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فستيوال تيرگان گام به صحنه اصلي

ي براي مدت چهار روز ميزبان فستيوال تيرگان خواهد بود؛ فستيوالي در  هاربر فرانت سنتر تورنتو در ماه جوال
دراين. آمد برنامه هنري، موسيقي و رقص به اجرا در خواهد 50بزرگداشت هنر و فرهنگ ايراني آه طي آن بيش از 

ت  عطر غذاها و تنقال. چهار روز فضاي هاربر فرانت سنتر ُپر از نواهاي روح بخش موسيقي ايراني خواهد شد
بعضي . جوردي، عنابي، سرخابي رنگارنگ خواهد شد ايراني مشام ها را تازگي خواهد بخشيد و همه جا پوشيده با ال

 . از بهترين آثار موزيك، تئاتر، ادبيات، رقص و هنرهاي تجسمي ايراني به نمايش در خواهد آمد
 . هاربر فرانت سنتر در طول تابستان تماشايي خواهد بود، و بخصوص در اين چهار روز

برنامه آوچك و بزرگ، در داخل يا خارج از سالن، از آوتاه و تكروزه  4000هاربر فرانت سنتر با ميزباني سالي 
 .اي، در قلب زندگي فرهنگي تورنتو جا دارد گرفته تا برنامه هاي دو هفته

هاربر فرانت سنتر بازديدآنندگان خاص«: دآتر ماريا صباي مقدم يكي از سرپرستان هنري فستيوال تيرگان مي گويد 
مطمئنًا » .افراد مشابه من فراوانند. من خودم به طور مرتب در زمان فستيوال ها از آن ديدن مي آنم. خود را دارد

فستيوال تيرگان افراد بسياري را از خارج از آاميونيتي ايراني به خود جلب خواهد آرد، نظير آساني آه به طور 
. مرتب از برنامه هاي هاربر فرانت سنتر ديدن مي آنند، و يا توريست هايي آه در اين فصل به تورنتو مي آيند

 تاريخچه هاربر فرانت سنتر

 
 
 

 در فاصله خيابان يانگ، آمي بعد از خيابان يورك را  اراضي واقع در بين خيابان آوئينز آواي غربي و بندر تورنتو،
نظير  Crown Corporationخريداري آرد تا در قالب يك آورپوريشن خاص  1970دولت فدرال در اوايل دهه 

علت اين اقدام، بخشًا به خاطر شكاياتي بود آه از تورنتو به اوتاوا . اداره شود -تلويزيون سي بي سي  -شبكه راديو 
و بازي هاي  1967مي رسيد و در آن گله مي شد آه در حالي آه مبالغ هنگفتي پول به واسطه نمايشگاه بين المللي 

از طرف ديگر اين منطقه از. در مونترال سرمايه گذاري شد، ولي تورنتو از اين بابت ناديده گرفته شده 1976المپيك 
بندر تورنتو آه در گذشته بندري صنعتي و مهم به شمار مي رفت، اينك براي تجديد حيات خود سخت نيازمند آمك 

 . بود
 

هنوز 1982تا سال . قانه و هنري، سرعتي آهسته داشت هاي خال روند تبديل اين منطقه به چنين مرآز امروزي فعاليت
در اطراف آن نيز . ترمينال قديمي آوئينز آواي به مجموعه فروشگاهي، اداري و تفريحي فعلي مبدل نشده بود

 حتي مايك هريس نخست وزير سابق اونتاريو را در خود جاي دادند، قد  ساختمان هاي مسكوني آاندومينيوم آه بعدًا
 . آشيدند

و . به مرور زمان، هاربر فرانت سنتر رشد آرد و بخصوص در طول تابستان، بازديدآنندگان بيشتري را شاهد شد

مهمترين معيار انتخاب برنامه های کيفيت : دکتر ماريا صبای مقدم يکی از سرپرستان هنری فستيوال تيرگان
آنهاست
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 . ، به سازماني غيرانتفاعي تبديل گرديد1991سرانجام در سال 
، هاربر فرانت سنتر بخش اعظم بودجه مورد نياز خود را )آران(به عنوان يك آورپوريشن تاسيس شده توسط دولت 

شين جرارد، از بخش ارتباط با رسانه هاي . آند، و داراي ساختار اداري منحصر به خود است از دولت دريافت مي
ً سالي هزاران برنامه در هاربر فرانت سنتر اجرا مي شود آه از نظر مقياس و  در حالي آه عمال« :مرآز مي گويد 

