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١٣٨٧ مرداد ١: تاريخ انتشار راديو زمانه

 دولتی محمد تاج

 

 تورنتوآغاز جشن تيرگان در

 ژوييه، طی مراسمی شود، از بعدازظهر پنجشنبه هفدهم که به مناسبت جشن تيرگان برگزار می»  يکی نبوديکی بود،«جشنواره 
های سياسی ـ  ها و تعدادی از شخصيت  از ايرانيان و کانادايیدر مرکز هنری هاربرفرانت در شهر تورنتو و در حضور صدها تن

. آغاز شدفرهنگی کانادايی

 چهار روز و با شرکت بيش از يکصد هنرمند ايرانی که از کشورهای اروپايی، صدهزار نفر از اين جشنواره که به مدت رود بيش از يک انتظار می
.اند، بازديد کنند  و ايران به تورنتو آمدهامريکا

: را به عهده داشت، گفتسازان شبکه راديو ـ تلويزيونی سی بی سی، که اجرای برنامه ترين برنامه  معروفژيان قميشی، يک از

دريغ بيش از دويست داوطلب در دو سال گذشته و  شود، حاصل کوشش بی  میجشنواره امسال که مناسبت جشن تيرگان برگزار«
 تا بزرگی و عمق تمدن ايرانی را از اند صد هنرمندی است که از ايران، اروپا و ديگر نقاط جهان به تورنتو آمده  يکنزديک به

 های ها و ملت چرا که همه مردم دنيا، تمدن.  ايرانيان و غير ايرانيان برسانندی فرهنگی و هنری، به نظر همه ها طريق نمايش
».اند بزرگ را از طريق فرهنگ و هنرشان شناخته

 دکتر رضا مردی، نخستين و تنها نماينده نژاد، مدير جشنواره تيرگان، پيتر فونسگا، وزير جهانگردی اونتاريو و  آريانمهرداد
.  برگزاری جشنواره ايرانی در جامعه مهاجرت، صحبت کردندتبار مجلس اونتاريو؛ از اهميت ايرانی

ها و ديگران در   ذهنيت کانادايیهايی چه تاثيری بر  رضا مريدی در پاسخ به اين پرسش من که برگزاری چنين جشنوارهدکتر
: گذاشت، گفتمورد ايرانيان مقيم کانادا و ملت ايران خواهد

حدود دويست . اند که دوستان واقعًا دوسال است که زحمت کشيده  اينبرای. امروز، روز بسيار بزرگی است برای جامعه ايرانی
. دادند زحمت کشيدند و فستيوال به اين قشنگی را برای ما ايرانيان ترتيبنفر شب و روز

  تيرگان در تورنتولوگوی مراسم جشن

 نمايندگان طور اند و چند تن از اعضای هيات دولت و همين جا جمع شده  غيرايرانيان در اين زيادی از ايرانيان و امروز تعداد
طور که مالحظه فرموديد، مراسم توسط وزير توريسم  همينپارلمان فدرال، پارلمان استان اونتاريو، در اين جمع حضور دارند و

 فستيوال در جامعه  آقای نخست وزير اونتاريو افتتاح شد؛ که همين خود نشاندهنده اهميتی است که اينايالت اونتاريو و از طرف
. ايرانيان خواهد داشتهای فرهنگی و هنری و ملی ما ما و در باال بردن ارزش

 خواهد بود در باال بردن وضعيت جامعه ايرانی درکانادا و همين طور دراين يک حرکت بسيار زيبايی است و بسيار بسيار موثر
. دنياهمه جای

 خودمان را آن طور که هست به جهانيان نشان دهيم و اين ما ايرانيان واقعا شايستگی اين را داريم که بتوانيم فرهنگ و مليت
. جهتقدمی است در اين

ها، به   کانادا، اين دولت چه در سطح فدرال و چه در سطح استاندانيد که به دليل اعتقاد به سياست چند فرهنگی در دولت می
های   خودشان را حفظ کنند، کمککه بتوانند فرهنگ و هنرهای اصيل جا هستند، برای اين  قومی، فرهنگی که اينجوامع مختلف
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*** 

 نظرهای خوانندگان

  PM 08:45 ساعت در Jul 20, 2008پرويز ،  --

 

 کنيد که فکر می. کنند  است که چنين فستيوالی را در اين سطح گسترده برگزار میايرانيان برای اولين بار. کنند مالی زيادی می
 اين کمک را بکند؛ که ما اين فستيوال را اين توانايی را داشته باشيم و دولت هم چه در سطح فدرال و چه در سطح استانی

