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Hiring

◄ گوﯾی ھاربرفرانت تورنتو برای چند روز گوشه ای از اﯾران شده بود
◄ گرمای ھوا بود که گرمای برنامه ھا را دو چندان کرده بود
◄ گرسنه ای بودم نه در جستجوی غذا ،که بدنبال دﯾدن برنامه ھاﯾی
دﯾگر

Superintendent

Hiring
looking for j ob

Hiring
Mov ing and storage

کاوه خزرا و تيم فارسی سالم تورنتو
ھفته گذشته ،برای مدت  4روز ،ھنر و فرھنگ اﯾران در ھاربرفرانت
سنتر تورنتو ،به نماﯾش درآمد.
اﯾرانيان از سراسر جھان ،در تورنتو گرد آمدند تا در آزادی کامل و بدون
ھرگونه سانسور ﯾا فشار ،برنامه ھای ھنری خود را در جشنواره
تيرگان به اجرا در آورند.

Property Rent
Pearl Sofreh Aghd

Car Sell
در کنسرت افتتاحيه تيرگان ،ارکستر پردﯾس به رھبری
مازﯾار حيدری و خوانندگی کامليا دارا ،قطعاتی زﯾبا از
موسيقی فولکور اﯾرانی را ،در ساحل درﯾاچه اونتارﯾو
اجرا کردند

اولين بار بود که من در جشنواره تيرگان شرکت ميکردم .و پس از
سالھای مدﯾد ،برای اولين بار با ميراث فرھنگی گمشده خود در تماس
قرار می گرفتم.
من ھرگز در اﯾران نبوده ام ،اطالعاتم از اﯾران را صرفاً از طرﯾق پدر و مادرم کسب کرده ام .من فقط ﯾک درک اوليه از فرھنگ اﯾرانی و
تواناﯾی محدودی برای ارتباط برقرار کردن با آن دارم .ھمچنانکه بزرگتر شده ام ،صداﯾی نيز در درونم اوج گرفته که مرتب اﯾن فاصله
فرھنگی را به من گوشزد ميکند .دانش محدود من از فرھنگ اﯾرانی ،مثل گياھی می ماند که ميخواھد در پشت ﯾک پنجره بسته،
رشد کند .فقط روزنه ھاﯾی از نور برای اﯾن گياه فراھم بوده است.
و حاال اﯾن من بودم که جمعه گذشته در ھاربر فرانت سنتر تورنتو ،آنجا اﯾستاده و ناظر اجرای رقص ھای »دﯾالن«» ،چوپی«» ،سه
په«» ،گارا ناوا« و »شيخان« توسط گروه رقص خانه کردستان بودم .آموزش حقيقی من شروع شده بود.
بعد از آن به گالری رفتم و آنجا با ھنرمندی به نام رضا درخشانی آشنا شدم .کمی درباره ھنر و انگيزه ھای ھنری او صحبت کردﯾم،
که اولدوز و تاﯾماز مسلميان دو ھنرمند جوان ساکن تورنتو نيز آنجا بودند .در پاﯾان اﯾن گفتگو ،محل را ترک ميکردم که صدای غرﯾو
جمعيت از محوطه وسيع ھاربرفرانت سنتر به گوشم رسيد و مرا به آن جھت کشاند .در آنجا ھزاران نفر را ميدﯾدم که محو تماشای
موسيقی ھيپنوتيزم کننده سعيد شنبه زاده بودند .گروه شنبه زاده موسيقی بوشھری اجرا ميکرد و با ساز »نی انبان« آوای
موسيقی ھای آفرﯾقاﯾی ،عربی ،ھندی و اﯾرانی را در گوش و روح من طنين افکن ميکرد .در طی فقط چند ساعت در تيرگان به
اندازه تمام سالھای گذشته عمرم ،اطالعاتی مفيد از فرھنگ و ھنر اﯾران بدست آورده بودم .احساساتی شده بودم و مو بر تنم
سيخ شده بود.
باﯾد می نشستم ،کنار گروھی اﯾرانی که از کينگستون اونتارﯾو آمده بودند نشستم .من که از فارسی صحبت کردن خود چندان
راضی نيستم ،بيشتر به حرفھای آنان گوش ميکردم و لذت ميبردم.
آخر شب ،بعد از کنسرت جاز مانند رعنا فرحان ،اﯾن جوانان اﯾرانی بودند که با موسيقی مدرن دی.جی .دلبر می رقصيدند و شب را
به آخر ميرساندند .درتمام اﯾن روز ،من شاھد ظھور ،فرھنگی جدﯾدی بودم که در ميان نسل جوان اﯾرانی اوج گرفته است .و ھوﯾت
مدرن و تازه ای به آنان ميبخشد که رﯾشه از فرھنگ و سنت ھای باستانی آنھا دارد.
روز شنبه
روز شنبه در ھاربرفرانت سنتر ،گرمای ھوا بود که گرمای برنامه ھا را دو چندان کرده بود و مردم نيز چاره را در آن می دﯾدند که
پاھای خود را در استخر بزرگ ھاربرفرانت سنتر خنک کنند .اما شانس با ما ﯾار بود که سپيده رئيس سادات برنامه خود را در داخل
امفی تئاتر خنک اجرا ميکرد .صدای او به اعماق وجود جمعيت نفوذ ميکرد و آوای سه تارش فضای افسون کننده ای را اﯾجاد ميکرد.
ھمه جا ،قبل و بعد از برنامه ھا ،ھيجان مردم مشھود بود .در صف انتظار برای برنامه رقص آﯾدا ساکی ،بودم که با دو خانم اﯾرانی-
آمرﯾکاﯾی که از وﯾزجينيا آمده بودند روبرو شدم .ھم از زﯾباﯾی ھای تورنتو شگفت زده بودند و ھم خيلی تحت تاثير جشنواره تيرگان
قرار گرفته بودند .استقبال جمعيت فراوان بود .برای بيشتر برنامه ھا ،جای کافی برای ھمه مشتاقان نبود .خيلی ھا به خاطر اﯾنکه
نوبت به آنھا نمی رسيد ،به ناچار به سراغ برنامه ای دﯾگر ميرفتند .برای مشاھده رقص آﯾدا ساکی نيز وضعيت به ھمين قرار بود.
وقتی آﯾدا به روی صحنه آمد ،بالفاصله توجه تماشاچيان را به خود جلب کرد .برنامه رقص او احساس برانگيز و ظرﯾف بود.
وقتی بيرون آمدم ،گرسنه ای بودم نه در جستجوی غذا ،که به دنبال دﯾدن برنامه ھای دﯾگر .قدم بعدی برای من ،تماشای فيلم
ساﯾه ھای بلند باد اثر بھمن فرمان آرا بود که  34سال پيش در اﯾران ساخته شده بود .صف مردم از ﯾک ساعت قبل از شروع
نماﯾش ،تشکيل شده بود .فرمان آرا خود از تھران برای شرکت در اﯾن برنامه ،به تورنتو آمده بود و در پاﯾان نماﯾش فيلم ،برای مردم
توضيح ميداد که چگونه سانسور فرزند جھل و استبداد است.
شنبه غروب ،در مرکز محوطه ھاربرفرانت ،گروه کينگ رام جمعيت را با موسيقی خود به وجد آورده بودند که باران ناگھان بارﯾد .باران
شدﯾد بود اما بر خالف انتظار ،کمتر کسی محوطه را ترک ميکرد .کنسرت ادامه داشت و مردم لذت ميبردند .روز ﯾکشنبه ،گرما
دوباره حاکم بود .در دل ھمين گرما اما برنامه نقالی افسون کننده گرد آفرﯾد )فاطمه حبيبی زاد( بود که برای دومين بار در طول اﯾن
فستيوال به اجرا در می آمد و مشتاقان را در صف ،به ھيجان آورده بود .گرد آفرﯾد داستان عشق تھمينه و رستم را از شاھنامه
فردوسی برای مردم تعرﯾف ميکرد و احساسات مردم را به اوج ميرساند .ساعتھای آخر فستيوال بود و باﯾد ھر آنچه می توانستم
می دﯾدم و می اندوختم برنامه گروه رقص جاده ابرﯾشم از واشنگتن ،گروه کر ملی اﯾران ،گروه موسيقی باربد ،سخنرانی دکتر

