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 ای در شهروند به چاپ رساندم کـه در آن از هـدفها و دســتاوردهای جمعـی                   چندی پيش من نوشته   
بـرای.  را نيز به همراه دارد       هر برنامه جمعی دستاوردهای شخصی       . یاد کردم   " یکی بود، یکی نبود     "

که درخود من، ارزنده ترین دستاورد شخصی              این جشنواره، آشنا شدن با افراد فوق العاده ای بــود 
صی مــن فرصـتی بـود کـه                 . مختلف همکاری می کردند    بخشهای  در گفتگـوو جالب ترین تجربـه شخ

. رودررو و گـاه از طریـق مکاتبـه انجــام دادم           مـن گفتگوهـا را گــاه       . بابرخی از این افراد بـه دســت آمـد         
صداقت،                          زمانی که به مرحله جمع      حت تــاثير بازتــاب بـی واسـطه   آوری و ویراستاری رسيد، آنقـدر ت

 گرفتمتـا حـد ممکـن نـه چـيزیپختگی و وسعت روحاین افراد در کلماتشان قــرار گــرفتم کـه تصـميم         
 را بارها خواندم و هر بار بيش از پيش از همکاری با اینبعضی از پاسخها   . اضافه کنم و نه چيزی کم      

 نفر در این جشنوارهالزم به توضيح است که بيش از دویست         .  احساس غرور و سربلندی کردم        افراد
 تالش کردم که از بخشهای گوناگون نمایندگانـیهمکاری می کنند و گفتگو با همه ممکن نبود، من       

 خواهنـد، یکسان بود، اما افراد در پاسـخ آزاد بودنـد کـه هـر گونــه کــه مــی                      پرسشها. را معرفی کنم    
 .  ليلی نبوی تشکر از زحمات خانمبا. صحبت کنند و اگر الزم دیدند پرسشها را نادیده بگيرند

  بخش بازاریابی مهردخت هادی از

. ایــن کـانون بـودم       کانون ایرانيان دانشگاه تورنتو آغاز به کــار کــرد، در جریـان فعاليـت                  من از زمانی که    
من در زیر گنبد کبود هم فعاليت کردم و.  بوده   برای من هميشه از زمان کودکی اتفاقات جامعه مهم          

 :  ایدست پيدا کردمبه نتایج ارزنده

 مـا از سيسـتم برگـزاری فعاليتها باید از طریق مرکز هاربر فرانت و امثال آن انجام شود که              ـ اینگونه  1
 . آنها یاد بگيریم

مل هم می تواند با استاندارد باال برگزار شود، مـادامی کــه افــراد بنــا           ـ کار داوطلبانه    2  بـر تعهـدات ع
 .  تفاوت در نتيجه کار شودعدم وجود منفعت مالی یا شخصی نباید باعث. کنند

مـن.  هســتند  مراسم فقط به برگزار کنندکان وابسته نيست، بلکه مخاطبان نيز مهــم                ـ موفق بودن    3
. مهمــترین چــيز اســت، طــرز برخوردشــاندر ابتــدا متوجــه ایــن مسـئله نبــودم، پشــتيبانی مخاطبــان     

مهم نيست که در چه کـاری، چـه مرتبـه.  در گرو مخاطب است        مهمترین برنامه ها هم موفقيتشان    
االن از مقابـل.  مخاطـب    اعتقادات مهم است که در هر سطحی باید پشتيبانی کنيـد بـه عنـوان                     ای،

 .  کنند، با دید متفاوتی رد می شومکسانی که در گوشه و کنار فالیر پخش می
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 ممکـن اسـتچرا مهم است؟ مدیر یا مسئول الزاما کننده کار نيست، و مـن                   :  جمعی  ـ اهميت کار  4
 باید به او گوش بدهم، این نشانی از حرفهکه با مدیر برنامه یا بخش اختالف نظر داشته باشم، اما                 

 ازتجربه خوبی بــود   .  مدیون مدیریت و توانایی مهرداد در رهبری می دانم                من خود را  . ای بودن است   
 . روی احترام به دليل دانش و تجربه نه با زور

 بایـد ســکوتفهميدم کجــا "یکی بود، یکی نبود   " که چه می خواهم، اما در تجربه             من غالبا می دانم   
این تجربه مســيری.  کار جمعی را بفهمم    معنای. کنم و کجا پشتيبانی کنم، حتی اگر موافق نباشم        

کار بـه انجـام مـی رسـد و.  الزاما هدف  از رشد شخص خود من است، نه       من یاد گرفتم که چرا یک 
 مخاطب و بيننده، مسئوليت وشرایط فعلی کشور ما به این دليل است که ما به عنوان            .  دیگر نه  کار

  .این تجربه جدیدی برای من بود.  اهميت خود آگاه نيستيماز نقش و. وظيفه خود را نمی دانيم

 خـود در این کار، فعاليت می کنند، در زنـدگی و تحصـيل موفقنــد، مطـرح کـردن                    خيلی از کسانی که     
که مسـئول پـروژه بزرگــی                 . برایشان مهم نيست   نک اسکوشياسـت، دریکی از همکــاران مــن   در با

کار را شـروع کردنـد، در پــی.  مــی کنـد   پالزای ایرانيان برای جشنواره فالیر پخش        چـون افـرادی کـه 
ینمهــم انجــام بزرگــترین کــار   .  نبودند، فشاری هم به افراد نياوردند      مطرح کردن خود    نيسـت، مهمتر

