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براي نخستين بار شاهد برگزاري سنت نوروزي به صورت يك جشنواره  1391هاي آغازين سال  برلين در شب

در مجموع پنج شب  ،ماه مارس 25سوري آغاز و تا يكشنبه   در اين جشنواره كه از شب چهارشنبه. بوده است

  . هاي خود را عرضه كردند برنامهبسياري  برگزار شد، هنرمندان

هاي جشنواره بود كه در محل فوكس باو، ايرانيان از بزرگسال تا نوجوان و  سيزدهم مارس آغازگر برنامه

و نيز با آوردن آجيل و آش رشته در كنار آن  سوري را با برپايي آتش و پريدن از روي كودك، سنت چهارشنبه

  . زنده نگاه داشتندساعات آخر شب  جوانان تا موسيقي شاد و رقص

با اجراي بورگ برلين  ماه مارس در سالن آمفي تئاتر شهرداري شارلوتن 21هاي شب چهارشنبه  برنامه

سهند . شد برگزاركالسيك موسيقي اجراي قطعات  و همنوازي موسيقي اصيل ايراني، نمايش فيلم و اساليد

اصلي تركيب ": گويد مي ،يت برنامه آن شب را به عهده داشتزماني از اعضاي جوان كميته برگزاري كه مدير

باي هنرمندان ساكن از همنوازي كالسيك ايراني با كارهاي زي. بودكارهاي كالسيك موسيقي در اين شب، 

كه قطعات فلوت و پيانو از  ينگو كالودو و كريستينا رئولتا موسيقي كالسيك غربي با اجراي اگرفته برلين 

هاي امشب  بيش از نيمي از برنامه .طور اجراي رسيتال و همين كردندايراني مقيم برلين را اجرا بابك آهنگساز 

  ".هلين گريتسنسهره هجري و  ،دو مجري جوان با، داشتبه جوانان هنرمند اختصاص 

هاي برگزاري جشنواره  در اين شب آقاي پروفسور محسن مسرت، عضو كميته برگزاري در رابطه با انگيزه

اي به جهانيان  اگر ايرانيان هديه": گويد او در بخشي از اين سخنان مي. ايراد نمودسخناني زي در برلين نورو

ميز و همكاري فرا قومي و فرهنگي و ديني و لذا تن دادن به آ اند شايد اين باشد كه همزيستي مسالمت داده

  ".ي انسان استتنوع قومي و فرهنگي ننگ نيست، بلكه افتخاربزرگ و دليل شعور تاريخ

نام مهمترين ميراث فرهنگ ايران و حوزه فرهنگي ايراني در جايي ديگر از نوروز به عنوان  پروفسور مسرت

سمبل وابستگي ايرانيان به يكديگر و نشانه پايداري هويت را اري جشن نوروز در سراسر گيتي زبرگ برد و مي

   .نامد ميايراني 

اين مكان در . برگ برلين برگزار شد برانت شهرداري شونه ويلي مارس در سالن 22برنامه شب پنجشنبه 

احسان . دوران جدايي دو آلمان، مجلس برلن غربي بوده كه داراي سرسرايي باشكوه و سالني با عظمت است

: مدير برنامه جشن نوروزي در آن شب، معتقد استرئيس هيئت مديره جامعه ايرانيان در آلمان و جعفري، 

هاي اين شب، نشاني از  استقبال ايرانيان براي شركت در برنامهيي از جشنواره نوروزي است و اين جشن، جز"

هاي خود در  بچهها با  خانواده در اين شب. اين واقعيت است كه جشن و شادي جزء الينفك ايام نوروزي است



دارك ديده شده، از ساز ت كنند و برنامه مسابقه و تئاتر كودكان كه توسط خانم الهه چيت جشن شركت مي

هاي بزرگساالن موسيقي ايراني و  در برنامه. كننده اين بخش از ميهمانان خردسال ماست ملزومات سرگرم

هاي برلين و  صرف شام، گروه بچه شود و پس از ديد و بازديد مهمانان و محلي توسط گروه رمضاني اجرا مي

ها شيوا مقدم و سهند  ر فواصل بين برنامهد .دي جي سياوش موسيقي شاد براي رقص اجرا خواهند كرد

 ".كنند ميهم يادي از اشعار حافظ و مولوي عنوان مجري برنامه  زماني به

: كند هاي گوناگون اشاره مي احسان جعفري در ادامه صحبت خود به نقش جشنواره در ايجاد آميزش فرهنگ

