shahrvand.com

http://www.shahrvand.com/archives/50090

درﺧﺸﺶ ﺑﺎﻟﻪ “ﺧﺴﺮو و ﺷﯿﺮﯾﻦ” در ﮐﻨﺎر “درﯾﺎﭼﻪ ﻗﻮ” /ﻓﺮح ﻃﺎﻫﺮی
ﮔﻔﺖ وﮔﻮ ﺑﺎ آﻓﺮﯾﻦ ﻣﻨﺼﻮری ،ﻣﺪﯾﺮ ﻫﻨﺮی ﮔﺮوه آﯾﮑﺎت
ﻫﻤﮑﺎری آﻫﻨﮕﺴﺎزان ﺟﻮان اﯾﺮاﻧﯽ ﺑﺎ ارﮐﺴﺘﺮ ﺳﻤﻔﻮﻧﯿﮏ و ﺑﺎﻟﻪ ی ﻣﻠﯽ ﮐﺎﻧﺎدا
آﯾﮑﺎت  ( ICOT (Iranian Composers of Torontoﺑﺮای اوﻟﯿﻦ ﺑﺎر در ﺗﻮرﻧﺘﻮ ﺑﺎ ﻫﻤﮑﺎری ﺑﺎﻟﻪ ی ﻣﻠﯽ ﮐﺎﻧﺎدا)(The National Ballet of Canada
ﺑﺮﮔﺰﯾﺪهای از ﺑﺎﻟﻪ ی ﺧﺴﺮو و ﺷﯿﺮﯾﻦ را در ﺑﯿﺴﺖ و ﭼﻬﺎرم ﻣﺎِه ِﻣﯽ ﺑﻪ روی ﺻﺤﻨﻪ ﻣﯽﺑﺮد .آﻫﻨﮕﺴﺎزان ﮔﺮوه آﯾﮑﺎت ﺑﺎ اﻟﻬﺎم از ﮔﻮﺷﻪﻫﺎی ﺧﺴﺮو و ﺷﯿﺮﯾﻦ و ﻟﯿﻠﯽ و
ﻣﺠﻨﻮن از ردﯾﻒ ﻣﻮﺳﯿﻘﯽ ﺳﻨﺘﯽ اﯾﺮاﻧﯽ اﯾﻦ اﺛﺮ را ﺳﺎﺧﺘﻪ و ﺑﺮای ارﮐﺴﺘﺮ ﺳﻤﻔﻮﻧﯽ ﺗﻨﻈﯿﻢ ﮐﺮدهاﻧﺪ.
اﯾﻦ ﺑﺎﻋﺚ اﻓﺘﺨﺎر اﺳﺖ ﮐﻪ ﺳﺎﺧﺘﻪ ﻫﺎی ﯾﮏ ﮔﺮوه از آﻫﻨﮕﺴﺎزان اﯾﺮاﻧﯽ ،ﺑﺮای اوﻟﯿﻦ ﺑﺎر ﺗﻮﺳﻂ ﯾﮏ ارﮐﺴﺘﺮ ﺳﻤﻔﻮﻧﯿﮏ ﮐﺎﻧﺎداﯾﯽ ﻧﻮاﺧﺘﻪ و ﺗﻮﺳﻂ ﺑﺎﻟﺮﯾﻦ ﻫﺎی ﺑﺎﻟﻪ ی ﻣﻠﯽ
ﮐﺎﻧﺎدا اﺟﺮا ﻣﯽ ﺷﻮد.
در ﻫﻤﯿﻦ ﭘﯿﻮﻧﺪ ،ﺑﺎ آﻓﺮﯾﻦ ﻣﻨﺼﻮری ﺗﻨﻬﺎ زن آﻫﻨﮕﺴﺎز ﮔﺮوه و ﻣﺪﯾﺮ ﻫﻨﺮی آن در دﻓﺘﺮ
ﺷﻬﺮوﻧﺪ ﺑﻪ ﮔﻔﺖ وﮔﻮ ﻧﺸﺴﺘﻢ و از ﺳﺎﺑﻘﻪ ی ﺗﺸﮑﯿﻞ اﯾﻦ ﮔﺮوه از او ﭘﺮﺳﯿﺪم.
