
  

  

  گفتگويي با جميله خرازي بنيانگذار بنياد توس بمناسبت برنامه تازه بنياد

  نگاهي به تحول موسيقي كالسيك،

باله و اپرا در ايران در مراسم تجليل از حسين 

اولين باغچه بانو دهلوي 

هنري توس در لندن، برنامه  –بنياد فرهنگي  

ديگري از سلسله برنامه هاي فرهنگي و هنري خود 

» لوگان هال«در  2009نوامبر  29ا در روز يكشنبه ر

  . برگذار مي كند» راسل اسكوئر«در منطقه 

اين برنامه كه همراه با بزرگداشت اولين باغچه بان 

و حسين دهلوي دو چهره نام آور موسيقي كالسيك 

مجموعه اي است از اجراي . ايران برگذار مي شود

سخنراني و  موسيقي كالسيك، اپرا و رقص همراه با

گفتار درباره تاريخچه موسيقي كالسيك و تحوالت 

آن در ايران كه  همانند ديگر برنامه هاي بنياد 

توس نگاهي موشكافانه و پژوهشگرانه به مقوله اين 

  . هنر در ايران دارد

در برنامه موسيقي كالسيك، باله و اپرا، فخري 

نيكزاد چهره آشناي راديو تلويزيون ملي ايران و 

يزابت منسفيلد پژوهشگر هنري كه تحقيقي ال

ارزنده درباره برنامه گلهاي جاويدان انجام داده 

است، گردانندگي برنامه و گويندگي آن را به زبان 

دكتر محمود . فارسي و انگليسي به عهده دارند

خوشنام، موسيقي شناس و منتقد سرشناس هنري 

در اين برنامه سخن خواهد گفت و جميله خرازي 

پيرامون فعاليت هاي بنياد توس  در توضيحاتي نيز

  . ارائه خواهد كرد

اجراي قطعاتي از موسيقي كالسيك توسط اركستر 

سمفوني بخش ديگري از برنامه است كه رهبري 



آن با استاد حسين دهلوي و فرنوش بهزاد، دو 

در . آهنگساز و رهبر اركستر برجسته خواهد بود

بان، پري زنگنه، اين برنامه همچنين اولين باغچه 

پري ثمر و ماريو تقدسي خوانندگان سرشناس اپرا 

  . هنرنمايي خواهند كرد

بنياد هنري و فرهنگي توس كه توسط خانم جميله 

خرازي پايه گذاري شده، تا كنون نقش ارزنده اي 

در معرفي و توسعه جنبه هاي مختلف فرهنگي و 

هنري ايران داشته و چهار برنامه اي كه در اين 

لها به اجرا گذاشته با استقبال وسيع هنر دوستان سا

آخرين برنامه اي . و عالقمندان روبرو شده است

كه اين بنياد در لندن به اجرا گذاشت، برنامه ويژه 

گلهاي جاويدان بود كه خاطره آن هنوز در ياد 

  .دوستداران موسيقي باقي است

به مناسبت برپايي برنامه ويژه موسيقي كالسيك، 

اپرا و بزرگداشت حسين دهلوي و اولين  باله و

باغچه بان گفتگوي كوتاهي انجام داده ايم با جميله 

  . خرازي كه مي خوانيد

خانم خرازي واكنش و بازگردان چهار : سؤال

برنامه قبلي توس كه همه با موفقيت بوده است به 

نظر شما غير از شادي معنوي كه براي گردانندگان 

چه تاثيري در اذهان  اين بنياد فراهم آورده،

  عمومي داشته؟

  

آيا هرگز از خودتان پرسيده ايد اينهمه : پاسخ

قطرات باران بهاري كه بر كوهها مي بارد چه خلل 

و فرجي در آنها ايجاد مي كنند؟ طبيعتا هيچ ولي 

قطرات متوالي حتي به نرمي باران بر نقطه هاي 

مشخص حتي در سنگهاي سخت در طول زمان اين 

تاثير بنيادهايي نظير . را باقي مي گذارندنقش پا 

توس با داشتن اهداف معنوي  در جهت حفظ ميراث 

هنري و فرهنگي فقط در طول زمان در اذهان 

  .عمومي اثر خواهد داشت

براي ما توضيح دهيد كه چرا اين بار : سؤال

عالقمندان برنامه هاي توس بايد بليط بخرند؟ آيا 

  خواهد افتاد؟اتفاق بخصوصي دراين برنامه 

  