ایــن بـی: برنامه ریزی دو سال جلوتر شروع شده           .مثال همکاری یک گروه بسيار بزرگ ایرانی است             
جان بـاطراحی. سابقه است   شور و هي  شده، فکر شده، نظرخواهی شده، منطق و احساسات و 

شوند وبرای من مهم این بود که دسته ای      .  بوده و این تجربه را زیبا کرده        هم  آدمهـا دور هــم جمـع 
در پایــان ماجراسـت کــه.  مطالعات بــا همکـاری مخاطبـان        هدفهای حساب شده با   : کار گروهی کنند 

 کننـدهمخاطبان که آمدند معلـوم مــی شــود، مخاطبـان تعييــن            . شود، نه االن     موفقيت مشخص می    
گر مـن مخــاطبم، مسـئوليتی                  جامموفقيت و یا عدم موفقيت هسـتند، ا  دارم و بایـد مســئوليتم را ان

.همه منتظر نتيجه انـد     .  عنوان پشتيبان باید به حرف گوش بدهم        اشتباه مانعی ندارد، من به    . بدهم
یکــی بـود،" الزم را بـرای   جسارت" زیر گنبد کبود  " چيزی می شود از این تجربه یاد گرفت؟ تجربه         چه

هــر.  توسعه وجود ندارد، این یک مسير اسـت، مسـير تربيـتی              راه ميانبری به رشد و  . داد" یکی نبود
 همواره یکدیگر را بهچرا. لذت از مسير بسيار مهم است        .  باشد، نتيجه بهتری می دهد       چقدر درازتر  

مه طبيعـیصالبه می کشيم که چرا اشتباه هست؟ چرا کمبود                هست؟ چرا نقص هست؟ اینها ه
 .  نمی کنیتا کاری نکنی، اشتباه هم. است

  مسئول بخش هماهنگی اداری، هنریمرتضی تهرانی

 مهندسی برق و فوق ليسانس مهندسـی پزشـکی از دانشـگاه صـنعتی شــریف                            من فارغ التحصيل   
 یــک مؤسســۀ تکنولــوژیدر. بــه کانــادا آمــدم    1998هســتم و در اواخــر ســال   1994تهــران در ســال  

می باشــم، و در بسـياری" ایرانيان تورنتو  " گروه   عضو فعال . پزشکی در تورنتو مشغول به کار هستم           
تـا کنـون.  کنـم   جشنواره ها، و بزرگداشت های جامعه ی ایرانی داوطلبانه خدمت می                   از برنامه ها،   

 . امکرده  انتاریو دریافت و مهاجرت   تابعيت جایزه پنج سال کار داوطلبانه از وزارت 

دو سال پيش در.  عالقه مندم   فضای باز   بویژه فعاليت های در       برنامه ها در جامعه       به سازمان دادن    
 عنوان داوطلب فعال بودم، و از طریق شبکه ی دوستانی که در هـربه" زیر گنبد کبود    " جشنواره ی  

سـازمان دهـی در برنامـه  مـن هميشـه آمــاده ی کمـک و      .  جشنواره فعاليت داشتند باخبر شدم    دو
گان                 های جامعـه هسـتم؛ بویــژه در برنامـه هـای بـزرگ                . و سـازمان یافتــه ای نظـير جشـنواره ی تير

 ی اداری، هــنری هســتم کــه تســهيالت الزم بــرای مســافرت و اقامــت        هماهنــگ کننــده ی کميتــه  
ید                   همچنيـن سرپرسـت یکـی از .هنرمندانی که برای فستيوال به تورنتو می آیند را فـراهم مــی نما

به شدت تحـت تــأثير انگـيزه و انــرژی افـرادی کـه.  هستم گروه های داوطلبان در کميته ی عملياتی           
 هيچگونـه چشمداشـت وکسانی کـه ایـن کــار را بـدون          جشنواره هستند قرار گرفتم؛       دست اندرکار  

جام ایـن کـارآنها تنها بـه دليـل عشــق       . پاداشی انجام می دهند      بـه هـنر، فرهنـگ، و جامعـه بــه ان
ین اسـت کـه از جشـنواره                           .پرداخته اند  نی ا   پشـتيبانی کـرده و فعاالنـه        انتظار من از جامعه ی ایرا

بيایيـد بــه .  گسترده و زیبـا در موزایيـک فرهنگـی کانـادا سـهيم شــویم          بيایيد به شکل. کنند شرکت 
 .  کنيم اعتقاد داشته باشيمجامعه ی خود و آنچه که می توانيم در یک صحنه بين المللی عرضه

  مسئول بخش کمک های مالی بالعوضمریم اسکندری،

 در ســالیک ایرانی با پيشينه ی آذری مـی باشـم و        .  و بزرگ شده در تبریز هستم        زاده ایران، تهران   
 مهندسی مکانيــک از دانشـگاه تورنتـوفوق ليسانس  . همراه با همسرم به تورنتو، کانادا آمدم            1998

شرکت مهندسـين مشــاور کـار مـی کنـم            هستم و به عنوان مهندس متخصص در      عاشـق هنـر. یک 
بویژه از موسيقی، رقص، فيلم، و هنرهای تجسمی لــذت.  چه هنر سنتی   هستم، چه هنر معاصر و   

