانند و خودشـــان هم قبول دارند که انقالبی نیســـتند...
کـــه کارش این جاســـت ، اما  امـــا کســـی مثـــل حامـــد زمانـــی از آنهایی نیســـت 
کـــه خانواده یک  ک اروپا که عمار نـــدارد!( و می دانیم  خانـــواده اش اروپـــا. )خـــا
آدم آینـــده او به شـــمار می آید. او چنین آینده و عاقبتی نـــدارد. آن حامد زمانی 

خواننـــده را میگویم. یا دقیقتـــر بگوییم، خود خوانندگـــی او را میگویم.
گر شـــش ماه بیکار ماند ، بتواند  که ا حامد زمانی مثل رابعه اســـکویی نیســـت 
بـــرود ترکیه کشـــف حجاب کند! او جســـمش را ممکن اســـت بـــه آن طرف آب 
کاری به شـــخص خانم رابعه اســـکویی  کارها و آثارش را نه. بنده  ببرد ، اما روح 
نـــدارم. بـــه هرحال ، این بنده خدا کارش بازیگری اســـت. تصـــور کرده میتواند 

ویا، ذهن و موسیقی در هنر انقالب اسالمی درباره ر

حامد زمانی داره این خاک 
قسمت اول

حامد زمانی خواننده ای ست که با 
آهنگ های خود در پی ترسیم رؤیاهای 
مخاطبان شیعه و حزب الهی برآمد. 
برای همین هم هست که آثار او نه تنها 
»نماهنگ خورشان« خیلی خوب 
است بلکه اساسا شاید بیش از 
بسیاری دیگر از آهنگها نیاز به نماهنگ 
دارند زیرا در پی به تصویر کشیدن 
رویاهای دنیایی هستند که تا به حال 
در موسیقی معاصر هیچگاه به تصویر 
کشیده نشده اند.

ویژه نامه تقدیر از 
حماسه خوان جوان انقالب

حامد زمانی
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کرده. نه مهاجرت  کند و به عنوان یک بازیگر مهاجرت  کار پیدا  در شـــبکه جم 
کار گشـــتن. حتی یکی مثل گلشیفته فراهانی رفته  کردن بد اســـت و نه دنبال 
خـــارج و جلـــوی دوربین عریان هم شـــده؛ عیبی نـــدارد! کدام یـــک از بازیگران 
خارجی با لخت شـــدن جلوی دوربین مشـــکل دارند ؟ گلشـــیفته فراهانی هم 
جـــوان اســـت و یکی مثل همین ها. با لخت شـــدن این جور هنرپیشـــه ها که 
کردن یکی مثل خانم اســـکویی این  کشـــف حجاب  دنیا به آخر نمیرســـد! اما 

وســـط چه میگوید ؟ اعصاب ندارم... 
کند، به راحتی از هنرمند  کشـــف حجاب  گر  که ا رابعه اســـکویی متوجه شـــده 
گر  انقالب اســـالمی بودن اســـتعفا داده و هنرمند شبکه جم خواهد شد. حاال ا
نقشـــی به او بدهند، به راحتی میتواند اجـــرا کند. به همین راحتی که میتوان 
یـــک متر پارچه را نصفه و نیمه روی ســـر انداخت یا برداشـــت! اما حامد زمانی 
کارمند شـــبکه جم نخواهد شـــد! بلکـــه او باید از  تغییر جنســـیت هـــم بدهد ، 
کند! مـــی خواهم به تفـــاوت هنرمند انقالب  کشـــف حجـــاب  انقالبی بودنش 
اســـالمی بودن و هنرمند انقالبی و اسالمی بودن اشـــاره کنم! تا انشااهلل بتوانم 
در ادامـــه ایـــن مطلـــب ، بـــه تفـــاوت هـــای کســـی مثل حامـــد زمانی بـــا حامد 
همایـــون ، یا حامـــد پهالن، یا حامد بهـــداد و ... بپردازم. که اتفاقا همه شـــان 
کامال قابل احترام. اما حامد زمانی نیستند...  کار شان موفق هستند و  هم در 
بـــرای اینکه ســـوء تفاهم نشـــود، از همین عالم موســـیقی مثال بزنیـــم؛ صدا و 
گلپا و هایده هم قابل مقایسه نیست.  حنجره کســـی مثل شـــجریان ، حتی با 
گر انقالب نشـــده بود ، درخشـــش  چه رســـد به امثال گوگوش و داریوش ؟! اما ا
سوســـن کوری هم ، مجالی برای دیده شدن و جلوه کردن یکی مثل شجریان 
را نمـــی داد. خیلی شـــانس مـــی آورد، ممکن بـــود در یک قهـــوه خانه با کالس 
ســـنتی خواننده شـــود. یا اینکه آواز سنتی و موسیقی ردیف کالسیک را بگذارد 
کـــوزه و آبـــش را بخورد و بـــرود او هم به جای غزلیات حافظ و ســـعدی »حاال  در 
الالالال الالالالی یه امشـــب شـــب عشـــقه...« بخواند! البته چـــون صحبت از 
کرده باشـــد!( عرض کنم؛ بنده معتقدم ،  مرحوم سوســـن شـــد )به نظرم فوت 
اتفاقًا سوســـن خواننده فوق العاده ای بوده اســـت! ترانه هـــای او ، نوعا اصالت 
خاصی داشـــتند. او صدای طبقات فرودســـت و رنج کشـــیده جامعه ی دوران 
خـــود بـــود. جامعه ای که بنا بر ریشـــه های عمیق فرهنگی خـــود ، هنوز هم به 

شـــعر و کالم در برابر موســـیقی اصالت و اولویت میداد. 
 »یادتـــه یـــه روز تنگ غروب... خورشـــید داشـــت میرفت تو ابـــرا... گفتی دیگه 

گر فرصت بود ، اینجـــا کمی توضیح می  وقـــت رفتنه ، منو گذاشـــتی تنهـــا...« ا
گوید؟ و چطور به  دادیم که خواننده ای مثل سوســـن ، در مـــورد زمان چه می 
صـــورت مبهم ، اما عجیبی پی برده اســـت که انســـان پیش و بیـــش از اینکه بر 
کن در زمان اســـت. بگذریـــم. یا می گوید: تـــوی هر باغ  زمیـــن زندگی کند ، ســـا
کـــرده درو... این  میرســـی ، یـــه گلی بچیـــن و برو /  آخـــه داس زمونه خوبـــی رو 
همان ترجمه دیگری اســـت از آن بیت  مشـــهور سنایی )یا عبدالواسع جبلی!( 
گوید: منســـوخ شـــد مروت و معدوم شـــد وفـــا/  وز هر دو نـــام ماند ، چو  که می 
غ و کیمیـــا... که باز هـــم صحبت از زمانه ایســـت که منتظـــر آخرالزمان  ســـیمر

است...
 یـــا جایـــی دیگر مـــی گوید: تتـــق تق تق تتـــق دنبکی رو بـــاش!/ ویولـــن زنه ی 
عینکـــی رو بـــاش/  برو تو کار ایـــن تار زن لوتی/ این هم پیشـــکش تو ، اون یکی 
رو بـــاش/  اینـــاش نـــاش ناش نانـــاش ناش/ کاله مخملـــی رو بـــاش!/   بپا نره 
که به  که از معدود ترانه هایی اســـت  داشـــم / شـــصت پاش تو چشـــماش...! 
نظـــر نگارنـــده ، ذات مزخـــرف ابتـــذال و لهو و لعـــب را به زیبایی هرچـــه تمام تر 
گر چه مقـــداری از خود آن ابتـــذال را هم به  و ســـاده تر ، بـــه تصویر می کشـــد. )ا
مخاطب می چشـــاند و می خوراند!( این ترانه سوســـن ، فلســـفه حـــرام بودن 
کـــه در آن مطرب  غنـــا را بـــه خوبی بـــه تصویر و به تفســـیر می کشـــد. تصویری 
هایـــی چـــون تنبکی ، تـــارزن و ویولـــن زن عینکی ، هنرشـــان را حـــرام یک کاله 
کـــه کم مانده شـــصت پایش توی چشـــمش  مخملـــی می کننـــد. حرام کســـی 
گرچـــه هنرمند مجبور اســـت به خاطر فقـــر مقابل چنین آدمـــی  و برای  بـــرود! ا
کرد از  پـــول قر بدهد و پیچ و تاب خوشـــگل! نمی دانم چقدر فرصـــت خواهیم 

اهمیت و حقیقت موســـیقی و غنـــا حرف بزنیم ؟ فعـــاًل بگذریم.
گر انقالب نمیشـــد ، واقعا کســـانی مثل شـــجریان فرصت چندانی نداشـــتند.  ا
گـــر »قر دهنده های برند« و »پیچ و تاب خوشـــکل دهنده«هایی چون رامش  ا
و گوگوش و شـــهرام شـــب پره و ... موقتًا خاموش نمی شـــدند ، کسی از جنس 
شـــجریان اســـتاد آواز ســـنتی ایران نمی شـــد. و نمی توانســـت ، این همه سال 
، منـــت دو خـــط ربنا خواندنش را بر ســـر بنـــدگان همان ربنا بگـــذارد! اما حامد 
کلی از شـــب پره های  که اتفاقًا دوباره فضا پر از وزوز  زمانی وقتی آواز ســـر میدهد 
جدید )و مجوز دار از ارشـــاد!( شـــده اســـت. او در چنین هیاهوهایی توانســـته 
کنـــد. شـــاید در ادامه بـــاز هم فرصـــت شـــد از تفاوت  کنـــد و صـــدا  صـــدا بلنـــد 
هنرمنـــدان انقالب اســـالمی و هنرمنـــدان انقالبی و اســـالمی حـــرف بزنیم. اما 

موسیقی آخرین حلقه مشترک بین 
هنر و ادبیات از یک سو و فرهنگ از 

سوی دیگر است. یعنی تمام پیام ها و 
گر به حلقه  محتواهای هنری و ادبی،  ا

موسیقی نرسند، به صورت نخبگانی 
و خاص باقی می ماند و عمومی 

نمی شود. برای همین، انقالب ها نیز 
 با شعارهای موزون و موسیقی 

ً
معموال

دار آغاز می شوند.
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گر یک  حامد زمانی خود جنس کارهایش انقالبی و اســـالمی ســـت. طوری که ا
کردن هم به ســـرش زد )مخفف اپوزیســـیون( دیگر چیزی  وقـــت هوس اپوز در 
از روح آثـــار قبلی اش باقی نمی ماند و باید از اول شـــروع کند و یک حامد زمانی 

... شود  جدید 

2-   یـــادم رفـــت از زندگـــی نامـــه مختصر حامـــد زمانی شـــروع کنم. البتـــه او آن 
قدرهـــا پیر نشـــده اســـت که نیاز بـــه زندگینامه مفصلی داشـــته باشـــد! به نظر 
نگارنده ، در زندگینامه او همین مهم اســـت که حامد ، قاری قرآن بوده اســـت. 
که هر مخاطبی در برابر قرآن با آن روبرو می شـــود  و معتقدم ، اولین معجزه ای 
کریم اســـت. موســـیقی پاپ همان قدر در برابر قرآن  ، اعجاز موســـیقیایی قرآن 
کریم نیز همان  که موسیقی سنتی! نخستین مرحله تفسیر قرآن  عاجز اســـت 
کنم در این  کردن آن اســـت. قرآن نسخه آفرینش اســـت. سعی می  زیبا قرائت 
مـــورد در چند مرحله توضیحاتی بدهم. و برســـم به اینکـــه ، چرا تصور می کنم 
کریـــم ، کلمه ، مفهـــوم ، ذهن ، زبان و موســـیقی یکی شـــده و تبدیل  در قـــرآن 
که  بـــه چیزی از جنس زمان و هســـتی می شـــوند. )زمـــان در همـــان مفهومی 
تمام زندگی و هســـتی ما اســـت.( چون احتماال به همین دلیل است که طبق 
برخـــی از روایـــات ، هـــر آیه در قرآن ، تفســـیر تمام آیات دیگر اســـت. یـــا هر بار که 

یـــک آیه از قـــرآن را میخوانیم ، همان آیه یک آیه جدید اســـت...  
کثر مفاهیم  الـــف( قرآن کریم کتابی اســـت بـــا حداقل کلمات و جمـــالت و حدا
و معانـــی. تمـــام حکمـــت هـــا و مباحـــث فلســـفی ، حقـــوق ، اخـــالق ، تاریخ ، 
سیاســـت ، جهاد، احـــکام، قصص، یا خبرهایی که قرآن کریـــم از عوالم قیامت 
و سرگذشـــت پیامبران و امت های پیشـــین میدهد و ... با همین دایره لغات 
گاهـــی جمالتی تکراری بیان شـــده اســـت. تا جایی که بالتشـــبیه ،  محـــدود و 
کتاب دیگـــری نمی توان مثل قران کشـــف اآلیات نوشـــت. همین  بـــرای هیچ 
ویژگـــی هاســـت که باعث شـــده قـــرآن نه تنها بهترین مفســـر خودش باشـــد ، 

کلمـــه ای را نیز خـــودش دقیقا معنا میکند. بلکـــه انگار هر 
ب( وقتـــی می خواهند یک متن یا نوشـــته ای از زبان فراموش شـــده باســـتانی 
که کدام حرف و شـــکلی بیشـــتر  کنند  کنند ، مثال ابتدا دقت می  را رمزگشـــایی 
تکـــرار شـــده اســـت ؟ این حـــرف به احتمـــال زیـــاد الف یا یکـــی دیگـــر از حروف 
صـــدادار اســـت. خالصه بـــه همین ترتیـــب ، با توجه به میـــزان تکـــرار حروف و 
کلمه معنی دار را پیدا  کنند. تا نخستین  اشکال ، حرفی از الفبا را جایگزین می 
کنند. و سپس نخستین جمله معنی دار و... الی آخر. )البته روند و فرآیند پیدا 
کردن معنی کلمات بســـیار پیچیده تر است. اما چارچوبها و فرمولهای کلی آن 

به همین شـــکل است.(
کلید ابتدایی رمزگشـــایی هر متنی ، همـــان تکرار  کنید ، مهمتریـــن  گـــر دقت  ا
کلمات آن اســـت. حـــاال مثـــاًل ، یک ســـری از موجـــودات فضایی  حـــروف و یـــا 
بیگانـــه را تصـــور کنید که از یک کهکشـــان دیگر آمده انـــد. موجوداتی که حتی 
مثـــال بدنشـــان هـــم از ضد ماده یـــا ماده و انرژی تاریک ســـاخته شـــده اســـت. 
)مـــاده و انـــرژی تاریک چیزهایی هســـتند که فیزیکدانها هیچ چیـــز از آنها نمی 
گذارند ، احتمال  که احتمااًل بر باقی اجرام آســـمانی می  دانند! فقط با تاثیری 
کـــه وجـــود دارنـــد.( در این صورت ، نخســـتین متنی که ممکن  داده می شـــود 
کنند و آن را بفهمند ، متن مقدس  است چنین موجوداتی بتوانند رمزگشایی 

کریم اســـت. قرآن 

ج( در فرصتهـــای آینـــده انشـــااهلل شـــاید بتوانیـــم از مفهوم موســـیقی و ارتباط 
کنیم. اما اجماال، موسیقی چیزی نیست  تنگاتنگ آن با زمان بیشتر صحبت 
که با توجه بـــه فاصله هـــای زمانی خلق می شـــوند.  فاصله  غیـــر از تناســـباتی 
گـــر دقت کنیم  هایـــی که بســـتر تکرار نت های موســـیقی هســـتند. بنابراین ، ا
گر  کامال وابســـته به مؤلفه »حرکت« اســـت. ا ، موســـیقی نیز همچـــون »زمان« 
حرکتی وجود نداشـــت ، زمان هم وجود نداشـــت. آن وقت »ذهن« نیز نیست 

میشـــد. یعنی توقـــف زمان دقیقا بـــا توقف ذهن همراه اســـت.

کـــه ذهـــن و  از آن طـــرف ، در مباحـــث عرفانـــی و شـــهودی نیـــز مـــی دانیـــم 
گر  گفتگـــوی مـــداوم درونی ســـت. یعنی ا کامال وابســـته به  گاهـــی« مـــا  »خودآ
کت شـــود و چیزی نگوید ، متوقف میشود. همان ذهنی که تمام  ذهن ما ســـا
کلمات در فضـــای داخل آن ثبات دارند و معنی میشـــوند. و یکی از  مفاهیـــم و 
کلمات در ذهن اســـت. کمک به همیـــن توقف  کارکردهـــای مهم موســـیقی ، 
کـــه زیـــاد تکرار  نـــام دیگـــر قـــران کریـــم »کتـــاب ذکـــر« اســـت. ذکر کلماتی ســـت 
کلمات  گونه در تکرار  میشـــود. )مثل تکرار ذکر ســـبحان اهلل و ...( این تکرار ذکر 
که موســـیقی ایـــن تکرارها خودش  کریم نیز هســـت. تا جایی  و جمـــالت قران 
تبدیل به مفاهیم میشـــود. موســـیقی آیات قرآن کریم گویـــی نه تنها از جنس 
آفرینش، بلکه نســـخه خـــود آن ند. نمیخواهم در این مورد بیشـــتر کلی گویی 

کنـــم و فرصت هم نیســـت که بیشـــتر از این بحث را بـــاز کرد... 
امیدوارم با همین اشـــاره های مختصر ، توانســـته باشـــیم کمی به رابطه های 

بیـــن »ذهن« »زمان« و »موســـیقی« دقت کنیم...
که از متن قبلی به یادم مانده بود. شـــاید بازنویسی مبهم  د( اینها مطالبی بود 
کمـــی خودخواهانه به نظر برســـد! اما ممکن اســـت در ادامه بـــه برخی از  آنهـــا 
آنهـــا نتوانیم دوباره اشـــاره کنیم. خواســـتم به صورت ســـر فصل و تیتـــروار قید 
که احتماال دوباره فرصت ورود به آن را نداریم  شده باشـــد. مهمترین نکته ای 
، همیـــن قـــاری قرآن بـــودن حامد زمانی ســـت. یعنی ارتباط موســـیقی و کالم 
گاه نیز  وحـــی. در متن قبلی توضیح داده شـــده بود که یک قاری قـــرآن ناخودآ
میتواند روابط بین موســـیقی ، ذهنیت ، کلمه و مفهوم را احســـاس کند و  پی 
که چطور بودن و زیســـتن ما نیز دارای موســـیقی و آهنگ اســـت. )آهنگ  ببرد 
و ریتـــم زندگی ...( و یا چرا ایمان داشـــتن و ایمـــان آوردن نیز میتواند همنوایی 
و تســـلیم شـــدن در برابر یـــک هارمونی و موســـیقی باشـــد. این برقرار شـــدن و 
برقـــرار کردن یک رابطه موســـیقیایی خاص با هســـتی و بـــودن ، هم میتواند از 
جنس شـــنیدن باشـــد و هم از ســـنخ گفتن )و نواختن(. خالصه اینکه ، شـــاید 
گر هم قاری قرآن نبود ، همین قدر توانایی آهگســـازی داشـــت؛  حامـــد زمانی ا
کـــه او بســـیاری از آهنگهایـــش را خـــودش ســـاخته اســـت( اما قطعا  )میدانیـــم 
کیفیـــت و جنـــس این آهنگهـــا فرق داشـــت. حامـــد زمانی موســـیقی عواطف 
ک... خود موســـیقی نیز  مختلف را خوب می شناســـد. مثال ، عمار داره این خا

حامد زمانی را میتوان شروع انقالب در 
عرصه موسیقی پاپ دانست. ترانه ها و 
آثاری چون »یه باری از امروز رو دوشته 
/ که واسش یه عمر زمین میخوری...« 
درواقع همان بار انقالبی بودن و ماندن 
است...

ویژه نامه تقدیر از 
حماسه خوان جوان انقالب
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دارد همین رجـــز را میخواند... 
کـــردن و غـــذا خـــوردن هـــم منتقـــد دارد! بعضی ها  3 -  امـــروز حتـــی آشـــپزی 
کارشـــان همین اســـت که مـــزه غذاها را تجزیـــه و تحلیل کرده و نقـــد کنند. اما 
گذشـــته از اینکه ، کال شـــعر و ادبیات ما از فقر ادبیات انتقادی رنج میبرد ، وقتی 
که  به موســـیقی و ترانه سرایی میرســـیم ، اوضاع به مراتب بدتر است. تا جایی 
عمـــاًل می توان گفت ، چیزی به اســـم نقـــد در این جا نداریم! موســـیقی غذای 

روح اســـت. غذای جســـم ما منتقد دارد ، اما غـــذای روح مان نه. 
 می خواهم بگویم ، حرف زدن در زمینه شـــعر و موســـیقی چه دشـــواری هایی 
دارد. تـــا جایی که خیلی از چیزها را باید از ابتدا آغاز کرد. فرهنگ هر ســـرزمینی 
از حکمـــت و فلســـفه آغاز شـــده و به هنر و ادبیات می رســـد. موســـیقی آخرین 
حلقه مشـــترک بین هنـــر و ادبیات از یک ســـو و فرهنگ از ســـوی دیگر اســـت. 
گر به حلقه موســـیقی نرســـند  یعنی تمام پیام ها و محتواهای هنری و ادبی ،  ا
، به صورت نخبگانی و خاص باقی می ماند و عمومی نمی شـــود. برای همین 
، انقـــالب هـــا نیز معمواًل با شـــعارهای مـــوزون و موســـیقی دار آغاز می شـــوند. 

که مردم به صورت دســـته جمعی آنهـــا را اجرا می کنند. شـــعارهایی 
که حکم ســـرود های دسته   انقالب اســـالمی ایران نیز با شـــعارهایی آغاز شـــد 
گـــردی...  یا  جمعـــی را داشـــتند. برخی از شـــعارها ، مثل ، ای شـــاه خائن آواره 
کامل به  ، ازهـــاری بیچـــاره! این هم میگی نـــواره ... تقریبـــا اجرای یک ســـرود 
شـــمار می آمدند. به هرحال ، موســـیقی میوه و ثمره نهایی بسیاری از کارهای 
هنری و ادبی اســـت. یعنی هر  تفکر یا پیامی که در هنر و ادبیات کاشته باشیم 
، نهایتًا در موســـیقی و ترانه اســـت که میوه هایـــش را خواهیم چید. حتی یک 
فیلـــم ســـینمایی نیز ، هر قـــدر هم که قوی باشـــد ، تاثیر اولیـــه اش کوتاه  مدت 
اســـت. )مگر اینکه موســـیقی فیلم ماندگاری داشـــته باشـــد...( مخاطب بعد 
از دو ســـه ســـاعت که از ســـالن ســـینما بیرون آمـــد ، از آن حال و هـــوا نیز بیرون 
خواهـــد آمـــد. اما یک ترانه ممکن اســـت بـــرای روزها و ســـال ها زیـــر لب زمزمه 

شود.
 جالب اســـت که در طی برخی از تحقیقات پزشـــکی اخیر ثابت  شـــده ، آخرین 
کنند ، موســـیقی و ترانه هایی  که بیماران مبتال به آلزایمر فراموش می  چیـــزی 
کردیم ، موسیقی و ذهن هر  که قباًل از حفظ بوده اند. زیرا قبال نیز اشـــاره  اســـت 

دو می توانند از یک جنس باشـــند.
بحث ارتباط موســـیقی با هویت فرهنگی یک تمدن... و اینکه موسیقی غربی 
)با دو دســـتگاه مـــاژور و مینور( چه فوایدی برای موســـیقی اصیـــل ما )با هفت 
دســـتگاه و پنج آواز( داشـــته ، یا چه مضراتی ... و حامد زمانی در آهنگ ســـازی 
که  کرده و از این مضرات پرهیز )با وجودی  هایش چگونه از آن فواید اســـتفاده 
گاه ، از  گاه یا ناخـــودآ کاری اش پاپ به شـــمار مـــی آید( و چگونه خـــودآ ســـبک 
موســـیقی تعزیه و نوحه خوانیها و حتی سرودهای اوایل انقالب )مثل هیهات 
ک«( بهـــره بـــرده ... و نهایتا  مـــن الذلـــۀ آهنگـــران و همین »عمـــار داره ایـــن خا
کند  توانســـته حلقه وصلی بین موسیقی معاصر و شـــعر و ادبیات انقالب پیدا 

... بمانـــد برای فرصتهایی بهتر.