ﻣﯽ ﮔﻮﯾﺪ :ﻣﺎ ﻣﯽ ﺧﻮاﺳﺘﯿﻢ ﮔﺮوﻫﯽ را ﺑﻪ ﻧﺎم درﯾﭽﻪ ﺑﺎ ﺳﺎﻣﺎن ﺷﺎﻫﯽ و ﭘﻮﯾﺎ ﺣﻤﯿﺪی راه
ﺑﯿﻨﺪازﯾﻢ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺟﺎﯾﯽ ﻧﺮﺳﯿﺪ .ﯾﮏ ﺳﺎل ﺑﻌﺪ ﺳﺎﻣﺎن ﭘﯿﺸﻨﻬﺎد داد ﮐﻪ دوﺑﺎره دور ﻫﻢ ﺟﻤﻊ
ﺷﻮﯾﻢ و ﮔﺮوه دﯾﮕﺮی راه ﺑﯿﻨﺪازﯾﻢ .در واﻗﻊ اﮔﺮ ﺑﺨﻮاﻫﯿﻢ ﮐﺴﯽ را ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﭘﺎﯾﻪ ﮔﺬار
ﻣﻄﺮح ﮐﻨﯿﻢ ،ﺑﺎﯾﺪ ﺑﮕﻮﯾﯿﻢ ﺳﺎﻣﺎن ﺑﻮده ،اﻣﺎ در واﻗﻊ ﻫﻤﻪ ی ﻣﺎ ﭘﻨﺞ ﻧﻔﺮ ،ﯾﻌﻨﯽ ﺳﺎﻣﺎن
ﺷﺎﻫﯽ ،ﻣﺎزﯾﺎر ﺣﯿﺪری ،ﭘﻮﯾﺎ ﺣﻤﯿﺪی ،ﮐﯿﺎن اﻣﺎﻣﯽ و ﻣﻦ )آﻓﺮﯾﻦ ﻣﻨﺼﻮری( ﺑﻪ ﻋﻨﻮان
ﺑﺎﻧﯿﺎن اﯾﻦ ﮔﺮوه ﻫﺴﺘﯿﻢ.
آﻓﺮﯾﻦ ﻣﻨﺼﻮری از ﻫﺸﺖ ﺳﺎﻟﮕﯽ ﻧﻮاﺧﺘﻦ ﭘﯿﺎﻧﻮ را ﺷﺮوع ﮐﺮد و ﻣﺪت  15ﺳﺎل زﯾﺮ
ﻧﻈﺮ اﺳﺎﺗﯿﺪ ﻣﺨﺘﻠﻒ اداﻣﻪ داد .رﺷﺘﻪ ی ﺗﺤﺼﯿﻠﯽ اش در داﻧﺸﮕﺎه رﯾﺎﺿﯿﺎت ﮐﺎرﺑﺮد
ﮐﺎﻣﭙﯿﻮﺗﺮ ﺑﻮد ،اﻣﺎ ﺗﺪرﯾﺲ ﭘﺎره وﻗﺖ ﭘﯿﺎﻧﻮ ﺑﻪ ﮐﻮدﮐﺎن را ﻫﻤﻮاره در ﮐﻨﺎر درس و
ﮐﺎرﻫﺎی دﯾﮕﺮش اداﻣﻪ داده.
ﻣﻨﺼﻮری در ﺳﺎل  ٢٠٠٢ﺑﻪ ﮐﺎﻧﺎدا ﻣﻬﺎﺟﺮت ﮐﺮد .ﺗﺤﺼﯿﻼت ﺧﻮد را در رﺷﺘﻪ ی
آﻓﺮﯾﻦ ﻣﻨﺼﻮری در دﻓﺘﺮ ﺷﻬﺮوﻧﺪ
ﻣﻮﺳﯿﻘﯽ در داﻧﺸﮕﺎه وﯾﻠﻔﺮﯾﺪ ﻟﻮرﯾﻪ در واﺗﺮﻟﻮ از ﭘﺎﯾﻪ ﺷﺮوع ﮐﺮد و در رﺷﺘﻪ ی
آﻫﻨﮕﺴﺎزی از داﻧﺸﮕﺎه ﺗﻮرﻧﺘﻮ در ﺳﺎل  ٢٠١٠ﻣﺪرک ﻓﻮقﻟﯿﺴﺎﻧﺲ ﮔﺮﻓﺖ .دﮐﺘﺮای ﺧﻮد
را از ﺳﺎل  2012در رﺷﺘﻪ آﻫﻨﮕﺴﺎزی و ﭘﮋوﻫﺶ درﺑﺎره ی اﭘﺮای ﮐﻮدﮐﺎن ﺷﺮوع ﮐﺮده و در داﻧﺸﮕﺎه ﯾﻮرک ﺗﺪرﯾﺲ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ.
