
حسین بهروزی نیا، نوازنده و آهنگ ساز: وقتی ۱۷ساله بودم  �
به مرکز حفظ و اشــاعه موســیقی رفتم و بــا آقای محمدرضا 
لطفی بیشتر آشنا شدم. از زمان تحصیل در هنرستان موسیقی، 
نــام محمدرضــا لطفی را شــنیده بودم و کارهایــش را گوش 
می دادم، ولی هیــچ گاه او را از نزدیک ندیده بودم. هنگامی که 
به مرکز حفظ و اشاعه موســیقی رفتم، افتخار آشنایی با آقای 
لطفی را پیدا کردم. او یکی، دو دوره در سال های اوایل انقالب، 
مدیر مرکز حفظ و اشاعه موسیقی نیز شد. بعدها از مرکز حفظ 
و اشــاعه موســیقی رفت، کانونی به نام «چاووش» راه اندازی 
کرد و در این مرکز مســتقر شــد. فعالیت های خیلی خوبی نیز 
انجــام داد. اعضای گروه های «شــیدا» و «عارف» در این کانون 

دور همدیگر جمع شدند و آثار ماندگاری خلق کردند.
آقای لطفی، حرکت هایی انجام داد که در موســیقی ایرانی 

بسیار تأثیر گذاشت. نوع نگرش او 
به  گونه ای بود که فقط نوازندگان 
تار نبودند که می خواســتند با او 
همکاری داشته باشند، بلکه این 
نوازندگان  روی  برجسته  هنرمند 
تمام ســازها تأثیر گذاشــت. هر 
به نوعی  نوازنده ای در آن دوران 
مرکــز  وارد  داشــت  دوســت 
«چاووش» شــود و با یکی از دو 
گروه «شیدا» و «عارف» همکاری 

کند.
ســال های  اوایــل  در  مــن 

حضــورم در مرکز حفظ و اشــاعه موســیقی، آرام آرام گروهی 
به نام «خالقی» تشــکیل دادم و سرپرستی گروه را نیز بر عهده 

داشتم.
در خاطراتم از آقای لطفی، هیچ گاه این خاطره را به صورت 
رســمی مطرح نکرده ام و نخستین بار است بیان می کنم. وقتی 
آقای شــهرام ناظری، آهنگ «عاشقان سرمست» را برای اولین 
بار ضبط کرد، به رادیو آورد تا شــورای مورد نظر بررسی و تأیید 
کند. من هم به ساختمان رادیو در میدان ارگ رفته بودم. آقای 
لطفی مرا دید و بدون اینکه سؤال کند دوست داری یا نه، گفت: 
«از هفته آینده به گروه شیدا بیا». او می دانست همه نوازندگان 
عالقه مند به همکاری با گروه او هستند و به همین دلیل پیش تر 
درباره عالقه شــخصی نوازنده برای عضویت در گروه، سؤالی 

نمی پرسید.
به یــادم دارم وقتی در راهروی ســاختمان مدیران ارگ راه 
می رفتم، دِر اتاق شــورای موسیقی باز بود. آقای لطفی در اتاق 
حضور داشــت و وقتی دید با یکی از همکارانم در حال عبور از 
راهرو هســتم، بیرون آمد و مرا صدا کرد. به من گفت: «از هفته 
آینده به گروه شــیدا می آیی». احتماال در آن دوره، نوازنده عود 

نیز در گروه «شــیدا» نداشــتند. آقای لطفی مرا در مرکز حفظ 
و اشــاعه موســیقی دیده، کارهایم را شــنیده بود و می دانست 
جوانی هســتم که عود می نوازم. از من پرســید: «ســاختمان 
چاووش را که بلدی؟» گفتم: «بله، می دانم در خیابان حقوقی 
واقع است». تاریخی مشــخص کرد و گفت: «در روز مورد نظر 

بیا».
خودم در مرکز حفظ و اشــاعه موســیقی، سرپرســت گروه 
«خالقی» بودم و ســرم بسیار شــلوغ بود، به همین دلیل حرف 
آقای لطفی را پشت گوش انداختم و به «چاووش» نرفتم. هفته 
بعد، آقای انوشــه، نی نواز و همان همکارم که در ســاختمان 
رادیــو همراهم بود، به من گفت: «آقــای لطفی دوباره مرا دید 
و گفت بهروزی نیا ســر تمرین نیامد. به او یــادآوری کن و بگو 
بیاید». دوباره پشــت گوش انداختم و باز هم به گروه «شــیدا» 
نرفتــم. آقــای لطفی نیــز افراد 
دیگــری را به  جای من دعوت به 

همکاری کرد.
بعــد از مدتی کنســرت هایی 
در مرکــز «چــاووش» از ســوی 
برگزار می شد. هر ماه،  همکاران 
یک یا دو هنرمند اجرا داشــتند. 
مــن نیز در کنســرت ها شــرکت 
از نزدیــک شــاهد  می کــردم و 

اجراها بودم.
یکی، دو ســالی گذشــت که 
آقای لطفی  دیدم اعالم کرده اند 
کالس هــای آموزش ردیف برگزار می کند. آن زمان خواهر او در 
قید حیات بود و امور ثبت نــام را انجام می داد. آقای لطفی در 
گذشته از من دعوت کرده بود و به همین دلیل در ذهنم با خود 
می گفتم: «دیگر الزم نیســت چیزی یــاد بگیرم. خودم در حال 
یادگیری هســتم که کافی اســت»، ولی بعد از این دو ســال به 
خودم آمدم و متوجه شــدم باید بیشتر یاد بگیرم. برای ثبت نام 
در کالس های آقای لطفی به «چاووش» رفتم. آنها باید شرایط 
را بررسی می کردند و بعد جواب می دادند. خانم لطفی، خواهر 
آقای لطفی به من گفت: «این ترم جای خالی نیست». شاید به 

او گفته بودند که بهروزی نیا را ثبت نام نکنید!
گفتم: «ترم بعدی چه زمانی برگزار می شــود؟» گفتند: «سه 
ماه دیگر بیا». ســه ماه بعد رفتم و باالخره توانســتم در کالس 
ردیف نوازی آقای لطفی ثبت نام کنم. البته این ثبت نام به هیچ 
عنوان جنبه مادی نداشــت و اصال پولــی دریافت نمی کردند. 
آقــای لطفی فقط بــرای نوازندگان حرفه ای، ایــن کالس ها را 
برگزار می کرد تا افرادی در تراز من، آقای حمید متبســم، آقای 
ارشــد تهماســبی، خانم مینا افتاده و دیگر نوازندگان بتوانیم از 

کالس او به صورت رایگان استفاده کنیم.

سپرده بود مرا ثبت نام نکنند
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ورود یکی از شــهیرترین شــاگردان محمدرضا لطفی به «چاووش»، تالقی با نقطه 
عطفی در تاریخ این کانون فرهنگی و هنری دارد؛ فردای وداع محمدرضا شجریان 
با «چاووش» به دلیل دلخوری از تبلیغات سیاسی در کنسرت مشهور دانشگاه ملی، 
ارشــد تهماســبی پای به «چاووش» گذاشت و در زمره برجســته ترین هم نشینان 
لطفی قرار گرفت. این آهنگ ســاز و نوازنده زبردست تار و سه تار، مجموعه مقاالتی 
در وصف لطفی به رشــته تحریر درآورده و در کتابی به نام «پهلوان تار» منتشر کرده 
است. به مناسبت هفتادوپنجمین سالروز تولد محمدرضا لطفی به گفت وگو با ارشد 
تهماسبی نشستیم. او در این گفت وگو روایتی خواندنی از نگاه یکی از تأثیرگذارترین 

موسیقی دان های ایران زمین به هنر و سیاست ارائه داد.