4 -  پیـــش از ایـــن گفتیم که ، حامد زمانـــی پیش از اینکه یک  هنرمند متعلق 
بـــه انقـــالب اســـالمی باشـــد ،  یک خواننـــده انقالبـــی به شـــمار می آیـــد. اینجا 
می خواهـــم اضافه کنم که ، از بســـیاری از جهات ، حامـــد زمانی یکی از معدود 
کـــه در این  خواننـــدگان انقالبی نیســـت؛ بلکه اولین و تنها خواننده ای اســـت 
گلریز و  کارهـــای او حتی بـــا جنس آثـــار امثال اســـتاد  عرصـــه ها داریـــم. جنس 
گلریز  خیلـــی از خوانندگان دیگر انقالب اســـالمی تفاوت دارد. آثار امثال اســـتاد 
کـــه انصافًا ، بســـیاری از آنها  در حمایـــت از گفتمـــان انقالب بوده اســـت. آثاری 
کثر ترانه های  امروز تبدیل به حافظه جمعی نســـلهای انقالب شـــده اند. امـــا ا

گفتمان انقالب اســـالمی هســـتند. حامد زمانی خودشـــان از جنس 
 موضوع اخیر را می توان با یک مثال توضیح داد. مرحوم اســـتاد شـــهریار ، شعر 
هـــای فـــوق العـــاده ای برای انقالب ســـرود و حمایـــت های بســـیاری از انقالب 
اســـالمی انجام داد. اما جنس شعرهای آن مرحوم از جنس شعر انقالب نبود. 
کســـی مثل مرحوم قیصر امین پـــور ، الزم نبود از انقالب حمایت  که  در صورتی 
کنـــد. زیرا جنس بســـیاری از ســـروده هـــای او از جنس خود ادبیـــات و گفتمان 

گرفته تا مضامین و صورت مســـاله ها و ...( انقـــالب بود. )از دایـــره لغات 
کـــه ، انقالب ها با ســـاقط    هنـــوز هـــم خیلی هـــا تصور می کننـــد و یـــا معتقدند 
کردن یک رژیم سیاســـی و جایگزین شـــدن یک نظام دیگر ، به پایان میرسند. 
کلمه  کننـــده اســـت. اصـــال خـــود مفهـــوم  زیـــرا انقـــالب یـــک فراینـــد دگرگـــون 
»انقالب« نیز بیشـــتر به همین معناســـت. وقتی نظام قبلی ساقط شد و نظام 
جدیـــد روی کار آمـــد ، ادامه انقالب معنایی نـــدارد. در غیر این صورت ، انقالب 
ها تبدیل به هرج و مرج و آنارشیســـم می شـــوند. بنابراین، پس از پیروزی یک 
انقـــالب باید دســـت از ایده آل گرایی و شـــعار دادن برداشـــت و واقعیـــت را دید. 
کـــردن نیازهای اولیه  واقعیـــت یک جامعه و کشـــور را که نیاز به ثبات و برطرف 

شـــان دارند و ...
 در نـــگاه دوم ماجـــرا دقیقـــا برعکس اســـت. در ایـــن نگاه ، انقـــالب یک مقصد 
نیســـت ، بلکه یک مسیر اســـت. و یک نوع ســـلوک و زاویه و نوع حرکت کردن. 
در مقطـــع پیروزی انقالب ها ، فقط یک ســـری افراد که در مســـند های قدرت 
سیاســـی هســـتند ، ســـاقط شـــده و عوض میشـــوند. اما هنوز خیلی مانده که 
ایـــن تغییر افـــراد منجر به تغییـــر نظام شـــود. و تغییر نظام هـــا تبدیل به تغییر 
که انســـان با  تمـــدن. انقـــالب هـــای واقعـــی ، یک نـــوع نســـبت جدید اســـت 
هســـتی و زیســـتن خود برقرار میکند. به تعبیر ســـاده تر ، پیروزی اولیه انقالب 
ها ، صرفًا متوجه عرصه های سیاســـت اســـت. از این نظر ، بله. انقالب ها بعد 
از پیـــروزی تمام میشـــوند. اما آن تحوالت اجتماعی که منجر به انقالب شـــده 
اســـت ، همچنان تداوم پیدا می کند. وگرنه آن انقالب پیروز نشـــده ، بلکه تمام 
شـــده اســـت! نهایتًا در عرصه های فکری و فرهنگی ، انقـــالب ها بعد از مقطع 
پیـــروزی سیاســـی خود ، تازه شـــروع می شـــوند.  حامد زمانی را میتوان شـــروع 
انقـــالب در عرصـــه موســـیقی پاپ دانســـت. ترانه ها و آثـــاری چون »یه بـــاری از 
امـــروز رو دوشـــته / که واســـش یه عمـــر زمین میخـــوری...« درواقـــع همان بار 

انقالبی بودن و ماندن اســـت...
ادامه دارد ....
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کم نداشـــته ایم، اما  در تاریـــخ ادبیـــات و هنر ایران، حکیـــم و ادیب خردمند 
کرده  کســـی از این بزرگان، همچون مولوی شـــهرت جهانی پیدا  کمتر  شاید 
باشـــد. در میان داســـتانها و حکایتهای جنـــاب موالنا هم، به نظر می رســـد 
کتاب ها و مجالت علمی دنیا  چند قطعه تمثیلی خاص، نفوذ بیشـــتری در 
که داســـتان شـــیر بی یال و دم و اشـــکم و داســـتان فیل در  کرده باشـــد  پیدا 

تاریکی از آن جمله اســـت. 
اینکـــه ایـــن حکایت زاییـــده ذهن خـــود جناب موالناســـت یا از آییـــن بودا و 
هنـــد اقتباس شـــده خیلی اهمیتی نـــدارد، آنچه مهم اســـت توجـــه به یک 
کامـــال بنیـــادی در این باب اســـت. براســـتی موالنا  ســـوال ظاهـــرا ســـاده، اما 
کـــوران(  بـــه چـــه حقیقتی در داســـتان مشـــهور فیل و مـــردان نابینـــا )فیل و 
کتب عرفانی و فلســـفی داخلی  که ایـــن حکایت، این چنیـــن از  کرده  اشـــاره 
گرفته تا مقاالت تفکر سیســـتمی در علم مدیریت! مورد اســـتناد  و خارجـــی 

گرفتـــه و همچنان هم بـــه وفور اســـتناد به آن رایج اســـت؟!  قـــرار 
ایـــن حکایت، چه نیـــازی، چه توجهی، چه بخشـــی از ماهیت عمیق علم را 
کادمیک از آن شـــاهد مثال آورده  که باید اینقـــدر در فضاهای آ گرفته  هـــدف 
شـــود؟! پاســـخ های مختلفی به ذهـــن متبادر می شـــود اما من، راز اســـتناد 
کمتر شـــناخته شده مشابه  وســـیع این حکایت ادبی )و البته دهها حکایت 
آن( را، در پرداختن به مســـاله عمیق و بنیادی »تعـــارض بین واقعیت واحد 
کنم موالنـــا در ایـــن حکایت به  گمان مـــی  و  تصـــورات متکثـــر« مـــی بینـــم و 
کـــه شـــاخه هایش و اثراتش تا  یکـــی از پیچیـــده ترین مســـائل عالـــم وجـــود 
کرده اســـت و چـــه زیبا و  کـــرده، ورود  جزئیـــات زندگـــی روزمره همـــه ما نفوذ 
هنرمندانه، توانســـته از پس نمایش پوچی تقســـیم   بندی های عرفی در برابر 

یـــک حقیقت وجودی واحـــد بربیاید. 
بگذاریـــد بـــه عنـــوان مثـــال، به یکـــی از شـــعبات این مســـاله عمیـــق در علم 
که متفکریـــن این عرصـــه در تعاریف  مدیریـــت  بپردازیـــم. دیـــر زمانی اســـت 
کار بوســـیله دیگران« خالصه نمی کنند  خود از مدیریت؛ آن را در »هنر انجام 
کلمات و تعابیر، ایـــن حقیقت را در میان  کنند با انواع و اقســـام  و تـــالش می 
کســـی اســـت  که مدیر خوب  مخاطبـــان علم مدیریـــت مدرن جـــا بیندازند 
کـــه بتوانـــد در برخـــورد با مقوالت متکثـــر پیـــش رو، از »هنر حـــل تعارضات« 
غ از تقســـیم بنـــدی هـــای عرفی و  بـــه خوبـــی برخـــوردار باشـــد و بتواند فـــار
قراردادی، ســـازمان را به مثابه یک کل واحد و یک حقیقت به هم پیوســـته 
که با  کنـــد  تصـــور نمایـــد. به زبان ســـاده تر، مثال یـــک مدیر شـــهری باید باور 
کار دارد، به مثابـــه یک موجود  یـــک »حقیقـــت وجودی« به نام شـــهر ســـر و 
زنـــده به هم پیوســـته و تمـــام آنچه ما در تقســـیم بندی های عرفـــی خود آن 
کالبـــدی، خدماتی و  را شـــئون اقتصـــادی، اجتماعـــی، فرهنگی، سیاســـی، 

که ما برای ســـهولت  غیـــره و غیره نام می نهیم تنها اموری اعتباری هســـتند 
کارهـــا »وضع« می کنیـــم و دائم تالش می کنیم که بـــه حل تعارضات  اجـــرای 
بین این شـــئون قـــراردادی بپردازیم. واقعیت واحد و یگانه اســـت و توجه به 
کـــه می تواند بصورت ذاتی تعارضات مـــا را از بنیاد منحل  این وحدت اســـت 
کنـــد. )در یک چنیـــن تصـــوری از مدیریت، دیگر از اســـاس مقولـــه ای به نام 
پیوســـت فرهنگی وجـــود ندارد، چـــون فرهنـــگ، اقتصاد، سیاســـت، هنر و 
ســـایر شـــئون دیگر، همچون اعضـــای بدن همـــان فیل در حکایـــت موالنا، 

تنهـــا بخش هایـــی از یـــک حقیقت وجـــودی واحد به حســـاب می آیند(.
کنیـــم، برای بســـط ایـــن نگاه  کمـــی عملیاتـــی بـــه این موضـــوع توجـــه  گـــر  ا
کـــه الگوهای عملیاتـــی و واقعی از  توحیـــدی، چـــاره ای جز این وجـــود ندارد 
کاسبان  کاسبی  منحل شـــدن تعارضات را جلوی چشم همگان بگذاریم تا  
کار بیاید. دوگانه  این تقســـیم بندی های عرفی روبه افول رود و وحدت روی 
فرضـــی تعهدـ  تخصص، تنها یک تقســـیم بندی ذهنی ما برای فهم مســـاله 
بوده اســـت، نه یک تقســـیم بندی واقعی و وجودی!. برای حل آن هم الزم 
نیســـت وارد بازی منفعالنه متعهد نماها و متخصص نماها شـــویم وقتی که 
کردن آنها اساســـا این تعـــارض را منحل می کند  که رو  واقعیاتـــی وجود دارند 
کند. براســـتی  با وجود صدها انســـان  و یـــک وحدت وجـــودی را ایجـــاد می 
کســـی می تواند هنوز هم در این تعارض مســـخره  چون »مجید شـــهریاری « 
نقـــش متعهد غیـــر متخصص و یا متخصص غیـــر متعهد را بر عهـــده بگیرد و 
کند؟! واقعـــا در دوگانه  مـــا را مجبـــور به انتخاب یکی از ایـــن دو قطب فرضی 
اقتصـــادـ  فرهنـــگ، همیشـــه باید به دنبـــال آن بود که از اقتصـــاد به فرهنگ 
سوبســـید داد و یـــا از فرهنـــگ بـــرای ممانعـــت ازفعالیتهای اقتصادی ســـوء 
کـــرد؟ میدان امـــام اصفهان یـــک واقعیت فرهنگی اســـت یا بنگاه  اســـتفاده 
اقتصادی اســـت یـــک مکان  مذهبی اســـت یا یـــک اثر هنـــری؟! هیچکدام 

نیســـت و همه اینها هم هســـت، همچـــون همان فیـــل در حکایت موالنا. 
اثـــر وجـــودی امثـــال مجیـــد شـــهریاری ها در علـــم، حامـــد زمانی هـــا در   
موســـیقی، شـــیخ بهایی ها در حـــوزه و در مقیاس های بزرگتـــر و متکامل تر 
امثـــال حضـــرت روح اهلل در سیاســـت و عرفـــان و جهاد؛ از آنجـــا ذی قیمت 
کـــه بـــا وجـــود تفاوت هـــای وســـیع در توانمنـــدی و اثـــر وضعـــی این  اســـت 
قبیـــل افـــراد در ســـطح جامعـــه؛ همه در راســـتای ایـــن حقیقـــت وجودی 
کـــه می شـــود تعـــارض ســـاختگی هنـــر و مذهـــب را حـــل  گام بـــر می دارنـــد 
کـــرد و حســـینیه هنر داشـــت، می شـــود عرفـــان و جهـــاد را با هم داشـــت و 
درگیـــر بازی های فرقه ای نشـــد، می شـــود موســـیقی را بـــرای تعالی نواخت 
کلمه  و صدهـــا می شـــود شـــبیه بـــه آن. آری می شـــود بـــه معنـــای وســـیع 

کـــرد.  »واقعا« می شـــود. »دینـــی«، »زندگـــی« 

یزی   یادداشتی از سعید شعرباف تبر

گذر از 
تعارض ساختگی هنر و مذهب

 با حامد زمانی

اثر وجودی امثال مجید شهریاری ها 
در علم، حامد زمانی ها در موسیقی 
و .... از آنجا ذی قیمت است که با 
وجود تفاوت های وسیع در توانمندی 
و اثر وضعی این قبیل افراد در سطح 
جامعه، همه در راستای این حقیقت 
وجودی گام بر می دارند که می شود 
تعارض ساختگی هنر و مذهب را 
حل کرد

ویژه نامه تقدیر از 
حماسه خوان جوان انقالب

حامد زمانی
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علی نادری

انقالبی ها هر زمان خواســـته اند تولیدی فرهنگی داشـــته باشـــند، آنچیزی 
که برایشـــان اولویت داشـــته، مضمون ومحتوای اثر بوده است، می خواهد 
رمان باشـــد، فیلم ســـینمایی، مســـتند و یا شعر و ســـرود اینکه این اولویت 
بخشـــی درســـت اســـت و یا آنکه بایـــد فـــرم را بر ایـــن مضامین غلبـــه داد یا 
که ربطـــی به این نوشـــته نـــدارد، اما معمـــوال در  نـــه بحـــث مفصلی اســـت 
که می شـــود چالش بـــرای این  کنـــار توجه بـــه مضمـــون و متحوا آنچیـــزی 
تولیدات، چالش اقبال مردمی اســـت؛ وقتـــی می گویم اقبال مردم منظورم 
جمعیـــت مخاطبـــی فراتـــر از جمـــع انقالبی هاســـت؛ منظورم جمـــع مردم 
کـــه با هر محصول فرهنگی دیگری هم ارتبـــاط برقرار می کند. عادی اســـت 

در واقـــع قـــرار اســـت تولیـــدات فرهنگـــی مضمون محـــور در یک بـــازار بزرگ 
مســـابقه، بـــا تولیداتـــی که فرم و جلـــوه بر آن غلبـــه و محوریـــت دارد رقابت 
کـــه گوی  کنـــد و در ایـــن رقابـــت هـــم ایـــن تولیـــدات مضمون محور باشـــد 
ســـبقت را ببـــرد، حـــاال در ایـــن رقابـــت، مافیای بزرگ پشـــت پـــرده تولید و 
توزیـــع محصـــول فرهنگـــی را نادیـــده می گیریم که بـــا زد و بند و هـــزار ترفند 
گســـتره ای وسیع  بازارهای مکاره، قورباغه های فرهنگی را بجای قناری در 

می کنند. توزیـــع 
مثالـــش را در موســـیقی می زنـــم، در این بازار برای دیده شـــدن و ســـری در 
میـــان ســـرها در آوردن، بایـــد چنـــد آلبـــوم عاشـــقانه، آنهم بـــا مبتذل ترین 
و  مبتذل ســـرایان  اصلـــی  مافیـــای  بـــا  و  کنـــی  بـــازار  روانـــه  را  مضامیـــن 
کنی تا در  مبتذل خوانان هماهنگ بشـــوی و حق و ســـهم آنهـــا را پرداخت 
باشـــگاه ســـلبریتی های موســـیقی ورود پیدا کنی. در این بـــازار با پول های 
کثیـــف، می توانی یک جـــوان بی  اســـتعداد را در چنـــد ماه به  بـــزرگ تمیـــز و 
کنـــی، مثـــال بـــا زد و بند بگویـــی تمام  یـــک ســـتاره عرصـــه موســـقی مبدل 
کنســـرت فالن خواننده جوان در یکســـاعت فروخته شـــد و بعد  بلیط های 
که میزبان  کنی  هم چند برنامـــه تلویزیونی را با پرداخت مبالـــغ هماهنگ 
این خواننده باشـــند به عنـــوان یک »پدیده« و دســـت آخر هم مقابل یکی 
از مجری  هـــای ســـلبریتی بنشـــیند و از رمـــوز موفقیتش بگویـــد، حاال دیگر 

ســـتاره موسیقی شـــما تولید شـــده و می تواند اســـتیج برود!
که جوانی  گهان می بینـــی   دقیقـــا در همیـــن بازار بـــزرگ و بی در و پیکـــر، نا
که نه عاشـــقانه اســـت نه در زد و بند با مافیای  بی نام و نشـــان با تولیداتی 
بـــزرگ مبتذل ســـرایان و مبتذل خوانـــان، ظهـــور می کنـــد و ایـــن بـــار نـــه با 
که بصورتی واقعی، به »پدیده« موســـیقی و آهنگ پـــاپ در دوره  دوپینـــگ 

می شـــود. مبدل  خودش 
کـــه روش های پدیده  نفـــس اینکه حامد زمانی  چطـــور در در دوره خودش 
کردن آنها  شـــدن در عرصه موسیقی، روشن و مشـــخص بود، بدون سپری 

به پدیده مبدل شـــد، خودش یک »پدیده« قابل بررســـی است.
که  که حامد زمانی از دلتنگی برای عشـــقش  نکتـــه مهم این اتفاق این بود 

حـــاال رفتـــه بود و با یک نفر دیگـــر در هوای پاییزی قدم مـــی زد، نمی خواند 
یـــا از پایبنـــدی بـــه عشـــقی قدیمـــی، یـــا از شکســـت های متعـــددش و بی 

اعتمادی بـــه دنیا و ... 
زمانی داشـــت از »مـــرگ بر امریکا« می خوانـــد، در آهنگ هایـــش از »مرگ بر 
ک عمـــار دارد« و اینکـــه »آی چوپان،  هـــوس« می گفـــت، از اینکه »این خـــا

گرگان نتوان«. گله  گله از  چشـــم بســـتی 
بررســـی پدیـــده حامـــد زمانی نـــه به عنوان یک شـــخص که بـــه عنوان یک 
جریـــان فرهنگـــی از آن جهت مهم اســـت که تولیـــدات او »مضمون محور« 
کـــرد و نه صرفا  گیـــر شـــد و همه اقشـــار جامعه را بـــا خود درگیـــر  بـــود امـــا فرا

طیـــف خـــاص انقالبی ها را.
گـــوگل و یافتـــن آهنگ های  شـــاهد مثالش می شـــود یک ســـرچ ســـاده در 
او در انـــواع و اقســـام ســـایت های دانلـــود آهنـــگ و موســـیقی و می شـــود 

کنســـرت های پـــر تعـــداد و پـــر از اســـتقبال او. اســـتیج ها و 
اینکـــه در ایـــن موفقیت، اســـتفاده از »فرم« خوب و اســـتاندار موثـــر بوده و 
اینکه پشـــتوانه شـــعر قوی ســـیار و عرفان پور امکان این توفیـــق را به زمانی 
کتمـــان نیســـت، امـــا از توفیـــق پدیـــده زمانی می تـــوان به یک  داده قابـــل 
کمی  »دکترین« مهم مدیریت فرهنگی رســـید. اینکه آن دکترین چیست، 

دارد. الزم  توضیح 
کـــه در تقـــدم دادن محتـــوا بـــه  درســـت وســـط دعـــوای سیاســـت گذارانی 
فـــرم یـــا برعکـــس، فـــرم بـــه محتـــوا در تولیـــدات جبهـــه فرهنگـــی انقـــالب 
کـــه  کردنـــد  بحـــث می کردنـــد، جریـــان سیاســـت گذاران پولـــداری ظهـــور 
سیاست شـــان انصـــراف از این هر دو به نفـــع »ابتذال« بود، اســـتدالل هم 

تکـــراری بـــود و همیشـــگی؛ جـــذب مخاطب.
از مدیـــران شـــبکه های تلویزیونـــی بگیر تـــا برخـــی نهادهای ریز و درشـــت 
فرهنگـــی، دکتریـــن خـــود را آســـان ترین روش ممکن قـــرار دادنـــد؛ »جذب 
مخاطـــب به هر قیمت« حاال قیمتش بشـــود بها دادن به فالن ســـلبریتی 
کـــه خالء آن  فاســـد یـــا انصـــراف از طرح مضامیـــن واضح و شـــفاف انقالبی 
سالهاســـت در تولیدات فرهنگی احســـاس می شود، مهم نیست مهم این 

که فالور موسســـه، شـــبکه و مجموعه ما بیشـــتر و باالتر باشـــد. اســـت 
که مضامینش درســـت باشـــد، پیشرو باشـــد و رو به  که تولید فرهنگی  چرا 
کند، نیازمند زحمت  جلـــو و همچین فالورهای زیادی هم به خـــود جذب 
گذاشـــتن و رنج  اســـت، نیازمنـــد خلق عرصه جدید اســـت، نیازمنـــد زمان 

کشـــیدن اســـت و این سیاســـت گذاران از این همه فراری بودند.
کـــه بـــه  بـــه نظـــرم بررســـی پدیـــده زمانـــی از ایـــن حیـــث مهـــم اســـت 
سیاســـت گذاران فرهنگـــی بفهمانـــد دکتریـــن و انگاره شـــما غلط بوده 
اســـت، تنهـــا راه جـــذب مخاطـــب، انصـــراف و از محتـــوا و فـــرم به نفع 
کامال انقالبی داشـــت امـــا محبوب هم  ابتـــذال نیســـت، می توان تولید 

. د بو

»پدیده زمانی« 
ین های فرهنگی و ابطال دکتر

حامد زمانی از دلتنگی برای عشقش 
که حاال رفته بود و با یک نفر دیگر در 

هوای پاییزی قدم می زد، نمی خواند 
یا از پایبندی به عشقی قدیمی، یا از 

شکست های متعددش و بی اعتمادی 
به دنیا و ... ؛ زمانی داشت از »مرگ بر 
امریکا« می خواند، در آهنگ هایش از 

»مرگ بر هوس« می گفت، از اینکه »این 
ک عمار دارد« و اینکه »آی چوپان،  خا
چشم بستی گله از گله گرگان نتوان«.
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خاطره ساز دهه شصتی ها �
بعـــد از جنـــگ موســـیقی انقالبـــی وارد یـــک وقفـــه ای می شـــود و دیگـــر 
کارهـــای جـــذاب اوایـــل انقالب و زمـــان جنگ و ســـرودهای انقالبی  آن 

شـــنیده نمی شـــود.
کم  خاطـــره موســـیقایی ما به آن ســـرودهای انقالبی زمـــان جنگ و یک 
که موســـیقی های حماســـی  قبل تـــر از آن، موســـیقی های اوایل انقالب 

و جریان ســـازی بودنـــد بازمی گردد. 
که در دفـــاع مقدس می خواند  گروه ســـرود آباده  بـــرای مثال می توان به 
گـــروه های ســـرود را در مدارس خود  کرد. ما همیشـــه از این نوع  اشـــاره 
داشـــتیم. بعـــد از اواســـط دهـــه هفتاد به بعد یـــک وقفه بســـیار عجیبی 
کشـــور می افتد، به صورتی  گروه سرودهای  کشـــور و  در فضای موســـیقی 

که شـــاید دیگر موســـیقی انقالبی و موســـیقی مقاومت تمام می شـــود.
حامد زمانی برای ما نســـل دهه شـــصتی ها یک خاطره ســـازی متفاوتی 
کـــرده اســـت. اواخر دوره موســـیقی انقالبی به ما رســـیده بـــود و بعد یک 

که از  دفعـــه قطع شـــده بـــود. ما دیگـــر هیـــچ ترانه  و ســـرودی نداشـــتیم 
کنیم  آن لـــذت ببریـــم و آن نـــگاه آرمانـــی انقالب اســـالمی را بـــا آن زمزمه 
کـــه  کنیـــم  کنیـــم و افتخـــار  گـــوش  و یـــا در ماشـــین بنشـــینیم و راحـــت 
این موســـیقی، موســـیقی انقالب و موســـیقی دهه شـــصت اســـت. این 

موســـیقی در واقع به روزشـــده آن موســـیقی انقالب اســـت.
حامـــد زمانـــی بـــرای مـــا بازگشـــت بـــه آن موســـیقی انقالبـــی اســـت. او 
که هم  پرچمـــدار موســـیقی انقالبـــی فاخـــر جـــذاب جوان پســـند اســـت 
فـــرم خوبـــی دارد، هم محتـــوای آن یک محتوای خوبی اســـت؛ فعالیت 
حامـــد زمانـــی یک حرکت جدید و یـــک نوآوری در حوزه موســـیقی بود و 

کند.  توانســـت یک جریانـــی را پرچمـــداری 

تاثیرگذاری در ساخت مستند ها �
کارهـــای زمانـــی بـــه  کـــه می ســـازیم از  مـــا در بســـیاری از مســـتندهایی 
عنـــوان جمع بنـــدی اســـتفاده می کنیم. بـــرای مثال او آهنـــگ هایی با 

یا مصاحبه با محسن مقصودی تهیه کننده و مجری برنامه ثر

 علیه استکبار داخلی و 
استکبار خارجی

حامد زمانی برای ما نسل دهه 
شصتی ها یک خاطره سازی متفاوتی 
کرده است.

ویژه نامه تقدیر از 
حماسه خوان جوان انقالب

حامد زمانی
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مضمون شـــهدای هســـته ای، برجام، مدافعان حرم و... خوانده اســـت 
گرفتند.  کثـــر مســـتندهای مـــا با این مضامین مورد اســـتفاده قـــرار  و در ا
در برنامـــه ثریـــا نیـــز بـــه همیـــن صـــورت بـــود و پایـــان بخش بســـیاری از 
آثـــار موســـیقی حامـــد زمانـــی بـــود و مردم بـــا آنهـــا بســـیار ارتبـــاط برقرار 

می کردنـــد، اشـــک می ریختنـــد و پیگیـــر بودند.
گرفت و این  کـــدام از این آثار با یک ســـوز و شـــعر بســـیار قوی شـــکل  هـــر 

آثار موســـیقیایی  ســـبب احیای شـــعر انقالب در اذهان مردم شـــد.
کســـی  که  شـــعر هـــای بســـیار خوبـــی در این ســـال ها ســـروده شـــده بود 
بـــه آنهـــا توجه نمی کـــرد، آثـــار حامدزمانی باعـــث توجه مردم به ســـمت 

اشـــعار انقالبی و ارزشـــی شد.

حامد باید مراقب خودش باشد �
حامـــد زمانـــی بایـــد قدر خـــودش را بدانـــد. پرچمـــدار حوزه موســـیقی و 
ترانـــه در میـــان بچه هـــای انقـــالب به لحـــاظ فنـــی، محتوایی و ســـبک 
کارهایـــی را با چنین  کار بســـیار ســـختی اســـت؛ وقتـــی اینچنیـــن  زندگی 

مضامینـــی را اجـــرا می کنیـــم بایســـتی مراقـــب خودمان باشـــیم. 
که حامد تا االن حواســـش بوده، حواســـش  امیـــدوار هســـتم همینطـــور 
کارهایش باشـــد و همچنان بهتـــر از قبل بشـــود. این  بـــه خـــودش و بـــه 
کـــه وقتی در یک  نکته بســـیار مهمی اســـت. همه ما بایـــد این را بدانیم 

کردیم، بایـــد خیلی از خودمـــان مراقبت بکنیم.  حـــوزه ای ورود 
بنـــده خـــودم در مـــورد همـــه بچه ها نـــه؛ ولی در مـــورد حامـــد می گویم. 
که قدر  چـــون بـــه هر حـــال خیلـــی او را دوســـت داریم. امیـــدوار هســـتم 

خـــودش را بداند. 
که شـــما معروف می شـــوید و شـــهرت پیدا می کنید، ســـخت است  وقتی 
که قـــدر خودش را بداند و مســـیر  کـــه در یک مســـیر بمانیـــد. حامد باید 

اســـالم ناب و ترویج اســـالم نـــاب را ادامه بدهد.

ماجرای تیتراژ برنامه ثریا �
کـــه باید یک  حدود ســـه ســـال قبـــل بـــود. جمع بنـــدی ما بـــر این شـــد 
کـــه در ذهـــن مـــا  تیتـــراژ جدیـــدی بـــرای ثریـــا ســـاخته شـــود. ایـــده ای 
که  گرفتـــه بود  وجـــود داشـــت از شـــعر آقای محمد مهدی ســـیار نشـــات 
کتب درسی آن ســـالها/ عکس صفحه اولشان  اینچنین ســـروده اند: »از 
کـــه امیدش به مـــا دبســـتانی ها بود/ حاال بزرگ شـــده ایم  یادم اســـت/ 

آقـــا/ حـــال امیدتان چطور اســـت؟«
کتاب های  کـــه آقـــای ســـیار متناســـب بـــا عکـــس اول  ایـــن شـــعری بود 
که عکس امـــام خمینی؟هر؟ بـــود، ســـروده بودند ما  دبســـتان همه مـــا 
می خواســـتیم از همیـــن نـــگاه به بچه های دبســـتانی ها الهـــام بگیریم و 
که با آقای ســـیار صحبت  یک شـــعری برای ثریـــا بخوانیم. یادم هســـت 
کردیم. سرشـــان شـــلوغ بود و ما همیـــن موضوع را با آقـــای حامد زمانی  

گذاشـــتیم. و علی فردوســـی در میان 
که مـــا می خواهیم بـــرای ثریا یک  بـــا آقـــای علی فردوســـی صحبت شـــد 
گی هـــا، بحـــث تحریم هـــا، عبـــور از تحریم ها،  همچیـــن تمـــی با ایـــن ویژ
پیشـــرفت های علمـــی و پیشـــرفت های صنعتی بـــرای مبارزه بـــا تحریم 
ســـاخته بشـــود. ایـــن شـــعر در یک رفت و برگشـــتی بـــا آقای فردوســـی و 
کمک همدیگـــر و با  گفته شـــد. یعنی بـــا  آقـــای زمانـــی و بچه هـــای ثریـــا 

کشـــیدند. بعد اصالحاتی انجام  محوریت آقای فردوســـی این زحمت را 
کار شـــد. در نهایت ایـــن تیتراژ برنامه ثریا شـــد  شـــد و دیگر نهایی شـــد. 

گرفت.  که بســـیار مورد اســـتقبال قـــرار 
کـــه برنامه دیر  کـــه زمان برنامـــه ما محدود اســـت یـــا این  گاهـــی اوقـــات 
کامل  وقـــت شـــروع می شـــود. مجبور می شـــویم چهـــار دقیقـــه تیتـــراژ را 
که برنامه زودتر شـــروع بشـــود. مثـــاًل ما یک دقیقـــه از آن را پخش  نرویم 
که  می کنیـــم و برنامـــه را شـــروع می کنیم. بـــرای من خیلی جالب اســـت 
کامل پخش بشـــود.  گالیـــه می کننـــد و می گوینـــد بگذارید این  خیلی هـــا 

که با محتـــوای برنامـــه ربط دارد. بـــرای این 

»سرانجام« در عراق �
»همســـایه  مســـتند  مجموعـــه  ســـاخت  بـــرای  پیـــش  وقـــت  چنـــد 
کار ســـوار ماشـــین  غربی مـــان« بـــه عـــراق رفته بودیم. در یک بخشـــی از 
که او  یکی از مجاهدین عراقی از بچه های حشـــد الشـــعبی شـــده بودیم 
کلمـــه به زور می توانســـت با ما فارســـی  فارســـی بلـــد نبـــود. در حد چند 
گـــوش می کرد ترانه »ســـرانجام«  که  کند اما دیدم موســـیقی را  صحبـــت 
حامـــد زمانـــی بـــود. مـــا خودمان ایـــن اثـــر را تا به حـــال یک بار شـــنیده 
که منتشـــر شـــده بود. ما برای اولیـــن بار آن جا  بودیـــم. یکی دو ماه بود 

کردیم.  گـــوش  همـــه با هـــم 
کشـــور غریـــب داشـــتیم، خیلـــی به ما  کـــه در یـــک  در آن فضـــا و غربتـــی 
گوش می کنـــد. چون  کـــه یـــک عراقـــی دارد این قـــدر با عالقـــه  چســـبید 

کار فارســـی بود.  یـــک بخش هایـــی از آن هـــم عربـــی بـــود ولی اصـــل 
می شـــود  ســـاخت.  جهانـــی  کارهـــای  می شـــود  بگویـــم  می خواهـــم 
کـــرد. حامـــد هـــم بایـــد بـــه این  کار  خصوصـــًا در ایـــن جریـــان مقاومـــت 
کارهایی هم بـــه زبان انگلیســـی و به زبان  کـــه  ســـمت بـــرود. همان طور 

عربـــی خوانده اســـت.

