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گرد هـم آوردندو سال برنامه     برای  یک بـه دویسـت نفـر   ریزی، فعاليت بی وفقه نزد
چه                     150 از   بيش  دسـتاوردهنرمند که در شش عرصه متفاوت با ما سخن می گویند، 

به "یکی بود، یکی نبود    "خاصی برای ما دارد؟ به عبارت دیگر،           پاسخ به کدام ضـرورت، 
 کدام پرسش است؟ 

 برگزاری چنين جشنواره ای در دنيا بی سابقه است و برای ایرانيـان                  شکی نيست که  
ما                     که   در ایـن دورهحس اعتماد به نفس و اطمينان به خود را تقویت می کند، چـيزی 

 از هنرمنـدان و ادیبـان طـرازشکی نيست که ایجاد شــبکه ای        . بسيار به آن نياز داریم     
ما امکـان برقـراری         عهاول ایران بـرای  بان و جام با جامعـه ميز باطی زیبـا و عميـق   ارت

من گمان می کنـم کـه. همه اینها هست و بيشتر هم هست     . کند خودمان برقرار می 
مااز زمـان باســتان تـا هميـن                  مهمترین ستان  مروز از دستاورد این جشنواره بازگویيدا  ا

"مــا کــه هســتيم؟ " ایــن پاســخی بجــا و الزم بــرای ســئوال   .هنرمنــد اســت 150زبــان  
که در         .است ما...  زمـان مولـوی و     همانگونه که در زمــان فردوسـی، همانگونـه  مـردم 

ستند ووحشتزده و مبهوت در پی دریافتی از آنچه           يش از خــود نگری  می گذشت، به پ
یابی آنچـه            شناخت و ارز بر مبنـای آنتالش در  ند، کردنـد و  هاده بود  در پشـت سـر ن

سيم                 شناخت راهی به آینده     خود را بشنا ایـن.  گشودند،ما نيز نيـاز مبرمـی داریمکـه 
 به معنای حس افتخار بی اساس به گذشته ای که به درستی آن را نمی                     شناسایی

یک    . شناسيم و برای فرار از حالی که از درک آن عاجزیم، نيست                 شـناخت همـهایـن 
میجانبه از گذشته و حال است که با تامل و تعمق، دریچه                هایی به سوی آینده باز 

هایی کـهکند،اما چگونه می توانيم خود را        بشناسيم؟از زبان که؟ نوشته هـا و گفتـه 
ضعيتبه تمسخر و تحقـير و        ما، فرهنگمـان، تاریخمـان و و یه  بی پا مایی  یا بـزرگ ن  

 به که باید گوش کنيم؟ . می پردازند، کم نيستندکنونيمان

 و هنرمندان و ادیبان بازتاب روح زمانه خود هستند و به واسطه حساسيت                   به نظر من  
ستند             نيز ه بی در گذشــته  کی ."کنجکاوی الزمه کارشان، کاوشگران خو کیی بود، ی  

ــود ــز         " نبـ ــر گوشـــه ای از مرکـ ــراهم مـــی کنـــد کـــه در هـ ــانی فـ ــرامکـ  عظيـــم هاربـ
یکی." به زبان خود بازگوکند       فرانت،هنرمندی، نقاشی یا ادیبی بخشی از داستان مارا             
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 :  می کنداز زمان باستان آغاز" بود، یکی نبود
 

 
 

پر رمــز"  سهراب  رستم و "با روایت   جعفر والی   ما را به دنيای حماسه آفرینان و تاریخ 
میرا با همه پيچ و خمها         " زال و رودابه    " برد و اریل بالوی داستان          و رازمان می     بازگو   

گان   "تمرکز جشـنواره    .کند بق بسـياری                " تير بر ط که  شنی  با آرشاسـت، ج  روایـات 
ست کــه ایـن .کمانگير و جانفشانی او در راه ميهنش ارتباط دارد               پس جای تعجـبی ني

شود        روایت هر بار در قالبی و از زبان فردی            یه  یاوری    .  متفاوتارا مـی" آرش" از   حـورا 
   وسهيل پارسا.  آن با ادبيات و نگرشامروز ما ایرانيانگوید و ارتباط

 

 
 

 زمينه ای متفاوت را برای بازگویی این داستان انتخـاب هر یک   شاهرخ مشکين قلم    
 اسطورهشاهرخ با رقص    .  دیدگاهی متفاوت از این اسطوره ارایه می دهند            می کنند و   

  ما دارد و ای دیگر، راوی داستانی می شود که جایگاهی ویژه در ادبيات
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مروزی را درسهيل از زبان بهرام بيضایی آرش       سان ا  را به امروز می آورد و معضالت ان
بود        "بدین ترتيب     . باستانيبررسی می کند       قالب اسطوره ای    صتی" یکی بود، یکی ن فر

یداری              فراهم سطوره هایمـان د تازهکنيم و در می کند تا ما از زبان افـراد مختلـف بــا ا  
به گذرگاهـی با  محمد استعالمی  . پيامهای ممکن تامل کنيم       صحبت از موالنا، ما را 

نو در عرصه رقص، نگاهی      آناهيد جانبازیان     ادبياتمان می برد و          دیگر از تاریخ، تفکر و       
گاه      مهدی تورج  . از موالنا و نگرش او عرضه می کند        با ن های  شکافانه در مينياتور  مو

