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  گزارشي از پنجمين برنامه بنياد توس در لندن
  
  

 تجليل از هنرمندان جاويدان ايراني
  وريفرشته كد: گزارش                                                                 

                                                                                

نوامبر، مملو از  29لوگان هال لندن عصر يكشنبه 

نجمين برنامه پجمعيت ايرانياني بود كه براي شروع 

بنياد . ره گر بودندبنياد توس عقربه هاي ساعت را نظا

ميله خرازي اين بار برگزار جتوس به مديريت خانم 

نگاهي به تاريخ موسيقي «كنندة برنامه اي با عنوان 

در طول اجراي . بود» كالسيك، باله و اپرا در ايران

برنامه كه در آن تاريخچه پيدايش  موسيقي كالسيك 

: در ايران، از سمع و نظر مخاطبان مي گذشت

فوني نيز به رهبري استاد فرنوش بهزاد با اركستر سم

اجراي قطعات تحسين برانگيزي، سير خط موسيقي را 

  . تكامل مي بخشيد

  

گذر بر تاريخ موسيقي كالسيك در ايران به زبان 

يزابت منسفيلد بيان مي شد و لانگليسي و توسط خانم ا

همزمان مخاطبان بيننده متنهاي فارسي اين اطالعات 

ر مربوط به اسناد و عكسهاي تاريخي به همراه تصاوي

همچنين در  .آنها به روي پردة بزرگ روي سن بودند

طول برنامه، از تاثيرگذاران و بزرگان عالم موسيقي 

كالسيك در دوره هاي مختلف تاريخي قدرداني و نام 

از جمله نامداران كه . و خاطره آنها گرامي داشته شد

اپرا در ايران، در پيدايش و تكامل موسيقي كالسيك و 

  -اولين «نقش بارز و بسزايي داشتند مي توان از 

از خوانندگان نامي اپرا و همچنين استاد »  باغچه بان

محمود «آهنگساز مشهور ايراني و »  حسين دهلوي«

  . موسيقي شناس ارزنده نام برد» خوشنام

در خالل برنامه، هنرمندان اپراخوان نيز حضور 

توان از اجرا گذاشتند مي داشتند كه هنر خود را به 

ي زنگنه و ماريو تقدسي هنرنمايي خانم پري ثمر، پر



اين بزرگان با اجراهاي زنده و به ياد ماندي، . نام برد

  . شور و هيجان خاصي را به حاضران منتقل ساختند

ه اجراي رقص نيز ب» ال دانس«البته گروه رقصندگان 

 -امهدر مجموع برن. داختندبه روي قطعه شهرزاد پر

هاي متنوعي براي اجرا در نظر گرفته شده بود كه تا 

حدي كه زمان برنامه اجازه مي داد؛ نمايش داده 

  . شدند

پيش از دقايق پاياني برنامه، نوبت به سخنگويي خانم 

جميله خرازي فرا رسيد كه وي نيز ضمن 

خوشامدگويي به همگان و تشكر از حمايت هاي 

بنياد توس به ارج نهادن  مستمر  ايرانيان عالقه مند به

به هنر و مقام هنرمند پرداخت و بنياد توس را بنيادي 

دانست كه در جستجوي هنرمنداني است كه نقش 

فعال و ارزشمندي در روند رشد فرهنگ و هنر ايراني 

داشته و دارند، در پايان به منظور تقدير از 

هنرمنداني كه دعوت شده بودند تنديس بنياد توس به 

  . هدا شدآنها ا

در حاشيه اين برنامه گپ كوتاهي داشتم با آقاي ماريو 

تقدسي كه با اجراي اپراهاي بي نظيرش با شور و 

حالي وصف ناپذير توانست كامال صحنه را به تسخير 

خود درآورد و تشويق و تحسين هاي پيوسته حاضران 

  . را به همراه داشته باشد

  
  