 ».مضمون، با هم متفاوت هستند، ولي همه آنها مرّوج تنوع فرهنگي از طريق انواع هنرها هستند
بسياري از اين برنامه ها در واقع توسط گروه هاي مختلف آاميونيتي ارائه مي شوند آه در اين موزائيك فرهنگي 

به گفته شين جرارد. غني يعني تورتنو جا دارند؛ از آارگاه هاي حرفه اي تا فستيوال هاي غذا تا آنسرت هاي موسيقي
اگر آسي بخواهد برنامه اي را آوچك يا بزرگ، براي فرهنگ خودش، سازمان دهد، مرآز هاربر فرانت سنتر هر 

 . آمك تدارآاتي آه بتواند، در اختيار او مي گذارد
  فستيوال تيرگان، نمونه بزرگترين فستيوال زيرگنبد آبود

آه ماريا صباي مقدم از اعضاي آن است، همكاري خود را با ) ICCAC(مرآز ايراني آانادايي براي هنر و فرهنگ 
 . مرآز هاربر فرانت سنتر با جشنواره زير گنبد آبود شروع آرد

شيمي در دانشگاه تورنتو به آانادا  -سال قبل، براي اخذ مدرك دآترا در تئوري فيزيك  20دآتر ماريا مقدم حدود 
او و گروهي از . مهاجرت آرد، و آن زماني بود آه جمعيت ايراني در آانادا هنوز خيلي جوان و رو به رشد بود

آانادايي براي هنر و فرهنگ و هيات مديره تيرگان را تشكيل مي  -آه در نهايت مرآز ايراني  -آانادايي ها  -ايراني 
و چنين بود آه شروع به سازمان دادن . ضرورت نزديك آردن اعضاي آاميونيتي به يكديگر را تشخيص دادند -دهند 
 . ه آردندها و سخنراني هاي آوچك در دانشگا برنامه

بنابراين .  نگه درايم، و استقبال از آنها خيلي خوب بود ما سعي آرديم آه آيفيت برنامه ها را بسيار باال«: او مي گويد 
 ».فكر آرديم آه مي توانيم قدمي به جلو برداريم

هدايت آرد آه" زيرگنبد آبود"به نام  2006اين برنامه ها گروه مذآور را به سمت سازمان دادن فستيوال موفق مارچ 
فستيوال تيرگان اميدوار است آه همان پرده . نمايشي قومي از استعدادهاي عمدتًا محلي در زمينه هنر و موسيقي بود

 .  منتهي در ابعاداي وسيعتر، ارائه دهد هنري و فرهنگي را،
در فستيوال قبلي ما فقط دو هنرمند بين المللي . ف ميان دو فستيوال در اندازه آن است اختال« :ماريا مقدم مي گويد 

آري مك دانلد معاون » .تن از آنان از ايران مي آيند 40تا  30داشتيم، اما اينك اآثريت هنرمندان بين المللي هستند آه 
براي ما خيلي ارزشمند است آه « :گويد  هنري در دپارتمان آاميونيتي و آموزشي مرآز هاربر فرانت سنتر مي

مشارآت در چنين سفري يعني ارتقاي فستيوال به . گروهي با ما آار آنند، و سپس به صحنه اي بزرگتر گام بگذارند
 » .مرتبه بعدي، واقعًا ارزشمند است

در حالي آه بيشتر برنامه هايي آه در هاربر فرانت سنتر برگزار مي شوند، به صورت اجاره اي هستند آه مرآز در 
آنها دخالت اندآي دارد، اما در بعضي از فستيوال هاي بزرگتر، مرآز به صورت توليدآننده مشترك، عمل مي آند، 

 .آه فستيوال تيرگان يكي از آنهاست
آارآنان هاربر فرانت سنتر در زمينه هاي مرتبط با سايت، توليد، تبليغات، حمل و نقل و همه جزئيات سازماندهي يك 

آند،  در زمينه انتخاب هنرمندان و برنامه ريزي نيز، مرآز همكاري مي. فستيوال بزرگ، با آميته همكاري مي آند
 . اما در نهايت تصميم گيري را به آميته واگذار مي آند

آاميونيتي و توانمندي هاي هنري آن را بهتر از ما مي ) آميته مذآور(مطمئنًا پارتنر ما «: آري مك دانلد مي گويد 
 » .بنابراين ما در زمينه برنامه ريزي به برنامه هاي آنها اعتماد زياي داريم. شناسد