استکبار داخلی و استکبار خارجی �
که می خواند، بایســـتی  کارهـــای ضد اســـتکباری  کنار  حامـــد زمانـــی در 
کارهـــای عدالت خواهانـــه داخلی بیشـــتری را نیـــز بخواند. ایـــن دو باید 
کند  کـــرده رعایـــت  کارهـــا ســـعی  کنـــار هـــم باشـــند. او در تعـــدادی از  در 
کـــه هم در قالـــب اســـتکبار خارجی، اســـتکبار و اشـــرافیت داخلی، دفاع 
کشـــور خودمان  از محرومیـــن جهـــان و دفـــاع از محرومیـــن و مظلومین 
کنیم بـــرای همه  کنـــد. اینهـــا بـــا هم هســـتند و مـــا باید ســـعی  فعالیـــت 

کنیم. تـــالش  اینها 
کردن بسیارســـخت اســـت، چالش هایـــی به وجود  در ایـــن حـــوزه ورود 
گر مـــا می خواهیم یک  مـــی آورد و مراقبت هـــای بیشـــتری را می طلبد.. ا
مســـیری را در دفـــاع از مظلـــوم و دفاع از حق برویم، باید بســـیار مواظب 
کـــه خودمـــان و زندگی مـــان نیـــز اینگونه باشـــد. همـــه باید این  باشـــیم 

نکتـــه را  بـــه یک دیگر تذکـــر بدهیم. 
هنرمنـــدان انقالبـــی از جهاتی همانند مســـؤولین هســـتند. بـــه نظر من 
هنرمندان انقالبی باید از جهاتی خودشـــان را شـــبیه مسؤولین بدانند. 
که دارند ایـــن حرف ها را  کـــه اینهایی  زیـــرا  مردم بســـیار مراقب هســـتند 

می زنند، زندگی هایشـــان شـــبیه حرف هایشـــان هســـت یا خیر.  

 چند وقت پیش برای ساخت 
مجموعه مستند »همسایه غربی مان« 

به عراق رفته بودیم. در یک بخشی 
سوار ماشین یکی از بچه های حشد 

الشعبی شدیم که فارسی بلد نبود اما 
دیدم ترانه »سرانجام« حامد زمانی را 

گوش می دهد
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روح اهلل رشیدی
گروه تولید این ســـرود،  پـــس از تولید ســـرود »شـــهید مطهری« اعضـــای 
بـــه دیدار حضرت امـــام خمینی؟هر؟ می روند. همان روز، مرحوم ســـید 
گفتگـــو می کند.  کارهای آتی  گـــروه در مـــورد  احمـــد خمینـــی، با اعضای 
که آمریکا تهدیـــد به قطع  ایـــن دیـــدار، در روزهایی اتفـــاق افتاده اســـت 
کرده و قرار اســـت همـــان روز پیام حضـــرت امام؟هر؟ در  رابطـــه بـــا ایران 
مـــورد موضوع رابطۀ ایران و آمریکا منتشـــر شـــود. ســـید احمد، موضوع 
گـــروه در میان می گـــذارد و بـــا لحنی پیشـــنهادآمیز، از آن ها ســـؤال  را بـــا 
می کنـــد »چـــرا نبایـــد مســـئلۀ آمریـــکا و حرف هایمـــان در ایـــن مـــورد را 

کنیم؟« موســـیقیایی 
اســـتاد احمدعلـــی راغـــب می گوید، وقتی این پیشـــنهاد از ســـوی ســـید 
که نـــه؛ ما  گفـــت: »چرا ح شـــد، مرحـــوم ســـبزواری بالفاصله  احمـــد طـــر
کلمه زیاد داریم.« ســـید احمد نیز پیـــام امام را به  ســـوژه نداریـــم، وگرنه 

اســـتاد ســـبزواری نشـــان می دهد تـــا نظر امـــام را بداند.
آن پیشـــنهاد، بـــه تولیـــد ســـرود »آمریـــکا ننگ بـــه نیرنگ تو« ختم شـــد. 
کمترین زمـــان به زبان مشـــترک  کلمـــه بـــود و در  کـــه سرشـــار از  ســـرودی 
تمـــام قربانیان بیداِد آمریکا در ایران و حتی جهان تبدیل شـــد. ســـرودی 
که قابلیت ترســـیم وجوه و ابعـــاد آمریـــکا را به عنوان نماد  کامـــاًل تصویری 
و مظهـــر اســـتکبار در زمانـــۀ مـــا دارد. آنچـــه اســـفندیار قره باغـــی خوانـــد، 

الهام بخـــش بســـیاری از تولیدات موســـیقیایی دیگر شـــد.
گذشـــت و زمانه دگرگون شـــد. بغض ایرانی ها نســـبت بـــه آمریکا،  زمـــان 
کوشـــش ها  کـــه بـــود. بااین همـــه،  فروکـــش نکـــرد. آمریـــکا همـــان بـــود 
گرفـــت. آمریکا  بـــرای تطهیـــر و بـــزِک چهـــرۀ آمریـــکا در جامعۀ ایـــران اوج 
از  گزیـــر  ایـــران را نا را »کدخـــدا«ی دهکـــدۀ جهانـــی خواندنـــد و ملـــت 
کدخـــدا. موانـــع ذهنِی اعتمـــاد به آمریـــکا، یکی یکـــی برچیده  بســـتن با 
می شـــد. ســـال 1392، اوضـــاع در ایـــران، اوضاع داشـــت به نفـــع تطهیر 
گفتن نیز  آمریـــکا پیـــش می رفـــت. آن چنان که حتـــی »مرگ بـــر آمریـــکا« 

بـــه جســـارتی انقالبی نیاز داشـــت!
نفس هـــا در ســـینه حبس شـــده بـــود. به راحتـــی آب خوردن، داشـــتند 
یـــک تاریِخ سرشـــار از جنایت و خیانـــت و تحکم و جباریـــت را از حافظۀ 
که داشـــت غالب می شـــد، صرفًا یک  ک می کردند. نســـیانی  نســـل ها پـــا
نســـیان سیاســـی نبـــود؛ بخشـــی از هویت تاریخـــی ایران معاصر داشـــت 

می رفت. بـــاد  به 
کلمـــه متولـــد می شـــد. »مـــرگ بـــر آمریـــکا«ی حامد  ایـــن بـــار هـــم بایـــد 
زمانـــی در چنیـــن موقعیتـــی متولد شـــد. مضامین ایـــن ســـرود، ماهیتًا 
هیـــچ تفاوتـــی به مضامیـــن »آمریـــکا ننگ به نیرنـــگ تو« نداشـــت. آنجا 

گـــر مرحـــوم ســـبزواری از »دزد جهانخـــواره«، »عقـــرب جـــراره«، »روبـــِه  ا
مـــکاره«، »دیـــو ســـتمباره« و... ســـخن می گویـــد، اینجـــا محمدمهدی 
ســـیار از »شـــکوِه خار و خس«، »قفس«، »شـــراره های خشم«، »حقوق 
کشـــید روی خاطرات  که خط  بی بشـــر«، »ســـفارت شـــنود«، »گلوله ای 
کالم با  آرمیتـــا« و... حـــرف می زنـــد. دقیقـــًا نســـخۀ به روز شـــدۀ همـــان 

تعابیـــری امروزی شـــده.
کلمـــات را همچون  که  آنجا صدای پرصالبت اســـفندیار قره باغی اســـت 
ُپتک بر ســـر آمریـــکا فرود مـــی آورد و اینجا صـــداِی جـــواِن خوانندۀ پاپی 

که در دهۀ هشـــتاد چهره شـــده است. 
غ از وجـــوه  گذشـــته از متـــن، فرامتـــِن مهمـــی دارد. فـــار ایـــن ســـرود، 
کالم و ملـــودی و اجـــرا( بایـــد بـــه ظـــرف زمـــان  زیبایی شـــناختی اش )در 
گر ایـــن ســـرود را در موقعیت  کـــرد. ا و بســـتر تاریخـــِی خوانـــش آن توجه 
کنیم،  سیاســـی، اجتماعـــی، فرهنگـــی و رســـانه ای ســـال 1392 تحلیـــل 
کـــه چه اتفـــاق بزرگـــی محســـوب می شـــود. فشـــار روانی  خواهیـــم دیـــد 
کوچک ترین  که آن روزهـــا بر افکار عمومی وارد می شـــد،  حیرت انگیـــزی 
کنشـــی را علیـــه آمریـــکا، بـــه تندتریـــن شـــکل ممکـــن محکوم بـــه رانده 
کوبیـــدن بر طبل  کرده بـــود. هوچیگری رســـانه ای با  شـــدن و شکســـت 
می کـــرد.  ســـرکوب  را  دیگـــری  تحـــرِک  هـــر  تنش زدایـــی،  گوش خـــراش 
کدخداســـتایی،  خالصـــه اش این کـــه یکـــی دو مـــاه پـــس از آغـــاز فصـــل 
گـــرم بود و  بدگویـــی از آمریـــکا بـــه ننِگ بزرگی بدل شـــده بـــود. بازاِر تقیه 

حرف هـــا در بـــاب آمریکا، دِرگوشـــی!
که آن  گان و تعابیـــری شـــد  ســـرود مـــرگ بـــر آمریـــکا، حامـــِل سلســـلۀ واژ
فضای ســـرد و ســـخت را شکســـت. به واسطۀ این ســـرود، جرئت ها احیا 
کـــرد. حنجره ها  گویا  کلمات نو در این ســـرود، نطـــِق ملت را  شـــد. خلق 

کرد.  گشـــود و آغـــاز موج نـــوی آمریکاســـتیزی را با توِپ پـــر اعالم  را 
در ایـــن میـــان، نمی تـــوان از جســـارت حامد زمانـــی در پذیـــرش چنین 
کـــه پرده هـــا برافتـــاده و آمریکاســـتایاِن ســـال  گذشـــت. امـــروز  ریســـکی 
1392، رادیکال تریـــن مواضـــع را علیـــه آمریـــکا می گیرنـــد، شـــاید نتـــوان 
گـــواه  کـــه خوانـــدن آن ســـرود در آن روز ریســـک بـــود؛ امـــا بـــه  پذیرفـــت 
کافی ســـت ســـری به آرشـــیو رســـانه های نیمۀ دوم  تاریـــخ، چنین بود. 
کـــه فضا تا چـــه حد تنگ بـــود. تنگ  ســـال 1392 بزنیـــم؛ خواهیـــم دید 
کـــه خـــالف جریـــان ســـازش حرف و  کســـانی  کمتریـــن تنبیـــه  و خشـــن! 
کنشـــی داشـــتند، طرد بـــود. طرد از همه جا. آنچه ســـرود مـــرگ بر آمریکا 
کردند  را از طـــرد نجات داد، شـــبکۀ مردمی بـــود. مردم دست به دســـت 
گر بـــه جریان رســـمی بود، اساســـًا  کشـــور رســـید. وگرنـــه ا تـــا بـــه اقصای 

چنیـــن محصولـــی، نبایـــد تولید می شـــد.

از ننِگ دهۀ شصت تا 
مرِگ دهۀ نود

غ از وجوه زیبایی شناختی اش  . فار
»مرگ بر آمریکا« باید به ظرف زمان و 
بستر تاریخِی خوانش آن توجه کرد. 
گر این سرود را در موقعیت سیاسی،  ا
اجتماعی، فرهنگی و رسانه ای سال 
1392 تحلیل کنیم، خواهیم دید که 
چه اتفاق بزرگی محسوب می شود. 
فشار روانی حیرت انگیزی که آن 
روزها بر افکار عمومی وارد می شد، 
کوچک ترین کنشی را علیه آمریکا، به 
تندترین شکل ممکن محکوم به رانده 
شدن و شکست کرده بود.

ویژه نامه تقدیر از 
حماسه خوان جوان انقالب

حامد زمانی
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حامد خسروشاهی
کـــه قطعه موســـیقی »مرگ  در آســـتانه ســـیزدهم آبان ســـال نـــود و دو بود 
بـــر آمریـــکا« با صـــدای خواننـــده جوانـــی به اســـم »حامـــد زمانـــی« در النه 

جاسوســـی ســـابق آمریکا در تهـــران رونمایی شـــد. 
که این  فقـــط چند روز زمان نیـــاز بود 
گ  گیـــر شـــود و ده هـــا وبال آهنـــگ فرا
و ســـایت و صفحـــات شـــخصی آن را 
کلیـــپ این  کننـــد. پخـــش  بارگـــزاری 
اثر با تصاویری مرتبط از شـــبکه های 
که  ســـیما باعث شـــد تعداد افـــرادی 
آن را دانلـــود می کردند به میزان قابل 
توجهـــی افزایش یافت. پـــس از دیده 
کنش ها آغاز شـــد.  کار هـــم وا شـــدن 
کلیپ  آسوشیتدپرس بخش هایی از 
را پخـــش و آن را تـــالش بـــه اصطـــالح 
»محافظـــه کاران« بـــرای تاثیرگـــذاری 
کـــرات هســـته ای عنوان  بـــر روند مذا
که ارگان رســـمی  کرد. صـــدای آمریکا 
فارســـی زبان دولـــت ایـــاالت متحده 
تحلیـــل  بـــرای  ویژه نامـــه  هســـت، 
اثـــر  ایـــن  خـــود  و  ســـاخت  چرایـــی 
گذاشـــت و در یک هفتـــه چندین بار 

کرد. آن را بازپخـــش 
امـــا ایـــن آهنـــگ و شـــاعر و خواننـــده 
از  کـــه  بودنـــد  گفتـــه  چـــه  جوانـــش 
بـــه  را  زیـــادی  ســـویی عالقه منـــدان 
کـــرده بودند و از ســـویی  خـــود جلب 
دیگر خشـــم آمریکا و دوستدارانش را 

برانگیختـــه بودنـــد؟
کـــه بتواند  کار آنقـــدر قـــوی بود  شـــعر 

کارنامه صدســـاله اش را از آســـیای  واقعیـــت دولت ایاالت متحـــده آمریکا و 
گرفته تا غرب آســـیا و آفریقا و حتی نزدیکـــی اش در آمریکای  جنوب شـــرقی 
کشـــتارهای بی رحمانه ســـالح  کنـــد.  التیـــن در عـــرض چنـــد دقیقه مـــرور 
کـــی، ویتنـــام، افغانســـتان، عراق  کازا و ســـرباز آمریکایـــی در هیروشـــیما، نا
و...، اســـتفاده ابـــزاری از شـــورای امنیـــت و قطعنامه هـــای آن برای فشـــار 
بـــه ملت هـــای آزاده دنیـــا، اســـتفاده غیرمشـــروع از محیط ســـفارتخانه در 
کارنامه  کشـــورهای مختلف برای شنود و جاسوسی تنها چند نمونه از این 
کار بر می آید  که از نام  که شـــعر به آن پرداخته اســـت و آنچنان  ســـیاه است 

دنبال پاســـخ به این ســـوال اســـت که چرا هنوز باید »مرگ بر آمریکا« گفت.
گفـــت: »چندی پیش  کنش رهبـــر انقالب به این آهنگ  زمانـــی بعدها از وا
خدمـــت مقام معظم رهبری حضور یافتم؛ ایشـــان به بنده لطف داشـــتند 
و بنـــده را مـــورد تفقد قـــرار دادند. مقام معظـــم رهبری در این دیـــدار راجع 
که  به ترانـــه مرگ بـــر آمریـــکا فرمودند 
ترانـــه مرگ بـــر آمریـــکای شـــما، مرگ 
بـــر آمریـــکای ســـال 92 بـــود؛ شـــنیدم 
کردند،  کار زیـــاد حملـــه  کـــه بـــه ایـــن 
گـــر حمله  کـــه ا بگـــذار حملـــه بکننـــد 
نمی کردنـــد باید عزا می گرفتید؛ شـــما 
هم دلســـرد نشـــوید و یکـــی دیگر هم 
بســـازید. مـــن بـــا توجـــه بـــه تشـــویق 
گزینه های  کار  مقـــام معظم رهبـــری، 
روی میـــز را ســـاختم و دوبـــاره به این 
بهانه خدمت حضرت آقا رســـیدم.«.
گروه هـــای  بـــه  آمریـــکا«  بـــر  »مـــرگ 
نســـل  اصطـــالح  بـــه  و  نوجـــوان 
پـــی  در  و  رســـید  هـــم  چهارمی هـــا 
فراخـــوان هم خوانی این ســـرود و به 
گذاشتن آن، شـــاهد بودیم  مســـابقه 
کز  کـــه چالـــش خوانش این اثـــر در مرا
عمومی و میادین توســـط نوجوانان 
صفحـــات  در  آن  تصاویـــر  پخـــش  و 
مجـــازی و بخصـــوص راهپیمایی هـــا 
بـــه یـــک جریـــان رســـانه ای تبدیـــل 

. شد
عـــالوه بـــر ایـــن، ایـــن آهنـــگ ســـبب 
گذشـــته ایـــن ژانـــر را فراهم  بازخوانی 
کـــه  کـــرد و موجـــب شـــد هنرمندانـــی 
پیشـــتر و بخصـــوص در دهه شـــصت 
بـــا همین رویـــه از »آمریکا« و »اســـتکبار« خوانـــده بودند برای نســـل جوان 

کارهایشـــان دوبـــاره شـــنیده شـــود. معرفـــی و 
گشـــایش مســـیری نـــو برای جوانـــان هنرمند انقالبی  »مرگ بر آمریکا« 
که در دهه شـــصت توانســـته بود  بـــود تـــا این مســـیر فراموش شـــده را 
بـــه عنـــوان وســـیله مبـــارزه و برانگیزاننده مردم بـــرای دفـــاع از دین و 
کارنامه پنج ســـال  کنـــد و  کنـــد، دوباره زنـــده  ک و نامـــوس عمـــل  خـــا
موســـیقی انقـــالب اســـالمی پـــس از تولیـــد ایـــن آهنـــگ تاییدگـــر ایـــن 

ادعاست.

مسیری که
یکا« گشود  »مرگ بر آمر

 »مرگ بر آمریکا« گشایش مسیری نو 
برای جوانان هنرمند انقابی بود تا 

این مسیر فراموش شده را که در دهه 
شصت توانسته بود به عنوان وسیله 

مبارزه و برانگیزاننده مردم برای دفاع از 
ک و ناموس عمل کند، دوباره  دین و خا

زنده کند و کارنامه پنج سال موسیقی 
انقاب اسامی پس از تولید این آهنگ 

تاییدگر این ادعاست.
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 امیرجمال فر قبل از همکاری با حامد 
زمانی از تنظیم کننده های شناخته شده 
کشور بوده.  و فوق العاده خوب موسیقی 
کارنامه اش همکاری با خواننده هایی  در 
مثل محسن چاووشی و مازیار فاحی را 
کار لبیک  دارد. ارتباطش با حامد زمانی با 
کار مشترک با حامد  آغازشده. تجربۀ 
که در  زمانی، تجربۀ خاصی برای اوست 
گفت وگو برایمان توضیح داده است. این 

کار لبیـــک بـــود. ایـــن تفاهم بر ســـر  � کارت بـــا حامـــد زمانـــی  اولیـــن 
کردی؟  ســـاخت موزیـــک بـــا حامـــد زمانـــی را چطـــور پیـــدا 

که اآلن یکی یکی  توضیحـــش یک ذره مفصل اســـت. چند تا شـــاخه دارد 
می گویـــم. یکـــی اینکه من خـــودم از بچگی بـــه فضای موســـیقی انقالبی 
کیبورد  عالقـــه داشـــتم. جالب اســـت بدانیـــد در دوران دبســـتان با یـــک 
کوچک ســـرودهای انقالبی را 22 بهمن، ســـر صف مـــی زدم و این  خیلـــی 
که هر ســـال تاســـوعا و  عالقـــه از بچگـــی در مـــن بود. شـــاید 10 ســـالم بود 
کم به دســـته  کارم در هیئت هـــا صدابرداری بود. با همان ســـن  عاشـــورا 
کار صدابرداری شـــان را انجـــام مـــی دادم و پنج و شـــش صبح  می رفتـــم. 
کاًل پـــای هیئت بودم، چـــون واقعًا بـــه ائمه عالقه  بـــه خانه برمی گشـــتم. 
که  کـــه یک خـــرده بزرگ تر شـــدم دیـــدم در موســـیقی پاپ  داشـــتم. بعـــد 
کـــم داریـــم. درواقع ایـــن تبدیل، از  کار مذهبی  گـــوش می دهنـــد  مـــردم 
که در  کاری  دســـته ها و هیئت هـــا به موســـیقی صـــورت نگرفتـــه اســـت و 
گـــوش  اســـتودیو ضبط شـــده و مـــردم بتواننـــد درگوشـــی ها و ماشـــین ها 

بدهنـــد، نداریم.
از طـــرف دیگـــر، حامد از دوســـتان قدیمی و دوست داشـــتنی من اســـت. 
قبـــل از اینکه بخواهد وارد این عرصه بشـــود با همدیگر دوســـت بودیم و 

کـــرده بود، در من زمینه داشـــت.  که حامد  ایـــن انتخابی 
کار لبیک بـــود. موســـیقی اعتراضی یـــک فصلی از  کارمـــان هم بـــا  شـــروع 
که اصـــاًل در موســـیقی پـــاپ قابل اجرا نیســـت. یعنی به  موســـیقی اســـت 
که  لحـــاظ فـــرم در موســـیقی، شـــما خیلـــی حرف هـــای اعتراضی نـــداری 
کـــرد. به همین  بشـــود آن فـــرم از موســـیقی را زیر صـــدای خواننـــده اجرا 
کـــه خودم  منظـــور ایـــن عالقـــه مـــن و آن انتخـــاب حامد و آن ســـابقه ای 
کار  کـــه این همـــکاری شـــکل بگیرد. ســـر  درگذشـــته داشـــتم باعث شـــد 
که همیشـــه خودم دوســـت داشـــتم بشـــنوم  لبیـــک همـــه آن چیزهایی 
کردیم و پـــروژه لبیک  کالم اعتراضـــی حامد تولیـــد  بـــا یـــک کالم فارســـی و 

گرفت. از ابتدا و ملودی ســـازی اش با همدیگـــر بودیم. بعد بحث  شـــکل 
تنظیـــم، میکـــس و ضبطش را پیـــش بردیم.

در سازبندی لبیک، سازهای محلی دمام را داریم می بینیم. �
کار بـــه صـــورت خیلی نامحســـوس اســـت. این  دمـــام در یـــک بخـــش از 
کردم ایـــن نوع  کار چـــون یـــک موســـیقی اعتـــراض و جنـــگ اســـت، فکـــر 
که بتواند  رجزخوانـــی حامـــد احتیاج به یک موســـیقی باانرژی بـــاال دارد 
آن قـــدرت و اقتـــدار را در موســـیقی هـــم نشـــان بدهـــد. به همیـــن خاطر 
کار با دفاع شـــروع می شـــود دیگر  ک اســـت.  کاًل روی هاردرا فـــرم موزیک 
و می گویـــد اصـــاًل حـــرم نامـــوس ما شـــیعه اســـت. وقتـــی شـــما دارید یک 
حـــرف اعتراضـــی می زنیـــد و رجزخوانـــی می کنید قطعـــًا زیرســـاخت و زیر 
صـــدای شـــما هـــم باید یک موســـیقی بـــا همان قدرت باشـــد. این شـــد 
گیتار  کار با ایـــن مبنـــا انجام شـــده، حاال چـــه  کـــه انتخـــاب ســـاز در ایـــن 
کار اســـت بـــا این هدف  که در  الکتریـــک استفاده شـــده و چه اســـترینگی 

. ست ا

کـــه با حامد داشـــتی بـــه یکســـری الگوهایی از  � کارهـــای بعـــدی  در 
کار می کنی  تنظیم رســـیدی؟ باألخره شـــما داری با آدم هـــای مختلفی 

کار ســـفارش می دهنـــد یک چارچـــوب تنظیم داری و وقتـــی برای 
کردم حتمًا  که برای حامـــد تا اآلن انجام دادم ســـعی  کارهایـــی  قطعـــًا در 
کنم. یـــک امضایی  از یکســـری ِالمـــان موســـیقی ایرانـــی و ملی اســـتفاده 
کالمش،  که احســـاس شـــود این موســـیقی نه فقط بحث  کار باشـــد  پای 
کشـــور دارد. در فضـــای مذهبی  بلکـــه موســـیقی اش هم یـــک تعلقی بـــه 
کردم یـــک نوآوری  کـــه امال تکلیف مشـــخص اســـت. در ایـــن فضا ســـعی 
کوبه ای  ج بدهـــم. و از  همـــه ادوات عاشـــورایی مثـــل ســـازهای  بـــه خـــر
کنم به موســـیقی عاشـــورایی نزدیک بشـــوم.  کنم. یعنی تالش  اســـتفاده 
کـــه  کارکردنـــد می تواننـــد ایـــن صحبت هایـــی  کـــه موزیـــک  بچه هایـــی 
  Kick،  Snare کنند. در موســـیقی پـــاپ بعد از پدال یـــا می گویـــم را قیاس 
که خیلـــی مهم اســـت. ما بـــه جای اســـنیر در موســـیقی  اســـت. چیـــزی 
کارهـــای  را در  این هـــا  مـــن همـــه  گذاشـــتیم.  را  مذهبـــی ســـینه زنی ها 
کوبه ای هـــا، درام هـــا، پدال ها،  کـــردم.  عاشـــورایی مان بـــا حامـــد تبدیل 

اســـنیرهایمان شـــده ســـینه زنی ها. طبل هـــا، 

کار است؟ � کدام  این برای 
ســـه  دو،  در  کـــه  اربعیـــن  کارهـــای  مثـــل  مذهبی مـــان  کارهـــای  بـــرای 
کار  کار امســـال هـــم این گونه اســـت.  کردیم، حتی  گذشـــته تولیـــد  ســـاِل 

شعر اساس موسیقی 
حامد است

صحبت های امیر جمال فر از همکاری با حامد زمانی

اما برای کارهای حامد باید بگویم که 
 کالم محور است 

ً
کارهای حامد اساسا

 دید اشتباهی است که بخواهم 
ً

و اصال
موسیقی خودم را به رخ بکشم. من در 
کارهای حامد همچین توقعی ندارم. 
برای همین چون کارهای حامد کالم 
محور است؛ تمام تالشم این است 
که موسیقی به شکلی تولید شود که 
بتواند همراه خوبی برای کالم حامد 
باشد.

ویژه نامه تقدیر از 
حماسه خوان جوان انقالب

حامد زمانی
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که برای عاشـــورا،  کارهای دیگـــر  ســـرانجام، خـــادم الحســـین و خیلـــی از 
کردیم.  گـــی را رعایت  کردیم این ویژ اربعیـــن، ایـــام فاطمیه و ائمه تولیـــد 
که از  موســـیقی عاشـــورایی و مذهبی مـــان با این  چـــون من الزم دیـــدم 
کنم. ســـر ایـــن قضیـــه خیلی فکـــر می کردم و  کـــه دارد اســـتفاده  قدمتـــی 
کاری  بـــا حامـــد وقـــت می گذاشـــتیم تا توانســـتیم ایـــن فضـــا را بســـازیم. 
کـــه بگویند یک  کـــه درواقـــع اصالت را داشـــته باشـــد؛ این جوری نشـــود 
کـــه اصـــاًل آن قداســـت موســـیقی  موســـیقی پـــاپ و نچســـب تولیدشـــده 
که این برچســـب بهش نخورد  کردیم  عاشـــورایی را نـــدارد. خیلی تـــالش 

و خـــدا را شـــکر فکر می کنـــم جواب خوبـــی داد. 

