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»يکی بود، يکی نبود«تا » زير گنبد کبود«از 

 باستانی ايران است که تا های جشن تيرگان از جمله جشن
 کنون کمتر به آن پرداخته شده و شايد برای بسياری

تابستان . افسانه و اسطوره تيرگان هنوز ناشناخته باشد
هنری در شهر  - بزرگ فرهنگی امسال اما يک رويداد

يا »  نبوديکی بود، يکی«افتد با عنوان  تورنتو اتفاق می
ريزی شده،  جشنواره تيرگان، که اگر آن گونه که برنامه

های فرهنگی هنری  ترين حرکت  از بزرگانجام شود، يکی
.ايرانيان مهاجر خواهد بود

نژاد، مدير اجرايی جشنواره تيرگان در گفت و گويی با   آرينمهرداد
  سابقه اين رويداد فرهنگی هنری ايرانيان در کاناداراديو زمانه از

:گويد می

 
 نژاد، مدير اجرايی جشنواره تيرگان  آرينمهرداد

که هفدهم تا بيستم ماه »  بود، يکی نبوديکی«فستيوال 
»هاربرفرانت سنتر« در)  تيرماه٣٠ تا ٢٧(جوالی امسال 

شود، در حقيقت  به مناسبت جشن تيرگان برگزار می
دوستانی که در .  دانشگاه تورنتو بوده استشروع آن از

 صورت داوطلب کردند و به دانشگاه تورنتو کار می
کردند، دو سال پيش تصميم  فرهنگ ايران را ترويج می

در مرکز » زير گنبد کبود« فستيوالی را به نام گرفتند
 ٢٠ دهند که حدود برای نوروز انجام» هاربرفرانت«

در » زير گنبد کبود«ما در . هزار بازديد کننده داشت
 رقص، موسيقی، تاتر، سينما و هنرهای تجسمیهای زمينه

. داشتيمهايی هم برای کودکان و برنامه

 
لينکدونی 
 رادی، روزگاری، آوانگارد بوده اکبر
  است

فروغ نمی خواست برنده جنگهای کوچک 
  و بازنده جنگ بزرگ باشد

   ناياب از نيماعکسهايی ناب و
 ايران اسالمی؛ گفتگو با فرزانه رقص در

  کابلی
 سياه سفيد ژاله اصفهانی در عکسهای

 تاجيکستان و شوروی 
   حرامزاده تاريخ اممن: سلمان رشدی

  فتوبالگ مهدی شادکار
تهران ديگر انار « فيلم مستند نگاهی به

 » ندارد
   مارکز در ايران توقيف شدآخرين کتاب

   باب ماشينتامالتی عکاسانه در

 آخرين مطالب
يکی بود، يکی «تا »  گنبد کبودزير«از 
  »نبود

جوانان ايرانی عاشق موسيقی  »زير و بِم«
  در مهاجرت

  » چرچيل ايران بودقوام،«
  شود  در کانادا اجرا مینمايش حالج
  ! انتظار گودوهمچنان، در

هنوز هم صددرصد :  انصاریانوشه
  ام مشهدی

   تاتِر سياسی نداريمدر ايران،
   چخوف ايران بوداکبر رادی،

 اسفندگان، روز بزرگداشت زن در جشن
  ايران باستان
در دانشگاه » احمد بورقانی« مجلس يادبود

  تورنتو

موضوعات 
  آموزش و پرورش

  کوچه  پساز کوچه تا
  تورنتو
  خبر

  دانشجويان
   کاناداسياست در

  سياسی
  سينما
  قانون

  محيط زيست
  مهاجرت
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 ٢٠٠۶استقبال بيش از حد از زير گنبد کبود در نوروز 
که يک » هاربرفرانت« هم دوستان ما و هم باعث شد که

 کاناداست، تصميم مرکز فرهنگی هنری بسيار مهم در
گرفتيم که اين کار را به فضای باز و تابستان بياوريم و 

يکی بود، « همين هم جشنواره تابستانی تيرگان يا برای
 مناسبت جشن تيرگان است، که در حقيقت به» يکی نبود
.ريزی شد برنامه

 اين جشنواره شرکت  هنرمند قرار است در١۵٠حدود 
  هزار دالر دارد که البته همه۶۵٠ای حدود  بودجه. کنند

اگر قرار بود که اين . کنند داوطلبانه روی آن کار می
 بگيرند، اين جشنواره باالی يک داوطلبان همه حقوق

 بيش از شود که ميليون دالر هزينه داشت و تخمين زده می
تعداد . صد هزار نفر از اين جشنواره بازديد کنند