وﯾﮋﮔﯽ ﮔﺮوه ﺷﻤﺎ ﭼﯿﺴﺖ؟
ـ آی ﮐﺎت ﯾﮏ وﯾﮋﮔﯽ ﺧﺎص دارد .ﺷﺎﯾﺪ در دﻧﯿﺎ و ﯾﺎ ﺣﺪاﻗﻞ در ﮐﺎﻧﺎدا ،در ﺗﺎرﯾﺦ ﻣﻮﺳﯿﻘﯽ وﺟﻮد ﻧﺪاﺷﺘﻪ ﮐﻪ ﮔﺮوﻫﯽ ﺑﺎﺷﻨﺪ ﮐﻪ ﻫﻤﻪ آﻫﻨﮕﺴﺎز ﺑﺎﺷﻨﺪ و ﺑﺎ ﻫﻢ روی ﯾﮏ
ﭘﺮوژه ﮐﺎر ﮐﻨﻨﺪ .ﭼﻮن ﮐﺎر آﻫﻨﮕﺴﺎزی ﻣﻌﻤﻮﻻ ﯾﮏ ﮐﺎر اﯾﺰوﻟﻪ ی ﺗﮏ ﻧﻔﺮی ﺳﺖ و آﻫﻨﮕﺴﺎز ﻣﯽ ﺧﻮاﻫﺪ ﺧﻮدش را در ﮐﺎرش ﻣﻄﺮح ﮐﻨﺪ .ﻣﺎ دارﯾﻢ اﯾﻦ ﮐﺎر را ﮔﺮوﻫﯽ
ﻣﯽ ﮐﻨﯿﻢ و در ﺿﻤﻦ اﯾﺪه ﻫﺎی ﺷﺨﺼﯽ ﻣﺎن ﻫﻢ در ﮐﺎرﻣﺎن ﻣﻄﺮح ﻣﯽ ﺷﻮد.
ﺑﺎ اﯾﻦ ﮔﺮوه ﭼﻪ ﮐﺎرﻫﺎﯾﯽ اﺟﺮا ﮐﺮده اﯾﺪ؟
ـ اوﻟﯿﻦ ﮐﺎرﻣﺎن ﮐﻨﺴﺮت ﺷﺐ ﭘﯿﺎﻧﻮی اﯾﺮاﻧﯽ ،ﻫﻔﺘﻢ اﮔﻮﺳﺖ  2011ﺑﻮد ﮐﻪ ﺑﺎ اﺳﺘﻘﺒﺎل ﺑﺴﯿﺎر روﺑﺮو ﺷﺪ و ﺧﯿﻠﯽ زود ﺑﻠﯿﺖ ﻫﺎ ﺑﻪ ﻓﺮوش رﻓﺖ ،ﺑﺮای ﻫﻤﯿﻦ ﮐﻨﺴﺮت را در
اﺗﺎوا و ﻣﻮﻧﺘﺮال و واﺗﺮﻟﻮ ﻫﻢ اﺟﺮا ﮐﺮدﯾﻢ.
در اﯾﻦ ﮐﺎر ﺗﺼﻤﯿﻢ ﮔﺮﻓﺘﯿﻢ ﺑﺮای ﯾﮏ ﺳﺎز ﭘﯿﺎﻧﻮ آﻫﻨﮓ ﺑﻨﻮﯾﺴﯿﻢ و ﻫﺮ ﮐﺪام ﯾﮏ ﮐﺎر ﺟﺪاﮔﺎﻧﻪ ﺳﺎﺧﺘﯿﻢ ﮐﻪ ﺧﯿﻠﯽ ﻫﻢ ﺑﻪ ﻫﻢ ﻣﺮﺑﻮط ﻧﺒﻮد.
