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 !گلنسا جونم کارا بهتر ميشه

 
 خيمه بر پا شد

 آرش اين بار تير ديرك شد
 تا دمي بياسايند
 آنار باغچه رويا

 سياوش و عارف و شيدا
 حافظيه هم اينجا بود

 . بوشهر هم
 دوستان بخدا 

 جهان وطنم من 
 اما

 ايران را 
 تيرگان را 

 اهورمزدا را 
 !مي پرستم من

 
ي، شاهرخ مشكين قلم در ضيافت پاياني جشنواره  جوال 20در باران يكشنبه شب 

 :تيرگان، با چه ترانه زيبايي رقصيد
 بارون بارونه زمينا تر مي شه
 گلنسا جونوم آارا بهتر مي شه

 گلنسا جونوم تو شاليزاره 
 برنج مي آاره مي ترسم بچاد

 طاقت نداره 
 طاقت نداره

 
 دونه هاي بارون ببارين آرومتر
 بهاراي نارنج داره مي شه پرپر

 گلنساي منو ميدن به شوهر
 خداي مهربون تو اين زمستون

 يا منو بكش يا اونو نستون
 

 بارون بارونه زمينا تر مي شه
 گلنسا جونوم آارا بهتر مي شه

 گلنسا جونوم غصه نداره
 زمستون مي ره پشتش بهاره 

 
هفته گذشته جشنواره تيرگان در هاربرفرانت سنتر تورنتو خبر داغي براي آاميونيتي 
ايرانيان خارج آشور، رويداد مفيدي براي فرهنگ و هنر ايران، و اتفاقي جالب براي 

 : جشنواره تيرگان چند نكته را روشن آرد، از جمله اينكه.تورنتو و اونتاريو بود
نفس ها را در سينه حبس مي " لطفي"در تورنتو هم، آنسرت موسيقي سنتي از نوع  -
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با موسيقي بوشهري از نوع سعيد شنبه زاده، پنج هزار نفر بي وقفه فرياد شادي  -. آند
 . خواهند آشيد به طوري آه از سي ان تاور هم بتوان شنيد

جوانان ايراني خارج از آشور سخت شيفته رسوم و هنرهاي سرزمين مادري خود  -
 . هستند

ميان دولت محافظه آار فدرال در اوتاوا و دولت ليبرال اونتاريو در زمينه فرهنگ و  -
در حالي آه وزير توريسم اونتاريو در مراسم . توريسم تفاوت اساسي وجود دارد

افتتاحيه شرآت مي آند و فستيوال و برگزار آنندگان و هنرمندانش را مي ستايد و آن 
را براي همگوني اجتماعي و اقتصاد و توريسم اونتاريو مهم مي شمارد، اما سفارت 

آانادا در تهران از دادن ويزا به هنرمنداني آه قرار بوده از ايران بيايند، خودداري مي
 -اعتنايي و بدرفتاري مي آند آه يكي از هنرمندان متقاضي ويزا  آند، و حتي چنان بي

قبل از آنكه پاسخ نهايي براي ويزا را بگيرد از سفر به  -سينماگر ايراني خسرو سينايي
 . آانادا منصرف مي شود

ايراني، حتي در مراسمي چون افتتاح رسمي فستيوال  -و آقايان  -بعضي از خانم ها  -
تيرگان، آماآان ترجيح مي دهند با يكديگر حرف بزنند و به سخنان يكديگر گوش 

 . حتي اگر ژيان قميشي باشد -بسپارند تا به سخنان مجري برنامه 
خبرنگاران و روزنامه نگاران براي شرآت در بعضي برنامه ها و تهيه خبر و  -

گزارش و عكس، حتي اگر حاصل آارشان بسيار مفصل و پر زحمت باشد، نظير آنچه 
 .م تورنتو ديديد و مي بينيد، بايد بليط بخرند در هفته هاي قبل و اين هفته در سال

 
از همه آساني آه در اجرايش زحمت . خوب و شاد گذشت. دوستان، تيرگان گذشت
 . خسته نباشيد. آشيدند تشكر مي آنيم

ي تا سوم آگوست در تورنتو بر  جوال 31و حال نوبت آنفرانس ايرانشناسي است آه از 
 . شود، اين بزرگترين اجتماع ايرانشناسان از سراسر جهان است پا مي

 
 . و آنسرت بي سابقه هزاره شاهنامه

نظيري را در تاريخ ادبيات ايران و  با آنسرت شاهنامه انتظار رويداد بي! دوستان
حتي موزه هاي جهان آثار نقاشي مينياتور ايراني در اختيار. موسيقي جهان داشته باشيد

تهيه آنندگان آنسرت گذاشته اند تا در اجراي مالتي مدياي آن در روي تامسون هال 
 . نمايش داده شود

و حتي احتمال به ميان مي آيد آه اين آنسرت پس از تورنتو، در لس آنجلس، نيويورك 
 .و حتي تهران اجرا شود

دوستان، مجموعه اي از اخبار، عكس ها و گزارشها را، هم از فستيوال تيرگان، و هم 
مربوط به رويداد آتي تورنتو يعني آنفرانس ايرانشناسي و آنسرت شاهنامه برايتان 

 .ايم آه تقديم دلهاي پاآتان مي آنيم تهيه آرده
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