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سياب    ،تـوران    در جنگــی بـا      ،پيشدادی منوچهر در زمان پادشاهی  «  را درایـران  ســپاهيان     افرا
دهــد و تورانيــان    ســرانجام منوچهــر پيشــنهاد صــلح مــی    .   محاصــره مــی کنــد   مازنــدران 

 ایرانــی بـر فـرازگذارنــد کــه کمانــداری پذیرند و قرار بر این می     پيشنهاد آشتی را می  
آرش از.   باشــد تـوران    تيری بياندازد که تير به هر کجا نشست آنجا مرز ایـران و                   البرزکوه

.کند رود و تير را پرتاب می        می دماوندبه فراز   .  شود پهلوانان ایران داوطلب این کار می       
 بر درخت گردویی فــرودآمودریا یا   جيحون در کنار رود     تير از صبح تا غروب حرکت کرده و         

پــس از ایــن تيرانـدازی آرش از خســتگی.  شــود    مـی  تـوران    و   ایـران و آنجا مـرز      .  می آید  
ریزد، پيکرش پــاره پــاره شـده و در خــاک  را بر پای تير می   اش آرش هستی .  ميرد می

مطـابق بــا برخـی روایــت هــا.  شــود   شود و جانش در تير دميده مــی             می ایران پخش  
 مـی رود تير و کمانی را به آرش داده بود و گفته بود که این تــير خيلـی دور                    اسفندارمذ

 آرش بــرای فــداکاریبا این وجود  .  ولی هر کسی که از آن استفاده کند، خواهد مرد             
 . کندحاضر شد که از آن تير و کمان استفاده
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انــد، وی نمــاد   جهــان دانســته     هـای   اسـطوره  همتـا در       های بـی     نمونه بسياری آرش را از    
 .*» . تيرگان به یاد آرش برگزار می شودجشن. جانفشانی در راه ميهن است

 
 

می                                  در این   هایی سيصــدگون  یان برایمـان فيلم یران، کـه ژاژخا تاریخ ا  ســازند، بزنگــاه 
 حمایتشـان قـرار مــیباجخواهان دریای خزر و خليج فارس را وجـه المعاملـه ی خـرده                   

 خوانندو کج کوچک فکران از هيچ تالشـیدهند، تاراجگرمردان موالنا را غير ایرانی می        
نی              تو را ای همــوطن،در جهت تخریـب هویـت ایرا شاید مـن و   فروگـذار نمـی کننـد، 

  !کمانی دیگر باید

نده         .  نه از جنس پوالد که از جنس بينش است           کمان ما این بار،     تيرمان ار چه تعيين کن
شایش                 مرزهـای فرهنگـیمرزهای جغرافيایی ایران و توران نيست، اما بی گمــان درگ

 ای که از خاوران تا باختران همهدر زمانه . ایران نقشی بس پر اهميت ایفا خواهد کرد            
يانملتها رنگی در رنگين کمان زیبا و          شان مـا ایران هاده انـد، ن  متنوع جامعه جهـانی ن

سازد و جهانيـان را                                نشـانی  . پيدا نيست    کـه پنـدار و گفتـار و کـردار نيکمـان را نمایـان 
 . ایرانميهمان کند به نوشيدن قدحی از شراب ناب فرهنگ و ادب

مایش صـالبتتابستان امسال     تورنتو،این شهر بــه حـق چنـدگون فرهنگـی، شــاهد ن
ــگ ــود   فرهن ــن خواهــد ب ــران زمي ــص، هنرهــای  .  ای ــاتر، رق همداســتانی موســيقی، تئ

سبت جشـن باسـتانی                         تيرگـانتجسمی و ادبيات ميهنمان در جشنواره ای که به منا
 بودنمــان را بــهبرگــزار مــی گــردد، فوژانــی اســت بــا صــدای زیبــا و شــيوای هــنر، کــه          

 . دادسزاوارترین شکل ممکن به ملل دیگر نشان خواهد

 
 فرهنگی هنری ایرانيان مقيم کانادا و به همـتکه توسط انجمن     یکی بود یکی نبود     
شود، در نـوع خـود منحصــر بـه فـرد اسـت                      بيش از دویست نفر      تک.  برگــزار مـی  تـک 

 واحد حوزه های مختلف، گرد هم آمدند تا آثار برجسته شان را در یک کالبد                       نخبگان در 
 . بدمندقرار دهند و جان این کالبد را در کمانی که با عشق ساخته اند

ماد،حضور بزرگانی چـون    بنی اعت باس کيارسـتمی، داریـوش مهرجویـی، رخشـان   ع
سهيل                       سعيد شنبه  نامی،  سين   زاده، آیدین آغداشلو، شاهرخ مشکين قلم، غالمح