Excellent condition Grey VW Jetta
2006
$14750

Car Sell
OMVIC APPROVED CAR LOT FOR RENT PLAZA
416-999-2811

می دﯾدم و می اندوختم .برنامه گروه رقص جاده ابرﯾشم از واشنگتن ،گروه کر ملی اﯾران ،گروه موسيقی باربد ،سخنرانی دکتر
محمد ابراھيم باستانی پارﯾزی ،اﯾنھا برنامه ھاﯾی بودند که در آن آخرﯾن ساعات جشنواره ،توجه ھمگان را به خود جلب کرده
بودند .در ساحل درﯾاچه اونتارﯾو ،در کرانه ھاربرفرانت سنتر نشسته بودم و سعی ميکردم اﯾنھمه زاﯾش ھنری زﯾبا را جذب کنم .به
مھاجران اﯾرانی فکر ميکردم با آن ميراث فرھنگی پر بار ،و به جوانانی مثل خودم که تا کنون فرصت نداشته اند با اﯾن اندوخته ھای
ھنری آشنا شوند .برای لحظاتی تصور کردم که در اﯾران ھستم .تجربه ای سوررئاليستی بود؛ آزادی در بيان احساسات ،زنان بدون
چادر ،رقص به ھر شکلی که می خواھی ،ھنرمند ای که نگران پيگرد قانونی نباشد؛ بخشی از تورنتو گوﯾی برای چند روز به گوشه
ای از اﯾران تبدﯾل شده بود .حقيقت را بگوﯾم ،نمی خواستم اﯾن جشنواره تمام شود .خالء ای که در درونم بود ،گوﯾی پر شده بود؛
اما ميدانم که اﯾن کمبود را دوباره با تمام وجود احساس خواھم کرد.
Email

Print

Like

2

Share

Add a comment...

Comment using...
F acebook social plugin

© Salam Toronto 2009