  محمدرضا لطفی زمانی اعالم می کند برای اولین بار به ارکستر دهلوی دعوت  �
می شود  اما همه اعضای خانواده دهلوی می گویند: «ما از وجود چنین ارکستری 
بی خبر هستیم». بسیاری از نوازندگان ارکستر هنرجویان هنرستان موسیقی ملی 
و البته ارکســتر صبا که روان شاد حسین دهلوی مسئولیتشان را بر عهده داشت 
هم گفته اند: «ما اصال لطفی را در این ارکســتر ندیدیم». شما درباره این ارکستر 

چه اطالعاتی دارید؟
من خیلی در سابقه ارکسترهای هنرستان، کنکاش نکرده ام ولی می دانم لطفی 
به یکی از ارکســترهای هنرستان دعوت شــد؛ ارکستری که زیر نظر حسین دهلوی 
اداره می شــد اما وارد جزئیات نشدم و اطالع چندانی ندارم. مضاف بر اینکه اساسا 
آن زمان، من در شهرستان سکونت داشتم، در حال تحصیل بودم و به  صورت جدی 
پیگیر موسیقی نبودم؛ بنابراین نمی توانم بگویم لطفی عضو ارکستر بوده یا نبوده اما 

از خودش شنیده ام در ارکستر دهلوی کار کرده است.
  ظاهر و پوشــش متفاوت محمدرضا لطفی را برخاســته از چه اندیشــه ای  �

می دانید؟
عکسی از لطفی مربوط به اجرای ارکســتر کامکارها دارم؛ برنامه ای مربوط به 
دوران کودکی و نوجوانی من. لطفی آنجا روی صندلی نشســته و کراوات هم زده 
است. عکس دیگری هم دارم که در حیاط ما حضور دارد. شاید برایتان جالب باشد 
که بدانید یکی از اقوام ما به نام دکتر ناصر ارجمندی، دندان پزشک، واسطه آشنایی 
خانواده ما با لطفی شــد. پدرم، مجلس عروسی دکتر ارجمندی را در حیاط بزرگ 
خانه مان برگزار کرد. عکس های این مراســم موجود است. میزی که جلوی لطفی 
بوده، اکنون در دفتر من قرار دارد. لطفی آنجا نیز نشســته و کراوات زده اســت. در 
روزگار لطفی، کمتر هنرمندی چه در قالب موسیقی و چه در اظهارنظرهای رسمی، 
نقــدی به حکومت و جامعه وارد می کرد اما او متفاوت از دیگران بود و اعتراض و 

نقدهایش را به اشکال مختلف بروز می داد.
  البته نمونه های بســیاری مثل عارف قزوینی، ابوالحسن صبا و کلنل علینقی  �

وزیری را نیز می توان مثال زد... .
آنها متعلق به دوره دیگری هســتند. منظورم موزیسین های دهه قبل از لطفی 
اســت، مانند «شهناز»، «شــریف» و «مجد». مثال هایم را روی تار متمرکز می کنم. 
همان طور که گفتم آنهــا کار خود را انجام می دادند. نگاهــی که بعدها آرام آرام 

شکل گرفت و در دوره پس از انقالب به اوج خود رسید؛ «هنرمند، متعهد است».
 متعهد به چه چیزی؟ �

متعهــد به جامعه یا هر پدیده دیگر و حتی متعهد به رفتاری خاص. اگر تاریخ 
خوانده یا نقل های خصوصی را شنیده باشیم، می دانیم رفتار هنرمندان در مجالس 
چگونه بوده اســت. اگر هنرمندی اندیشــه کرده و فکر کند باید چه نقشــی را در 
جامعــه بر عهده بگیرد و آن نقش را متعهدانه ایفا کند، به ســمت های مختلفی 
سوق داده می شــود؛ از نوع موسیقی، انتخاب شعر و گزینش هم نشین ها گرفته تا 
فکر اینکه چگونه بنشیند، چگونه ساز بزند، چه لباسی بپوشد و چه ظاهری داشته 
باشــد. در مقاله ای به نام «لطفی، پیری همچنان دلیر اســت»، شکافته ام که حتی 
با لباس خودش می خواســت بگوید: «ما می خواهیم حرف دیگری بزنیم و با نگاه 
دیگری وارد شــده ایم»، بنابرایــن لطفی از زمانی که به  صورت رســمی و ملی به 
اجرای موســیقی پرداخت، نگاه متفاوتی داشــت؛ حتی با برنامه های خیلی کوتاه 
در تلویزیــون. مثال او «بیات ترک» کوتاهی با «فرهنگ فر» می زد و پیش درآمدی نیز 
داشــتند. البته به  صورت رســمی، اولین برنامه او، «گل های تازه شماره ۱۲۶» بود؛ 

برنامه ای که روزی سه نوبت پخش می شد.
  البته حضور محمدرضا لطفی و حســین علیــزاده در برنامه «گلچین هفته»  �

پررنگ تر بود... .
«گلچین هفته» صبح جمعه هر هفته، از ســاعت ۹:۰۰ تا ۱۰:۰۰ از رادیو پخش 
می شد. اینجا موضوع حضور «ســایه» [هوشنگ ابتهاج] مطرح می شود. «سایه» 
بعــد از اینکه «گل های تــازه» را در دســت می گیرد، کم کم مدیــرکل برنامه های 
موســیقی رادیو می شــود و در ادامه برنامه ای را بنیان می گذارد. هدفش هم این 
بود صدای دیگری را که به وســیله جوانان مرکز حفظ و اشاعه به گوش می رسید، 
برجســته کند. «سایه» خیلی دلبسته طرز نگاه لطفی بوده و حتی مشی سیاسی و 
نگاه اجتماعــی آنها به همدیگر نزدیک بود، به همیــن دلیل در حقیقت می توان 
گفت قرص ترین پشتیبان لطفی، «سایه» بود؛ حمایتی که البته ذره ای از ارزش های 
موســیقایی لطفی کم نمی کند. وقتی شــما اولین حضور پر سروصدای لطفی کنار 
شــجریان در جشن هنر شیراز را می بینید که آن «راســت پنجگاه» را اجرا می کنند، 

متوجه ارزش های موسیقایی لطفی می شوید.
  در ادامــه اجرای نوا با قطعاتی مانند «ای مه مــن ای بت چین» و «چهره  �

به چهره روبه رو»، با شعر طاهره قره العین در سال ۱۳۵۶ نام شجریان، لطفی و 
گروه شیدا را در میان دوستداران موسیقی شناخته شده تر کرد... .

بله البته تأکید کنم آن شعر منسوب به طاهره قره العین بوده و بیشتر اشعارش 
منتســب به الهوتی است. آنجا می بینیم فرهنگ فر و شــجریان کراوات زده اند اما 
لطفی با کت مخصوص خود حاضر شــده اســت. او قامت بلندی داشــت و کت 
نیم تنــه ای بلندتر از کت های معمــول بر تن می کرد که یقــه ای منطبق بر لباس 
مرســوم دوره قاجار داشــت؛ نوعی از لباس که افــراد مرتب پوش بر تن می کردند 
و یقه به مفهوم امروزی را نداشــت، یعنی لطفی منادی پیوند دادن بین موســیقی 
فراموش شــده دوره قاجار با موسیقی ســاری و جاری در دهه های بعد بود و فکر 
می کرد آن لباس و طرز نشســتن، مناسب این موســیقی است. البته در جشن هنر، 
آنها روی پله نشســته اند که خیلی فرق دارد، یعنی لطفی تا دوره ای که به آمریکا 
مهاجرت می کند، هنوز روی ســکو می نشست. از آنجا به بعد است که کامال روی 

زمین نشست و شیوه نشستنش به  طور کامل عوض می شود.
  نامه مشهوری از اســتعفای لطفی از رادیو وجود دارد اما در این نامه هیچ  �

اشاره ای به استعفا نشــده؛ نامه ای به خط محمدرضا شجریان که تلویحا بیان 
می کند به خاطر اتفاقاتی کــه در میهن رخ داده، گروه در حال حاضر روحیه اجرا 
برای مردم شوروی را ندارد و فرصتی برای روزها و اجرای بهتر می خواهد. واژه 

استعفا از کجا مطرح شد؟
«سایه» در کتاب «پیر پرنیان اندیش» درست توضیح می دهد. او می گوید: «متنی 
که لطفی نوشــت، خیلی تند و حاوی واژه استعفا بود». البته شجریان مدعی شد 
که «من این متن را نوشتم» یا «اساسا پیشنهاد استعفا را مطرح کردم» ولی «سایه» 
به درستی در کتاب خود می گوید: «آقای شجریان، جایگاه امروزی خود در مقابل من 
را با آن زمان اشتباه کرده است. او در آن زمان در جایگاهی نبود که به من بگوید باید 

اســتعفا دهیم یا این متن را بنویسیم». همان طور  که گفتم «سایه» می گوید: «متن 
لطفی خیلی تند بود و من تعدیلش کردم». در حقیقت این نامه، پیش درآمدی بود 
تا از رادیو و تلویزیون بیرون بیایند، حاال اینکه اســتعفا دادند یا چقدر اعتراض آنها 
واقعی بود، بحث دیگری است  ولی همان طور  که اشاره کردید، قرار بود شهریورماه 
همان سال، کنسرتی در شــوروی اجرا کنند، اما گفتند: به خاطر وقایع ۱۷ شهریور، 