کارهـــای حامـــد می بینیـــم شـــعرهای  � کـــه در  گی هایـــی  یکـــی از ویژ
کـــه شـــاید بـــرای تنظیم کننـــده خـــوب نباشـــد. چون  طوالنـــی اســـت 
تنظیم کننـــده دوســـت دارد بیش تـــر خـــودش دیـــده بشـــود و ســـهم 
مهمـــی از توجـــه به اثر، توجه به موســـیقی آن باشـــد. با این مســـئله 

کنـــار آمدی؟ چطـــور 
کـــردم،  کـــه تنظیم  کارهـــای دیگـــری  کارهـــای حامـــد و چـــه  چـــه بـــرای 
کـــه اول یک بـــار ترک  کردنـــم این شـــکلی بوده  همیشـــه ترتیـــب تنظیـــم  
کالم  کـــه آهنگ ســـازی شـــده. فقـــط  گـــوش می دهـــم.   یعنـــی زمانـــی  را 
کنم. معنای شـــعر خیلی  خواننده و معنای شـــعر را ســـعی می کنـــم درک 
برایم مهم اســـت؛ چـــون حتی در انتخاب ســـازها و فضاســـازی تأثیرگذار 

. ست ا
کالم  کارهـــای حامد اساســـًا  کـــه  کارهـــای حامـــد بایـــد بگویم  امـــا بـــرای 
کـــه بخواهم موســـیقی خودم  محـــور اســـت و اصاًل دید اشـــتباهی اســـت 
کارهـــای حامد همچیـــن توقعی نـــدارم. برای  خ بکشـــم. مـــن در  را بـــه ر
کالم محور اســـت؛ تمام تالشـــم این اســـت  کارهای حامد  همیـــن چـــون 

کالم  که بتوانـــد همراه خوبی بـــرای  کـــه موســـیقی به شـــکلی تولید شـــود 
کالم بیش تـــر دیده و  کـــه اتفاقـــًا  حامـــد باشـــد. یـــک بســـتر خوبی باشـــد 
گوش  کالم را تا آخر  کند به اینکـــه  شـــنید شـــود. یعنی شـــنونده را ترغیب 
کارهـــای حامـــد انتظـــار ندارم.  بدهـــد. چیـــز دیگـــری علی الخصـــوص در 
کالمش اســـت و حرف اصلی  گرا و معنای  اســـاس موســـیقی حامد معنی 
در شـــعر اســـت. در بقیـــه موســـیقی های پاپ معمواًل این شـــکلی اســـت 
کالم عاشـــقانه اســـت و به لحاظ معنـــا طوالنی نیســـت. هرچند بیتی  که 
گفته باشـــد معنـــی اش یـــک بیت اســـت و تنظیم کننـــده جای  که شـــاعر 

بیش تـــری دارد بـــرای اینکه موســـیقی متفاوت تری داشـــته باشـــد. 

تنظیم کننـــده  � کـــه  شـــما  بـــرای  حامـــد  بـــا  همـــکاری  بازتاب هـــای 
کارهـــای دیگری هم بـــودی چطور بـــوده؟ باألخـــره در تنظیم صاحب 

هســـتی امضا 
خیلـــی ســـؤال جالبی اســـت. ببینید قطعًا مخالف بســـیار بـــود. هنوز هم 
هســـت. ســـؤال می پرســـند شـــما چـــرا در ایـــن فضـــا فعالیـــت می کنیـــد؟ 
امـــا یـــک چیـــزی خیلـــی برایـــم جالب اســـت. ما همیـــن اآلن یک ســـری 
کـــه مخالـــف صـــد  کشـــور داریـــم  ج از  کشـــور و خـــار خواننـــده در داخـــل 
کلی طرفدار  درصـــد دین و حکومت هســـتند. موزیـــک هم می خواننـــد و 
گر واقعًا بچه  کشـــور بسیار زیاد اســـت. ما ا دارند. طرفدارهایشـــان داخل 
گر واقعـــًا ایران را دوســـت داریم. ایـــن مخالف ها به  مســـلمان هســـتیم. ا

نظـــرم از بیخ و بین اشـــتباه اســـت. 
کشـــورمان می خوانـــد. در  حامـــد دارد در راســـتای دیـــن و ارزش هـــای 
راســـتای دغدغه های اجتماعمـــان دارد می خواند و اتفاقًا باید از ســـمت 
کثریـــت مـــردم حمایـــت شـــود. مخالف هـــا همیشـــه هســـت و راســـتش  ا
کـــه دارم انجـــام  کاری  را بخواهیـــد خیلـــی توجهـــی نمی کنـــم. چـــون بـــه 
کـــه حامـــد در  کامـــاًل واقـــف هســـتم و درواقـــع بـــا حرف هایـــی  می دهـــم 

 در کارهایی که برای حامد تا اآلن 
ً
قطعا

 از یکسری 
ً
انجام دادم سعی کردم حتما

ِالمان موسیقی ایرانی و ملی استفاده 
کنم. یک امضایی پای کار باشد که 

احساس شود این موسیقی نه فقط 
بحث کالمش، بلکه موسیقی اش هم 

یک تعلقی به کشور دارد
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کامـــاًل موافقم. موزیکـــش می زنـــد، 
و  اطرافیـــان  دوســـتان،  وقتـــی،  حامـــد  بـــا  همـــکاری ام  شـــروع  از  بعـــد 
خیلـــی  اســـت،  دانایـــی  روی  از  کارم  کـــه  شـــدند  مطمئـــن  همکارانـــم 
کل هم ایـــن مخالفت ها با حامد دیگر شـــنیده  مخالفتـــی نمی کننـــد. در 
کـــه می بینم، خیلی  نمی شـــود. یعنـــی بیـــرون از فضای دوســـتانمان هم 
که شـــاید نشـــود بهشـــان  کســـانی را می شناســـم  کـــم شـــده.  مخالف هـــا 
ج از دایـــره دیـــن و وطن پرســـتی هســـتند. حتی  گفـــت مرتـــد؛ ولـــی خـــار

این هـــا راغـــب شـــدند ببیننـــد حامـــد چـــه می گوید. 

که خوشحالت بکند؟ � از بازتاب های مجازی مردمی چیزی بوده 
خیلی خیلی زیاد.

کار؟ � کدام  مثًا در 
کـــه من بـــا حامـــد داشـــتم خیلـــی بازتاب های  کثـــر تجربه هایـــی  بـــرای ا
همـــۀ  در  چیـــزی  خداشـــناس.  بســـیار  طرفدارهـــای  دیـــدم.  خوبـــی 
کـــه طرفـــم خداشـــناس  دوســـتی هایم برایـــم مهـــم اســـت؛ انتظـــار دارم 
باشـــد. یعنی وقتـــی می بینم طـــرف مقابل باخـــدا رابطه ای نـــدارد، اصاًل 
دوســـتی مـــن بـــا او شـــکل نمی گیـــرد. طرفدارهـــای حامد به مـــن خیلی 
کار می کردیم.  کـــه باهـــم  انـــرژی مثبت دادنـــد. در همه این ســـال هایی 
که  کارهـــای مذهبی  کارهـــای سیاســـی و اجتماعـــی. علی الخصـــوص  در 
مـــن می گویـــم خـــودم خیلـــی بـــه ایـــن فضـــا عالقـــه دارم، بازتاب هـــای 
گرفتـــم. چطـــور بگویـــم؟ مثـــل وقتی که  دوست داشـــتنی و خوشـــایندی 
دســـت یـــک پیرزنـــی را می گیـــری و از ایـــن ور خیابـــان بـــه آن ور خیابـــان 
که ماشـــین بهش نزد. در این شـــرایط چه حســـی به آدم دســـت  می بری 
که  کـــه بـــا حامـــد ســـاختیم و بازتاب هایی  کارهـــای مذهبـــی  می دهـــد؟ 
گرفتیـــم همه شـــان یـــک چنین انـــرژی و اثـــری دارند. یک چنین حســـی 
کـــه بـــرای اربعین و  بـــه مـــن دســـت داد. نمی دانـــم چـــرا؟ هر ســـال هـــم 
کار می کنیـــم یـــک همچیـــن انـــرژی برمی گـــردد. چـــه در فضـــای  عاشـــورا 
کـــه یکجایی مـــرا می بیننـــد خیلی  مجـــازی، چـــه دوســـتان و اطرافیانـــم 
انـــرژی مثبـــت و دوست داشـــتنی می دهنـــد؛ نمی دانـــم اســـمش را چـــه 
کار بکنـــد هیچ وقت از  بگـــذارم. هـــزاری هم آدم در فضاهای پـــاپ و غیره 

ایـــن انرژی هـــا بـــه ســـمتش نمی آید. 

در اجراهای زنده هم همراه حامد بودی؟ �
بله خیلی.

کار  � از تجربـــۀ اجراهـــای زنـــده حامـــد، مثـــًا همراهـــی جمعیـــت بـــا 
که برای خـــودت افتاده باشـــد؛ برایمان  لبیـــک، از شـــگفتی یا اتفاقـــی 

بگو
ما چند ســـال پیاپی مشـــغول اجرا در شـــهرهای مختلـــف بودیم. خیلی 
حامـــد را دوســـت دارنـــد. خیلـــی موزیکـــش را دوســـت دارنـــد و جالـــب 
کارهای دیگر  که مثال زدی یـــا خیلی  کـــه مثاًل همین لبیک را  اینجاســـت 
کل شـــهر می آیند.  کـــه می رفتیـــم: اواًل  بـــا اقبال روبه رو شـــد. هر شـــهری 
که ما  همـــه هم به عشـــق موســـیقی حامد زمانـــی می آیند. جالب اســـت 
آنجـــا دیگـــر مخالفـــی نمی بینیم. یک شـــور و هیجـــان فوق العـــاده ای در 
کار را حفظ هســـتند.  کثر بخش های  اجراهای حامد اســـت و همه هـــم ا
کامـــاًل حفظ باشـــند.  کار را  کثیـــر،  کن یک شـــهر بـــا جمعیـــت  شـــما فکـــر 

اســـت.  خیلی عجیب 

کـــه در ذهنـــت  � در اجراهـــای زنـــده اتفـــاق خـــوب یـــا بـــدی افتـــاده 
مانـــده باشـــد؟ 

اتفـــاق بـــد را اول بگویـــم. اواًل این کـــه حامد خیلی مرد اســـت ایـــن فضا را 
که دشـــمنان  کنید  کار هرکســـی نیســـت چون قبول  کرده. واقعًا  انتخاب 
کشـــور هســـتند و بیـــن همیـــن  ایـــران بـــه لحـــاظ سیاســـی و مذهبـــی در 
کـــه دارنـــد زندگـــی می کننـــد، آن ها هـــم زندگـــی می کننـــد. اصاًل  مردمـــی 

کنیم. کتمـــان  نمی توانیـــم 
کـــه در بروجرد اجرا داشـــتیم. اجرا  که در ذهنـــم مانده این بـــود  اتفاقـــی 
ک مـــردم تمـــام شـــد و شـــب رفتیم به  بـــا اســـتقبال بی نظیـــر و وحشـــتنا
که می خواســـتیم  کـــه بایـــد اســـتراحت می کردیـــم. فـــردا صبـــح  آنجایـــی 
که  برویـــم با یک ســـوءقصد نســـبت به حامد روبه رو شـــدیم. یـــک آقایی 
بعدهـــا متوجه شـــدیم حـــال طبیعی نداشـــته، ولـــی به همه چیـــز واقف 
بـــوده، حامد را می شـــناخته با نیت ســـوءقصد با یک چیـــزی مثل خنجر 

آمـــده بود ســـراغ حامد.
گرفتنـــد و بعدهـــا فهمیدیم  کـــه تمـــام شـــد. آن بنـــده خـــدا را  آن ماجـــرا 
کرده حـــاال برنامه ریزی  که  کاری  اصـــاًل در حال عادی خـــودش نبـــوده و 
کـــه حامد یک  پشـــتش بـــوده  با نبـــوده را نمی دانم. ولـــی در نظر بگیریم 
خواننـــده اســـت. در وهلـــه اول یک هنرمند اســـت. روحیه یـــک هنرمند 
خیلـــی حســـاس اســـت؛ ولـــی بـــا ایـــن حـــال او آمـــده و دارد هنـــرش را در 
ج می کنـــد. ایـــن اتفـــاق خیلـــی ارزشـــمند اســـت. حامد  ایـــن مســـیر خـــر
که خیلی جرئـــت می خواهد. من آن روزبـــه این نتیجه  گرفته  تصمیمـــی 
کشـــور نســـبت به  که خواننده و هنرمند باشـــی، بعد یک نفر در  رســـیدم 
ک اســـت. چون بدترین  شـــما ســـوءقصدی ترتیب بدهد خیلی وحشتنا
مخالفـــت برای یک هنرمنـــد در همه جای دنیا نهایتـــًا فحش و بدوبیراه 
گفتن اســـت. نهایتـــش در صفحه مجازی اش مطلب می نویســـند. اینکه 
ک اســـت. به  یکی نســـبت به یـــک خواننده ســـوءقصد بکند خیلی هولنا
که یـــک همچین  نظـــرم حامـــد خیلـــی جرئـــت دارد و خیلـــی مرد اســـت 
کـــرده و در ایـــن راه مانده  مســـیری را بـــا همه ایـــن خطرهایـــش انتخاب 

و فعالیـــت می کند. 

 بـــه عنـــوان همـــکار نزدیـــک بـــه او در ایـــن مســـیر  �
ً
تـــو هـــم طبیعتـــا

هســـتی.
کـــه می کنـــم مطمئـــن هســـتم و انتخابـــم از ســـر  کاری  بلـــه، مـــن هـــم از 
کم تـــر در حیطـــه خطر هســـتم. بـــه خاطر  دانایـــی اســـت. بـــا ایـــن حـــال 
خوانـــده  کـــه  کالمـــی  و  ایدئو لـــوژی  بگویـــم  می خواهـــم  نهایتـــًا  اینکـــه 
می شـــود، تصمیمش با خواننده اســـت. نوک پیکان همیشـــه به سمت 
که اثـــر را ارائه می دهد و ما هم همراه هســـتیم.  خواننده اســـت. اواســـت 

خاطره خوب چه بود؟ �
کـــه ما باهـــم رفتیم  خاطـــره خـــوب زیـــاد داریـــم. یعنـــی همـــه اجراهایی 
که حامد بســـیار رفیق دوست داشـــتنی  جـــزو خاطره خوب اســـت. چون 
که خیلی بـــرای من مهم  و خوبـــی اســـت. در همه این ســـال های چیزی 
کار  بحـــث همیـــن دوســـتی اســـت. بحث رفاقت اســـت  بـــوده جـــدای از 
کـــه روزبـــه روز مـــرا به حتـــی همـــکاری ترغیـــب می کند. مـــن هزار بـــار هم 
گذاشـــتیم،  کنار  گر یک روز جفتمان موســـیقی را  گفتم حتـــی ا بـــه حامد 
دوســـت ها و رفیق هـــای خوبـــی هســـتیم. چون قبـــل از اینکه موســـیقی 
بـــه این ســـمت بیایـــد ما باهم دوســـت و رفیـــق بودیم. این هـــا لحظه به 

لحظـــه اش خاطره خوب اســـت.

ویژه نامه تقدیر از 
حماسه خوان جوان انقالب

حامد زمانی
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دکتر مهدی خانعلی زاده
کارشناس مطالعات بین الملل

کـــه حلقه محاصره  کـــوران جنـــگ جهانی دوم و در ماه ســـپتامبر بود  در 
کامـــل شـــد. جنگنده هـــای نیـــروی هوایـــی آلمـــان بـــه  شـــهر لنینگـــراد 
صـــورت هدفمند به بمباران و نابـــودی انبارهای مـــواد غذایی لنینگراد 
کمتـــر از یـــک مـــاه همـــه ذخایر غلـــه به پایان رســـید  کردنـــد و در  اقـــدام 
گرســـنگی و از روی ناچـــاری به  و ســـیلو ها خالـــی شـــد. مـــردم از شـــدت 
گوشـــت انسان روی  گربه، موش، چســـب و ســـریش و در   نهایت  خوردن 
کـــه هـــوا  آوردنـــد. مقام هـــای شـــهر لنینگـــراد بـــرای زمســـتان 42–1941 
منفـــی چهـــل درجه ســـانتیگراد و در نوع خـــود غیرمعمول بـــود، بیش از 

کرده اند. 1000 مـــورد آدم خـــواری ثبـــت 
نقشـــه شـــیطانی هیتلر برای شـــهر لنینگـــراد به ایـــن صورت بـــود: »این 
شـــهر بایـــد بـــه هـــر صـــورت ممکـــن محاصـــره شـــود و در   همان حـــال با 
شـــلیک توپخانـــه ویران و مـــردم دچار قحطی باشـــند.« رایـــش آلمان بر 
ک شـــوروی در 22 ژوئن  که پـــس از ورود ارتش نازی به خا ایـــن باور بود 

کنین آن نیـــز بـــه تدریـــج و با زجـــر و درد تلف خواهند شـــد. 1941، ســـا
اما آدولف هیتلر فکر یک چیزی را نکرده بود: موسیقی!

کوویچ« ســـمفونی  روز 5 مارس 1942 برای اولین بار، » دمیتری شوســـتا
که شـــهرت این  کـــرد و متعاقب آن بود  کوبیشـــف رهبری  لنینگـــراد را در 
کنســـرت در سراســـر شـــوروی پیچید. دفترچه نت ایـــن اثر بزرگ به  اثر و 
صـــورت میکروفیلم از مســـیری دور تر از خطوط دشـــمن یعنـــی از طریق 
تهـــران بـــا هواپیما به غرب فرســـتاده شـــد و باز هم از مســـیر ها و راه های 
که  فرعـــی و مخـــوف بـــه لنـــدن و نیویـــورک رســـید. بدیـــن صـــورت بـــود 
گردید و »ســـمفونی  کوویچ به یک چهره رســـانه ای جهانی بدل  شوســـتا
جنگـــی« او بـــه ابـــزاری تبلیغاتـــی تبدیـــل شـــد. در   همان حـــال رهبری 
کـــه ســـمفونی هفتـــم باید در شـــهر محاصره شـــده  شـــوروی فرمـــان داد 
لنینگـــراد نیـــز بـــه اجـــرا درآید. یـــک هواپیمـــای نظامـــی برای رســـاندن 
پارتـــی تـــور یـــا   همان دفترچـــه نت این ســـمفونی به دســـت الیاســـبرگ، 

حلقـــه محاصـــره هوایی لنینگراد را شکســـت.
ایـــن ســـمفونی نـــه تنهـــا از رادیو بلکـــه از طریـــق بلندگوهایی در ســـطح 
شـــهر نیز مســـتقیما پخـــش می شـــد و حتی ســـربازان ارتش نـــازی در آن 
کجاآبـــاد بیـــرون دروازه شـــهر هم آن را می شـــنیدند و لـــذت می بردند.  نا
که این موســـیقی  یکـــی از فرماندهـــان نازی بعـــد از جنگ تعریف می کرد 
کهنه ســـربازان آلمانی مورد تحســـین و تشویق  چگونه همواره از ســـوی 

قـــرار می گیرد.
و  لنینگـــراد  مـــردم  روحیـــه  تقویـــت  موجـــب  ارکســـتر،  همیـــن  نهایتـــا 

ایســـتادگی آنـــان در برابـــر محاصـــره شـــد و ارتـــش قدرتمنـــد نـــازی  در 
که آغاز شکســـت هیتلر در جنـــگ بود؛ یعنی  گیـــر افتاد؛ توقفی  همینجـــا 

موســـیقی علیـــه تحریـــم و تهدیـــد.
...

کشـــید روی خاطرات آرمیتا«؛ این بخشـــی  که خط  گلولـــه ای  »مـــرگ بر 
که متن آن توســـط مهدی ســـیار ســـروده  از ترانـــه »مرگ بر آمریکا«ســـت 
شـــد و بـــا صـــدای حامـــد زمانـــی دل از ملـــت ایـــران بـــرد؛ آن هـــم چنـــد 
ســـال پس از ترور دانشـــمندان هســـته ای ایران در خیابان هـــای تهران؛ 
کننـــده آمریـــکا، ملت ایـــران را  که قـــرار بـــود تحریم هـــای فلج  روزهایـــی 
که تحریـــم لنینگـــراد قرار بود مـــردم را  کنـــد؛ همانطـــور  وادار بـــه تســـلیم 

کند. تســـلیم خواســـته های دیکتاتور نـــازی 
کوویچ  بـــا ارکســـتر شوســـتا شـــاید مقایســـه آهنگ هـــای حامـــد زمانـــی 
کمـــی اغـــراق آمیز باشـــد اما نمی تـــوان از نقـــش موســـیقی های انقالبی و 
ضدآمریکایـــی در ایجـــاد وحدت اجتماعی و تزریق روحیه ایســـتادگی در 
کرد. موســـیقی بـــه دلیل حضور همیشـــگی  برابـــر تحریـــم، چشم پوشـــی 
کـــه نیاز بـــه تجهیزات ویـــژه ای هم  کنـــار افـــراد یک جامعه  و دائمـــی در 
گـــوش دادن بـــه آن وجـــود نـــدارد، یکـــی از بهترین بســـترها برای  بـــرای 
ایجـــاد همبســـتگی ملی ســـت؛ یـــک همبســـتگی متکـــی بـــر بنیان هـــای 

حماســـی یـــک جامعه.
ایـــن مســـاله امـــا منحصـــر بـــه یکـــی از ترانه هـــای ایـــن خواننـــده جـــوان 
نیســـت؛ بلکـــه در اوج تهاجـــم رژیم صهیونیســـتی علیه مردم فلســـطین 
کرد و به موســـیقی  در نوار غزه، ترانه »می ُکشـــیم« او حســـابی ســـر و صدا 
متـــن بســـیاری از تصاویـــر از جنایات اســـرائیلی ها تبدیل شـــد؛ یعنی در 
که چشـــم مردم ایـــران از جنایات صهیونیســـت ها خیس بود،  روزهایی 

ایـــن ترانه خشـــم انقالبی آنـــان را هم شـــعله ور می کرد.
البتـــه موســـیقی یک مســـاله ســـلیقه ای اســـت و می تـــوان به هـــر فردی 
که ســـبک های مختلف موســـیقی را دوســـت داشـــته  ایـــن اختیار را داد 
باشـــد یا از آنها خوشـــش نیایـــد اما نمی تـــوان از تاثیر فرهنگی موســـیقی 
حامـــد زمانـــی در عرصـــه جنـــگ نـــرم و قـــدرت نرم چشـــم پوشـــید و آن 
ح  نـــای«، نظریه پـــرداز مطـــر کـــه »جـــوزف  زمانـــه ای  کـــرد. در  انـــکار  را 
آمریـــکا از مســـاله »قـــدرت هوشـــمند« صحبـــت می کند، ترکیـــب تصاویر 
دســـتاوردهای موشـــکی ســـپاه پاســـداران انقـــالب اســـالمی بـــه عنـــوان 
ایـــران و موســـیقی حماســـی و هیجان برانگیـــز حامـــد  قـــدرت ســـخت 
زمانـــی بـــه عنوان قدرت نـــرم ایـــران، می تواند نویدبخـــش همان قدرت 

کشـــورها در حســـرت آن هســـتند. که بســـیاری از  هوشـــمندی باشـــد 

یم موسیقی علیه تحر
 و تهدید از لنینگراد تا تهران

ترکیب تصاویر دستاوردهای موشکی 
سپاه پاسداران انقالب اسالمی به 

عنوان قدرت سخت ایران و موسیقی 
حماسی و هیجان برانگیز حامد زمانی 

به عنوان قدرت نرم ایران، می تواند 
نویدبخش همان قدرت هوشمندی 

باشد که بسیاری از کشورها در حسرت 
آن هستند.
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شاعر: پیمان طالبی،حامد زمانی� 
آهنݡگساز: حامد زمانی� 
موضوع: امام رضا ؟ع؟� 
 � سال تولید: 1392

یکا  � مرگ بر آمر
شاعر: محمدمهدی سیار �
آهنݡگساز: حامد زمانی �
موضوع: ضد استکباری �
سال تولید: 1392 �

ینه های روی میز  � گز
شاعر: محمدمهدی سیار �
آهنݡگساز: حامد زمانی �
موضوع: ضد استکباری �
سال تولید: 1392 �

ما ایستاده ایم  �
شاعر: میالدعرفان پور �
آهنݡگساز: حامد زمانی �
موضوع: دفاع مقدس �
سال تولید: 1392 �

هم آواز طوفان  �
شاعر: علی فردوسی �
آهنݡگساز: حامد زمانی �
موضوع: سالروز شکست سپاه ابرهه در صحرای طبس �
سال تولید: 1393 �

لبیک  �
شاعر: علی فردوسی �
آهنݡگساز: حامد زمانی �
موضوع: مدافعان حرم �
سال تولید: 1393 �

گردان  �
شاعر: پیمان طالبی، حامد زمانی �
آهنݡگساز: حامد زمانی �
موضوع: پیروزی غزه  �
سال تولید: 1393 �

نحن صامدون  �
شاعر: علی فردوسی، حامد زمانی �
آهنݡگساز: حامد زمانی �
موضوع: بسیج �
سال تولید: 1393 �

ثریا  �
شاعر: علی فردوسی �
آهنݡگساز: حامد زمانی �
موضوع: مقاومت  �
سال تولید: 1393 �

9 دی� 
شاعر: جواد محمد زمانی� 
آهنݡگساز: حامد زمانی� 
موضوع: یوم اهلل 9 دی� 
 � سال تولید: 1393

 تیتراژ سریال آسمان من آخرین قدم� 
شاعر: حامد زمانی� 
آهنݡگساز: حامد زمانی� 
 � سال تولید: 1394

 بگو نه� 
شاعر: حامد زمانی� 
آهنݡگساز: حامد زمانی� 
 � موضوع:  اعتیاد
 � سال تولید: 1394

 سپر� 
 � شاعر: احمدبابایی، مرتض آل کثیر
آهنݡگساز: حامد زمانی� 
موضوع: مدافعین حرم� 
 � سال تولید: 1395

 رفیقم حسین� 
 �  شاعر: سعید پاشازاده
آهنݡگساز: حامد زمانی� 
موضوع: هیئت و مدافعان حرم� 
 � سال تولید: 1395

 سردار من� 
 شاعر: قاسم صرافان� 
آهنݡگساز: حامد زمانی� 
موضوع: شهید حاج حسین خرازی� 
 � سال تولید: 1395

زینت آسمون �
تیتراژ دیروز امروز فردا �
 هم بند �
زیبایی عشق �
متالشی �
تحریم �
 دستمو بگیر �
حضرت مهتاب �
تیتراژ برنامه شناسنامه �
فریاد فردا �
ایران سربلند �
شهر باران �
امیر مؤمنان �
ماه تو �
امروز هنوز تموم نشده �
عشق پاک �

سمت خدا �
دلتنگ کربال �
مشق عشق �
پایداری �
محمد ؟ص؟ �
فصل رسیدن �
رسوالن راز خورشید �
راز روشن �
چشم مجنون �
تیراژ کرکره �
بهارم �
فردو �
شکوفه سیب �
صبح امید �
گله از گرگ �
إلی أین �

امام رضا 2 �
ماهواره �
ماه نیزه ها �
فرمانده �
جنگ اقتصادی �
مرگ = آمریکا �
تازه اول عشق است �
مردان مأموریت سخت �
پرواز �
آرمیتا �
نفس تازه کنیم �
یا َرب �
قدس �
اهل نبرد �
ما می رویم �
لشکر فرشتگان �

جهاد �
زنگ هنر �
ناحله الجسم �
بی بی بی حرم �
جوون �
هفت تیر �
خادم الحسین �
فرمانده السالم �
آزادی �
زبون مادر �
بگذرد �
ما ُبرده ایم �
ربنا �
دالرام �
خبری هست �
شمشیر �

فاتحان آسمان �
بی سیم چی �
برد غیرت �
ریل �
ِولوله �
ترور 97 �
سرانجام �
این روزها �
بی نیاز �
حضرت ماه �
خاک عزیز �
شبیه تو �
شهریاران جوان �
شب قدر �
حماسه بیتاب �
بگو نه �
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حامـــد زمانی و ســـه مســـاله مهـــم »عقانیـــت قدســـی«، »رابطه  �
گاهی« نطـــق« و »رســـیدن بـــه آ

