يگانه ش��رط ش��ركت در ׳׳مس��ابقه بزرگ
داستاننويسي׳׳ اين است كه هر داستان كوتاهي
كه ميفرستيد حتيالمقدور نبايد حجمي بيشتر
از دو صفح��ه چاپ��ي مجله را دربرگيرد و به خود
اختصاص دهد .داس��تانها و داستانكهايتان را
حتم��ًا ب��رروييكطرفكاغذ ـباحفظحداقل
يك س��انتيمتر و نيم بين س��طرها ـ با خط خوانا
بنويسيد يا تايپ كنيد.
ضمنًا ،ميتوانيد داستانها و داستانكهايتان
راباقيدعبارت׳׳مربوطبهمسابقهبزرگداستان
نويس��ي׳׳ازطريق(Emailپس��تالكترونيك)
مجله اطالعات هفتگي بفرس��تيد ،البته با فونت
 16و در نظر گرفتن فاصله الزم بين سطرها براي
ويرايش احتمالي.
همراه با هر داس��تان و داس��تانك هم شرحي
مختص��ر از ميزان تحصيالت ،ش��غل و س��ابقه
فعاليتهاي ادبي و هنريتان را به اضافه ش��ماره
تلفنتان بفرستيد .اگر مايل باشيد ميتوانيد يك
قطعه عكس��تان را هم براي چاپ در كنار اثرتان
ارسال كنيد.
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تجديد فراخوان براي
فرستادن داستان و داستانك

بقیه از صفحه 13
مربي دلسوز بود و براي پدرش مشاوري
دقي��ق و مس��ئول .داموس هم پس��ربچهاي
خوشحال بود حتي با ديگران ارتباطي دوستانه
ميگرفت .در کالس نقش دس��تيار سوفيا را
بازي ميکرد و همه چيز خوب بود.
تنه��ا کار اضافي س��وفيا اي��ن بود که هر
روز پ��س از کالس ،دام��وس را به خانهاش
ميرساند .روزي که تعطيالت مدارس از راه
رس��يد و سوفيا براي آخرين بار داموس را به
خانهاش رس��اند ،مايک جلو خانه منتظر بود.
او از سوفيا خواس��ت کمي با هم حرف بزنند
و او را به خانه دعوت کرد .س��وفيا دعوتش را
پذيرفت .مايک پس از کمي آسمان ريسمان
بار ديگر تقاضاي خود را مطرح کرد .س��وفيا
همان سؤال را پرسيد :چرا؟
ماي��ک گفت :׳׳حاال ديگ��ر فقط به خاطر
پس��رم نيست .به خاطر خودم هم هست .هر
روز که پس��رم را به خانه ميرساندي ،پشت
پ��رده منتظر بودم تا بياي��ي و نگاهت کنم .با
خودم فکر کردم انگار عاشق شدهام .اگر اين
دليل کافي اس��ت ،همس��ر من و مادر پسرم
باش!׳׳
سوفيا قانع شد زيرا هيچ منطقي نميتواند
دربرابر عش��ق مقاومت کند .س��وفيا هم که
خودش نيز شکست عاطفي بدي خورده بود،
دل��ش لرزيد و به عش��ق ماي��ک لبخند زد و
اعتراف کرد از روزي که مايک براي نخستين
بار از او خواستگاري کرده ،درباره مايک دقيق
ش��ده و از او خوشش آمده بود .آنها موضوع
ازدواج خود را با داموس درميان گذاش��تند.
داموس از جا پريد و شتابان شروع به دويدن
کرد .مايک و س��وفيا نگران شدند و با نگاه از
هم پرسيدند آيا حملههاي داموس عود کرده
اس��ت؟ سوفيا بياختيار دنبال داموس دويد.
داموس ايستاد و گفت:
׳׳دنبال��م ندو!׳׳ و به اتاق��ش رفت و دفتر
نقاش��ي خ��ود را آورد .پر بود از نقاش��يهاي
خ��ودش و پدرش و س��وفيا ک��ه آن دو را در
لباس عروس دامادي کشيده و زير همه آنها
نوشته بود:
׳׳م��ن ميدانم که س��وفيا مادرم خواهد
شد.׳׳
و ب��ا تأييد داموس ،همه چيز عالي ش��د.
حاال آنها يک خانواده هس��تند و خوشبختند.
تا چند ماه ديگر خوشبختتر هم خواهند شد
زيرا قرار است داموس صاحب خواهري زيبا
شود!