ز اجراي نباشيد و تشكر ا خسته آقاي تقدسي ضمن

از چه زماني . تاثيرگذارتان لطفا از خودتان بگوييد

  خواندن اپرا را شروع كرديد؟

در . ن را شروع كردممن از سن ده سالگي نواختن ويل

سنين جواني بورسيه آواز را از تاالر رودكي اپراي 

مريكا آايران براي ادامه تحصيل در لوس آنجلس 

دم و مريكا شآدر نتيجه عازم . دريافت كردم

مدت شش . تحصيالتم را در آنجا به پايان رساندم

ماهي در نيويورك كار كردم و سپس در اپراخانه وين 

استخدام شدم و مدت سه سال با آنجا قرارداد 

در آن دوران افتخار همكاري با . همكاري داشتم

در . پاوراتي هنرمند اپرا خوان ايتاليايي را داشتم

ي را كسب نمودم و طول اين مدت تجربيات ارزنده ا

توانستم با بسياري از هنرمندان معروف دنيا همكاري 

  . نمايم

سال است كه بطور مداوم در  25تا كنون بيش از 

سفرم و در كشورهاي مختلف از قبيل امريكا، آلمان، 

. سويس، سوئد و روسيه به اجراي اپرا پرداخته ام

. يكي از آرزوهايم، اجراي برنامه در ايران است

 وارم روزي شرايطي فراهم شود تا بتوانم بهاميد

مراه ديگر هنرمندان، آموخته و اندوخته هاي ه

ارزندة خود را به جوانان با استعداد ايراني منتقل 

  . نمايم

  

انگيزة شما براي . برگرديم به برنامه امشب بنياد توس

  حضور در اين برنامه چه بود؟ 

دفمندي در واقع خانم جميله خرازي چنان انرژي و ه

ستودني در معرفي فرهنگ و تاريخ هنر ايران دارند 

از كشورهاي ايرانياني . جاي تقدير و تشكر داردكه 

مختلف واقعا عالقمندند كه بتوانند در زمينه 

شناساندن فرهنگ و هنر ايراني فعاليت و همكاري 

 من از همينجا مراتب تشكر و سپاس خود. داشته باشند

الن و همكاران بنياد توس كه با همت و ؤرا  از مس

تالش فراوان چنين مراسم هايي را آماده مي كنند؛ 

در واقع تدارك چنين برنامه هايي، .  بجا مي آورم

 -دولت بايد مجري چنين برنامه. كار يك دولت است

اما اين دوستان با وجود محدوديتهاي . هايي باشد

امه هايي را زماني و مالي  موجود، توانستند چنين برن

من هم . با شكوه و برنامه ريزي منظمي برپا نمايند

افتخار مي كنم كه امشب اينجا و در كنار اين عزيزان 

  . حضور دارم

  



  آقاي تقدسي برنامه هاي آتي شما چيست؟

كنسرت هاي . از لندن به آلمان باز مي گردم

كريسمس و سال نو را در پيش دارم و براي آنها 

  . آماده مي شوم

  

اين . اولدوم به زبان آذري، سالن را به وجد آورد

نشانگر محبوبيت آوازها و ترانه ها به زبانهاي محلي 

نظر خودتان در مورد اجراي آهنگهاي . ايران است

  فولكلوريك چيست؟

 -من واقعا از اجراي آهنگهاي فولكلوريك لذت مي

برم و آهنگهاي فراواني را با زبانهاي محلي 

ام و  اجرا كرده... كردي و  مازندراني، آذري،

  . اجراي اين نوع موسيقي برايم اولويت دارد

  

تفاوت نسل جوان را در خارج از مرزهاي ايران كه 

كمتر آشنايي به موسيقي كالسيك و يا محلي دارند را 

  چگونه ارزيابي مي كنيد؟ 

خانواده ها موظف هستند كه موسيقي محلي و ايراني 

همانگونه كه سعي . انندرا به گوش فرزندانشان برس

مي كنيم زبان فارسي را به فرزندانمان بياموزيم بايد 

اين . بتوانيم آنها را با موسيقي ايراني نيز آشنا نمائيم

خود نوعي جنگ است كه بايد در راه آن مبارزه 

  . نمود

. قدسي تشكر از وقتي كه در اختيار ما گذاشتيدتآقاي 

  . با آرزوي موفقيت

  

