Email

Print

Like

2

Share

مرز موفقيت و استقبال از جشنواره تيرگان کجاست؟
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July 28/2011
محمد تاجدولتی
روزھای پاﯾانی ھفتهای که گذشت ،مرکز ھاربرفرانت شھر تورنتو،
بهعنوان ﯾکی از پرترددترﯾن منطقهھای اﯾن شھر ،محل برگزاری
جشنواره تيرگان بود .به گفته مسئوالن اﯾن مرکز فرھنگی-ھنری ،و
براساس معيارھای اندازهگيری تراکم و تردد افراد ،در مجموع نزدﯾک به
صد و بيست ھزارتن از برنامهھای جشنواره دﯾدن کردهاند.
به ﯾقين و به ادعا باﯾد پذﯾرفت که تا آنجا که در تارﯾخ مھاجرت اﯾرانيان،
از گذشتهھای دور تا کنون ثبت شده ،ھرگز در ھيچ زمان و ھيچ
مکانی ،ھيچ روﯾداد فرھنگی-ھنری اﯾرانی چنين تعداد افرادی را در
مدت کمتر از  40ساعت)مجموع ساعتھاﯾی که برنامهھای جشنواره
انجام شد( ،به خود جلب نکرده بوده است .و نيز آنچنانکه مشاھدات عينی گواھی میداد ،گروه کثيری از بازدﯾد کنندگان دختران و
پسران و زنان و مردان خردسال و نوجوان و ميانسال و بزرگسالی بودند که از راهھای دور و نزدﯾک ،و حتی شھرھای آمرﯾکا و اروپا،
آمده بودند تا ضمن گذران ساعاتی خوش و مفرح ،جلوهھاﯾی زﯾبا و انسانی از فرھنگ و ھنر نياکان و گذشتگان و اکنون خوﯾش را با
شادی غرور به رخ ﯾکدﯾگر و غير اﯾرانيان بکشند .اﯾنھا آمده بودند تا بياموزند و بياموزانند که تصوﯾر مخدوش و غبار گرفته و گاه
زشتی که از اﯾران و اﯾرانی در نگاه و اندﯾشه بخش بزرگی از افکار عمومی غير اﯾرانيان ساخته و پرداخته شده ،تصوﯾر واقعی اﯾران و
اﯾرانی نيست و ما نيز ھمچون دﯾگر مردمان جھان قادرﯾم با زبان فرھنگ و ھنر و ادبيات و موسيقی و رقص و تصوﯾر و نماﯾش و
ھمهی شيوهھای بيان ھنری با دﯾگر انسانھا ارتباط برقرار کنيم و رنگی از رنگين کمان زندگی بشری باشيم.
جشنواره تيرگان ،اکنون به ﯾک روﯾداد فرھنگی ھنری بزرگ و رﯾشه داری تبدﯾل شده که تاثيرگذار است .نقش و اثر جشنواره ھم از
جھت تاثير سازنده و خالقی که در ميان جوانان و فرھنگ دوستان و ھنرمندان اﯾرانی درون و بيرون اﯾران گذاشته ،و ھم از جھت
وجود نگرانی و مخالفت و بروز واکنش منفی در برخی نھادھای رسمی اﯾران ،قابل مشاھده است .تاثير مثبت و سازنده از ميزان
عالقه و مشارکت جوانان و ھنرمندان اﯾرانی برای شرکت در مسابقهھای داستان نوﯾسی و فيلمسازی و ارائه برنامهھای ھنری در
جشنوارهای که گذشت ،و وجود نگرانی و واکنش منفی برخی نھادھای رسمی و دولتی اﯾران با تھدﯾد و ممانعت از شرکت و حضور
برخی ھنرمندان صاحبنام اﯾرانی در جشنواره ،قابل اندازه گيری است.
اما در کنار تمجيدھا و تعرﯾف و تشوﯾقھای شاﯾستهای که تقدﯾم دهھا داوطلب و بانيان و مدﯾران و برگزارکنندگان و حاميان
جشنواره میشود ،توجه به سرنوشت و آﯾنده چنين دستآورد موفقی ،ضرورتی انکار ناپذﯾر است .در اﯾن رابطه ﯾادآوری چند نکته
شاﯾد بيھوده نباشد .نخستين جشنواره تيرگان ،که با عنوان »زﯾرگنبد کبود« برگزار شد ،حدود بيست ھزار بازدﯾدکننده را به خود
جلب کرد .برگزارکنندگان جشنواره با تغيير عنوان آن به »تيرگان« و تغيير زمان برگزاری ،به گونهای برنامه رﯾزی کردند که جشنواره
تيرگان دوم ،در تابستان  2008بيش از شصت ھزار بازدﯾد کننده داشت .شدت استقبال از جشنواره دوم به حدی بود که ،از حدود
ﯾک سال پيش که تدارک برگزاری تيرگان سوم آغاز شد ،مسئوالن جشنواره ھدف جشنواره سوم تيرگان در سال  2011را جلب ﯾک
صدھزار بازدﯾد کننده اعالم کردند که در عمل اﯾن تعداد به حدود ﯾک صد و بيست ھزار تن رسيد .اما ،آﯾا میتوان ھمچنان سقف
تعداد بازدﯾد کنندگان از جشنوارهھای بعدی ،که قرار است جشنواره چھارم در تابستان  2013برگزار شود ،را باال و باالتر برد؟ آﯾا
میتوان و باﯾد برای موفقيت و استقبال از جشنواره تيرگان حد و مرزی تعيين کرد؟ واقعيت اﯾن است که بسيار پيش آمده که
موفقيتھای شخصی و اجتماعی افراد و نھادھا و بی توجھی به نقاط ضعف و کمبودھا و کاستیھای گاه ناگزﯾر موجب کاھش
سير موفقيت ،توقف و سرانجام شکست آن موفقيت ھم شده است.

