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 دوستان خود بفرستيدبرای
 کنيدچاپ

  

 تيرگاندر جشن  ) ژوئيه 20تا   17روزهای  ( هنرمندانی آه تابستان امسال          طيف
 و گوشه هايـیدر تورنتو شرآت می آنند      ) فستيوال هنری يكی بود يكی نبود        (

 از اين هنرمندان آه ازيكی. از هنر خود را ارائه می آنند، بسيار گسترده است             
 صحنه های جهانی اسـت، دريـاجمله سفيران شايسته فرهنگ و هنر ايران در            

 دريــا دادور و بــه نقــل از ســايتدربــاره آيســتی و پيشــينه هــنری    . دادور اســت
 : توان اشاره آرد آه دريامیwww.daryadadvar.com: اينترنتی اش

ــه     از" ــای       آودآــی روی صــحنه و در الب ــرده،از دني ــدگی آ ــاتر زن الی دآورهــای تئ
مردم، رؤياهـای                     نده    جادوئی آن الهام گرفته و با عشق به تماشاچی و  اش را   آي

 .ساخته است

 
 

سرزمين هـزار و يــك شـب، تخـت جمشـيد،دريا با دريايی از عشـق بـه وطـن،          
نا را        هنر،فردوسی، حافظ، خيام و موال نش،  يد و بـرای آسـب دا  وداع مـی گو
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 . موزار و بيزه می شودموسيقی و آواز راهی ديار

 طـال دراز آنسرواتوآر ملی تولوز فرانسه، موفق به دريافت مـدال                 1999 سال   در
اش را در رشته ای  حرفهديپلم 2000رشته آواز ليريك می شود و سپس در سال        

 .آواز باروك اخذ می نمايد

 بــه بالفاصــله پــس از پايــان تحصــيالتش در تئــاتر ســلطنتی آــومپين فرانســه،         او
 .نمايد  عنوان سوليست در دو اجرای متوالی ايفای نقش می

هران بـا همراهـی             2002 دادور در تابستان سـال     دريا چنـدين شـب متوالـی در ت
ارآســتر ســمفونيك ارمنســتان بــه رهــبری لــوريس چكناوريــان، آواز هــای نقــش            

می                    همــانآنـد و در زمسـتان       تهمينه در اپرای ملــی رسـتم و ســهراب را اجـرا 
ــاالر وحــدت     جشــنوارهدرپــی در تهــران چنــدين شــب پــی     ) رودآــی (ســال در ت

 . خواندموسيقی ملل به رهبری لوريس چكناوريان آواز می

 
 
 بارهــا بــرای اجــرای آنســرت بــه آشــورهای مختلــف جهــان از جملــه ايــران،        او

 . شوددعوت می.... فرانسه، آلمان، سوئد، عمان، آمريكا ، آانادا و 

های گوناگون سرزمين زادگــاهش، او را        دريا به شعر و موسيقی و گويش        عشق
يف وسـيعی از ترانـه         سنتی ايـران را        قادر ساخته است تا ط  بـههـای محلـی و 

 فارسی سـاختهاو آهنگهایی نيز روی اشعار        . سبک خود و به زيبائی اجرا نمايد        
ایرج ميرزا و"  منوچهر  زهره و "روی قطعه یی از شعر      " رقص من "ترانه  . و ميسازد  

 ". خالقيتهای اخير او ميباشداز جمله" حافظ"روی غزلی از " تاب بنفشه"

 خـارج هنرمندانی چون دریا دادور، در بزرگترین جشنواره هنری ایرانيان در                حضور
ما کــه نــه فقـط                         خودمـان ازاز سرزمين ایران، فرصت یگانه ایست برای همه ی 

 دلپذیرترین ویژگی هـایجلوه های زیبای هنرهای ایرانی بهره مند شویم، بلکه              
 سوم مهاجران ایرانی قراردهيم و باهویت ایرانی را در برابر دیدگان نسل دوم و            

