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جشنواره جهاني گل هاي جاويدان، 

  اشت بنيانگذاز آن داود پيرنيا، برگذار شددگزردر ب
با شركت بيش از نهصد نفر از ايرانيان مقيم 

در تجليل » جشنواره گلها«انگلستان و سراسر جهان 

ماه آوريل  26و بزرگداشت داود پيرنيا روز يكشنبه 

. ذار شددانشگاه لندن برگ» لوگان هال«در سالن 

در اين برنامه كه به همت بنياد توس و جميله 

خرازي برگذار مي شد داريوش  پيرنيا فرزند داود 

پيرنيا از سوي خانواده پيرنيا در اين مجلس سخن 

گفت و يادآور شد كه گلهاي جاويدان در يك نگاه 

مجموعه اي است » روشنايي درون«با درون مايه 

اني و شرح احوال از تلفيق نثر، شعر و موسيقي عرف

و آثار عارفين مختلف و در حقيقت گوشه هايي 

  . است از بزم عاشقانه كه ريشه در هزاره ها دارد

  

گلهاي جاويدان به ابتكار داود پيرنيا  كه داراي 

آموخته هاي استثنايي حصولي در معارف و احوال 

حضوري در عرفان و بينش بود، نوبهار خود را 

ب به هزار و چهارصد جستجو كرد و با خلق قري

  . برنامه در اين خواست موفق بود

  

داريوش پيرنيا يادآور شد كه در اين روزگار با 

همياري هياتي علمي پروژه گلها از دانشگاه هاي 

مختلف و همت دوستداران، از زير پرده و حجاب 

خاكستر زمان و از فراموشي بيرون آمده است و با 

ون پژوهشگر ياري دو انسان پاك دل، جين لويز

دانشگاه لندن و لئونارد لويزون محقق كم نظير 

، »ديجيتال«كتابهاي عرفاني، به زودي به صورت 

تحت عنوان موسيقي هاي سوخته جهان احيا شده و 

به صورت آزاد در دسترس عموم » اينترنت«در 

  . عالقمندان قرار خواهد گرفت

  

گسازان، شاعران، گويندگان، آهندر اين برنامه از 

وازخوانان و هنرمندان با نشان دادن تصاوير و آ

 -گوشه هايي از زندگي و گفت و گو ها و مصاحبه

جشنواره گلهاي . هاي آنها تجليل به عمل آمد

جاويدان با آرم شروع گلها، موزيك كالرينت 

شيرخدا با صداي روشنك آغاز شد و سپس همچنان 

كه طبيعت گلها بود، پس از بحث كوتاهي راجع به 



حافظ سه بيت غزل  حافظ به وسيله آذر  شعر

پژوهش يكي از محبوب ترين گويندگان راديو ملي 

در اين بخش از برنامه آذر . ايران اجرا گرديد

پژوهش هنرمندي كه مقيم پاريس است به اجراي 

فخري نيكزاد و فيروزه امير . زنده اشعار پرداخت

معز گويندگان هنرمندي بودند كه با دكلمه هاي 

جشنواره گلها رونق  به از اشعار پيشينيانزنده 

  . بخشيدند

  

در بخش ديگري از برنامه هنرمندان گلهاي 

صحرايي مورد تجليل قرار گرفتند و از ناصر 

مسعودي، كوروس سرهنگزاده، رامش، نادر گلچين 

. تجليل به عمل آمد و ياد شد... و سيما بينا و 

   فخري نيكزاد، گوينده مبرز و محبوب گلها با

اي از اشعار به اين بخش از برنامه رونق  دكلمه

دكتر سروش ايزدي خواننده ميهمان . بخشيد

با آواز خود و اجراي برنامه ياد » گلهاي جاويدان«

  .را زنده كرد» گلها«

در بخش گلهاي رنگارنگ از بانو مرضيه،  

عبدالوهاب شهيدي، پوران، الهه، حميرا، هايده، 

مار ديگري از مهستي، ناهيد و عهديه و ش

خوانندگان يادآوري و تجليل شد و ناهيد هنرمند 

غروب «گلها مقيم اصفهان خواننده ترانه معروف 

برنامه اي  از گلها را بطور زنده اجرا » كوهستان

  .كرد

خانم لعبت واال با اجراي شعري از رهي معيري ياد   

از » يك شاخه گل«در برنامه . را گرامي داشت او

جليل شهناز، فرهنگ شريف،  هنرمنداني چون

حسن كسائي، احمد عبادي، حسين تهراني، 

ابوالحسن ورزي، حبيب اهللا بديعي، هوشنگ 

ظريف، فرامرز پايور، محمد حيدري، ناصر افتتاح و 

محمود اسماعيلي ياد شد و حضور هوشنگ ظريف 

  .رونقي به مجلس گلها داد

   

فرهاد فخرالديني، داريوش صفت و محمدرضا 

در مصاحبه هايي كه با تصاوير آنان بر شجريان 



صفحه منعكس مي شد ياد داود پيرنيا و گلهاي 

  . جاويدان را گرامي داشتند

در اين بخش از برنامه اكبر گلپايگاني باصداي 

جاودان و طالئي خود همچنان كه در برنامه گلها 

شركت داشت، در صحنه حاضر شد و با خواندن 

  . آواز بر رونق مجلس افزود

  

در پايان برنامه خانم جميله خرازي از سوي بنياد 

توس از تمامي هنرمندان شركت كننده و كليه 

را  كساني كه در اجراي اين برنامه فرهنگي او

ياري داده بودند سپاسگزاري كرد و مجسمه 

  . فردوسي به عنوان يادگار به هنرمندان هديه شد

  

جشنواره گلها يادواره  –متن كامل برنامه گلها 

. در شماره آينده منتشر خواهد شد –د پيرنيا وداو

در حاشيه جشنواره گلها نمايشگاهي از عكسها و 

تصاوير قديمي هنرمندان ايراني به همت فروغ 

بهمن پور گردآوري و عرضه شد كه مورد توجه 

 . بازديد كنندگان قرار گرفت

 


