
  
  

  داوود پيرنيا روح خود را در گلها براي ما به يادگار گذاشت

  
خانم جميل خرازي مدير عامل بنياد 

توس در اين مراسم طي سخناني در 

  : پيرامون برنامه گلها گفت

  

اگر سرشت پي شستن غبار غم است به 

  جاي هر مژه ام ديده اي هنوز كم است

  شكسته بال تر از من ميان مرغان نيست

  وش است كه نامم كبوتر حرم استدلم خ

  

اين خلسه از افيون هنر است كه ما را قرنها بنده خود ساخته و پيوسته گستردگي و تلونش در طول قرون باعث 

  . مباهات ما بوده است

براي هنر مرزي  نيست و قلوب عاشقان هنر در هر كجاي دنيا كه باشند همه به يك « تا باشد كه اين پيام انساني 

هاي در خاك  را به گوش جان آنهائي كه قلبهائي به سبكي كاغذ و چشمهائي به تيرگي تيله» ي طپدسان م

» ارزش اين كالبدهاي متحرك به روح پر باري است كه در آن دميده است  «درافتاده دارند، برسانيم و بگوئيم 

  . عشق است كه اوج مي گيرد و اين معابد ذات مقدس فقط با شستشو در زالل چشمه هنر و با شكفتن غنچه هاي

مادرها هرگز رهبران جنگ نمي شوند و پيروان عشق به حق ارزشهاي . انسان عاشق، بد خصلت نمي شود

  . انساني را واالتر از ثروت دنيوي مي بينند

يادش را گرامي و . او روح خود را در گلها براي ما به يادگار گذاشت. و داوود پيرنيا پيرو همين عقيده بود

از دوستاني كه در اين مهم با من همدلي و همراهي كردند از جمله سركار خانم . اطرش را مقدس مي داريمخ

دكتر شيوا شفيقيان جراح، مترجم و نقاش، دكتر محمود خوشنام، دكتر ونديداد گلشني آقاي جمشيد رضائي، 

دس هنر خانم و آقاي لويزون كه آقاي سعيد ايماني و آقاي منوچهر حسين پور و دو قلندر عاشق، عاشق ذات مق

از بهترين سالهاي عمرشان را وقف جمع آوري شكوفه ها و گلهاي يادگار داوود پيرنيا كردند،  سال 35بيش از 

  . كمال تشكر را دارم

اجازه مي خواهم يكبار ديگر از هنرمندان گلها كه وجودشان باعث جاوداني گلها شد و دوستان همدل ديگر 

  . روي صحنه بيايند و به رسم داوود پيرنيا با تحفه درويش از آنها تشكر كنيمدعوت كنم كه به 

  

  



  گلهاي جاويدان در لندن به جاودانگي رسيد
  

برنامه راديوئي گلهاي جاويدان در 

به همت و ابتكار  2009بهاران سال 

بنياد فرهنگي و غير انتفاعي توس در 

لندن، از صدا به تصوير و از تصوير به 

انيده شد و با ضبط در قابهاي صحنه كش

گل سرخ با نام و ياد داوود پيرنيا به 

  . جاودانگي و تاريخ پيوست

گلهاي جاويدان و شاخه هاي عرفاني 

آن گلهاي رنگارنگ، يك شاخه گل، 

برگ سبز و گلهاي صحرائي تلفيق زيبا و 

يده ترين اشعار استادانه اي از برگز

شعراي معاصر و قديمي و موسيقي اصيل ايراني و يكي از مشهورترين و محبوبترين برنامه هاي راديوئي بود كه 

شهرت و محبوبيت اين برنامه چنان .  به ابتكار داوود پيرنيا در راديو اجرا مي شد 1375تا   1335در سالهاي 

موسيقي اصيل ايراني كه كم كم براثر تالطم هاي سياسي و  بود كه پيوسته زمان پخش آن طوالني تر مي شد و

تاثير پذيري از موسيقي عربي و تركي رو به زوال مي رفت دوباره نضج گرفت و در يكپارچگي و هم آهنگي 

  . اصالت خود را حفظ كرد

خانم جميل خرازي، 

انساني فرهنگ 

دوست و عاشق هنر 

ايران كه بيشترين 

سال هاي عمرش را 

از خاك  در خارج

وطن گذرانيده است 

اين نه « : مي گويد

تنها دين من به 

جوانان و ساير مردم 

غير ايراني، بلكه دين 

هر ايراني به ادبيات 



لزوم به تاكيد و يادآوري . و هنر ايران است كه در بازسازي و يادآوري هنرهاي ايراني در سطح جهاني بكوشد

  م هنرهاي ديگري براي شناسائي خود به دنيا  داريم و يا آن كه ما جز شهرت هاي كاذب جنايت و تروريس

  » .داشته ايم، در اين برهه تاريخ بيش از هر زمان ديگر احساس مي شود

: وقتي از او پرسيديم كه چرا مردم در سالن متاثر بودند و چرا شاهد اشكهاي تماشاچيان بوديم با شگفتي گفت

رنيا روح خود را در گلها براي ما به يادگار گذاشت و من به عنوان يك داوود پي. هرچه از دل برآيد بر دل نشيند

عاشق و شنونده برنامه گلها فقط از طريق عشق و حلقه مشترك مي توانستم به راههاي پنهاني قلب حضار رخنه 

 اشك اين. كنم چراكه جواني هاي سوخته قلبهاي عاشق همه با اين نواها و تصويرها در روحشان جان گرفتند

عاشقان از تاثر و يا صحبت كوتاه كن نبود براي كالمي بود كه از دل آنها بر مي خواست و اينك از زبان من 

  . شنيده مي شد

به جرات مي توان گفت كه بنياد توس در هر نشست هنري خود كوشش را به ترسيم تصوير و يا به صحنه كشاندن  

ين و با محتواترين برنامه هاي ادبي و فرهنگي را به اجرا يك هنر در ايران اختصاص داده است تا به حال بهتر

  . درآورده است

اين تحقيقات و اين همه خاطره به همت و كوشش دو قلندر عاشق خانم و آقاي لويزون، به مدت پنج سال انجام 

گلها پس از ا با حضور پسران و اقوام ايشان و آخرين هنرمندان برنامه يشده بود كه در شب تجليل از داوود پيرن

. ديم شد، به جاودانگي رسيدقدريافت تنديس هاي فردوسي كه به عنوان تشكر و شركت آنها به حضورشان ت

اميد و آرزوي ما موفقيت سازمانهايي با اين چنين اهداف پاك و منزه در جهت حفظ ميراث فرهنگ، ادبيات، 

    . تاريخ و هنرهاي ايران است

 


