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در حاشيه جشنواره تيرگان  -سری که بی کاله ماند
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Hiring

نوﯾسنده :ساﯾه رضوانی

Superintendent

Hiring

از ھفته ھا پيش و ﯾا بھتر بگوﯾم از ماھھا پيش در سالم تورنتو ،ھمگام
با خيل عظيمی از دوستان که گرد ھم آمده بودند تا تيرگانی بسازند
ماندگار و به ﯾادگار ،ھمراه شدﯾم تا خبررسانی کرده و اﯾن جشنواره
اﯾرانی را ھر چه بيشتر به اعضای کاميونيتی اﯾرانی-کاناداﯾی
بشناسانيم.

looking for j ob

Hiring
Mov ing and storage

من نيز به عنوان ﯾکی از ھمکاران سالم تورنتو تالش ميکردم که با
زﯾباﯾی بخشيدن در نھاﯾت دقت به صفحات مربوط به تيرگان آنھا را
جذابتر و خواندنی تر کنم.
در اﯾن راستا چنان به وجد آمده بودم که در حين کار بر روی مطالب
مربوط به تيرگان عرق وطنی ام بيش از ھميشه به جوش آمده و باعث ميشد ھر چه در چنته دارم به کار گيرم .مخصوصا در
مطالبی که به معرفی ھنرمندان اجرا کننده تيرگان اختصاص داشت ،آنچنان ھيجان زده ميشدم که بعد از اتمام کار از اﯾنکه به زودی
سعادت دﯾدن و لذت جستن از اﯾن اجراھا را خواھم داشت بر خود می باليدم .تيرگان عزﯾز حتی در روﯾاھای شبانه من نيز جا باز
کرده بود و در آنھا خود را در وست جت ﯾا سالنھای آمفی تئاتر تيرگان مشغول تماشای بانو گرد آفرﯾد و رقص آﯾدا و برنامه سراسر
ھيجانی سعيد شنبه زاده ميدﯾم و از ھيجان و شوق بر خود می لرزﯾدم.
آنقدر فضا را در ذھنم ساخته و پرداخته کرده بودم که خود را مھياتر از ھمه برای کامجوﯾی و بھره وری از لحظه لحظه تيرگان ميدﯾم.
وقتی چندتن از دوستانم که ساکن اوتاوا ھستند را از ماھھا قبل در جرﯾان قرار داده و خواستم که با ما در اﯾن جشنواره ھمگام
شوند ،با خود می اندﯾشيدم چه شود! ،در جشنی دوستانه با جمع دوستان به تماشا خواھيم نشست و تيرگان را و خاطره
انگيزترﯾن لحظات عمر را با ھم در ذھن ھاﯾمان ماندگار می کنيم.
آنھا آمدند و چون تعداد زﯾاد بود و منزل محقر ما فضای کافی برای ھمه نداشت ،بعضی ميھمان ما شدند و بعضی ھم به سختی و
با چنگ و دندان باالخره در ھتلھای گزاف قيمت اطراف ھاربر فرانت سنتر سکنی گزﯾدند .تا اﯾنجای کار مطابق ميل و برنامه رﯾزی
ھای بنده پيش رفت و من چون ذاتاً از مدﯾرﯾت کردن در اﯾنجور کارھا لذت وافری ميبرم ،می تاختم و برنامه ھا را از قسمت تورنتو
چه خبر سالم تورنتو و وب ساﯾت تيرگان ﯾادداشت کرده و ساعات و حتی دقاﯾق تک تک برنامه ھاﯾی را که برای دﯾدنشان بی تاب
بودم با ھمه وجود به خاطر نيز می سپاردم تا خداﯾی ناکرده برنامه ای را از دست ندھم .دوستان نيز که سابقه و ﯾد طوالی بنده را
بارھا و بارھا در سفرھا و پيک نيک ھا و برنامه ھای گروھی دﯾگرمان دﯾده بودند ،خود را ھمه جوره به بنده سپرده بودند.
ناگفته نماند که از آنجاﯾيکه بنده در مرکز اخبار به سر ميبردم با اﯾنکه اولين تجربه ام از تيرگان بود و سعادت شرف ﯾابی در برنامه
گذشته را نداشتم ،خوب ميدانستم که برنامه ھا محدودﯾت مکانی دارند و باﯾد برای ھر برنامه با پيش بينی تيرگانی ھا نيم
ساعتی زودتر در محل حاضر بود .بنده البته چاشنی احتياط را نيز بدان افزدوه و حدود  45دقيقه زودتر در مکانھا حاضر شده و از اﯾنکه
دﯾگران را کوشا تر و زرنگ تر از خود دﯾده و با صفی طوﯾل روبرو گشتم کامال شکّه شدم .البته عزﯾزان لطفا خودتون به اﯾن صفوف
طوﯾل خلقيات دوست داشتنی اﯾرانی از قبيل زنبيل گذاشن و ﯾک تنه برای  20نفر جا گرفتن و ...را نيز بيافزاﯾيد .بھر حال خود را به
تقدﯾر سپرده و دل به درﯾای صفھای طوﯾل تيرگان زدم ،و با اميد کامل و ھيجانزده تر از ھميشه دوستان را با خود ھمراه ميکردم که
البته اﯾنبار )بر خالف ساﯾر برنامه رﯾزی ھاﯾم که مو الی درزش نمی رفت( مجموعه ھمه اﯾنھا شد آن که نباﯾد می شد و بنده و
دوستان شدﯾم از بد روزگار از اول آخر شدﯾم در کليه صفوف البته می دانم باورش کمی سخت است ولی لطفا باور بفرماﯾيد.
و لپ کالم! سرنوشت دوستان اوتاواﯾی عزﯾز که خود را اول به تقدﯾر و دوم به بنده سپرده بودند شد .خوردن گرما ،انتظار در صفوف
طوالنی با سری بی کاله ،باز باران با ترانه سراﯾی در زﯾر چادر قھوه خانه سنتی و نھاﯾتا و بھرترﯾن بخش برنامه دﯾدن برنامه جذاب
سعيد شنبه زاده زﯾر باران که اصال خالی از لطف نبود و به ھمه اﯾن سختی ھا می ارزﯾد و باعث شد که بنده به دست دوستان
خفه نشوم.
اميد که تيرگان شما اﯾنچنين نبوده باشد و بھره کامل را از نھاﯾت تالش و حماﯾت دوستان برده باشيد.
جا دارد تقدﯾری کنم از ھمه دست اندرکارانش و خسته نباشيد بگوﯾم به ھمه دوستان اﯾرانی و غير اﯾرانی که از اقصا نقاط کانادا و
حتی خارج از کانادا با حضور گرمشان باعث شدند که جا گير ما تورنتوﯾی ھا نياﯾد .البته باور بفرماﯾيد اگر شما نبودﯾد فستيوال
تيرگان رنگ و بوﯾی نداشت و به بزرگترﯾن فستيوال تابستانی امسال تبدﯾل نمی شد.
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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
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