اجرا نمی کنیم».
  پس قبول دارید این نامه، استعفا نبوده است؟ �

بلــه  اما بعد از آن دیگر هیچ کدام در رادیــو و تلویزیون حضور پیدا نمی کنند و 
کامال بیرون می آیند. موسیقی مستقل، آن زمان هیچ معنایی نداشت و موسیقی دان 
مســتقل بی معنا بود. تمام موســیقی دان ها کارمند وزارت فرهنگ و هنر یا کارمند 
رادیو و تلویزیون بودند. لطفی و دوستانش در رستوران «فرید» نشستند و گفتند که 
می خواهیم موسیقی دان مستقلی باشیم. چگونه؟ حرف می زنند و بحث می کنند 

تا به این نتیجه می رسند که مرکزی دایر کنند به نام «چاووش».
  و این مرکز بعد از انقالب، مستقر می شود... . �

بله، بعد از انقالب مستقر می شود و اساسنامه ای مدون می کنند.
  همان زمان شروع به تولید آلبوم «چاووش ۱» نیز می کنند. درست است؟ �

آنها اساسا در این دوره از رادیو و تلویزیون بیرون می آیند، در زیرزمین خانه لطفی 
دور هم جمع می شوند و شروع به تمرین و ضبط در استودیوها می کنند و حتی به 

صورت غیر حرفه ای، ضبط و پخش آثارشان را در دست می گیرند.
  به اجراهای مشــهور دانشگاه تهران بپردازیم. ســالن آمفی تئاتر دانشگاه  �

تهران برای برگزاری کنسرت، مناسب نبود  اما اجراهای اولیه گروه های «شیدا» و 
«عارف» در این سالن برگزار شد؛ اجراهایی که با استقبال گسترده مردم روبه رو 

شد... .
جالب است بدانید که من هم به  صورت اتفاقی، بیننده اولین اجرای گروه بودم. 
از همدان بــا زنده یاد داریوش زرگری، نوازنده تنبک، به دانشــکده آمدیم تا درباره 
دانشکده پرس و جو کنیم و ببینیم چگونه باید برای حضور در دانشکده اسم نویسی 
کنیم و چطور باید امتحان بدهیم. اردیبهشــت ســال ۱۳۵۸ بود، بعد از پرس و جو 
و صحبت با دانشــجویان، بیرون آمدیم و دیدیم صفی تشــکیل شده است. وقتی 
پرسیدیم، گفتند: «کنسرت گروه شیدا و عارف است»، بلیت هم چهار تومان قیمت 
داشت و به خاطر دارم آبی رنگ بود. دو بلیت خریدیم و منتظر ماندیم تا وارد شویم. 
پرســه زدیم و بعد از مدتی وارد سالن شدیم. در قسمت دپارتمان اصلی دانشکده 

هنرهای زیبا، سالنی بود که فکر می کنم حدود ۲۵۰ نفر ظرفیت داشت.
  و اجراها به مدت یک هفته، روزی دو سانس برگزار شد... . �

بله، در یک هفته و در هر روز دو سانس برگزار شد.
  رپرتوار کنسرت را به خاطر دارید؟ �

بله، خیلی خوب هم یادم هست. البته ما روی بروشورها خواندیم «گروه شیدا 
و عارف» اجرا دارند و قاعدتا انتظار داشــتیم لطفی باشد، اما نبود. سرپرست گروه، 
حســین علیزاده بود و «سواران دشــت امید»، «حصار» و بعضی آثار دیگر را اجرا 
کردند. در حقیقت لطفی، برای آن اجرا، گروه خود را به علیزاده داده بود و می توان 

گفت بیشتر آثار علیزاده اجرا شد که کمی پرخروش و متفاوت بود.
  محمدرضا لطفی با تک تک شما تمرین می کرد؟ �

بله، بسیار زیاد. البته من تنها عضوی بودم که برای ورود به «چاووش»، آزمون 
نــدادم و از مــن امتحان نگرفتند، به دلیــل اینکه از قبل، لطفی را می شــناختم و 

به عنوان یک سمپات با «چاووش»، به آنجا رفت وآمد می کردم.
  یعنی پارتی بازی شد؟! �

نه، علیزاده نیز در دانشــکده به من لطف داشــت و خصوصیات مرا دیده بود، 
همان جا به من پیشنهاد داد عضو گروه شوم.

  سیاست، وجه پررنگی از زندگی شخصی و هنری محمدرضا لطفی محسوب  �
می شود. درباره اجرای گروه «عارف» به سرپرستی پرویز مشکاتیان و خوانندگی 
شهرام ناظری صحبت کنیم. گفته شده ایرج حقیقی مسئول صدابرداری و ضبط 
کنسرت بود. ناگهان لطفی می گوید این اجرا با مانیفست حزب، سازگاری ندارد و 
نوار کنسرت را از ضبط بیرون می کشد و آن را با خود می برد. این روایت از نگاه 

شما قابل تأیید است؟
اینها واقعا تحریف تاریخ اســت. اصال اجرای کنســرت چه ربطی به مانیفست 
حــزب دارد؟ لطفی هیچ  وقت چنین حرفی نزده اســت؛ هیچ گاه اســم حزب در 
«چاووش» نیامــد. من چهار ســال در «چاووش» بودم، خیلی ها ســمپات بودند 
و امکان داشــت عضو حزب باشــند اما این روایت ها واقعا تحریف تاریخ به شمار 
می رود. در «چاووش»، اصال کسی حرفی از حزب نمی زد. من شما را به موضوعی 
احاله می دهم که عکسش نیز موجود است؛ کنسرت مجمع ریسندگان و بافندگان 

تهران؛ روز یازدهم اردیبهشت، اول ماه می.
این کنســرت، تنها اقدامی محسوب می شــود که همسو با نگاه حزب است اما 
لطفــی و علیزاده به تنهایی می روند و «چاووش» را دخالت نمی دهند. در حقیقت 
به عنوان کاری شــخصی و بدون اینکه در «چاووش» تمرین کنند، به اجرا پرداختند 
و در عکس می بینیم تصویر آیت اهللا خمینی هم در میان آنهاست. لطفی، فعالیت 
دیگری نیز رأسا و شخصا خارج از حیطه «چاووش» انجام داد؛ آن هم ساختن سرود 
«مرگ بر آمریکا» است که مورد شماتت همه، حتی از جهت کیفیت موسیقایی قرار 
گرفت  اما در چهار ســالی که در «چاووش» بودم، هیچ  وقت فعالیت برای حزب، 
هم راستا با حزب، تحت عنوان حزب نکرد و حتی من نسخه ای از روزنامه «مردم» 
را آنجا ندیدم. هر چند دوستان با نگاه های مختلف آنجا بودند  ولی بشخصه وابسته 
به هیچ حزبی نبودم. آقای ســماواتی همین طور بود و آقای متبسم نیز تا جایی که 
به خاطر دارم، وابستگی نداشت. از شما می پرسم که مثال آلبوم «به یاد طاهرزاده»، 
چه نوع همســویی با حزب دارد؟ مشــکاتیان و ناظری هم یک همکاری مشترک 

داشتند به نام «مرا عاشق چنان باید» که کاری با حزب نداشت.

