
  

  

  محمود خوشنام 

  

  »گلها « جشنواره 

. تازه اي براي شكفتن و باليدن پيدا كرداز سال هاي پاياني دهه بيست، جامعه فرهنگي ايران به مرور نيروي 

براي باقي ماندن، گاه گريزي . و حتي موسيقي سنتي ايران به سوي نو شدن ميرفت  –شعر و نمايش و نقاشي 

. شدن را از پيش از اين ها آغاز كرده بود قي سنتي ايران البته فرايند نوموسي. جز پوست انداختن نيست

ولي بعدها شاگردان مكتب وزيري و نيز . علينقي وزيري نخستين سنگ بناي آينده اش را بر زمين نهاده بود

ار ابوالحسن صبا هركدام به سهم خود اين فرايند را پيش بردند و كوشيدند با نوآوري هاي گونه گون، زنگ

اركسترهاي تازه به . ماللي را از بدنه موسيقي سنتي كه همچنان به شيوه هاي قاجار وفادار مانده بود، بزدايند

وجود آمد، آوازخواني ها، ايجاز و طراوت بيشتري پيدا كرد و تصنيفها و ترانه ها از تم ها و ريتم هاي 

» گل و بلبلي « رار گرفت و متن هاي مالل آور تلفيق شعر و موسيقي مورد توجه ق. زاننده برخوردار شديبرانگ

بايد از تازه اي شد كه موسيقي فاخر، » پديده « چند سالي بعد جامعه موسيقي ايران شاهد . رو به زوال نهاد

  اجرا در موسيقي سنتي ما كه در اساس» چگونگي « چراكه  مهارت هاي دست اول بهره بگيرد

  . ه اي برخوردار استاست، از اهميت ويژ» موسيقي كيفيت « 

   وه Kaweh ١٢۶شماره   



نهادند، ابتكار مردي بود از فرهيختگان ايراني كه اگر چه حقوق » گلهاي جاويدان « اين پديده كه بر آن نام 

سخن از شادروان داوود . خوانده بود و حرفه اش قضاوت بود ولي شعر و موسيقي فاخر به جانش بسته بود

اشت او و همكارانش از سوي بنياد توس در لندن برگزار پيرنيا است كه، محفل آراسته باشكوهي در گراميد

  : پيش از آن كه به برنامه گراميداشت پيرنيا بپردازيم بد نيست به كوتاهي با زندگي او آشنا شويم. گرديد

  

از دولتمردان روشنفكر و تاريخ پژوه ايران ) مشيرالدوله(داوود پيرنيا در تهران زاده شد و پدرش حسن پيرنيا 

شد و پس از چند سال براي ادامه تحصيالت رهسپار » سن لوئي « و پس از تحصيالت ابتدايي وارد مدرسه ا. بود

  . سوئيس گرديد

او بعد به وزارت . را بنياد كرد» كانون وكال « پيرنيا در بازگشت به ايران به خدمت وزارت دادگستري درآمد و 

اما پيرنيا در دوره اقامت و تحصيل در اروپا . ا به وجود آوردر» اداره آمار « دارائي منتقل شد و در آن جا نيز  

با موسيقي كالسيك غربي آشنا شد و به فراگيري پيانو پرداخت ولي با اين همه موسيقي ايران را از ياد نبرد و 

ند و در بازگشت به ايران به فكر نوسازي آن افتاد و از آنجا كه دانسته بود شعر و موسيقي ايران همزاد يكديگر

هر كدام در همنشيني با ديگري است كه به تمامي جلوه گر مي شود، برنامه گلها را ابتكار كرد براي عرضه 

  . مانوس باشد» گلزار ادبيات ايران « موسيقي فاخر كه با 

  ابتدا گلهاي جاويدان را پديد آورد كه همه برنامه را به شعر يك شاعر برجسته اختصاص ميداد، پس از آن 

شور و شوقي كه پيرنيا به . را با شعرهاي گونه گون در پيوند با نغمه هاي مختلف بنياد كرد» اي رنگارنگ گله« 

