
 

 

 

  

  

  پاي صحبت خانم جميله خرازي بنيانگذار بنياد توس

  ميراث فرهنگي ما بايد شناخت جهاني بيشتري داشته باشد
 

رو، كه و پيش بيني نبود كه يك دختر جوان، متولد تهران، پرشور، خوش بر قابل 

از شور جواني در آسمانها عرش مي كرد و رقص و حركات موزون را از پنج 

  د و صداي خوش او كه به خوبي آواز مي خواند و دكلمه هم سالگي آغاز كر

مي نمود، باعث شد به  گروه رقص و باله و دسته كُر وزارت فرهنگ و هنر 

خانم جميله . بپيوندد، روزي در لندن بنيانگذار و مدير عامل بنياد توس گردد

شق آن دختر نوجوان اكنون بدل به بانويي فرهيخته و عا. خرازي را مي گوييم

ايران گرديده است، كه در كوره زمان پخته شده، البته با وجود گذشت ايام 

همچنان زيباست، بليغ و شمرده و مسلط صحبت مي كند حتي در جمع و در سالن 

. هاي بزرگ او طنزي قوي دارد و در رشته تجارت و معماري درس خوانده است

. ه اوست مشهود مي باشدظرافت كار او در دفتر كار و منزلش كه ساخته و پرداخت

وي از روز اول با تأسيس بنياد توس هدف خود را كامال مشخص كرده است و آن 

الحق با هدف اعتالي فرهنگ و هنر ايران و شناساندن آن به جهانيان مي باشد كه 

برگذاري دو برنامه آغاز خوشي داشته و نشان داده است مراسمي كه او 

مسؤوليت برگذاري آن را به 

مي گيرد، مراسمي است  عهده

وراي بيشتر برنامه هاي ديگر كه 

وقتي از وي . برگذار مي گردد

علت را مي پرسيم، در جمله 

وسواس « : كوتاهي پاسخ ميدهد

كه البته اين وسواس زياد » !زياد

ناشي از احساس مسؤوليتي است 

كه در وجود برخي افراد وجود 

دارد و آنها قصد ندارند كاري 

ارائه » ه هر جهتباري ب«در حد 

  . دهند



دو مراسم پيشين خانم جميله خرازي، يكي بزرگداشت شاعره نامدار ايران بانو 

لعبت واال با حضور بانوي شعر معاصر ايران سيمين بهبهاني و شمار بسياري از 

شاعران و اديبان ديگر بود كه در اين برنامه به علت تراكم و ازدحام جمعيت، 

ون بليت ورودي بيرون سالن ماندند و مقامات مسؤول دنفر افراد ب 400دود ح

سالن به علت مسائل ايمني اجازه ندادند بيشتر از حدي كه عده اي در گوشه هاي 

دوم نيز وضع به در مراسم . سالن ايستاده بودند، افراد ديگري وارد سالن شوند

عده اي بي سالن باز هم پر شد و » سال ترانه  100« همين منوال بود، در برنامه 

در اين برنامه همانگونه كه از نامش . بليت  امكان ورود به سالن را نيافتند

پيداست، راجع به صد سال ترانه خواني از زمان عارف قزويني تا موسيقي مدرن 

رپ ايراني مورد بحث و مرور قرار گرفت و ترانه هاي ايراني با تصاوير و فيلمهاي 

ستار، عارف، جمشيد (خوانندگان مدعو ر خوانندگان  پخش شد و همچنين حضو

كه بطور زنده برنامه اجرا كردند، و نيز حضور ترانه سرايان، ...) شيباني و



آهنگسازان و بزرگان ديگر اين رشته اين مراسم را پربارتر و ديدني تر كرده بود 

مجسمه نيم تنه شاعر » بنياد توس « و در پايان مراسم خانم خرازي بنيانگذار 

