دوره دوازدهم

مسابقه بزرگ داستاننويسي
زير نظر :علياصغر شيرزادي

نبيني آن كه دارد بلبلي را..

تامل بر واقعيتها براي كشف و درك عمق معناهاي غالبًا پنهان در اليههاي سطحي
رويدادها،از ويژگيهاي سرشتي شخصيت هنري و نويسندگي خالق ׳׳احمد فيض׳׳ به
حساب ميآيد.اين داستان نويس كه نقطه عزيمتش در داستان نويسي بازميگردد به

زن جوان ،با چادر افتاده روي شانه هايش،
روبروي سيني پر از سبزي خوردن نشسته بود و
عميقا در فکر فرورفته بود .هر از گاهي با بيدقتي،
برگي يا ترهاي دست ميگرفت ،ته آن را جدا ميکرد
و در نايلوني ميانداخت .سردي زمين را حتي با
وجود چادر و فرش نازكي كه بر آن نشسته بود،
کامالحسميکرد.بخاريکمجان،توانگرمکردن
خانه پر از درز را نداشت ،در سمت راستش کتابي
نيم باز قرار داشت.
با صداي دخترش که تقريبا داد ميزد به خود
آمد :׳׳مادر! پس چرا نميگويي؟׳׳
صداي پر پارازيت فيلمي که از تلويزيون پخش
ميشد ،ديگر داشت آزار دهنده ميشد.
زن اما ،قبل از اينکه به دخترش توجه کند ،نگاهي
به پسر پنج سالهاش انداخت که چانهاش از آب
دهانش خيس شده بود و در حالي که خود را به
زمينميکشيدآرامآرامداشتبهدخترکنزديک
ميشد.مادر با صدايي کشيده گفت:
 ׳׳ نبيني باغبان چون گل بکارد׳׳،
دختر با تکرار حرف مادرش ،شروع به نوشتن
کرد :׳׳نبي....ني .....بااااغ ...بان....׳׳ زن از شدت
دلشوره حالش داشت بد ميشد .از سه روز پيش

افـول

مرتضي انوشه ـ برازجان

ـ ׳׳الهي که برنگردي...الهي خبر مرگت بياد...
الهي...׳׳
 صداي لرزان همسرم بود که از پشت ديوار به
گوش ميرسيد .با عصبانيت در خانه را محکم بستم
و زدم به کوچه .به مرور زمان پوست کلفت شده
بودم و از اين نفرينهاي تکراري که هفتهاي دو سه
بار نصيبم ميشد واهمهاي نداشتم .آن روز بيهدف
توي محله ميچرخيدم ،تا حوالي ظهر که خسته و
گرسنهرسيدمبهکوچهرضوان.خانهپدرمآنجابود.
چند متري که جلو رفتم ديدم مقابل خانه شان شلوغ
است .نگران شدم ،کمي پا تند کردم .دلم هزار راه
رفتيانرفت.حواسمديگربهنالهونفرينهايهمسرم
نبود .بيشتر فکر پدر بودم که پارسال دو بار سکته
کردهبود.البتهخودشبهشوخيميگفتباعزرائيل
قراردادي صدساله امضا کرده است و فعال بيدش با
اين بادها نميلرزد.اي کاش مرگ هم شوخي بردار
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قريحهاي نيرومند و ديدگاهي انساني و دردشناسانه ،با نوشتن ׳׳نبيني آن كه دارد بلبلي
را...׳׳ ،باري ديگر داستاني تامل برانگيز و به يادماندني را در شكل و ساختاري متناسب
با درونمايه مفهومي آن بر قلم رانده است.
احمد فيض ـ تهران

که تصميمش جدي شده بود ،هر از گاهي تا مرز
بيهوشي هم ميرفت ،و هر جايي بود صدايي يا آوايي
را از خودش در ميآورد ،تا بلکه فکرش کمي آزاد
شود.تا کي اما ميتوانست تحمل کند؟ چهار -پنج
سال بود که با اين بچه معلول و اين دختر دبستاني،
فرسوده شده بود .با کار کردن سخت در خانههاي
مردم مشکلي نداشت ،ولي با اين بچه معلول بدون
پدر چه ميتوانست بکند؟ در دل گفت :׳׳سرنوشتم
اين بوده گويا ،به هر حال....׳׳
مادر ناخودآگاه ادامه داد:
׳׳چه مايه غم خورد تا گل برآرد׳׳،
ناگهان با جيغ دخترش به خود آمد ،به سرعت
برگشت .تکه کاغذ پاره شده دفتر دخترش را که در
دست پسرش ديد ،به سرعتي باور نکردني خم شد
و به موقع کودک را از زير مشت دخترش کناري
کشيد ،خيسي ساعدش را که احساس کرد ،يادش
افتادکهفراموشکردهبودپوشکراتنپسرشکند.
با چشم به دنبال لکهاي خيس روي فرش گشت.
در گوشهاي دورتر شکلي خيس و بيهدف رسم
شده بود.
بي اختيار بغضش ترکيد .چشمان خواب
آلودهاش را ماليد و با تاني براي تميز کردن کودک،

