
  

  

  

  هنري بنياد توس در لندن – به مناسبت برنامه فرهنگي

گفتگو با فرنوش بهزاد، پري ثمر و ماريو تقدسي رهبر اركستر 

  سمفوني و خواننده هاي اُپرا

  
  : اشاره

همانگونه كه در شماره گذشته كيهان خوانديد بنياد 

 29هنري توس برنامه ويژه اي را در  –فرهنگي 

نه مي برد كه اين برنامه به نوامبر در لندن به صح

سير تحول موسيقي كالسيك، باله و اپرا در ايران و 

نيز گراميداشت حسين دهلوي و ثمين باغچه بان دو 

از جمله . هنرمند سرشناس اختصاص دارد

هنرمنداني كه در اين شب برنامه اجرا خواهند 

كرد فرنوش بهزاد آهنگساز و رهبر اركستر و پري 

ي خواننده موسيقي كالسيك ثمر و ماريو تقدس

  . هستند

گفتگوي كوتاهي با اين سه هنرمند ارزنده انجام 

  . داده ايم كه مي خوانيد

  

آقاي فرنوش بهزاد براي آشنائي بيشتر لطفا : سؤال

  ؟ در بارة كار خودتان بفرمائيد

من آهنگساز و رهبر اركستر هستم، : پاسخ 

تحصيالت و فعاليت هاي موسيقائي من در حيطة 

موسيقي غربي و همينطور موسيقي شرقي بخصوص 

در سالهاي اخير . ادبيات اركستري ايراني مي باشد

اجراي موسيقي اركستري ايراني را بخش مهمي از 

چندين كنسرت با . فعاليتهاي خودم قرار داده ام

اركستر جديد فيالرمونيك براي اجراي موسيقي 

شرقي و غربي داشته ام، در اين كنسرت ها به 

جراي آثار آهنگسازان غربي و شرقي كه تحت ا

تأثير فرهنگهاي يكديگر هستند پرداخته ام، اين 

گفتگوي فرهنگي و آوردن فرهنگهاي مختلف به 

  . زير يك سقف براي من جذابيت زيادي دارد

چطور شد كه با بنياد توس در اين برنامه : سؤال

  همكاري مي كنيد؟

  قـه و ساليان درازي اسـت كـه شـاهد عال   : پاسخ

هنـري خـانم جميلـه     –فعاليت هـاي فرهنگـي  

خرازي بنيانگذار بنياد تـوس هسـتم و همينطـور    

در برنامه هاي بزرگ ساليانه ايـن بنيـاد شـركت    

داشتم و شاهد عالقـه و پافشـاري ايشـان بـراي     



مسـأله  . معرفي هنرمندان و آثارشـان بـوده ام  

مهم ديگري كه براي من بنيـاد تـوس را از بقيـه    

ــداركا ــد، ران فرهنگــي متمــايز ميدســت ان كن

نگرش مردمي اين بنياد است كـه طيـف وسـيعي    

  . از ايرانيان را مد نظر دارد

از من خواسته شد كه رهبري اركستر اختصاصي 

اين برنامه را بدون هيج محدوديت و همينطور با 

فرهنگي بودن اجراي اين  –تأكيد روي هنري 

  .رفتمبرنامه به عهده بگيرم و من با خوشحالي پذي

  

اركستري كه بطور اختصاصي براي اين : سؤال

برنامه برپا شده است داراي چه مشخصاتي است و 

  چه آثاري را اجرا مي كند؟

اين اركستر از نوازندگان چيره دست : پاسخ

اروپايي انتخاب شده و تعداد زيادي از اعضاي آن 

در كنسرت هاي شرق و غرب كه من رهبري آنها را 

م با من همكاري نزديك داشته اند؛ به عهده داشته ا

در نتيجه آشنائي و تجربه اين اركستر همانطور كه 

شرقي بسيار  در شب اجرا خواهيم شنيد با آثار

نوامبر اجرا مي كنيم بيشتر  29آثاري كه در . است

كارهايي مانند . از آهنگسازان بزرگ ايراني است

 اثر ثمين باغچه بان، كنچر تينو براي » بومي وار«

ارسنتور و اركستر اثر حسين دهلوي كه بخش 

سولوي سنتور را آقاي حميد رضا راستي به عهده 

  . دارند

تصويرهاي ايراني اثر حشمت سنجري، سوئيت 

اثر لوريس چكناوريان و همينطور چند » آرارات«

آرايش اركستري از من روي قطعات آوازي محلي 

 ايراني و ترانه هاي غربي توسط خانم پري ثمر و

 - ماريو تقدسي از خوانندگان خوب اپرا اجرا مي

  . شوند

  