ماني به نام موريتس فرايزينگر در برنامه هاي موفق اين آميزش، شركت يكي از هنرمندان جوان آل از نمونه"

تنبك  ،نوازد و در برنامه همنوازي موريتس با شيفتگي تمام به موسيقي ايراني سنتور مي. پنجشنبه شب است

    ".كند آقاي سالخورده او را همراهي مي

بود كه ضمن  سخنگوي كميته برگزاري در آن شب عيسي پهلوان، عضو هيئت مديره جامعه ايرانيان در آلمان

آمدگويي به ميهمانان درباره نحوه عملكرد و سازماندهي جشنواره توسط كميته برگزاري، توضيحاتي  خوش

پهلوان از تركيب كميته برگزار كننده متشكل از هفت انجمن و نهاد صنفي و فرهنگي ايراني نام برد . ارائه داد

و فرهنگي در شهر برلين، كه موفق به متشكل كردن المنفعه  و از برگزاري جشنواره به صورت يك رويداد عام

هاي فعال در اين شهر شده است، به عنوان موفقيتي براي جامعه ايرانيان در برلين ياد  تعداد زيادي از انجمن

درصد از بودجه الزم براي برگزاري اين رويداد فرهنگي از فروش بليط،  68كند كه  او در ادامه اشاره مي. نمود

هاي مالي تعدادي از  درصد ديگر با كمك 10هاي مالي اعضاي كميته برگزاري و  از محل كمك درصد آن 22

تبار برلين تامين شده و در برنامه امسال اقدامي براي درخواست پشتيباني مالي از دولت  شهروندان ايراني

    .  ايالت برلين و يا نهادهاي ديگر صورت نگرفته است

هاي برلين  مارس در كارگاه فرهنگ 24خواني در روز شنبه  ب ادبيات و داستانجشنواره نوروزي با برنامه ش

به  عباس معروفي. مقيم برلين خوانده شد تبار داستان توسط نويسندگان ايرانيدر اين شب پنج . ادامه يافت

انشور، كه نويسان، از بزرگان ادبي مانند سيمين د عنوان مجري برنامه ادبيات، ضمن توضيحاتي درباره داستان

  . ديگر در بين ما نيستند، ياد كرد

هاي برلين  مارس در سالن آمفي تئاتر خانه فرهنگ 25هاي يكشنبه  جشنواره نوروزي شهر برلين با برنامه

 با اجراي تئاتر كودكانو عضو كميته برگزاري،  مدير برنامه اين شببه نقل از جهان احمدزاده، . خاتمه يافت

نوازي ويلن و اجراي قطعات كالسيك با پيانو توسط دو تن  تك، شيرين زارع خواني صهق ساز، توسط الهه چيت

و  اجراي كاباره توسط پروانه حميدي تهران بانو از آيت نجفي،از استعدادهاي جوان موسيقي، نمايش فيلم 

احمدزاده . دبر جاي مان 2012خاطره خوشي از جشنواره نوروزي  همه با مجري برنامه دكتر پرتو تهراني، اين

داند و معتقد است كه اجراي  ها به زبان آلماني مي ويژگي برنامه شب پاياني جشنواره را باال بودن وزنه برنامه



ها به زبان آلماني قادرند نوروز و فرهنگ ايراني را به جامعه آلمان بشناسانند و به رسميت بخشيدن آن  برنامه

ميترا زاهدي، . گيرد، كمك نمايد جران مقيم آلمان را دربرميبه عنوان سنتي كه قشر بسيار وسيعي از مها

هاي  هنرمند مقيم برلين و از همكاران كميته برگزاري، هدف از جشنواره را شناساندن استعدادها و پتانسيل

كند و تداوم آرام و بلندمدت آن را ضامن موفقيت  هنري و فرهنگي ايرانيان به خود و جامعه آلمان ارزيابي مي

  .داند هدف مي اين

ها و اقوام  هاي آتي، دامنه جشنواره نوروزي به تمام مليت كميته برگزاري جشنواره اميدوار است كه در سال

با اين نمايش قدرت فرهنگي، اين دسته از مهاجرين . كنند، گسترش پيدا كند مهاجري كه نوروز را برگزار مي

اث فرهنگ جهاني توسط يونسكو به رسميت شناخته عنوان مير قادر خواهند شد جاي پاي نوروز را كه به

 . شده، در جامعه آلمان نيز محكم كنند

  

 

  

   