براي شخص من هربار ديدن يك هنرمند : پاسخ

بزرگترين اتفاق است و ما هر بار در هر نشست توس 

سعي كرديم از آسمان پهناور هنر ايران صحنه 

كوچكمان را ستاره باران كنيم و اين اتفاق كوچكي 

  .نيست

بعد از هر برنامه توس تا ماهها مردم و عالقمندان 

اين برنامه ها از طريق ايميل، تلفن و پست با ما در 

تماس هستند و ما اين تماس ها را چونان با ورق زر 

حفظ مي كنيم، سؤالي كه مرتبا تكرار مي شود اين 

است كه چگونه مي توانند فيلم هاي اين برنامه ها 

عه اي كه فقط يك شب اتفاق را به عنوان يادگار واق

مي افتد بدست بياورند؟  و ما هربار با تهيه فيلم اين 

برنامه ها و در دسترس گذاشتن آنها قبل از هر 

برنامه جديد، محل دسترسي را توضيح مي دهيم 

  . ولي باز نتيجه همان است

پيشنهادي كه بيش از شصت در صد عالقمندان اين 

روي صحنه آوردن اين  برنامه ها به ما كرده اند، به

در برنامه قبلي . برنامه ها به طور غير رايگان است

ما در نهايت شعف ولي با ) گلهاي جاويدان(

متقاضي   2500شرمندگي و با برخورد با بيش از 

نفر را پذيرائي كنيم و  1000فقط توانستيم در حدود 

سخن ما با آن روي . طبيعتا نارضايتي به وجود آمد

ان عزيزي است كه كمتر مسؤوليت دسته از دوست

بليط،  18تا  15احساس كردند و رغم  رزرو  كردن 

در روز برنامه حاضر نشدند و در نتيجه عالقمنداني 

كه ساعتها در باران در انتظار جاي خالي بودند با 

  . آنهمه اشتياق نتوانستند حتي كنار هم بنشينند

پوند در نظر  30رديف هاي بسيار كمي با قيمت 

رفته شده است و اكثر بليطها در حداقل قيمت گ



تعيين شده است ولي حتي اگر تمام بليط ها به 

پوند كه بيش از صد نفر به  100پوند و يا  50قيمت 

اند به فروش مي رفت  طور كتبي به ما توصيه كرده

باز تكافوي هزينه برنامه ها را نمي داد معهذا در 

شود، قلب دنبال مي  38گروه ما يك هدف در 

قلوبي كه مملو از عشق به هنر و فرهنگ ايران است 

و همين عالقه و مهر راه ما را براي به صحنه 

  .كشاندن برنامه هاي با كيفيت تر هموار مي كند

آيا از رسانه هاي عمومي و تشويق مردم : سؤال

نسبت به برنامه هاي انجام شده بنياد توس راضي 

  هستيد؟

به . شويق مي شويمبيش از حد تصور ما، ت: پاسخ

خصوص از سوي جوانان و غير ايرانيهايي كه به 

علت بي خبري از تاريخ و تحوالت فرهنگي و هنري 

ايران، هنوز از عظمت و نقش واقعي فرهنگ و ادب 

اين گروهها، بيشترين . ارنددسرزمينمان آگاهي ن

از .  عالقمندان برنامه هاي ما را تشكيل مي دهند

رماي حضورشان در اين همه متشكريم كه با گ

گردهمائيها بخصوص در اين دوران بحراني 

 -تاريخي و سياسي مملكتمان به ما پشتيباني مي

  . دهند

  

آيا مي توانيد كمي بيشتر راجع به برنامه : سؤال

  اد توس براي ما توضيح دهيد؟ ينوامبر بن 29

ما هر بار در حضور مردم عالقمند، سعي : پاسخ

تاريخ فرهنگ و هنر ايران را كرديم گوشه اي از 

مرور كرده و به صحنه بكشانيم و هنوز از اين 

توجه داشته باشيد كه . آسمان ستاره ها بايد چيد

مشكالت مؤثر در اخذ ويزا براي هنرمندان، كبر 

سن كه عزيزان هنرمند ما را نيز شامل مي شود 

گاه ما را در  بدست نيامدن منابع تحقيقي كه گه

عمول مي اندازد، همه اين عوامل چالشهاي غير م

مي توانند سرعت برنامه اي را كه در نظر گرفته ايم 

برنامه اين بار مروري در تاريخ .  تعيين كند

پيدايش موسيقي كالسيك و تاثير پذيري 

موسيقيدانان ايراني از موسيقي غرب، ورود اولين 

موسيقيدانان و رهبران بين المللي به ايران، شروع 



را با هنرنمايي خوانندگان مشهور اپراي باله و اپ

  ايران كه در سطح بين المللي مطرح شدند و 

نمونه هايي از باله هاي خارجي و ايراني با 

تر سمفونيك خواهد بود كه به روي نوازندگي اركس

  . نه مشاهده خواهيم كردصح

        

   