 کـه همـه ی عالیقـم رااما به ندرت فرصت آن را می یـابم        . همچنين تشنه آموختن هستم   .  برم می
 صرف آموختن و شرکت در دوره های مختلف و حضور درولی به هر حال وقت آزاد خود را          . دنبال کنم  
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 صـورت جاذبـهاز زمانی که به کانادا آمده ام کار داوطلبانه بـه              .  فرهنگی می کنم    رویدادهای هنری و  
من یکی از" زیر گنبد کبود   " و  " تيرگان" برای   در کنار داوطلب شدن   . ی پرمعنایی برایم در آمده است       

نخسـتين بـار .بوده ام  2008تا   2006از سال    " ایرانيان دانشگاه تورنتو       " انجمن   اعضای هيئت اجرایی     
 فکـر بـود توسـط دوسـتانم در دانشـگاه آگــاهزمانی که هنوز بــه صــورت یـک      " زیرگنبد کبود "درباره ی  

این فرصت زمانی پيـش آمـد.  برنامه ریزی آن شرکت داشته باشم      شدم و هميشه می خواستم در    
در ماه هـای باقيمانـده.  شدم  معرفی" زیرگنبد کبود " به عنوان داوطلب به کميته          2005 نوامبر  که در 

ظار.  کميتــه ی هـنری همکـاری داشـتم        بـا   2006تا برگزاری جشنواره در مارچ      مان تـاریخ بـه انت از ه
برای همکــاری در جشـنواره بـه                       .  بـودم   رویداد بعـدی   ین نـژاد         بنـابراین عالقـه منـدی خــود را   آقـای آر

.بــه گــروه ســازمان دهنــده ملحــق شــدم       2007و در ســپتامبر .عرضــه کـردم    ) مــدیرکنونی جشــنواره (
 مثل تورنتو و رویا رو قرارگرفتن با فرهنگ های گونـاگون ســببزندگی در یک جامعه ی چند فرهنگی      

 مـن کمــکهمين عامـل بـه    .  که شخص از خيلی جهات به صورت یک شهروند جهان درآید               می شود 
در زنـدگی بـه دور از ایـران نيـاز.  بــارورتر سـازم    کرد تا بيشتر درباره ی خود یاد گيرم و گذشته خود را               

 عنـوان یــکبـه  .  کشورم انجام دهــم و از دیــد مــن، تيرگـان بهـترین رویــداد بـود                داشتم که کاری برای     
 دیگـران ســهيم شـوم و بگـذارم همــهایرانی ـ کانادایی عاشق آن هستم که این مـيراث غـنی را بـا             

من عضو کميته سازماندهی بازاریابی و مسئول. واقع، چيست  بدانند که اصليت من از کجاست و به       
 شرایط دریافـتما به عنوان یک سازمان غير انتفاعی واجد        .  های مالی بالعوض هستم    بخش کمک 

 مورد تأیيد سه سازمان قرار گرفتـه و در مجمـوعتا کنون،.کمک های مالی بالعوض از دولت بوده ایم   
 دریافـت کــرده ایـم از شورای هنری انتاریو، بنياد تریليوم و شورای هنری تورنتـو                دالر 50000در حدود   

دو درخواست دیگـر نيـز. دستاورد بزرگی است     که به حقيقت برای ما که یک سازمان تازه پا هستيم              
 . کنيم اميدوار هستيم که به زودی از آن ها خبرهای خوبی دریافتدر دست بررسی است و

ست      .  تجربه عالی پر چالش، اما همراه با پاداش بـوده اسـت                 کار در جشنواره یک     کـهایــن سـفری ا
شنابسيار آموخته ام و فرصـت آن را داشــته         . دوست ندارم پایان گيرد     ام کـه بـا افــرادی اسـتثنایی آ

، جشـن تيرگـان را کـه در نــوع"یکی بود یکـی نبـود       . " پيدا کنم   شوم و مهم تر از آن، دوستانی خوب         
 آمـدم کـه باالتریـنهنگامی که به کميته ی اجرایی پيوستم،         .  نظير است، جشن می گيرد         خود بی 

اميدوارم که این رویداد در.  برای جشنواره راضی نباشم      تالش خود را کنم و به کمتر از بهترین نتيجه             
 پرآوازه به خـود از رشد بيشتری برخوردار گردد و چهره ی یک جشنواره ی ساالنه ی             سال های آتی  

 . و فرهنگ ایرانيان، به خود جذب نمایدگيرد و مردم را از سراسر جهان برای بزرگداشت هنر

  سردبير مجله تيرگانمریم نایب یزدی،

 ایرانيـان سـاکن که در حال حاضر نشریه ای اینترنتی را که نشریه ایست بـرای                    نویسنده ای هستم   
همچنين به صـورت نویسـنده ی آزاد. کنم اداره می  FaryadMagazine.comغرب به نام فریاد به نشانی        

 می نویسم و نيز به عنوان پژوهشـگر بـرای تلویزیـون پاسـارگاد وبرای یک شرکت رسانه ای مطلب        
 . زمين کار می کنمایران

شتمزمانی که پنج   .  یورک در رشته ی زبان انگيسی فارغ التحصيل شده ام                 من از دانشگاه     سال دا
مـن از جشـنواره ی پيشـين،. تورنتو زنـدگی مـی کنــم       از ایران به کانادا آمدم و از آن زمان تا کنون در                