را كه اختصاصا براي اين كار ساخته » حكيم ابوالقاسم فردوسي « توس، بزرگ 

  . شده بود به هنرمندان و شاعران هديه كرد، كه حركت بسيار دلپذيري بود

وقتي از او مي پرسيم چگونه وارد اين گود شده اي؟ و نطفه اين كار را كي و 

 -هستم، سرودهمن مملو و سرشار از عشق ايران : چگونه گذارده اي؟ مي گويد

فريدون مشيري، ترانه هاي عبدالوهاب » بي تو مهتاب شبي « هاي ايرج ميرزا، 

اين . در بند بند وجود من جاي دارند و دلم را مي لرزانند... شهيدي، مرضيه و

گنجينه قيمتي ايران نبايد به مرور زمان در بوته فراموشي بيافتد، بلكه وظيفه 

يم و در هر كجاي جهان كه هستيم به جهانيان يكايك ماست كه آن را اشاعه ده

بشناسانيم فقط با اتكاء به بناهاي تخت جمشيد، پاسارگارد و ديگر بناهاي تاريخي 

بايد كاري . و كردار و گفتار بزرگان و پيشينيان ما نمي توان به اين هدف رسيد

نشان  كرد كه شايسته معرفي ميراث فرهنگي ما باشد و آئينه تمام نمايي باشد كه

دهنده اين ارزش ها بوده و به نسلهاي آينده خودمان نيز بايد انتقال داده شود تا 

  . بدانند كه آنان نيز مسؤوليت تداوم اين كار را به عهده دارند

خانم . توضيحاتي بدهند» بنياد توس « از ايشان مي خواهيم در مورد تأسيس 

خانه فرهنگ و هنر « هاده شود، قبل از اين كه بنياد توس بنياد ن: خرازي مي گويد

هنرآموز داشت و افراد  94لندن به كمك عده اي تأسيس كرديم كه را در » ايران 

سالگي تا پدربزرگها مي توانستند بطور رايگان به فرا گرفتن ساز يا آواز  6از سن 

  . مورد عالقه خودشان بپردازند

 ان لندن بودند و افتخاردر اين كالسها خوشبختانه بزرگان موسيقي ايران كه ساك

، خانم ويدا )تعليم آواز(همكاري مي كردند استاداني چون آقاي تورج كيارس 

، آقاي )پيانو و گروه كر و تئوري موسيقي(، آقاي فرنوش بهزاد )سنتور(عدالت 

، آقاي يوسف )تئوري موسيقي(، خانم عطيه طهوري )گيتار(سيروس ملكوتي 

اين مركز آموزش ميدادند، چند بار هم خانم در ) استاد تئوري موسيقي(زاده 

الزاريان، استاد رقص و آموزش دهنده حركات موزون كه من هم افتخار 

  . شاگردي ايشان را داشتم، در تدريس شركت كردند

مي كرديد، از خانم خرازي مي پرسيم شما كه در وزارت فرهنگ و هنر ايران كار 

  : ايشان مي گويد. تخانه نام ببريدلطفا برخي از همكاران خود را در آن وزار

، احمد و محمود )نوازنده سنتور و ضرب(ويدا عدالت : در زمينه خوانندگي و كُر

، )نوازنده رباب و قيچك( ، عطيه طهوري )نوازندگان عود و سنتور(رحماني پور 

خاطره پروانه، هرمينه، شهرام شب پره، ابي، سولي، شاهرخ كه در آن زمان همه 

وزارت فرهنگ و هنر بودند و حاال برخي از آنان در لس آنجلس كارمندان 

و استاد ) معروف به رشيد بهبودف ايران(موزيك پاپ مي خوانند و امير مؤيد 

  . ريمتعليم آواز خودم بانوي گرامي منصوره ق

، محمد اوشال و فرنوش )همسر منصوره قمري(آقاي داويد : از رهبران اركستر

  . بهزاد

  .اري يقيازاريان، اولين باغچه بان، ماردويانم: رهبران كُر