استاد لطفی همیشه مراقبم بود
محمد گلریز، خواننده موسیقی ایرانی: نخستین  �

همکاری من بــا محمدرضا 
لطفی در قالب گروه «شیدا» 
به سرپرســتی این آهنگ ساز 
شــکل  نامــدار  نوازنــده  و 
گرفت. بیــش از ۱۰ قطعه با 
آهنگ ســازی آقای لطفی و 
آواز من تا زمان پیروزی انقالب اجرا شد. آثار بسیاری 
از قدما را نیــز بازخوانی کردیم. از ســال ۱۳۴۸ که 
دوران خدمت سربازی ما شروع شد، با آقای لطفی 
آشنا شدم. سیزدهمین و آخرین دوره «سپاه دانش» 
در سال های پیش از انقالب بود. تعلیمات آموزش 
نظامی را در پادگان امام حســین، عشرت آباد سابق، 
گذراندیم. آشــنایی ما آغاز شد و بســیار دوستانه و 

بامحبت پیش رفت.
ابتدا با همدیگر هم خدمتی بودیم و آشــنایی ما 
در تهران شــکل گرفت. وقتی تقســیم شدیم، او به 
کردســتان افتاد و با کامکارها آشنا شد. آقای لطفی 
اهــل هنر و نوازنده بســیار خوبی بود. مــن نیز آواز 
می خواندم. دوران آموزشی را با همدیگر گذراندیم. 
آقــای لطفی شــب ها برای عزیزان، هم ســپاهی ها 
و ســربازان می نواخت و من نیز می خواندم. گه گاه 
فرماندهــان هــم می آمدند، می نشســتند و گوش 
می دادند. آنها بسیار استقبال می کردند و ما را مورد 
محبت قرار می دادند. دوســتی مــن با آقای لطفی 

خیلی خوب، پابرجا و محکم بود.
خاطــرات زیــادی از دوران ســربازی دارم. 
همان جــا بــا یکدیگر قــول و قــرار همکاری 
گذاشــتیم. آقای لطفی گفت: «وقتی خدمتمان 
تمام شــد، حتما باید با همدیگر تماس داشــته 
باشیم و همکاری کنیم». هم من به او قول دادم 
و هــم او خیلی اصرار داشــت با بنده همکاری 
کند. بعد از تقســیم، من به تربت حیدریه رفتم 
و آقای لطفی به کردســتان افتاد. دیگر همدیگر 
را ندیدیم، تا وقتی دوران سپاه دانش تمام شد. 
ســال ۱۳۴۹ یا ۱۳۵۰ بود که خدمت ما به پایان 
رســید. به صورت تلفنی گه گــداری با یکدیگر 
تماس داشــتیم تا اینکه قول و قرار گذاشتیم در 

رادیو همدیگر را ببینیم.
اوایــل ســال ۱۳۵۱ یا ۱۳۵۲ بود کــه قرارمان را 
نهایی کردیم. البته من دوره های آموزش موسیقی را 
نزد پدر و برادرانم دیده بودم، اما آقای لطفی خیلی 
اصرار داشــت و تأکید می کرد دوره های تکمیلی و 
ردیف های آوازی را هم پشــت سر بگذارم. مرحوم 
ادیب خوانســاری در رادیو تدریــس می کرد. آقای 
لطفــی اصرار و دعوت کرد بــه رادیو بروم. به رادیو 
رفتم و زیر نظر ادیب خوانساری به آموزش پرداختم. 
آن زمان آقای «سایه» [هوشنگ ابتهاج] رئیس مرکز 

موسیقی رادیو بود.
همین حاال وقتی خاطرات را مرور می کنم، گویی 
اتفاقاتی تازه اســت و دیروز رخ داده؛ آقای ابتهاج، 
مرا در کالس به مرحوم ادیب خوانســاری معرفی 
کرد و گفت: «اســتاد! شــاگردی برایتــان آورده ام». 
رفتم و شــاگرد اول کالس شــدم. آنجا از تجربیات 
و مطالــب مرحوم خوانســاری درباره گوشــه ها و 
ردیف ها استفاده کردم. همیشه وقتی مرحوم ادیب 
خوانساری به کالس می آمد و مرا می دید، می گفت: 
«گلپایگانی بخــوان» و من هم شــروع به خواندن 
می کردم. حدود دو ســال در خدمت مرحوم ادیب 
خوانســاری بودم، اما کهولت ســن و کسالت دیگر 

اجازه نداد به کالس بیاید.
همان زمان آقای لطفی، گروه «شیدا» را تشکیل 
داد و از من هم دعوت کرد. لطف و محبت او به من 
بســیار بود و در حقیقت مرا خیلی دوست داشت. 
بســیار هم اصرار می کرد در حوزه موسیقی سنتی و 
ایرانی فعالیت کنم. آن زمــان نیز مثل دوره فعلی 
بود که موسیقی پاپ بیداد می کرد. موسیقی پاپ و 
دیگر سبک ها پررنگ بودند، ولی آموزش من چه در 
منزل و تحت نظر برادرانم و چه در رادیو در مســیر 

ردیف های آوازی بود.
آقای لطفی بســیار اصرار داشــت ســبک ادیب 
خوانســاری را بخوانم. او می گفــت: «خیلی خوب 
است از تحریرها و ســبک ادیب خوانساری استفاده 
کنی». من هم مایل بودم، چون سبک خواندن مرحوم 

خوانساری هم «اصفهان» و هم «تهران» بود.
در ادامه به عضویت گروه «شــیدا» درآمدم. این 
گروه به تازگی شکل گرفته بود؛ از خانواده کامکارها، 
آقایان «بیژن» و «پشــنگ» بودنــد و به ترتیب تنبک 
و ســنتور می زدنــد، آقای طلوعی تار مــی زد، آقای 
منظمی کمانچه می نواخت و آقای افشارنیا نی نواز 
بود. گروه «شــیدا» با چنین افرادی و به سرپرســتی 
آقــای لطفی شــکل گرفــت. در اتاقــی روبه روی 
اســتودیوی شــماره یک، ســه روز در هفته تمرین 
می کردیــم. من اولین خواننده گروه «شــیدا» بودم. 
در آخرین روزهای فعالیت مرحوم ادیب خوانساری 
شروع به کار کردیم. آهنگ های قدیمی را بازخوانی 
کرده و همان جا ضبط می کردیم. آقای شهبازیان نیز 

ناظر ضبط بود.
من دوســتی عمیقــی با آقای لطفی داشــتم و 
همان طور کــه گفتم دوران ســربازی را با همدیگر 
گذراندیم. آقای لطفی آدمی مهربان بود و بسیار به 
من محبت داشت. هم او و هم آقای «سایه» خیلی 
مواظبت می کردند تا دچار انحراف موسیقایی نشوم 
و ناگهان موسیقی پاپ نخوانم، چون سر حال بودم 
و ته صدایی نیز داشتم. خیلی ها دنبالم بودند تا مرا 
به سمت و سوی دیگری بکشانند، ولی آقای لطفی 
و آقای «سایه» خیلی اصرار داشتند و بسیار مواظبت 
می کردند از مســیر منحرف نشــوم. این مراقبت در 

نهایت به نفع من بود و بسیار هم از او ممنونم.

لطفی و بی لطفی دوستان
و یاران سابق

استاد  � حیات  زمان  سیدابوالحسن مختاباد: در 
محمدرضا لطفی و به ویژه 
در سال های ۸۵ تا پایان ۹۱ 
بارهــا و بارها با آن زنده یاد 
در دفتر کارشان در خیابان 
حقوقــی دیــدار داشــتم. 
برخــی از ایــن دیدارها به 
گفت وگوهایی مطبوعاتی و انتشــار آنها انجامید 
و برخــی دیگر به گپ و گفت خصوصی که تنها 
در حافظــه لپ تاپم، برخــی از  آن مباحث جای 

گرفت.
جــدای از بحث های تخصصی و عمومی که 
با آن زنده یاد انجام مــی دادم، از جمله مباحثی 
کــه هم دغدغــه ذهنی من بود و هــم در زمره 
دغدغه های ایشــان، بحث نبود تشکل و نهادی 
موســیقایی اســت که بتواند اجماعــی را میان 

اهالی موسیقی ایجاد کند؟
من بــه گذشــته فعالیت های اســتاد لطفی 
آگاهی نســبی داشتم و از سوی دیگر این پرسش 
برایم مطرح بود که چرا هنرمندان برجســته ای 
کــه در دوره ای در زمــره همــکاران یــا یاران و 
دوستان ایشــان بودند، در دوره پس از سال ۸۵ 
و با وجود دعوت های چندباره ای که آن زنده یاد 
از آنهــا برای همــکاری و کار تیمــی انجام داد، 

استقبالی نکردند.
به یاد دارم روزی را که یکی از این هنرمندان 
معروف و از دوســتان قدیمی اســتاد لطفی در 
مطبوعــات اعالم کــرد که می خواهــد به دیدار 
اســتاد لطفی برود. بر حسب تصادف فردای آن 
روز من با اســتاد لطفی دیداری داشتم و همین 
مســئله را مطرح کردم و ایشان با خنده و مزاح 
گفــت: آقــای مختاباد این دوســت بزرگــوار ما 
می داند که من از ســاعت هفــت صبح تا هفت 
شــب اینجا هســتم و هــر زمان هم که ایشــان 
تشــریف بیاورند من کل کالس هایــم را تعطیل 
می کنــم که قدر لحظات بودن با ایشــان را پاس 
بدارم، اما بــه جای اینکه به دفتــر من بیاید، در 
مطبوعات اعالم می کند که قرار اســت به دیدار 
من بیاید؟ آن اســتاد البته بــه دیدار آقای لطفی 
رفت، ولــی وقتی که تنها چند ده روز به مرگ او 

