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به                   .  نبود یکی بود، یکی   یک شهری بود به نام تورنتو در یک گوشه ی دنيا در کشـوری 
 کشوری به نام ایران، بهدر این شهر هزاران انسان از گوشه ی دیگر دنيا از                . نام کانادا 

اینها می خواستند به خودشـان، بچـه هاشـان و .تبعيد یا مهاجرت آمده و مانده بودند       
 گوشه ای از فرهنگ و ادب و هنر سرزمينشان را نشـان دهنـدبه مردم کشور ميزبان،     

. ببينيد که ایران را نه فقط با حکومت و سياستش که با فرهنگ و هنرش همو بگویند
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 فعال دور هم جمع شدند و بعد از یک تجربه کـه درعده ای از فرهنگ دوستان جوان و         
 فکـربرگـزار کردنـد، بـه     " زیــر گنبـد کبــود  "بـا عنـوان جشــنواره        ) 2006مـارچ   (1385نوروز 

"هاربرفرانت ســنتر" برگزاری جشنواره ی بزرگ دیگری آن هم در تابستان در فضای باز          
صه ای آغـاز"  بود، یکی نبـود      یکی"روزه شد    4اسم این جشنواره ی         . افتادند یعــنی ق

 هزار و یک شب سال ها ادامه یابد، بسـته بـهمی شود که می تواند چون قصه های         
،" تيرگـان  : "جشنواره امسال نام دیگری هم بر خـود داشـت           .همت مردم و حاميان آن   

تيـر 13 باستان ایــن جشـن در تــيرروز از تيرمـاه کــه در تقـویم ایرانــی برابـر                        که در ایران   
ــه مــی شــد   ــن روز تيشــر  . اســت، جشــن گرفت ــاران   -در ای ــزد ب ــر  -ای ــو - اپوشــه ب دی

 .  سبز شدغلبه کرد و باران بارید و زمين بار دیگر -خشکسالی

ــان در دوران منوچهــر شــاه ،         پــس از مــدت هــا    ــران زميــن توســط توراني  محاصــره ی ای
 جا تير فــرود آمــد ، آنسرانجام توافق بر این شد که یکی از ایرانيان تيری بيندازد و هر               

 . بشناسندجا را مرز ایران و توران
 
 

 
 ایرانی، از فراز البرز کوه تيری انداخت و جان خود را همراه تير                 در این روز آرش، کماندار      

. و جنـگ پایـان یافـت        خود جان سپرد اما تير بر مرز پيشين ایران و توران فرود آمـد                . کرد
 . بر جای ماندمردم جشن گرفتند و آن جشن به یاد جاودانی صلح

باید اسـطوره ی مـا درسـت از آب درمـی.  باران بارید، چه باریدنی    در جشن تورنتو هم 
به هـم                       .آمد . ریخــت هوا یاری کرد و شنبه رگباری درگرفت که بساط غرفه شهروند را 

 بود و هــوا نمـینشریاتمان خيس شد ولی حال و هوای شاد جشن در ما جان گرفته             
  .توانست به راحتی ما را به عقب نشينی وادار کند
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مان .باران بارید و همه جا سـبز شـد            بـه غرفــه هــای همسـایه رفتيـم تـا از بـاران در ا

بسـياری بـه سـوی چـادر       .  های غذا اما باران پربرکت تر از همه بود          برای غرفه . بمانيم
  .بزرگی که غرفه های غذا را در زیر خود جا داده بود، هجوم بردند

 
ین نـژاد         . شب مراسم افتتاحيه جشنواره بود         7جوالی ساعت     17پنجشنبه   مهــرداد آر

 ژیـان قمشـی،مدیر جشـنواره تيرگـان، رضـا مریـدی، نماینــده ایرانـی مجلـس انتـاریو،                    
 کانــادا، پيـتر فونسـکا وزیــربرنامه ساز موفق و مشهور رادیو ـ تلویزیون سی بی ســی            