حضور در تمام ساعات برگزاری جشنواره تيرگان سوم و گفتوگو با دھھا بازدﯾد کننده آشنا و ناآشنا و شنيدن ناخواسته گله ھا و
انتقادھای برخی از بازدﯾدکنندگان نشان داد که گرچه بسياری از اﯾرادھای برگزاری و تدارک جشنواره تيرگان دوم در سال 2008
امسال با دقت و توجه بسيار اصالح شده و سامان ﯾافته بود ،اما:
* بازدﯾد کنندگان و عالقمندان تعداد زﯾادی از برنامهھای راﯾگان ،بوﯾژه آنھا که در سالنھاﯾی با ظرفيت محدود برگزار میشد ،بسيار
بيشتر از تعداد ظرفيت محل اجرای برنامه بود و افرادی بودند که با اﯾستادنھای طوالنی در صفھاﯾی طوالنیتر موفق به دﯾدن
برنامه مورد عالقه خود نمیشدند گله مند بودند .پخش کارتھای شمارهدار به تعداد ظرفيت سالنھا ميان کسانی که در صفھای
طوالنی اﯾستاده بودند و اعالن مرتب و واضح به بقيه افراد حاضر در صف که وقتشان را بيھوده ھدر ندھند ،میتوانست ھم از
گلهھا بکاھد و ھم بازدﯾد کنندگان برنامهھاﯾی را که عالقمندان کمتری داشتند افزاﯾش دھد.
* با اﯾنکه دھھا داوطلب با لباسھاﯾی مشخص وظيفه راھنماﯾی بازدﯾد کنندگان و پاسخ به پرسشھای آنان در مورد محل برگزاری
برنامهھا و ساعات اجرا ﯾا تکرار برنامهھا را بعھده داشتند ،اما کم نبودند افرادی که نه میتوانستند محل و ساعت اجرای برنامهھا
را از بروشورھای چاپ شده پيدا کنند و نه تعداد و توضيحات راھنماھا روشن و کافی بود .شاﯾد تدارک ﯾک سيستم اطالع رسانی و
گزارش دھی زنده با پخش صدا در تمام محوطه باز محل برگزاری جشنواره و ترغيب و ﯾادآوری به بازدﯾدکنندگان به دﯾدن اﯾن ﯾا آن
برنامه بتواند راھگشا باشد.
* افزاﯾش دفعات اجرای برنامهھاﯾی که از پيش میتوان مطمئن بود عالقمندان بيشتری را جلب خواھد کرد ،میتواند ﯾکی از
روشھای مفيد برای جلب رضاﯾت بيشتر بازدﯾد کنندگان باشد .روشن است که ھم ظرفيت و گنجاﯾش مرکز ھاربرفرانت برای پذﯾرش
افراد و اجرای برنامهھا محدود است و ھم ھزﯾنهھای اجرای چندباره برخی برنامهھا زﯾاد است ،اما ﯾقينا رضاﯾت بيشتر تعدادافرادی
محدودتر ،بسيار مھمتر و ارزشمندتر از نارضاﯾتی تعداد بيشتری از افراد است
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Property Rent
Pearl Sofreh Aghd

Car Sell
Excellent condition Grey VW Jetta
2006
$14750

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

محدودتر ،بسيار مھمتر و ارزشمندتر از نارضاﯾتی تعداد بيشتری از افراد است.
و نکته آخر اﯾن که به نظر میرسد ابعاد و گستره تدارک ،برنامهرﯾزی و اجرای جشنواره تيرگان به مرزھاﯾی رسيده که دﯾگر انجام
تمام امور مدﯾرﯾت ،برنامهرﯾزی ،تبليغات و بازارﯾابی و عمليات اجراﯾی ،نمیتواند تنھا بر دوش داوطلبان صميمی ،از خود گذشته و
مشتاقی باشد که در طول ماهھای طوالنی ،با وجود داشتن شغل و تحصيل ،صدھا ساعت از زمان زندگی و استراحت و تفرﯾح خود
را صرف کنند و روز و شب و اوقات پاﯾان ھفته و تعطيلی را به امور اجراﯾی و برگزاری جشنواره بپردازند .چنين جشنوارهای که از نظر
نظم و ترتيب و محتوی و اجرای برنامهھا شانه به شانه پرسابقهترﯾن و بزرگترﯾن فستيوالھای برگزار شده در مرکز ھاربرفرانت
میزند ،دستکم نياز به ﯾک گروه چند نفره کامال حرفهای دارد که از فردای پاﯾان ﯾک جشنواره کار و حرفه اصلی زندگیشان تدارک
جشنواره بعدی باشد تا با ﯾاری بیدرﯾغ داوطلبان مشتاق جشنوارهای پربارتر و زﯾباتر ارائه کنند.
درھر صورت دست مرﯾزادی باﯾد تقدﯾم ھمهی داوطلبان و اعضای »خانواده« تيرگان و ھنرمندانی کرد که ھمت واالﯾشان عصاره
شيرﯾنی از فرھنگ و ھنر و ادب اﯾرانی را در چھار روز به روح و جان ھزاران اﯾرانی و غيراﯾرانی دوستدار فرھنگ اﯾران رﯾخت.
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