باقی مانده بود.
همین بی اعتنایی در سویه های دیگر نیز بارز 
و مشخص بود. به یاد دارم در سالی که در خانه 
بازرس فعالیــت می کردم  موســیقی به عنوان 
و عضو مجمــع عمومی اصلی بــودم، یکی از 
دســتورکارهای مجمع بررســی و تأیید اعضای 
شورای عالی خانه موســیقی بود. هیئت مدیره 
اصلــی چند نفر را معرفی کرده بــود، اما هنوز 
جا داشــت که چند نفر دیگر هم معرفی شوند 
که فهرســت بــرای دادن رأی بــه نصاب الزم 
برســد. با توجه به اینکه در ماده ۲۳ اساسنامه 
آمده بود «هفت نفر از موسیقی دانان برجسته، 
متعهد، خوش نام و فعال در عرصه موسیقی و 
در زمینه های مختلف موســیقی که حداقل ۳۰ 
ســال ســابقه فعالیت هنری در کشور داشته و 
عضو خانه موســیقی باشند...» من استاد لطفی 
را پیشــنهاد دادم. جمع استقبال کردند اما یکی 
از اعضای وقت هیئت مدیره که اکنون نیز سمت 
مهمی در خانه دارد و تقریبا تمامی سمت های 
شــورای عالی و هیئت مدیره را یک تنه در خود 
فروبلعیده است، چنان خشمگین شد و نگارنده 
را بــه پاچه خــاری و مریدبازی متهــم کرد که 
حیرت کردم. این بزرگوار اگر کمی  درایت داشت 
می توانست با سیاست بگوید آقای لطفی عضو 
خانه موســیقی نیســت و ان شــاءاهللا در نوبتی 
دیگر؟ امــا گاه خشــم و عصبانیت نســبت به 
فردی دیگر چنــان در نهاد این گونه افراد جاگیر 
می شــود که نمی توانند خــود را عریان نکنند و 

نشان ندهند.
بعدها به یاد دارم دو، ســه  نفــر از اعضای 
هیئت مدیــره کــه یکــی از آنها تقریبا مســئول 
مادام العمــر تکدی گــری بودجــه از نهادهای 
دولتی برای خانه موســیقی اســت، بــا افتخار 
از رفتن نزد اســتاد لطفی بــرای آمدن به خانه 
موســیقی و عضویت در این نهاد ســخن گفت 
کــه من بــا صراحت به ایشــان گفتــم باید به 
اندازه گلیمی که برای شــما دوخته اند پایت را 
دراز کنــی، چراکه با توجه به مقاومت و موضع 
سرســختانه ای که بعضي ها در خانه موسیقی 
نسبت به استاد لطفی دارند تالش های شما آب 

در هاون کوبیدن است و وقت  تلف کردن.
یکی، دو بــار نیز خود من به ایشــان توصیه 
کردم و حتــی یک بار تقاضای اساســنامه خانه 
موســیقی را از مــن کرد کــه من با طنــز گفتم: 
استاد شــما که خودتان در این زمینه ها آدم اهل 
بخیه ای هســتید یعنی نمی دانید که اساسنامه 
خانه موســیقی روی سایت هست؟ که اتفاقا به 
من گفت اساســنامه روی ســایت خانه نیست. 
آنجــا بود که من اساســنامه خانه موســیقی را 
که روی سایت همشــهری آنالین قرار داشت به 
ایشان نشان دادم. اما باز انگیزه ای برای پیوستن 
به خانه موسیقی در ایشان ندیدیم. االن که از آن 
ســال ها یک دهه می گذرد، حس می کنم تالشی 
عبــث صورت می دادم، چرا کــه فاصله بین او و 
برخی از دوســتان قدیم و اهالی خانه، به  قدری 
زیاد بود که پرکردن آن شــکاف تقریبا محال بود 
و تنها مرگ توانست آن شکاف را پر کند و آنها را 

به دور پیکر او جمع کند.

نخســتین آلبوم «صدیق تعریف»، خواننده سرشناس و صاحب نام 
موســیقی اصیل ایرانی در همکاری با محمدرضــا لطفی، نوازنده و 
آهنگ ساز چیره دست این سرزمین شکل گرفت. «به یاد طاهرزاده»، 
دهمین آلبوم از مجموعــه «چاووش» بود و اثری جاودانه در تاریخ 
موســیقی ایران زمین. این دو، با هم قرار گذاشــتند تا چهار آلبوم 
دیگر از یادمان حســین طاهرزاده در دیگر دســتگاه های موسیقی 
ایرانی با نوای ســاز لطفی و صدای «تعریف» منتشر شود، اما جالی 
وطن  کردن محمدرضا لطفــی، تقدیر دیگری را رقــم زد. به بهانه 
هفتادوپنجمین سالروز میالد محمدرضا لطفی، با صدیق تعریف به 
گفت وگو نشســته ایم. او تأثیر خالق آثار خاطره انگیز و جریان سازی 
چون «ســپیده» و «شــب نورد» بر موســیقی ایرانی را انکارناشدنی 
می پندارد. «تعریف» هرچند بخشــی از نقدها به رفتار و ایدئولوژی  
لطفــی را وارد می داند اما مخالفت های مغرضانه را هم برنمی تابد. 
ماحصل گفت وگــو با این آوازخوان شــهیر ایران زمین را در ادامه 

می خوانید.

  سیاســت به ویژه نگاه و منویات حزب تــوده در «چاووش» از  �
نگاه محمدرضا لطفی تا چه  اندازه اهمیت داشــت؟ از نگاه شما، 
او در ابتدا چقدر گرایش سیاسی داشت؟ مواجهه لطفی با شما در 

این باب چگونه بود؟
اســتاد محمدرضا لطفــی هیچ گاه بــا چنین صراحتــی درباره 
سیاســت، با من حرفی نزده بود. خوب به خاطر دارم سال ۱۳۶۱ یا 
۱۳۶۲ در آنتراکــت یکی از تمرینات «به یاد طاهرزاده»، من و لطفی 
تنها بدون حضور بچه ها، با هم صحبت می کردیم؛ ۲۶ یا ۲۷ ســال 
بیشتر نداشتم. او اساسا با بچه ها رفتار صمیمانه و دوستانه داشت. 
در همان مجال کوتاه، جمله ای بسیار دوستانه و البته مهمی را به 
من گفت که تک تک کلماتش را هنوز بعد از این همه سال خوب به 
خاطــر دارم. در البه  الی گفت وگو، او با لحنی پدرانه گفت: «تعریف 
جــان! ما باید کار خودمان را انجام بدهیم؛ تو آوازت را بخوانی، من 
ســازم را بزنم و دیگری شــعرش را بگوید». البته بی تردید، منظور 
او در آن زمــان و نــگاه من در ایــن دوران به هیچ وجــه به معنای 
بی تفاوتی هنرمند نســبت به کنش ها و واکنش هــای اجتماعی و 
سیاســی جامعه نیســت بلکه به اعتقاد من، به این معناســت که 
اگر هنرمند می خواهد در این ســاحت ها هــم فعالیت کند، باید با 
ابزار هنر وارد این عرصه ها شــود. هنرمند واقعی و راستین هیچ گاه 
نباید و نمی تواند وارد سیاســت بشــود، چون سیاســت متعلق به 
کســانی است که به ابزار سیاست و سیاســت ورزی مسلح هستند؛ 
سیاســت مداران و سیاســت بازان، سفسطه و پشــت هم اندازی را 
خوب آموخته اند و خوب از آن اســتفاده می کنند. سیاست با چنین 
مسائلی کامال عجین است و از یک هنرمنِد به معنای واقعی کلمه، 
سیاســت بازی برنمی آید. در بازی سیاســت شــرکت کردن بی شک 

یعنی آلوده شدن.
  به نظر شــما، آن زمان برای گفتن جمالتی که محمدرضا لطفی  �

در خالل تمرین خطاب به شما به زبان آورد، کمی دیر نشده بود؟
حتما؛ اســتاد لطفی با تجربه ای که از ســر گذرانــد، به این نتیجه 

رسیده بود.
 بعد از دل بریدن از سیاست، آقای لطفی ناگهان وارد عرصه ای  �

دیگر شد و ظاهرا دل بســته مرام و مسلک خانقاهیان و درویشان 
شد... .