 دارند در اين فستيوال و جشنواره داوطلبانی هم که االن
. هستند نفر٢٠٠کنند، بيش از  کار می

 را که در نوروز برگزار» زير گنبد کبود«چرا فستيوال 
کرديد، به تابستان انداختيد؟ در حالی که نوروز 

 برای فستيوالی که مناسبت گذاری باشد توانست پايه می
خوبی هم دارد؟

ترين جشن ايرانيان است که   مهمنوروز. حق با شما است
 کانادا وجود اما يک اشکالی که در. گيريم همه ما جشن می

دارد، اين است که هوا سرد است و در نوروز، جاهايی که
 باشد و بشود جمعيت زيادی را جمع کرد، کم سرپوشيده

 که بشود اين کار ها هم آن قدر بزرگ نيست است و بودجه
کنيم هم نوروز را جشن  برای همين سعی می. را کرد

 آمديم گفتيم تيرگان، جشن ايران باستان را که بگيريم و هم
 بوده، جشن بگيريم که هنوز در قديم به اندازه نوروز مهم

.گيرند  میهم در بعضی از جاهای ايران آن را جشن

 که بتوانيم در گفتيم هم تيرگان را زنده کنيم و هم اين
تابستان، که هوای تورنتو هم در آن موقع خيلی خوب است

جا   از کشورهای ديگر به اينهای ديگر و حتی ايرانی
ها   ايرانیکه همه آيند، ميعادگاهی ايجاد کنيم برای اين می

.دور همديگر جمع بشوند

به همت گروهی از »  کبودزير گنبد«گفتيد که فستيوال 
افرادی که در دانشگاه تورنتو بودند، آغاز شد و يک کار

  هنر
  هنز

  وبالگ
  ونکوور

  کاريکاتور
   کاناداکانادا،
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يکی «حاال فستيوال . باره شکل گرفت جمعی بود که يک
که کنند يا اين  افراد برگزار میرا آيا همان» بود، يکی نبود

خواهد به   میتشکيالت يا نهاد يا سازمانی شکل گرفته که
 دهد؟ها را انجام دار اين فعاليت صورت مرتب و ادامه

 ای که زير گنبد کبود را در دو سال پيش از آن هسته اوليه
برگزار کرد، چهار يا پنج نفر آمدند و به اتفاق دوستان 

 يک سازمان غيرانتفاعی ثبت ديگر، تصميم گرفتند که
 به طور بکنند که بتواند اين کار را همه ساله يا دوساالنه

مداوم انجام بدهد و فرهنگ و هنر ايران را آن طور که 
. جهان غرب و حتی به خودمان بشناساندشايسته است، به

؛ چه»يکی بود، يکی نبود« و برگرديم به فستيوال تيرگان
کنيد؟  میهايی در اين فستيوال به مردم عرضه برنامه

 رقص، موسيقی،: اين فستيوال در شش زمينه برنامه دارد
ما دو سال پيش . تئاتر، سينما، هنرهای تجسمی و ادبيات

که ادبيات بخش بسيار  به خاطر اين ادبيات را نداشتيم؛ ولی
 آمديم دهد، امسال بزرگی از فرهنگ ما را تشکيل می
های بسيار بسيار خوبی  ادبيات را اضافه کرديم و برنامه

که بسيار جالب » نقالی« داشت از جمله در ادبيات خواهيم
.خواهد بود

گويی است  سرايی يا قصه  داستانيک بخشی هم داريم که
 به زبان اين کار که. شود که توسط يک کانادايی انجام می

های دوم و سوم  انگليسی هم خواهد بود، مسلمًا برای نسل
جا به دنيا آمده اند و با زبان انگليسی   اينها که ايرانی

. خواهد بودمأنوس و آشنا هستند، بسيار جالب

دانند اسطوره تيرگان چيست  نمیها خيلی
از .  زبان فارسی استها طبعًا به محتوای اين برنامه
ها که جنبه ديداری دارد، کسان ديگری  بخشی از برنامه

هدف اصلی . توانند استفاده کنند  ايرانی نيستند، میهم که
 فرهنگ و هنر ايران به شما نشان دادن و معرفی کردن

خواهيد پلی  نسل دوم مهاجران است يا به اين طريق می
ها هم   بزنيد و فرهنگ و هنر ايرانی را به غير ايرانیهم

 بکنيد؟معرفی
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يکی از اهداف. کنيم در حقيقت ما چندين هدف را دنبال می
ما اين است که اين پل فرهنگی را بين فرهنگ غنی و کهن