ريولند

فقط ه��واي خالي را ب��ه آغوش ميکش��يد...تو
دخت��ري نبودي که در کوي و برزن و دانش��گاه
و س��ر کالس همه جا دنبال همزادي شبيه آرش
براي خ��ودت بگردي.تو باي��د او را مال خودت
ميك��ردي.اي كاش آن روز صداي خاطره را که
با آرش دعوا ميکرد نميشنيدي.چند بار به ّنيت
ازدواج س��راغ ديگران رفتي .چند بار ديگران را
به ج��اي او گرفتي ،اما هيچ ک��دام نه عطر آرش
را داش��تند و ن��ه هيکل مردان��هاش را.خودت را
در لباس س��فيد به جاي خاطره نش��اندي .صيغه
ِ
عقد خاطره جاري ش��د و ت��و در دلت صد بار بله
گفتي...
 ٭٭٭
نگاهت به قاشقي که روي ديوار خط ميکشي
ثابت ميشود .ته آن را به قلبت ميفشاري .تنت
را باال ميکش��ي .ميخواهي با ته قاش��ق قلبت را
بيرون بياوري و زير پايت له کني...اصلًا چرا اتاق
ت��و بايد روبروي اتاق خاطره میبود؟ چرا خاطره
بزرگت��ر از تو ب��ود؟ چرا او ِ
زن آرش ش��د؟ چرا
آرش ب��ه او نگفت ك��ه با من رابط��ه دارد؟ چرا
آرش ،خاط��ره را انتخاب کردوقتي به خندههاي
م��ن جواب ميداد؟ چرا بايد خاطره را بغل کند و
نگاهش به تو باشد؟
ت��و ُهلش دادي! ..تو او را از پلهها پرت کردي
پايين...خ��ون همه جا را پر کرده بود .صداي جيغ
در گوش��ت ميپيچد.گوشهايت را چنگ ميزني.
تو بايد براي خاطره ش��يون ميکردي ،تو خواهر
او بودي.چط��ور رفتار كردي كه مهر خاطره را از
دل آرش در بي��اوري و خود را جايش بگذاري؟
وقت��ي روزهايت پ��ر بود از عش��ق آرش ،چقدر
درختان سبزتر بودند و هوا پاکتر .ابرهاي آسمان
به شکل قلب بودند و تو روي ابرها راه ميرفتي...
فكر تس��خير كردن آرش دس��ت از س��رت بر
نميداشت.
صدايجيغخاطرهدرهواپخشميشود.چشم
وا ميكني .دس��تانت را در امت��داد درز مانتويت
پايين ميآوري .ميخواهي تار و پود مانتويت را از
هم باز کني و با آن خودت را از سقف آويزان کني.
ديگ��ر دلت نه آفتاب را ميخواه��د و نه مهتاب
را .دلت ميخواهد ميتوانستي موهايت را قيچي
کن��ي .مث��ل آن روز که موهاي خاط��ره را قيچي
کردي ...ديگر موهايت را نميخواهي.پايت را در
يک کفش کردي! وقيحانه ايس��تادي پاي آبروي
پدر .ايس��تادي پاي زندگي خواه��ر .برف پيري
موهاي پدر را پوش��اند و مادر هنوز زيبا و جوانت
را چروکيده کرد .جمعيت همهمه كنان وارد خانه
ميشوند و تو فقط نگاه ميکني...همه چيز را براي
خودت مهيا کردي!
٭٭٭
ح��اال آرش و تو تنها در خان��ه بوديد...لبانت
شراره آتش بود.نگاه اغوا گرت به چشمانش بود،

در يك عش��ق ممنوعه! عشقي که سهم تو نبود و
تو آنقدر در گير تحميل خودت بودي که له شدن
پ��در را نديدي .ضجه زدن مادر را نش��نيدي! تو
حتي خاطره را نديدي .برقي از چش��مانت پريد...
دستهاي ظريف خاطره روي گونهات چنان محکم
بر خورد کرد که س��رت گيج رفت .از کي اينقدر
خاطره زور بازو پيدا ک��رده بود؟ وقتي خاطره را
دي��دي که ،فرياد ميزند و به س��ر و صورت تو و
خودش ميکوبد.تو خاطره را ُهل دادي .از باالي
پلهها ُهلش دادي و ميله وسط پاگرد سينهاش را
ش��كافتِ .
خون قرمزش اول روي ديوار پاش��يده
شد و بعد آرام آرام روي پلهها جاري شد.
امروز سيصد و شصت و پنجمين روز است که
با ته قاش��ق روي ديوار خط ميکشي .ديگر کسي
نيست که منتظرت باشد ...اما تو هنوز روزهايت
را ميشماري.دوباره دلت را چنگ ميزني و حاال
کف سلول كثيف شده از محتويات معده ات.حتي
همه س��لوليها از تو متنفرند.قاش��ق را از دستت
ميکش��ند .ت��و فقط ميخواهي با ته قاش��ق روي
ديوار خط بکش��ي...مي خواهي روزهاي سياهت
را خط خطي کني .از تختِ ،
کف س��لول ميافتي،
سرت گرم ميشود.دستت را به سرت ميکشي،
خ��ون تو با ِ
ِ
خون خاطره يک رنگ است.سراس��ر
خانه با خونش رنگ شده است؛ قرم ِز قرمز...
باالي سرجنازه نشستهاي .تمام بدنت يخ زده
است.خاطره رو به آسمان ،راحت و آرام خوابيده
است و تو هنوز روي ديوار خط ميکشي...
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