همان طــور  که می دانیــد، آقای دکتــر نوربخش در لنــدن، دفتر 
و دســتک و خانقاهی داشــت. اســتاد لطفــی بعــد از رخدادها و 
شکست های تلخی که در حوزه سیاسی و اجتماعی تجربه کرده بود 
و پس از مهاجرت از ایران گویا و شــاید دچار نوعی خأل روحی شــده 
بود و چه بســا یکی از دالیل ماندگاری ۲۰ســاله  استاد لطفی در غرب 
هم شکستی بود که در عرصه سیاسی و اجتماعی متحمل شده بود. 
آخرین اثر اســتاد لطفی پیش از مهاجرت از ایران آلبومی بود به نام 
«به یاد درویش خان»؛ به اعتقاد من، این آلبوم یک اثر شخصی است 
و بیان حال آن زمان اســتاد و در حقیقت مانیفستی است از احواالت 
آن دورانش؛ این اثر را می توان وداع نامه ای شخصی پیش از سفرش 
تلقی کرد . استاد لطفی در آن ایام خودش و هم نسالنش را مردمانی 
می پنداشــت که در سیاســت شکست ســنگینی خورده اند. نیمی از 
این آلبوم، اجرای آثار درویش خان در دســتگاه ماهور است و آن نیم 
دیگر را می شود همان وداع نامه شخصی او قبل از مهاجرتش تلقی 
کرد که در «شــور» و «دشتی» با ســوز و گدازی غریبانه  از زبان حافظ 
می خواند: «نماز شــام غریبان چو گریه آغــازم/ به مویه های غریبانه 
قصه پــردازم. به یاد یار و دیار آن چنان بگریــم زار/ که از جهان ره و 
رســم ســفر براندازم. من از دیار حبیبم نه از بــالد غریب/ مهیمنا به 
رفیقان خود رســان بازم...» و الی آخر. همین احساس شکست و خأل 

روحی و روانی باعث شــد به حوزه ای پرتاب شود که شاید درباره آن 
شــناخت کافی و وافی نداشت؛ ناگهان خبر آمد که او در لندن سر از 
خانقاه و گنبــد و بارگاه دکتر نوربخش درآورده اســت؛ ماحصل این 
ارتباط برگزاری کنســرتی در دانشگاه واشــنگتن با حضور محمدرضا 
لطفی و گروه «خانقاه نعمت اللهی» متشــکل از حسن ناهید، بهرام 
ســارنگ، هومان پورمهدی، کاوه دلیرآذر و جمعــی دیگر از مریدان 
و سرســپردگان دکتر نوربخش در هیبت و کســوت دراویش با عبا و 
دســتار و «فینه»، بود. البته این کنسرت به  اشــتباه به اجرای خانقاه 
لندن معروف شده اما درواقع در دانشگاه واشنگتن آمریکا برگزار شده 
بود. زنده یاد لطفی هرچند کم وبیش مســیر درویشی را ادامه داد اما 
خیلــی زود و در همان اوایل، خــودش را از زیرمجموعه نوربخش و 
دم ودســتگاه او کنار کشــید. بعدها، در همین رابطه هوشنگ ابتهاج، 
غزل واره ای پدرانه و مشــفقانه خطاب به اســتاد لطفی سرود با این 
ابیــات: «خدای را که چو یاران نیمــه راه مرو/ تو نور دیده مایی به هر 
نــگاه مرو. تو را کــه چون جگر غنچه جان گل رنگ اســت/ به جمع 
جامه ســپیدان دل ســیاه مرو. به زیر خرقه رنگین چه دام ها دارند/ تو 

مرغ زیرکی ای جان به خانقاه مرو».
 روان شــاد محمدرضا لطفی به گواه نوازندگانــی که در دوران  �

جوانی شان از محضر او بهره برده اند، معلم بسیار خوبی بود. شما 
با این گزاره موافق هستید؟

بله؛ بالشــک. از همان قدیم االیام اســتاد لطفی جوان با اندیشه 
جوانش حامی جوانان مستعد و باانگیزه بود. جوانانی چون برادران 
کامکار، درویش  رضا منظمی، علینقی افشارنیا، محمد فیروزی، هادی 
منتظری، جمشید عندلیبی و بعدترها پس از انقالب ارشد تهماسبی، 
حمید متبسم و ســعید فرج پوری، ازجمله کســانی بودند که استاد 
لطفی زیر بال وپرشــان را گرفت. به طور نمونه، ســعید فرج پوری که 
پیــش از آن دوران در گروه موســیقی کودکان و نوجــوان فرهنگ و 
هنر کردســتان زیر نظر آقای حســن کامکار ویلن می زد، بعد از پایان 
دوران سربازی در کردستان به تهران آمد و به چاووشیان پیوست. در 
حقیقت، کمانچه را آقای لطفی به دســت سعید فرج پوری داد و به 
او کم کم چگونه نواختن و با گروه بودن را آموخت. ناگفته پیداســت 
که این نوازندگان جــوان در آن دوران هم تراز اســتاد لطفی نبودند، 
اما چون او دلش دریایی بود و چون عاشــقانه دل در گرو موســیقی 
داشــت، دوست می داشــت همه اینان، روزی بزرگ و بالنده شوند و 
البته تأثیرگذار. گروه شــیدا، ماحصل تالش لطفی اســت با همراهی 
همین جوانان. البته گروه عارف هم داســتان خــودش را دارد. انگار 
تقدیــر این گونه رقم خورده بود کــه بزرگ مردی همچون محمدرضا 
لطفی این جوانان را دور هم جمع کند تا ستاره «شیدا» و «عارف» در 
آسمان موسیقی ایران بدرخشد. اساسا در طول تاریخ آدم های بزرگ 
و تأثیرگذار در نقطه تالقی خط زمان و خط مکان متولد می شــوند تا 

اتفاقات بزرگ را رقم بزنند.
 شما هم خودتان را مدیون استاد لطفی می دانید؟ �

بله؛ بدون تردید. همان طور که پیش ترها هم گفته ام، استاد لطفی 
«دســتم بگرفت و پابه پا برد...». او به تک تک ما آموخت و آموزاند و 
باعث شــد جایگاهمان را در عرصه موسیقی پیدا کنیم. هم من و هم 
فرد فرد اعضای کانون شــاید اگر کنار اســتاد لطفی قرار نمی گرفتیم، 

چه بسا که سرنوشتمان طور دیگری رقم می خورد.
 روان شاد شــجریان، شــهرام ناظری و هنگامه اخوان هم در  �

همکاری با استاد لطفی به شهرت رسیدند... .
این تعبیر به روایتی می تواند دور از واقع نباشــد؛ شــاید اگر استاد 
شجریان هم کنار اســتاد لطفی قرار نمی گرفت، جایگاه دیگری برای 
خود پیدا می کرد. به  طریق  اولی، شهرام ناظری و هنگامه اخوان هم 
همچنین، حتی بخشــی از اعتبار هنری خانم سیما بینا را نیز می توان 

مرهون یکی، دو کاری دانست که با استاد لطفی اجرا کرد.
 به باور شما، قدر استاد لطفی از سوی همه شاگردانش دانسته  �

شد؟
به ضرس قاطع نمی شــود به این پرسش پاسخ قطعی داد اما به 
باور من، باید ابداآلباد قدردان و قدرشــناس اســتاد لطفی باشیم به 
خاطر تمام زحمات و تالش هایش برای بالندگی موسیقی ایران زمین.