آقـای.  جمله سـخنرانان مراسـم افتتاحيـه بودنــد           جهانگردی و نماینده وزارت فرهنگ از      
به صـنعتفونسکا وزیر جهانگردی    با اشاره به اینکه این جشنواره ها چقدر می توانـد 

  . کمک کند، مشارکت باالی ایرانيان را در این زمينه ستودتوریسم
 فرهنــگ نــيز در مـورد چنــدفرهنگی بــودن تورنتــو و فرهنـگ ســازی آن ازنماینـده وزارت   

 برجسـته قوميت های مختلف گفت و حضـور ایرانيـان را در زمينــه فرهنگســازی                    سوی
 . توصيف کرد

 
 

 
به همراه تنبک آقای قویدل در فضای باز کنار) تار( لطفی  افتتاحيه با کنسرت محمدرضا     
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  . انتاریو پی گرفته شد و صدها تن از این کنسرت استقبال کردنددریاچه
 

که بـا رقـص، موسـيقی، تئـاتر،                        جمعه و شنبه و       یکشنبه سه روز دیگر جشــنواره بــود 
 گرفتـهسينما، کارگاه نقاشی و موسيقی کودکـان، هنرهـای تجسـمی و ادبيــات پــی                 

 . شد

 
در روز دوم کــه بــه( شاهد قصه خوانی های ســه گانـه مهشـيد اميرشـاهی                  در ادبيات 

شته مولــوی نویسـنده سـاکن                   طنز  اختصاص داشت پس از طنزخوانی اميرشاهی، فر
 طنزهای اوتورنتو به مهشيد اميرشاهی پيوست و با مطرح کردن سه سئوال در مورد                   

 یــاوری و شــاهنامه، بــازآفرینی اســطوره آرش توســط حــورا.)جلســه پــی گرفتــه شــد
 .خوانی و نقالی جعفر والی بودیم

 

 
کور از نيلوفـر بيضـایی، گنــگدر تئاتر، کارگاه تئـاتر سـهيل        پارســا، نمـایش هـای بـوف 

ستداران              خوابدیده از   تئاتــر آتيال پسيانی و تنها صداست که ميماند از سهيل پارسـا دو
 .را به تماشا فرا خواندند

 
،)سـلی (کنسرت محمدرضا لطفی، کنسـرت دریـا دادور، گـروه ليـان            در موسيقی بجز  

 گـروه سول نایـداس، گـروه باربــد، گـروه چکــاوک، گـروه تکنوفانــک، گـروه شـيراز،                       گروه
شـور و وجـد در...  و   موسيقی شارک، بابک امينی، گروه کر ایران، تار امير کوشکانی                

  .حاضران در جشنواره به وجود آوردند
 

 از شاهرخ مشکين قلـم، ساشــار ظریـف، سـعيد شـنبه زاده، آناهيـد                     رقص های آرش   
 . جشنواره بودندنيز از بخش های جذاب... جانبازیان و گروهش، گروه رقص خانه کرد

 
 داریـوش مهرجویـی، خسـرو ســينایی، اصـغر فرهـادی، ناصـر تقوایـی،نمایش فيلم از  

 ایــران بنی اعتماد و فيلم مصاحبه با تقوایی از عارف محمدی، حضور سينمای             رخشان
 .در جشنواره بود

 
 نقاشــی هــای آیــدین آغداشــلو، غالمحســين نــامی، جــواد مجــابی، ناصــر          نمایشــگاه 

سخنرانی و پنـلو... اویسی، فرشيد مثقالی، سيراک ملکانيان، محمـد احصـائی، و                 
 . ایران را به نمایش گذاشتنددر رابطه با هنرهای تجسمی حوزه ی دیگری از هنر

 
 همراه سـه تـن از همکـارانم سـعيد فـرح آبـادی، پـری فارسـی و ليـال                            برای من که به   

هده داشـتيم و مرتبــا در رفـت و                          آمـد بـرایمجتهدی کار پوشش این جشنواره را بــه ع
ستفاده کامـل ازگرفتن عکس و فيلمبرداری و حضور در غرفه شهروند بودیم،                امکـان ا