  

  پري ثمر خواننده
خانم ثمر، از تحصيالت و تجربياتتان در : سؤال

  .موسيقي كالسيك برايمان بگوئيد

من آشنائي با موسيقي را با نواختن ويلن : پاسخ

شروع كردم، اما از كودكي عالقه به خواندن 

ه صداي مرا خانم اولين باغچه بان ك. داشتم

شنيدند و استعداد مرا تشخيص دادند به تربيت و 

تعليم صداي من همت گماشتند و در حقيقت اولين 

استاد و مشوق من ايشان بودند كه هميشه بسيار 

تحصيالت خود را در هنرستان عالي . سپاسگزارم

موسيقي تهران با رتبه شاگرد اول در رشته آواز  به 

تحصيل به آكادمي  پايان رساندم و براي ادامه

آواز وين در اتريش رفتم و دوران هفت ساله فوق 

ليسانس را با رتبه شاگرد اول دانشگاه در پنج سال 

به اتمام رساندم و مفتخرم كه تحت نظر استادان 

ارشدي چون خانم پروفسور كريستين مولر و 

  .پروفسور اريك وربا كار كردم

ود كه از موارد استثنائي زندگي من يكي هم آن ب

در زمان دانشجوئي به كرات بر صحنه اپراي ملي 

وين برنامه اجرا كردم و بالفاصله در همين اپرا 

استخدام شدم ولي پس از دو سال به دليل شخصي 

به استخدام اپراي فرانكفورت در آمدم و تا مدت 

سي سال بعد توانستم ستاره اول اين اپرا خانه باقي 

مان طبق قرارداد بمانم و به موازات آن، همان ز

  . ديگري با اپراي مونيخ نيز همكاري مي كردم

ا بيش از بدر پيش  از شانزده اپرا خانه بزرگ دنيا و 

صد و بيست آهنگساز برجسته و معروف بين المللي 

من . به عنوان خواننده با نقش اول همكاري كردم

فقط اپراي كارمن اثر ژرژ بيژه و آرايشگر شهر 

سويل اثر روسيني را بيش از چهارصد بار اجرا 

نقش هاي ديگري از جمله دورابال، عروسي . كردم

فاي نقش اول زن فيگارو، دون كارلوس را همه با اي



خواننده در آن آثار اجرا كردم همچنين با رهبران 

و خوانندگان تراز اول اپراي  جهان مثل پالسيده 

دو مينگو در اثر قدرت سرنوشت از وردي نقش اول 

خوشوقتم كه اكنون  دخترم سميرا را داشتم و بسيار 

  . ثمر نيز در همين راه فعاليت هاي چشمگيري دارد

  

را راجع به سازمانهائي مثل توس  نظرتان: سؤال

با تكيه به سالها تجربه، شما . براي ما توضيح دهيد

فكر مي كنيد چه اقدامات ديگري بايد انجام شود 

  تا در اين هدف بيشتر موفق شوند؟

تنها نظري كه دارم تاسف فراوان من است از : پاسخ

اين كه چرا چنين بنيادهائي كم هستند و كاري كه 

 -حمايت دولتي و اختصاص بودجه مي بايست در

هاي سنگين باشد، بايد بطور خصوصي انجام شود 

ولي آرزو دارم كه در حمايت چنين سازمانهائي 

  . ه هنر و موسيقي را بيشتر ببينيمبمردم عالقمند 

  