 و آیا همه شاگردان استاد لطفی مثل شما قدرشناس استادشان  �
بوده اند؟ و البته همچنان هستند؟

صادقانه بگویم که پاســخم منفی است. البته بدخواهانی در این 
فضا به دنبال تشــدید جریان ضد لطفی و ایجاد تفرقه میان اســتاد و 
شاگردانش بودند. آنها از خدا می خواهند ما زبان به بدگویی از لطفی 

باز کنیم اما این اتفاق هیچ گاه نیفتاده و امیدوارم هیچ گاه نیفتد.
  با توجه به توضیحات شــما، بســیاری از نام های مطرح امروز  �

موسیقی ایران باید خودشان را مدیون روان شاد محمدرضا لطفی 
بدانند و حتــی اگر این موضوع را به زبان هــم نیاورند، مدیون او 

هستند... .
به تعبیر من، اساســا موســیقی ایران را باید مدیون اســتاد لطفی 
و امثال اســتاد لطفی یعنی کســانی چون مرتضی خــان نی داوود، 
قمرالملوک وزیری، ابوالحسن صبا، روح اهللا خالقی، غالمحسین بنان، 
فرامرز پایور، حسن کســایی، جلیل شهناز و بسیارانی دیگر که بر قله 

موسیقی این سرزمین ایستاده اند، بدانیم.
 آیا بعد از بازگشــت اســتاد لطفی به ایران، بــا او دیدارهایی  �

داشتید؟
بعد از بازگشت استاد لطفی و در طول هشت سال پایانی عمرش 

مجموعا سه یا چهار بار با او دیدار داشتم.
 در این مالقات ها، از ۲۰ سال غیبت او در ایران و قرارهایی که با  �

هم داشتید و به نتیجه نرسید، سخنی به میان نیامد؟
بلــه؛ در جلســه اول و دوم گفت وگوهــای مفصلی بــا همدیگر 
داشــتیم. ازجمله اینکه به روان شاد لطفی گفتم خأل شما در این ۲۰ 
سال در موســیقی ایران آشکارا احساس می شد و ای  کاش تنهایمان 
نمی گذاشــتید. روان شاد لطفی هم در پاسخ به من با لحن همیشگی 
و آشنای توأم با طنزش و صدای غرا و پروپیمانش، گفت: استاد جان! 
مگر در این مملکت اول و آخر استادان منم؟ در حوزه موسیقی ایران 
اســتادان دیگری هم هســتند و حضور و غیبت من نباید لطمه ای به 
موسیقی وارد  کند. گفتم: چرا اســتاد عزیز، وارد کرده و وارد می کند؛ 
شما همیشه استادی جریان ساز بوده و هستید. شما، به خاطر مدیریت 
قوی و شــخصیت کاریزماتیک تان هنرمنــد منحصربه فردی بوده اید. 
حقیقت این است که آثار شما طی سالیان تبدیل به سنجه و محکی در 
موســیقی ایران شــده اســت. بنابراین بی حضــوری و غیبت تان در 
جای جای موسیقی ایران در طول این سال ها به روشنی مشهود بوده 

است.
 او بعد از آخرین بازگشــت از آمریکا به ایران هم همچنان پویا  �

و تأثیرگذار ماند؟

تاآنجــا کــه می دانم و شــنیده ام از وقتــی او از آمریــکا به ایران 
بازگشــت، هر روز از ســاعت ۷ صبــح تا نزدیکی های نیمه شــب در 
مکتب خانه «میرزا عبداهللا» مشــغول به کار بود. لطفی همچنان راه 
و رســم قبلی خودش را که آموزش  و پرورش جوانان مســتعد بود، 
پی گرفــت و از میان گروه کثیری از این جوانــان عالقه مند، تعدادی 
را برگزید و ســه گروه جدید تشکیل داد؛ گروه «سازهای سنتی»، گروه 
«بانوان» و گروه «شیدا». مکتب خانه خواسته یا ناخواسته، آگاهانه یا 
ناآگاهانه همان نقشــی را بر عهده گرفت که هنرستان های موسیقی 

می بایست ایفا کنند.
  آلبــوم «به یاد طاهــرزاده» یا همان «چــاووش ۱۰» حاصل  �

همکاری مشترک شــما با محمدرضا لطفی است. از نگاه خودتان 
به عنوان خواننده این اثر، این آلبــوم در میان خاطره انگیزترین و 

دلنشین ترین آثارتان جای می گیرد؟
همان طــور که می دانید «بــه یاد طاهرزاده» همــراه با گروه های 
«شیدا» و «عارف» به سرپرستی محمدرضا لطفی در سال ۱۳۶۳ اجرا 
و به  طور خصوصی منتشــر شــد. این اثر چه خاطره انگیز باشد، چه 
نباشــد و چه دلنشین باشد، چه نباشد صاحب اعتبار هنری و معنوی 
مخصوص به خود اســت. این اثر ارزش خود را مدیون یک همکاری 
برآمــده از جان  و دل گروهی عاشــق اســت که تمام هم وغم شــان 
موســیقی و هنر بود. به  طور مثال هیچ کــدام از اعضای گروه در آن 
زمــان از حضور در ایــن کار توقع مالی و مادی نداشــت؛ هرچه بود 

عشق بود و عشق بود و عشق.
 باالخــره این اثر، بــرای خودتان جزء آثار ماندگار به حســاب  �

می آید یا خیر؟
البته این آلبوم برای شــخص من بی تردید خاطره  انگیز و دلنشین 
بوده و هســت؛ بدیهی اســت به عنوان اولین اثر، «به یاد طاهرزاده» 
بــرای من توأم با خاطراتی باشــد کــه هیچ گاه از ذهــن و جانم پاک 

نمی شود.
 تاآنجاکه می دانم تعداد نوازندگان حاضر در این آلبوم بیشتر از  �

تعداد الزم و ضروری برای ترکیب یک گروه سنتی است... .
اتفاقا در همان روزهای آغازین انتشار خصوصی این اثر هم آلبوم 
را به عنوان هدیه برای زنده یاد حسین دهلوی بردم. روان شاد دهلوی 
وقتی بروشــور اثر را نگاه کرد و دید استاد لطفی، از ۱۷ نوازنده فعال 
در گروه عارف و شیدا بهره برده است، گفت: «چرا از این همه نوازنده 
اســتفاده کرده اید؟ درحالی که می توانســتید همیــن کار را با هفت، 
هشــت نفر نوازنده به سامان برســانید». حرف آقای دهلوی پربیراه 
هم نبود، اما من می دانســتم چرا آقای لطفی دســت به چنین کاری 
زده اســت. به خاطر دارم وقتی یک  بار با لطفی صحبت می کردم، به 
مــن گفت: «بهره بردن از این تعداد نوازنــده در آلبوم صرفا حضوری 
نمایشــی بوده و اعالم حضــوری در آن وانفســای دوران بالتکلیفی 
موســیقی و دیگِر هنرها تا نشان بدهیم ما همچنان هستیم و زنده ایم 
(هرچند هنوز هم که هنوز اســت بعد از سال ها همچنان بالتکلیفیم 

و همچنان دوره می کنیم شب را و روز را، هنوز را)».
 چرا گفتید انتشار خصوصی؟ �

این اثر هفت ســال بعد از انتشــار خصوصــی اش مجوز گرفت. 
آن زمان این آلبوم ســنگین و کالســیک به بهانه وجــود یک ِرنگ و 
چهارمضراب نتوانســت از وزارت ارشاد مجوز بگیرد. ما هم تصمیم 
گرفتیم همان زمان کار را بدون مجوز به  طور خصوصی منتشر کنیم و 

از بیم ایجاد مشکل برای پدیدآورندگان روی عطف بروشور کاست ها 
نوشتیم «انتشار خصوصی».

  به گفته همراهــان محمدرضا لطفی، در ابتدا گرایش های چپ  �
در او نمود بیشــتری داشــت. به عنوان مثال عواید به دست آمده 
از کنســرت ها را به  طور مســاوی میان همه اعضــا؛ از خودش تا 
جوان تریــن نوازنده ها تقســیم می کرد؛ اما بااین همــه، او اجازه 
نمی داد اعضای «چاووش» در خارج از این کانون با کسی همکاری 
داشته باشــند، هرچند خودش چنین کاری را انجام می داد. برای 
نمونه موســیقی فیلم «حاجی واشــنگتن» را مســتقل از کانون 

ساخت؛ این نقد را به محمدرضا لطفی وارد می دانید؟
این ســخن، البته می تواند به  خودی  خود درســت باشــد اما این 
رویه اســتاد، بدخواهانه نبود. دیگر بنیان گذاران «چاووش» نیز گاهی 
خارج از کانون هم فعالیت می کردند؛ حسین علیزاده در همان دوران 
موسیقی فیلم هم می ساخت،  همچنین پرویز مشکاتیان و اما ماجرای 

نوازندگان جوان فعال در «چاووش» موضوعی متفاوت است.
  برخی معتقدنــد رفتار محمدرضــا لطفــی دیکتاتورمآبانه و  �

