
  
  

  گفتگو با دكتر سروش ايزدي خواننده گلها

  !پزشكي و خوانندگي در كنار هم
  

شنيده ايم كه بزودي در لندن در برنامه اي 

شركت خواهيد داشت لطفا توضيح بدهيد 

  اين برنامه چيست و شما در آن چه كار 

كنيد شما خواننده پرسابقه اي هستيد و  مي

كنسرت هاي بسياري در كشور هاي زيادي 

اشته ايد مي توانم خواهش كنم از سابقه د

  هنري تان براي ما بگوييد؟

  

در هشت سالگي نخستين خواننده برنامه 

د وكودك راديو تهران، به سرپرستي داو

روزها به دبيرستان و شبها به . پيرنيا بودم

هنرستان آزاد موسيقي ملي ميرفتم و رديف 

كامل آواز سنتي ايران را از 

كريمي استادان دوامي و 

  . آموختم

استاد محمد علي امير جاهد 

من  هترانه هايش را ب

از استاد زرين پنجه . آموخت

در . درس سه تار مي گرفتم

پانزده سالگي با تار استاد 

علي اكبر شهنازي و سنتور 

استاد فرامرز پايور، رديف 

كوتاه . خواني آواز مي كردم

زماني در برنامه هاي 



هنرهاي زيباي تلويزيوني  

سپس در . ور شركت نمودمكش

كنكور سراسري دانشگاههاي 

ايران شركت كرده و با كسب 

مقام باال به دانشكده پزشكي 

ضمن تحصيل به . تهران رفتم

دانشجويان تعليم آواز ميدادم 

  و     هنري     مسابقات     در       و

هاي دانشگاهها شركت  كنسرت

ضمن . داشتم يتفعالو 

گذراندن دوره تخصص 

گلچين كودكان و نوجوانان، با 

هفته راديو به سرپرستي 

هوشنگ ابتهاج شركت كردم و 

با گروههاي پايور، مفتاح، 

اركستر بزرگ راديو تلويزيون 

ملي ايران، گروه سماعي 

  . وشيدا همكاري نمودم

پس از انقالب فعاليت هاي 

هنري ام را در خارج از كشور 

به صورت كنسرت هاي متعدد 

ه داده و در چندين فستيوال بين المللي موسيقي شركت نمودم و چندين در كشور هاي اروپائي و امريكا ادام

  . سي دي از ساخته هاي كاظم عالمي جالل اخباري و مسعود عطايي را ارائه نمودم

  

شما با موسيقي دانان و نوازندگان چيره دست همكاري بسيار داشته ايد لطفا بفرماييد با كدام نوازنده ها : سؤال

  شته ايد؟همكاري بيشتري دا

  

در هجده سالگي با گروه استاد پايور در تلويزيون آغاز بكار كردم كه در آن گروه استاد هوشنگ ظريف و 

پس از انقالب . رحمت اهللا بديعي همكاري داشتند سالها بعد در گلچين هفته راديو باز با اين گروه كار كردم

اين بيش از چهل سال و اندي كه هوشنگ ظريف را در . كنسرت هاي متعدد در وين و كلن با استاد ظريف داشتم

هميشه شخصيت و مقام واالي انساني و هنري . مي شناسم و در زمينه هاي مختلف با ايشان همكاري كرده ام

به جرات مي توان گفت كه ايشان نه تنها نوازنده اي برجسته و پرقدرت است كه . پرارج شان را ستايش كرده ام

  . اين مجموعه در اندك هنرمنداني گرد آمده است. و دلسوز براي شاگردانشان هستند انساني و استادي صبور



  

  



  شما چگونه كار موسيقي و پزشكي را با هم انجام ميدهيد و چه رابطه اي بين آنهاست؟: سؤال

هاي خيلي زود به فراگيري دروس دبيرستان  صبح. من در نوجواني درس و مدرسه و هنر را كنار هم آموختم

با جديت هر دو را دنبال مي كردم و اوقاتم را به بطالت . مشغول بودم و شبها در هنرستان به فراگيري هنر

  . نگذراندم

در حين اشتغال به حرفه پزشكي نيز موسيقي كمك روحي . موسيقي ذهن مرا براي فراگيري آماده تر مي كرد

در دشواريهاي سالهاي نخستين مهاجرت، موسيقي در كنار پرورش .  براي كاري سخت بود خوبي براي آمادگي

آواز خواندن از كودكي يگانه عشق من بوده ولي هميشه با اعتقاد به . فرزندانم سپيده و ساويز فريادرسم بود

نمودم سببش تضادي بود  اگر آنرا بعنوان تنها حرفه ادامه ندادم و پزشكي را نيز دنبال. باورهايم گام برداشتم

كه گاه در دنياي هنر با باورهايم ميديدم و خود را بر كنار مي داشتم و لذا بدان شهرتي نيز كه بسياري از 

هر دو برايم جنبه معنوي دارند و مكمل . پزشكي را از روي كنجكاوي آغاز نمودم.  خوانندگان داشتند، نرسيدم

  . يكديگرند

  

سساتي مانند بنياد توس از هنرهاي ايراني مي تواند در پيشرفت آن موثر ؤحمايت م آيا فكر مي كنيد كه: سؤال

  باشد؟ 

در اروپا سالن هاي اپرا و خوانندگان و . موسيقي اصيل و كالسيك بايد از حمايت دولت برخوردار باشد

  دوام نوازندگان موسيقي كالسيك همگي تحت پوشش و مراقبت و حمايت وسيع دولت هستند وگرنه هرگز 

موسيقي اصيل ايراني نيز از اين قاعده نبايد مستثني باشد ولي شوربختانه توجه چنداني از سوي .  نمي يافتند

  ارج و منزلت خود را » بنياد توس « سسه اي چون توس ؤمسؤالن مبذول نمي شود اينجاست كه حمايت م

ه اعضا آن، چنين برنامه هايي براي مي يابد كه در چنين شرايط دشواري، با كوشش و عشق و تالش پيگيران

تجليل از هنرمندان و پيش كسوتان و خدمت گزاران به هنر ايران و شناساندن فرهنگ و هنر ايراني به نسل 

  . جوان دور مانده از وطن و غير ايراني ها روي صحنه ميرود

  

ني به سر مي برد و برعكس اينطور به نظر  ميرسد كه موسيقي ايراني در حال حاضر در وضعيت نابساما: سؤال

گذشته كه مورد حمايت نهاد ها و سازمان هاي دولتي بود ديگر به آن شكل پشتيباني نمي شود آيا اين وضعيت 

  تاثيري در خالقيت و پيشرفت موسيقي ايراني داشته است؟ 

چندين هزار  اين وظيفه تك تك ايرانيان است كه با شناساندن موسيقي پربار و غني خود كه تكيه بر فرهنگ

ساله اش دارد، چهره ايران و ايراني را كه متاسفانه در تبليغات رسانه ها، بگونه ديگر و يك بعدي تصوير شده 

است عوض كرده و اصالت اين فرهنگ و نام وطن را آنگونه كه شايسته تاريخ هفت هزار ساله اش است به مردم 

 . جهان عرضه كنند