آقاي فرامرز پايور، سيمين منوچهري رئيس اركستر زنان، ناصر : از موسيقيدانان

  .افتتاح، سيروس ملكوتي

  . خانم سرلك و هما پرتوي: از مجريان و طراحان



زاده رئيس  در قسمت رقص با افتخار با خانم الزاريان، مومن زاده، خانم احمد

رابرت دووارن رئيس سازمان فولكلور ايران، در ايران كار آقاي باله ايران، 

  .كردم

آقاي خوشنويسان، آقاي روحاني و جناب : با افتخار از رؤساي خود نام مي برم

  . آقاي مهرداد پهلبد كه وزير بسيار سختگير و دلسوز وزارتخانه بودند

خيريه اش پيش از تأسيس بنياد توس با از خانم خرازي در مورد همكاري نهاد 

  جكي جكسون برادر بزرگتر مايكل جكسون خواننده مشهور بين المللي سؤال 

خانم جميله خرازي . مي كنيم و اين كه بنياد توس دقيقا در چه سالي تأسيس شد

پيش از اين كه بنياد توس شكل بگيرد، بنياد : در اين مورد چنين جواب ميدهد

فعاليتهاي زيادي در » جكسون  –خرازي « و بعدها » له خرازي جمي« كاري ونيك

كمك به پرورشگاه هاي كودكان دو تا پنج . جهت كارهاي نيكوكارانه انجام داد

  ساله، كمك به سيل زدگان، اعزام دانشجويان حتي اعزام به دانشگاه مشهور 

ين نهاد برخي از كارهايي بود كه ا» كندي . اف. جان« و مدرسه » هاروارد « 

انجام داد، اما هميشه فكري در سر و آرزويي در دل داشتم كه آن را در سال 

  بود كه اين بنياد » بنياد توس « اين فكر، تأسيس . جامه عمل پوشاندم 2005

برگذار كرد و سومين برنامه  2007و برنامه اي در سال  2006برنامه اي در سال 

برگذار خواهد » لوگان هال لندن «  مارس در سالن 9خود را در تاريخ يكشنبه 

   .كرد

  : خانم جميله خرازي در مورد اين برنامه توضيح مي دهد

و گذشته آن به زمان  ساله دارد 3000موزون در ايران سابقه رقص و حركات 

ميترائيسم مي رسد، در اين برنامه نيما كيان هنرمند برجسته ساكن سوئد و 

سرزمين : نرنمايي خواهد كرد و آثاري چونبنيانگذار و سرپرست باله ايران ه

فيروزه، موالنا موالنا و همچنين زن و رقص هايي بر اساس قصه هاي فولكلور 

  . ايراني را اجرا خواهد كرد

نيما كيان هنرمندي بسيار شايسته است و وقتي شما به رأي العين و خودتان 

ده و هم صدا خواهيد هنرمندي او را مالحظه كرديد در تحسين از او با من هم عقي

البته او در اين برنامه توانست فقط گروه هنرمندان جوان تحت تعليم خود را . شد

  . به انگلستان بياورد

  حتما همينطور است، ديگر همكاران شما چه كساني هستند؟ : مي گوييم

» هفت شهر عشق تلويزيون ايران « خانم فخري نيكزاد چهره آشناي : مي گويد

برنامه هاي قبلي هم با من در ي و دكلمه كننده مجرب و مسلط كه گوينده و مجر

همكاري داشتند و همينطور خانم اليزابت منسفيلد ديگر مجري اين برنامه هستند 

كه ايشان هنرمند حرفه اي مركز تئاتر انگلستان مي باشند و برنامه هاي مشترك 

  . يادي داردايشان با هنرمند گرامي ايراني خانم سوسن فرخ نيا شهرت ز

مي پرسيم شرايط تهيه بليت ورودي چيست؟ چرا رايگان است؟ در  خرازياز خانم 

