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کشف استعدادھای محلی در جشنواره جھانی /سيماسحر زرھی
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شمارش معکوس تا تيرگان
ترجمه :فرنگيس زاھد
گاھی به يک جشنواره بين المللی نياز داريم تا توجه مان به ھنرمندانی جلب شود که در ھمين شھر و در ھمسايگی ما زندگی می کنند.
چه جای شگفتی ست برای تورنتويی ھای ھنرشناس که تورنتو شھری خالق است ،ما از ميزبانی مناسبت ھای ھنری پرآوازه ای چون جشنواره بين المللی فيلم تورنتو و لوميناتو به خود می باليم.
ھنرھای ما ھمچون سيم در تاروپود شھر تنيده شده ،و ما دارای مراکز ھنری بسياری از جمله کمپانی اپرای کانادا ،ارکستر سمفونی تورنتو ،آرت گالری انتاريو ،تئاتر فاکتوری و تئاتر تاراگان ھستيم.
ھر چند ھدف ھنری داشتن معايبی ھم می تواند داشته باشد .گاھی ما آنقدر بر ھنرمندان مھمانی که به اينجا سفر می کنند تا از تنوع فرھنگی و اشتياق تماشاگران شھرمان بھره مند شوند تمرکز می کنيم که
کامال ھنرمندان محلی خود را از ياد می بريم.

در تھرانتو جشنواره تيرگان برای ما فرصتی فراھم می سازد تا برخی چھره ھای درخشان جامعه ی ايرانی را در معرض ديد جھانيان قرار دھيم ،و ھمچنين فرصت نادری ست تا با ھنرمندان بومی چون
مريم تومرايی خواننده ايرانی آشنا شويم.
تومرايی نيز يکی از ھنرمندان مقيم تورنتوست که در جشنواره چھار روزه تيرگان در ھاربرفرانت به اجرای برنامه می پردازد .موسيقی او طيف گسترده ايست که از موسيقی جھانی با تم مديترانه ای
گرفته تا اپرا را در بر می گيرد.
تومرايی در گفتگو پيرامون خود و ھنرش خاطرنشان کرد تيرگان ھمانقدر که جشن تغيير چھره ھنری ـ فرھنگی کاناداست ،در برجسته کردن ھنر ايرانی نيز مؤثر است.
تومرايی می گويد ”،من ايرانيم اما بيشتر دوران زندگی خود را در کانادا گذرانده ام ،من بيشتر در خارج از ايران بوده ام تا در ايران .و برای من تيرگان ھمانقدر که به جامعه ايرانی تعلق دارد به کانادا نيز
متعلق است”.
تومرايی بيش از بيست سال است که در تورنتو بسر می برد .او تحصيالت خود را در رشته ھنر خالق در دانشگاه يورک به پايان رساند .در واقع او در تورنتو توانست سرگرمی دوران کودکيش در
آوازخوانی را تا سطح حرفه ای پيش ببرد.
زندگی در تورنتو اين فرصت را برای تومرايی فراھم ساخت تا با بھترين ھای اين صنعت ھمکاری کند ،و با دسترسی به آموزشی در سطح جھانی بتواند موسيقی را تا مراحل حرفه ای دنبال کند.
او از آن دوران می گويد ”،در دھه نود فرصتی برايم پيش آمد تا با الين اورھالت کار کنم .او مربی آواز ھنرپيشه ھای مرد فيلم شيکاگو بود که در آن زمان در اينجا فيلمبرداری می شد”.

مريم تومرايی
تومرايی پس از سالھا تمرين آواز زير نظر مربيان آواز گوناگون سرانجام اولين آلبوم آوازھای عاشقانه ايرانی خود را با نام تحت تأثير جادوی تو  Under Your Spellدر سال  2006منتشر کرد.
اگر چه به دليل کمبود منابع مالی برای تبليغ و بازاريابی گسترده ،آنطور که تومرايی انتظار داشت آلبومش در دسترس شنوندگان زيادی قرار نگرفت ،اما آن سی دی درھای زيادی را به روی ھنرمند
پيشرو گشود.

