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مسابقه بزرگ داستاننويسي
زير نظر :علياصغر شيرزادي

من و خودم...

׳׳زهرا نظريان آزاد׳׳ نويسنده جوان اما پرتجربه در كار و زندگي و نويسندگي اّ
خلق ،با نوشتن
׳׳من و خودم...׳׳ ميخواهد در متن واقع گرايي و در گستره جهان داستاني خود ،به گونهاي ساده
و فروتنانه و ريشه دار نوآوري كند .به همين دليل تالش كرده است با سنجيدگي هنرمندانه
در كاربرد نظرگاه (زاويه ديد) با تركيبي از تك گويي ذهني و جريان سيّال ذهن ،وضع
و موقعيّت بحراني شخصيت محوري داستانش را عميقًا بازآفريني كند .البته در اين
تالش ميتوانست باالقاي لحن ،بدون شكستن امالي كلمه ها ،حاصل كار خود را
استحكام بيشتري ببخشد .׳׳زهرا نظريان آزاد׳׳ در يكي از دورههاي پيشين اين
مسابقه به عنوان ׳׳نويسنده برتر׳׳ معرفي و شناخته شده است.
زهرا نظريان آزاد ـ تهران

نفسم سنگين و سنگين تر ميشه.چقدر دوست
دارم نفس عميق بکشم ،از اون نفسهايي که آدم
با كشيدنش انگارهمه خستگيشو هاااااا ميکنه و
تموم ميشه اما نميتونم؛ نميشه.انگار خوابم از
همان خوابهائیه که اصلًا راحت و شيرين نيست.
مثل اينکه يه سر بااليي روهر چي ميري تمومي
نداره .ميدوني و ميفهمي که خوابه اما کاري
نميتوني بکني.ميخواهي چشماتو باز کني.
هي زور ميزني اما نميتوني.ميگي االنه که بيدار
شم ،االن ...مثل وقتهايي كه سالمي و ميخوابي
و بعد که بيدار ميشي انقدر خوشحالي که انگار
تازه متولد شدي و رو به آسمون ميکني و ميگي
خدايا شکرت.اما االن نميتونم بيدار شم .با تمام
وجود سعي ميکنم اما....چشمام ميبينن و گوشام
ميشنون ولي نميتونم بيدار شم ،نميتونم...

مادرم رو با چهرهاي متفاوت تر از هميشه
ميبينم .باالي سرم ايستاده .اشکي از چشمان
متوحشش ميچکه روي بينيم .االنه که عطسه کنم.
ّ
هر چقدر سعي ميکنم دستم رو بيارم باال تا اشكش
رو پاک کنم نميشه.ميخوام ازش بپرسم :چرا گريه
ميکني مامان؟چي شده؟خطايي کردم که ناراحت
و شرمندهت کردم؟ اما نه ...اين صورت نگران و
خسته،عصباني نيست.
مامان!منکههميشهمشکالتمروريختمتوخودم
ودمنزدم،حتي يه بارازتکمکنخواستم،هيچ وقت
نگفتم که چقدر احساس تنهايي ميکنم .هميشه از
خوشي هام گفتم .دردهامو پنهان کردم...
صدايي که آشنا نيست ميگه :׳׳خانم ،گفتم فقط
يه دقيقه! بفرماييد بيرون لطفا.׳׳
مادر ميره بدون اينکه جواب حتي يه سوالم رو

بده .با حس درهم ريختهام بدرقهاش ميکنم .سرم
سنگينه .نميتونم سرم رو برگردونم...
نگاهش از پشت اشكهاش تو ذهنم حک ميشه.
ميره تا پشت در شيشهاي که خيليها اون طرفش
ايستادهاند.صداي بيب..بيب..بيب متوالي اعصابم
رو خرد ميکنه .واااااي ...چرا يکي نيست اين صدا
رو خفه کنه؟ سرم داره منفجر ميشه...
از بين اون همه صورت نگران و آشفته ،با ديدن
صورت به هم ريخته همسرم احساس گرماي
قشنگي تمام وجودم رو تو اين اتاق سرد پر ميكنه.
آهسته جلو مياد.با لباسي سر تا پا آبي و ماسکي که
مانع ميشه چهره شو کامل ببينم .فقط چشماش مثل
دو کاسه خون نگاهم ميکنه.
دستم رو به آهستگي ميگيره و از زير همون
ماسک سفيد ميبوسه و اشکي که شايد فقط دو بار

شكستهام ؛ همين!

فرزانه تقديري ـ اهواز

خيال بازي عاشقانه ،رويا پروري دراز مدت در خاموشي و حجب و گرفتار آمدن در
چنبره نحس سوءتفاهم،درونمايه داستان ׳׳شكستهام ؛ همين!׳׳ نوشته ׳׳فرزانه تقديري׳׳
است.اين درونمايه به شيوهاي خاص و با كاربرد ـ نه چندان سنجيده ـ دو نظرگاه (زاويه ديد)
در داستان جديد ׳׳فرزانه تقديري׳׳ با ساختاري ساده پرورانده شده است.از اين نويسنده در
دو سه سال گذشته چند داستان گيرا و خواندني در اين صفحات چاپ شده است.

ميدانمامروزديگرميآيد.اينواقعيتمرتعش
را احساس و قلبم به من ميگويد؛ احساس و قلبي
که هيچ وقت دروغ نميگويد .دو سال است که هر
هفته براي خريد کتاب به اين کتابفروشي ميآيد
و از من ميخواهد کتابي ارزشمند را به او معرفي
کنم تا بتواند در خريدش با اطمينان تصميم بگيرد.
من دقيقهها با او در مورد کتابهاي مختلف صحبت
ميکنم؛ دقيقههايي دلپذير و سرشار از هيجاني
پنهان که به سرعت ميگذرند ،اما ياد و خاطرش
تا آخر عمر با من ميماند. او به دقت به من گوش
ميسپارد .حالت صورت و چشمهايش وقتي دارد به
من نگاه ميکند فراموش نشدني است .دوست دارم
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ساعتها به چشمانش خيره شوم)!امروز ميخواهم به
تو بگويم که دوستت دارم و بهت فکر ميکنم ،بعد
ي.مي
از دو سال ،براي هميشه در قلبم خانه كرده ا 
خواهم از خودم برايت بگويم .از زندگيم و تالشي
که براي ساختن يک زندگي خوب برايت خواهم
داشت تا در کنارم خوشبخت باشي و از کتابي حرف
بزنم که براي چشمهايت نوشته ام.مي خواهم به تو
بگويم از وقتي چشمهايت را ديدهام آنها را قاب کرده
و در ذهن و روح و قلبم نگه داشته ام).در همين افکار
غوطه ور بودم که يک دفعه با شنيدن صدايش قلبم
لرزيد .پلک هايم را روي هم گذاشتم و باز و بسته
کردم تا درست ببينم.

سالم.دستپاچه گفتم:
سالم .خوش اومدي .خوبي؟ممنون.کتاب هفته قبل رو خوندي؟ چطور بود؟خوب بود ولي اون طور که بايد انتظاراتم روبرآورده نکرد....دوست داشتي چه طور باشه؟
نمي دونم .از وقتي خوندمش احساس تلخ وغمگيني بهم دست داده .يک هفته است که ذهنم
رو با خودش درگير کرده...خنديدم و گفتم:آخه
هر وقت مياي اين جا ،هميشه عاشقانه ميبري.
ولي خودم اين کتاب رو خيلي دوست داشتم و دلم