ﮐﺎر دوم ﻣﺎ ،ﮐﻨﺴﺮﺗﯽ ﺑﻮد ﺑﺎ ﻋﻨﻮان “ﺷﻌﺮ ﻧﻮ ،ﻧﻮای ﻧﻮ” ﮐﻪ در ﺳﺎل  2012ﺑﺮﮔﺰار ﮐﺮدﯾﻢ .ﻫﺪﻓﻤﺎن اﯾﻦ ﺑﻮد ﮐﻪ روی ﺷﻌﺮﻫﺎی ﻧﻮی اﯾﺮاﻧﯽ آﻫﻨﮓ ﺑﺴﺎزﯾﻢ و ﺷﻌﺮ
ﻣﻌﺎﺻﺮ اﯾﺮان را ﺑﻪ ﻣﺨﺎﻃﺐ اﯾﺮاﻧﯽ و ﮐﺎﻧﺎداﯾﯽ ﻣﻌﺮﻓﯽ ﮐﻨﯿﻢ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﮔﺮوه ﻧﻮازﻧﺪﮔﺎن ﻏﯿﺮاﯾﺮاﻧﯽ ،ﮐﻪ ﺑﺮای اﯾﻦ ﮐﺎر آﻧﺴﺎﻣﺒﻞ ﺳﺎزﻫﺎی زﻫﯽ “ﺗﻮن ﺑﯿﻮ” را اﺳﺘﺨﺪام
ﮐﺮدﯾﻢ و ﭘﻨﺞ ﻗﻄﻌﻪ ﺟﺪﯾﺪ ﻧﻮﺷﺘﯿﻢ .ﻗﺮار ﺷﺪ ﻫﺮ ﯾﮏ روی ﺷﻌﺮ ﯾﮏ ﺷﺎﻋﺮ ﮐﺎر ﮐﻨﯿﻢ .ﻣﻦ ﻗﻄﻌﻪ ی “درد ﻣﺸﺘﺮک” را روی ﺷﻌﺮ ﺷﺎﻣﻠﻮ ﻧﻮﺷﺘﻢ .ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ آﻫﻨﮓ ﺑﺮ روی
اﺷﻌﺎری از اﺧﻮان ﺛﺎﻟﺚ ،ﻧﯿﻤﺎ ﯾﻮﺷﯿﺞ ،ﺳﻬﺮاب ﺳﭙﻬﺮی و ﻓﺮﯾﺪون ﻣﺸﯿﺮی ﻗﻄﻌﺎت دﯾﮕﺮ را ﺗﺸﮑﯿﻞ ﻣﯽ دادﻧﺪ.
در ﺳﺎل  ،2013ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ی اﻓﺘﺘﺎﺣﯿﻪ ﺟﺸﻨﻮاره ﺗﯿﺮﮔﺎن ﺑﺮﻋﻬﺪه ی ﻣﺎ ﮔﺬاﺷﺘﻪ ﺷﺪ ﮐﻪ ﮐﺎر وﯾﮋه ای ﺷﺪ ،ﯾﻌﻨﯽ آرش ﮐﻤﺎﻧﮕﯿﺮ ﺑﻪ رواﯾﺖ اﭘﺮاﯾﯽ ﺑﻮد .ﻣﺎ از ﺳﭙﺘﺎﻣﺒﺮ 2012
روی اﯾﻦ ﭘﺮوژه ﮐﺎر ﮐﺮدﯾﻢ و ﺟﻮﻻی  2013ﯾﮏ ﺷﺐ رﻓﺖ روی ﺻﺤﻨﻪ .ﺣﺪاﻗﻞ ﭘﻨﺠﺎه ﻧﻮازﻧﺪه و دﺳﺖ اﻧﺪرﮐﺎر داﺷﺖ .ﻣﺎ ﭘﻨﺞ ﻧﻔﺮ ﻫﻢ ﻫﺮ ﮐﺪام ﯾﮏ ﺟﺎی ﮐﺎر را
ﮔﺮﻓﺘﯿﻢ .ﮐﺎری ﮐﻪ اﯾﻨﻬﻤﻪ زﺣﻤﺖ ﺑﺮاﯾﺶ ﮐﺸﯿﺪه ﺷﺪ ،ﻓﻘﻂ ﯾﮏ ﺷﺐ اﺟﺮا ﺷﺪ و آن ﻫﻢ در ﺻﺤﻨﻪ ی ﺳﺮ ﺑﺎز در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ ارزش داﺷﺖ در ﺳﺎﻟﻦ ﺳﺮﺑﺴﺘﻪ اﺟﺮا ﺷﻮد ﺗﺎ
ﺻﺪای ﺑﻬﺘﺮی داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ .ﺻﺤﻨﻪ ی وﺳﺖ ﺟﺖ ﻫﺎرﺑﺮﻓﺮاﻧﺖ ﺳﻨﺘﺮ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺑﺮای ﻣﻮزﯾﮏ ﻫﺎی ﭘﺎپ اﺳﺖ.