هنـــگام تعریف انســـان وجـــه تمایز انســـان با حیـــوان را در قـــدرت نطق 
او می داننـــد. یعنـــی می گوینـــد انســـان حیـــوان ناطق اســـت. این نطق 
گفتـــن پدیـــدار می شـــود؛ امـــا باید  هرچنـــد در صـــورت ظاهـــری ســـخن 
که نطق صرفـــا و بـــه تنهایـــی آوای های مختلـــف و منظم  کنیـــم  دقـــت 
نیســـت. بســـیاری از حیوانات هم ایـــن توانایی صـــدور آوا و صداهای را 
که مـــا این آواهـــا را نطق نمـــی دانیم. به واقـــع هر نقطی  دیگـــری دارنـــد 
که مفاهیـــم را ممکن می کند  خـــواه ناخواه عقالنیتی در پـــس خود دارد 
و مـــا بـــا ایـــن مفاهیـــم می توانیـــم معانـــی پیچیـــده و انتزاعـــی را بیـــان 
کنیـــم. بـــه بیان دیگـــر وقتی شـــما می گویید انســـان ناطق اســـت، یعنی 
که نطـــق می کند  اندیشـــه اش را به زبان  انســـان عاقل اســـت و هنگامی 

می آورد.
کار رفتـــه از اهمیت زیـــادی برخوردارنـــد  زیرا  در ایـــن نطـــق مفاهیـــم بـــه 
ح دهند.  ایـــن مفاهیـــم قصد دارنـــد معانی آن تفکـــر را برای دیگری شـــر
کار رفته در هر ســـخنی و در  بدیـــن ترتیب  شـــما بـــا رجوع به مفاهیـــم به 
کلیـــات آن در هرزبانی می توانید بگویید  این انســـان چـــه میزان از عقل 

را برخوردار اســـت . 
گفتـــه و ارتبـــاط  کـــه یـــک فـــرد بـــا تـــو ســـخن  از ســـوی دیگـــر هنگامـــی 
کلـــی اش تـــو را بـــه مفاهیـــم خـــود و در نهایـــت به  می گیـــرد، در صـــورت 
منطـــق و عقالنیـــت خود توجـــه می دهد و ایـــن ارتباط، یک نـــوع توجه 
گاهـــی فـــرا می خوانـــد. هر  در تـــو ایجـــاد می کنـــد و تـــو را بـــه ســـطحی از آ
گاهی دارای عقالنیت، فهـــم و معرفت باالتری  که این ســـطح از آ میـــزان 
کمال  که انســـان  باشـــد ایـــن نطـــق قابلیـــت شـــنیدن دارد. و از آنجائی 
گراســـت، دوســـت دارد بهترین را همیشه داشته باشـــد. در یک مصادره 

گفت«. گفـــت و جـــزء حق نشـــاید  بـــه مطلـــوب » هر حـــرف نباید 

کـــه خواننـــده ای شـــروع بـــه خوانـــدن می کنـــد  به واقـــع دارد  هنگامـــی 
دلتنگـــی یـــا همـــان عالقـــه اش را بیـــان می کند. بـــه نظر باید امـــر مهمی 
کســـی بخواهد برای آن ریاضت بکشـــد، ســـالها  که  وجود داشـــته باشـــد 
کنـــد و عمـــر خویـــش را صـــرف آن بنمایـــد تـــا از آن بگویـــد. پس  تمریـــن 
کـــه هنرمندی شـــروع به عرضـــه هنـــرش می کنـــد، در واقع در  هنگامـــی 
کـــردن اســـت و به زبـــان هنـــر تکلم می کنـــد و طبـــق منطق  حـــال نطـــق 
که به آن اشـــاره شـــد مـــا را به یـــک امرمهم دعوت می کنـــد و وجه  قبلـــی 
گفتـــه اش جلب می کند. ایـــن امر مهم او را آزرده اســـت  مـــا را  به ســـوی 

و مـــی خواهـــد این دلتنگـــی اش را با مـــا در میان بگذارد و مانند نشـــانه 
کـــه ما را بـــه یادآوری فـــرا می خوانـــد، با آهنـــگ هایش امـــوری را  هایـــی 

کند.  به مـــا یـــادآوری 
گوش می دهد، بـــا آن انس  در ایـــن رابطه مســـتمع نیـــز به آن موســـیقی 
گفـــت آن عقالنیت را قبول می کند و دلبســـته  گیرید و شـــاید بتـــوان  می 
آن می شـــود. زیـــرا ما نیز به دنبال دلتنگی ها و نشـــانه هایی از رســـیدن 
بـــه وصـــال هســـتیم. پـــس در رابطـــه ای دو طرفـــه ایـــن خوانـــدن و این 
کننده شـــأن انســـانی و ســـطح عقالنیت  گاه تعیین  گـــوش دادن ناخودآ
گـــوش دادن ها فهم خـــود را متعین می  مـــا نیز هســـت؛ زیرا مـــا با انس و 

که در جســـتن آنـــی، آنی« کنیـــم: »هر چیز 
که معنای رنســـانس  کســـی از خواننـــدگان این ســـطور نباشـــد  احتمـــاال 
و تنزل عقل انســـان از ســـاحت قدســـی را بـــه عقالنیت ابـــزاری و تحدید 
کـــه از ســـاحت  بـــه محسوســـات ندانـــد. انســـان از وقتـــی  موجـــودات 
قدســـی بریـــد و عالـــم برایش ناســـوتی شـــد،  دلتنگی و عقالنیـــت اش نیز 
گر امـــر متعالـــی مرده  کـــرد. ا بـــه زمیـــن و تمنیـــات جســـمی تغییـــر پیـــدا 
باشـــد، انســـان چیزی جـــز حبـــس در  خواســـته های زمینی چـــه دارد؟ 
بـــرای همیـــن دعـــوی اش زمینـــی و اراده اش از برای لذت و قـــدرت فراتر 
که مفاهیم و عقالنیـــت خوانده های مدرن  نمـــی رود. بی دلیل نیســـت 
نیـــز نمی تواننـــد از عالم ناســـوت با همـــه متعلقاتـــش فراتر برونـــد. اینجا 
مفاهیـــم مـــدرن نیـــز بـــه خاطـــر تغییـــر عالنیـــت اش متفاوت می شـــود. 
صلـــح بـــرای اصـــالح و فـــالح نیســـت؛ بلکـــه اجـــازه ای برای همزیســـتی 
اســـت تـــا دم مـــرگ.  معیاری بـــرای حـــق و حقیقت نیســـت. اصوال حق 
که انســـان می فهمـــد و می خواهـــد. در نتیجه این امور  آن چیزی اســـت 
که بـــر مـــدار قـــرارداد اجتماعی اســـت. عشـــق نیز ســـاحت  نـــه بـــر حـــق، 
متعالـــی نـــدارد و در یـــک رابطه موقـــت ناپایدار بین دو شـــخص محدود 

می شـــود. 

موسیقی مدرن، موسیقی انسان زمینی است �
در ایـــن میان، موســـیقی مدرن هم تنها بازتاب دردی در انســـان اســـت 
گرفته اند. دیگر انســـان، انســـان نیســـت بلکه   که ســـیل ایســـم ها او را فرا
Human اســـت . Human  هویـــت تازه دارد، نطق نمی کنـــد بلکه حیوان 
باهوش اســـت. ســـاحت قدســـی ندارد، بلکه درد فطری مـــا را  فراموش 
کـــرده، آن را پنهـــان می کنـــد و میـــل بـــه وطـــن ابـــدی مـــا را  به پســـتوی 
خاطـــرات تاریخی و افســـانه هـــای اولین حوالـــه می دهد و نیـــاز تازه ای 

برای مـــا به وجود مـــی آورد. 

گفت و گو با حسین نجفی دکترای جامعه شناسی دانشگاه تهران

 درجه نطق حامد زمانی 
متعالی است

هنگامی که شما رجوع می کنید به نطق 
انسان، به مفاهیمی که به کار می برد 
می توانید بگویید این انسان چه میزان 
از عقل و اموری که انسان را اشرف 
مخلوقات می کند بهره دارد.  

ویژه نامه تقدیر از 
حماسه خوان جوان انقالب

حامد زمانی
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که آهنگ ها و ســـبک هـــای مدرن دردی جز زیســـت  بـــی دلیل نیســـت 
کـــم می خورند  ندارنـــد. بـــرای مثـــال رپرها در نقـــد اجتمـــاع، از آنکه چرا 
کم منتفـــع هســـتند، می خوانند. پاپ ها بیشـــتر  کـــم می خوابنـــد و یـــا  و 
که »دیگه « باید  دلتنگ معشـــوقه زمینی خود هســـتند، از »دیونه« ای  
»اخم هـــا« یـــش را بازکنـــد  می گویند و یا اوج خواســـته آنهـــا وطن زمینی 

و مرزهـــای موهوم جغرافیایی اســـت . 

حامد زمانی ما را به چه چیزی فرا می خواند �
بـــا ایـــن چند مقدمـــه باید دید حامـــد زمانی مـــا را به چـــه می خواند و از 
چـــه نـــوع دلتنگی برای ما خبـــر می دهد. مســـاله حامد زمانـــی یادآوری 
که دنیـــای مـــدرن او را اســـطوره های  اســـت.، یـــادآوری همـــان چیـــزی 
اولیـــن می داند. یادآوری امر متعالی و عقالنیت. نطق او قدســـی اســـت. 
که  به  کســـی را  کند  او مـــا را دعـــوت به خویشـــتن می کند و خـــدا رحمت 
کجا  کجا آمده اســـت ، بـــرای چه آمـــده و به  یـــاد مـــا بیاندازد انســـان »از 

رفت.« خواهد 
زمانـــی مـــا را بـــه مجاهدت بـــی وقفه فـــرا مـــی خواند تـــا بتوانیـــم از این 
گناهی بی همتاســـت.  کنیم. نشســـتن و توقف در نزد او  وضعیـــت عبور 
گناهه، عشـــق  »گنـــاه مـــن،  بـــه انتظـــار تو نشســـتنه    نشســـته عاشـــقی 

 . رفتنه« 
مجاهـــدت بی انتهـــا خاصیت این مســـیر مقدس اســـت. بـــرای همین 

می گویـــد: »جـــای نشســـتن اســـت مگـــر زیـــر نـــام تـــو       بـــی رگ 
چگونـــه دم بزنـــم از قیـــام تـــو«. در نظر زمانـــی ما برای بازگشـــتن 
کنیـــم و در این هبـــوط زمینی  به ســـاحت قدســـی بایـــد تـــالش 
کســـی« باعث شـــود »که بیـــداری «  نبایـــد »گرمی خوابه چشـــم 
یادمـــان بـــرود. ما دوبـــاره بیدار شـــده ایم و » بـــاری از امـــروز« بر 

کجا«  دوش داریم. در این راه پرمشـــقت »همه منتظـــر تا ببینن 
مـــا از ایـــن »جاده ی عشـــق، دل« می بریـــم . اما به ما 

که صبر در جهاد و »ایســـتادن  یـــادآوری می کند 
کار ماســـت« .  ، فقط 

برخـــالف تمنیـــات و موهومـــات مـــدرن  »ما 
کـــه قصمـــون ،قصـــه ی خـــواب نیســـت« و 
چـــون در پـــی حقیقـــت هســـتیم نبایـــد در 
کنیم  ایـــن راه بـــه وسوســـه خناثان شـــک 
. بلکـــه بایـــد »دل بـــه دریـــا « زده و پیـــش 
برویـــم . انتهـــای ایـــن راه اقیانوس اســـت 
نـــدارد، مـــرداب  کـــه هیـــچ حـــد و مـــرزی 
تعلقـــی بـــه ایـــن راه نـــدارد. عالم قدســـی، 
پـــس  اســـت؛  آالیـــش  بـــی  و  ک  پـــا عالـــم 
نیســـت«.   مـــرداب  رود،  ایـــن  »ســـرانجام 
کســـی الیق  که هر  حامد یـــادآور می شـــود 
این مســـیر عاشـــقی نیســـت؛ زیـــرا » نورش 
نصیـــب قلـــب منافـــق نمی شـــود دلبســـته 

که عاشـــق نمی شـــود«. این راه، راهی  مقام 
گـــروی دنیا داشـــته  کـــه بتوانـــی دل در  نیســـت 
کنـــی. برای  باشـــی و در ایـــن مســـیر طـــی طریق 
گندم ری  که  گر  همیـــن معتقد اســـت : »در دل ا

ٌکشـــته  گر  ِکشـــته ای نیـــا    خـــود را به پای درهم ا
ای نیـــا«. 

نجـــات  کشـــتی  را  مبتالیـــان  بـــرای  چـــاره  راه  او 
حســـین علیـــه الســـالم می دانـــد و خیمـــه اش را 
تنهـــا زبـــان مشـــترک همرزمانـــش معرفـــی می کند 

کشـــتی نجـــاِت خـــدا ناخـــدا حســـین     راز بـــه هم تنیـــدن دل های  »در 
حســـین« ما 

گـــر برخـــی تـــداوم هویـــت مـــا را در مرزهـــای جغرافیایی و زبان فارســـی  ا
یـــا ترکـــی تعریـــف می کننـــد، او مـــا را به خیمـــه حســـین علیه الســـالم فرا 
که  می خوانـــد و تنهاتریـــن زبـــان مشـــترک ما را حـــب الحســـین می داند 
خداوند در دل ما به امانت نهاده اســـت: » حب الحســـین یجمعنا شـــد 

نشـــان مـــا         در خیمـــه حســـین یکی شـــد زبان ما«
کـــردن آمـــده اســـت؛ امـــا نفـــی او نفـــی زندگـــی نیســـت،  او بـــرای نفـــی 
بلکـــه احیـــای زندگـــی اســـت. او »مـــرگ بـــر« می خوانـــد ولـــی مـــرگ او 
عیـــن بیـــداری اســـت » مرگ بـــر بریدن نفـــس، مرگ بـــر قفس، مـــرگ بر 
شـــکوه خـــارو خـــس، مرگ بـــر هوس، مـــرگ بر حقـــوق بی بشـــر، مرگ بر 
تبـــر« . او انســـان مـــدرن و خواســـته هـــا و آرمـــان هایش را نفـــی می کند. 
نمی خواهـــد بمیـــرد، بلکـــه می خواهـــد بـــا مـــرگ زنـــده شـــده و زندگـــی 
کنـــد و مهـــم تریـــن راه زندگـــی را در آزادی و نفـــی از یـــوغ ظلم و ســـتم و 
اســـتکبار می دانـــد؛ پـــس  نفی می کند، هرچـــه مفهوم مســـتکبرانه را . او 
که او مـــا را به آن فرا  کند زیـــرا عقالنیتی  می خواهـــد مفاهیـــم ما را عوض 
می خوانـــد ، عقالنیت Human نیســـت ،  Human انســـان طاغی اســـت. 
کرده؛  ایـــن انســـان مفاهیمی بـــه ظاهر خـــوش را را برای زندگی درســـت 
ولـــی بـــا ابزار قـــرار دادن آن بـــه مرگ و انقیـــاد دیگران می اندیشـــد، پس 
غ، مـــرگ بر  زمانـــی بـــا صـــدای رســـا می خوانـــد  » مرگ بـــر فســـاحت دور
گورهای دســـته  کشـــتزارهای مین«، » مرگ بر  ســـیم های خاردار و 

جمعـــی و بند هـــای انفـــرادی زمین«
کردن انســـان ها ناراحت اســـت، زیرا خـــود پیرو یک  او از دربنـــد 
آزادمـــردی بـــه نـــام حضـــرت روح اهلل اســـت. برای همیـــن تکرار 
گرده  می کنـــد »مـــرگ بـــر تازیانه هـــا، تازیانه هـــای بی امان، بـــه 
هـــای بی گناه بـــردگان«. مـــرگ های زمانـــی ســـاحت  Scienceرا 
کـــه صرفا زمینی و ابزار دســـت  هـــم رها نمی کنـــد و علمی را 
مســـتکبران اســـت، بر نمی تابـــد. بـــاور دارد این چه 
کـــه  از آن بـــرای »کشـــتن جوانه ها«،  علمی اســـت 
» انتشـــار ســـم، در زالل رودخانه ها« انســـان ها را 
نابـــود می کند و در شـــعاری بلند اعـــالم می کند 
گهانی صـــد هـــزار زندگی، در  »مـــرگ بر مـــرگ نا

یکـــی دو ثانیه با ســـقوط علم از آســـمان«. 
زمانـــی  گفـــت  بایـــد  بنـــدی  جمـــع  یـــک  در 
بـــه ســـان مـــرادش »حضـــرت روح اهلل« بـــت 
شـــکنی می کنـــد . او بـــت مفاهیـــم طاغوتی را 
می شـــکند و بـــا امیـــدواری تمـــام شـــما را برای 
طـــی ایـــن طریـــق نورانـــی دعـــوت می کنـــد. این 
قدســـی  ســـاحت  از  فرســـنگ ها  ســـلوکی  دعـــوت 
گفتن ال  صوفـــی مســـلکانه فاصله دارد. زیرا صرفـــا با 
هـــو اال هو دردی درمان نمی شـــود؛ بلکـــه در این راه » 
کســـی به محضـــر دلبر نمـــی رســـد.«. خاصیت این  با ســـر 
کردن اســـت. در این راه، بر  راه توکل و ایســـتادگی و حرکت 
که پیروزی  کید دارد و امیدوار اســـت  ایســـتادگی و توســـل تا

از آن ماســـت و انشـــاهلل مـــا مـــی توانیم.
گفـــت: ایـــن بـــت شـــکنی صرفـــا بـــا  و در نکتـــه آخـــر بایـــد 
که می دانند  دانســـتن تکمیل نمی شـــود. بســـیاری از افراد 
ولی عمـــل نمی کنند. بـــرای ابراهیم بودن عالوه بر دانســـتن، 
جرات شکســـتن هـــم می خواهـــد و زمانی این جرئـــت انقالبی 
که بایـــد »هرچه فریاد داریم ســـر آمریکا  را بـــه ما یادآور می شـــود 

کالم مرگ بـــر آمریکا«. بکشـــیم«  و بگوییـــم »در یـــک 

حامد زمانی کاری که در خواندش 
می کند این است که  حتی دلتنگی ها 

زن به مرد را ذیل آن عقانیت قرار 
می دهد.
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محمدرضا وحیدزاده
دربـــارۀ ســـبک هنـــر انقـــالب اســـالمی و بـــه ویـــژه شـــعر، بـــه عنـــوان یکـــی 
از اجـــزای اصلـــی ایـــن هنـــر، منتقـــدان و صاحبنظـــران بـــه نـــکات مهمی 
کتاب »سبکشناســـی هنر انقالب اســـالمی«  کرده انـــد. نگارنـــده در  اشـــاره  
گفته هـــا، به تصویری روشـــن  کوشـــیده اســـت بـــا بازخوانی و تحلیـــل این 
کتـــاب هنر  و قابـــل ارزیابـــی از هنـــر انقـــالب اســـالمی دســـت یابـــد. در آن 
انقـــالب اســـالمی، جلـــوه ای از روح دورانی جدیـــد در تاریخ این ســـرزمین 
گی ها  کـــه در بطـــن خـــود، بســـیاری از ویژ معرفی شـــده اســـت؛ جلـــوه ای 
و مؤلفه هـــای انســـان مؤمـــن، مبـــارز، معتـــرض و آرمانخـــواه عهـــد انقالب 
اســـالمی را نهفتـــه دارد. هنـــر انقـــالب اســـالمی به روایـــت این اثـــر، هنری 
کـــه بـــا عصیـــان در برابـــر روح  اســـت برآمـــده از زیســـت جهان مردمانـــی 
نیســـت انگار عالـــم مـــدرن، به ســـوی جامعـــه ای آرمانـــی و روشـــن و البته 
گام برداشـــته اند و در برابـــر همۀ  زمینه ســـاز بـــرای ظهـــور آخریـــن منجـــی 

کرده اند. مشـــکالت و دشـــمنان خانگـــی و خارجـــی قـــد علـــم 
بـــر ایـــن اســـاس هنـــر انقـــالب اســـالمی هنـــری اســـت در ســـتیز بـــا معاییر 
پرتپـــش،  صریـــح،  همچنیـــن  و  خـــود  از  پیـــش  هنـــری  مدرنیســـِم 
اســـلوب مند، درگیـــر با واقعیـــت و در عین حال در ترابط با باطن هســـتی. 
عـــالوه بـــر ایـــن، یکـــی دیگـــر از مؤلفه های اصلـــی هنـــر انقالب اســـالمی را 
کنده گزینـــی و داشـــتن هاضمـــۀ قـــوی این ســـبک دانســـت. این  بایـــد پرا
که دیده به ســـوی آن ها  ســـبک قادر اســـت با توجـــه به افق های بلنـــدی 
دوختـــه، بی اعتنـــا بـــه ابهامـــات و ناپیدایی هایـــی مســـیر پیـــش رو، هـــر 
جریـــان و ســـاختار و رویه ای را بـــه تصرف خویش درآورد و بـــا دمیدن روح 
کالبد پیشـــینش بخشـــد. چنانکه شـــعر انقالب  خود در آن، جانی تازه به 
اســـالمی نیـــز نـــه از تغزل ســـبک عراقـــی پروایـــی داشـــت و نه از حماســـۀ 

ســـبک خراســـانی و نـــه حتـــی از بیان شـــخصی شـــعر نو. 
گی همـــۀ فرهنگ ها  کـــه این قـــدرت هاضمۀ بـــاال ویژ حقیقـــت آن اســـت 
که  و بـــه تبـــع آن هنرهـــای زنـــده، فعـــال و پیشـــرونده اســـت؛ بدان ســـان 
گی هـــای اصلـــی هنـــر مـــدرن غربـــی، بـــه عنـــوان مهم تریـــن  از جملـــۀ ویژ
و شـــاخص ترین رقیـــب زنـــدۀ هنـــر انقـــالب اســـالمی، بایـــد به قابلیـــِت در 
خـــود هضم کنندگـــی بـــاالی این فرهنـــگ و هنـــر و امکان تصرف و مســـخ 
کـــرد. هنـــر مـــدرن غربـــی  هـــر خرده فرهنـــگ و زیرســـبک دیگـــِر آن اشـــاره 

قـــادر اســـت به هـــر چیـــز رنگـــی از نیســـت انگاری خویـــش بزنـــد؛ حتی به 
معترضـــان و مخالفـــان و دشـــمنان خویـــش. بـــرای او چه فـــرق می کند؟ 
برابـــر نظـــم و  می خواهـــد آن چیـــز، عصیـــان هیپیســـم و هیپی گـــری در 
کشـــندۀ مدرنیته باشـــد یا اعتراض و ایده آل گرایی هنرمندان  دیســـیپلین 
مارکسیســـت در برابـــر فردگردایـــی و نفســـانیت محوری لیبرالیســـم. هنـــر 
مـــدرن قادر اســـت همـــۀ آن ها را بـــه درون خود بکشـــد و از ریـــش و موی 
آشـــفته و لبـــاس پـــارۀ هیپی هـــا تـــا ســـر و روی چریکـــی و پوشـــش نظامی 
چپ هـــا بـــرای خـــود الگوهای جدیدی از ُمد و فشـــن بســـازد و آن هـــا را با 
پوشـــاندن بـــر تـــن مدل هـــا و مانکن ها، بـــر صدر ســـالن های مـــد خویش 

 . ند بنشا
فرهنـــگ و هنـــر نیســـت انگار امـــا زنـــده و در حـــال حرکـــت مـــدرن حتـــی 
می توانـــد اصلی تریـــن نشـــانۀ مهم تریـــن دشـــمنانش، یعنـــی مجاهدان 
که در واقـــع همان  اســـالمی و بـــه تعبیر دروغیـــن خـــود، تروریســـت ها را 
چفیۀ بســـیجی های ایرانی و مبارزان فلســـطینی و لبنانی اســـت، برگیرد 
کوچک در صنعت عظیم مد و فشـــن خود مبدل ســـازد.  و بـــه عنصـــری 
او می توانـــد ایـــن چفیه هـــای ســـاده امـــا مهـــم و معنـــادار را بـــردارد و از 
ح هـــای مختلف،  معنـــا تهی ســـازد و بـــا تولیـــد انبـــوه آن در رنگ ها و طر
گردن ســـلبریتی ها و سوپراســـتارها و روسپی ها  همین نشـــانۀ آشـــنا را بر 
گـــی هـــر  فرهنـــگ و هنـــر  و رجاله هـــای خـــود بینـــدازد. همانـــا ایـــن ویژ
زنـــده ای اســـت و البتـــه هنـــر انقالب نیـــز به نســـبت نحوۀ حضـــور خود و 
کـــه پویایـــی و تپشـــمندی نمایان تری  در فرازهایـــی از حرکـــت خویـــش 
کـــه  بـــرده اســـت؛ آنگونـــه  کـــم و بیـــش بهـــره  گـــی  ایـــن ویژ از  داشـــته، 
گفت این شـــعر در مســـیر  می توان در خصوص شـــعر انقالب اســـالمی نیز 
شـــکوفایی خود همۀ تجارب پیشـــین را به اســـتخدام خویـــش درآورد و 
که  بـــا تصـــرف در اجـــزا و متعلقـــات آن ها، روح جدیـــدی در آن هـــا دمید 
کنده از ســـبک های ادبـــی مختلف، هویتی  بـــه رغم بروز نشـــانه هایی پرا
کـــه صراحت، بیان گرایی، اســـلوب گرایی،  تـــازه و متمایز داشـــت؛ هویتی 
گی های شـــاخص سبکشـــناختی  واقع گرایـــی و نمادگرایـــی از جملـــه ویژ

بود.  آن 
بـــه عنوان مثال شـــعر انقالب اســـالمی شـــعری اســـت مشـــتمل بـــر تغزل، 

همسازی گام ها
درنگی در امکان سبک شناسی موسیقی پاپ انقالبی

باید پرسید، آثاری را که حامد زمانی 
و شاعران همراه با او خالق آن ها 
بودند، آیا می توان واجد سبکی متمایز 
و مستقل دانست؛ سبکی که برآمده 
از شرایط فرهنگی و اجتماعی دورۀ 
جدیدی از تاریخ انقالب و مهم تر 
از همه، نگاه متعهدانه و انقالبی 
غ  آفرینندگان آن ها بوده است؟ آیا فار
از موضوع و مضامین، در ساختار 
موسیقایی و لحن و جنس صدای 
این آثار نشانه هایی وجود دارد که ما 
را به سوی روح حماسی، آرمانخواه، 
معترض، دردمند، امیدوار و پرانگیزۀ 
نسل جدید انقالب رهنمون باشد؟

ویژه نامه تقدیر از 
حماسه خوان جوان انقالب

حامد زمانی
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که از نیمایی تا ســـپید و از غزل تا مثنوی و حتی نوحه  حماســـه و ســـوگ 
و ســـرود، همـــۀ قالب هـــا و انـــواع را در خود جـــای داده و رنگـــی از خویش 
که در  بـــر همـــۀ آن هـــا زده اســـت. البتـــه ایـــن نظـــرگاه بـــا آرای منتقدانـــی 
گردان  گرایش هایـــی را به ســـوی فیلســـوفان متأخر آلمانی و شـــا آثارشـــان 
ایرانی شـــان می تـــوان دیـــد، تعارضاتـــی دارد و ســـر از احـــکام متصلبانـــه 
و قطعـــی ایـــن منتقـــدان در بـــاب عدم امـــکان اخـــذ تکنیـــک و ابزارهای 
که از حضـــور روح دنیای غرب  غربـــی، می پیچد و بـــه تحذیرهای ایشـــان 
کالبد غیر قابل مســـخ و تصرف این ابزارها ســـخن  و مشـــخصًا مدرنیته در 

وقعـــی نمی نهد.  می گویـــد، 
ح آن  که این بحـــث ســـر درازی دارد و مجال طر به ســـخن خـــود بازگردیم 
گی های بارز آن؛ شعری  در اینجا نیســـت. ســـخن از شـــعر انقالب بود و ویژ
که از آغاز شـــکل گیری نهضت عظیم و تاریخی امـــام خمینی ؟هر؟، همراه 
گـــذارد و هرچـــه پیش آمد، بیشـــتر به هویت  و هســـمو بـــا آن پـــا به میدان 
گذشـــت شـــعر انقالب اســـالمی از ابتـــدا خود  خـــود نزدیک شـــد. چنانکه 
که الزم  را محـــدود بـــه هیـــچ قالب و عرصـــه ای ندانســـت و در هر میدانـــی 
کـــه به موازات خلـــق آثاری فاخـــر و ارجمند  بود وارد شـــد. از این روســـت 
کالســـیک شـــعر فارســـی، بـــه حوزه هایی چـــون نوحه و  در قالب های نو و 
که بـــا انقالب در شـــعر  حتـــی ســـرود نیـــز بی توجه نمانـــد. خط جدیـــدی 
مذهـــی و به ویژه در وادی مدح و مرثیه ســـرایی آغاز شـــد، آنچنان متمایز 
که شـــعر آیینـــی را عمـــاًل بـــه دو دورۀ پیش و پـــس از انقالب تقســـیم  بـــود 
گی های شـــعر آیینی  کـــرد. به تأثیر انقالب اســـالمی بر شـــعر آیینی و نیز ویژ
کنون مقـــاالت و آثار بســـیاری پرداخته اند. از آن  دورۀ انقـــالب اســـالمی تا 
کتاب »شـــعر آیینـــی و تأثیر  میـــان جهـــت مطالعـــۀ بیشـــتر می توان بـــه دو 
انقالب اســـالمی بـــر  آن« از زهـــرا محدثی خراســـانی و نیز »شـــعر هیئت« از 