  ؟!حالي كه حتي اكسيژن هوايي كه استنشاق مي كنيم رايگان نيست

ارائه بليت ورودي رايگان مشروط به رزرو جا و تأييديه : خانم خرازي مي گويد

يل پذيرفته مي شود و بنياد توس است و درخواست بليت ورودي فقط با ايم

صاحبان بليت ورودي بايستي در لحظه ورود به سالن حتما كارت شناسايي خود 

متأسفانه يا خوشبختانه پس از چاپ . را ارائه دهند كه بازار سياه كاذب ايجاد نشود

. اولين آگهي در كيهان تمام بليتها رزرو شد و ما شرمنده خواستاران بعدي شديم

آيا كارنامه خوب دو برنامه گذشته شماست؟ آيا رايگان  مي پرسيم علت چيست؟



باعث اين استقبال  بودن بليت ورودي است؟ يا سوژه اي كه انتخاب مي كنيد

  عمومي مي شود؟ 

چون ممكن ! اجازه دهيد از جواب دادن به اين سؤال طفره روم: پاسخ مي دهد

ه مورد مهر و از طرفي من بقدر كافي ضمن اين ك. است حمل بر خودستائي شود

  پشتيباني افراد زيادي قرار گرفته ام، نيش و زخم زبان افرادي را نوش جان 

  . كرده ام

علت را جويا مي شويم، مگر جز اين است كه شما خالصانه و مخلصانه براي اعتالي 

  نام ايران فعاليت مي كنيد، كنايه و زخم زبان براي چه؟ 

است كه همه اش زخم زبان نيست واقعيت اين : پاسخ خانم خرازي چنين است

در . بعضي وقتها گله مندي است، آنهم در مواردي كه كاري از دستم بر نمي آيد

مورد زخم زبان برخي گفته اند، اين برنامه ها را اجرا مي كنند و لي از جايي 

يا گفته شده است كه من با اين هزينه ها از ماليات ! بابتش پول مي گيرند

  بليتهاي ورودي را رايگان تقديم مي كنيم تا از اين . نمشركتهايم كسر مي ك

در مورد گله مندي حتي كساني به ما مراجعه كرده اند و . كنايه ها در امان باشيم

چه ! چرا در موقع آنتراك دم توالت ها صف است و ما معطل مي شويم: گفته اند

  . يك سالن آبرومند شهر لندن است» لوگان هال « جوابي بايد داد؟ 

نه آقا : مي گويد. »گر مرد رهي ميان خون بايد رفت « : مي گوييم خانم خرازي

و اهل جنگ و خونريزي نيستم و قصدم صرفا خدمت ! من مرد نيستم و زن هستم

در حد خودم در جهت شناسايي بيشتر نام ايران است و از آن دسته افراد هنر 

اگر : نم خرازي مي گوييمبه خا. دوست كه تعدادشان زياد است، گرمي مي گيرم

شما در جهت اين هدف و پيشبرد اين كار فعال هستيد بايد پيه اين حرفها را به تن 

معموال اين كنايه ها از سوي كساني مي آيد كه . بماليد و سنگ زيرين آسيا باشيد

خود كار مثبتي انجام نمي دهند، نشسته اند تا كساني ديگر كاري كنند و از آنان 

نه افرادي كه آستين هايشان ! هستند» منتفدان نشسته « د، آنها در واقع انتقاد كنن

  . را براي انجام كاري باال زده باشند

در پايان از خانم خرازي براي اين نشست سپاسگزاري مي نماييم و سؤالي را كه 

مي پرسيم خانم . بايستي اول از او مي كرديم در آخر مصاحبه مطرح مي كنيم

اينطور . يهان هم هستيدككه اطالع داريم شما بطريقي همكار  خرازي، تا جايي

  نيست؟ 

    ! ه ها را داشتمچبله آقا، من كارت خبرنگاري كيهان ب: پاسخ مي دهد

 