ﮔﺮوه ﺗﺌﺎﺗﺮش را آﻗﺎی ﺳﯿﺎوش ﺷﻌﺒﺎﻧﭙﻮر زﺣﻤﺖ ﮐﺸﯿﺪﻧﺪ .ﺗﺠﺮﺑﻪ ی ﺧﯿﻠﯽ ﺟﺎﻟﺒﯽ ﺑﻮد و اﯾﻦ اوﻟﯿﻦ ﺑﺎری ﺑﻮد ﮐﻪ
آﻫﻨﮓ ﻫﺎی ﻣﺎ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻣﻮوﻣﺎن درآﻣﺪ .ﯾﻌﻨﯽ ﮐﻞ ﮐﺎر ﺑﻪ ﻧﺎم آرش ﮐﻤﺎﻧﮕﯿﺮ ﺑﻮد وﻟﯽ از ﭘﻨﺞ ﺑﺨﺶ ﺗﺸﮑﯿﻞ ﺷﺪه
ﺑﻮد ﮐﻪ ﻫﺮ ﺑﺨﺶ را ﯾﮑﯽ از ﻣﺎ ﻧﻮﺷﺘﻪ ﺑﻮد .ﮐﻞ داﺳﺘﺎن ،ﺷﻌﺮ ﺳﯿﺎوش ﮐﺴﺮاﯾﯽ ﺑﻮد ،اﻣﺎ ﻫﺮ ﻣﻮوﻣﺎن ﮐﻪ ﮐﺎﻣﻠﯿﺎ دارا
ﻣﯽ ﺧﻮاﻧﺪ ،ﺑﺮاﺳﺎس ﯾﮏ ﺷﻌﺮ ﻧﻮی اﯾﺮاﻧﯽ ﺑﻮد .ﻣﻦ روی ﺷﻌﺮ ﻧﯿﻤﺎ ﯾﻮﺷﯿﺞ ﮐﻪ ﺑﺎ ﻗﻮﻗﻮﻟﯽ ﻗﻮﻗﻮ ﺷﺮوع ﻣﯽ ﺷﻮد،
آﻫﻨﮓ ﺳﺎﺧﺘﻢ ﮐﻪ ﺷﺮوع ﺻﺒﺢ و در واﻗﻊ ﺑﻪ ﻃﻮر ﺳﻤﺒﻠﯿﮏ اﻣﯿﺪ را ﻧﻮﯾﺪ ﻣﯽ داد.
ﯾﮑﯽ از ﭘﺮوژه ﻫﺎی آﯾﻨﺪه ی آی ﮐﺎت اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ اﮔﺮ ﺑﺘﻮاﻧﯿﻢ اﺳﭙﺎﻧﺴﺮ ﭘﯿﺪا ﮐﻨﯿﻢ اﯾﻦ ﮐﺎر را ﺿﺒﻂ وﯾﺪﯾﻮﯾﯽ ﮐﻨﯿﻢ
ﭼﻮن واﻗﻌﺎ ﺣﯿﻒ ﻣﯽ ﺷﻮد.
ﺑﻌﺪ از ﺗﯿﺮﮔﺎن ﻫﻢ در “ﺷﺐ ﺳﻔﯿﺪ” ﺗﻮرﻧﺘﻮ در ﻣﺮﮐﺰ ﻣﻮﺳﯿﻘﯽ ﺗﻮرﻧﺘﻮ ﻫﻤﮑﺎری داﺷﺘﯿﻢ ﮐﻪ ﮐﺎری ﺑﻮد ﺑﺎ ﻧﻮای ﭘﯿﺎﻧﻮ و
اﯾﻨﺴﺘﺎﻟﯿﺸﻦ ﻧﻮر.
