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  جميله خرازي در شاهراه هنر،

  ...حركت به سوي كمال

  
جميله خرازي مدير و بنيانگذار بنياد توس در 

لندن، براي خوانندگان راه زندگي چهره آشنائي 

زيبائي چشمگير، اندام خوش تركيب و . است

  . موزون و بيان دلنشيني دارد

هنر ايران كوشا و دلبسته به فرهنگ و اين هنرمند 

. مقيم لندن، اخيرا در لوس آنجلس بسر مي برد

انگيزه سفر، بيست و هشت ساعت مصاحبه، يادگار 

تصويري، با گروه هنرمندان، روزنامه نگاران و 

دست اندركاران رسانه هاي گروهي و فرهنگ و 

هنر به منظور تدارك يك يادگار تصويري خوب از 

  . اين گروه بود

نياد توس و با پويايي خانم پيش از اين به همت ب

خرازي آلبوم تاريخ موسيقي كالسيك، اپرا و باله 

در ايران با بهره گيري از برنامه شبي براي 

گراميداشت حسين دهلوي و اولين باغچه بان در 

در لندن ارائه شده كه با  2009نوامبر  29يكشنبه 

عكس هايي از اين هنرمندان و چهره هاي هنري 

حسين دهلوي آهنگساز و رهبر : مزين بوده است

اركستر، فخري نيكزاد مجري برنامه، اركستر 

مجري برنامه، » اليزابت منسفيلد « سمفوني، 

گروه باله و صهبا الجوردي » ال دانس « انجمن 

  ...مصاحبه گر



به سبب » جميله خرازي « به كارها و فعاليتهاي 

گستردگي و گوناگوني  تنها با ديد گذري و نظري 

 تاشبي در دانشگاه يو: از جمله. وان نگاه كردتمي 

چهره سرشناس دانشگاهي كه »  دووارنرابرت «با  

يازده سال در ايران بوده و با خانم خرازي در بنياد 

در آن شب دو هزار نفر در . توس همكاري دارد

سالن دانشگاه گرد آمده بودند، كه از اين عده 

ضران شايد پنجاه نفر ايراني بودند و همه حا

  . امريكائي بشمار ميرفتند

برنامه به ايران اختصاص داشت، رقص ها، باله و 

موسيقي، زنان دوره قاجار و بيشتر فولكلور 

ن مي توان به برنامه كوروش علي خا. ايراني

امريكائي عاشق ايران كه  اشاره كرد و دكتر ميلر

در آن برنامه، .  مشوق سخن گفتن به پارسي بود

پيانوي . ز، پيانو، ترومپت بودسازهاي اصلي جا

و رقص باله توسط خانم ... محجوبي و ويلن بديعي 

  ...خرازي

بطوري كه خانم خرازي مي گفت، بنياد توس به 

تمركز روي غير ايراني ها به منظور بيشتر و بهتر 

شناساندن فرهنگ و تاريخ ايران توجه ويژه اي 

نم يك خا. دارد و برنامه اي نيز در اين باره دارد

ژاپني استاد دانشگاه كه سي و هفت سال پيش از 

دانشگاه الهيات ايران درجه دكترا دريافت كرده و 

همان يحاال يك اسالم شناس نامي بشمار ميرود، م

شرايط خانوادگي او . برنامه آينده بنياد توس است

با فعاليتهاي فرهنگي و هنري او سازگار بوده و 

دو عمويش  هر. فضايي تشويق آميز داشته است

او بعنوان بالرين در . سناتور انتصابي بودند

استخدام فرهنگ و هنر بوده، با اركستر جاز 

فولكلور ايران، در زمينه صدا و آواز همكاري 

داشته و خوشه چين خرمن هنر خانم  باغچه بان نيز 

  . بوده است

در برنامه هاي خصوصي باله و باله بين المللي 

هم دروس تئوري را . هنرنمايي مي كرده است

خوب مي دانسته و هم در دروس آكادميك مسلط 

  . بوده است

همانطور كه اشاره شد خانم خرازي در زمينه هنر و 

.  فرهنگ فعاليت چندگانه و گسترده اي داشته است

از جمله ايجاد مدرسه رايگان، ايجاد خانه فرهنگ 

و هنر، گراميداشت و ترتيب دادن برنامه براي  

مدرسه اي كه داير ... ايراني در اروپا هنرمندان 

 -كرد نود و دو شاگرد داشت كه وجهي نمي

پرداختند و جالب اين كه يك خانواده از 

  . مادربزرگ تا نوه از شاگردان آن به شمار ميرفتند

اين خانم ايراني تبار عاشق ايران مقيم انگلستان، 

خدمات فرهنگي و هنري و اجتماعي در نقاط 

از جمله، در زمان . داده استمختلف انجام 

در لبنان » حريري « كه بعد از » دوحل«پرزيدنت 

خواننده معروف اپرا را » پاوراتي « مصدر كار شد، 

