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 فريبا صحرايی
 روزنامه نگار در کانادا 

 " يکی بود يکی نبود: "جشنواره تيرگان در تورنتو
بوی کباب و نوای ساز و آواز ايرانی ساحل درياچه انتاريو را در جنوبی ترين نقطه شهر پر کرده بود؛ گويی ايرانی کوچک را به 

 . تورنتو آورده بودند

 . تورنتو در روزهای اخير ميزبان شمار زيادی از ايرانيان بود و هزاران بازديدکننده داشت" هاربرفرونت"مرکز فرهنگی 

برخی فرصت يافتند تا فرهنگ و هنر ايرانی را به کودکان خود معرفی کنند و تعطيالت آخر هفته را درکنار دوستان و يا خانواده شان 
 . در هوای دلپذير و آفتابی سپری کنند

 .عده زيادی هم ميهمان خارجی داشت" يکی بود، يکی نبود"فستيوال تابستانی تيرگان با عنوان 

محل برگزاری جشنواره اين فرصت را فراهم کرده بود که رستوران داران، شيرينی فروشان و خوراک پزی های ايرانی بتوانند 
 . کباب کوبيده در اين ميان مورد توجه بيشتر بازيدکنندگان خارجی قرار داشت. محصوالت خود را عرضه کنند

برای بازديدکنندگان خارجی جشنواره موسيقی و . ساکنان تورنتو از اقوام و نژادهای مختلف به ميهمانی تابستانی ايرانيان آمده بودند
 . رقص ايرانی، صنايع دستی ايران، زيور آالت، غذاها و تنقالت ايرانی جذابيت خاص خود را داشت

تنوع گوناگون جشنواره در بخش هايی مثل موسيقی رقص تئاتر، سينما، ادبيات، هنرهای بصری، کودکان و نمايشگاه عکس از 
 . ويژگيهای ان محسوب می شد

 . برنامه های مربوط به موسيقی و رقص و تئاتر با استقبال خوبی مواجه شدند و صف های طويل برای ديدن آنها تشکيل شده بود

ساز و نوازنده ايرانی، به عنوان نخستين برنامه هنری جشنواره تيرگان، در دو بخش و در حضور  کنسرت محمد رضا لطفی، آهنگ
 . ها در فضايی باز و در کنار درياچه ی اونتاريو اجرا شد نزديک به هزار تن از ايرانيان و کانادايی

سعيد شنبه زاده، موسيقيدان و رقصنده، دريا دادور، آهنگ ساز، ساشار ظريف، رقصنده، جواد مجابی، مهشيد اميرشاهی، نويسنده، و 
 . آيدين آغداشلو در زمره هنرمندان حاضر در جشنواره بودند

 .درصد آن به طور رايگان ارائه شد 90برنامه طی روزهای برگزاری به اجرا گذاشته شد که حدود  50در مجموع حدود 

کانون فرهنگی هنری ايرانيان تورنتو به عنوان مجری اين فستيوال حدود دو سال به طراحی و برنامه ريزی برای برگزاری آن 
 .پرداخت

طبق گفته برگزارکنندگان اين جشنواره تعدادی از ميهمانها و هنرمندان ايرانی به دليل سخت گيريهای دولت کانادا در زمينه صدور ويزا 
 . از شرکت در برنامه بازماندند

 . نفراز ايرانيان مقيم تورنتو به طور داوطلبانه در بخش های برنامه ريزی، تدارکات و برگزاری جشنواره مشارکت کردند 250حدود 
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ژوئيه در شهر تورنتو برگزار شد و رسانه های جمعی اين شهر در بخش هايی از پوشش خبريشان به  20تا  17اين جشنواره از تاريخ 
 : تصاويری از اين برنامه ها را در زير ببينيد. آن پرداختند
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