 15ﻣﯽ ﻫﻢ در ﻧﯿﻮ ﻣﯿﻮزﯾﮏ ﻓﺴﺘﯿﻮال در ﻫﺎﻣﯿﻠﺘﻮن ﺷﺮﮐﺖ دارﯾﻢ .ﻗﻄﻌﻪ ﻫﺎی ﭘﯿﺎﻧﻮی ﻣﺎ آﻧﺠﺎ اﺟﺮا ﻣﯽ ﺷﻮد .ﺑﺮای
آی ﮐﺎت ﺑﺎﻋﺚ اﻓﺘﺨﺎر اﺳﺖ ﮐﻪ در ﮐﻨﺎر ﺑﺰرﮔﺎن ﻣﻮﺳﯿﻘﯽ ﺗﻮرﻧﺘﻮ در اﯾﻦ ﻓﺴﺘﯿﻮال ﺣﻀﻮر دارد .واﻗﻌﺎ اﯾﻦ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻣﺎ
ﺑﺮای ﺣﻀﻮر در اﯾﻦ ﻓﺴﺘﯿﻮال ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﮐﺮدﻧﺪ ،ﺑﺴﯿﺎر اﻓﺘﺨﺎرآﻣﯿﺰ و ﺧﻮﺷﺤﺎل ﮐﻨﻨﺪه ﺑﻮد.
از ﮐﺎر ﺟﺪﯾﺪﺗﺎن ﮐﻪ ﻫﻔﺘﻪ ی آﯾﻨﺪه ﺑﻪ روی ﺻﺤﻨﻪ ﻣﯽ آﯾﺪ ،ﺑﮕﻮ.
ـ ﮐﺎر ﺟﺪﯾﺪﻣﺎن در ﺗﺌﺎﺗﺮی در اﺳﮑﺎرﺑﺮو ﻫﺴﺖ ﺑﻪ ﻧﺎم  P.C. Ho Theatreو ﮐﺎر ﺑﺴﯿﺎر ﻣﻨﺤﺼﺮﺑﻪ ﻓﺮدی ﺳﺖ
ﭼﻮن اوﻟﯿﻦ ﮐﺎر آﯾﮑﺎت اﺳﺖ ﺑﺎ ﺑﺎﻟﻪ ی ﻣﻠﯽ ﮐﺎﻧﺎدا .وﻗﺘﯽ ﻣﺎ ﻃﺮح ﺑﺎﻟﻪ ی ﺧﺴﺮو و ﺷﯿﺮﯾﻦ را ﺑﻪ ﺑﺎﻟﻪ ی ﻣﻠﯽ ﮐﺎﻧﺎدا
اراﺋﻪ دادﯾﻢ ،ﺧﯿﻠﯽ ﺧﻮﺷﺸﺎن آﻣﺪ ،ﭼﻮن داﺳﺘﺎن ﻫﺎی اﯾﺮاﻧﯽ ﻣﺎ ﺑﻪ ﮔﻮش اﯾﻨﻬﺎ ﻧﺮﺳﯿﺪه ﺑﻮد.
رﻗﺼﻨﺪﮔﺎن ﺟﻮان ﺑﺎﻟﻪ ی ﻣﻠﯽ ﮐﺎﻧﺎدا ﺑﺎ  Cathedral Bluffs Symphony Orchestraﮐﻨﺴﺮت ﺷﻤﺎره ﭘﻨﺞ
را اﺟﺮا ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ ﮐﻪ در آن ﻗﻄﻌﺎﺗﯽ از ﺑﺎﻟﻪ ﻫﺎی ﻣﻌﺮوف دﻧﯿﺎ اﺟﺮا ﻣﯽ ﺷﻮد و اﯾﻦ
اﻓﺘﺨﺎری ﺳﺖ ﺑﺮای آﯾﮑﺎت ﮐﻪ ﺑﺮای اوﻟﯿﻦ ﺑﺎر در ﮐﻨﺎر درﯾﺎﭼﻪ ﻗﻮی ﭼﺎﯾﮑﻮﻓﺴﮑﯽ و
زﯾﺒﺎی ﺧﻔﺘﻪ ،ﺑﺎﻟﻪ ی ﺧﺴﺮو و ﺷﯿﺮﯾﻦ ﺑﯿﻦ ده ﺗﺎ ﺑﯿﺴﺖ دﻗﯿﻘﻪ اﺟﺮا ﻣﯽ ﺷﻮد .اﯾﻦ ﺑﺎﻟﻪ را ﻣﺎ