به طرف آشپزخانه رفت.
׳׳ به روز و شب بود بيصبر و بيخواب׳׳،
صداي گريه دخترش که بلند شد ،بلندتر گفت:
׳׳زهرا! بس کن ،ميآيم برايت درست ميکنم ،صبر
کن ....عزيزم׳׳
کودک را روي بالش بزرگي گذاشت و با دقت
کاغذ پاره را با دست صاف کرد .نگاهي به دخترش
کرد ،راضي به نظر ميرسيد.
به سفيدي پاره کاغذ خيره شد ،مربوط به ديکته
دخترش نبود ،ظاهرا از برگهاي سفيد دفتر کنده
شده بود.
مسئول بهزيستي گفته بود :׳׳حاج خانم! شما
نگران نباش ،ما اينجا امکانات زيادي داريم ،هر
وقت هم که دلت گرفت بيا ببينش ،ميتواني ببريش
توي همين گلخانه حياط مرکز ما ،به نفعتان است،
حاج خانم!׳׳
شيشه شير پسرش را از چاي با شکر پر کرد و به
دستش داد .بلندگفت :׳׳ داري مينويسي دخترم؟׳׳
و ادامه داد:
׳׳گهي پيرايد او را گه دهد آب׳׳،
دختر که شروع به نوشتن کرد ،او ديگر تقريبا
تصميمش را گرفته بود .ديگر توان نگهداري از بچه

پرهيز از حاشيه پردازي و گريز از اطناب در روايتگري ،دل سپردن به نداي مخالف خودآگاهي ذهني خوگرفته
به عادت رعايت پيوسته مصلحت گراييهاي عام و مجال دادن به بروز طنز تلخ و پنهان دروني ،از ويژگيهاي كار
׳׳مرتضي انوشه׳׳ در قلمرو داستان نويسي است.در نوشته تازه اين نويسنده نام آشنا ـ داستان كوتاه ׳׳افول׳׳ ـ
ويژگيهاي مورد اشاره در نوعي محاكات خالق به منصه ظهور رسيده است.

بود و يا ال اقل زبان آدميزاد را خوب ميفهميد و يا
حرمت پيرمردها را نگه ميداشت به ميانه کوچه
که رسيدم صداي خنده و داد و فرياد بچهها خيالم
را راحت کرد .׳׳پدر امروز هم زنده است.׳׳ با اين
خبر خوش دروني مسيرم را ادامه دادم .کنار جوي

وسط کوچه مرغ و خروسي با هم ميجنگيدند .به
ياد دعواي چند ساعت پيش خودمان افتادم .اصوال
توي هر خانوادهاي از اين بگو مگوها پيدا ميشود.
آدم بايد آستانه تحملش باال باشد .ربطي به زن و
مرد بودن هم ندارد .هر کس که بتواند مجموعه زير
دستش را خوب بچرخاند ׳׳مرد׳׳ است و هنرمند.
در اين نزاع بچهها بيشتر طرفدار مرغ بودند و با داد
و فرياد او را تشويق ميکردند و از طرف ديگر به
طور نا خواسته آتش بيار معرکه ميشدند .مرغ با
حمايت هواداران خود بالها را اطرافش پهن کرده بود
و با سينهاي ستبر به سمت خروس حمله ميبرد .او
که به قول فوتباليها از امتياز يار دوازدهم به خوبي
بهره مند بود ،بيمحابا و پي در پي حمله ميکرد و
خروس را عقب ميراندو هر بار هم با چنگال تيزش
ضربهاي به بدن او ميزد .نميدانم آن خروس چه
هيزم تري به مرغها فروخته بود که اين چنين از