تومرايی توضيح داد”،در سال  2007توليدکننده برنامه زنده راديو CBC

که در کتابخانه  CBCآھنگ مرا شنيده بود با من تماس گرفت” .و در ادامه افزود ”،من البته تحقيق نکردم ولی فکر می کنم

اولين خواننده زن ايرانی باشم که آھنگ ھايم از راديو  CBCپخش شد”.

تومرايی دومين تأييد خود را از رسانه ھای تورنتو در سال  2008و پس از آنکه سی دی او مورد نقد و بررسی مجله Whole Note

قرار گرفت به دست آورد؛ آن شماره به ترويج و پيشرفت جاز

امروزی ،جاز کالسيک و موسيقی جھانی اختصاص داشت.
تومرايی می گويد”،نقد و بررسی آنھا در آپريل  2008صورت گرفت” ،و در ادامه می افزايد ”،و سپس منتقد مرا نمونه خوب ديگری از آنچه دنيا می تواند ارائه دھد ناميد”.

در سال  2009تومرايی فرصت ديگری برای ارائه موسيقی خود به تورنتو به دست آورد و آن ھنگامی بود که برای اجرای برنامه به آمفی تئاتر ريچارد برادشاو در مرکز ھنری فور سيزن دعوت شد.
موسيقی او در رده بندی موسيقی جھانی جای گرفته بود.
او با غرور و خوشحالی می گويد”،در بين سری موسيقی ھای ھنگام ناھار يک ساعت اجرای موسيقی ايرانی گنجانده شد و من بر اين باورم که من اولين ايرانی بودم که روی سن حضور داشتم”.
طی دو سال گذشته تومرايی مسير خود را کمی از موسيقی جھانی به اپرا که به آن عشق می ورزد ،تغيير داده است.
او اذعان دارد ”،از سال  2009روی اپرا متمرکز شدم .و دو ھفته پيش در آزمون تورنتو اپرا شرکت کردم ـ اگر چه ھنوز جوابی نگرفته ام ولی خوشبين ھستم”.
عالوه بر موسيقی تومرايی دستی ھم در تئاتر دارد .او اخيرا ً نمايشی با نام “در جستجوی معشوق” نوشته و به تنھايی آنرا اجرا کرده است .نمايش به زبان انگليسی نوشته شده ،اما اشعارش به سه زبان از
جمله فارسی سروده شده اند.
نمايش در پاييز  2010در روز فرھنگی کانادا در تورنتو به روی صحنه رفت.
تومرايی در نظر دارد نمايش جديدی با نام “شب ھای تابستانی پر ستاره تھران” را در تيرگان به روی صحنه بياورد .اين اثر برگرفته از داستان کوتاھی ست که نوشته اوست و شامل دو قطعه آواز نيز
خواھد بود.
در رابطه با مشارکتش در جشن تيرگان تومرايی می گويد”،به نظر من جشنواره بزرگی ست و از توانايی و قابليت عظيمی برخوردار است .من به ديدن دو جشنواره قبلی رفته بودم و ھميشه دلم می
خواست جزيی از آن باشم”.
تومرايی تاکيد دارد”،من ھنرمندی بومی با پيشينه ايرانی ھستم و احساس می کردم به تيرگان تعلق دارم ،و امسال برای اين جشن آماده ام”.
تومرايی در بيان شرايط ھنرمندان ايرانی ھم نسل او که به دنبال انقالب اسالمی در خارج از ايران مشغول کار و فعاليت ھستند می گويد ”،ھنر من نه کامال ايرانی ست و نه کامال غربی ـ يعنی ھمان
جايی که ھستيم ـ ما واقعا جايگاه معينی نداريم ـ و ھنر ما انعکاس تجربيات ما در طی سی سال گذشته است”.
ھنرمندانی چون تومرايی يادآور اين نکته ھستند که در حاليکه برای ديدن ھنرمندان ايرانی که از اروپا و آسيا به تيرگان می آيند سر از پا نمی شناسيم ،نبايد از فرصت مالقات با استعدادھای شکوفايی که
در حياط خلوت خود داريم ،غافل شويم.
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