ﭘﻨﺞ ﻗﺴﻤﺖ ﮐﺮدﯾﻢ ﺑﻪ ﺷﮑﻞ ﺗﺎﺑﻠﻮﻫﺎﯾﯽ از اﯾﻦ داﺳﺘﺎن .آﻗﺎی Lindsay Fischer
ﻃﺮاﺣﯽ رﻗﺺ اﯾﻦ ﺑﺎﻟﻪ را اﻧﺠﺎم داده .ﺑﺮای ﺗﺤﻮﯾﻞ اﯾﻦ ﮐﺎر ﻣﺎ ﻓﻘﻂ ﯾﮏ ﻣﺎه و ﻧﯿﻢ
ﻓﺮﺻﺖ داﺷﺘﯿﻢ ﮐﻪ ﺑﺎ ﮐﺎر ﻣﺪاوم ﺗﻮاﻧﺴﺘﯿﻢ ﺧﻮدﻣﺎن را ﺑﻪ ﻣﻬﻠﺖ ﺗﻌﯿﯿﻦ ﺷﺪه ﺑﺮﺳﺎﻧﯿﻢ .ﮔﺎه ﺗﺎ
ﻧﯿﻤﻪ ﺷﺐ از ﻃﺮﯾﻖ اﺳﮑﺎﯾﭗ در ﺣﺎل ﺟﻠﺴﻪ ﺑﺎﻫﻢ ﺑﻮدﯾﻢ.

آﻓﺮﯾﻦ ﻣﻨﺼﻮری ﻣﺪﯾﺮ ﻫﻨﺮی ﮔﺮوه آﯾﮑﺎت و ﻫﻤﺮاﻫﺎﻧﺶ از راﺳﺖ  :ﭘﻮﯾﺎ ﺣﻤﯿﺪی ،ﮐﯿﺎن اﻣﺎﻣﯽ،
ﺳﺎﻣﺎن ﺷﺎﻫﯽ و ﻣﺎزﯾﺎر ﺣﯿﺪری

ﭼﻪ آرزوﯾﯽ ﺑﺮای آﯾﻨﺪه ی ﮔﺮوﻫﺘﺎن داری؟
ـ آرزو زﯾﺎد دارﯾﻢ و ﺗﺎ آﺧﺮ ﻋﻤﺮ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﯿﻢ روی آﻧﻬﺎ ﮐﺎر ﮐﻨﯿﻢ وﻟﯽ واﻗﻌﺎ ﺣﻤﺎﯾﺖ ﻫﻢ
ﻧﯿﺎز دارﯾﻢ .ﮔﺮﻧﺖ ﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺷﻮرای ﻫﻨﺮ ﻣﯽ دﻫﺪ ،ﺧﯿﻠﯽ رﻗﺎﺑﺘﯽ ﺳﺖ وﻟﯽ ﻣﺎ ﺑﻪ ﺣﻤﺎﯾﺖ
ﻣﺮدم ﻧﯿﺎز دارﯾﻢ .اﻻن آﯾﮑﺎت ﺷﺪه  Not-for-profit Corporationﮐﺎرﻫﺎی اداری
اش را اﻧﺠﺎم دادﯾﻢ و ﻗﻮاﻧﯿﻦ و ﻣﻘﺮراﺗﺶ را ﻃﺮاﺣﯽ ﮐﺮدﯾﻢ و ﻣﯽ ﺧﻮاﻫﯿﻢ ﺑﺮاﯾﺶ
 charity numberﺑﮕﯿﺮﯾﻢ و اﻟﺒﺘﻪ ﭘﺮوﺳﻪ اش ﻃﻮﻻﻧﯽ ﺳﺖ .در اﯾﻦ ﺻﻮرت ﻫﺮ
ﮐﺴﯽ ﺑﻪ ﻣﺎ ﮐﻤﮏ ﮐﻨﺪ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﻣﻌﺎﻓﯿﺖ ﻣﺎﻟﯿﺎﺗﯽ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ.