عات دست اول و آشنايي بيشتر را با موزيك، غذا، هنر و فرهنگ ايراني  در حالي آه سازمان دهندگان تيرگان اطال
دارند، ولي اين آارآنان با تجربه هاربر فرانت سنتر هستند آه مي دانند چگونه يك برنامه بزرگ و موفق را در طول 

 . چند روز بگردانند
هزار نفر  100بيشتر از  -ي جوال 20تا  17 -سازمان دهندگان فستيوال تيرگان انتظار دارند آه در طول ايام فستيوال 

فستيوال در واقع جشن باستاني تيرگان را آه در فرهنگ غني سه هزار ساله ايران ريشه مي گيرد، . از آن بازديد آنند
هدف آن معرفي و عرضه فرهنگ هاي گوناگون متعلق به ايران است؛ از زبان ها گرفته تا مذاهب و . دارد گرمي مي
 .مناطق

 
 انتخاب هنرمندان و چالش تامين پول

ت اين است آه انتخاب هنرمندان و برنامه ها بر اساس چه معياري صورت مي گيرد؟ دآتر ماريا مقدم  يكي از سواال
ي برنامه است، اين از نظر من مهمترين چيز و  معيار مطلقًا آيفيت باال« :م تورنتو مي گويد  در پاسخ به اين سوال سال
 » ! آم و بيش تنها معيار است

آري مك دانلد آه خود داراي تجربيات تئاتري و بيش از هفت سال سابقه آاري با مرآز هاربر فرانت سنتر است، در 
مي خواهيم تضمين آنيم آه در اينجا هنرمندان حرفه اي را به روي صحنه خواهيم آورد؛ آنها بايد« :اين باره مي گويد 

 » .از سطح آيفيت معيني برخوردار باشند
آري مك دانلد اضافه مي . در عين حال، فستيوال سعي دارد آه به هنرمندان آمتر شناخته شده نيز فرصت دهد

هر آسي آه تا اين اندازه تجربه دارد مي تواند شرآت آند، "ما هرگز نمي خواهيم آه خطي بكشيم و بگوئيم « :آند 
زيرا بسيار مهم است آه هنرمندان رو به ظهور را معرفي آنيم، و اين فستيوال قطعًا همين آار " توانيد ولي شما نمي
 » .را مي آند
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عبور مي آند و صحنه ها و آارگاه هايي را براي مشارآت " تماشاي محض"وه بر اين، فستيوال از مرز  عال

 . ن، و نيز آارگاه هاي آارتون و عروسك براي نوجوانان و آودآان فراهم مي آورد بزرگساال
طبق . مثل ديگر برنامه هايي آه در مقياس بزرگ برگزار مي شوند، تامين بودجه هميشه چالشي به شمار مي رود

 گرانت  دالر از طريق اسپانسرها، 404‚490 عات مندرج در وب سايت تيرگان، تا ابتداي ماه جون رقمي معادل  اطال
دالر آسري وجود داشته است تا هدف فستيوال آه  245‚510 ها، و ديگر برنامه هاي تامين پول، فراهم آمده و هنوز 

 . ر است حاصل آيد هزار دال 650
يي داريم در انتهاي فستيوال  گاال. ما هنوز به پول نياز داريم و در حال جمع آردن پول هستيم« :ماريا مقدم مي گويد 

هنرمند در آن شرآت دارند  150حدود . آه مي خواهيم براي آن بليط بفروشيم، آه برنامه اي شگفت انگيز خواهد بود
تامين هزينه هاي سفر و اقامت هنرمنداني آه از اقصي نقاط » .آه مردم فرصت خواهند داشت آنها را مالقات آنند

هنرمندي آه از ايران مي آيند، آساني آه از  30وه بر بيش از  عال. ً بزرگترين چالش است جهان مي آيند، احتماال
بسياري از هنرمندان محلي در آانادا نيز در برنامه ها شرآت خواهند . اروپا، امريكا و ديگر نقاط آسيا خواهند آمد

گرنت دريافت آرده ولي هنوز،  -فدرال، استاني و شهري  -آميته برگزاري فستيوال از سطوح سه گانه دولت . داشت
 .هاي توليد و تبليغاتي آم مي آند مرآز هاربر فرانت سنتر در تامين هزينه. مثل هميشه، آافي نيست

فستيوال تيرگان، فقط يكي از فستيوال هاي بزرگ فرهنگي است آه امسال در مرآز هاربر فرانت سنتر برگزار مي 
 .شود، ولي مطمئنًا جزو فستيوال هاي متمايز و پرطرفدار خواهد بود

دريا داور، يکی از هنرمندانی که در فستيوال تيرگان در تورنتو هنرنمايی می
کند
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