 کنيم؟ساليانه و در مواقع ديگری هم برگزار

 هزار دالر به ٨۵دولت اونتاريو حدود .  فستيوال هم دولت کمک کردهبرای اين. دولت کمک خواهد کرد. طور است دقيقًا همين
االن من با وزير توريسم هم  .ست ها  برای برگزاری سه فستيوال کمک کرده که فستيوال تيرگان هم يکی از آناين موسسه

گيرد و بودجه  درخواستی داشته باشد، درخواستش مورد نظر قرار می» تيرگان« ايشان گفتند برای سال آينده اگر. صحبتی کردم
. در اختيارش قرار خواهد گرفتکافی

  زمانهعکس از/ خواند» يکی بود، يکی نبود« لطفی، در اولين روز جشنواره محمدرضا

دست ايرانی، به عنوان نخستين برنامه هنری جشنواره تيرگان، در دو بخش  چيرهساز و نوازنده کنسرت محمد رضا لطفی، آهنگ
. درياچه ی اونتاريو اجرا شدها در فضايی باز و در کنار  در حضور نزديک به هزارتن از ايرانيان و کانادايیو

. همراهی تنبک و دف رضا قويهلم، قطعاتی را با صدای خود اجرا کرددر بخش نخست، لطفی با سه تار و

: کانادا بيايد دوم برنامه، محمدرضا لطفی ابتدا توضيح داد که چرا گروه شيدا نتوانسته است بهدر بخش

 متاسفانه با تمام تالشی که از ايران و از.  که امشب گروه شيدا از ايران بيايند قرار بود دانيد طور که می دوستان عزيز؛ همان«
بيايد، آقای خلعتبری هستند که چون مقيم کانادا   و تنها عضوی که از گروه شيدا توانست. کانادا شد، به اعضای گروه ويزا ندادند

. ندارندو ويزا احتياج اند  آقای قويهلم هم از فرانسه تشريف آورده. باشند جا هستند، توانستند اين

. ها را خيلی خالی کرديم زديم، جای بچه  میامروز که در تورنتو قدم. جا خيلی خالی است جای دوستان ما اين

 مسايل اجتماعی و ها ولی متاسفانه بعضی وقت. جا باشند  خدمت دوستان ايرانی و کانادايی، اينها خيلی عشق داشتند که در آن
اين بايد درست شود و هنرمندان بتوانند در سراسر .  های فرهنگیزند به روابط فرهنگی و فعاليت ها لطمه می  دولت سياسی بين

».آور صلح، دوستی و عشق و محبت هستند ها پيام چرا که آن .جهان سفر کنند

خود لطفی نيز .  قطعاتی را اجرا کردندرضا لطفی با تار، خلعتبری با کمانچه، و قويهلم با دف و تنبک،  اين توضيح؛ محمددر پی
.کرد  می نوازنده ديگر را همراهیها، دو گاه با نواختن دف و خواندن تصنيف

 گوناگون فرهنگی ـ رضا لطفی به پايان رسيد و از روز جمعه برنامه های  تيرگان با اجرای کنسرت محمدنخستين روز جشنواره
 . شدهای مختلف مرکز هنری هاربر فرانت اجرا خواهد هنری در بخش

 برنامه هنديها که بسيار مختصرتر بود تمامی تبليغات در راديوها و تلويزيونهای تورنتو بود در حاليکه در همين وقت برایتنها اشکال اين برنامه عدم انجام
 . آنرا اعالم کردند راديوها و تلويزيونهای محلی بارها

 را به جهانيان نشان  تبليغات هم نخواهد بود ولی اگر بخواهيم واقعيت ايرانيان و فرهنگ ايران باستاناگر ما برای حضور ساير اقوام مهم نيست نيازی به
. کنيمبدهيم بايستی آنها را از وقوع اينگونه برنامه ها آگاه

 غير ايرانی ها چه جوری با فرهنگ ما تماس برقرار کنند؟. همه چيز که فارسی بود .من چند تا از دوست های غير ايرانی رو بردم اين جشنواره
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  .ی کریتيو کامنز متعلق به رادیو زمانه است  محتوای آن بر اساس پروانهسایت و تمام حقوق مربوط به این وب

-- toronto ، Jul 20, 2008 08:45 ساعت در PM  

 

  PM 08:45در ساعت  Jul 22, 2008 ، ايران --

 

 درود،
 . اين جشن از روايت آرش کمانگير دالور ايرانی الهام گرفته شدکه در. جشن تيرگان داستان های گوناگونی دارد

 . نام ايران ساخته ايمو ما اکنون با اقوام گوناگون کشوری به.  تير خود ، مرز ها ايران را گسترده کردآرش با پرتاب
 .و در پاسداشت و پيشرفت آن کوشا هستيم

 . تيرگان پايان يافت ، به اميد روزی که در ميهن خود جشنواره اجرا کنيمجشنواره
 به کوشندگان در اين جشنواره تورنتودرود
 سپاس
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