
  

  

  بزرگداشت برنامه گلهاي جاويدان در لندن
  . زير سقفي از گلهاي سرخ ايران، برنامه گلهاي جاويدان و خالقش به يادها بازگشتند و مورد تجليل قرار گرفتند

سه گوينده بازمانده از آن برنامه جاويدان، در كنار دو خواننده و چندين نوازنده و صدها شنونده ديروز و 

ن بار در لندن در كنار هم آمدند تا ياد و خاطرات آن سالهاي رفته دوباره زنده شود و داوود امروز گلها، اي

  . پيرنيا مؤسس و بنيانگذار اين برنامه از قلب تاريخ و خاطره به واقعيت امروز بازگردانده شود

اويري از داوود پيرنيا و در اين برنامه كه با اجراي خانم اليزابت منسفيلد و به زبان انگليسي برگزار مي شد، تص

تالش وي در راه اعتالي شعر و ادب و موسيقي كالسيك ايراني به تصوير درآمد و تاريخچه اي از برنامه هاي 

  . مختلف گلها براي حاضرين قرائت شد

ه در ادامه برنامه، فرزند ارشد داوود پيرنيا به بيان خاطراتي از پدرش پرداخت و از اينكه برنامه گلها توانست

است مرزهاي جغرافيايي را در نوردد اظهار خشنودي كرد و گفت، اين عبور از مرزهاي جغرافيايي نخستين 

  . آرمان و بلندترين آرزوي پدرش بوده است

در قسمت بعدي برنامه، سروش ايزدي، خواننده ايراني مقيم اتريش به بيان خاطراتش از برنامه گلها پرداخت و 

  .تور و تمبك و دكلمه آذر پژوهش قطعاتي را اجرا كردبا همراهي صداي تار و سن

پس از سروش ايزدي، ناهيد خواننده نام آشناي ديروز، در هيات  امروز ظاهر شد تا او هم در يادآوري 

  . خاطرات دلنشين روزهاي دور نقشي داشته باشد

زيباترين و دل انگيزترين بخش برنامه هم پس از اجراي خانم ناهيد به نمايش درآمد، زماني كه سه گوينده نام 

آشناي گلها، بار ديگر در كنار يكديگر بر صحنه قرار گرفتند، فخري نيكزاد، آذر پژوهش و فيروزه امير معز در 

ا ياد گلها بيش از پيش براي حاضرين در سالن زنده كنار يكديگر به اجراي اشعاري از موالنا و عطار پرداختند ت

  . شود

اكبر گلپايگاني كه اولين برنامه گلها با اجراي وي ضبط شد، آخرين ميهمان مراسم بود كه دوبيت اجراي 

در اين مراسم همچنين از استاد و نوازنده صاحب . را اجرا و دكلمه كرد» مست مستم ساقيا دستم بگير«معروف 

دعوت شد تا به روي صحنه بيايد كه با تقديم يك تنديس به وي از اين هنرمند قديمي » ظريف هوشنگ«نام، 

  . تجليل شد

در ادامه برنامه، جميله خرازي، بنيانگذار بنياد توس، از تالشهاي اين بنياد براي اشاعه فرهنگ ايراني سخن 

اگرد اين كره خاكي در لندن جمع شده گفت و از هنرمنداني كه رنج سفر بر خود هموار كرده بودند و از گرد

  . بودند، تشكر و قدرداني كرد

  . در بخش پاياني برنامه به رسم يادبود تنديسي  از حكيم توس به هنرمندان گلها اهدا شد

  

 »روز آنالين«نقل از  –محمد رهيار 