کی نبـود        یکی" آگاهی داشتم ولی پس از دیداری با آقای آرین نژاد،از               "  کبود زیر گنبد "یعنی   " بـود ی
 فرهنگ و هنر ایران را اعتال می بخشد،فرصت شرکت در چنين جشنواره ی مهمی که            .مطلع شدم 

 تـر که پرداختن من به این رویداد می تواند به معرفی آن به نسل جـوان                    همچنين دریافتم  . پيدا کردم 
سردبير مجله تيرگان هسـتم؛ نشـریه ای .ایرانيان که احتماال با فرهنگ خود آشنا نيستند کمک کند          

کار با بعضی از اعضــای جشـنواره،        .  بود، یکی نبود منتشر می شود        که منحصرًا برای جشنواره یکی     
 فرهنگخود توجه عميق دارنــد ودیدن کسانی که تا این حد به      . برایم تجربه بسيار باارزش بوده است       

انتظار دارم این جشنواره مجموعــه.  بسيار دلگرم کننده است      اهميت نگهداری آن را درک می کنند،            
. تحت تأثير قرار دهد     از نمایش ها و آرایه هایی باشد که بينندگان را از هر سن و فرهنگی              ی زیبایی 

. جشنواره می تـوان در انتظـار یـک جشـنواره ی بـزرگ بـود                      با حضور این تعداد هنرمند با استعداد در           
 بياینـد ودیـدار از همه ی افراد جامعه با خانواده و دوسـتان خـود بـه هاربرفرانــت سـنتر                انتظاردارم که

 می آید که طيف گسترده ای از هنرمندان این گونـهبه ندرت پيش. فرهنگ و هنر ایران را تجربه کنند      
 جامعـه یفرصت تجربه کردن این جشــنواره، پيامـد درخشـانی بــرای             .  زمان گرد آیند      در یک جا و یک    

نی را بشناســند، در                     شت          ایرانی و آنها کـه مایلنـد جامعـه ی ایرا اميــدوارم کـه مــردم.  بـر خواهـد دا
"یکــی بـود یکـی نبـود       " کنند تا برگزاری جشـنواره هـای دیگـری نظـير              بسياری از این جشنواره دیدار        

 . گرددامکان پذیر
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  بازاریابیآرزو آرایی بخش

" بـود، یکـی نبـود      یکــی" فارغ التحصيل مهندسی کامپيوتر از ایران هستم و با جشنواره من آرزو آرایی 
در حـال حاضـر در. همکاری داشتم   "  گنبد کبود  زیر"دو سال پيش هم در جشنواره        . همکاری می کنم   

چند فرهنگـی بـودن تورنتـو را خيلــی دوسـت دارم و                .  مشغول به کار هستم    شرکت فرانکلين تمپلتون     
 مختلـف بـا فرهنگشـانسعی می کنم با شرکت کردن در برنامه های فرهنگی و هنری مليـت هـای                      

قای مهـردادسال گذشته وقتی از یک سفر     . بيشتر آشنا بشوم   طوالنی به تورنتو برگشتم از طریـق آ
شدم و بالفاصـلهبـا خـبر   " یکی بود، یکی نبود  " دوستانم هستند از برگزاری جشنواره         آرین نژاد که از     

 مرا به ایـن جشـنواره جلـب کـرد، کيفيــت خيلـیآنچه که . در گروه بازاریابی مشغول به فعاليت شدم              
 کيفيـت ایده برگزاری جشنواره فرهنگی و هنری ایرانی در این حد و انـدازه و          خوب جشنواره و در واقع    

جام مــی دهــم از جملـه تـالش دردر حال حاضر کارهای مختلفی در بخش تبليغات و            . بود  بازاریابی ان
ولـی مســئوليت اصـلی مـن برقـراری        .  و صاحبان صنایع و کسبه ایرانی    جذب حمایت مالی شرکت ها     
 هـای مختلـف ایرانـی کــه در شـهرما از ماه دسامبر گذشته در برنامه        . ارتباط با جمعيت ایرانی است         

 با پخش بروشورهای جشنواره و صحبت با مردم جشـنواره رابرگزار می شود، حضور پيدا می کنيم و        
ست برنامـه حضــور                .  ایرانی معرفـی مــی کنيـم      به جامعه   تجربـه.  داشـتيم  تـا بـه حـال در بيشـتر از بي

فه ای و در.  بود همکاری با افراد دیگر در این جشنواره بسيار خوب            کار در گروه مــا بـه طـور خيلـی حر
 تجربيـاتبيشتر تصميم ها با همفکری گروه گرفته می شود و از                   .  انجام می شود    عين حال صميمانه   

 صـحبتی کـه تــا بـه حــال چنـدین بـارجالبــه کـه،  . هم برای بهتر پيش بردن کارها استفاده مـی کنيـم                
که.  توانسته اند به این خوبـی بـا هـم کــار کننـد                  شنيده شده اینه که چطور دویست نفر        انتظـار دارم 

دارم مطمئنـم"  گنبد کبود  زیر"با توجه به تجربه ای که از         .  طبق برنامه به خوبی برگزار بشه            جشنواره
یران،.  استقبال گسترده ای روبرو خواهيم شد    که نتيجه کار خيلی خوب خواهد بود و با       خيلی هـا از ا