ظاهر               صویرایرانی، تالش می کند تا از صـورت  مردم ت ندگی  شيها،به درون ز  ایـن نقا
  .شده در آنان راهی بيابد

 

 
 

 واپسين مقصد، زمان حال می آورد و آینـه ای از احـوال ما را به    مهشيد اميرشاهی   
 .  ما می گذاردما در برابر

 تــالش در پــی درگــير کــردن بازدیــد کننــدگان بــا آنچــه مــی گــذرد،           در همــه زمينــه هــا،  
می رود و بـه                .است سخنرانی وهنرهای تجسمی از محدوده نمایشگاه بسيار فراتر   

 های مختلف این هنر، درهفت تن از نخبگان عرصه       . جلسات گفت و شنود می پردازد          
 .می پردازند"  هنر در ایران امروزبررسی موقعيت"ميزگردی به بحث و کنکاش در 
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 محمد احصایی، عباس کيارستمی، ناصرآیدین آغداشلو، غالمحسين نامی،      
سی،         شيد مثقـالی،جواد مجـابی       اویسی، خسرو بيــات، مجيـد عبا از...  و   فر

ــدگان هــنر امــروز   ــد و هوشــمندانهبرگزی  ایراننــد کــه شــناخت دقيقــی از گذشــته دارن
 .  گذشته را در هنر امروز دنبال می کنندامتدادی از

نه هاسـت                  یکی از نکات در    بر    . خور توجه این جشنواره، ارتباط تنگاتنگ بيـن زمي تـالش 
اقتبـاس:   هسـتيم  عرضه همه زمينه ها بوده، اما ما دایم شاهد تالقـی ایــن قلمروهـا                     

یی     ادبی در سينما از        بی         ناصر تقوا ثال خو ین زمينـه اســت        ، م قص. در ا در برنامـه ر
شعر       ساشار ظریف  می، موسيقی و  گرش و پيا قای ن پی ال کت در  با حر  همگـام 

مانيلوفر بيضایی "  کور  بوف"نمایش  . خاص هستند    شاهکار برجسته ادبيات معاصر 
 .  قالبی دیگر عرضه می کندرا در

 آرش رهــا شــد، مرزهــای ایــران را گســترش داد و بــه غنــای قلمــروتــيری کــه از کمــان
يت           " یکی بود، یکی نبـود     . " ایران افزود   فرهنگی بر اهم هات،   آگـاهی ازاز بســياری ج

خـدمات.  دارد، تاکيد می کند       چندگونگی و تنوع فرهنگی ما که ریشه در ایران باستان                 
لفاقليتهای مذهبی و اقوام مختلف ایرانی        به فرهنگ و هنر ایران در عرصه های مخت

ــود    ــی ش ــه م ــد. عرض ــی،آناهي ــنی، ازبک ــهای ارم ــت و رقص ــان حرک ــان در زب  جانبازی
کهاز... شمالی،   گی   مرزهای جغرافيایی و سياسی می گذرد و در قلمروهای فرهن

سيقی و زاده سعيد شـنبه     . فرهنگ ایران سابقه نزدیک دارند، قدم می گـذارد          با  مو
سيقی کـردی و          باربـد گـروه . رقص مردم جنوب را عرضه می کنـد  گـروه از تورنتـو مو

جرا مـی کننـد                  از کشورهای   ليان های     دریـا دادور  .  مختلف موسيقی عرفانی ا  ملودی
 . محلی ایرانی را با سنت خواندن اپرا تلفيق می کند

 دیدگاه یابا در نظر داشتن کيفيت و استاندارد باال، در پی القای                  "  نبود  یکی بود، یکی   "
گرد         سليقه خاصی نيست و به تنوع نظرات به دیـده احـترام و                 می ن ین.  تسـاهل  در ا

میمجموعه طيف وسيعی از هنر و ادبيات،از سنت          دیرین تا معاصر تا تلفيق، عرضـه 
 . شود
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ند وگروه شيدا    به همراهی   محمدرضا لطفی   موسيقی سنتی ما را عرضه می ک

جرا مـی                    تکنوفانک و    نایدوس   سول يک و راک ا سيقی الکترون ند    مو داریـوش.  کن
ــی        ــاد، ناصــر تقوای ــنی اعتم ــی، رخشــان ب ــرج کریمــی و مهرجوی ــدگاه ای  از دی

 از زبان سينمای جوان ایران سخن میاصغر فرهادی  پيشکسوتان سينمای ایران و      
حد                    .گویند کنتالش بر این بوده که همه اجزا فرهنگ ایرانـی در همـه ابعـادش تـا   مم

ست         ارایه شوند، چرا که پيام این جشنواره سخن گفتن از دریچه                هنر ا مـا.  فرهنگ و 
 حرفی برای گفتن داشته باشيم، آن حرفاگر در این زمانه ی پر تالطم و پر اغتشاش              

به" نبود یکی بود، یکی    . "فرهنگ ماست  سفری همـه جان ، فرصتی به ما می دهد تا 
یا             در تاریخ و   فی و فرهنگمان داشته باشيم، تا نگاه تازه ای بدون پيشداوری مثبت   من

 .  با دیگران سخن بگویيممبتنی بر آگاهی به خود داشته باشيم، و از زبان فرهنگمان
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