کرد.  دکتـــر محمدرضا ســـنگری مراجعه 
تأثیـــر انقالب اســـالمی بر ســـرود هم مســـئلۀ قابـــل تأمل دیگری اســـت. با 
گفت  توجـــه به پیوند ســـرود بـــا موســـیقی و درهم آمیختگی ایـــن دو باید 
انقـــالب اســـالمی با تـــداوم جریـــان فرهنگی خود توانســـت موســـیقی را از 
کارکرد  کاباره هـــا و مجالـــس بـــزم و لهو بیـــرون بیـــاورد و به جـــای  انحصـــار 
گذشـــته  کنـــد. در اینجا نیز  تخدیـــری، نقشـــی تـــازه و تاریخی بـــه آن اعطا 
از پژوهش هـــای صورت گرفتـــه در ایـــن زمینـــه، می تـــوان مســـتند دیدنی 
کارگردانـــی ســـید وحیـــد حســـینی را بـــرای آشـــنایی بـــا  »بـــزم و رزم« بـــه 
کـــرد. بـــا این همه و به  بخشـــی از ایـــن تأثیرات مهـــم و ارزشـــمند، معرفی 
خ نمود  که در عرصۀ موســـیقی دوران انقـــالب ر کارهـــای ارجمندی  رغـــم 
که به موســـیقی بخشـــیده شـــد و حتی  کارکردهـــای اجتماعی جدیدی  و 
کرد،  در لحـــن و طنیـــن آثار موســـیقایی نیز تغییـــرات محسوســـی را ایجاد 
که  کارویـــژه ای  موســـیقی پاپ بـــه جهت ســـبقۀ تاریخی خود و اشـــتهار و 
کـــز فرهنگی حکومت پهلـــوی و چهره های  پیش از انقالب به واســـطۀ مرا
شـــاخص و مشـــهور آن یافته بود، در ســـال های ابتدایی پیـــروزی انقالب 

هیچگاه مجـــال بروز مجـــدد نیافت. 
انقالبیـــون بـــه ایـــن نـــوع از موســـیقی بی اعتمـــاد بودنـــد و مـــردم نیـــز بـــا 
کـــه از ســـابقۀ آن در ذهن داشـــتند، حضور مجدد این ســـبک  خاطراتـــی 
کشـــور برنمی تافتنـــد؛ چنانکـــه یکـــی از  از آثـــار را در رســـانه های رســـمی 
کم نظیر  زمینه های مهم رشـــد و شـــکوفایی موسیقی ســـنتی و درخشش 
چهره هـــای شـــاخص آن را در ســـال های پـــس از انقالب بایـــد همین امر، 
گذشـــت  که  یعنـــی بـــه محـــاق رفتن ســـبک پاپ دانســـت. امـــا همانگونه 

انقـــالب پدیـــده ای پویـــا، زایا و زنده اســـت و تـــا پیش از رســـیدن به نقطۀ 
افـــول و قلـــب ماهیـــت خـــود، توانایی قلـــب ماهیت هـــر پدیـــدۀ فرهنگی 
ُخردتـــر دیگـــری را در ذیـــل خـــود دارد. موســـیقی پـــاپ نیز یکـــی از همان 
گذشـــته دو دهـــه از پیـــروزی انقالب  که بـــا  مـــوارد اســـت. از ایـــن روســـت 
اســـالمی و بهبـــود نســـبی شـــرایط از ســـویی و بـــروز نیازهـــا و اقتضائـــات 
جدیـــد فرهنگی از ســـوی دیگر، موســـیقی پـــاپ نیز مجدداً  ســـربرآورد و در 
شـــاخه  ای از خـــود با تأثیرپذیری از انقالب اســـالمی به مســـیرهای تازه ای 

نهاد.  گام 
گرایش ها و رویکردهـــای متأثر  که بـــا  شـــاید به عنـــوان اولین هنرمندانـــی 
از انقـــالب اســـالمی به عرضۀ برخی آثار موســـیقایی پـــاپ پرداختند بتوان 
بـــه نام هایـــی چـــون علیرضا عصـــار، حمیـــد غالمعلـــی، ناصـــر عبداللهی، 
کـــرد. در این میان امـــا نقش علیرضا  امیـــر تاجیک و چند تن دیگر اشـــاره 
که بـــه بیان  کســـانی بود  عصـــار بیـــش از دیگـــران بـــود. او از جملـــۀ اولین 
مفاهیمـــی چـــون عدالتخواهـــی، نقـــد اجتماعی و بازگشـــت بـــه ارزش ها، 
همـــراه بـــا روحی حماســـی و در قالب موســـیقی پـــاپ پرداخت. پـــس از او 
ایـــن جریان در میـــان آثار دیگر هنرمنـــدان نیز نمودهایی داشـــت و حتی 
کارهای محبوب تریـــن خوانندۀ امروز پاپ فارســـی زبان یعنی  بـــه برخی از 

محســـن چاوشـــی نیز راه یافت. 
موســـیقی پـــاپ امـــا از ســـال های پایانی دهۀ هشـــتاد شـــاهد ظهـــور یک 
که بیـــش از همۀ خواننـــدگان دیگر  چهـــرۀ جـــوان و جدید بود؛ چهـــره ای 
توانســـت صدای نســـل جوان انقـــالب و بیان کنندۀ بســـیاری از ارزش ها، 
کـــه  کســـی بـــود  دغدغه هـــا و آرزو هـــای ایـــن نســـل باشـــد. حامـــد زمانـــی 
در طـــی این ســـال ها بـــا آثـــار پرتعـــداد و محبوب خـــود، پیونـــدی محکم 
میان موســـیقی پاپ و عواطف و مســـائل جوانان دغدغه منـــد، آرمانخواه 
کـــه شـــاعران  کـــرد. در ایـــن میـــان تأثیـــر ترانه هایـــی را  و انقالبـــی برقـــرار 
جـــوان انقـــالب اســـالمی، از جمله مهدی ســـیار، میـــالد عرفانپور، قاســـم 
کثیر، علی فردوســـی و  صرافـــان، محســـن رضوانـــی، مرتضـــی حیـــدری آل 
پیمـــان طالبـــی در همکاری بـــا خوانندۀ انقالبـــی و جوان موســـیقی پاپ 
ســـال های اخیر ســـروده بودنـــد نباید از نظر دور داشـــت. در واقع همســـو 
بـــا آثـــار حامد زمانی یک بار دیگر شـــعر انقالب اســـالمی در دهـــۀ چهارم از 
گذشـــته، پویا و پرتپش آمـــادۀ پذیرش هر  کرد، همچون  عمـــر خود ثابـــت 

نقش ضـــروری و مهمی اســـت. 
کامـــل بـــا  بـــه راســـتی ترانه هـــای ایـــن شـــاعران، در تعامـــل و تناســـب 
و صـــدای  ملـــودی  بـــا  کار موســـیقایی، شـــرایط همگامـــی  اقتضائـــات 
کردنـــد و در شـــروع فصل تـــازه ای از  خواننـــده را درک و بـــه خوبـــی اجـــرا 
کنون باید پرســـید، آثاری را  هنر انقالب اســـالمی ســـهمی بســـزا یافتند. ا
کـــه حامد زمانی و شـــاعران همـــراه با او خالـــق آن ها بودند، آیـــا می توان 
که برآمده از شـــرایط  واجد ســـبکی متمایز و مســـتقل دانســـت؛ ســـبکی 
فرهنگـــی و اجتماعـــی دورۀ جدیـــدی از تاریـــخ انقالب و مهم تـــر از همه، 
غ از  نـــگاه متعهدانـــه و انقالبـــی آفریننـــدگان آن هـــا بـــوده اســـت؟ آیا فـــار
موضـــوع و مضامیـــن، در ســـاختار موســـیقایی و لحـــن و جنـــس صدای 
کـــه مـــا را بـــه ســـوی روح حماســـی،  ایـــن آثـــار نشـــانه هایی وجـــود دارد 
آرمانخـــواه، معتـــرض، دردمند، امیـــدوار و پرانگیزۀ نســـل جدید انقالب 
که این ســـؤال، پرسشـــی مهم اســـت  رهنمـــون باشـــد؟ به نظر می رســـد 
گذشـــت زمـــان بیشـــتر و ورود جدی تـــر افـــراد متخصـــص و  کـــه نیازمنـــد 

صاحب نظـــر بـــه میـــدان نقد هنری اســـت. 
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 قاسم صرافان از شاعران توانمند کشور 
است که شاعر دوازده، سیزده اثر از آثار حامد 
زمانی بوده. شعر صرافان و خوانندگی حامد 
زمانی یک تجربه تیمی موفق را در این سال ها 
بوجود آورده، که به کرات انجام شده و یک 
فضای مشترکی بین این دو شکل گرفته؛ 
قاسم صرافان در این مصاحبه این فضای 
ح داده و ما را در این  مشترک را برایمان شر
تجربه سهیم کرده است.

که  � کارهای مشـــترکی  آقـــای صرافان می خواهم بدانم در فضای اولین 
با حامـــد زمانی انجام دادی، از پخشـــش، از بازتابش چه اتفاقاتی افتاد، 
گرفتیـــد؟ چون باالخره شـــما توی آن ســـال های 92 و  چـــه تصمیم هایی 

93 خیلی نزدیـــک بودید به حامد.
کتـــر جالـــب و جـــذاب و متفاوتی  کارا کتـــر خـــود حامـــد بـــرای من خیلـــی  کارا
اســـت. چون حامـــد یک ترکیبـــی از ذهنیت ها، مطالعۀ خوب، ســـواد خوب 
به اضافۀ خالقیت و اشـــراف نســـبی نســـبت به شـــعر دارد. خودش دست به 
قلم اســـت. شـــعر را خوب می شناســـد و به هرحال توانمنـــدی صدایش هم 
کنم بی نظیر اســـت و  که حداقل در فضای ارزشـــی و خوانندگان ارزشـــی فکر 

کم  نظیر باشـــد.  کل فضای موســـیقی پاپ هـــم فکر می کنم  حتـــی در 
کلیـــد خورد و متبرک شـــد.  کار مـــا با اســـم مبـــارک آقا رســـول اهلل؟ص؟  شـــروع 
که اصال به تعامل و بازخورد و اینها نکشـــید؛  کار آنقـــدر ضرب االجلی بـــود  آن 
یعنـــی در یک فرصت بســـیار محدودی که حامد داشـــت می رفت اســـتودیو 
کند، شـــعر سروده شـــد و ابیاتی را هم آقای رستمی  کار را اجرا  و می خواســـت 
که همین االن هـــم وقتی به  کاری شـــد  کـــرد و در نهایت ایـــن تالش  اضافـــه 

میـــالد پیامبر نزدیک می شـــویم، صداوســـیما مکـــررا آن را پخش می کند. 
کار خـــوب اســـت و خـــودم بـــدون مناســـبت  خیلـــی حســـم نســـبت بـــه آن 
که آقا رســـول  کارهایی شـــد  گـــوش می دهـــم. فکـــر می کنم از  کار را  گاهـــی آن 
اهلل؟ص؟ هـــم بـــه شـــعرش و هـــم به شـــکل اجرایـــش عنایـــت ویژه داشـــتند. 
کار خالقیـــت حامـــد در تلفیـــق فضاهایـــی که ســـه زبـــان دارد و یک  در ایـــن 
کار طوالنی ســـت، بـــه چشـــم می آیـــد. یـــک بخشـــی بـــا شـــعر غیرمحـــاوره 
وکالســـیک تر یک بخشـــی با شـــعر محاوره و در حقیقت چهارپاره های پاپ تر 
کار حامد  کـــه در ابتـــدای  و یک بخشـــی با شـــعر عربـــی. نکته مهم ایـــن بود 
که این تصمیم واقعا  کار وجود داشـــته باشـــد  که ِتم عربی در  گرفت  تصمیم 

کار را خیلی بـــاال برد. کار و تناســـب  زیبایـــی 
ایـــن اتفاق باعث آشـــنایی ما شـــد و ما بالفاصله آلبوم بیســـیم چی را شـــروع 
که یک شـــعر اصلی یعنی شـــعر  کردیـــم. مـــن در آن آلبوم ســـه شـــعر داشـــتم 
کند. از این شـــعر یک اتـــود اولیه را  بیســـیم چی را خـــود حامد قـــرار بود اجـــرا 
کار حامد  قبال نوشـــته بودم. با همین تعامل و همین نـــگاِه دوباره به فضای 
و همیـــن المان هاِی صدای حامد، یعنی شـــکل بیـــان، جنس صدا، جنس 
کامال از آن حالـــت اولیه دگرگون  کردم و  موســـیقی، من آن شـــعر را بازنویســـی 

کتر بیسیم چی شعر حفظ  کارا شـــد. روی شـــکل دیگری اســـتوار شـــد و فقط 
شـــد. خـــود حامـــد هم وقتی شـــعر را دیـــد گفت قاســـم حالـــت خیلی خوب 
کردم. یعنی توانســـته  بوده این شـــعر را نوشـــتی. من آن حال خوبت را حس 
کامال  که خـــود خواننده  بـــودم دقیقا بـــا آن روحیه، با آن نگاه، با آن جنســـی 

اشـــراف دارد هماهنگ بشوم.

یکـــی از اتفاقاتی که به لحاظ شـــعری در کارهـــای حامد زمانی می افتد  �
که به خـــاف جاهای دیگر قبـــل از اینکـــه خواننده تصمیمی  این اســـت 
کـــه بایـــد از شـــعر ملودی  بگیـــرد شـــعری هســـت و این آهنگســـاز اســـت 

بســـازد و آهنگ شـــعر را کشـــف می کند. 
کار می کنیم، اســـمش را می گذارم موســـیقی  که داریم  ببینید در این فضایی 
محتوایی. در این موســـیقی محتـــوا اولویت دارد. بنابراین اینجا بهتر اســـت 
کرده ام بـــه این مســـئله که وزن  که دســـت شـــاعر باز باشـــد. قبـــال هم اشـــاره 

شـــعر، مضمون و فضای ذهنی شـــاعر است. 
گفتن بـــه وزن فکر نمی کنم بـــه مضمون فکر می کنـــم و در  مـــن هنگام شـــعر 
کـــردن در آن فضا.  مضمون فرو می روم. اســـمش را غواصـــی بگذاریم یا پرواز 
که محاوره باشـــد یا غیرمحـــاوره، مضمون  کالم را  در ایـــن فضا حتی جنـــس 
که بعضی وقت هـــا ملودی های  مشـــخص می کند. بنابراین درســـت اســـت 
که خوب اســـت و  خیلـــی دلنشـــین و زیبایـــی به ذهـــن آهنگســـاز می رســـد 
که با یک خرده دســـت و بال بســـته تر  باید  ارزش دارد، اما این شـــاعر اســـت 
کلمات را بچینـــد و تصاویر را ایجاد بکند. بنشـــیند در این فضای ملودیک و 
کار در فضای محتوایی  که من و حامد با هم انجام دادیم،  کارهایی  کثـــر  در ا
دارد انجـــام می شـــود. در ایـــن فضا پایه شـــعر اســـت، پایه محتواســـت، این 
که برای  کـــد دارد. این خودش یک پیام دارد. درســـت اســـت  خـــودش یک 
کارهای خاص،  آهنگســـاز زحمت بیشـــتری ایجاد می کند؛ اما چون در ایـــن 
کارهاســـت تفاهم بیشـــتری بوجـــود می آید. و  حامـــد زمانی آهنگســـاز ایـــن 
این خـــودش یک جـــور همدلی و همزبانـــی ایجاد می کند. مـــن فکر می کنم 
کاِر مشـــترک منتشـــر شـــده داریم،  در تجربه ایـــی که شـــاید نزدیک به 14،13 
گفته شـــده و بعد بدون اینکه به  که شـــعر  تعداد زیادی اش اینجوری اســـت 
که دلچســـب  مشـــکل ملودی اش بخوریم، حامد توانســـته روی آن ملودی 

کند.  کار را تولید  خودش بـــوده 

کارهـــا ایـــن رابطه برجســـته تر بـــوده و  � کـــدام یـــک از   فکـــر می کنـــی در 
گرفته؟ ارتبـــاِط بهتـــری بین شـــما شـــکل 

کـــه ایـــن اتفـــاق درش نیفتاده باشـــد. اســـم  کاری را تقریبـــا نمی بینـــم  مـــن 
کار  کـــه ببرم شـــاید مخاطبین هم ایـــن را تأیید بکنند. مثـــال همین  کارهـــا را 
کار آزادی، جهاد مغنیه، خادم الحســـین، ســـردار من،  بیســـیم چی، بعدش 
خبـــری هســـت محصول ایـــن تفاهم اســـت. و تقریبـــا از بیســـیم چی به بعد 
کردیم یـــک جورایـــی در اوج خودش قـــرار می گرفت.  کـــه منتشـــر  هـــرکاری را 
کـــه باعث امیـــدواری خود  امـــا یک نکتۀ مثبت در این ســـوال شـــما هســـت 

گفت وگو با قاسم صرافان در پیوند شعر و موسیقی

کار حامد
 شعر محور است

کثر کارهایی که من و حامد با هم  در ا
انجام دادیم، کار در فضای محتوایی 
دارد انجام می شود. در این فضا 
پایه شعر است، پایه محتواست، این 
خودش یک کد دارد. این خودش 
یک پیام دارد. درست است که برای 
آهنگساز زحمت بیشتری ایجاد می کند؛ 
اما چون در این کارهای خاص، حامد 
زمانی آهنگساز این کارهاست تفاهم 
بیشتری بوجود می آید.

ویژه نامه تقدیر از 
حماسه خوان جوان انقالب

حامد زمانی
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که همیشـــه این حرکت به نوعی صعودی بـــوده. ما هرکاری  من اســـت. این 
کردیـــم که از قبلی هـــا بهتر جـــواب داده و ارتبـــاط برقرار  کـــه ســـاختیم، حس 
می کنـــد و محکم تـــر اســـت. چفت و بســـتش بهتـــر در هـــم تنیده شـــده و تار 
گرفتـــه. این یـــک اتفاق  کنـــار هـــم قرار  و پـــود و کالم موســـیقی و اینهـــا بهتـــر 

امیدوارکننده است.

نقـــاط فکـــری، محتوایـــی و عامـــل مشـــترک شـــما و حامـــد زمانی چه  �
بوده؟ 

ک همـــۀ اینها شـــاید اعتقاد باشـــد. اعتقـــاد به یـــک جهان بینی همه  اشـــترا
کردیم داشـــته باشـــیم و یک نخ تســـبیح در همۀ  جانبـــه. این نگاه را ســـعی 
اینهـــا وجـــود داشـــته باشـــد. مـــا می خواهیـــم دنیـــای خودمـــان را، دنیـــای 
کنیم، نـــه یک دنیای فقط زیبای شـــیِک تک بعـــدی. یک دنیایی  بهتـــری 
کـــه وقتـــی از مبارزه می گوینـــد، ما رأیـــُت اال جمیال را ببینیم، وقتـــی انتقادی 
وارد می شـــود بـــا همین نـــگاه نقد وارد کند. وقتـــی از اربعیـــن و از اعتقادات و 
کند. یعنی  امـــام حســـین؟ع؟ می گوید، بـــا این نگاه همـــه جانبه به آن نظـــر 
که  که فقط اشـــک بگیرد، امام حســـینی است  اینکه امام حســـینی نیســـت 
اجتماعی اســـت و تکلیف مـــن را می خواهد با اوال با خـــودم و بعد با جامعه و 

کند. روزگار خـــودم و دنیای خودم مشـــخص 
کار مثال  که فقط شـــعار بدهیم.   پـــس در ایـــن جهان بینی ما تـــالش نکردیم 
که ما  که من نوشـــتم، شـــعاری ترین اثری هســـت  مـــرگ مســـاوی آمریکایی 
درآوردیـــم؛ امـــا آن هـــم پـــر از المان هـــای هنری و جذاب و دلنشـــینی اســـت 
کـــه بـــا منطـــق و بیان انتقـــادی همراه اســـت. ســـوال ایجـــاد می کنـــد، تلنگر 
کـــه اصال مرگ غیـــر از اینها چیســـت؟ بنابراین وقتی راجـــع به آمریکا  می زنـــد 
صحبـــت می کنم، وقتـــی راجع به پیامبـــر؟ص؟ صحبت می کنـــم، وقتی راجع 
بـــه بحث های هفـــِت تیر و انتقـــاد اجتماعی صحبت می کنم، راجـــع به امام 
حســـین؟ع؟ صحبـــت می کنـــم، آن نـــخ تســـبیحش، همان جامـــع بودنش 

است. 

درمورد حامد زمانی و همکارانش از این برچســـب سفارشی نویسی و  �
سفارشـــی سازی استفاده می شـــود؛ این را چطور تحلیل می کنی؟

که شـــما به آن اعتقاد نداشـــته باشـــی. نوعی  یک اثر وقتی سفارشـــی اســـت 

که  زور پشـــت قضیـــه اســـت. جبر معاِش، جبر سیاســـت یـــا هر جبـــر دیگری 
گر نباشـــد ایـــن اتفاق نمی افتد. وقتـــی آن هنرمند خودش بـــه آن حوزه، به  ا
کار نیســـت.  آن مطلب، به آن موضوع اعتقاد داشـــته باشـــد دیگر جبری در 
کنون انجام دادیم موضوع را شـــاید از جایی  که ما تا کارهایی هم  قاعدتـــا در 
گرفته باشـــم اما مابقـــی اش دغدغه ها و نگاه ها و مطالعات و اندیشـــه ها و به 
گفتنـــد دربارۀ پیامبر  هـــر حال تفکرات خـــود آن تیم تولید اســـت. مثال به ما 
شـــعر بگویید، یا دربـــارۀ مثال بحث هـــای اعتقادی اجتماعی مثـــال هفِت تیر 
کار تیم بوده  شـــعر بگویید. موضـــوع را پیشـــنهاد داده اند امـــا ادامۀ مســـیر، 

است. 
کـــه در آن زمـــان تجربیـــات قبلی و  بـــرای مـــن ســـفارش یک تلنگـــری شـــده 
شـــاعرانگی های قبلی را به ســـمت موضوع جهت بدهم. خیلـــی اوقات هم 
متوســـل می شـــوم به خود آقا سیدالشهدا. خوب اینها آن شـــور را و آن حس 
که نوشـــتم حاال چه  کارهایی  و حـــال را ایجـــاد می کند، بنابراین با خیلـــی از 

کارهای دیگر، اشـــک ریختم.  کردیم چـــه  کـــه با حامد اجـــرا  کارهایـــی 

تجربه شـــما از شـــاعرانگی در مضمون هایی مثل شـــهدای دانشجو و  �
شـــخصیت های کشـــور چگونه است؟

که جنس زبـــان هم باید مختص این موضوعات باشـــد و در  کرد  بایـــد توجه 
گـــر بخواهم راجع به بیســـیم توی غزل  حقیقـــت متفاوت باشـــد یعنی مثال ا
که االن بـــرای ترانه  یـــا مثنوی بگویـــم، خود به خـــود بافتش به این شـــکلی 
می خواهم بگویم نیســـت. توضیحش خیلی فرمولی نیســـت ولی یک مقدار 

کلمات ســـنگین تر هستند.  مثال جنس 
کف جامعه اســـتفاده می شـــود  مثال از اصطالحات طعنه آمیز محاوره ایی در 
کـــرد. خـــود این اجرا متناســـب اســـت با آن  کـــه در غزل نمی شـــود اســـتفاده 
که خودم دوســـت دارم  که قرار اســـت این را اجرا بکند. ولی نتیجه ای  کســـی 
که مـــا بتوانیم به ترانه هایی  که در ذهنم هســـت این اســـت  بگیرم و ایده آلی 
که اســـاتید اهل شـــعر و ادب هم ارزیابی مثبتی از آن داشته باشند.  برســـیم 
کتفا  وقتی به این مســـئله فکـــر می کنم و برای حامد شـــعر می گویم بـــه این ا
که به لطـــف صدای حامد، به لطف موســـیقی شـــنیده بشـــود به  نمی کنـــم 
گر بخواهـــم همین اثـــر را چـــاپ بکنم،  کـــه بعدا هـــم ا ایـــن هم فکـــر می کنم 

کنم. بتوانـــم از آن دفاع 

یک اثر وقتی سفارشی است که شما 
به آن اعتقاد نداشته باشی. نوعی زور 
پشت قضیه است. جبر معاِش، جبر 

گر نباشد  سیاست یا هر جبر دیگری که ا
این اتفاق نمی افتد. وقتی آن هنرمند 

خودش به آن حوزه، به آن مطلب، به 
آن موضوع اعتقاد داشته باشد دیگر 

جبری در کار نیست.
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نعمت اهلل سعیدی

5-   باز برخیز که در غافله حاضر باشی / در جهان گذرایی که مسافر باشی
که جابر  کـــوش  وقت جبران نشســـتن شـــده برخیز و بیـــا / اربعین اســـت در آن 

شی با
گر کشته ای نیا گر که گندم ری کشته ای نیا / خود را به پای درهم ا در دل ا

نورش نسیب قلب منافق نمی شود / دل بسته مقام که عاشق نمی شود
جای نشستن است مگر زیر نام تو /  بی رگ چگونه دم بزنم از قیام تو ...

