
  

  

  

  
بنياد فرهنگي توس در لندن برنامه 

ديگري از مجموعه برنامه هاي 

 29فرهنگي خود را در روز يكشنبه  

نوامبر در لوگان هال به اجرا 

گذاشت اين برنامه كه اختصاص 

داشت به مروري در تاريخ پيدايش 

موسيقي كالسيك ايران و همچنين 

تاثيرپذيري موسيقيدانهاي ايراني از 

غرب به بزرگداشت نام و موسيقي 

شخصيت نامدار موسيقي  كار دو

اولين باغچه بان و استاد : صرامع

حسين دهلوي و من چه به وجد 

آمدم وقتي ديدم از اين دو 

موسيقيدان پر آوازه تجليل به عمل 

مي آيد دو نامداري كه به راستي 

شايسته تجليل و تكريم هم هستند و 

  . تا به حال حق آنها داده نشده بود

من حدود نيم قرن است كه با اولين 

و همسر نازنينش ثمين باغچه بان 

اولين و . دوستي نزديك داشته ام

ثمين در ميدان كالنتري يوسف آباد 

خانه مصفايي داشتند كه پاتوق 

بسياري از بلند پايگان فرهنگ و 

هنر بود و من با بسياري از آنها در 

بام و «همين خانه كه به قول موالنا 

آن بيت و ترانه بود چنگ و در 

آشنايي يافتم و در تمامي » چغانه

براي من بانوي » اولين«اين سالها 

شور و . احترام برانگيزي بود

هيجاني داشت او و ثمين در جمع 

 -دوستان، آنها را به پرواز در مي

 -آوردند، داستان نويسي قصه تازه

اش را مي خواند و احمد شاملو 

ده بود، شعر تازه اي را كه سرو

همينطور سياوش كسرايي آخرين 
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برنامه تازه و فراگير بنياد توس در تجليل از 