آيا موسيقي كالسيك اروپائي به طور كلي : سؤال

در گستره فرهنگي ايران در قرن بيستم جايگاهي 

  ؟داشته است

موسيقي كالسيك عالقمندان خاصي در دنيا : پاسخ

داشته و دارد و اصوال اين عالقه با انسان متولد 

نميشود؛ براي عالقه سواد و تحصيالت به خصوصي 

الزم است كه فرد از خوش آيند به عشق برسد تا 

بتواند به عنوان تزكيه روح و قوت معنوي دل و 

ج تغيير جانش از اين موسيقي لذت ببرد و اين مو

سليقه با رسمي شدن اپراي تهران و تاالر رودكي 

در ميان مردم شروع شد و امروز از تشويق و كثرت 

-تماشاچيان ايراني در اپراخانه هاي جهان مي 

فهميم كه هنوز هواداران موسيقي كالسيك و اپرا 

  . در ميان اين ملت فراوان هستند

  

  



  ماريو تقدسي
و تجربيات آقاي تقدسي از تحصيالت : سؤال

  .خودتان در موسيقي كالسيك براي ما بگوئيد

من ماريو تقدسي در خانواده اي هنرمند : پاسخ

پدرم هنرپيشه بسيار معروفي است و . متولد شدم

موسيقي را با نواختن ويلن در زادگاهم تهران 

بعد توانستم با اخذ بورس تحصيلي . شروع كردم

كه  در قسمت تخصصي آواز به دانشگاه جوليارد

يكي از معروفترين دانشگاهاي موسيقي آمريكا 

و از محضر استاداني چون، شريل ميلنز،  بروماست 

در . مولوسيانو و رني تبالدي پاوراتي برخوردار ش

در اپراي وين با آقاي پاوراتي  86تا  83 سالهاي

در سن بيست و . روي صحنه هاي مختلف كار كردم

در مسابقه را » آرتيست آينده«يك سالگي جايزه 

در صحنه هاي اپراهاي . آواز از آن خود كردم

مختلف جهان بيش از چهل نقش مختلف داشتم و از 

.  ميان آنها رپرتوار لنينگراد و ژاپن بسيار موفق بود

به  با آقاي علي رهبري، رهبر معروف ايراني

همراهي اركستر راديو تلويزيون بلژيك نيز 

هاست روي همكاري نزديك داشته ام و حاال مدت

آهنگهاي كالسيك و فولكلوريك ايران كار مي كنم 

يكي . و سي دي هاي مختلفي هم به بازار داده ام

است كه باز خواني » بهترين ها در دنيا«از آنها بنام 

معروفترين آهنگهاي انگليسي، آلماني و ايتاليائي 

  . است

  

به هر حال موسيقي كالسيك، موسيقي بومي : سؤال

هنرمندان هنر ايراني بيشتر اين را ايران نيست و 

به نسبت . در كشورهاي خارجي آموختند

استاندارهاي بين المللي آيا هنرمندان ايراني 

جايگاهي شايسته در عرصه اين موسيقي جهاني 

  داشته اند؟

البته تعداد موسيقيدانان خوب ايراني كه : پاسخ

تحصيالت كالسيك دارند و در اين راه بسيار هم 

امثال خانم يشمي دروين، . اند كم نيست موفق شده

خانم آزرمي در دوسلدورف، خانم پري ثمر در 

فرانكفورت، پيام تقدسي، فيروزه نوائي و حسين 

سميعيان در آلمان، ولي آرزوي من اين است كه 

بيشتر جوانهاي ايراني را عالقمند به تحصيالت 

: مثالي در فارسي است كه مي گويد. كالسيك ببينم

د ايرانيان است و بس، و من بسيار معتقدم هنر نز

كه هنوز استعدادهاي جوان و عالقمند ايراني 

فراوان است كه مي بايست كشف شود، شانس داده 

  . شود و تعليم ببيند

  

نظرتان راجع به سازمانهايي نظير توس : سؤال

چيست و با تكيه به سالها تجربه، شما فكر مي كنيد 

ام گيرد تا در اين راه چه اقدامات ديگري بايد انج

  مهمي كه در پيش است موفقيتي بيشتر حاصل آيد؟

به عقيده من بنياد توس بسيار سازمان موفق : پاسخ

با اهداف مقدسي است و پيشنهاد من اين است كه 

به جوانها هم در اين زمينه فرهنگ و هنر ايراني 

  . بيشتر شانس داده شود

   

  

   
 