کيفيت برنامه ها هم.  بيایند  شهرهای دیگر کانادا برنامه ریزی کردند که در این تاریخ به تورنتو                آمریکا و 
چه از نظـر مــالی و چـه. احتياج به حمایت جامعه ایرانی داریم         .همانطور که می دانيد خيلی باالست     

شروع کـردیم و بـه تبليـغما از هفته دوم ژوئن برنامه وسـيع تبليغـاتی              . اطالع رسانی به دیگران        در  را 
دوستانی که عالقه مند به کمک هستند می توانند با ما تماس .جشنواره در مناطق ایرانی پرداختيم  

مه بليـتی                .  و با ما همکاری کنند      بگيرند  جشـنواره شـروع شــدهدر ضمن فروش بليت بــرای چهــار برنا
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بليت هـا را مـی شـود از.  هایشان را تهيه کنند   از مردم دعوت می کنيم که هر چه زودتر بليت         . است
 . کرد هاربرفرانت از طریق تلفنی، حضوری یا اینترنتی تهيهباجه فروش بليت مرکز

 کميته بازاریابی و مسئول بخش فروشندگان مـوادعلی نخعی زاده از     
  غذایی

. کانــادا آمــدم همــراه بــا همســرم بــه تورنتــو،       1998در ســال .  زاده و بــزرگ شــده ام   در تهــران، ایــران،   
 یکی از دفاتر مهندسين مشاور مشـغولمهندس مکانيک هستم و به عنوان یک مهندس متخصص در         

 بـا مـردم ازمن به برقراری ارتباط       . قایقرانی و به طورکلی به ورزش عالقه دارم             به پرواز،   . به کار هستم    
بویـژه ارتبـاط بــا ایرانيـان را. عالقه منـد هسـتم       پيشينه های گوناگون و آگاهياز فرهنگ های آنان واقعاً               

 غنـیدر عين حال عالقه مندم فرهنگ قومی خـود و مـيراث               .  از آن لذت می برم       بسيار دوست دارم و     
ملاین جشنواره فرصتی   .ایرانی را به دیگران معرفی کنم        یگانه به من داد تا آرزوی خود را جامـه ی ع

ضو فعـال انجمـن           .  همسرم از جشنواره آگاه شدم         من توسط  . بپوشانم  دانشـگاهایرانيـان "همسـرم ع
او بـه تـازگی بـه کميتـه برگـزاری.  دارد است و توجه بسياری به برنامه های فرهنگی و هنری           " تورنتو

من عضو.  هماهنگ کننده ی بخش جمع آوری کمک های مالی باشد            جشنواره پيوسته و پذیرفته که       
در.  بازاریــابی هســتم  برنامــه ریــزی بازاریــابی و مســئول فروشــندگان مــواد غــذایی و غرفــه        کميتــه ی 

داریــم، کــه انــواع خـوراک هـا از غــذاهای اصــيل )رسـتوران (جشنواره تيرگان، هفت فروشگاه خـوراک        
غرفه خواهيـم 16 همچنين. گياهخواران و البته کباب ایرانی را نيز عرضه خواهند کرد         ایرانی تا ویژه ی 

طی بسـيار دوسـتانه و توســط. اسـت داشت که ویژه ارائه کاالی هنری و فرهنگی ایرانی         کـار در محي
 اعتقاد دارند، و بــه برنامـه ریـزی یکـی از رویـدادهای بـی نظـير فرهنگــی                     که به کارشان    ایثارگر  افرادی

 است در عرضه ی فرهنگ و هنرآرزوی من موفقيت این جشنواره    . ایرانی پرداخته اند، انجام می گيرد      
گرد آوردنغنی و متنوع ایران، چنانکه این رویداد          به صورت یک جشـنواره ی ســاالنه درآیـد و توانــایی 

از مـردم انتظـار. باشـد   سراسر جهان را برای بزرگداشت هنر و فرهنگ گونه گونه ایران داشته                مردم از 
پيام من این است که یکدیگر را پشتيبانی کنيـد.  نمایند دارم که با حداکثر توان از جشنواره پشتيبانی        

 .  بودن خود بباليدوبه ایرانی

  بخش رقصمينو اخالقی از

سـالهای .بـه کارهــای فرهنگـی بسـيار عالقمنـدم           .  است که به کانادا آمده ام       من حدود بيست سال    
رادر دانشـگاه تورنتــو دیـدم و"  ایـران  جلـوه هـای     "اولين بار    .زیادی نزد ساشار ظریف رقص می آموختم          

 هایمن از نزدیک با ایده    .  هيجان انگيز بود و دلم می خواست کمک کنم         توسعه این ایده خيلی برایم    
 کـه هـر چــه از دسـتم بربيایـد،برگزارکنندگان آشـنا شـدم، ایـده هـا خيلـی جـالببود و تصـميم گـرفتم                  

قص همکـاری مـی کنـم                     به خاطر زمينه و عالقه     . کوتاهی نکنم    گروه ر از کــار بـا افـراد.  ام در رقص، با 
ست کـه قـدر ایـن                 .  بسيار لذت می برم       جشنواره . فرصـت را بداننـد       توقع من از بازدیــد کننـدگان ایــن ا

 وجود آمده کــه بتواننــد در یـک مقطـع زمــانی هنرمنـدان رافرصتياستثنایيبرای ایرانيان خارج از ایران به        
 بتوانند نویسـنده هـا عنوان یک ایرانی مقيم خارج کشور، این فرصت بسيار خوبی است که           به. ببينند