گـــذرا دیـــدن و دانســـتن ، به اضافه همیشـــه مســـافر بـــودن ، معنای   جهـــان را 
که  دیگری اســـت از همان همیشـــه انقالبی بودن و ماندن. در این نگاه اســـت 
کـــرد. به نظرم هنوز هـــم نمی توان مســـتقیمًا وارد نقد  نشســـتن را بایـــد جبران 
و بررســـی آثـــار حامـــد زمانی شـــد. اجمـــااًل ، فکـــر می کنم  بعـــد از چهل ســـال ، 
دیگـــر همه مـــا متوجه شـــده ایم که نظام جمهوری اســـالمی ، تـــا دلت بخواهد 
، دشـــمنان متعـــدد و رنگاوارنـــگ دارد؛ امـــا آلترناتیو و جایگزین ندارد! ســـازمان 
یافته ترین دشـــمنان انقالب همان منافقین خلق هســـتند. و از نظر اجتماعی 
که یکی شان منفورترین  و پوپولیســـتی ، پرطرفدارترین شان سلطنت  طلبان. 
نیروهـــای برانداز سیاســـی هســـتند و دیگـــری ، مضحک ترین شـــان! بعید می 
دانم ، منفور بودن ســـازمان منافقین و مضحک بودن سلطنت طلبان ، نیازی 

به توضیح دادن چندانی داشـــته باشد. 
که در یکی از حساس ترین مقاطع تاریخ معاصر این ملت ، با موجود  ســـازمانی 
و دشـــمن خبیثی مثل صدام همدســـت بشود ، یا دســـتش به خون ده ها هزار 
هـــم وطـــن خود آلـــوده باشـــد ، چگونه ممکن اســـت منفـــور جامعه نباشـــد ؟! 
ســـلطنت طلبان نیز که حالشان معلوم است! بعد از این همه سال و این همه 
شـــعار دادن بر ضد دیکتاتوری و یخـــه دریدن برای دموکراســـی و ...  حرف زدن 

از سلطنت مسخره است!
گر دقت کنیم ، تنها آلترناتیو جدی و واقعی این نظام ، فقط تفکرات   بنابرایـــن ا
که این اواخر  الحادی و ضد دینی اســـت. و شـــاید دقیقا به همین دلیل اســـت 
گرفته اســـت. دلیل  گروه هـــای الحادی و آتئیســـتی به مراتب شـــدت  فعالیـــت 
آن هم بســـیار ســـاده اســـت. اســـالم و به ویژه تشـــیع را به هیچ وجه نمی توان از 

سیاســـت جـــدا کرد. اما جالب اینجاســـت ، تنهـــا گروهی که در جهـــان معاصر ، 
بیش از انقالب اســـالمی ادعای اســـالمیت دارند ، گروه های داعشـــی و تکفیری 
گروه های سیاســـی و فکری ، برای مخالفت بـــا نظام جمهوری  هســـتند. باقی 
کـــدام تفکر  اســـالمی ، راه دیگـــری غیـــر از مبـــارزه بـــا خـــود اســـالم ندارنـــد. وگرنه 
که چرا  که اصل مشـــکلش با انقالب اســـالمی این باشد  مخالفی را ســـراغ داریم 
اســـالم بیشتر و بهتر پیاده نمی شـــود ؟! این موضوع به قدری بدیهی است که 
هـــر کســـی آن را تصور کند ، تصدیق نیـــز خواهد کرد. و نیـــاز چندانی به توضیح 
گروه های مخالف  کثر  و تفســـیر بیشـــتر ندارد. به همین دلیل ، وجه مشـــترک ا

انقالب اســـالمی ، همین سکوالریسم است.
گـــر همیـــن طـــور اجمالی ادامـــه بدهیم ،  شـــما در تمـــام طول تاریخ گذشـــته   ا
که تمدنی بر اســـاس  کنیـــد  بشـــری ، حتـــی یک نمونـــه را نیز نمـــی توانید پیدا 
گرفته باشـــد. تمدن های بت پرســـت و یا  تفکرات ضد دینی و ضد خدا شـــکل 
که سنگ بنای  منحرف شـــده از دین بسیار است. اما منظورمان تمدنی است 
اولیـــه اش انـــکار خدا و دیانت باشـــد. چرا که دین ، یکـــی از مهمترین ضروریات 

تمدن ســـازی است.
که ، هیچکدام از طیفهای سیاســـی و فکری ضد   یکـــی از مهمترین دالیل این 
انقـــالب ، حـــرف های ایجابی خاصـــی ندارند ، دقیقا به همیـــن مطلب اخیر باز 

می گـــردد. تفکر ضد دینی توان تمدن ســـازی نـــدارد...
 پـــس نمـــی توانـــد به مخاطـــب خـــود بگوید ، برخیـــز که فـــالن چیز بشـــوی ، یا 
گر بناســـت در این تمدن دینی نباشـــی ، کجا باید  باشـــی. نمی تواند بگوید که ا
بـــروی و باشـــی؟ نـــه رویش می شـــود و نـــه شـــهامتش را دارد که بگویـــد ، برخیز 
کـــه به آنتالیا یـــا تایلند برویم! فقط مـــی تواند بگوید به راهپیمایـــی روز قدس یا 

نرو... اربعین 
کـــه یکـــی از  6 -  پیـــش از ایـــن ، در برخـــی از یادداشـــت هایـــم توضیـــح داده ام 
مهمتریـــن مراحـــل نقد و بررســـی هر اثر ادبی و هنری ، تشـــخیص ســـبک آن اثر 
اســـت. ســـبک هـــا و مکاتب ادبی نیـــز مانند انقالب هـــای واقعی ، برقـــرار کردن 
نوعی نســـبت جدید بین انسان و هســـتی و زمان است. بنابراین ، یک هنرمند 
که می خواهد نســـبت هـــای قبلی بین انســـان  انقالبـــی نیـــز هنرمندی اســـت 
و هســـتی را تغییر داده و به نســـبت جدیدی برســـد. شـــاید نخســـتین ویژگی و 

ویا، غنا و موسیقی در هنر انقالب اسالمی درباره ر

حامد زمانی داره این خاک
قسمت دوم

یکی از مهمترین مراحل نقد و بررسی 
هر اثر ادبی و هنری، تشخیص سبک 
آن اثر است. سبک ها و مکاتب ادبی 
نیز مانند انقالب های واقعی، برقرار 
کردن نوعی نسبت جدید بین انسان 
و هستی و زمان است. بنابراین، یک 
هنرمند انقالبی نیز هنرمندی است 
که می خواهد نسبت های قبلی بین 
انسان و هستی را تغییر داده و به نسبت 
جدیدی برسد.

ویژه نامه تقدیر از 
حماسه خوان جوان انقالب

حامد زمانی
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کارهای حامد زمانی و آثـــار غیر انقالبی ، غنایی نبودن  تفـــاوت مورد انتظار بین 
و بودن باشـــد. اما غنا چیســـت؟

کـــردن و   تفکـــر راســـتین شـــیعه ، در طـــول تاریـــخ هیـــچ گاه فرصـــت حکومـــت 
کمیت یافتن نداشـــته اســـت. مثال از دوره صفویه ، شیعیان در این کشور به  حا
حکومت رســـیدند. اما تشـــییع نه! قطعًا هر گاه یک حکومت اســـالمی باشـــد ، 
کم  مســـلمانان حکومت می کنند. اما اینگونه نیســـت که هرگاه مســـلمانان حا
کـــم باشـــد. به عنـــوان مثـــال ، نمی گویـــم حکومتهای  باشـــند ، اســـالم نیـــز حا
عربســـتان یا شـــیخ نشـــین های حاشـــیه خلیج فارس ، اما ترکیه مثـــال خوبی 
کم بوده اند. در صورتی که می دانیم ،  اســـت. در ترکیه همیشـــه مســـلمانان حا

کشـــور رسمًا ســـکوالر است. این 
 الغـــرض ، پیش از وقوع انقالب اســـالمی ، می توان گفت تقریبا در هیچ دوره ای 
کم نبوده اســـت. بنابرایـــن فرصت نداشـــته در مورد  از تاریـــخ ، تفکر شـــیعی حا
مـــواردی تمدن  ســـاز ، مثل هنر و ادبیات ، یا موســـیقی و ترانه به احکام ایجابی 
نیز فکر کند. موســـیقی غذای روح اســـت. اما در چنین مقال و مجالی نمی توان 
ایـــن جملـــه اخیر را دقیقا معنا کرد و توضیـــح داد. مثاًل ، آیا واقعـــا روح نیز نیاز به 

غذا خوردن دارد ؟ 
که حرام و نجس العین  گوشـــت خوک! آنچه  موســـیقی غذای روح اســـت و غنا 
اســـت ، گوشـــت خوک اســـت ، نه غذا. پس در گام نخست، یکی گرفتن و فرض 
کـــردن موســـیقی و غنـــا ، مثل یکی گرفتن غذا و گوشـــت خوک اســـت. درســـت 
که گوشت خوک  که گوشت خوک هم میتواند غذا باشـــد، اما هر غذایی  اســـت 

نیست. حاال تشخیص موســـیقی از غنا چگونه است؟
موســـیقی در آثـــار فقهـــی ، معمـــوال بـــه عنوان غنـــا بیان شـــده و مقصـــود از غنا 
موســـیقی آوازی اســـت ، نه ســـازی! در کل غنا صـــدای مـــوزون و خوش آهنگ 
اســـت که خواه از گلوی انســـان در آید و خواه از آالت موسیقی. غنا یعنی صدای 
گلـــو غلت بخورد و موجب طرب شـــود. طرب یعنی نوعی از  امتـــداد یافته که در 
خود رهیدگی و ســـبکی ، خواه از ســـر شادی باشـــد و یا از سر غم. معمواًل به این 
تعاریـــف یـــک قید مهم دیگر نیـــز افـــزوده می شـــود. و آن اینکه ، غنـــا آن نوعی از 

موســـیقی اســـت که مناســـب مجالس لهو و لعب باشد.
 حال ســـوال اینجاســـت که ، ممکن است حتی قرائت قرآن و یا بسیاری از نوحه 
گلو را داشـــته باشـــند. آیا  هـــای مذهبی ، همیـــن ویژگی امتـــداد یافتن صدا در 
گر در یـــک مجلس رقص  ایـــن ها هم غنا حســـاب می شـــوند؟! یا فـــوق آخـــر ، ا
، صـــدای عبدالباســـط را پخـــش کردنـــد ، ایـــن هـــم غنـــا به شـــمار می آیـــد؟! یا 
گـــر در یـــک مســـجد و بین دو نمـــاز ، نعوذباهلل آهنگ های شـــهرام شـــب پره را  ا
پخش کردند ، دیگر غنا به حســـاب نمی آیـــد ؟! به هر حال میدانیم که مجلس 
کـــه در یک  عروســـی یـــک مجلـــس شـــادی ســـت. حاال آیـــا هـــر آهنگ شـــادی 
مجلس عروســـی پخش شـــود، غنا به شـــمار می آید؟ یک جوان مومن انقالبی 
چگونه باید مجلس عروســـی بگیـــرد؟ می خواهم به مبهم بودن و یا عدم رشـــد 
که باعث می شود  کنم. شاید وجود همین ابهام هاســـت  فقه موسیقی اشـــاره 
فقیه تشـــخیص را بـــر عهده خود مخاطب بگـــذارد. از آن طرف ، مخاطب مقید 

ع نیز ، معموال ترجیـــح می دهد کل موســـیقی ها را حـــرام فرض کند. بـــه شـــر
 یـــک راه دیگـــر این اســـت که این بحث پیچیـــده را برعهـــده نهادهای فرهنگی 
که وزارت ارشـــاد مجـــوز داد ، حالل دانســـت و  گذاشـــت. یعنی مثـــاًل هر اثـــری را 
باقـــی را غنا. اما عماًل این مســـیر نیز بی نتیجه بود. ماجرای لغو کنســـرت ها که 
از طـــرف برخـــی از طیف های سیاســـی ، تبدیل بـــه پیراهن عثمان شـــده بود ، 
کم مانده بود رقص عربی  کنســـرت های مجوز دار ،  همین بود! در برخی از این 
کرم صلـــی اهلل روایت داریـــم که: گاهی به  نیـــز راه بیندازنـــد! می گفتند از پیامبر ا

دل ها و جان های خود لطافت و نشـــاط ببخشـــید...
کار هـــای یکی مثل حامد زمانـــی ، از ترور گرفته تا دل آرام ، غنا نیســـت؟ در   چـــرا 
گر کســـی مثل ســـتار میخواند ، شاید غنا بود!  صورتی که مثال همین دل آرام را ا

)اما شـــهرام شـــب پره هم ترور را می خوانـــد ، غنا نبود!(
 نباید تصور کنیم که غنا گناه کوچکی است. 

مرحـــوم آیـــت اهلل شـــاه آبادی تفســـیر عجیبـــی از دلیـــل حرام بـــودن غنـــا دارد. 
ایشـــان می فرماید ، نســـبت غنا و اراده مثل نسبت ســـوهان و چوب است. غنا 
همان طـــور اراده را میتراشـــد و از بین می برد که ســـوهان چـــوب را. برای همین 
کـــه در برخی از  اســـت که موســـیقی غنایـــی آدم را بی اراده و بـــی غیرت می کند. 
روایـــات ، دلیل حـــرام بودن غنا را همیـــن ایجاد بی ارادگی و بی غیرتی دانســـته 
کی داشـــته باشـــد. آن هم نه فقط در  اند. این بی ارادگی می تواند تبعات هولنا
زندگی دنیوی. بلکه اصل مشـــکل ، هنگام خروج روح از بـــدن و ورود  به دنیای 
برزخ آغاز می شـــود. اتفاقًا حامـــد زمانی در اثری به نام »بـــرد غیرت« می خواند: 

غیرت مشـــخص میکنه فرق / بچه مســـلمون با یه بـــی دینو...
که انســـان ها   از مجمـــوع برخـــی از آیات قرآنـــی و روایات دینی ، چنین بر می آید 
ســـفری بـــزرگ و حقیقی را پیـــش رو دارند. مثال امام حســـین ع نه تنها ســـفینه 
نجات اســـت ، بلکه نقل شده ، سرعت این سفینه از همه بیشتر است. الغرض 
، روح هنـــگام مفارقـــت از بـــدن و ورود بـــه عالـــم بـــرزخ ســـفری را باید آغـــاز کند. 
گنـــاه کبیره غنا  مرحـــوم آیت اهلل شـــاه آبادی عقیـــده دارند ، روح کســـانی که به 
عـــادت دارند ، یا زیاد مرتکب آن شـــده اند ، نمـــی تواند در عالم برزخ صعود کند.
کـــه باعث تخدیـــر روح می شـــود. این نـــوع از   غنـــا آن نوعـــی از موســـیقی اســـت 
موســـیقی همان قدر مضر و حرام اســـت که موسیقی غیر غنایی و انگیزه بخش 

مفید و الزم اســـت.
کردیم و ناقـــص ماند. »آســـمون به اون  که شـــروع  7 - بازگردیـــم بـــه مقدمه ای 
گوشـــش نوشـــته / هرکـــی یارش  گپـــی )یا شـــاید: »آســـمون چون بنگـــری...«( 

خوشـــگله جاش تو بهشـــته / آی شـــیرین جونـــوم...« 
این ترانه نســـبتا یکـــی از نمونه هـــای خوب یـــک رویاپردازی مالیم و عاشـــقانه 
اســـت. رؤیای ابلهانه ای که در آن برای بهشـــتی شـــدن ، فقط کافی ســـت یک 
کـــرد! حاال آن را مقایســـه کنید بـــا این کار حامـــد زمانی )برد  یـــار خوشـــگل پیدا 
غیرت(: »غیرت مشـــخص میکنه  فرق / بچه مســـلمون با یه بـــی دینو...« این 
دو نمونـــه ترانـــه چقدر میتواننـــد با یکدیگر تفاوت داشـــته باشـــند؟! این یعنی 
حکایـــت تغییـــر رویاهای یک مخاطـــب. مخاطبی که قبال رویایـــش وصال یک 
یار خوشـــگل بوده است. یار خوشگلی که میتوانسته تمام مفهوم بهشت برای 
که حاال همان مخاطب به بلوغ فکری رســـیده اســـت.  او باشـــد. با این تفاوت 
کأمثال  که در بهشت است ، یارش زیبا خواهد بود. حورالعین؛  کســـی  و میداند 
کانوا یعملون )حوریان درشـــت چشم زیبا رو. مانند لولو  لؤلؤ المکنون؛ جزاء بما 
نهـــان میان صدف. پاداشـــی برای آن چه می کردند. ســـوره مبارکـــه واقعه آیات 
22 تا 24( نه برعکس! )هر کس بهشـــتی شـــود یارش زیباســـت، نه عکس آن!(
 »آی شـــیرین جونـــم / وای شـــیرین جونـــم / گر بخواهی بوســـم نـــدی / به زور 
میســـتونم...« آیـــا این به زور بوســـه ســـتاندن از یـــار ، از نظر مبانـــی و معیارهای 
گر همین آهنگ در  فمنیســـتی ، مصداق بارز ظلم جنســـی به زنان نیســـت!؟ )ا
صدا و ســـیمای جمهوری اســـالمی ســـاخته شـــده بود ، شـــاید بی بی سی یک 
ویژه برنامه اش را به آن اختصاص داده و در مورد ظلم نهادینه شـــده به حقوق 
زنـــان در جمهوری اســـالمی یک میزگرد مهـــم برگذار میکـــرد! دقیقا همین قدر 
گرفتن نشـــانه اراده  که ، این به زور بوســـه  ابلهانه!( اما نکته فعلی ما این اســـت 
کنیم ، دقیقا برعکس اســـت! در ایـــن رؤیا ، یار  گـــر دقت  و غیرت نیســـت. بلکه ا
همان قدر که زیبا ســـت ، باید مشـــهور هم باشـــد. باید همه خبر داشته باشند 
کـــه یار فالنی زیبا ســـت و بـــه زور هم میتوان از او بوســـه گرفت! پس یـــار این یارو 
که  خواننـــده ، از آن خانـــم هـــای امل عقب افتاده نیســـت! همین روند اســـت 

مثال پنجاه ســـال بعد هم دنیایش همین اســـت. 
کن و دســـتتو بزار تو  کن و دســـتتو بزار تو دســـتم / همه رو ســـیا  »تو چشـــام نگا 
دســـتم...« یعنـــی به همه نخ بـــده ، اما در آخـــر مقابل دیگران با من دســـت به 
دســـت شـــو! من خیر ســـرم عاشـــق هســـتم ، اما قهرمان بازی را تو در بیـــاور! تو 

جســـارت به خرج بـــده ...
لـــذت مخاطـــب از رویای این ترانـــه ، لذت بردن از شـــهوت ، بدون مســـئولیت 
اســـت. لذت بردن از بی غیرتی ســـت. مثل همان »عروس دوماد رو ببوس یاهلل 

حامد زمانی این موضوع بدیهی 
را می داند که نخستین عدالت 

سیاسی، قرار گرفتن نظام اسالمی 
در جای خودش است.  .... حامد 
گر روحیه استکبار  زمانی میداند که ا

و امریکا ستیزی تقویت شود، مدیران 
متمایل به شیطان بزرگ نیز باید 

ماست هایشان را کیسه کنند. میداند 
شیعیانی که نسبت به حرم زینب سالم 
اهلل غیرت دینی و شیعی نداشته باشند 

، در مبارزه با مفاسد داخلی نیز چنین 
همتی نخواهند داشت...
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یاهلل یاهلل...« یعنی جلوی همه ببوس! در این رویا ، در گوشـــه آســـمان نوشـــته 
که بهشـــت و دوزخ دروغ است. بهشـــت همین جاست و بهشتی کسی  اســـت 
که یار زیبا و پول بســـیار نداشـــته باشـــی.  کـــه یـــارش زیبا باشـــد. و جهنم وقتی 
ایـــن رویا ، جزو زیر مجموعه های همان رویای آمریکایی و مانیفســـت ســـرمایه 
ک  داری اســـت. امـــا در رویـــای ترانه حامد زمانی ، باید یک عمر از خـــواب و خورا
افتـــاد...  )بـــرد غیرت(: غیرت مشـــخص میکنه  فرق / بچه مســـلمون با یه بی 
دینو / ما شـــیعه ها از پا نمیوفتیم / تاریخ ثابت میکنه اینو / تو راه ســـربازی تو 
کردیم/ چشـــم از ضریحت بر نمیداشتیم / از  کو هم فدا  یک عمر  /  خوابو خورا
ایـــن حرم با جون دفـــاع کردیم / ما بچه های اون پدر هاییـــم  / که درک کردن 

کریهارو / تقدیم راه عشـــق تو کردیم / حاال مهندس شـــاطریها رو...  با
 از ســـال 1350 ایـــن رویـــای ســـرمایه داری »آی شـــیرین جونم« اوج گرفـــت و آثار 
بســـیاری را در دنیای موســـیقی رقم زد. آثاری که حتی بعد از پیـــروزی انقالب و 
گرایی  کثر این رویا ها ، لذت  تا ســـال 59 نیز تقریبا تداوم یافت. هســـته مرکزی ا
و دم غنیمتـــی بود. با همان مضامین ســـاقی و جام شـــراب و یار خوشـــگل! که 
مثـــال بنا بود برای دلبر ســـیمین بـــر گردن بلور ، طـــوق طـــال آورد! )ترانه گل اومد 
بهار اومد...( فرصت نیســـت ، رشـــد همزمان روحیات فرد گرایی را در مجموعه 
آثار موســـیقی دهه پیش از انقالب بررســـی کنیم. اتفاقًا در همین مقطع اســـت 
که موســـیقی هـــای غمگین و حـــزن آلود نیـــز ، به ویژه در موســـیقی هـــای پاپ 
رواج پیـــدا می کننـــد. غـــم و اندوه به خاطـــر اینکه همان یار خوشـــگل ، قهرمان 
کـــرده و با یک یاروی دیگر روی هم ریخته اســـت! و جام دســـت  داســـتان را رها 

دیگران و شـــمع جمع این و آن شـــده است...
گر انقالب نمیشد   آدمیزاد در عین پیچیدگی موجود بســـیار ســـاده ای اســـت. ا
، شـــاید تا هزار ســـال دیگر هـــم اوضاع همین بـــود! اما حامـــد زمانی قصد برهم 
کردن ایـــن رویـــا را دارد. مثاًل در آهنگ ریل مـــی خواند:  رو خیالم  زدن و عـــوض 
اســـید میپاشـــم / هی دروغ و امید میپاشم / شهر را باد روســـری ها برد / قهوه 
ای رو ســـفید میپاشـــم... تـــا آنجـــا که: زخمـــای ایـــن زمونه بی رحمه / کســـی 
درداتـــو نه نمیفهمه / واســـه اونی که بیشـــتر فهمیـــد / دیگه آروم شـــدن فقط 

وهمه / فقـــط وهمه...
 ایرانـــی پیـــش از انقـــالب ، مثل تمـــام ملت های جهان ســـومی زیر ســـتم ، یک 
که  انســـان رویا ســـوخته بـــود. چنین انســـانی فقط به یـــاری نفهمیدن اســـت 
میتوانـــد شـــاد و آرام باشـــد. وگرنـــه یـــک روی دیگر ســـکه »آی شـــیرین جونم« 
میتواند غم و اندوهی جانکاه باشـــد! معمواًل یکی از انتقادهای ثابت افراد ضد 
انقالبی نســـبت به این نظام ، دشـــمن بودن با شـــادی اســـت. اینها معتقدند 
نظـــام اســـالمی ، یعنی نظـــام گریـــه و زاری و ماتم گرفتـــن! این هم یکـــی دیگر از 
کافی ست  که دلیل آن فقط سوءتفاهم اســـت. وگرنه  اتهامات موهومی اســـت 
گلچینـــی از بهتریـــن و پرطرفدارترین آثار ادبـــی و آهنگ های پیـــش از انقالب را 
کنیـــد چند درصـــد از آنها آثـــاری غمگین و حـــزن آلود  کنیـــم. فکر می  فهرســـت 

باشـــد ؟ بـــاالی 80 تا 90 درصـــد کل آثار!
 مثـــاًل داریـــوش یکی از ســـتاره هـــای بی نظیر موســـیقی پـــاپ پیـــش از انقالب 
کثـــر آهنگ هـــای او ، از شـــعر گرفته تا خود موســـیقی ، انـــگار زبان حال  اســـت. ا
کند! و آخرین آهنگش این اســـت:  که می خواهد برود خودکشـــی  آدمی اســـت 
گریه میخـــواد...«  کـــه رفتـــه دیگه هیچ وقت نمیـــاد /  تا قیامـــت دل من  »اون 
یـــا همین چنـــد دقیقه پیش ، از یک خودکشـــی ناموفق برگشـــته اســـت! و می 
خوانـــد: »دل مـــن دیگـــه خطا نکن / بـــا غریبه ها وفا نکن ...« ســـتار که رســـما 
صدایـــش و ریتم آهنگ هایش جان می دهد بـــرای نوحه خوانی! وزن ترانه »دو 
تا دســـتام مرکبی...«  دقیقًا مناســـب یک نوحه و سینه زنی دوضرب و سنگین 
کثر آثارشـــان دقیقا  اســـت! هایده و حمیـــرا و دیگران نیز فـــرق چندانی ندارند. ا
نوحه خوانی اســـت. تا جایی که هایده از شـــدت مصیبت و بدبختی پیش یک 

عروسک درد دل میکند؛ 
عروســـک جون فدات شـــم / توهم قلبت شکســـته / که صد تا شـــبنم اشک / 
گذاشـــتن / یه دریا  توی چشـــمات نشســـته / منم مثل تو بودم/  یه روز تنهام 

گذاشتن... اشک حســـرت / توی چشمام 
کلی تهمت شـــنیده اســـت و تلخی ها چشـــیده و حســـرت ها   در ادامه نیز یارو 
کشـــیده اســـت. )چه تهمت ها شـــنیدم / چه تلخی ها چشـــیدم...( و زمانه به 
کنج زنـــدان غم انداخته اســـت. و ســـپس هم  جـــای حجلـــه ی بخـــت ، او را به 
کـــه این بالها را ســـرش آورده اســـت! تـــا جایی که  نفریـــن و نالـــه به جان کســـی 
چشـــم هایش برقی ندارد و زمســـتان قلبش گرمی. و سرنوشتش خشکیدن در 

گلخانه ای در بسته... گلدان شکســـته و 
یـــک ترانـــه ای داود مقامـــی دارد که از این نظر فوق العاده اســـت. انـــگار در خود 
قبرســـتان ســـاخته و اجرا شـــده اســـت! میگوید: »دانم ای زیبا روزی / بر مزارم 
بنشـــینی/ ســـر کنی آه و زاری / گوشه غم بگزینی...« بعد همینها که موسیقی 
رویـــا های شـــان این مصیبت ها بوده اســـت و همچنان هســـت، ادعا می کنند 

نظام انقالب اســـالمی مصیبت دوســـت است! 
امـــا کســـانی که در افق انقالبی و اســـالمی نیســـتند، شـــاید اصال متوجـــه وجود 
این همه غم و حســـرت در ذات خودشـــان نمیشوند! در موسیقی تخیل و روح 
گاهی خالص شـــده و در کرانه  مخاطـــب به تدریج کامـــال از قید و بندهای خودآ
گاهی به پرواز در میآیـــد. فرآیند لذت بردن یک چنین روحی ابتدا  هـــای ناخودآ
همین آزاد شـــدن اســـت. اما این روح تمایل دارد دقیقا بـــه همان فضایی برود 
کوتاه ، این بحث را بیشـــتر از این  کـــه به آن تعلق دارد. نمیخواهم در این مجال 
کنید. شـــاید بهتر است  کافی ســـت به رقص این افراد دقت  باز کنم. مثال شـــما 
کنید. یک روحـــی که در  کـــرده و فقط به تصاویـــر توجه  صـــدای آهنـــگ را قطع 

دوزخ باشـــد ، چه حرکاتی انجام میدهد؟! 
کاری  گاهی مجبور میشـــود ســـرش را تـــکان بدهد.  که دندان درد دارد ،  کســـی 
کـــه معمـــوال آدمهای مصیبـــت زده نیـــز انجـــام میدهند. ایـــن حـــرکات موزون 
میتواننـــد اندکـــی از درد را بکاهنـــد. یا شـــاید هم طرف چـــاره دیگری نـــدارد! به 
هرحـــال چنین افراد دردمند یا مصیبت زده ای شـــروع میکنند بـــه انجام دادن 
کردن ناله هایی زیر لب. شـــهرام  یک ســـری حرکات ریتمیک و منظم. یا زمزمه 
کلمات تکرار شـــونده آن این اســـت: »آره وای  شـــب پره ترانـــه ای دارد که نصف 
وای... وای وای وای وای... آره وای وای...« عجیـــب اســـت! چـــرا وای؟! مگـــر 
گـــر دقت کنید،  کـــردن نیســـت؟! در رقصها نیز ا ظاهـــرا ایـــن آدم در حـــال طرب 
کلماتـــی مثـــل آه و وای زیاد تکرار میشـــود. و عجیب تر اینکه هرچـــه این ترانه ها 
یـــا رقصها جدی تر میشـــود، چهره طرف بیشـــتر درهم میـــرود و حالت رنجوری 

به خود میگیـــرد. بگذریم.  
اجمـــاال، بـــه شـــعرهای برتر پیـــش از انقـــالب نیز که نـــگاه کنیم، اوضـــاع همین 
اســـت. مثال در شـــعرهای مرحوم شـــاملو نوعی ناامیدی و خشـــم فروخـــورده و 
انـــدوه بی پایان همواره حضور دارد. اتفاقا این خط عاطفی در شـــعرهای پس از 
انقـــالب نیز تا مدتها ادامه یافت. )و احتماال هنوز هم تداوم دارد( و تبدیل شـــد 
بـــه چیـــزی که با عرض معذرت ، بهتریـــن تعبیر از آن ، همان اصطـــالح »زر ناله« 
اســـت!  شاید بسیاری از شـــاعران معاصر ، قبل از رســـیدن به بلوغ شعری خود 
، ایـــن دوره وفـــور زر ناله هـــا را تجربه میکنند. )یک دلیـــل آن تاثیر ادبیات پیش 
از انقالب اســـت( اما شـــعرهای اصیل انقالبی و مذهبی ، دقیقا برعکس اســـت. 
جنـــس غم و انـــدوه در این آثار ، اساســـا بـــا جنس غم و اندوه های نهیلیســـتی 
آثـــار دیگر فـــرق دارد. حامد زمانی وقتی میخواند: غیرت مشـــخص میکنه فرق 
/ بچـــه مســـلمون با یه بـــی دینو / ما شـــیعه ها از پا نمـــی افتیـــم / تاریخ ثابت 
که به میدان آمـــده و دارد  میکنه اینو ... اینها خشـــم یک مبارز ســـرحال اســـت 
رجـــز میخواند. مثل همان وقتی که میخواند: »من یه شمشـــیر دارم حرف داره 
، درد داره / هـــوس بریـــدن ریشـــه ی نامـــرد داره...« ایـــن غم ناامیدی نیســـت؛ 

خشـــم یک مبارز است.
اینها آغاز تغییر دادن موسیقی رؤیاهای یک طیف مخاطب است...   