برنامه اي كه سه ميليون . به آن كشور دعوت كرد

دالر ثمره آن بود در اختيار دانشگاه هاروارد براي 

رمند مافوق ليسانس اختصاص داده دانشجويان هن

  ... شد

خانم خرازي كه بيست و دو سال است فعاليت هاي 

هنري را دنبال مي كند، يك پرورشگاه با دويست 

كودك يتيم در كاراچي بوجود آورده و همه گونه 

باين . امكانات الزم براي آن تدارك ديده است

خاطر، در پي اجراي يك برنامه در دانشگاه 

به خانم » شيكاگو تريبيون « وزنامه شيكاگو، ر

از خانم جميله خرازي . داد» ليِدي « خرازي لقب 

كه درباره چگونگي ايجاد بنياد توس پرسيديم، 

پنج سال پيش بدون توجه به هزاره فردوسي، : گفت

به فكر ايجاد اين بنياد افتادم و از آنجا كه 

فردوسي به سخن خودش زبان پارسي را زنده 

ادگاه سخنور نامي را براي بنياد كرده نام ز



برگزيدم با اين اعتقاد  كه ما به لطف فرهنگ غني و 

  تاريخ درخشان خود، متحمل فراز و نشيب ها

خرسندم كه . شده ايم و استوار باقي مانده ايم 

در اين مدت رسالت خود را به نيكي به  د توسابني

اين رسالت در اين هنگام كه . انجام رسانده است

ز تروريست،  شرارت و خرابكاري است و سخن ا

برخي در مواردي داغ آنرا بر پيشاني ما ايراني ها 

ما بايد اين داغ را . ميزنند، اهميت زيادي دارد

كشور ما دوران سياسي . كمرنگ و بي اثر كنيم

عجيبي را مي گذراند، ما بايد با الهام از فرهنگ و 

ان هنر و ادب ايراني، ترتيبي دهيم كه اين دور

  . شكل بهتري بخود بگيرد

از برنامه هاي جالب بنياد توس كه پرسيديم، خانم 

لندن كه در آغاز »  لوگان هال« خرازي به برنامه 

برنامه اي نيز براي . اين مطلب آمد، اشاره كرد

بزرگداشت لعبت واال شاعر بلند آوازه بود كه 

شهبانو براي آن پيام فرستادند و بر اثر استقبال 

اين برنامه . نفر از سالن بيرون ماندند هفت صد

پاره اي به خانم خرازي . افتخاري و رايگان بود

مي گويند كه چرا براي اين همايش ها و گرد 

همائي ها بليت فروخته نمي شود، اما او تا كنون 

به عهده گرفته و حتي يك چك دو  دهزينه ها را خو

شب بزرگداشت . هزار  دالري را برگردانده است

ين دهلوي و اولين باغچه بان  سخن از موسيقي حس

كالسيك در ايران، تاثيرپذيري  موسيقيدانان 

ايراني از موسيقي شرق و شناخته هاي كالسيك اپرا 

  . و باله بود

خانم خرازي در باره برنامه آينده گفت كه تكيه 

روي هنرمندان خارج از كشور و نگرش به فرهنگ 

باين . يران استو شناساندن  هرچه بيشتر هنر ا

خاطر ترتيب سمينار، برگزاري برنامه هاي هنري، 

نمايشگاهي نمايشگر پنج هزار عكس داده خواهد 

  .شد

در گذشته هنرمنداني مانند الهه، مهستي بيژن 

ترقي كه از دست رفته اند و محمد حيدري كه به 

  جاي اجراي برنامه روانه بيمارستان شد، در 

مي كوشيم از هنرمنداني برنامه هاي ما بوده اند و 

: جودشان برخورداريم بيشتر بهره بگيريمكه از و

سيمين بهبهاني، اسمعيل خويي و امثال ايشان، 

چون هنر مرز ندارد و هنرمندان در برون و درون 

 - البته سعي مي. مرز افتخار ايران و ايراني هستند

كنيم نام هنرمندان را از پيش اعالم نكنيم، آنچه در 

لوي پيش آمد و نتوانست ويزا بگيرد و ما مورد ده

  . ناگزير فيلمش را پخش كرديم، تكرار نشود

خانم خرازي ابراز خرسندي مي كرد كه موزه 

بريتانياي كبير به نگاهداري آثاري از هنر و فرهنگ 

به ويژه موسيقي ايراني همت گماشته ومفتخر بود 

كه چهل و دو سال از مرگ داوود پيرنيا مبتكر 

ه گلهاي راديو ايران گذشته و گر چه كسي از برنام

او يادي نكرده ولي بنياد توس او را گرامي داشته 

خانم خرازي كه با تلويزيون كانال پنج . است

فرانسه، داراي يك بخش ايراني ، همكاري دارد، 

در اين فكر است كه در صورت فراهم آمدن شرايط 

يك تلويزيون داشته باشد و در گراميداشت 

  .  ندان ايراني بيشتر تالش شودهنرم
  