 این امکان را که فــراهم کـردنش اصـال آســان نيسـت، بـهاین جشنواره . و هنرمندان را همزمان ببينند     
گر اهـل رقـص اسـت                              وجود آورده که      شـاهرخ کسی کـه اهـل تئــاتر اســت نيلوفــر بيضـایی را ببينـد، ا

 دارد که در زمينه مورد عالقه اش بـا، هر کس امکان  ...مشکين قلم را، اگر اهل سينماست یا ادبيات          
من متوجــه بـودم کــه بســياری از بازدیـد              .  پيدا کند هنرمندان و صاحب نظران ارتباط       در جشنواره قبلی 

این الزاما به دليل.  وجود نداشت   کنندگان عالقمند به شرکت در همه برنامه ها بودند، ولی این امکان        
 . کمبود امکانات نقش بزرگی را بازی می کردضعف برنامه ریزی نيست، بلکه

  از بخش ادبياتفرشته تویسرکانی

 دورانعالقمنـد شـدم، مـرا بـه        " یکی بـود، یکـی نبــود      "چرا به    / که هستم و چگونه       این سئوال که من    
 اجتمـاعی ام در خبرگـزاری پــارس بـه عنـواننوجوانی و جوانی، دبيرستان و دانشگاه و آغاز اولين کار            

نی هــم بـه                   نوجوانی. مخبر و مترجم برد        بی خبری بود و تالش بــرای قبــول شــدن بــا نمــره بهـتر، جوا
 دانشــکده ادبيــات و علـوم انسـانیدر همين ایـام در   . همين روال همراه با رویاهای زیبای زندگی فردا     

از آن  .  عميق تر با تاریخ و فرهنگ کهنسال و پربار وطنـم آشـنا شـدم                    دانشگاه تهران بود که با نگاهی       
 فرهنگـی و خــبری کشــورم بـازمان تا کنون ضمن مطالعه دقيق تر و در برخی موارد مقایسه توليـدات                 

جور وکشورهای دیگر، به این باور رسيده ام که           فرهنگ و هنر ایران زمين در جهان پرغوغای امروز مه
به همين دليل بعد . واقع شده و آن طور که شایسته آن است، به دیگران معرفی نشده است                 مظلوم

 ضمن تحقيق و مطالعه در ایـن زمينـه و نــيز بــه دليـلاز مهاجرت به کانادا، در این کشور چند فرهنگی       
 همکاری کنم و تا ایندر نشریه شهروند  " یادواره بزرگان" بيشتر، تصميم گرفتم با ستون اوقات فراغت

 هنر ایـران زميـن بســيار عالقمنـدم، نـه تنهـا عالقمنـدمن به فرهنگ و    . لحظه این همکاری ادامه دارد    
 بـه آنـان احساس مسئوليت می کنم برای شناساندن گوشه ای از این دریای بيکـران     شاید به نوعی
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شر اســت، ازاز. که آن را یا نشناخته اند و یا به آن توجه ندارند               اینکه بگویم ایــران پایــه گــزار حقـوق ب
 اکنـون هـم بـر همياری و همکاری و همدلی بشریت بوده ایم و چکيده این تفکر هم                 اینکه ما چراغدار   

سائل فرهنگـی و انسـانی               که امــروزه معيـار زنــدگی درسـر در سـازمان ملـل اســت و نـيز م  دیگـری 
 .  استکشورهای به اصطالح پيشرفته جهان

 حال حاضر فعاليــتتصور من این است که در        .  ارتباط با فرهنگ های دیگر باید تالش کرد              برای برقراری 
 کلــی جنبـه هـای خـوب ایـران و ایرانـی بـودن یـاهای مثبت برای شناساندن فرهنگ و هنر و به طــور      

تالشــی" تيرگـان  "بـاورم ایـن اسـت کـه          .  سطحی محدود و حاشيه ای است         صورت نمی گيرد و یا در     
 جهـانی کـه دارد بـا گسترده در ایـن راه بـرای شناسـاندن فرهنـگ غـنی و هـنر پربـار ایــران بـه                         است

از این رو به جشنواره دلبستگی پيدا کـردم و مــی .پيشداوری این همه لطف و زیبایی را پس می زند      
سرزمينم داشـته                  خواهم که در این هم         آوایی نقشی هر چند کوچک برای شناساندن فرهنگ و هنر 

 تا این طفل نوپا قـدرت گــيرد و دررا حمایت کنم  " تيرگان"سعی می کنم آنقدر که در توان دارم   .  باشم
همکـارانم در جشـنواره افـرادی سـخت.  کارزار شــود، همچـون گذشـته          این ميدان فراگير نبرد، رستم          

. حمایــت جشـنواره اسـت      تنها انتظـار مـن از جامعــه ایرانـی              .  هشيار و بسيار بی ادعا هستند       کوش،
بدون پشـتوانه مــادی،.  تالش کرده اند    چون کم و بيش می دانم که دست اندرکاران چقدر            آنان واقعـا 

 آنهـا را ازهيچ چـيز، حـتی زمسـتان طاقـت فرســای تورنتـو،            .  را بر دوش گرفته اند   مسئوليت این مهم  
جام شــدن چيزهــا بازنداشــت                آرزوی قلـبی مـن هــر چـه بـا شـکوه تـر .تالش برای بـر طبـق برنامـه ان