هاپارسا، محمد رضا لطفی، ناصر تقوایی، آثارزنده یاد مرتضی مميز،        جعفر والــی و ده
بردن           نـام تــک تکشــان در ایـن نوشـتهتن دیگر از هنرمندان صاحب نظر کشورمان، که 

 ! کيفيت این کار کارستانميسر نيست، بی شک مهر تضمينی است بر

 نظير از هفدهم تا بيستم ژوئيه در محوطه باز مرکز هاربورفرانت بـا                       این گردهمایی بی     
ينی یکصـد                      هـزار نفـر رویمساحتی بيش از چهل هزار متر مربع و بازدیدکنندگان تخم

ست.  نوشته خارج است     توضيح یکایک برنامه ها از حوصله این        . خواهد داد  شایسته ا
رجـوع (www.tirgan.ca) بـه پایگـاه اینترنــتی       عالقمندان برای دریافت اطالعات بيشــتر     

 : اینجا صرفا به تشریح کلی برنامه ها بسنده می کنيم در. کنند

Page 2 of 4کمانی ديگر

4/12/2008http://www.shahrvand.com/?c=120&a=3939



هیموسيقی از قدیمی     باز توج لت ایـران هــم از دیر ست و م شری ا  ترین هنرهای ب
اجرای سبکهای گوناگون موسيقی همچـون پـاپ، فولکلـور،             .  داشته است    خاص به آن   

 متفــاوت، بــامتضــمنآن اســت کــه نســلهای مختلــف بــا ســالیق    ... اصــيل ، تلفيقــی و    
پيشکسوتان در این فستيوال غنيمـت در عين اینکه وجود   . جشنواره ارتباط برقرار کنند       

يزشمرده شده است، زمينـه حضـور نسـل              جـوان بـا سـياق خـاص موسـيقایی اش ن
 . مجالی باشد برای بيان حرفی تازهفراهم گشته است تا آنان را

يندر قسمت سينما و    ستان و همچن  تئاتر، اجراهای متعددی از نمایش های ایـران با
 . معاصر انجام خواهد شدتئاتر

 کارگاه های سينمایی از جمله کارهایی است که دست اندرکارانسخنرانی و برپایی  
 اخـير بـهسينمای نوین ایران که در سـالهای        .  هنر هفتم، به آنها می پردازند           برجسته

.  به حساب می آیدبلوغی وصف ناشدنی رسيده است، برگی برنده در این جشنواره

 تجسمی، آثار درخشان بيش از چهل هنرمند در معرض دیــد عمـومدر حيطه هنرهای     
سابقه جـذاب و هيجـان                 .  خواهد گرفت  قرار با برگـزاری یـک م گيز بـهافزون بـر ایــن،   ان

 کارهای جوانان مقيم تورنتوداوری ده تن از برترین هنرمندان حوزه عکاسی و طراحی،               
  .مورد قضاوت قرار می گيرد

ما،      طول قـرون متمــادی نقشـیادبيات سـرزمين  غنی و پویـا کــه در  ست   درخـتی ا
 شاخه های هنری داشته و چون آینه ای تمام عيار، زندگی و تـاریخ و                       محوری در همه   

 کتـابخوانی درمباحثـه و سـخنرانی و      . احوال ما ایرانيان را در خودمنعکس کـرده اســت           
 . داشتاین همایش را چيره دستان ادب ایران بر عهده خواهند

قراری ارتبـاط ميـان آدميـان ناميـد                       شاید بتوان زبان    ترین روش بر . روان رقص راصميمی 
سطح بيـن المللـی،                 شدهرقصهای متنوع که به وسيله اساتيد مطرح در   کوروگرافـی 

 . بخشداست، شور و طرب خاصی به تماشاگران می

که درآشنا ساختن کودکان     با گوشه هــای شــيرین فرهنـگ ایرانـی، رسـالتی اســت 
ساالن سـنگينی مــی کنــد                   خارج از کشور    شنواره.  بيش از داخل بـر دوش بزرگ ایـن ج

 وطن بـال امکان بی نظيری را فراهم می سازد که فرزندانی که در فضای دور از                        چنين
ستند                  و همزمـان سـرگرم و شــادو پر می گيرند، با افتخار بياموزند که از چه تبـاری ه

 .باشند

غذاهای                           تزیين محوطه    ستی و توزیــع   هاربور فرانت، وجود غرفه های عرضـه صـنایع د
ــداعی کــردن فضــای ســنتی            ــرای ت ــدابيری هســتند کــه ب ــه ت ــی، از جمل ــیایران  ایران

 .اندیشيده شده اند

ایرانی یک بـار سـنگين فرهنـگ بـر پشـت دارد« اسالمی ندوشن به گفته دکتر محمد 
سانی نمـی توانـد خـود را از آن جـدا کنــد                    که به  ها و             .  آ نگ تنهـا کتاب  بناهـا وایـن فره

