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فستيوال تيرگان و رخش سپيد ھنر و اد Salam Toronto:

تورنتو قلب فعاليتھای فرھنگی -ھنری کانادا نيز ھست.
بالغ بر  20مليارد دالر در سال از طرﯾق فعاليتھای فرھنگی و تورﯾستی به اقتصاد اونتارﯾو تزرﯾق ميشود که پس از
صناﯾع اتومبيل سازی و صناﯾع کشاورزی ،سومين بخش مھم اقتصاد اونتارﯾو را تشکيل ميدھد ) .(1فستيوال ھای
فرھنگی و ھنری خون تازه ای به اقتصاد اونتارﯾو ميرسانند و برای ھمين دولت ھا در سه سطح فدرال ،استانی و
شھری کمک ميکنند و امکانات فراھم ميکنند تا کاميونيتی ھای گوناگون ھر سال صدھا برنامه و فستيوال را از
کارﯾبانا گرفته تا جشنواره خيابانی دنفورت به اجرا در می آورند .اما اﯾن کمکھا ھرگز بدون حماﯾت کتاميونيتی ھا
کافی نخواھند بود.
شاخص ترﯾن فعاليت فرھنگی -ھنری کاميونيتی اﯾرانی -کاناداﯾی اﯾنک به شکل فستيوال تيرگان ميرود تا اعتباری
شاﯾسته برای کاميونيتی ما فراھم آورد.
ميدان به روی کاميونيتی اﯾرانی -کاناداﯾی تورنتو باز است تا با انرژی و خالقيت جوانانش و با تجربه و آﯾنده نگری
بزرگساالنش سوار بر رخش سپيد فرھنگ و ادب و ھنرش ،با دﯾگر کاميونيتی ھا شانه زند و بدون آنکه خود را
برتر ،ﯾا زﯾرتر بداند ،با کل جامعه کاناداﯾی درآميزد ،و ھمگام شود.
تيم سازماندھنده فستيوال تيرگان ﯾکشنبه گذشته جزﯾيات روشنی از فعاليت ھای انجام شده و برنامه ھای در
نظر گرفته شده برای تيرگان  2011را اعالم کرد .تيرگان بستر مناسبی است برای عمق پيدا کردن فعاليتھای
جمعی و  Team workدر جامعه اﯾرانی -کاناداﯾی تورنتو .درخشيدن آن از ھر جھت ،الھام بخش نسل جوان ما خواھد بود تا ھر بار آنرا قوﯾتر و گسترده تر برگزار کنند ،و اعضای
کاميونيتی به جای عقب نشستن و دوری جستن از ﯾکدﯾگر ،در فضاﯾی صميمانه و شاد به ھمکاری با ھم دامن بزنند.
تيرگان ميتواند ھمانگونه که در اھدافش مشخص کرده ،درختی باشد که ھر چه بيشتر رﯾشه بدواند و ھرچه شکوفا ترميوه دھد ،و اﯾن منوط به آن است که از چشمه ارزش
ھای خالص ھنر و ادبيات و فرھنگھای اﯾرانی و تمام پيامھاﯾی که طی دوھزار سال و بيشتر به ما رسانده ،آبياری شود.
اعضای کاميونيتی اﯾرانی -کاناداﯾی مسئوليت سنگينی به دوش دارند تا با استفاده مدبرانه از اﯾن فرصت ھا برای نسل ھای جوان و آﯾنده خود اعتبار بيافرﯾنند♦
) (1دکتر رضا مرﯾدی
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