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تجربه نو

در حقيقت آقاي »نوآموز« دوس��ت داش��ت مسير 
را تنهاي��ي طي كند ت��ا در خلوت خ��ود از زيبايي 
پاييز وس��كوِت طبيعت كماِل اس��تفاده را ببرد اما 
از آنجايي كه آدم محتاطي بود و مي دانس��ت فصل 
پاييز زمان تغيير ناگهاني هواس��ت و او اين مس��ير 
را براي اولين بار مي خواه��د بپيمايد، از يك راه بلد 
كه آش��نايي قديم باهم داش��تند خواهش كرد كه 
راهنما شود. آنها آشناي قديمي بودند اما اولين بار 

بود كه باهم به كوهنوردي مي رفتند. 
س��ِرقرار مرِد ديگ��ري هم��راِه راهنما ب��ود كه به 
»نوآم��وز« معرفي ش��د و ب��ه اين ترتيب س��ه نفر 
ش��دند. راهنما از پي��ش و آن دو از پ��س. از همان 
ابتدا راهنم��ا، »نوآموز« را به كنار خ��ود فرا خواند 
وپرس��يد: »چه خبر؟« و بدوِن آنكه منتظِر پاس��خ 
بمان��د، مطلب��ي راجع به مس��ائل سياس��ي روز از 
روزنامه ه��اي دي��روز را مطرح و درباره آن ش��روع 
كرد به تجزيه و تحليل و تفسير. در ابتدا »نوآموز« 
كمي با او همراهي كرد ولي چ��ون تمايلي به ادامه 
بحث نداشت سعي كرد مسير صحبت را به مطلب 
مورد عالقه اش بكش��اند. درميانه كالم كه فرصتي 
پيش آمد، از راهنما پرسيد: » اس��ِم اين جايي كه 
مي رويم باي��د خيلي معني دار باش��د« و ش��مرده 
و موكد گفت: »چش��مه حي��وان«. راهنما كه چند 
گامي از او جلوتر بود، س��ر برگردان��د وبا لحِن نهي 
گفت: » نه بابا... ت��وام... اين محلي ه��ا همين طور 
كلپتره يي يك اسمي مي گذارند « و دوباره موضوع 

مورد عالقه خودراازسرگرفت. 
»نوآموز« نگاه كرد ب��ه مرد همراه كه ب��ا فاصله از 
دنبال مي آمد، بلكه ب��اب هم صحبتي با او را بازكند 
اما چنان س��اكت و درخود و گوشه گير مي نمود كه 
هرگونه امكان همكالمي را از ديگري سلب مي كرد 
و ناخودآگاه اين س��وال را پيش مي آورد كه چرا با 
جمع به كوه آمده اس��ت. »نوآموز« او را شخصيتي 
نچسب يافت وتقريبا با انزجار از همكالم شدن با او 

منصرف شد. 
ابرها در حركت بودند وآسمان نيمه ابري مي رفت 
كه يكسره ابري شود. بادي ماليم برسرشاخه هاي 
درختان وزيدن گرفته بود، باران برگ هاي رنگين، 

جل��وه اي مس��حور كننده در فضاي جن��گل ايجاد 
كرده ب��ود. راهنما بي اعتنا به اي��ن تغييرات زيباي 
موثر، همچنان تجزيه و تحليل مي كرد و مي گفت 
و مي گف��ت ودر جايي كه فاصله اش زياد مي ش��د، 
گام هاي كوتاه تر برمي داش��ت كه »نوآم��وز« به او 
برس��د و مطمئن ش��ود كه مطالب او را مي شنود. 
»نوآموز« اما كالفه بود. هيچ عالقه اي به ش��نيدن 
موضوعات مطروحه ازطرف راهنما نداشت اما ادب 
موجب مي ش��د اعتراضي نكند و از طرفي بس��يار 

تمايل داشت كه با طبيعت تنها باشد. 
 به باران برگ ن��گاه مي كرد ولي لذتي ك��ه بايد، از 
آن نمي برد. هر چه س��عي مي ك��رد براين كالفگي 
فايق  آيد ميس��ر نبود. مرد همراه كه از همان ابتدا 
با فاصل��ه اي مش��خص از دنبال مي آم��د، گاه خم 
مي ش��د واز الي برگ ها، بطري خالي پالستيك يا 
قوطي كنسرو زنگار بسته اي بيرون مي كشيد و آن 
را داخل كيسه زباله اي كه ازكوله خود آويخته بود 
مي انداخت و گاه ذوق زده، دودس��تش را مي گشود 
و زيرهنگامه ب��اران برگ، چي��زي زمزمه مي كرد. 