 دنيا بزنيم و خب اين خيلی خودمان با فرهنگ اين طرف
يک مرکزی است » هاربرفرانت«به هر حال . مهم است

تواند هنرمندان های غربی دارد و می  دسترسی به رسانهکه
های گروهی آمريکای شمالی   رسانهما و هنر ما را در بين

.ترويج کند و اين خيلی حسن است

کنيم، اين است که مردم   ديگری که دنبال میاهداف
 مقداری اعتماد خودمان را دور همديگر جمع کنيم و يک

ها بدهيم که بله، ما اين فرهنگ را داريم و  به نفس به آن
مان داريم،   به آن چيزهای باارزشی که در فرهنگواقعًا

. چه داريمگذاريم و بدانيم واقعًا ارج می

ها من مطمئنم خيلی از ايرانی. شايد خيلی از ما اصًال ندانيم
داستان تيرگان و اين را که اصًال يک چنين جشنی وجود 

 بوده، ممکن است درست داشته و اسطوره تيرگان چه
 که آرش کمانگير که بوده، چه کار کرده يا چه اين. ندانند

.ای در تاريخ و فرهنگ ما است اسطوره

های دوم و   که نسلبنابراين يک هدف ديگر ما اين است
 با فرهنگ ايران اند،  جا بزرگ شده سوم خودمان را که اين

. ها ممکن است مشکل هويتی داشته باشند آن. آشنا کنيم
آيند،  کنند و بيرون که می  میچون در خانه فارسی صحبت

 و انگليسی است و واقعًا ممکن است که سردرگم باشند
شان کجا است و از  ندانند که به کجا تعلق دارند و ريشه

.اند  آمدهکجا

 ۶٠٠به بودجه اين فستيوال اشاره کرديد که بيش از 
محل تأمين اين بودجه به چه ترتيبی بوده. هزار دالر است

است؟

هايی که دولت کانادا   درصد اين بودجه را ما از کمک١٠
البته . کند، توانستيم تأمين بکنيم های مختلف می  بخشدر

های  که تمام سازمان  خاطر اينخيلی کار مشکلی است؛ به
 ها دسترسی دارند و يک حالت ديگر هم به اين کمک

.رقابت وجود دارد

 کنيد و به اين شما يک برنامه پيشنهادی تهيه می
کنند که به  ها قبول می فرستيد و آن های دولتی می سازمان
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يا برنامه شما ارزش اين را دارد .  ندهندشما پول بدهند يا
.  آن بدهند؛ يا نهگذاری کنند و پول به که روی آن سرمايه

.آيد جا می  درصد بودجه از آن١٠

يی است  ها  از يک تعداد برنامه درصد ديگر آن١٠حدود 
 ۵٠ چون ما بيشتر از. فروشيم که ما برای آن بليت می

ها برای همه رايگان  درصد اين برنامه٩٠برنامه داريم که 
ها بليت   برنامه است که ما برای آنچهار يا پنج. است
.آيد جا می  آن درصد هزينه فستيوال از١٠فروشيم و  می

يک سری غرفه در فستيوال داريم که هفت رستوران 
 فروشگاه است که ما سعی کرديم اين ١۶ ايرانی و
کنند و به   میها را به کسانی که کارهای فرهنگی فروشگاه

توانند به مردم  نوعی فرهنگ و هنر ايران را می
جا  يک بخشی از درآمد از آن.  دهيمبشناسانند، اجاره

.آيد می

ها و تجار ايرانی يا   بيزنسيک مقداری هم از حمايت
ای   برنامهبه عالوه يک. آيد های مردمی می اهداها و کمک

داريم که بتوانيم ميهمانی بزرگی با حضور همه اين
. مردم هم بليت بخرند و بيايندهنرمندها بگيريم و

 تصاوير انقالب مشروطهنمايشگاه
 هفدهم تا بيستم که اين فستيوال در تاريخ با توجه به اين

ماه ژوييه برگزار خواهد شد و زمان زيادی هم به آن 
ها بر اساس جدول   آيا تا به حال برنامهنمانده است،

 است؟شده، به خوبی پيش رفته بينی پيش

 ايم ها تا به حال خيلی خوب پيش رفته و ما توانسته برنامه
 هزار دالر آن۵٠٠ يا ۴۵٠ هزار دالر، حدود ۶۵٠از اين 

 هزار دالر هنوز کسری ١۵٠  تا١٠٠را درست کنيم و 
 منابعی کهداريم که اميدوارم اين را هم بتوانيم به زودی از

.تان عرض کردم، تهيه کنيم خدمت

 است از ايران يا اروپا بعضی از هنرمندهايی که قرار
 فرستاديم وها دعوتنامه خواهند که برای اين بيايند، ويزا می

