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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
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خاطرات يک "کيوی"* تازه وارد از تجربه گردھمايی تيرگان

 
  July 22/2011

نویسنده: نوید موحدی

بيش از سه ماه است که از نيوزیلند، کشوری که بھشت را ميشود از
روی آن مثال زد، گرم و با مردمانی مھربان و خونگرم و به دور از ھيچ

تشنج فکری، به کانادا آماده ام.

در این مدت در جستجوی کار و پيدا کردن موقعيت مناسب اجتماعی و
آشنا شدن با فرھنگ و محيط این کشور بودم. مکانھای مختلف و

زیادی را دیدم،که برخی از این مکانھا یاد آور محيط و خاطرات ایران بود.
مانند ميدان مل لستمن (که با وجود ایرانی  ھای زیاد آن منطقه یاد آور
پارک ملت بود.) ھر روز عصر در مسير بين باشگاه و خانه از این مکان
رد ميشدم و ھر روز به قشر عظيمی از ایرانيھا برخورد ميکردم . پير،
جوان، زن، مرد، از ھر قشری که دلتان بخواھد. با خودم در این فکر
بودم که چرا ایرانيھا که قشر عظيمی از افراد موفق این کشور را

تشکيل ميدھند اینقدر پراکنده ھستند و چند دستگی در بينشان زیاد
به چشم ميخورد.

مدام از خودم ميپرسيدم که چرا باید از نيوزیلند به کانادا می آمدم که
با چنين وضعيتی روبرو شوم. حس ميکردم در کانادا ھم بر خالف آنچه
که تصورش را ميکردم ایرانيھا از یک دیگر گریزان ھستند و چند دستگی

در بينشان رواج دارد.

تا این که یک روز بر حسب اتفاق در فيسبوک به یک تور دوچرخه سواری به اسم تور دوچرخه سواری تيرگان برخورد کردم. در فکر
شرکت کردن در این پيکنيک بودم که آیا شرکت بکنم یا نه؟ تجربه چنين گردھمایی ھا را از قبل، در خارج و حتی داخل ایران داشتم
که ُخب تجربه خوشایندی نبود. ولی تصميم گرفتم که یک بار دیگر شرکت در چنين گردھمایی ھایی را تجربه کنم، و امروز از گرفتن
چنين تصميمی خيلی خوشحال ھستم چون باعث آشنا شدن من با ستاد تيرگان شد. با قشر کثيری از ایرانيھای موفق و سالم

که بيشتر از جوانھای مقيم تورنتو بودند آشنا شدم. جمعی که نمونه اش را نه تنھا خارج از ایران بلکه در ایران ھم ندیده بودم. برای
اولين بار بود که ميدیدم یک جمعيت جوان ایرانی که بيش از دویست نفر بودند بدون استفاده از مشروبات الکلی و بدور از ھرگونه
درگيری ھای شخصی یک روز کامل را با اوقاتی خوش در کنار ھمدیگر سپری کردند . اینجا بود که تصورم از ایرانيان کانادا تا حدودی
به حقيقت پيوست. یک روز کامل را در کنار دوستان جدیدم گذراندم. زمان را با یک مسير دوچرخه سوار ی چند کيلومتری شروع
کردیم تا به مکان پيکنيک رسيدیم. بچه ھای ستاد تيرگان ھمراه با کانون دانشجویان ایرانی  دانشگاه رایرسون مکان پيکنيک را

آماده پذیرایی از بقيه افراد کرده بودند. واقعاً زحمت زیادی کشيده بودند و ھمه چيز ھماھنگ و آماده بود. باربيکو، نوشيدنی  خنک و
ورزش ھای سرگرم کننده ای مانند وسطی در انتظارمان بود. بعضی  از بچه ھا در کناری مشغول بازی ھایی ھمچون تخته و یا حکم
بودند و من ھمراه با یک تيم پنجاه و چند نفری مشغول برگزاری پرجمعيت ترین وسطی تاریخ بشر بودیم. و این چنين بود که یک روز
سالم، پر ھياھو عالی  و پر انرژی را با خاطراتی خوب پشت سر گذاشتيم. ھرچه بيشتر ميگذشت به این نتيجه نزدیک تر می شدم

که امکانش ھست که در کشور سرد سير کانادا جمعيتی را با خلقياتی گرم، سالم و کامال اجتماعی به دور از تفرقه و چند

دستگی پيدا کرد و آن اجتماع چيزی نبود جز تيرگان. دکتر، مھندس، دانشجو، کارمند و حتی افراد غير شاغل، ھمه و ھمه یک دل  و
یک زبان، برون گرا و اجتماعی.

باز ھم مثل خاطرات نيوزیلند گرم و زیبا و جاودانه!

* به اھالی نيوزیلند "کيوی" می گویند
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