8-  حـــال مـــن بـــرزخ صبحه/ یـــه کمی گرگ و میشـــم مـــن / یه نفر پاشـــه ، به 
کثر قریـــب به اتفاق  مرتضـــی علی دومیشـــم من... )آهنگ شمشـــیر( مضمون ا

سالهاست که موسیقی معاصر از شعر 
معاصر جا مانده است. آهنگسازهای 
ما نمیتوانند به راحتی برای شعرهای 
برتر شاعران انقالب موسیقی مناسب 
بسازند. آهنگی که شعر معاصر ما را گویا 
کند و بلیغ.

ویژه نامه تقدیر از 
حماسه خوان جوان انقالب

حامد زمانی
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آثـــار حامـــد زمانی ، یـــا رجز خوانـــدن برای دشـــمنان بیگانـــه انقالب اســـت و یا 
زبـــان حال شـــهدا و انقالبیها. او مثال ماننـــد علیرضا عصار ، فقط  نگران روشـــن 
ماندن شـــمع بیت المال نیســـت؛ بلکه نخســـت نگران خود خورشـــید انقالب 
اســـت. همین مطلب اســـت که متاسفانه حتی شـــاید برخی از نیروهای حزب 
گفتمانی  که تا خرخره غـــرق در نقد درون  الهی نیز متوجه آن نیســـتند. همانها 
کارآمدی  شـــده اند و تصور میکننـــد ، هر چه فریاد دارند باید بر ســـر مفاســـد و نا
های داخلی بکشـــند! )به جای: هر چه فریاد دارید بر ســـر امریکا بکشـــید...( در 
صورتی که هیچ نظام ارزشـــی و تفکری نمی تواند مثل خود معیارها و ارزشـــهای 

کند.  کارآمدی ها مبارزه  اســـالمی و شـــیعی ، با نا
کاًل بی عدالتـــی ها ، کدام  وگرنـــه بـــرای مبارزه بـــا دزدی ها و رانت خـــواری ها ، یا 
تفکری می تواند از اســـالم شـــیعی و عدالتخواه قوی تر باشـــد ؟ اما حامد زمانی 
گرفتن نظام  که نخســـتین عدالت سیاســـی، قرار  این موضوع بدیهی را میداند 
گر نظام اســـالمی نباشـــد، چه فایده ای دارد  اســـالمی در جای خودش اســـت. ا
کـــه فالن مقام یا مدیر سیاســـی فاســـد اســـت و نبایـــد فالن جا باشـــد؟! همین 
گفتمانی را بیشـــتر میکنـــد و ظرافت نقد  که ضـــرورت نقد بـــرون  مطلب اســـت 
گر روحیه اســـتکبار و  که ا گفتمانـــی را حســـاس تر. حامـــد زمانی میدانـــد  درون 
امریکا ســـتیزی تقویت شـــود، مدیران متمایل به شیطان بزرگ نیز باید ماست 
هایشـــان را کیســـه کنند. میداند شـــیعیانی که نســـبت به حرم زینب سالم اهلل 
غیرت دینی و شـــیعی نداشـــته باشـــند ، در مبارزه با مفاســـد داخلی نیز چنین 

همتی نخواهند داشـــت...

کار  گرچه در جنس و نوع  کرد که حامد زمانـــی ا در انتهـــا ، فقط میتوان یادآوری 
خودش منحصر به فرد اســـت ، اما اوج این خط تازه نیســـت. شـــروع آن اســـت. 
که موسیقی معاصر از شـــعر معاصر جا مانده اســـت. آهنگسازهای  سالهاســـت 
ما نمیتوانند به راحتی برای شـــعرهای برتر شـــاعران انقالب موســـیقی مناسب 
بســـازند. )آهنگـــی که شـــعر معاصـــر ما را گویـــا کند و بلیـــغ. وگرنه صـــرف آهنگ 
کـــه حتـــی روی حـــرف زدنهـــای معمولـــی نیـــز میشـــود  کالم را  گذاشـــتن روی 
کارها و آثار معمولی  گذاشـــت!( مثال ترانه مرگ بـــر آمریکا ، دقیقا میتواند یکـــی از 
شـــاعری مثل ســـیار به حســـاب بیاید. اما این حامد زمانی اســـت که توانســـته 
این شـــعر را بخواند و در اجـــرا واقعا آنرا تکمیل کرده... یا به آن اضافه کند. یعنی 
کلمـــات بلیغ تر شـــده اند!  کـــرده ، گویی  وقتـــی حامـــد زمانی ایـــن شـــعر را اجرا 
گویـــی مخاطـــب تازه متوجه میشـــود ســـیار دارد چه میگوید. )قبال یادداشـــتی 

گانـــه برای همین اثر نوشـــته ام و آن حرفهـــا را تکرار نمیکنم( جدا
کثر آثار حامد زمانی از جنس رویاهای آســـمانی ســـت: یکی جارو به  وجه غالب ا
گوش آمد/  یکی بر شـــانه مشـــک و آن یکی پرچم  گوشـــی به  دســـت و آن یکی 
بـــه دوش آمد / در این موکب ســـخن از کوفه آن موکب ســـخن از شـــام / یکی از 
هـــوش رفت اینجا یکی آنجا به هوش آمد ...  این موســـیقی رویایی مخاطبانی 
اســـت که می توانند از هر جای ایران باشـــند... من از مشهد من از تبریز از شیراز 
و کرمانـــم / مـــن از ری ، اصفهـــان از رشـــت از اهـــواز و تهرانـــم / نمیدانم کجایی 

هســـتم اما خوب میدانم / هوایی هســـتم و آواره ای در مرز مهرانم...
که  که بعضیهـــا رؤیای مهاجـــرت به خـــارج را دارنـــد و جایی  واقعـــا همان طـــور 
کـــرد و وای وای دلم خواند... خیلـــی ها نیز رؤیای  بتـــوان راحت کشـــف حجاب 
کربال را دارند؛ رؤیای شـــهادت را دارند؛ رؤیای عصر ظهـــور را دارند. حامد  زیـــارت 
زمانی موســـیقی رؤیای همین هاســـت. همین ها که به وعده قرآن کریم وارثان 

بود... خواهند  زمین 
که فرصت دوباره ای باشـــد و برخی از این ســـرفصلها را بتوان بهتر و بیشتر  امید 
که حاال شـــعر معاصر انقـــالب در این  کر  توضیـــح داد. خوشـــحالم و خـــدا را شـــا

کســـی چون حامد زمانـــی را دارد... ک ،  خا

والسالم
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جمال یزدانی

بچـــه های ما در طول یـــک روز چه چیزهایی می شـــنوند؟ من دو دختر 
دارم. یکی از عالیقشـــان شـــنیدن موســـیقی اســـت. چطور این عالقه در 
آن هـــا ایجاد شـــده اســـت؟ در واقع بایـــد این طور ســـوال را بپرســـم چرا 
که  نبایـــد این عالقـــه در آن ها ایجاد نشـــود؟ با مـــرور اتفاقـــات روزانه ای 

کنید: می افتـــد می توانیـــد پاســـخ این ســـوال را به راحتی پیـــدا 
کـــه از خـــواب بلنـــد مـــی شـــوند، شـــبکه پویـــا را روشـــن مـــی  از صبـــح 
کننـــد و موســـیقی جـــز جدانشـــدنی برنامـــه هـــا را مـــی شـــنوند، یکـــی از 
درخواستهایشـــان در ماشین، شنیدن موسیقی اســـت. حاال بچه های 
مـــن نـــه، اما بقیـــه دانش آموزان در مدرســـه هر روز در زنگ تفریح یا ســـر 
صف صبحگاهی موســـیقی های بازاری می شـــنوند. در شـــهرهای بزرگ 
که به  کنســـرت هـــم می روند. بدون اســـتثنا در جشـــن های مختلفی  به 
بهانه های مختلف برگزار می شـــود موســـیقی می شـــنوند چه آن جشـــن 
مربـــوط بـــه حزب اللهی ها و انقالبی ها باشـــد یـــا مال آدم هـــای عادی یا 

مربـــوط بـــه غیرانقالبی ها و...
کالس زبان، رســـتوران یـــا مجتمع تجاری، باشـــگاه یـــا مجموعه  گـــر به  ا
کـــه مـــی رود المحاله موســـیقی را می شـــنود. مداحی های  ورزشـــی هم 
را  نیســـتند  موســـیقی  قطعـــات  حرفه ای تریـــن  از  کـــم  کـــه  امـــروزی 

و... می شـــنوند. 
پـــس چـــرا از مـــن موســـیقی درخواســـت نکننـــد؟ آن را جزیـــی از جریان 
طبیعـــی زندگی شـــان می بیننـــد. ولو این امـــر جزیی از ســـبک  زندگی در 

جمهوری اســـالمی باشـــد.

ارگ در جماران و موسیقی انسان ساز �
خ داد یکی از حرف هـــای مهم اش تربیت انســـان  کـــه ر انقـــالب اســـالمی 
انقالبـــی بود. امام می خواســـت آدم های جامعـــه اش دارای اراده حرکت 
کردن  و قیـــام باشـــند تـــا بتواننـــد روی پای خـــود بایســـتند، برای رشـــد 

کننـــد و نـــه به شـــرق، آرمانـــی برای  هزینـــه بدهنـــد، نـــه بـــه غـــرب تکیه 
کـــردن داشـــته باشـــند و... به همیـــن دلیل امـــام بارهـــا قبل از  حرکـــت 
کـــه در تضعیف اراده جوانان  پیـــروزی انقالب مظاهری از رژیم پهلوی را 
کن عمومـــی مانند  موثرنـــد را نـــام می بـــرد. اختـــالط دختـــر و پســـر در اما
ســـواحل دریا و...، ســـینمای مبتذل و موســـیقی های مخـــدر! به دلیل 
اهمیـــت ایـــن محـــور در انقـــالب اســـالمی، امـــام در روز 12 بهمن مـــاه در 
ســـخنرانی معـــروف خود در بهشـــت زهرا، در فرازی از بیاناتشـــان اشـــاره 
می کنند: »ما با ســـینما مخالف نیســـتیم با فحشـــا مخالفیـــم...« همین 
گران پدید  کلیدی باعث شـــد تا نســـل جدیـــد و جوانی از ســـینما جمله 
کـــه به صـــورت جدی بـــه تولید ســـینمای متناســـب بـــا انقالب  بیاینـــد 
بـــه عمـــق  بـــا هـــزار زحمـــت  را  اســـالمی بپردازنـــد. جهادگـــران ســـینما 
روســـتاها ببرند، فعـــاالن فرهنگی در مســـاجد به پخش فیلـــم بپردازند.
اما دربـــاره موســـیقی-به عنوان یکـــی از مهم ترین مصادیـــق منفی رژیم 
پهلـــوی-  فضـــای دیگـــری طـــی شـــد. در ابتـــدای انقـــالب امـــام درباره 
کـــه مایه سســـتی، ضعـــف و تخدیر اســـت و  موســـیقی نظـــرش ایـــن بود 
بایـــد در ســـاختارهای مختلـــف فرهنگـــی حتی المقـــدور حـــذف شـــود. 
گرفتن جریـــان ســـرود مســـجدی و اثرگـــذاری فوق العـــاده آن  امـــا نضـــج 
کـــه امام را  بـــر تربیـــت نوجوانـــان و جوانـــان انقالبی یکـــی از دالیلـــی بود 
کرد.  بـــه تداوم جریان موســـیقی در جمهوری اســـالمی امیـــدوار و راضی 
گـــروه ســـرود آباده بـــا ارگ به  کـــه حتی در حســـینیه جمـــاران  تـــا جایـــی 
صـــورت زنده در حضور امـــام و امت به اجرای موســـیقی پرداخت و امام 

گوش ســـپرد: هم بـــا دقت بـــه آن 
محمد در حرا حالی دگر داشت

کبریا داشت تنی لرزان ز بیم 
پیغام آمد محمد بخوان

بخوان ای امی مکه بخوان
کردگارت بخوان با نام و یاد 
بخوان با قدرت پروردگارت

ارگ در جماران و 
موسیقی انسان ساز

یگوش و جمهوری اسالمی! قصه های موسیقی و دختران باز

بیش از 7سال پیش با کارهای حامد 
زمانی آشنا شدم و حاال با خیال راحت 
می توانم آن را برای بچه هایم پخش کنم 
و مطمئن باشم آن ها از هسته ای، فردو 
و شهدای علمی چیزهایی می فهمند و 
به آن افتخار می کنند

ویژه نامه تقدیر از 
حماسه خوان جوان انقالب

حامد زمانی
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بخوان، بخوان، بخوان
کن برخیز و عالمی را بیدار 

کن برخیز ای محمد! انذار 
محمد مکبر باش، محمد مفسر باش
محمد مکبر باش، محمد مبشر باش

ای امت حسینی، ای روح حق خمینی
روز رسالت آمد، روز رسالت آمد

روزی همیشه پیروز، باشد مبارک این روز

مناسبات ناعادالنه موسیقی در زندگی روزمره �
انقالب اســـالمی به زنده بودن اســـالم انقالبی و انســـان انقالبی وابســـته 
اســـت. انســـان انقالبی باید همواره روحیـــه مبارزه و اراده ایســـتادگی در 
مســـیر مقابلـــه بـــا موانـــع داخلـــی و خارجـــی را داشـــته باشـــد و بتواند با 
صبـــوری مســـیر رشـــد را همراه بـــا امت و با اقتـــدای به امـــام جامعه طی 
کنـــد. موســـیقی در ایـــن نـــگاه ابـــزاری بـــرای تربیت و رشـــد اســـت و باید 

کند. بتوانـــد ایـــن روحیـــه را از ســـنین پایین بـــه مخاطب خـــود منتقل 
کودکانم می شـــنوند باشـــم! اینکه  مـــن به عنوان پـــدر باید نگـــران آنچه 
بـــا  ناعادالنـــه مداومـــا موســـیقی های ضربـــی  و  نامتـــوازن  بـــه صـــورت 
ک و محیط  مضامین عاشـــقانه بشـــنوند، یا محتواهایی دربـــاره زمین پا
کنند، به  کودک را اخـــذ  کـــردن را در برنامه های  زیســـت و اخالقی رفتـــار 
که انگیزه  همـــان اندازه نیاز دارند تا موســـیقی هایی حماســـی بشـــنوند 
کنند. از خودشـــان بیـــرون بیایند و به  کردن پیدا  بـــرای حرکت و اقـــدام 
کنند و  کننـــد، به تاریخ و هویت شـــان افتخـــار  افق هـــای بلندتـــری نگاه 
از آن چیـــزی بداننـــد. قهرمانان واقعی جامعه شـــان را بشناســـند و از آن 
کننـــد و بتوانند تصویری  الگـــو بگیرنـــد. از آن مهم تر امید به آینـــده پیدا 

کنند. روشـــن و جـــذاب از آینده شـــان را دریافت 

ذکر و آمادگی برای قیام �
کارهای حامد زمانی آشـــنا شـــدم و حاال  شـــاید بیش از 7ســـال پیش بـــا 
کنـــم و مطمئن  بـــا خیـــال راحـــت می توانـــم آن را بـــرای بچه هایم پخش 
باشـــم آن ها از هســـته ای، فردو و شـــهدای علمی چیزهایی می فهمند و 
بـــه آن افتخار می کننـــد، با اردوی جهـــادی و روحیه جهـــادی به عنوان 
دســـتاورد بزرگ انقالب اســـالمی آشـــنا می شـــوند و برایشـــان در این باره 
کاری جهـــادی ببرم! با آرمان  ســـوال پیش می آید و من آن هـــا را باید به 
گاهانه از  استکبارســـتیزی و دالیـــل آن آشـــنا می شـــوند و حـــس نفرتـــی آ
کـــه حاضر نیســـتند تصویرش را  اوبامـــا و ترامـــپ پیدا می کننـــد تا جایی 
کاظمی را می شـــنوند و ایـــن ابیات را  کننـــد. شـــعر  در تلویزیـــون تحمـــل 
کـــه: »ای جماعت  زمزمـــه می کنند و شـــوری حماســـی را تجربه می کنند 
کنید/و  که افطـــار  گرفتید  کنید/کـــی شـــما روزه  کمی عـــار  گـــر بیش  نـــه ا
که حج در  ج در پیش اســـت/کربال را بگذاریـــد  گفت بخســـبید فـــر کســـی 
پیـــش اســـت... ما یقیـــن داریم آنســـوی افـــق “مردی ” هســـت/“مرد” 
کـــه جوییم بیا  که ” نـــاَوردی” هســـت/ما نه مرداب  گـــر هســـت بدانید  ا
برگردیم/ما نمک خورده ی اوییم بیا برگردیم/َســـَفِر دشـــِت غریبیســـت 

کنیم« کنیم/آخرین جنِگ “صلیبیســـت” نفس تـــازه  نفـــس تـــازه 
انســـان انقالبـــی به ذکر زنده اســـت؛ ذکر یعنـــی یادآوری مـــداوم آرمان ها 
کند. قطعات موســـیقی  که باید طی  و افق هـــا و مفاهیـــم محوری راهـــی 
کـــه هنوز  کـــودک و نوجوانی  کارکـــرد ذکـــر را ایفـــا می کننـــد بـــرای  زمانـــی 
به ســـطح فهـــم عمیق عقلـــی و انتزاعـــی بـــرای ادبیات انقالب اســـالمی 
نرســـیده اند. این قطعات پیـــش زمینه ای را در ذهنشـــان ایجاد می کند 

تـــا با آمادگی بیشـــتری بـــرای رشـــد در این فضا قـــدم بردارند.
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حامد زمانی از منظر شما �
بـــر  مبتنـــی  یعنـــی  هنـــری  آثـــار  نویـــن  ســـبک های  آمـــدن  وجـــود  بـــه 
رویکردهـــای مـــدرن، امـــروزی و بـــا نگـــرش انقـــالب اســـالمی در جبهـــۀ 
انقـــالب اســـالمی یک اتفاق بســـیار خـــوب بوده اســـت و به عنـــوان یک 
کار هنـــری جبهۀ انقالب اســـالمی دیده  نوع بدعتی در ســـبک و ســـیاق 
کـــه مـــا می توانیـــم بـــا  مـــی شـــود. ایـــن از آن بدعت هـــای مثبـــت بـــوده 
ابـــزارآالت روز هـــم حرف، مضامیـــن و مفاهیم انقالب اســـالمی را تطبیق 
کنیـــم و یکی از مبدأهای شـــروع  بدهیـــم و در فرمت هـــای جدید عرضه 
که در این  کار هنری نیز، آقـــای حامد زمانی  اســـت  ایـــن جریـــان جدیـــد 
چند ســـال پیشـــرو بـــوده و در حوزه موســـیقیایی این اتفـــاق را به وجود 

است. آورده 
در حوزه هـــای ارتباطـــات بـــه ایـــن حرکـــت فول مـــدل بـــودن می گویند. 
بـــرای طیف هایـــی از جوانـــان جبهـــه  آقـــای زمانـــی الگویـــی شـــده اند 
بـــه ایـــن ســـبک و ســـیاق موســـیقی عالقه منـــد  کـــه  انقـــالب اســـالمی 
کـــه می تـــوان حرف های  هســـتند. ایـــن ســـبک بیانگـــر این نکته اســـت 

کرد. مثبـــت را بـــا فرمـــت و قالـــب امـــروزی نیـــز بیـــان 

گی های حامد زمانی �  ویژ
کـــه ارادت  کـــرد  گـــی او را می تـــوان جســـارت و حریـــت بیـــان  اولیـــن ویژ

خـــودش بـــه مفاهیـــم ارزشـــی را نهـــان نکـــرده اســـت. 
کـــه بعـــد از ورود به  در بیـــن هنرمنـــدان افـــراد متعـــددی وجـــود دارنـــد 
کاری خـــود و هم نوایـــی بـــا جریانات  عرصـــه هنـــر بـــرای حفـــظ شـــرایط 
ظاهرا روشـــنفکری پیشـــینه مذهبـــی خود و خانـــواده خـــود را فراموش 

گذاشـــتند. کنار  کردنـــد و یکســـری از اصـــول و ارزش هـــای خـــود را 
گـــر خـــودش  بـــا توجـــه بـــه اســـتعدادهای حامـــد زمانـــی در موســـیقی ا
را همـــراه مفاهیـــم و ســـبک موســـیقیایی بـــه ظاهـــر روشـــنفکرانه امـــروز 
می کرد شـــاید به مراتـــب به موفقیت های بیشـــتری در عرصه موســـیقی 
دســـت می یافـــت امـــا او  از آن بخش از موفقیت ها ســـر باز زد، جســـورانه 
که هدف مشـــخصی دارد و می تـــوان مقتدرانه به حوزه  خواســـت بگوید 

گام بـــردارد و توکل  کـــرد. هر فردی در مســـیر الهی  مفاهیم ارزشـــی تکیه 
کار خـــود نیز  داشـــته باشـــد اینگونـــه می شـــود و ســـبب ارزش چندبرابـــر 

 . د می شو

گـــی او را ارادت بـــه اهـــل بیـــت )علیهـــم اســـام( مـــی  � دومیـــن ویژ
دانـــم. حامـــد زمانـــی بـــه جهـــت اینکـــه خـــودش را محب اهـــل بیت 
)علیهم الســـام( نشـــان داده و جزو محبین آتشـــین نیز می باشد در 

ایـــن مســـیر قدم های مســـتحکمی برداشـــته اســـت.
بـــرای مثـــال او بـــرای یـــک قطعـــه در خصـــوص اربعیـــن حســـینی چنـــد 
کاری بدون نقص  شـــبانه روز تالش مجدانه از خود نشـــان داد تا بتواند 
و درخـــور شـــخصیت واالی اهل بیت )علیهم الســـالم( بـــا ظرافت ودقت 
کنـــد؛ اینگونـــه تالش هـــا یک معاملـــه با خـــدا و این  بســـیار زیـــاد عرضه 

که بی پاســـخ نمـــی  ماند. کرامت اســـت  خانـــدان 
گـــی ســـوم او پایبنـــدی بـــه ارزش هـــای انقـــالب اســـالمی اســـت. او  ویژ
خـــودش را وامـــداِر این جریان می دانـــد، معتقد به ایـــن جریان می داند 
که بـــه آن تکیه  و ارزش های انقالب اســـالمی برای او اســـتوانه ای اســـت 
کرده اســـت. در این راه بســـیاری از پســـت ها را از دســـت داده، تهمت ها 
کرده و  شـــنیده و آســـیب های بســـیاری متحمل شده اســـت اما تحمل 

کوتاه نیامده اســـت. حتـــی ذره ای 
نمونـــه ملمـــوس ایـــن نســـل، جوانـــان و شـــهدای مدافع حرم هســـتند 
کـــه عمدتـــا نســـل های جدید انقالبـــی بودنـــد. چگونه آنهـــا در فضاهای 
بعـــد از انقـــالب بـــه دنیـــا آمدنـــد، در دوران امروز با ســـبک هـــای جدید 
کردند و همچنـــان این میـــزان از پایبندی و ارزش ها درونشـــان  زندگـــی 
که حاضر شـــده اند جان خودشـــان را در راه دفاع  نهادینه شـــده اســـت 

کنند؟ از ارزش هـــای اهـــل بیت )علیهم الســـالم( فـــدا 
ایـــن حجـــم از اعتقـــادات جای تأمـــل دارد و پرسشـــی را در ذهـــن ایجاد 
کـــه چگونه یک نســـل جدیـــد انقـــالب می توانـــد تا ایـــن میزان  می کنـــد 

پایبنـــد بماند؟ 
حامـــد زمانـــی در دنیای امـــروز با جوالن تمامی رســـانه ها، شـــبکه های 

و کارشناس رسانه مصاحبه با محمدرضا خوشر

حامد زمانی
 مدافع حرم است

 حامد زمانی در دنیای امروز با جوالن 
تمامی رسانه ها، شبکه های ماهواره ای 
و انواع فیلم های سینمایی توانسته 
است پایبندی خود را حفظ کند و من 
او را در این عرصه یک مدافع حرم 
می دانم.

ویژه نامه تقدیر از 
حماسه خوان جوان انقالب

حامد زمانی
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ماهواره ای و انواع فیلم های ســـینمایی توانســـته اســـت پایبندی خود 
کند و مـــن او را در ایـــن عرصه یک مدافع حـــرم می دانم. را حفـــظ 

تخریب حامد زمانی در رسانه های بین المللی �
همـــواره  اســـالمی،  جمهـــوری  دشـــمنان  اصلـــی  راهبردهـــای  از  یکـــی 
کـــردن حمایـــت از جمهوری اســـالمی بوده اســـت. این به آن  هزینـــه دار 
کســـی خالف  گر  کـــه یک فضای روشـــنفکری ایجـــاد بکنند و ا معناســـت 
کنند و  آن جریانـــات بخواهد حرکتـــی انجام بدهد او را ضدهنجـــار تلقی 

هنجـــار هـــارا برعکس نهادینـــه بکنند.
گونـــه ای وانمود  کـــه فضـــا را به  ایـــن افراد عدۀ پرســـروصدایی هســـتند 
که  کســـانی  کثریـــت محســـوب شـــوند. بـــه همیـــن دلیل  کـــه ا می کننـــد 
خودشـــان را همـــراه اینهـــا نمـــی بیننـــد از تـــرس انـــزوا بـــه ســـکوت وادار 
می شـــوند. در نتیجـــه حـــرف مخالـــف در مقابـــل  ایـــن جریـــان پرهیاهو  

کار انتحـــاری می شـــود.  یـــک 
کار را برای دفـــاع از ارزش ها مشـــکل می کند.  این صحنه ســـازی بســـیار 
حامـــد زمانـــی در ایـــن عرصه خـــالف میـــل آنها بـــه فعالیت خـــود ادامه 
کنش به فعالیت او طبیعی اســـت. داده اســـت و هجمه های آنهـــا در وا

کنش � کنش یا وا
ج  آنهـــا حجـــم یـــادی از مهمـــات را بـــرای تخریـــب یـــک شـــخصیت خـــر
کـــه او را به انفعال بکشـــانند و دائم  می کننـــد. هـــدف اول آن این اســـت 

در حـــال دفـــاع از خود باشـــد.
که قصـــد ورود به این  کســـانی اســـت  هـــدف دوم آنها دادن هشـــدار به 

کـــه باید بدهند می ترســـانند. عرصـــه را دارنـــد و آنهـــا را از هزینه هایی 
کرده اســـتمرار حرکت  کـــه آقـــای زمانـــی در خود تقویـــت  کاری 

اســـت. ایـــن نـــوع را می تـــوان مقاومـــت تـــوام بـــا حملـــه 
او  کار  در  می توانســـت  هجمـــه   ایـــن  تأثیـــر  دانســـت. 
وادادگی نشـــان بدهد اما او مســـتحکم ایســـتاده و حتی 

بـــه دنبـــال افزایـــش فعالیـــت خود اســـت.

ارتباط مستقیم با مردم �
ارتباط مســـتقیم با مردم و پاســـخ داد به ســـواالت 

و  عالمانـــه  هدفمنـــد،  راهـــکار  شـــبهات  و 
کـــه با ابزار شـــبکه های  گاهانۀ اوســـت  آ

اجتماعـــی و حـــرف زدن بـــا مردم و 
مخاطبین خـــود و اتکای خود 

بـــه عقالنیـــت و منطـــق بـــا 
در  خـــود  مخاطبیـــن 

اســـت. ارتباط 
انتقـــادی  نـــگاه 

مســـائل  بـــه  او 
و  اجتماعـــی 
سیاسی  مســـائل 
جامعه نیز نشـــان 

او  کـــه  می دهـــد 
وابســـتگی  یـــا  وامـــدار 

گـــروه و حزب  کامـــل به یک 
نـــدارد. و  سیاســـی 

کـــه  مـــا نمی توانیـــم حـــرف دل مـــردم، فشـــاری 
مـــردم االن در اوضاع مختلـــف تحمل می کنند 
کســـی خوشـــش بیایـــد یا  را بـــرای  اینکـــه یـــک 

خوشـــش نیاید نگوییـــم. او با اســـتدالل و منطـــق دارد از ارزش ها دفاع 
می کنـــد. 

مخاطب شناسی بین المللی �
گـــون  گونا شـــکل های  و  مختلـــف  ابعـــاد  از  مخاطـــب  ضاعقه هـــای 
گـــون ما  گونا برخـــوردار اســـت. بـــر اســـاس ایـــن اشـــکال و ضائقه هـــای 
کنیم.  کارهـــای فرهنگی، رســـانه ای متناســـب بـــا آن را تولیـــد  بایســـتی 
کارهای حامد زمانی به زبان های انگلیســـی و عربی براســـاس ســـنجش 
افـــکار و ســـنجش مخاطـــب محصول را بـــه دنیای امروز عرضـــه می کند.
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