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توسط کانون فرهنگـی هـنری ایرانيـان کانـادا در"  یکی نبود   یکی بود،  "جشنواره  
 . شوددر مرکز هاربرفرانت برگزار می 2008ماه جوالی  17-20 تاریخ

شنواره سـال         که بـر پایـه داسـتان آرش 2008 موضـوع ج جشــن تيرگـان اســت 
نی مـی پـردازد                       کمانگير به کنکاش در      نی فرهنـگ و هــنر ایرا در. تنوع و گونــه گو

مد رضـا لطفـی و گـروه 150 نزدیک بـه     طول چهار روز     هنرمنـد و ادیــب چـون مح
 تقوایی، شاهرخ مشکين قلم، آناهيد جانبازیان، داریوش مهرجویی، ناصر         شيدا،

... حورا یــاوری و    آیدین آغداشلو،جعفر والی، سهيل پارسا، مهشيد اميرشاهی،       
 هنرهای تجسمی و برنامــهدر زمينه های موسيقی، رقص، فيلم، تئاتر، ادبيات،         

 . ارائه می دهندهای مخصوص کودکان و نوجوانان هنر خود را

 ایــن جشــنواره آمــوزش و ارتقــا آگــاهی در زمينــه هنرهــایاز هــدف هــای مهــم
 همين دليل در همه بخشها تالش شده که برنامـه هـا از حـدبه. مختلف است  

 فراتــر رونــد و گــامی در جهــت گفــت و شــنيد بيــن بازدیــد کننــدگان و          ارایــه آثــار 
یادگيری برداشـته شـود           در بخــش هنرهـای تجسـمی، برنامـه از حــد           .همچنين 

 برجستهاجرا مـینمایشگاه فراتر رفته و سخنرانی و ميزگرد با حضور هنرمندان               
 گونـاگون از جملـه رقــص،برنامـه هـای آموزشـی مختلـف در زمينـه هــای               . شود

 از هنرمندانی که در زمينه برگـزارییکی. برگزار می شوند ... موسيقی، تئاتر و    
ــه آموزشــی در جشــنواره      ــارگردانبرنام ــد، ســهيل پارســا ک ــاری مــی کن  همک

 زمينه فعاليتهایی که بر جامعـه و درگـير کــردنسهيل در . برجسته ایرانی است   
شی.  دارند،سـابقه درخشــانی دارد     آن در تئاترتمرکز     از برقــراری کالسـهای آموز

یکی بود، "در  . آموزان دبيرستان تا شرکت دادن آنها در جریان آموزش         برای دانش 
 .  پردازدسهيل پارسا به ارایه برنامه آموزشی در تئاتر می" یکی نبود

 . . . ميماند تنها صداست که

ــوزدهم  ــی از دانشــجویاندر روز ن ــان، جمع ــوالی امســال، در فســتيوال تيرگ  ج
 تئاتر به کارگردانی سـهيل پارســا اثـری نمایشـی براسـاس آثـار هـنری                      برگزیده

 .فروغ فرخزاد، را به اجرا می گذارند
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 طراح رقص و کارگردان تئاتر، از جمله هنرمنـدانسهيل پارسا، نویسنده، بازیگر،      
 . که در ميان ما در شهر تورنتو ساکن استایرانی موفقی است

 دانشـگاهی خـود را در زمينـه هنرهـای نمایشــی در دانشــگاهسهيل تحصيالت 
 کــرد و پــس از اتمــام تحصــيل بــه عنــوان بــازیگر و کــارگردان هــنریتهــران دنبــال  

 عرصـهبعد از انقالب ایران و محدودیتهای تازه تئاتر ســهيل        .  به کار شد     مشغول
 دیـد و بـه همـراهفعاليتهای هنری تئاتر ایران را برای رشد حرفه ای خود محدود                

 هم بـه تحصــيل در رشـته تئاتــراو در کانادا     . خانواده اش به کانادا نقل مکان کرد         
Peter Farbridge در دانشگاه یورک به همراه ادامه داد و پس از تکميل دوره تئاتر