، ويژه »گلهاي صحرايي « . را به سوي ساختن برنامه هاي تازه مي برد ششعر و موسيقي داشت، همواره ذهن

» برگ سبز « و موسيقي و سرانجام  ويژه پيوندهاي كوتاه و استثنائي در شعر» يك شاخه گل « موسيقي بومي، 

  . ويژه پيوندهاي عرفاني

شاعراني چون رهي معيري، . از آن پس برنامه گلها، جايگاهي شد معتبر براي بزرگان شعر و موسيقي ايران 

چون روح اهللا خالقي، جواد  يپژمان بختياري و نويسندگاني چون علي دشتي و لطفعلي صورتگر آهنگسازان

دگان و خوانندگاني چون مرضيه، بنان، ابوالحسن صبا، مرتضي محجوبي، جليل شهناز، احمد معروفي و نوازن

  .عبادي، رضا رزمنده و عبدالوهاب شهيدي

  . ك گلها، نام دو تن را به ويژه بايد برجسته ساختياز ميان همكاران نزد

ا دستي توانا در آهنگسازي نخست روح اهللا خالقي، مردي از مكتب وزيري، آگاه از چم و خم موسيقي سنتي، ب

اركستر بزرگ گلها كه به وجود آمد، او رهبري اش را بر عهده گرفت و اجراهاي درخشاني . و مشتاق نوآوري

  . به يادگار گذاشت

رهي از زمره اندك ترانه سراياني بود . همكار برجسته ديگر پيرنيا، رهي معيري شاعر و ترانه سراي معروف بود

در تاريخ ترانه سرائي ايران كمتر . حتي از دو دانگ صدا نيز برخوردار بود. شنايي داشتكه با موسيقي نيز آ

پيوند شعر و موسيقي در كارهاي او در اوج دقت و . شاعري را مي توان يافت كه با رهي قابل مقايسه باشد

ا رهي براي برنامه بيشتر آنچه ر. رهي يكپارچه تغزل بود و آن را در جان موسيقي نيز مي ريخت. زيبايي بود

با ورود بنان به عرصه . گلها سرود، غالمحسين بنان خواند و هرچه اين يك خواند مهر ماندگاري خورده است

  ... گلها، خاطر پيرنيا نيز آسوده شد كه هميشه در جستجوي خوانندگان خوش صداي ثابت قدم بود



و ... از آن پس بنان بود و خالقي و رهي

زار شعر و موسيقي دامن دامن گل از گل

بعدها البته آهنگسازان، شاعران ! ايران

و خوانندگان ديگري نيز راه به برنامه 

علي تجويدي، همايون : گلها پيدا كردند

خرم، پرويز ياحقي، حبيب اهللا بديعي، 

فرامرز پايور، بيژن ترقي، اسماعيل نواب 

صفا، رحيم معيني كرمانشاهي، تورج، 

اكبر گلپايگاني، الهه، عهديه، سيما بينا، 

و بر اعتبار و ارزش ... هايده و مهستي و 

  .كار آنان افزوده شد

  

حاال كه به اينجا رسيديم بد نيست نگاهي 

آماري نيز به برنامه هاي گلها داشته 

در عرصه گلهاي جاويدان در  . باشيم

برنامه، در قلمرو گلهاي  157جمع 

برنامه توليد و پخش شده  481رنگارنگ 

اورد گلهاي ديگر نيز چنين دست. است

به اين ترتيب دستاورد عرصه هاي . برنامه 62و گلهاي صحرائي    312، برگ سبز،  465يك شاخه گل، : است

  برنامه  1427: سال مديريت و سرپرستي داوود پيرنيا، به رقم شگفتي آور 10مختلف گلهايي در جمع و طي 

  !مي رسد

اري قلبي از يك سو و ناخرسندي از مسؤالن تازه وزارت اطالعات از به سبب بيم 1344داوود پيرنيا در سال 

  !گلهايش جاودان باد. چشم از جهان فرو پوشيد 1350كار كناره گرفت و شش سالي بعد، در يازدهم آبان سال 

  

  »سايه » « گلهاي « 

  