  ي در لندنبلند پايگان قلمرو موسيق
 



اش، سيروس طاهباز كه  سروده

مجله آرش را با شور و شوق چاپ و 

نشر مي كرد از مجله مي گفت و از 

در همان جمع  . همكاران تازه اش

بود كه همه مان از برنامه كار اولين 

او ماموريت يافته . آگاهي يافتيم

جمعيت خيريه شهبانو «بود كه براي 

دسته كري تشكيل دهد و » فرح

شگفتا كه اولين ميخواست اين دسته 

نه فقط » بچه هاي يتيم «كر را از 

تهران كه از شهرستان ها هم انتخاب 

از اينجا و آنجاي ... كند و كرد

ايران، بچه ها را تعليم داد و 

شهرستاني ها را به تهران آورد و 

و يك دسته كر ... اونيفورم پوشاند

تيب كرد كه حتي آزموده و مجهز تر

آنها را براي ضبط كر اثر ماندگار 

به » رنگين كمان«ثمين باغچه بان 

او كه در كنسرواتوار ... اروپا برد

ن همراه بود ازدواج يتركيه با ثم

كرد و به ايران رفت و به راستي هم 

به ايران عشق مي ورزيد، در رشته 

آواز و پيانو فارغ التحصيل شده 

ده اي در اين بود اما مطالعات گستر

دو رشته كسب كرد و تجربه ها 

اندوخت و چه با توانايي و مهارت 

تدريس كرد هنر جويان بسياري 

ترتيب كرد كه از آن جمله اند 

حسين سرشار، سودابه تاجبخش،  

پري ثمر، ادنا داويديان كه شهرت و 

  . آوازه بسيار يافته اند

 57او و ثمين و بچه ها بعد از سال  

ثمين به . ه تركيه رفتنداز ايران ب

ساختن و نوشتن و بيشتر نوشتن 

ادامه داد و ثمين شوربختانه در 

اولين . همان استانبول درگذشت

ماند و بچه ها كه هر كدام به ويژه 

. كاوه، راه پدر را دنبال كردند

كاوه كه ترانه دل انگيزي خوانده 

بود و فيلم زيبايي براي آن تدارك 

آمد كه  ديده بود به لوس آنجلس

شايد بتواند شركت تهيه نواري را به 

تهيه سي دي برانگيزد كه كار خوب 

كمتر خريدار دارد تا آنجا  جادر اين

كه حتي سفارش من هم اثربخش 

نبود  حال آنكه وقتي من ترانه 

ه دادم با ئكاوه را از تلويزيون ارا

استقبال دوستداران بسيار خود 

  . روبرو شد

بيعي بود بعد از درگذشت ثمين، ط

كه اولين تنها بماند و من هربار به 



او مي انديشيدم فكر مي كردم او 

بعد از سالهاي سال همراهي و 

همدلي با ثمين، بي او چه مي كند؟ 

ما چرا از او يادي نمي كنيم ...

