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البته چند نفری بـودیم در همـان...  گنبدکبود، غير از خدا        زیر. یکی بود یکی نبود     
 نبـود، روی ميزهـایجـا هـم   . یـورک   ی نـورت       هميشگی، زیرزمين کتابخانـه     مکان
هایمان کيـف و   بودیم و بعضی      ی راهرو افتاده بودند، نشسته          لقی که گوشه     پایه
هــا را بشـنویم   بودیم که فقط سریع قصه        آمده. شان بود    ها هنوز روی دوش     کتاب

ی هـر کســی را کـه در جشــنواره  قرار شده بود قصــه    .و سر کارهایمان برگردیم        
قلــم و رقــص تــا جعفــر والــی و  بنویســيم، از شــاهرخ مشــکين   ای داشــت برنامــه 
ها کـه رد     تقسيم کار کردیم، دو سه ویراستار انتخاب کردیم و ایميل            پس. نقالی

کهدو اسـم پيشـنهاد     . مان اسم نـدارد      و بدل شدند یادمان افتاد که مجله         شـد 
 کشـيد کـهرا پيـش  » خانـه  چـای «ی   بـود و بعـد کســی قصـه       » تيرگان«اش  یکی

 ببندیم کـه ســردردباعث شد جای خالی چای را احساس کنيم و جلسه را زود             
بعــد. اش ای بدمزه های کيسه  چایوSecond Cupبعدازظهرمان را تند برسانيم به

ســت در  کــاری فــردی  چــرا کــه نوشــتن   از آن هــم دیگــر نيــازی بــه جلســه نبــود      
پـس. ای خـواب    شبی در ســکوت خانـه        اسپاداینا یا نيمه      ای توی بلور و     خانه  قهوه

ــا همــان یــک ســاعت   ــار و تــالش نویســنده    ه  جلســه شــد شــروع م هــا و هــا ک
گوینـد از  مـی  ما که زود رفتيم ولی    .  ساخته شود   تيرگانها تا    ح  طرا ویراستارها و 

ــه   ــر گنبــد کتابخان ــورت آن روز، زی مــان روی هــای  قصــهپــچ انعکــاس   یــورک پــچ    ی ن
 ...شود  میچنان شنيده دیوارهای خالی هم
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ی جوهـری شود که ماننـد همـان لکـه        آغاز می  ای قصه» یکی بود، یکی نبود  «با 

سفيد راه      زنــد، سـرانجامش معلـوم  و قـوس مـی     افتـد و پيـچ     مــیکه روی کاغذ 
شـود، فضـایی کــه در آن تخيـل   برای امکانات نامحدود مـی       قصه فضایی . نيست

اول هـر» یکــی بـود، یکـی نبــود      «. کنـد    به واقعيت راه پيدا مــی      گيرد و   شکل می 
 نبـود  یکــی بـود یکـی    . ست برای ساختن و دوباره ساختن     شدن فضاییقصه باز

هــای یـک  مثـل تکـه    مـان، کـه     ی هــا سازی قصــه  ما هم امکانی است برای دوباره          
تکــه   مـاهيتش همـان تکـه       نشينند تا هویتی را بسازند که          تکه کنار هم می       چهل

یکــی بـود، یکـی«دیگر همان    »یکی بود، یکی نبود      «اگرچه که این    . بودن است 
سـت کــه دیگـر نــه  ی دیگـری     نيست، قصه   شاه پریون   زن و دختر     قل  کدو قل » نبود

شود، نه بزی روی بامش دارد و نه  اش جا می      آشپزخانه  کدویی به آن بزرگی در     
 .شود ها، ولی با همان کلمات آشنا آغاز می  خيابانچوپانی توی

بـه رســم ایرانـی بـا. اسـت یکی بود یکـی نبـود        های     قصه  ای از     مجموعه   تيرگان
ــه و  ــه   مقدم ــای و مقال ــاره   چ ــای«ی  ای درب ــه چ ــی  » خان ــاز م ــد در    آغ شــود و بع

ــوای            نوشــته  ــان جشــنواره و محت ــدام از مهمان ــی هرک ــه معرف ــاهی ب هــای کوت
 نشـان دادنقصد از نوشتن نه تنها معرفـی مهمانـان کـه              . پردازد  شان می    برنامه
هــا حـول محـور  مقالــهست و اگرچـه   هایی از فرهنگ و هنر و سنن ایرانی گوشه

هــا نيـز   مورد نظرشان غـير ایرانـی        زنند، مخاطبان     عناصر فرهنگی ایرانی دور می         
 مرزهـای زبـان و فرهنـگ گــذر کنيـم و مجالـیسعی بر آن شده کـه از    . هستند

ــان     ــا مي ــه تنه ــرای گفتگــو ن ــان  نســلب ــی، کــه مي هــای مختلــف مهــاجران ایران
اگــر چـه کـه ایــن گفتگـو، گفتگــوی.  کانادایی فراهم آوریــم    های ایرانی و       فرهنگ
طـور  ست، ولــی همــان     های ناتمام پراکنده       هایی از قصه     نيست و تکه   ای  یکپارچه

شـود نــيز،      ست، ماهيــت هویـتی کـه سـاخته مـی             جور ناتمامی    مهاجرت یک  که
ی هویـت   تمام کـردن قصــه     قصدشان تيرگان و   یکی بود یکی نبود      . ست  ناتمامی

 .اند  آغاز کردهایرانی نيست، که فقط این قصه را دوباره
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 و بـه زبـان انگليسـی منتشـر بــاال  با کيفيت    ی رنگی     نسخه  هزار   در چهل    تيرگان
بيـش .شـود    ارائه مــی    جشنواره   مخصوص  گردد و روزهای جشنواره در غرفه       می

 طـراح در بـهپنج و نویسنده، چهار ویراستار     14. از شصت و هشت صفحه است       
 که خرج خودش و جشــنوارهقيمتش یک دالر است     . اند  وجود آوردنش یاری کرده     

 و تيرگــان ایرانيــان در تورنتـو            یادگاری کوچکـی اســت از اوليــن جشــن          . می شود  
شود و آخرش معلوم    آغاز می » یکی بود، یکی نبود   « است که با  اش این  نشانی
 ...نيست
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