  . ي نبودآنچنان پرورش يافته بود كه از ميان رفتن. و گلهاي پيرنيا، پس از او نيز دوام آورد

نوبت به يك  1346سرپرستي آن حدود دو سال برعهده رهي معيري قرار گرفت و پس از رهي، در سال 

او نيز پنج سالي گلها را به همان شيوه و سياق پيرنيا اداره . موسيقيدان قديمي و با تجربه، محمد ميرنقيبي رسيد

سال دگرگوني بود و گلها نيز  1351سال، . ماري قلبي از آن كناره گرفتكرد و بعد به سبب گرفتاري به بي

. ه(هوشنگ ابتهاج، . سرپرستي پيدا كرد كه مي خواست تحولي در محتواي شعري و موسيقائي آن پديد آورد

ي برد، عالوه بر آشنائي با شعر كالسيك ايران، با شعر نو مانوس بود و از موسيقي سنتي نيز تنها لذت نم) سايه. ا

  . زير و باالي آن را عميقا مي شناخت و با استادان طراز اول موسيقي دوستي و همنشيني داشت



راه ورود شعر و شاعران نو را به عرصه گلها  –و همچنان دارد  –با تعلق خاطري كه به شعر نو داشت » سايه « 

  ! گلهاي تازه: از همين روي نيز نام تازه اي براي آن يافت.  گشود

سايه چندي بعد برنامه گلهائي . و گويندگان تازه اي نيز وارد گلها شدند س شاعران نو، خوانندگان، نوازندگانپ

  . كه كما بيش مي توانست جانشين گلهاي رنگارنگ تلقي شود» گلچين هفته « ديگري را پديد آورد با عنوان 

  

از . مردان بيش از زنان خواننده بوده است در گلهاي تازه به نظر مي رسد كه مانند گلهاي پيرنيا سهم شركت

ميان مردان نيز بيشتر محمدرضا شجريان و عبدالوهاب شهيدي برنامه داشته اند، پس از آن نوبت به ايرج و 

در ميان زنان سهم شركت بيشتر با الهه، هنگامه اخوان و . قوامي، خوانساري، گلپايگاني و نادر گلچين مي رسد

حسين عليزاده، . پس از آنها است كه نام مرضيه، هايده، حميرا و مهستي به ميان مي آيد سيما بينا بوده است و

در طي . محمدرضا لطفي و پرويز مشكاتيان، آهنگسازان و نوازندگان نوآور سنتي نيز وارد گلهاي تازه شدند

 توليد و پخش شده» ه گلچين هفت« و مقاديري »  گلهاي تازه «   201شش سال سرپرستي سايه تا انقالب اسالمي 

  . است

  

  جاهاي خالي

به « و اما در جشنواره گلها، كه در لندن از سوي بنياد توس و در تجليل از داوود پيرنيا، برگزار شد، چند تن از  

نيز شركت داشتند و در البالي گفتار و تصوير و ويديو، قطعاتي را به » اهالي موسيقي « ، »قول امروزي ها 



طبعا كوشش بنياد در آن بود كه تكه هاي اجرايي، پيشينه اي در برنامه گلها داشته . كردند صورت زنده اجرا

گفتيم به ناگزير، از آن . قطعات غير گلهايي نيز در برنامه گنجانده شده بود –و به ناگزير  –ولي در عمل . باشد

  اند و بيشتر آنها هم كه هنوز جهت كه در اين سال هاي دراز بيشتر هنرمندان دست اول گلها از دنيا رفته 

مثال جاي مرضيه و شهيدي در برنامه . نتوانسته بودند در جشنواره شركت كنند -هر يك به دليلي   –مانده اند 

ياد همه . خالي بود، با آن كه از آنها دعوت به عمل آمده بود، به سبب بيماري و نقاهت، نتوانسته بودند بيايند

در عمل مجموعه تصويري  ارزنده اي . مدگان، از طريق تصوير گرامي داشته مي شداز دست رفتگان و ياد نا آ

به حاضران عرضه مي شد و آنها را به ياري توضيحاتي كه همزمان با تصويرها پخش مي شد با هنرمندان عرصه 