. نکنندها ويزا بدهند و مشکل ويزا پيدا اميدواريم که به آن
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 اعالم سايت فستيوال تيرگان وبهای ما در  ليست برنامه
 من يک چيزی را که فراموش کردم بگويم، اين شده و

 بسيار بزرگی از است که ما امسال يک نمايشگاه بسيار
های انقالب مشروطيت در اين جشنواره خواهيم  عکس

شود که  اهدا می» ايرانيکا«ی  نامه  دانشداشت که از طرف
اصًال آن چادر را  .دهند آورند و نمايش می ها را می عکس

آقای دکتر احسان . ايم اختصاص داده» ايرانيکا«به 
آورند و صد تا عکس   خودشان تشريف میيارشاطر

 ٩٠ در ۶٠ از انقالب مشروطيت در ابعاد» اوريجينال«
.سانتيمتر است

 نمايشگاه کنم که اين شماری می من خودم دارم لحظه
االن در حال صحبت با چند تن. برگزار بشود و آن را ببينم

ها که  هستم که آن) انقالب مشروطيت( از متخصصين
 بگذارند و اين ساعته برای مردم بيايند و تورهای يک

ها را برای مردم توضيح بدهند که مشروطيت چه  عکس
ها   شروع شده و به کجا رسيده و اين عکسبوده؛ از کجا

.گويند چه می

 را قصد داريد که به دو زبان فارسی و اين برنامه
انگليسی برگزار کنيد؟

 حقيقت هنوز فکر اين را نکرده ايم که به دو زبان در
چون افرادی که .  يا نهفارسی و انگليسی برگزار کنيم

ولی من . اند خواهند اين کار را بکنند، مشخص نشده می
ها باشد؛ با تأکيد  کنم که ترکيبی از هر دوی آن  میفکر

. فارسیبيشتری روی زبان

 هنر ايران در جشن تيرگانبزرگان
 در بخش ادبيات، های مختلف فستيوال که گفتيد در بخش

های  سينما، تئاتر، رقص و غيره است، کدام يک از چهره
کنند؟  معروف شرکت میشاخص و

 استاد تان عرض بکنم توانم خدمت در موسيقی می
. آورند محمدرضا لطفی و گروه شيدا از ايران تشريف می

آورند و آقای مسعود  فرانسه تشريف میخانم دريا دادور از
»بهنا« گروه گروهی به نام. شعاری، آقای حسين بهروزی

های تکنو و  ما يک سری گروه. آيند است که از ايران می
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 نظر بدهيد

 

.کنند ها هم برنامه اجرا می  داريم که برای جوانها هم اين

شان از  و گروه» آناهيت جانبازيان« در بخش رقص خانم
قلم از   مشکينآقای شاهرخ. آورند آنجلس تشريف می لس

زاده و گروهشان هم از فرانسه  فرانسه و آقای سعيد شنبه
.آورند  میتشريف

در هنرهای تجسمی افراد بسيار بسيار سرشناس و
آقای آيدين آغداشلو، .  هنر ايران را داريمهای سنگين مهره

 دبيری، آقای غالمحسين آقای فرشيد مثقالی، آقای بهرام
. ديگرنامی، آقای محمد احصايی و خيلی از عزيزان

در بخش تئاتر آقای سهيل پارسا، خانم نيلوفر بيضايی و
شان کارهای بسيار زيبايی را   پسيانی هر کدامآقای آتيال

.روی صحنه خواهند آورد

 سينما آقای خسرو سينايی و آقای عباس کيارستمی را در
 مهرجويی که البته هنوز آقای داريوش. خواهيم داشت

 کنيم؛ چون يک مقدار در ايران داريم با ايشان صحبت می
. آورند يا نه دانيم که اصًال تشريف می گرفتار هستند و نمی

های   تشريف نياورند، يکی از هنرپيشهولی خودشان هم
.جا  اينآورند فيلم درخت گالبی ايشان تشريف می

در ادبيات خانم مهشيد اميرشاهی و از بزرگان ديگری که 
کنند، آقای جعفر والی، ناصر   فستيوال شرکت میدر اين

 سولی، ساشار ظريف تقوايی، هنرمند خوب شهرمان آقای
.و خيلی از دوستان ديگر هستند

.) شود  میسايت منتشر نظر شما پس از تاييد دبير وب(
 :نام

 
 ) شود  مانده، منتشر نمیتان نزد ما نشانی ايميل( :آدرس ايميل

 

 تغيير زبان 
 : متن نظر
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