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!به دست و دلبازي خورشيد اميد داريم
Tirgan Festival CEO Talks to Salam Toronto 

وارد آانادا شد، به روشني دريافت آه تعداد برنامه هاي  1997وقتي مهرداد آرين نژاد در سال
 .ايراني آم، ولي نياز به آن بسيار است

 :مهرداد آن روزها را چنين به ياد مي آورد
به خاطر دارم وقتي براي اول بار به آانادا آمدم، سخنراني آوچكي برگزار آرديم آه سخنران «

مشهوري نداشت، اما سالن از افراد مشتاق پر شده بود، زيرا تعداد چنين جلساتي در آن ايام اندك 
 ».بود
 

امروزه، تعداد برنامه هاي مرتبط با . در سايه آوشش آساني چون مهرداد، آن شرايط تغيير آرده
موسيقي، آنسرت،  برنامه هاي سخنراني،. آاميونيتي ايراني در تورنتوي بزرگ فوق العاده است

 -تأتر، رقص، شام، فستيوال و غيره، آنچنان فراوان است آه يك عضو عادي آاميونيتي ايراني 
 . آانادايي در تورنتوي بزرگ گاهي ممكن است براي انتخاب، با مشكل روبه رو شود

 
ي در هاربرفرانت  جوال 20تا  17مهرداد آرين نژاد مدير اجرايي فستيوال بي سابقه تيرگان آه از 

سنتر تورنتو برگزار مي شود، يكي از آساني بوده آه در اين شكفتن انفجار آميز برنامه ها نقش 
 . موثر داشته

او در همان ابتداي ورود به آانادا آه به عنوان دانشجوي فوق ليسانس در رشته مهندسي آامپيوتر 
آه دو -دانشگاه تورنتو مشغول تحصيل بود، به همراه جمعي ديگر نظير دآتر ماريا صباي مقدم

 -دست به تاسيس مرآز ايراني -م تورنتو باوي را برايتان منتشر آرديم هفته قبل گفت و گوي سال
 Iranian-Canadian Centre for Arts and Culture     (آانادايي براي هنرها و فرهنگ ايراني 

)ICCAC هاي ديگري را در آمپوس دانشگاه  اين مرآز سپس جلسات سخنراني و برنامه. زد
 . تورنتو ترتيب داد

فستيوال رنگ هاي"موفقيت اين برنامه ها به تدريج منجر به سازماندهي برنامه هاي بزرگتر نظير 
فستيوالي بود در مقياس آوچك آه شامل نمايش،«:شد آه آرين نژاد در رابطه با آن مي گويد" ايران

تن از دانشجويان، اساتيد و آارآنان  500-600حدود . رقص، موزيك و چند غرفه نمايشگاهي بود
 ».فستيوال موفقي بود و ما از نتيجه آن بسيار خوشحال بوديم. دانشگاه در آن شرآت آردند

منتهي شد آه در واقع  2006در سال " زيرگنبد آبود"اين برنامه ها در نهايت به فستيوال موفق 
عبور از يك برنامه آوچك «:گويد آرين نژاد مي.پيش درآمدي بود بر فستيوال تيرگان امسال

ترين برنامه اي آه  پرهزينه. دانشگاهي به برنامه هايي بس بزرگتر، هول به دل انسان مي انداخت
سپس به سمت . هزار دالر خرج برداشت 10ما در دانشگاه تورنتو برگزار آرده بوديم، حدود 

تا  5انتظار ما حضور . بود" زيرگند آبود"هزار دالري جهش آرديم آه فستيوال  100برنامه اي 
 » .هزار نفر از آن ديدن آردند 22هزار بازديد آننده بود ولي  6

ً به عبارتي مي توان گفت ما بازنده موفقيت خود شده بوديم، چرا آه مثال«: آرين نژاد ادامه مي دهد 
».بعضي از تماشاچيان به علت لبالب شدن سالن ها به راحتي نمي توانستند برنامه ها را تماشا آنند

ر رسيده آه تامين آن هماورد  هزار دال 650بدين گونه، بودجه فستيوال تيرگان امسال به مرز 
 : آرين نژاد مي گويد. البته مدير اجرايي تيرگان چندان نگران اين موضوع نيست. طلبد مي
ش آرده ايم تا چنين رقمي را جمع آوري آنيم، البته هنوز با آن فاصله داريم،  ما واقعًا به شدت تال«

