
  

  گلهاي جاويدان در قابهاي گل سرخ

برنامه راديويي گلهاي جاويدان در بهاران  سال 

به همت و ابتكار بنياد فرهنگي و غير انتفاعي  2009

يده انبه صحنه كش و توس در لندن از صدا به تصوير

شد و با ضبط در قابهاي گل سرخ با نام و ياد داود 

  . پيرنيا به جاودانگي و تاريخ پيوست

ي جاويدان و شاخه هاي عرفاني آن گلهاي گلها

رنگارنگ، يك شاخه گل، برگ سبز و گلهاي 

صحرايي تلفيق  زيبا و استادانه اي از  برگزيده 

ترين  اشعار  شعراي معاصر و قديمي  موسيقي 

اصيل ايراني يكي از مشهورترين و محبوبترين 

تا  1335برنامه هاي راديويي بود كه در سالهاي 

  كار داوود پيرنيا در راديو اجرابه ابت 1375

شهرت و محبوبيت اين برنامه چنان بود كه . مي شد 

پيوسته زمان پخش آن طوالني تر مي شد  و 

كم بر اثر تالطم هاي  كمموسيقي اصيل ايراني كه 

سياسي و تاثير پذيري از موسيقي عربي و تركي  رو 

 ارچگي و هم آهنگيپو در يكبه زوال مي رفت 

  . اصالت خود را حفظ كرد

 2009مه                                                           



  خانم جميل خرازي انساني فرهنگ دوست و عاشق 

هنر ايران كه بيشتر سالهاي عمرش را در خارج از 

اين نه تنها : خاك وطن گذرانيده است مي گويد

 كهجوانان و ساير مردم غير ايراني بل به دين من

دين هر ايراني به ادبيات و هنر ايران است كه در 

ادآوري هنرهاي ايراني در سطح بازسازي و ي

لزوم به تاكيد و يادآوري آنكه ما . جهاني بكوشد

جز شهرتهاي كاذب و تروريسم هنرهاي ديگري 

اريم و يا داشته ايم  براي شناسايي خود به دنيا  د

در اين برحه از تاريخ بيش از هر زمان ديگر 

  .  احساس ميشود

وقتي از او پرسيديم كه چرا مردم در سالن متاثر 

بودند و چرا شاهد اشكهاي تماشاچيان بوديم با 

. هرچه از دل برآيد بر دل نشيند: شگفتي گفت

داوود پيرنيا روح خود را در گلها براي ما به يادگار 

گذاشت و من به عنوان يك عاشق و شنونده برنامه 

مي توانستم  لقه مشتركعگلها فقط از طريق عشق و 

به راههاي پنهاني قلب حضار رخنه كنم چراكه 

جواني هاي سوخته قلبهاي عاشق همه با اين نواها 

اشك اين . ن گرفتندو تصويرها در روحشان جا

نبود براي  منو يا صحبت كوتاه  عاشقان از تاثر

كالمي بود كه از دل آنها بر مي خواست و اينك از 

  . زبان من شنيده مي شد

ات مي توان گفت كه بنياد توس در هر نشست به جر

هنري خود كوشش را به ترسيم تصوير و يا به صحنه 

كشاندن  يك هنر در ايران اختصاص داده است تا 

به حال بهترين و با محتواترين برنامه هاي ادبي و 

  . فرهنگي را به اجرا درآورده است

اين تحقيقات و اين همه خاطره به همت و كوشش 

عاشق خانم و آقاي لويزون، به مدت پنج  دو قلندر

سال انجام شده بود كه در شب تجليل از داوود 

پيرنا با حضور پسران و اقوام ايشان و آخرين 

هنرمندان برنامه گلها پس از دريافت تنديس هاي 

فردوسي كه به عنوان تشكر و شركت آنها به 

اميد و . حضورشان تفديم شد، به جاودانگي رسيد

موفقيت سازمانهايي با اين چنين اهداف آرزوي ما 

يات، پاك و منزه در جهت حفظ ميراث فرهنگ، ادب

شرح كامل اين . تاريخ و هنرهاي ايران است

گزارش و تصاوير آن را در شماره آينده خواهيد 

 . خواند