از نقش  و از جمله –در اين تصويرها، از آن گذشته با خاندان پيرنيا . شعر و موسيقي گلها آشنا مي ساخت

پس از عبور از زندگي  .در بازشناسي تاريخ و فرهنگ ايران، آگاه مي شديم) مشيرالدوله(فرهنگي حسن پيرنيا 

به هنرمنداني مي رسيديم كه در پرورش گلها با او سهيم شدند، از روح اهللا  –و انديشه فرزندش داوود پيرنيا 

  . خالقي و رهي معيري تا پرويز ياحقي و پوران شاپوري

در ميانه پخش تصويرها، چند دقيقه اي از برنامه به داريوش پيرنيا، فرزند ارشد داوود پيرنيا وانهاده شد تا از 

انديشه هاي عرفاني پدر و گرايشي كه به سوي موسيقي سنتي ايران پيدا كرده بود، بگويد، داريوش انگيزه 

ي عرفاني عنوان كرد كه موسيقي سنتي از دست را ميل به نگاهباني از فضيلت ها» گلها « اصلي پدر در بنياد 

  . آوردهاي مهم آن است

  

  ! آس برنده

  جشنواره شايد حضور » سورپريز تكان دهنده « . باري از محتواي موسيقائي جشنواره مي گفتيم كه ناتمام ماند

از عارف و  همان دختر جوان اصفهاني كه فقط با يك تصنيف در سالهاي چهل دل. بود» ناهيد دايي جواد « 

  گمان  –ناميده مي شد، در يكي از بخشهاي گلها » غروب كوهستان « پيرنيا اين تصنيف را كه . عامي ربوده بود

ناهيد در جشنواره نشان داد كه صدايش پس از اين همه سال همچنان . مي كنيم در گلهاي صحرايي جاي داد

به سالهاي رستن ها و شكفتن ها، در همه حوزه هاي . داو ما را با دو ترانه، به گذشته ها بر. جوان مانده است

  ...!هنري، سالهاي از دست رفته

  

دكتر سوسن مطلوبي، پزشك هنرمندي كه سروش ايزدي نام شناخته تر اوست با صداي لطيف و قمر گونه خود، 

صورتگر « و » مرغ سحر « هر چند كه فكر نمي كنيم آنچه او خواند يعني . به جشنواره بخشيدطراوتي ديگر 

در زمانه ما، همه جائي همه زماني شده » مرغ سحر« شد،  ولي ا، دركارگاه گلها پرورده شده ب»نقاش چين 

  . جاذبه ديگري پيدا كرد» سروش « به هر حال با صداي روشن . است

  

ا دلخور و ولي همه ر. اي كه برگزار كنندگان جشنواره به زمين زده بودند، اكبر گلپايگاني بود» آس برنده «

براي نخستين بار . كم در معناي واقعي كلمه. نه آن كه پر مي خواند براي آنكه كم خواند. سرخورده ساخت

  . مي ديديم كه خواننده اي سنتي چنين به اختصار برنامه خود را تمام و عالقمندان خود را خمار مي كند



گلپا، مطلع غزل روانشاد . يي هم حدي داردپرگويي آن هم در موسيقي سنتي بسيار مالل آور است ولي كم گو

تا / مست مستم ساقيا دستم بگير« . خواند و متوقف شد –كه در باره اش صحبت خواهيم كرد  –بيژن ترقي را 

كف زدن هاي بي وقفه، گلپا را به اين ناگزيري رسانيد كه دست و دل بازانه » و تمام...نيفتادم ز پا دستم بگير

ولي . را بخواند كه بوي وطندوستي نيز مي داد و همه را مشتاق ادامه شنيدن مي كرد يك بيت از غزلي ديگر

شايد با اين نظر احتمالي كه هركس صداي او را مي خواهد، بهتر است بليطي بخرد و . گلپا ديگر چيزي نخواند

ت هاي بعدي در كنسرت سه روز ديگر در لندن شركت كند آن چه در جشنواره خواند ظاهرا آگهي براي كنسر

  !او بود

                         
  

  