ولي مي توانيم به هدف برسيم، زيراحتي اگر اين رقم تامين نشود مي توانيم از مخارج گوشه و 
 » .آنار بزنيم تا آار به انجام برسد

هاي دولتي، اسپانسرشيپ ها، و آمك هاي نقدي  سازمان دهندگان فستيوال از مجموعه اي از گرنت
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 . قمندان آه مايلند به تامين هزينه هاي چنين برنامه بزرگي آمك آنند برخوردارند عال
مرآز هاربرفرانت سنتر . ر آمك آرده هزار دال 50 موسسه حقوقي حيدري هميلتون  براي مثال،

آميته سازماندهي . نيز مسئوليت تامين بخش عمده اي ا از تبليغات انگليسي را به عهده گرفته
 . فستيوال نيز مراقب تبليغات در آاميونيتي ايراني است

در رابطه با وضعيت هوا براي آن دسته از برنامه هايي آه درفضاي باز انجام مي شود، نظير 
برنامه هايي آه در استيج تورنتو استار اجرا مي شود، برگزار آنندگان همه چيز را به لطف 

هرچند آه هاربرفرانت سنتر براي شرايط باراني امكانات «: آرين نژاد مي گويد. طبيعت سپرده اند
ً مي توان اجرا را به سالن سربسته منتقل آرد، اما بيائيد به دست و دلبازي  جايگزين دارد، و مثال
 »  .خورشيد اميد ببنيديم

فقره از آنها  52برنامه اجرا مي شو د آه  56طبق گفته سازمان دهندگان فستيوال، در مجموع 
چهار برنامه اي آه براي شرآت در آن بليط بايد خريد، يا داخل سالن برگزار مي . رايگان است

 . شوند و يا در مقابل باران حفاظ دارند
 . هاي او و تيمش خواهد بود ش براي آرين نژاد، اين فستيوال نتيجه نهايي تال

در تهران است، يازده سال قبل، پس از آنكه مدرك ليسانس خود در رشته  1964ولد او آه مت
در اينجا او پس از آسب مدرك فوق . مهندسي آامپيوتر را از ايران دريافت آرد، به آانادا آمد

شايد بخواهيد بدانيد . ليسانس از دانشگاه تورنتو، به آار براي آمپاني اي بي ام آانادا مشغول بوده
آه چه عاملي الهام بخش او در اختصاص اين همه از وقت و انرژي اش براي برگزاري اين 

 برنامه ها بوده؟ 
 : او به اين سوال چنين پاسخ مي دهد

 ».يكي از اهداف ما ترويج فرهنگ و ميراث مان و سهيم شدن آن با بقيه آانادايي ها است«
در . ها بخش مهمي از دستور آار فستيوال است اين ميل به سهيم شدن فرهنگ ايراني با غيرايراني

هزار نفري آه انتظار مي رود از فستيوال  100واقع مهرداد آرين نژاد پيش بيني مي آند آه از 
اين انتظار مثبت تا . درصدشان از خارج آاميونيتي ايراني باشند 50تا  40چهار روزه ديدن آنند، 

 . اندازه اي زيادي از قدرت بازاريابي و ترويج مرآز هاربرفرانت ناشي مي شود
م تورنتو گفت و گو آرد، مصاحبه  جون آه مهرداد با سال 23براي مثال، در همين روز سه شنبه 
 . داشت Sun TV اي به صورت زنده نيز با تلويزيون 

 . توجه به ديگراني آه خارج از آاميونيتي ايراني هستند، در برنامه هاي فستيوال نيز لحاظ شده
ً، در حالي آه برنامه هاي موسيقي ايراني و يا هنرهاي تصويري فستيوال داراي زيرنويس يا  مثال

ترجمه فارسي نيستند، ولي برنامه هاي قصه گويي، ادبي و گفت و شنيد فستيوال همه از ترآيب 
 . فارسي برخوردارند -انگليسي 

و حال آه فستيوال تيرگان به سرعت نزديك مي شود، مردمان جنوب اونتاريو، اعم از ايراني و 
 . چشم انتظار چهار روز لبالب از برنامه هاي فرهنگي و هنري هستند -غيرايراني 
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