عی ایـران و ایرانـی رامعرفی برنامه های جشنواره به            غيرایرانيان نيز تصــویر واق
بود یکـی.  دهيم به جهانيان نشان     همه ی اطالعات مربوط بـه جشـنواره یکـی 
 . دسترس استدر www.tirgan.ca:  اینترنتی جشنواره نبود در سایت

**** 

 ی کوچ  خوشخوان زمانهمرغ

  مولوی فرشته

info@fereshtehmolavi.net 

 
 

برد، یا دریاست که از گلوی پرنـده  راه به دریا میخواند و این پرنده است که می
تابشبی که پری راه شنيدن آوازهایش را نشانم داد، نه                  شود؟   می سرریز  مه

 راه را که تقه زدم، طرحـیرمز. ياید    بود و نه ماهی در خيال آن بود تا به خوابم ب               
شد کـه        ای سياه    سپيد بر پرده    گرپيـدا  مد و آنـی دی نده آ به چشـمم پر  آنـی 

 گمــان را بــه مــاهی ســياه چشــم و ســياه مــوپرهيــبی از تصــویر زنــی زیبــا کــه     
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ای دیگــر رســيدم و صــدایی در اش بــه پــرده   ســينه بــه تلنگــری بــر. کشــاند  مــی
   . دو موی رها در دم افسونم کردستایش دو چشم سياه و

به حــال هـم             از آن شب بی ماه                    ایـنچنـان و هنـوز از سـحر           و مهتاب تا 
یکهـایی مــدام    از آن پـس شــب      صدایی کـه     . صدای نویافته سرخوشـم        در تار

شده  ناله" و   روشن تنهایی من دویده و در دواری دلنشين آواها و نواها                 های گم
نارهم      . کرده است" ترکيب هـای اپــرای  نشـاندن راه و روش ترکيبی که گویـا از ک

دست مـی آیــد امــا،  های بومی شرقی به       آهنگ  ها و   غربی با حال و هوای ترانه        
به  هـا و فرهنـگ       ها و زبان      آميزی حس     هم در نهان و در پس، از بستر        نگ  هـای ر

 . خيزدرنگ برمی

هـایی را     صدا الالیــی چشـم      . کند  مرغ بوم را ساز می       ی سپيد    صدا نغمه             
 پيشونی رای عشق ماه      صدا ترانه  . شوند  کند که از یاد خانه دریا می            زمزمه می  
اش را ربوده و رگش  خنده  دهد که  ی سرزمينی را سرمی      صدا ناله  .کند فریاد می 
ســرد و  از گویشــی بــه گویشــی مــی   صــدا از زبــانی بــه زبــانی و     . انــد را گشــوده

ند از. بدوزد   هم     را به   های تک افتاده    غلتد تا تکه     می صدا نرم و نـازک و تنـد و ک
هم کنـد             هـم   بـا   دود تا غریبه      رود و می     ای می    خطه ای به    خطه .هـا را همنشــين 

 .کند  میآهنگ ها را هم همخوان خواند و نا خواند و می صدا می

     
 

ها و  مایه این صدا که چنين گرم و گيرا لحن و کالم ناآشنا را آشنای گوش و                 
به. ی کوچ است   زمانه کند، صدای مرغ خوشخوان     های بومی را جهانی می    زنگ

ست وغرابتی  روزگاری که دیار حبيب و بالد غریب به            باورنکردنی درهم تابيـده ا
های گوشه و کنارهای پرت   دریا ترانه   رسم غرب با نفس شرق درآميخته است،              

نوا های بس آشنای جهان هم     ناشناخته را با آوازها و آهنگ     های و گویش   افتاده
که        . آری، این پرنده دریاست که می خواند       .می کند باری، این دریا دادور اسـت 

مدلی و       می خواند تا ناهم زبانی ها و ناهمزمانی            هم   ها را به ه .آوازی برسـاند    
می               در خيالم صدایش را کنار صدای حوا و آماليا و           شانم و گرا می ن اش  سـزاریا 

 . دارم می

*** 
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