انگاردر محراب و معبد ورد مي خواند. 
چندساعتي راه پيمودند تا رسيدند به مقصد يا همان 
»چشمه حيوان«. راهنما ضمن تخليه محتويات كوله 
روي ُس��فره اي كه پهن ش��ده بود، بي وقفه از فيلمي 
مي گفت كه اخيرا ديده ب��ود و مدام تحليل مي كرد و 
»نوآموز« همچنان كالفه، نه مي شنيد و نه از پيرامون 
حظ مي برد. او به پيش��نهاد راهنما مهمان او و همراه 
ش��ده بود و هيچ چيز با خود نياورده ب��ود. حاال مثل 
ماهي گرفتار در قالب رودربايستي، نشسته بود روي 
كنده و مي ديد كه همراه اش با خونسردي، چوب هاي 
خشك را جمع آوري و به سرعت، آتشي به پا مي كند. 

محتويات خوراكي س��فره به س��رعت تمام ش��د، 
نوبت نوشيدن چاي رسيد. راهنما زير آواز زده بود 
ويك ترانه قديم��ي را با صداي بلن��د فرياد مي زد، 
همراه چند متر دورتر پياله چاي در دس��ت به افق 

مي نگريست. 
از وجناتش معلوم نبود گوش ب��ه آواز دارد يا نه اما 
پايان بندي ترانه را مي ش��ناخت. ب��ه محض اينكه 
كلمه آخ��ر از حنج��ره راهنما بيرون آم��د، مقابل 

هردو حاضر شد وش��مرده ورسا گفت: »مه غليظي 
در راه اس��ت. بهتراس��ت زودتر برگرديم« راهنما 
گف��ت: »باك��ي نيس��ت«. »نوآم��وز« گويي حكم 
آزادي اش از برزخ صادر شده باش��د با شوق شروع 

كرد به جمع آوري ظروف خالي روي سفره. 
پيش بين��ي درس��ت ب��ود، چن��د دقيق��ه اي ك��ه 
درمسيربرگشت راه س��پردند، مه كامال همه جا را 
تس��خير كرد، رقيق بود، مثل پ��رده اي نازك كه بر 
اكناف كشيده شده باش��د و اين در »نوآموز« كه با 
فاصله بين راهنما وهم��راه در حركت بود، تركيبي 
از جذابيت هيجان انگيز و ترس خفيف ايجاد كرده 
بود. راهنما آوازمي خواند و مي رفت. با صدايي بلند 
درحد فريادي چنان رسا كه عالوه بر دونفرهمپاي 
او، همه پرن��دگان و حيوانات ناپي��دا در مه را وادار 
به ش��نود مي كرد اما اين وضعيت چن��دان به درازا 
نكشيد. با غليظ ش��دن مه »نوآموز« احساس كرد 
باريكه راه زير پايش گم شده است، الجرم به دنبال 
صداي راهنم��ا كه ح��اال خيلي پايي��ن مي خواند 
روان ش��د. آن ترس خفيف بزرگ تر ش��ده بود و او 

با چشم هاي كاوش��گر راه را مي جست و هيچ اثري 
از آن نمي يافت. ناخودآگاه در جاي خود ميخكوب 
ش��د، صداي راهنما كم و كمتر به گوش مي رسيد. 
نش��ان از آن بود كه دور و دورتر مي شود. »نوآموز« 
سرگرداند تا ش��ايد هيبت مردهمراه كه با فاصله از 
دنبال مي آمد را در آن غلظت ظ��الم بيابد. خبري 