آﯾﺎ ﺑﺎ ﺑﺮﮔﺰاری ﮐﻨﺴﺮت و ﻓﺮوش ﺑﻠﯿﺖ ،ﻧﻤﯽ ﺗﻮاﻧﯿﺪ ﻫﺰﯾﻨﻪ ﻫﺎﯾﺘﺎن را ﭘﻮﺷﺶ دﻫﯿﺪ؟
ـ ﺑﺮای ﯾﮏ اﺟﺮای ارﮐﺴﺘﺮ ﺣﺪاﻗﻞ ﭘﻮﻟﯽ ﮐﻪ ﻧﯿﺎز دارﯾﻢ ﭘﺎﻧﺰده ﻫﺰار دﻻر اﺳﺖ آن ﻫﻢ ﻧﻪ ﺑﺎ ﻧﻮازﻧﺪه ﻫﺎی ﺧﯿﻠﯽ ﺣﺮﻓﻪ ای ﮐﺎﻧﺎداﯾﯽ .ﻣﺎ ﺧﻮدﻣﺎن ﻫﯿﭻ ﺣﻘﻮﻗﯽ ﻧﺪارﯾﻢ و ﻫﻤﻪ
دارﯾﻢ ﮐﺎرﻫﺎی دﯾﮕﺮی در ﮐﻨﺎر آﻫﻨﮕﺴﺎزی اﻧﺠﺎم ﻣﯽ دﻫﯿﻢ و ﺣﺘﯽ ﮔﺎه از ﺟﯿﺐ ﺧﻮدﻣﺎن ﻫﻢ ﺑﺮای ﮐﺎر ﻫﺰﯾﻨﻪ ﻣﯽ ﮐﻨﯿﻢ .ﻣﯽ ﺧﻮاﻫﻢ ﺑﮕﻮﯾﻢ ﮐﻪ ﻣﺎ ﺑﺎ ﻋﺸﻖ دارﯾﻢ ﮐﺎر ﻣﯽ
ﮐﻨﯿﻢ.
آﻓﺮﯾﻦ ﻣﻨﺼﻮری روی ﺣﻤﺎﯾﺖ ﻣﺮدم از ﮐﻨﺴﺮت ﻫﺎ و اﺟﺮاﻫﺎﯾﺸﺎن ﺗﺄﮐﯿﺪ داﺷﺖ و ﻣﯽ ﮔﻔﺖ ،ﺣﻤﺎﯾﺖ ﻫﺎی ﻣﺮدم ﺑﻪ ﻣﺎ دﻟﮕﺮﻣﯽ ﻣﯽ دﻫﺪ .اﮔﺮ از اﯾﻦ ﮐﺎر ﺗﺎزه ﺟﺎﻣﻌﻪ اﯾﺮاﻧﯽ
اﺳﺘﻘﺒﺎل ﮐﻨﺪ ،ﺟﺎﻣﻌﻪ ی ﻫﻨﺮی ﮐﺎﻧﺎدا در آﯾﻨﺪه ﺑﯿﺸﺘﺮ روی ﻣﺎ ﺣﺴﺎب ﻣﯽ ﮐﻨﺪ و ﺷﺎﯾﺪ ﺷﺎﻫﺪ ﻫﻤﮑﺎری ﻫﺎی ﺑﯿﺸﺘﺮ ﻫﻢ ﺑﺎﺷﯿﻢ.
ﺣﻤﺎﯾﺖ ﺷﻤﺎ ﺑﺎﻋﺚ ﺗﺪاوم در ﺳﺎﺧﺖ و اﺟﺮای ﺑﻬﺘﺮ ﭼﻨﯿﻦ آﺛﺎر ﻓﺎﺧﺮی ﺑﺮای ﺟﺎﻣﻌﻪ اﯾﺮاﻧﯽ -ﮐﺎﻧﺎداﯾﯽ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد .ﺑﺮای اﻃﻼﻋﺎت ﺑﯿﺸﺘﺮ از وﺑﺴﺎﯾﺖ آﯾﮑﺎت دﯾﺪن ﮐﻨﯿﺪ.
(Five Tableaux from Khosro and Shirin (Ballet with Symphony Orchestra
Date & Time: Saturday, MAY 24, 2014 at 8:00 pm
Location: P.C. Ho Theatre, 5183 Sheppard Ave. East, Scarborough M1B 5Z5
ﺑﻬﺎی ﺑﻠﯿﺖ از  27دﻻر
ﺗﻠﻔﻦ ﻓﺮوش ﺑﻠﯿﺖ5566-879-416 :
ﺗﺎ دو ﺳﺎﻋﺖ ﻗﺒﻞ از ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺑﻠﯿﺖ در ﺟﻠﻮی در ورودی ﻧﯿﺰ ﻓﺮوﺧﺘﻪ ﻣﯽ ﺷﻮد.

