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م تورنتو استاد محمدرضا لطفي در گفت و گو با سال :
به هيچ يك از اعضاي گروه شيدا ويزا ندادند

 
 سرويس خبر 

 
 .همه مايلند محمد رضا لطفي را بيشتر بشناسند

بعدازظهر در تئاتر روباز سيرياس در هاربر فرانت سنتر تورنتو،  7ي ساعت  جوال 17پنجشنبه 
.آنسرت استاد محمدرضا لطفي افتتاح شد -از اين بهتر نمي شه -هاي هنري فستيوال تيرگان با  برنامه

آه ضرب و تمبك مي نواخت، قطعاتي از " قوي حلم"استاد لطفي با پيرهن سپيد، همراه با استاد 
موسيقي سنتي ايراني را با سه تار، و سپس تار و آنگاه تمبك، و گاه با صداي گيراي خود، آه بقول 

 .بعضي ساز سوم بود، اجرا آرد
استاد لطفي نواخت و بعد شروع به . درياچه اونتاريو سكوت اختيار آرد. شب تورنتو سفره انداخت

 :خواندن آرد
 

 در دلم بــــاز نشستي 
 تو آه پيمانه شكستــــي 
 زخزان بي خبر هستي 
 تو آه آئينه شكستــــــي 

 همه شب نـاله چنگي 
 تو آماني و خــــــدنگي 

 شب ما را تـــو پناهي 
 تو اميـــــــــــد دل مايي 
 با مني اي دل شيـــدا

 با مني اي دل رســـــــوا
 سينه ام آتش فــــردا

 بسته زلف چليپـــــــــــا
 بي تـــــو آتشكده ما

 سرد و خاموش چو دريا
 همره من تــــــو بمان 

 بستر عشـــــــــق جهان 
 عطر ياس و سمنـــي 

 گلرخ عشق منـــــــــي 
 اي وطن خاك شهان 

 جام جـــــم در تو نهان 
 تو بمان ســـــرو بلند
 آذر آباد سهنـــــــــــــد
 نــــــــــروي از نظرم 

 نام ايــــــــــــران ز سرم 
 خاك تو پيــــروهنم 

 تويي ايــــــــران وطنم 
 

 برج سي ان تاور تورنتو آه در گوشه سمت چپ
 .ً نمايان بود، با بازي رقص نور ديجيتالي خود به جمع پيوسته بود استيج آامال
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بالغ بر سه هزار شنونده نفس در سينه حبس آردند و در آخر نيمه دوم آنسرت چنان ايستاده آف زدند 
 . و فرياد آشيدند آه استاد دوباره به صحنه آمد و چند قطعه ديگري نواخت و خواند
از دوازده تن . و اين همه درحالي بود آه متاسفانه از اعضاي گروه شيدا خبري در صحنه نبود

اعضاي گروه آه از سفارت آانادا در تهران درخواست ويزا آرده بودند، به هيچ يك ويزا داده نشده 
يكي . آرد نيز از فرانسه به آانادا آمده بود استاد قوي حلم آه استاد لطفي را با تمبك همراهي مي. بود

از اعضاي گروه شيدا نيز آه در نيمه دوم آنسرت به اين جمع دو نفري پيوست، داراي شهروندي 
 .آانادا بود، و بنابراين نيازي به ويزاي سفارت آانادا در تهران نداشت

 
 گفت و گو با استاد لطفي 

در مجاورت مجموعه  Weston Harbour Castle  جـــوالي در هتــــــــل  19صبـــح شنبــــــــه 
 . هاربرفرانت سنتر، با آقاي لطفي ديدار و گفت و گو آرديم

قيت  استاد محمدرضا لطفي خود به هر نوع موسيقي گوش مي آند، مشروط به آنكه هنرمندش خال
 .داشته باشد، حال آفريقايي باشد يا اروپايي، جاز يا سنتي

خودم عاشق بنان هستم و عاشق اديب خوانساري از نظر. در موسيقي ايراني سليقه هاي خاص داريم«
 » .آواز، و بقيه نوازندگاني آه استاد من بودند مثل قمر، تاج زاده، ّظّلي

در مورد وضعيت آنوني موسيقي اصيل و سنتي ايران، استاد لطفي معتقد است آه از دهه پنجاه تا 
ب تا به امروز طناب موسيقي ايراني آه مثل زنجيره اي به هم وصل است محكم تر و ب و از انقال انقال

 آيفي يا آّمي؟ -. قطور تر شده
ميليوني،  16البته شهر سه ميليوني تهران شده . هم از نظر آيفي و هم از نظر آّمي«: استاد مي گويد

ايران از نظر . پس طبيعي است تعداد افراد و جوانان بيشتري به دنبال موسيقي و هنر مي روند
 » .آنند االن همه در ايران موسيقي ايراني را دنبال مي. شده) جهاني(فرهنگي و موسيقيايي گلوبال 

 : از استاد لطفي مي پرسيم
اين همه ايستگاه هاي راديويي و. استاد، در سطح جهاني موسيقي در وضعيت وخيمي به سر مي برد -

بعد از دهه شصت و هفتاد آه موسيقي چه به صورت . تلويزيوني دارند موسيقي آشغال پخش مي آنند
ن آساني آه در غرب به موسيقي  پاپ و راك و چه به صورت آوانگارد و الكترونيك اوج گرفت، اال

قه دارند، مجبورند باز به همان موسيقي گوش آنند و حال آنند، براي همين ميل شديدي هست به  عال
آيا شما به عنوان دست اندرآار موسيقي به اين . ً از شرق بيايد نمونه هاي جديدي از موسيقي آه مثال

 آنيد و برايتان مهم است؟  مسائل توجه مي
 ً چنين ارزيابي اي داريد؟ و اگر داريد چگونه مي شود موسيقي ايراني را بيشتر و شناساند؟ آيا اصال