حان                   موسـيقی نيسـت، بـل کـهظرفهایی که از زیر خاک بيرون مـی آینـد و قاليهـا و ال
نه هـا و آداب وفرهنگ بسيار غنی عامه نيز هست که عبارت باشـد              از قصـه هـا و ترا

 ». و شيوه زندگیرسوم و مثلها تا برسد به نوع تفکر

 به جشنواره، با شناخت ادبيات عاميانه و قصه ها و ترانه های فولکلور،                      برگزار کنندگان  
پر مخاطــب و                        ســرگرم کننـده راخوبی توازن بين قطعات سنگين هنری و برنامه هـای 

 بـا در بـر داشـتن طيـف نبـود    یکــی بـود یکـی       ایـن چنيـن اسـت کـه       . برقرار کرده اند    
ينگسترده ای از برنامه های گوناگون         ضاد ب بر مشـکل هميشـگی ت  توانسته اسـت 

 . بيایدمخاطبين خاص و عام نایل

 این حرکت عظيم، شناساندن عمق و غنای فرهنـگ و هنرمــاناگر چهنخستين هدف   
 از شمار می آید، اما شاید وقت آن رسيده باشد که مـا ایرانيـان نـيز بنـد                         به دیگران به   
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تنهـا چنيـن راهـی.  کنيــم بند و تار از پود ميراث فرهنگيمان رابا درایتی بيشتر حالجـی                 
به خودبـاوریمنتهی به ایـن خواهـد شـد کـه در درون مرزهـای               ایـران جوانـان فرزانـه 

 . برای گفتن داشته باشيمرسيده و در برون بوم ایران حرفی

یک گفتمــان فرهنــگ محـور و تثبيـت جایگــاهی درنکته حائز اهميت    جاد   اینکه برای ای
فاق هم قرار نيست    یکی بود یکی نبود     .  جهان یک اتفاق کافی نيست           سطح  یک ات
زیـر گنبـدایستگاه اول .  پيموداین یک جاده است که با کياست تمام باید آن را. باشد
 نوروز را چون طرحی نو در فضای فکری٢٠٠٦ مارس    نام گرفت که موفق شد در       کبود  

 . گلی برافشاند که هنوز هم بویش همگان را مست می کندکانادا در اندازد و

ستفاده از تجربيـات قبلـی، بودجـه ای چنـد برابـر و                                اکنون در آستانه       ایستگاه دوم، با ا
تربرنامه هایی بسيار جامع تر، زمينه های عبور از این گذرگاه با             قـدرت هـر چــه تمـام 

 توشه اش عشق وطـن اسـت، آرام آرامادامه این مسير که تنها ره       . مهيا شده است  
 پررنگ و پررنگ تر خواهد ساخت و یادگـاری خواهـدنقش ایرانيان را در خاطره ذهن ها        

 . دوار بماَندشد که در این گنبد

یادی داوطلـب       .  فراز و فرود، تا کنـون بسـياری همسـفر شـده انـد                 در این راه پر     گـروه ز
مادی            . کمک در اجرای برنامه گشته اند            های  شالودهتعداد کثيری با حمایـت   شـان، 

ند و دیگرانــی                    هـم بـه صـورت افتخــاریاین بنای بـزرگ را راسـت قامـت نگــه داشــته ا
 برنامه ریزی برای این حرکـت شــکوهمندساعتهای طوالنی از وقت هفتگی خود را به             

 . انداختصاص داده

شتيبانی.  ایرانی، تنها رمز موفقيـت جشـنواره اسـت              همراهی قوی جامعه     مدد پ بـه 
 سمع و سخاوتمندانه صاحبان سرمایه بخش عمده برنامه ها به صورت رایگان به              های

ها گـامی مفيـد درحاميان مالی این برنامـه، نـه       . نظر شرکت کنندگان خواهد رسيد        تن
با هـم                  ندگانجهت اشاعه فرهنگ خود برمی دارند، بل کـه  شدن بـا برگـزار کن  قطـار 

. را به نيکی در افکار عمومی حک خواهند کردبرنامه، نام خود و یا شرکت تجاری خود

 است رخشان، تا ما ایرانيان ایمان بياوریم کهبه راستی گوهری   یکی بود یکی نبود      
طن زد، دربا هم آوایی با     سمان فرهنـگ و ادب و سقف آ  یکدیگر می شودســتون بـه 

مه                   فراسوی  ای مـوزون افکار و عقاید و گرایشات و اختالفات، در کنار هـم ایســتاد و نغ
 .  استسر داد تا گوش فلک این طرفه بشنود که هر ایرانی یک آرش

  پدیاویکی* 

  داستان های ایران قدیم حسن پيرنيا،: منبع

www.TIRGAN.ca 
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