 یادمانــدنی دریــا دادور و رقـص بــی نظـير شــاهرخیک برنامه نبود و من بجز کنسرت به   
 ی دیگری را به طور کامل نتوانستم ببينم، بنابراین کار نقد و             مشکين قلم، هيچ برنامه   

ملبررسی برنامه ها را به کارشناسان امر و آنها که توانستند در                   برنامه هـا حضـور کا
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 همکار دیگر شهروند، عارف محمدی، حتمادر مورد سينما   . داشته باشند وامی گذارم      
 . داشتگزارش جالبی خواهد

 

 
 شـدم کــه تعـدادی از ایرانيـان فلوریــدا، کاليفرنيـا،با گردشی در ميان جمعيــت، مطلـع          

  . مونتریال، نيویورک و حتی از چين در جشنواره حضور داشتندنيوجرسی،
 

 در گفت وگوی کوتاه تلفنی با نيما احمـدی مـدیر بازاریـابی جشـنواره                پس از جشنواره  
 بازدیـد کننـدگان ازهنــوز تعـداد  : تيرگان از او تعداد بازدیدکنندگان را جویـا شـدم، گفـت              
 ولی تخمين زده مـی شـود کـهطرف هاربرفرانت سنتر به صورت قطعی اعالم نشده،               

 . کرده اندهزار تن از این جشنواره دیدن 100بيش از 
فت         نيما در مورد   درصــد بودجــه تــامين شـد، ولــی 85حـدود    :  تامين بودجه جشنواره گ

 . خواهيم داد حساب و کتاب نهایی نکرده ایم و در این خصوص گزارش نهایی راهنوز
 العمــل مقامــات هاربرفرانــت ســنتر گفــت و اینکــه ظـاهرا بســياراو همچنيــن از عکـس  

 . بود داشتند و بيشتر هم منحصربه فرد بودن جشنواره برایشان جذابرضایت
از هنرمندانی که حضورشان قبال اعالم شده بــود            :  غایبين جشنواره گفت      نيما در مورد  

 مسعود شعاری هـم ازآقای. گروه بهنا به دليل مشکالت ویزا از ایران نتوانستند بيایند          
جایگزین شــد          ایران نتوانست ویزا بگيرد و برنامه ی او با        . برادران منبع چـی و شــانکارا 

 . عمل جراحی نتوانست حضور پيدا کندآقای بهروزی نيا به خاطر
 های این جشنواره را قابل توجـه بـودن بـرای ایرانيـان ســاکن دیگــر                 نيما یکی از ویژگی  

بـرای...  لنـدن و     فاميـل از دوبـی، آمریکــا، سـوئد،           25بيـش از    : کشورها خواند و گفت      
 و این کـاری سـت کـه بـرای اوليـن بـاردیدن جشنواره از ما تور تيرگان را خریده بودند،             

 . انجام شده است

64این مجلـه در      .  استقبال از مجله تيرگان که ویژه جشنواره بود گفت            نيما همچنين از  
به                    جامعـه ميزبــان،صفحه با مقاالت انگليسی برای آشـنایی بـا فرهنـگ و هـنر ایــران 

 .  داوطلبان فروخته ميشدمنتشر شده بود و در غرفه ی جشنواره از سوی

: نظرات مثبت و منفی در طول جشنواره به گوش ات خـورد؟ گفـت                 از نيما پرسيدم چه    
ین کـه                من از دو   یران کوچـک درسـت               " نظر خيلی خوشم آمد یکی ا شـما اینجــا یــک ا
 سـه روزهانگـار درون هميــن تورنتـو مـا بـه یـک سـفر           "و یکـی دیگـر هـم گفـت       ". کردید
بایـد اشـاره.  ميشـد  ضمن اینکه مسئله یکپارچگی و نظم مراسم هـم اظهــار           ." رفتيم

ست کــه هفتـهکنم که وجود برنامه ای بزرگ به این صورت مدیون            حاميان جشـنواره ا
 تشــکر خواهــد شــد و از طرفــی دیگــر حضــوری آینــده بــه صــورت کلــی تــر از دوســتان    