  مدر حاشيه مراس
  

در طي چند سال گذشته بنياد توس برگزار كننده يكي 

از بهترين برنامه هاي فرهنگي و هنري براي ايرانيان 

اگرچه هميشه جذابيت هنرهاي به . لندن بوده است

نمايش درآمده خيل بي شمار تماشاگران را به سالن 

كشانيده است اما نبايد فراموش كرد كه برنامه هاي 

ه جنبه تفريحي داشته باشد بعد بنياد توس بيش از آنچ

فرهنگي دارد و براي احياي فرهنگ و هنر و اصحاب 

شايد دانستن آنكه . فراموش شدة آن برپا مي شود

اين برنامه ها با بودجه خصوصي و داشتن نيروي 

انساني محدود در چنين سطح كيفي برگزار مي شود 

اما . مانع از آن شود كه جز لب به تحسين  بگشائيد

عيت امر اين است كه هميشه نكات قابل توجهي واق

  وجود دارد كه يادآوريشان نه تنها از ارزش كار 

نمي كاهد؛ بلكه به ارتقاي كيفيت برنامه ها نيز كمك 

  . به سزايي مي كند

به عنوان مثال از همان ابتدا پانزده دقيقه انتظار 

مضاعف و پيش بيني نشده براي شروع برنامه كافي 

تأخير موجب شود تا براي تحويل و تخليه به بود تا اين 

موقع سالن ، بخش هايي از برنامه هاي تدارك ديده 

البته تا مدتها پس از آغاز برنامه . شده حذف گردد

عزيزان همچنان وارد سالن مي شدند و در تاريكي 

سالن بايد تالش مي كردند تا براي يافتن جايگاه خود 

تا شماره صندلي  از ميان جمعيت حاضران عبور كنند

خود را بيابند كه خب اين البته در آن فضاي سكوت 

از . اجراي برنامه تا حدي نظم برنامه را برهم مي زد

نكات قابل توجه اينكه متنهاي تهيه شده درباره ديگر 

تاريخ موسيقي به زبان فارسي روي پرده نمايش داده 

 -مي شد و توسط گوينده انگليسي زبان خوانده مي

نعكاس زبان انگليسي درباره برنامه ايراني در ا. شد

سالني كه اكثر مخاطبان فارسي زبان بودند، شايد 

براي كساني كه بزبان انگليسي تسلط ندارند و يا 

شنيدن را به خواندن ترجيح مي دهند رضايت بخش 

نبود اما از سوي ديگر احترامي بود به زبان كشور 

ضمن آنكه . دميزبان و تائيدي بر اهميت برنامه بو

 -شنيدن وصف افتخارات ملي و زيبايي هاي فرهنگي

اما با در . مان از زبان ديگر مليتها لطف خاصي دارد

نظر گرفتن سن مخاطباني كه حضور داشتند و با توجه 



به ميزان بينائي افراد دنبال نوشته هاي روي پرده كه 

با سرعت هم عبور مي كردند و در آن فضاي تاريك 

اشت برداشتن هم سخت بود، خيلي كه حتي يادد

  . راحت نبود

مساله اي كه در اين برنامه اتفاق افتاد و پرداختن به 

آن بسيار ضروري مي نمايد، خنديدن بعضي 

تماشگران به لهجه گوينده انگليسي هنگام تلفظ 

زبان انگليسي زبان دوم ما است و . نامهاي ايراني بود

يكنيم و هنگامي كه با انگليسي زبانان صحبت م

 -اشتباهي را در لهجه يا صحبت كردن مرتكب مي

شويم، به ندرت پيش مي آيد كه آنها به ما خنديده 

پس بد . باشند و مارا  با همين شكل گويش مي پذيرند

نيست كه ما هم به آنها احترام بگذاريم و تلفظ هاي 

  . آنها را به همان شكل بپذيريم
 

 
 
 
 
 
 
 
 