براي او كه اين همه نقش ساز بوده 

است؟ و وقتي خواندم كه جميله 

بانوي خرازي مجلسي براي 

و كار او تدارك ديده  نكوداشت نام

است به وجد آمدم تا آنجا كه دلم 

مي خواهد در مقابل اين بانوي 

ايستم و به گرامي با تمام قامت ب

زيرا هم . احترام كاله از سر برگيرم

بار  اوست كه سبب شده است تا

اين » اولين«ديگر زندگينامه 

هنرمند بزرگ گشوده شود و نسل 

هنرمند با بانويي  –به ويژه  –جوان 

و كارنامه فعاليت هاي او آشنائي 

بانويي كه يك نسل هنرمند در . يابد

نام ايران را  قلمرو آواز تربيت و

  بلند آوازه كرد و چه زيبا و 

: كه» اولين«تاثيرگذار گفته است 

فرهنگ و هنر يك ملت عامل «

بزرگي است كه انسان، انسانيت و 

را پايدار كند و اين  دمليت خو

ت نيروي جنگيدن و به عامل به عل

  . »زيبايي و مهر رسيدن ميدهد

از كار كارساز بنياد توس » اولين«

خدمت : مي گويد و اين كه

  بنيادهايي مثل توس را تقديس 

كنم و آرزو دارم كه اين خدمات مي

را يك وظيفه انساني و ملي بدانند 

و با اين هدف آثار آهنگسازان بين 

المللي ايران را به دنيا بشناسانند 

برنامه هاي فولكلوريك موسيقي و 

آواز و رقص در زمينه موسيقي 

سنتي شناساندن سازهاي سنتي 

ايران زير نظر استادان فن، 

مللي ايران موسيقي كالسيك بين ال

را با اركستر و اپرا و باله تا جايي 

كه امكان داشت به روي صحنه 

  .آورد

كار بزرگ جميل » اولين«نه فقط 

بانوي خرازي را تحسين مي كند كه 

فرنوش بهزاد آهنگساز و رهبر 

برجسته اركستر نيز تحسين كننده 

سالهاي درازيست كه « : اوست

شاهد عالقه و فعاليت هاي فرهنگي 

ري خانم جميله خرازي هن –

بنيانگذار بنياد توس هستم و 

همينطور در برنامه هاي بزرگ 

ساالنه اين بنياد حضور داشتم و 

شاهد عالقه و پافشاري شان براي 

معرفي هنرمندان و آثارشان بوده 

ام مسئله مهم ديگري كه براي  -

من بنياد توس را از بقيه دست 

كاران فرهنگي متمايز مي كند راند

مردمي اين بنياد است كه  نگرش

طيف وسيعي از ايرانيان را مد نظر 

دارد از من خواسته شد كه رهبري 



اختصاصي اين برنامه را   اركستر

بدون هيچ محدوديت و همچنين با 

فرهنگي بودن  –تائيد روي هنري 

اجراي اين برنامه بگيرم و من با 

  . خوشحالي پذيرفتم

اين اركستر از نوازندگان چيره 

اروپائي انتخاب شده اند و دست 

تعداد زيادي از اعضاي آن در 

كنسرت هاي شرق و غرب كه من 

رهبري آنها را بر عهده داشتم با من 

اند و  همكاري نزديك داشته

فرنوش بهزاد چه كارنامه درخشاني 

او تحصيالت موسيقي خود را : دارد

در حوزه موسيقي غربي و همچنين 

موسيقي شرقي به ويژه ادبيات 

ركستري ايراني به انجام رسانده و ا

اجراي موسيقي اركستري ايراني را 

نقطه عطف فعاليت هاي خود قرار 

داده و با اجراي موسيقي شرقي و 

غربي با آثار آهنگسازان برجسته 

خاصه آهنگسازان ايراني راه را به 

روي شناخت موسيقي جهاني و 

شناخت پيوندهاي فرهنگي باز و 

بنياد توس  هموار كرد است در شب

از ثمين » بومي وار« اثر ماندگار 

باغچه بان و اثري از استاد حسين 

نوازندگان   دهلوي اجرا شد با

برجسته و سولوي سنتور با حميد 

راستي و تصويرهاي ايراني اثري از 

 –زنده نام  –حشمت سنجري 

اثر لوريس » آرارات«وسوئيت 

چكناوريان و همينطور قطعه هاي 

ني و ترانه هاي آواز محلي ايرا

غربي با پري ثمر و ماريو تقدسي دو 

. خواننده پرآوازه اجرا شده است

سنجري موسيقيدان برجسته اي بود 

كه در هويت بخشيدن  علمي به 

موسيقي ايراني نقش و سهم 

كارسازي داشته است و آنگونه كه 

بود و آثار ماندني و برجسته اي كه  

ناشناخته مانده است براي اجراي 

اثري  از او كه در غني كردن هر 

گنجينه موسيقي ما تاثير گذار بوده 

است خدمتيست به فرهنگ موسيقي 

  . معاصر

گفتم كه پري ثمر در برنامه نوامبر 

بنياد توس آواز خوانده است  پري 

هنرجويان اولين باغچه بان از ثمر 

بود و استعدادش توسط او شناخته 

شد كه به تعليم و تربيت او همت 

ت و او را كه از سالهاي گماش

كودكي عالقه به نواختن ويلن و 

خواندن داشته است به خواندن 

تحصيالتش را در . برانگيخت

هنرستان عالي موسيقي تهران به 

پايان برد با رتبه شاگرد اول در 

وي براي ادامه . رشته آواز

تحصيالت به آكادمي آواز وين 

رفت و هفت سال دوره هنرستان را 

انس دانشگاه در پنج در فوق ليس

سال با رتبه شاگرد اول دانشگاه به 

پايان رسانيد آنهم  زير نظر استادان 

بزرگي چون پرفسور كريستين مولر 

و پروفسور اريك وربا طرفه اين كه 

او در دوره دانشجويي بارها بر 

صحنه اپراي ملي وين برنامه اجرا 

كرد و به استخدام اپراي ملي وين 

سال اپراي  دودر آمد و بعد از 

فرانكفورت او را به استخدام خود 

سال سي  در آورد كه به مدت

توانست مقام ستاره اول اين اپرا 

وي . خانه را براي خود حفظ كند

در بيش از شانزده اپراي بزرگ 

جهان و با بيش از صد و بيست 

آهنگساز برجسته و پرآوازه جهاني 

به عنوان خواننده با نقش اول 

ست كه از جمله  همكاري كرده ا

آثار معروفي كه او نقش نخستش را 

عهده دار بود بايد از اپراي كارمن 

پيزه و آرايشگر شهر سويل  اثر ژرژ

اثر روسيني ياد كرد كه اين دو را 

بيش از چهارصد بار اجرا كرده 

   .است