نبود. 
صداي راهنما هم ديگرش��نيده نمي شد. احساس 
مي كرد روي تك��ه ابري مث��ل گهواره درنوس��ان 
اس��ت. چاره اي نديد جز اينكه بنش��يند وبه زمين 
پوش��يده از برگ چنگ بيندازد تا شايد از اين وهم 
خالص ش��ود. درحال، چيزي عي��ن بختك امكان 
فري��اد زدن را از او گرفته بود. پ��س از چند لحظه 
به آرامي س��رپا ايس��تاد و با احتياط گام برداشت. 
كوره راه پيدا نبود و او نمي دانس��ت به جلو مي رود 
يا به پ��س. چندي كور م��ال درجهت��ي كه گمان 
مي برد راه اس��ت به پيش رفت. دركم��ره كوه پيچ 
ماليمي را رد كرد، واحه اي نمايان ش��د. جايي كه 
نور خورش��يد معجزه آس��ا غلظت مه را به ش��دت 

رقيق كرده بود. به طوري كه چندين متراز اطراف، 
سايه گون قابل تشخيص بود واو با سرعت به سمت 
واحه حركت ك��رد. در آنجا كوره راه رادر حاش��يه 
واحه ياف��ت. احس��اس اطمينان اورا واداش��ت كه 
راهنما را با ص��داي بلند صدا بزند. چن��د بار فرياد 
زد ولي پاسخي نشنيد. دو س��ر راه در مه غليظ گم 
مي ش��دند و او جرات نمي كرد ق��دم در راه بگذارد. 
با خود گفت؛ مي مانم تا هوا باز ش��ود، بالفاصله در 
جواب خود مي انديشيد كه ش��ايد حاال حاال ها باز 

نشود. شايدهم غليظ ترشود. 
حاال در اين چند راهه چه كنم ؟صداي پايي شنيد، 
خوشحال و مردد چش��م گرداند به رد صدا. هيبت 
مرد همراه آرام آرام از درون آن غلظت چس��بناك 
بيرون مي آمد. »نوآموز« به اس��تقبالش شتافت و 
از س��رذوق كم مانده بود او را در آغوش بكش��داما 
ب��راي جلو گيري از احساس��اتش ف��وري گفت كه 
هرچه راهنم��ا را ص��دا مي زند ج��واب نمي گيرد. 
براي اولين ب��ار حالت نگراني را در س��يماي همراه 
مش��اهده كرد. هم��راه گف��ت آه... چط��ور؟ و دو 
دستش را شيپور دهان كرد و اسم راهنما را با همه 
توان فرياد زد. پاس��خي نيامد. دوب��اره، چند باره... 
نه، جوابي در كارنبود. پرس��يد ب��ا تلفن همراهش 
تماس گرفتي؟ منتظر پاسخ نشد، خود شروع كرد 
به شماره گيري، ... در دسترس نيس��ت. موبايل را 
در جيب گذاش��ت. انگار با خودش ح��رف بزند. با 
اين وضعيت مه... جايي نمي شود دنبالش گشت... 
و رو كرد به »نوآموز«: »بهتره ت��و جاده منتظرش 
باش��يم؛ »نزديكه، راهي نمون��ده.« و راند به طرف 

كوره راه. 
»نوآموز« به دنبالش روان ش��د و مثل كودكي كه 
ازگم ش��دن درازدحام خيابان بترس��د، چسبيده 
به همراه قدم برمي داش��ت. مه بعد از عبور از واحه 
روش��ن غليظ تر ب��ه نظر مي آم��د. هم��راه زير لب 
اف��كارش را بيان مي ك��رد... اگر در جاده نباش��د... 
احتمال دارد از مس��ير منحرف شده... ... ولي خب، 
صدا را كه بايد بش��نود... . و ظاهرا پاسخي براي گم 

شدن راهنما نمي يافت. 
گام هاي��ش را تند ت��ر ك��رد. »نوآموز« ب��ه دنبال 
گام هاي مطمئن همراه كش��يده مي شد و با اينكه 
مه به همان غلظت ادامه داشت، راه را مي ديد ولي 
حرفي نم��ي زد چون دل نگران رس��يدن به مقصد 