Page 2 of 4New Page 1

7/25/2008http://www.salamtoronto.ca/News-Print.asp?ArtID=2042



 :استاد چنين پاسخ مي دهد
 

 
هر چقدر روابط . اين مسئله اي آه شما مي گوئيد، بر مي گردد به ارتباط ارگانيك بين غرب و شرق«

اقتصادي و ارتباطات اجتماعي آشورها با غرب بيشتر شده، تاثير يكطرفه غرب بر اين آشورها آه 
 نيست و حال دو از قرن نوزدهم تاثيري يك طرفه بود حال دو طرفه شده ؛ آن تاثير يكطرفه ديگر

به بعد آهسته آهسته تاثير خود را  1940و  1930به همين دليل، موسيقي شرق از دهه . طرفه شده
اول موسيقي هند تاثير خود را بر اروپا و سپس امريكا گذاشت، نظير همكاري بيتلها و راوي . گذاشت

شانكار، بعد تاثير موسيقي عرفاني بر موسيقي غرب آم آم اوج گرفت آه به موالنا و داستان رومي 
.هاي ديگر مثل چيني، ژاپني، آفريقايي و غيره وارد فرهنگ غرب شدند بعد فرهنگها و موسيقي. رسيد

آه سياست مسلط جهان است، ( |Globalization)االن در واقع با توجه به مسئله گلوباليزيشن 
فرهنگها دارد خيلي به هم نزديك ميشود و ايده ها از طريق اينترنت و ساته اليت بين همه پخش مي 

شايد به يك فرهنگ . ما نمي دانيم -چون دفعه اول است -حال از اين چه فرهنگي در آينده در آيد . شود
واحد تعريف شده خاصي برسد آه فرهنگهاي ملي را متزلزل آند، و يا با حفظ استقالل مليتها و 

اين قابل پيش بيني نيست، ولي . فرهنگهاي قومي هر آشوري يك تلفيق خوب هم آنارش به وجود آيد
 » .اثر خودش را دارد ميگذارد

فرهنگ (آقاي لطفي معتقد است آه براي همكاري و تلفيق دو موسيقي، بايد دو طرف همديگر را 
ن ايشان وظايف واجب تري براي موسيقي ايراني دارد و اين جوانها  خوب بشناسند، و اال) همديگر را

هستند آه بايد به دنبال اين آار بروند و به هند يا آشورهاي غربي و غيره سفر آنند و بشناسند و 
 .همكاري آنند

 از استاد مي پرسيم آه آن آارهاي واجب چيست؟  -
و بعد سه تا . تا شاگرد درس ميدهم، چهل تا صبح و چهل تا بعدازظهر 300در ايران من در هفته به «

گروه همنوازان شيدا، گروه بانوان شيدا، گروه بازسازي شيدا، آه ماه پيش : گروه دارم آه چهل نفرند
با همين سه تا گروه در تهران در سالن همايش آه سه هزار نفر گنجايش دارد سه شب پشت سر هم 

دي مي آند آه اينها را بايد -وي-برنامه اجرا آردم، و بعد موسسه شيدا را دارم آه آار سي دي و دي
 » .توليد و تكثير آنيم و بدهيم بازار، و خودم هم آنسرت هاي فردي خودم را در دنيا دارم

 : در مورد عدم حضور گروه شيدا از آقاي لطفي سوال مي آنيم آه 
 گروه شيدا چرا نيامد؟ -
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 ».به آنها ويزا نداند. موضوع اين نيست آه نيامدند«:استاد لطفي پاسخ مي دهد

 آيا دير اقدام آرديد؟ -
سه هفته . گفتند آه سه هفته ديگر بيائيد تا جواب بدهيم. خير، خيلي هم زود اقدام آرديم«  :استاد لطفي 

. دهيم در واقع از همان اول به هر آسي رفت گفتند ويزا نمي. ديگر بچه ها هر روز چند نفرشان رفتند
ً گفتند سوال نكنيد آه چرا، براي اينكه ما دوست داريم به يكي ويزا بدهيم و به يكي ويزا  اصال
ً مدارك هم نخواستند، چون آنجا اول مدارك را مي خواهند و مي بينند و اگر نخواهند، ويزا اصال.ندهيم

خره مدارك را  خوب باال. ً نگفتند آه مدارك بياوريد نمي دهند، اما وقتي فرمها را پر آرديم ديگه اصال
و چون مي دانستند آه اينجا آنسرت است و جشن تيرگان است، از اينجا هم . بايد ببري براي ويزا

خيلي نامه نوشتند و حتي يكي دو نفر نمايندگان پارلمان اينجا در واقع نامه نوشتند، ولي به هيچكس 
در واقع ما هم چون به ويزا احتياج نداشتيم آمديم، چون اگر نمي آمديم خيلي ضايع مي شد،. ويزا ندادند

م آردند، اينهمه آدم آمدند، اينهمه بليط فروختند، بعد يكدفعه اگر شب اول  براي اينكه اين همه اعال
جشنواره تق و لق شود خيلي بد است، اين است آه من هم برنامه ام را تغيير دادم و به مسير ديگري 

رفتم و بليطه هايي آه خريده بودم همه را مجبور شدم عوض آنم، آلي ضرر براي بليط دادم تا بتوانم 
به هر حال . خره با ماشين از واشنگتن توانستم خودم را برسانم خودم را برسانم و در آخر هم باال

خودمان را رسانيديم و به خوبي و خوشي گذشت و خوشحال شدم آه ايراني ها خيلي شاد شدند، چون 
با خود مي گفتم اگر شكستي خورده بشه، باز به ضرر ايراني هاست، و آدم بايد آوشش آند آه پيروز 

 ».شود
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