
  

  

  

هنري  بنياد  –اجراي برنامه فرهنگي 

  توس در لندن

  
شنبه هفته گذشته برنامه اي از طرف بنياد توس كي

ه منظور نكوداشت دو هنرمند برجسته و موسيقي ب

ساكن (ايران  سرشناس استاد حسين دهلوي 

در ) ساكن كشور تركيه(و اولين باغچه بان ) ايران

  . لوگان هال لندن برگذار شد

رنامه به سير تحول موسيقي كالسيك، باله و اين ب

اپرا در ايران اختصاص داشت و هنر منداني چون 

ساكن  -خواننده سرشناس اپرا(پري زنگنه 

، فرنوش بهزاد آهنگساز و رهبر اركستر )تهران

خواننده مشهور بين (، پري ثمر)ساكن لندن(

، ماريو تقدسي )ساكن آلمان –المللي اپرا 

كه از شاگردان ) ساكن آلمان –خواننده  اپرا (

پاوراتي چهره نامدار  اپراي جهان در آن شركت 

از » ل دانسا«داشتند، همچنين گروه رقصندگان 

بالرين شاخص آكادمي  باله و » لُر داژ«فرانسه 

  . موزيك فرانسه در اين برنامه هنرنمايي كردند

 –فخري نيكزاد گوينده قديمي راديو : خانم ها

ن و خانم اليزابت منسفيلد به تسلط تلويزيون ايرا

. كامل كار گويندگي اين برنامه را عهده دار بودند

همواره به دليل » لندن –بنياد توس «برنامه هاي 

ويژگي هايشان با استقبال مردم ربرو مي شود و 

اين بار هم باران شديد و راه بندان كامل ترافيك 



در آن بخش 

لندن، نتوانست 

جلوي پر شدن 

سالن را كامل 

با همه . بگيرد

اين احوال، 

خانم جميله 

 خرازي با 

شكسته نفسي 

اظهار ميداشت 

اين مقدار موفقيت او را ارضاء نمي كند و خواهد 

كوشيد سطح و استاندارد آن را در برنامه هاي 

  . آينده باز هم باالتر ببرد

ذهنيت من به طور : خانم جميله خرازي اضافه كرد

مادي پر از نوشته ها و مطلق براي سالهاي مت

استعارات و تشابهات آثار دو بزرگ ادبيات معاصر 

ايران، دكتر صدرالدين الهي و سهراب سپهري 

  . بوده است

سرسپردگي و علقه مطلق من به اين دو انسان 

اگر كلمات مشابهي . فرهيخته جاي ترديد ندارد

توسط من استفاده شده، بايد كامال اعتبار زيبايي و 

به منابع اصلي و ) اگر باشد(نوشته ها رواني 



الهامي داده شود و اصوال نقش من به عنوان امانت 

  . ر اين واژه ها مطرح گردداد

شما مي دانيد كه هنرمندان اكثرا نازك دل و 

حساسند و همانقدر كه روح و روانشان در اين 

سالها صدمه ديده كافي است از كساني مثل من كه 

خشي به صافي روحشان فقط ستايشگر بوده ام، 

اين افتخاري است كه انساني سالها درگير . نيافتد

چنان الكن باشد كه براي . اين واژه ها مانده باشد 

بيان احساس خودش باز باركش كلمات و واژه هاي 

  . ديگران شود

در پايان مراسم تنديس فردوسي از طرف مديره 

بنياد توس به هنرمندان شركت كننده در اين 

در زير متن كامل سخنراني خانم . داده شدمراسم 

  :جميله خرازي را مالحظه مي فرماييد

همه شب بر آستانت شده كار من گدايي ندهم به 

پادشاهي سر برگ گل ندارم، ز چه رو روم به 

همه بوي بي وفائي به  گلشن كه شنيده ام ز گلها

كدام ملت است اين به كدام مذهب است اين كه 

  .كشند عاشقي را كه تو عاشقم چرائي

نمي دانم عراقي در چه شور و حالي اين اشعار را 

سرود و لي ميدانم كه خود با چه شور و حالي اين 

كالم عشق هر كجا كه . جذبه را احساس مي كنم

شق آفريد و هنر را ع. شنيده شود نامكرر است

حال به كدام كوي و چه نيازي . هنرمند را عاشقي

. عشق جلوه اي از تفاوتهاست. مقصود يكي است

تفاوت هايي كه براي سنجيدن آنها هيچ مقياسي در 

  . دست نداريم

هنرمندان به مثال ابرهاي سرگرداني كه آبستن 

باريدن هستند دنبال سرزميني ميگردند كه بر آن 

ت بسيار مشكل است، كه درختان ببارند و مشكل اس

آنها بخواهند  زبارور را در خاك غريبه بكارند و ا

  . ميوه آشنائي به بار آورند

هنر و هنرمند مثل عشق عرفاني ميان دونيازمند، 

چون دو ساحل رودخانه بايد تا به نهايت كشيده 

شوند و هرگز بهم نرسند هنرمندي كه هنرش را در 



رده است و او تا آخرين كمال بداند و تمام كند م

لحظات حيات بايد بيافريند و بايد  اين دو خط 

موازي مثل دو راه در مقابل آينه تا به بي نهايت 

  . منعكس كننده هم شوند

هنرمند با نوايش، سازش، رنگش و گريستنش 

چونان گلگشتي در باغ روشني كه ديواره هايش از 

ميدهد و  آب شفاف ساخته شده روحش را صفا

ش را خلق مي كند او از شهركثرت ها مي گريزد اثر

وه وحدت پناه مي آورد و اما در پاي كو به پاي 

همان كوه او را به جرم دوست داشتن سنگسار 

ميكنند و عجبا كه اولين سنگهائي  كه به سويش رها 

ميشود سنگ سرد چشماني  است كه سالها كلمات و 

سته و خيالهاي رنگين او را نماد احساس خود ميدان

  . با نواي سازش شور و حال ها داشته

كلمات من كودكان زيباي دنياي انديشه من هستند 

كه سالها با هم در باغ هاي فروريخته سالهاي 

جواني من بازيها داشتيم اما يكروز بعد از باران و 

باد، بعد از فروريختن دانه هاي درشت باران، 

ن، آسمان ذهنم پر  از رنگين كمان شد اين آسما

كم ستاره براي چيدن نداشت و اين تولد نوزادي 

  . بود كه بعدها نام توس بر خود گرفت

افتخار ميكنيم كه تا به حال توانسته ايم در اين 

غرور نام ايران  دوران حساس تاريخي كشورمان با

را با ياد و يادگارهاي زنده از عاشقان و فدائيان 

پسوند و  راه هنر و فرهنگ، در اذهان عمومي بدون

  . پيشوندهاي منفي تكرار كنيم

هنرمندان ما اين غرور آفرينان ما امروز خسته اند 

و اين درد بزرگي است كه انسان خستگان را 

دوست بدارد ولي فقط با مهر و توجه ماست كه اين 

خستگيها ميشكنند نگذاريم پايان بگيرند، نگذاريم 

از اين شكنندگان بت بسازند و ستايشگر بت ها 

  . شويم

به جاي پايان آغاز كنيم زنجيرهاي زمين را 

بگسالنيم و روحمان را در زالل چشمه عشق وضو 

   .  دهيم