 . گذاشترا پایهModern times بازیگر، گروه

Modern timesیکی از غنی ترین موسسات هنری کانادا از لحـاظامروز به عنوان 
گروه شــامل آثـار هـنری مــدرن.  ميشود  فرهنگی شناخته   فهرســت کـاری ایــن 

برای اوليـنکانادایی آثار     کالسيک اروپایی و هشت اثر هنری ایرانی اسـت کــه 
 .  آمریکای شمالی به روی صحنه آمده اندبار در

 پارسا در مدتی کمتر از بيست سالبه کارگردانی سهيلModern times توليدات
 جـایزه را ازآن خـود کـردهبـار ایــن    8شـده و   Dora نامزد دریافت سی و پنج جایزه      

بـرای" دورا"برنده دو جـایزه دیگــر       "پيتر"او همچنين مشترکا با همکارش         . است
 . اقتباسی استبهترین ترجمه و بازی هنری

ـ                    از جمله به    ، مکبـث ـ    1994 یادماندنی ترین آثار سهيل ميتوان از مـرگ یزدگــرد 
 و داسـتان، 2003، داستانهایی از بارش مهر و مرگ ـــ           2001، صندليها ـ     1995

 . داردنام 2007) اثر احمد غزالی (گوسفند و نهنگ 

 ترین کار سهيل در سالهای اخير، کــار مشـترکش بــا برایــانبی تردید پر اهميت     
.اســت 98 ترجمــه و تطبيــق افســانه ایرانــی آرش کمــانگير در ســال         کویــرت در 

 ازایــن اثـر تلفيقـی     .  کار سهيل و برایان صورت امروزی این داستان است                  حاصل
 . نظيرقصه گویی و تئاتر است بر زمينه ای از نور و صداپردازی بی

شـد کــه بـرای" دورا" آرش نـامزد دریافـت پنـج جـایزه هـنری                 سهيل برای اثرش   
آرش.  کــارگردانی و بهــترین طراحــی صــحنه ایــن جوایــز را دریافــت کــرد       بهــترین

 کشـورهای ایــران،است که بـه   Modern Timesهمچنين از جمله کارهای هنری 
 . سفر کرده استکلمبيا و بوسنی ،کوباکانادا،
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 عقيده است که تئاتر می تواند به عنوان حربه ای تاثيرگـذارسهيل پارسا بر این     
بر            .  زمينه های اجتماعی استفاده شود      در  پایــهاو موسسـه هـنری خـود را نـيز 

فت وگوهـای خـویش در                          راســتای هــر چـهاین اصل استوار کرده و در پروژه ی گ
  .بيشتر نزدیک کردن جوامع مختلف جهان می کوشد

 جوالی امسال، در فستيوال تيرگان، جمعی از دانشجویان تئاتــرروز شنبه نوزده   
 روی کارگردانی سهيل اثری بی نظير بر اساس کارهـای فـروغ فرخــزاد را بـه                   به

کهاین اثر شــرکت کننــدگان را بـه دنيـایی از اشـعار           . صحنه ميبرند    فـروغ ميـبرد 
 . سازدموسيقی ، زبان و رقص بافت اصلی آن را می

خی انتظـار و جنجـال انگـيز شـهرتاشعار فروغ به     آثاری ماندگار، سرشـار از تل
سی و                      .دارند فروغ در زمان خویش با آثارش به مقابله با عادات اجتمــاعی، سيا

 کــه در آناو به عنوان یک زن به دنيـای ادبيــات ایــران،              . مذهبی دورانش پرداخت      
 متعدد از خود به یادگارزمان مطلقا مردانه بود، پای گذاشت و با اشعارش آثاری             

 .گذاشت

 به چندین زبان رایج دنيا از جملـه فرانسـه، انگليســی و یونانــیآثار فروغ امروزه  
 . اقصی نقاط جهان هنوز ترجمه و خوانده ميشوددر

 تورنتوـ 2008می  27

 

About Us 

PHPCow.com:  byPowered

Page 3 of 3سهيل پارسا و يکی بود، يکی نبود

6/8/2008http://shahrvand.com/?c=120&a=4522