 .  چه در خالل آن، برگزاری خوب آن را ميسر کردندداوطلبان چه پيش از جشنواره و

روز آینـده در سـایت خـود مـی گـذاریم و از 15 ارزیابی کيفــی ظـرف       ما یک : نيما افزود  
 . شویم نشریات به اطالع مردم می رسانيم تا از نظرات آنها هم آگاهطریق

 
 بسيار زیبای شاهرخ مشکين قلم که من از نوشتن دربـاره ی آن قاصـرم،                 پس از رقص   
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 فضای بـاز رو بـهو آن را فقط باید دید، پایان بخش چهارمين روز جشنواره، در صحنه ی             
 طراوتی بود که در زیر ریزش یکریز باراندریاچه، کنسرت گروه کر ایران به رهبری کمال    

 آورده بــود و بــا ترانــه هــای شــاد شــور و حــالی بــه مراســمجمعيــت بســياری را گــرد   
 . بودنداختتاميه داده

 
پا شـد کـه 20 یکشنبه   شب 8ساعت   جوالی، ضيافتی شام بـه افتخــار هنرمنـدان بر

 هنرمندانی که در آن دکتر احسان یارشاطر، تندیس های زرین آرش کمانگير را به          طی
 . کرداین جشنواره به هنرنمایی پرداخته بودند، اهدا

 جشــنواره مدیره کانون فرهنگ و هنر ایرانيان کانادا ـ برگزارکننده ی                همچنين به هيئت    
 نيما احمدی، فاریا شـاکر وـ شامل خانم ها ماریا صبای مقدم، ستاره دلزنده، و آقایان           

 جشنواره را نيز به عهده داشت، لـوح هـایرضا مقدس و مهرداد آرین نژاد که مدیریت            
 . شدتقدیر اهدا

 غالمحســين نــامی، لــی لــی نبــوی، حســينعلی دادفــر، فــيروزهگفتــنی ســت اســتاد 
ها و بـه پریسا قوامی نيز از مدیران اجرایی جشنواره بودند که بــه تمـامی           اطهاری و   آن

 . خسته نباشيد می گویيمروز را ميسر کردند، 4تمامی داوطلبان پرشوری که این 
 
 : حاشيهدر

به                  ـ روز افتتاحيه،     گروهی به اعتراض در خارج محوطه ی هاربرفرانت سنتر در اعتراض 
 هاربرفرانـت سـنتر راآنها تقاضای حضور در محوطه        . جمهوری اسالمی گرد آمده بودند      

سنتر مبـنی بـر اینکـه آنجـا مکانـیکرده بودنـد کــه بـا مخالفــت مقامــات هاربرفرانـت              
 .  جلوی این مرکز جمع شده بودندفرهنگی ـ هنری ست، در پياده روی

 جمعی از افراد گروه ها و احزاب سياسی بنرهـایی از عکـس هـایدر روزهای بعد نيز  
 سـنتر بــه شکنجه شده و اعدام در مالءعــام را در پيـاده روی مقابـل هاربرفرانــت                     افراد

 .نمایش گذاشته بودند
چهره های آشنای بسياری را.  جشنواره، دیدن دوستان قدیمی بود        ـ یکی از محاسن     

 مـی گفتنـد سالها دیدم و بسياری نيز همين تجربه را کرده بودند و بــه یکــدیگر                        پس از  
 .که چه کسانی را پس از چند سال دیده اند

هــم هـواداران خــود را...  فروشی، کتاب، صنایع دستی، تـابلو و             ـ غرفه های شيرینی     
 . داشت ولی غرفه های غذا بيش از غرفه های دیگر هواخواه و طرفدارداشتند

 هـای طوالنــی بـرای بعضـی از برنامـه هـا گلـه داشـتند کــه عليرغـمـ تعدادی از صف   
 . یابند به مدت یک ساعت در صف باالخره نتوانسته اند که در سالن حضورایستادن

 
  :عکس ها

  فرح آبادی ـ ليال مجتهدی ـ پری فارسی فرح طاهری ـ سعيد
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