 آن شناساندن فرهنگ و هنر ایرانی خواهد بود، در سرزمينیبرگزارشدن جشنواره است که موفقيت        
 .  ها و قوميت های مختلفبا فرهنگ

  مسئول هماهنگی داوطلبان شهرزاد شهریاری،

 بسياریکارهای داوطلبانه    .  دوره فوق ليسانس مددکاری اجتماعی تحصيل می کنم           من در سال دوم     
 مالی برای برنامه های خيریـه ایرانـی،برای جامعه ی ایرانی انجام داده ام، از جمله جمع آوری کمک          

 ایرانـیبسيار عالقه مندم که با جامعــه ی         .  بزرگداشت یلدا، و بسياری دیگر        گردشگری آبشار نياگارا،   
 می دانستم که قرار است به زودیدر جشنواره ی پيشين به عنوان داوطلب شرکت کردم و              .کار کنم  

. ایميلی در پایيز دریافت داشتم، بی تــاب بـودم بـرای همکـاری         نخست،. جشنواره دیگری برگزار گردد     
 به من اطالع داده شـد را در ليست داوطلبان ثبت کردم، چندی بعد ایميلی دریافت کردم که                من نامم  

فت                که هماهنگ کننده ی کارهای داوطلبان به محض               همـان.  مشخص شدن با مـا تمـاس خواهـد گر
من هماهنگ کننده ی داوطلبان هستم و به عنوان رابط بيـن داوطلبـان .موقع فهميدم که من هستم        

برده ام           تا این زمان، از هر لحظــه ی ایــن      . دیگر بخش های جشنواره کار می کنم       و لذت  در برابــر.  کـار 
رویـدادی.  درست همان چيزی است که انتظـارش را داشـتم             چالش های بسياری قرارگرفته ام و این            

ما بيـش ازدر حال  . جامعه ما پشتيبانی بسيار نشان داده     .  های توصيف ناپذیر   است با لحظه   حاضـر، 
شنوارهداوطلب در بخش خود داریم و این نشان می دهـد              150  کــه جامعـه مــا چــه انــدازه بـه ایــن ج

یم           ما هنوز بــه   . عالقه مند است     200بـرآورد کــرده ایـم کـه در ایـن بخــش                .  داوطلـب بيشــتری نيــاز دار
از عالقه منـدان خـواهش دارم.  داریم داوطلب باید داشته باشيم که اکنون با این رقم فاصله ی زیادی                

 . بود کارها با من خواهدفقط یک ایميل بفرستند، بقيه
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  سينما و ادبياتعارف محمدی، بخش

 براون ادبيات فارسی از دانشگاه آزاد ایران و دوره ی مددکاری کالج جورج                     من فارغ التحصيل  
 فيلم را در مرکز فيلم سـازیفيلم سازی را در انجمن سينمای جوان ایران و تدوین            . هستم

 تهيـه کــرده ام کـه در جشــنواره ی فيلـم هـای کوتـاه درچندین فيلم کوتاه. تهران فرا گرفتم  
 دسـتيارهمچنيـن در تعـدادی فيلـم و نمایشـنامه بـه عنـوان               .  پرده رفته اسـت       ایران به روی  

را در شهر برليـن"  و سينما  فيلم"برنامه تلویزیونی   1996سال  . تجربه هایی کسب کرده ام      
شـهر" کنون این برنامه در انتاریو و از طریق تلویزیون           تا 2001نوشته و اجرا کردم که از سال       

 ایرانـی ازبه عالوه با هفته نامه های شهروند و برنامـه هـای تلویزیـون                  . شود  پخش می  " ما
گـروه فرهنگـی ــ هــنری 2004در سـال    .  همکاری دارم   به شکلی مستمر    OITNوITCجمله  

 فيلـم، گذاری کــردم کـه برنامــه هـای گوناگونيماننـد کارگـاه سـينما، بررسـی                     موج نو را پایه      
برای. شهر تورنتو بوده است       بزرگداشت هنرمندان تئاتر و سينمابخشی از این فعاليت ها در          

www.newwaveartistic.caمـی توانيـد ازسـایت      "  نــوموج"آگاهی بيشتر در مورد فعاليت های       
  .دیدن کنيد

 قـرار فاریا شاکر و خانم ماریا صبای مقدم مـرا در جریـان جشـنوارهتيرگان                   نخستين بار آقای   
کرد       سپس کميته جشنواره از من برای همکاری در بخش ادبيات            . دادند بـه. و سينما دعوت 

بهگمان من این جشنواره فرصتی است برای ما تا         گوشه هایی از هنر و فرهنگ ایرانـی را 
بنـابراین پـس      .  ایرانيانی که در تورنتو زندگی می کنند، معرفی کنيم              ایرانيان و همچنين غير     

سينمااز آن که کميته جشنواره از من خواست که در سازمان دادن بخـش هـای                          ادبيـات و 
 شـدم و بيشــترین کوششــم را درشرکت کنم، به همکاری با سازمان دهندگان عالقه مند            

 . این مورد خواهم کرد

گرش هـا و پيشـنهادهایمن در جلسات هر دو       بخش شرکت می کنم و به سهم خودم، ن
 شناخته شــدهدر پایان همگی درباره دعوت از هنرمندان         .  آنان در ميان می گذارم         خود را، با   

