
 

  و گلها» جِين « 
  

در لندن كه » جشنواره گلها « در جريان برگزاري 

هفته گذشته درباره اش نوشتيم، با يك پژوهنده 

آمريكائي آشنا شديم كه سالهاست همه زمان و 

توان خود را در راه پژوهش در موسيقي  سنتي 

ايران به ويژه موسيقي برنامه گلها به كار گرفته و 

از اين موسيقي گرد آورده  مجموعه بي بديلي را

نام دارد،  در تهيه و » جين لويزون « او كه . است

تدارك برنامه جشنواره با بنياد توس همكاري 

نزديك داشته و يكي از سخنرانان جشنواره بوده 

با اين همه، به سبب شتابي كه در رساندن . است

اينك . گزارش به نيمروز داشتيم نام او از قلم افتاد

  از او و به جبران سهوي كه پيش آمد، با پوزش 

 - تكه هائي از گفتگوئي را كه با او در مورد رابطه

اش با ايران و موسيقي ايران برگزار كرده ايم، به 

  . مي آوريم  نقل

مي پرسيم كه » جين لويزون«در آغاز از خانم 

چگونه با ايران و شعر و موسيقي اش آشنا شده 

  است؟ 

ارسي از جواني من و شوهرم به شعر ف �

دو در سال هاي هفتاد،  ره. عالقه داشتيم

در دانشگاه هنر به مطالعه ادبيات ملل 

. مختلف از جمله ادبيات ايران پرداختيم

البته (سعدي و حافظ و مولوي را خوانديم 

و ديديم ادبيات ايران چيز ) در ترجمه

ز ديگري چياين شعرها . ديگري است

يم به به همين جهت تصميم گرفت. است

ايران برويم، زبان فارسي را ياد بگيريم و 

اين ادبيات استثنائي را با زبان خودش 

جين مي افزايد آن زمان مثل . بخوانيم

حاال نبود كه هر كتابخانه اي يك قفسه 

منابع  –بزرگ ويژه مولوي داشته باشد 

اين بود كه به ايران رفتيم و . محدود بود

گرفتن   در دانشگاه پهلوي شيراز به ياد

 . زبان فارسي مشغول شديم

جين و شوهرش شش سال در ايران مي مانند و پس 

  از فراگرفتن زبان، به مطالعه ادبيات ايران

او مي گويد در طول اقامت در ايران . مي پردازند

به موسيقي ايران، به ويژه گلها نيز كه در آن سالها 

در گلها، . تساز راديو پخش مي شد، عالقمند شده ا

لفيق شعر خوب با موسيقي مناسب، كه برنامه را از ت

برنامه هاي ديگر موسيقي متمايز مي ساخت توجه 

شعرهاي برنامه از . را به سوي خود جلب مي كرد او

شاعران مختلفي انتخاب مي شد ولي يك نوع 

هماهنگي محتوايي ميان آنها برقرار بود كه ارزش 

نگي سبب همين دقت و هماه. برنامه را باال مي برد

ميشود كه جين به فكر مطالعه و گردآوري مجموعه 

مطالعه اي دانشگاهي كه تا آن زمان . گلها بيفتد

طرح مطالعاتي جين . كسي به فكر آن نيفتاده بود



را نه تنها دانشگاه مي پسندد كه كتابخانه بريتانيا نيز 

  حمايت خود را از آن اعالم مي كند و طرح 

  او را در چهار چوب برنامه بزرگتري  » يگلها« 

» آرشيو هاي در خطر « مي گنجاند كه تحت عنوان 

جين مي گويد در جريان  . به راه انداخته است

بوده كه با اعضاي خانواده » پروژه گلها « پيشبرد 

و نيز با هنرمندان  –بنيانگذار برنامه گلها  –پيرنيا 

اتي را كه وابسته به اين برنامه آشنا شده و اطالع

  . الزم داشته از آنها بدست آورده است

  ...!مست مستم 
  

جين، شعر نوي ايران را هرگز قابل مقايسه با 

اين شعر هاي مدرن « : ادبيات كهن آن نمي داند

شعرهائي كه از نيمه قرن بيستم به بعد  –ايران 

خيلي شبيه به شعرهاي اروپائي  –سروده شده 

كه ما ...رمه، ريلكه و مثل شعرهاي رمبو، مال. است

شعر نوي ايراني ... آنها را در اصل خوانده ايم 

و آن ! براي ما مثل بازتاب شعرهاي خودمان است

مزه و جذابيت شعرهاي كالسيك اصيل ايران را 

  !...ندارد

  

كه به همت  را جين جشنواره گلهاي لندن �

بنياد توس و خانم جميله خرازي برگزار 

 د و افسوس مي دان شد، كاري ارزنده

مي خورد كه خيلي از هنرمندان گلها كه 

از آنها دعوت نيز به عمل آمده بود هر يك 

به دليلي نتوانسته بودند در جشنواره 

جين به ياد بيژن ترقي يكي . شركت كنند

از ترانه سرايان برنامه گلها مي افتد كه 

شوربختانه همزمان با برگزاري جشنواره 

  :در تهران از دار دنيا رفت

با . من پيش آقاي ترقي هم رفته بودم

مرد با محبت ...ايشان مصاحبه هم كرده ام

خاطرات شيريني از همكاري . نازنيني بود

با مرحوم پيرنيا و پرويز ياحقي و 

با وجود آن كه ... هنرمندان ديگر داشت

، بي نهايت )حدود دو سال پيش(بيمار بود 

  . مهمان نواز بود

مارا پذيرفت و به با محبت و حوصله بسيار 

  !جواب داد)  كنجكاوانه ( همه سئواالت 

مست مستم « مي دانم كه غزل معروف  -

از بيژن ترقي است » ساقيا دستم بگير

كه گلپايگاني به شيوه مخصوص به 

خود آن را خوانده است، جين ولي 

 : شان نزول آن را نيز مي داند

همه توي يك ميهماني بودند و خيلي « 

آقاي ترقي دوسه بار ! شنگول بودند

  خواسته بلند شود و نتوانسته و هي 

  مي افتاده تا سرانجام خطاب به گلپا 

  : مي گويد

اين جمله !... دستم بگير... مست مستم« 

در ذهن ها مي ماند و به زودي آهنگ 

! »خود را پيدا مي كند

 


