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Hiring
cleaners

Hiring
Superintendent

Hiring
looking for job

Hiring
Mov ing and storage

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

 

EmailPrint2

مرز موفقيت و استقبال از جشنواره تيرگان کجاست؟

 
  July 28/2011

محمد تاجدولتی

روزھای پایانی ھفته ای که گذشت، مرکز ھاربرفرانت شھر تورنتو،
به عنوان یکی از پرترددترین منطقه ھای این شھر، محل برگزاری

جشنواره تيرگان بود. به گفته مسئوالن این مرکز فرھنگی-ھنری، و
براساس معيارھای اندازه گيری تراکم و تردد افراد، در مجموع نزدیک به

صد و بيست ھزارتن از برنامه ھای جشنواره دیدن کرده اند. 

به یقين و به ادعا باید پذیرفت که تا آنجا که در تاریخ مھاجرت ایرانيان،
از گذشته ھای 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 40 ساعت(مجموع ساعت ھایی که برنامه ھای جشنواره

انجام شد)، به خود جلب نکرده بوده است. و نيز آنچنانکه مشاھدات عينی گواھی می داد، گروه کثيری از بازدید کنندگان دختران و
پسران و زنان و مردان خردسال و نوجوان و ميان سال و بزرگ سالی بودند که از راه ھای دور و نزدیک، و حتی شھرھای آمریکا و اروپا،
آمده بودند تا ضمن گذران ساعاتی خوش و مفرح، جلوه ھایی زیبا و انسانی از فرھنگ و ھنر نياکان و گذشتگان و اکنون خویش را با

شادی غرور به رخ یکدیگر و غير ایرانيان بکشند. این ھا 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
ھمه ی شيوه ھای بيان ھنری با دیگر انسان ھا 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 مسابقه ھای داستان نویسی و فيلم سازی و ارائه برنامه ھای ھنری در
جشنواره ای که گذشت، و وجود نگرانی و واکنش منفی برخی نھادھای رسمی و دولتی ایران با تھدید و ممانعت از شرکت و حضور

برخی ھنرمندان صاحب نام ایرانی در جشنواره، قابل اندازه گيری است. 

اما در کنار تمجيدھا و تعریف و تشویق ھای شایسته ای که تقدیم ده ھا داوطلب و بانيان و مدیران و برگزارکنندگان و حاميان
جشنواره می شود، توجه به سرنوشت و آینده چنين دست آورد 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 گونه ای برنامه ریزی کردند که جشنواره
تيرگان دوم، در تابستان 2008 بيش 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 2011 را جلب یک
صدھزار بازدید کننده اعالم کردند که در عمل این تعداد به حدود یک صد و بيست ھزار تن رسيد. اما، آیا می توان ھمچنان سقف
تعداد بازدید کنندگان از جشنواره ھای بعدی، که قرار است جشنواره چھارم در تابستان 2013 برگزار شود، را باال و باالتر برد؟ آیا

می توان و باید برای موفقيت و استقبال از جشنواره تيرگان حد و مرزی تعيين کرد؟ واقعيت این است که بسيار پيش آمده که
موفقيت ھای شخصی و اجتماعی افراد و نھادھا و بی توجھی به نقاط ضعف و کمبودھا و کاستی ھای گاه ناگزیر موجب کاھش

سير موفقيت، توقف و سرانجام شکست آن موفقيت ھم شده است. 

حضور در تمام ساعات برگزاری جشنواره تيرگان سوم و گفت و گو 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 برنامه ھای رایگان، بویژه آنھا که در سالن ھایی با ظرفيت محدود برگزار می شد، بسيار
بيشتر از تعداد ظرفيت محل اجرای برنامه بود و افرادی بودند که با ایستادن ھای طوالنی در صف ھایی طوالنی تر موفق به دیدن

برنامه مورد عالقه خود نمی شدند گله مند بودند. پخش کارت ھای شماره دار به تعداد ظرفيت سالن ھا ميان کسانی که در صف ھای
طوالنی ایستاده بودند و اعالن مرتب و واضح به بقيه افراد حاضر در صف که وقت شان را بيھوده ھدر ندھند، می توانست ھم از

گله ھا بکاھد و ھم بازدید کنندگان برنامه ھایی را که عالقمندان کمتری داشتند افزایش دھد. 

* با اینکه دھھا داوطلب با لباس ھایی مشخص وظيفه راھنمایی بازدید کنندگان و پاسخ به پرسش ھای آنان در مورد محل برگزاری
برنامه ھا و ساعات اجرا یا تکرار برنامه ھا را بعھده داشتند، اما کم نبودند افرادی که نه می توانستند محل و ساعت اجرای برنامه ھا
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 برنامه ھایی که از پيش می توان مطمئن بود عالقمندان بيشتری را جلب خواھد کرد، می تواند یکی از
روش ھای مفيد برای جلب رضایت بيشتر بازدید کنندگان باشد. روشن است که ھم ظرفيت و گنجایش مرکز ھاربرفرانت برای پذیرش
افراد و اجرای برنامه ھا محدود است و ھم ھزینه ھای اجرای چندباره برخی برنامه ھا زیاد است، اما یقينا رضایت بيشتر تعدادافرادی

است افراد از بيشتری تعداد نارضایتی از ارزشمندتر و مھمتر بسيار محدودتر،
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محدودتر، بسيار مھمتر و ارزشمندتر از نارضایتی تعداد بيشتری از افراد است.

و نکته آخر این  که به نظر می رسد ابعاد و گستره تدارک، برنامه ریزی و اجرای جشنواره تيرگان به مرزھایی رسيده که دیگر انجام
تمام امور مدیریت، برنامه ریزی، تبليغات و بازاریابی و عمليات اجرایی، نمی تواند تنھا بر دوش داوطلبان صميمی، از خود گذشته و

مشتاقی باشد که در طول ماه ھای 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 جشنواره ای که از نظر

نظم و ترتيب و محتوی و اجرای برنامه ھا شانه به شانه پرسابقه ترین و بزرگترین فستيوال ھای برگزار شده در مرکز ھاربرفرانت
می زند، دست کم نياز به یک گروه چند نفره کامال حرفه ای دارد که از فردای پایان یک جشنواره کار و حرفه اصلی زندگی شان تدارک

جشنواره بعدی باشد تا با یاری بی دریغ داوطلبان مشتاق جشنواره ای پربارتر و زیباتر ارائه کنند.
درھر صورت دست مریزادی باید تقدیم ھمه ی 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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