 گيری برای دعوت از هنرمنـدان وهر گونه تصميم  . و نمایش آثار آنان تصميم گيری می کنيم        
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تـا ایـن زمـان مـن فقـط بـا گرداننـدگان دو.  اکثریــت دارد    برنامه ها بستگی به امکانات و رای         
 هـایی کــهالبته با تجربـه    .  ادبيات در تماس بوده و همکاری خوبی داشته ام         بخش سينما و  

گان را دراز این همکاری ها به دست می آوریم خواهيم توانست جشنواره                هـایی نظـير تير
طبيعتـًا اگـر قـرار بـود مـن بـه. ریزی و برگزار کنيـم       آینده به شکل بهتر و گسترده تری برنامه           

ندکی متفـاوت                   تنهایی درباره ی     مـی برنامه ها تصميم بگيرم، انتخاب هنرمندان و آثارشان ا
در یک کـار.  یک رای است    بود، ولی ما به صورت گروهی کار می کنيم و هر یک از ما دارای                

 خود را در برابر آنچه اکثریت پيشنهاد می کنـدگروهی گاهی شما باید ایده ها و طرح های          
 سخن بدان معنی است که هنرمندان دعـوت شــده و برنامـه هـای تعييـناین. کنار بگذارید  

اميــدوارم بـا. اسـت   بر اساس نظر اکثریت اعضای کميته طرح ریزیو تصميم گيری شده               شده
 این دست خواهد داشـت، جشــنوارهتوجه به مشکالتی که برگزاری فستيوالهای بزرگی از            

همان گونــه.  کيفيت و طبق برنامه های اعالم شده برگزار کند             بتواند برنامه ها را با باالترین        
شنواره خواهنــد آمـد و بسـيار                     که  مهـم اســت کـه انتظــار مــی رود هـزاران نفـر بــه دیــدن ج

من فکر می کنم فستيوال تيرگان یکی .جشنواره برنامه را به بهترین نحو برنامه ریزی نماید        
 ایرانـی کانـادا و شــاید بزرگـترین در بيـن ایرانيـان مقيـم خـارج از               از رویدادهای مهمدر جامعه      
 ایرانـی، بـا شــرکت دراز این رو، بسيار اهميت دارد که جامعــه           .کشور در سراسر دنيا باشد      

 ایــن جشــنواره را پشــتيبانی نمــوده و بــابرنامــه هــای مــورد عالقــه خــود در حــداکثر تــوان،     
به نظر من یکی از هدف های ایـن جشــنواره.  همکاری نماید  داوطلبانی که کمک می کنند      

 فرصــتی اســت بــرای کســانی کــه عالقــه منــد هســتند بــا فيلــم ســازان،         فــراهم ســاختن  
 پرسشـو پاسـخ شـرکتنـام آور دیـدار کننـد و در جلسـات             . . نویسندگان، موسيقی دانان،        

 بتـوانيم امکـان دعـوت از اسـتعدادهایاميدوارم که در آینده فرصـتی دسـت بدهـد تـا              . کنند
 گوناگون هنری مانند سينما، ادبيات، تئاتر و موسيقی فراهـم        جدید و جوان را در زمينه های     

 .آوریم

  بخش داوطلبان ترجمهسپيده سليمی از

 کهحدود ده ماه است. عنوان داوطلب با فستيوال تيرگان همکاری می کنم من از ژانویه به
  ترجمه می کردم و در حالدر ایران برای روزنامه ها و مجالت مختلف. به کانادا آمده ام

 تابستان گذشته که تازه.  شفاهی هستمحاضر مشغول گذراندن دوره ای برای مترجمی
  های فرهنگی متعددی مربوط به مليتهای مختلف را دیدمکهبه تورنتو آمده بودم فستيوال

  روشاین. موسيقی، رقص، صنایع دستی و غذاهای اینفرهنگهاآشنا می کردندمردم را با
  هزینه است بهمعرفی فرهنگی که برای مخاطبان هم سرگرم کننده و هم بسيار کم

  جامعه ایرانی هم می توانست باهمان موقع آرزو کردم ای کاش. نظرم خيلی جالب بود
 چند ماه.  همشهری هایمان در تورنتو معرفی کندروشی مشابه فرهنگ غنی ایرانی را به

  های فارسی زبان مطلبی درباره فستيوال تيرگان خواندم و واقعابعد در یکی از نشریه
از.  به آنها پيوستمبه این ترتيب با گروه داوطلبين فستيوال تماس گرفتم و. خوشحال شدم

  فستيوال همکاری کنم که تا به حال بيشتر درآن زمان سعی کردم در حد توانایی خودم با
 دیدن گروه فعال و پرکار داوطلبان که اغلبشان هم از جوانان.  استقالب ترجمه متون بوده

  فرهنگ ایرانی بهایرانی هستند واقعا لذت بخش است و تالش این گروه برای شناساندن
  همه ما به عنوان مهاجران ایرانیجامعه جدیدمان قابل تقدیر است چرا که موجب ميشود

 اميدوارم برگزارکنندگان فستيوال بتوانند. پيدا کنيمتبار جایگاهبهتریدر کشور جدیدمان
  که شروع کرده اند به بهترین شکل ممکن به پایان ببرند و فرهنگ غنیحرکت عظيمی را

 .ایرانی را به نحو شایسته ای معرفی کنند
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