مغرورانه بود. نظر شما دراین باره چیست؟
یادمــان باشــد اســتاد لطفی، شــخصیتی کاریزماتیک داشــت و 
مدیــری بود مدبر. تیپ، چهره، رفتار و گفتار او به  زعم عده ای شــاید 
دیکتاتورمآبانــه به نظر می آمده اســت، ولی حقیقت امر این اســت 
که وجــودش کارا بود و حضورش کارســاز و این خصوصیات باعث 
می شــد بچه ها دلگرم، بااطمینان، بااعتماد و منظم تر کار کنند. تعبیر 
دیکتاتوری و غرور هرچند بدبینانه اســت اما اگر عده ای آن را به کار 
برده اند، به نظر می رسد به  دلیل شخصیت کاریزماتیک و منظم استاد 

لطفی و البته مدیریت قوی و کارای او بوده است.
  محمدرضا لطفی گاهی به عرصه آوازخواندن هم وارد می شد و  �

کمانچه نوازی را نیز در این اواخر تجربه کرد. دردست گرفتن سازی 
به  جز تار و ســه تار و تجربه آوازخواندن از سوی او نیز با انتقادها 
و مخالفت هایی همراه شــد. به باور شــما، روان شــاد لطفی باید 
فضاهای جدیدی را تجربــه می کرد یا همچنان در حوزه تخصصی 

خویش باقی می ماند؟
نادیده نباید گرفت که بسیاری کمانچه نوازی استاد لطفی را قبول 
دارنــد. او دف و تنبک نیــز می نواخت، در حقیقت امــا نوازنده تار و 
ســه تار بود. البتــه آواز هم می خواند، اما من هــم تردید دارم که آیا 

واقعا خودش را خواننده می دانسته یا نه.
  برخی معتقدند خوانندگی لطفــی، اعتراضی به خواننده هایی  �

بود که با حضور در آثار او به جایگاهی رفیع دست یافتند... .
اساسا در موســیقی ایرانی، نوازنده هر قدر هم زیبا بنوازد، باز هم 
شــنونده دوســت دارد خواننده ای نوازنده را همراهــی کند و وقتی 
همراه نوازنده خواننده ای نباشــد نوازنده خود دست به کار می شود، 
و این در ســنت موســیقی ما ســابقه ای دیرینه دارد. اساسا مردمان 
ســرزمین های شرق جهان شعردوست و آوازدوســت اند بنابراین هر 
اندازه هم نوازنده ای که برایشــان می نوازد، چیره دست و خوش نواز 
باشد آخراالمر دوســت می دارند تا با نوای ساز او آوازی هم بشنوند. 
بارها و بارها اســتاد شهناز و استاد کسایی هم با صدای دودانگ شان 

هم نوا با سازشان دودانگی می خوانده اند.
«روزی که جان فدا کنمت باورت شود

دردا که جز به مرگ نسنجند قدر مرد».

وقتی ســخن از ستارگان آســمان موســیقی ایران زمین به میان 
می آید، نام محمدرضا لطفی با درخششــی کم نظیر جلوه می کند. 
داســتان دلدادگی اش به موســیقی؛ آن هــم کیلومترها دور از 
پایتخت و در شــهر گرگان را شاید شنیده باشید. دراین باره، همین 
بس که خانواده ای فرهنگی داشــت؛ پــدر و مادرش معلم بودند 
اما به قول خودش تارنــوازِی برادر بیــش از فرهنگی بودِن پدر، 
روی لطفی نوجوان اثر گذاشــت و کاری کرد که او هم عاشــق تار 
و زخمه  زدن بر پیکر این ســاز بشــود. برای فراگیری نوازندگی تار 
بار سفر بســت و به تهران رهسپار شــد. چون سن و سالش کمی 
بیشــتر از آن بود که در دوره روزانه هنرستان موسیقی ثبت نامش 

کنند، به دوره شبانه رفت. هنرســتان سبب آشنایی  او با بسیاری 
از همکاران آینده اش از جمله حســین علیزاده شــد تا بعد از پنج 
سال راهی دوران خدمت شــود و در ادامه به دانشگاه تهران راه 
یابد. او در دانشکده هنرهای زیبا و در رشته موسیقی درس خواند 
و در همان روزها هم بر ســبیل بســیاری دیگر از جوانان آن نسل 
راهش به مرکز حفظ و اشــاعه موسیقی رادیوتلویزیون ملی ایران 
افتاد. او اما زیاد آنجا ماندگار نشــد و اختالفاتش با دکتر داریوش 
صفوت؛ رئیس مرکز باعث شــد آنجا را ترک کنــد. از این زمان به 
بعد ســایه هوشنگ ابتهاج بر زندگی شــخصی و هنری محمدرضا 
لطفی را نمی توان نادیده گرفت. بــا حمایت ابتهاج، جذب رادیو 
شد. «گل های شماره ۱۲۶» اولین اثر رسمی محمدرضا لطفی است 
که با تنظیم روان شاد جواد معروفی به گوش مردمان ایران رسید. 
در ادامه، ابتهاج و لطفی بنای بازســازی آثار آهنگ سازان بزرگ 
ایرانی را در رادیو گذاشــتند و لطفی که پیش تر، بنای تشکیل این 
گروه را در دانشــگاه تهران ریخته بود، به  خاطر بازســازی اولین 

اثر از ســوی آنان که از ســاخته های علی اکبر خان شیدا بود، نام 
گروهش را «شــیدا» گذاشت. بعد از چند سال، او و همراهانش به  
دلیل نگاهی که به مســائل روز جامعه ایران داشــتند، تصمیم به 
ترک رادیو گرفتند و مدتی بعد بنــای راه اندازی مرکز «چاووش»؛ 
باز هم به پیشــنهاد هوشــنگ ابتهاج گذاشته شــد. «چاووش» را 
ماندگارترین یــادگار محمدرضا لطفی می دانند؛ کانونی فرهنگی و 
هنری و مأمن و مأوای هنرجویان مستعد. انقالب سال ۵۷ رؤیای 
او و بســیاری از همراهانش بود که به حقیقت پیوست. چند سال 
بعد از انقالب لطفی اوضاع را بسامان نیافت؛ همان روزها بود که 
عازم ایتالیا شد و تور کنســرتی با حضور حسین علیزاده و دیگران 
پای او را به آمریکا باز کرد. لطفی سا   ل ها به عنوان یک موزیسین با 
اندیشه های چپ نگاهی ضد امپریالیستی داشت و آمریکا را باعث 
وضعیت کنونی جهان می دید اما تا پایش به ایاالت متحده رسید، 
تصمیم گرفت همان جا ماندگار شــود. ناصر فرهنگ فر؛ دوســت 
و هم کالســی لطفی در دانشــگاه این مهاجرت را در یک بیت با 

چاشنی طنز این طور روایت کرده است: «بی لطفِی لطفی نه از این 
بود که در رفت/ او حوصله اهل هنر بود که ســر رفت». ۲۰ ســال 
طول کشید تا دوباره به میهن بازگردد؛ وقتی سال ۱۳۸۵ به ایران 
آمد، هنوز انگیزه ســاختن را می شد در چهره اش دید؛ مکتب خانه 
«میرزا عبداهللا» را راه انداخت و بــه تربیت جوانان عالقه مند به 
موســیقی ایرانی پرداخت. در آن ایام هم تعداد زیادی از جوانان 
با راهنمایی های او، به موســیقی ایران معرفی شــدند. سرطان 
پروستات از چند ســال قبل میهمان تنش شده بود و مدتی راهی 
بیمارستانش کرد اما حال استاد خســته بهبود نیافت؛ محمدرضا 
لطفی ســرانجام ۱۲ اردیبهشت سال ۱۳۹۳ وقتی هنوز دو سال تا 
پایان دهه هفتم زندگی فرصت داشت، آرام گرفت. او را در گرگان 
به خاک ســپردند. به بهانه هفتادوپنجمیــن زادروز این هنرمند 
نامدار در روزنامه «شــرق»پرونده ای آماده کرده ایم که پیش روی 
شماســت؛ در این پرونده صدیق تعریف، ارشد تهماسبی، حسین 

بهروزی نیا، محمد گلریز و ابوالحسن مختاباد با ما همراه بودند.

پرونده ای برای هفتادوپنجمین زادروز
 محمدرضا لطفی

شیدای حاضِر غایب

 على نامجو

روایت ارشد تهماسبی، نوازنده و پژوهشگر نامدار ایرانی از نگاه محمدرضا لطفی به هنر و سیاست
هیچ گاه نام حزب توده در «چاووش» نیامد 

گفت وگو با صدیق تعریف درباره زندگی شخصی و هنری پهلوان تار و یکی از بنیان گذاران «چاووش»
دردا که جز به مرگ نسنجند قدر مرد
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