بود. 
اول صداي تردد ماشين ها شنيده شد وچند دقيقه 
بعد هردو قدم به آس��فالت جاده گذاش��تند. راهنما 
آنجا نب��ود مه كم��ي رقيق تر مي نم��ود. طوري كه 
همه چيز تا مسافتي س��ايه وار ديده مي شد. همراه 
چش��م گرداند به اط��راف و درحالي ك��ه نگراني از 
چهره اش كامال هويدا بود روگرداند به جانب امتداد 
كوره راه كوهس��تاني ك��ه در غلظت م��ه ناپيدا بود. 
»نوآموز« كه كامل از نگراني رس��ته بود، به فكرش 
رسيد داخل ماش��ين راهنما را نگاه كند. شايد آنجا 
باش��د اما خبري نبود. دوري در اطراف زد كس��ي را 
نيافت. ناچاربرگش��ت به س��مت همراه، خواس��ت 
چيزي بگويد اما چهره نگران ونحو نگاه كردن همراه 
به باريك راه كوهستان چنان س��وال برانگيز بود كه 
امكان ابراز هر كالمي رامنتف��ي مي كرد؛ ناخودآگاه 
»نوآموز « ه��م انگار ك��ه از همراه تقلي��د مي كند، 
ايستاد وچشم دوخت به باريكه راه كوهستاني ناپيدا 

در غلظت مه. 
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سفر به چشمه حيوان

خبرگزاري مهر

محمد سيدين

در پذيراي��ي را ب��از ك��رد و وارد راهرو ش��د. صداي 
تلويزيون را ك��ه از پله ه��اي جلوي در ش��نيده بود 

واضح تر شد. 
زهرا را ديد كه دستش را به پشتي گرفته بود و سعي 

مي كرد راست بايستد. 
-سينا ؟سينا؟

-منم ننه
كفش هايش را توي جاكفش��ي گذاش��ت و به هال 
رفت و صداي تلويزيون را كم كرد، سمت زهرا رفت. 

كمكش كرد راست بايستد. 
-په تو كي اومدي؟

- همين االن
-خووو!

-خرم بهت شام داد؟
-ها ! ننت اينا ايجا بودن، باهم شام خورديم

صندلي را جلوي تلويزيون گذاشت
-همي…. همين كي هم بود… همي پسره!

چش��م هايش را بس��ت و دس��تش را روي پيشاني 
گذاشت
-علي ؟

-ها…. ها علي
كولر را روشن كرد. كنار زهرا رفت و دستش را گرفت

-ننه بيا رو صندلي بشين، خسته ميشي
-نه داروم دنبال پولوم مي گردوم!

- تو بيا بشين خودوم برات پيدا مي كونوم
كمكش كرد روي صندلي بنشيند

شالش را درآورد و گوشه اي انداخت
-همي اي... اينه زيادش كن!

-صداش؟
-ها… صداشه زياد كن. نمي شنوم

خم شد و دس��تش را به ميز چوبي تلويزيون گرفت 
و صدا را كم كرد. پش��ت صندلي قرمز پالس��تيكي 
ايستاد و شروع كرد به بازكردن دكمه هاي مانتو. زهرا 
توي صندلي كج نشس��ته بود و دس��تش زير دسته 
صندلي رفته بود و پاي راس��تش را آون��گ وار تكان 

مي داد. 
-پيدا كردي؟

-نه لباسامه عوض كنم مي گردوم!
مانتويش را درآورد و گوش��ه اي انداخت. موهايش را 

باز كرد و كف سرش را ماساژ داد
-خستم كردن بايد كوتاهشون كنم

-پيدا نشد؟

-پوووووف
پشتي ها را جابه جا كرد و لبه فرش و موكت را باال زد

-نيست ننه، ندادي به كسي؟
سرش را كمي به پشت چرخاند

-ها؟
-پولي ايجا نيست. ندادي به كسي؟

دست راستش را به دسته صندلي گرفت و سعي كرد 
راست بنشيند و دست چپش را از زير دسته صندلي 

بيرون بياورد
-نه هموجا گذاشتوم هموجا كه تكيه ميزنوم!

دوباره پش��تي ها را جابه جا كرد و لبه فرش و موكت 
را باال زد

-نيست ننه، نيست
پشتي ها را سرجايش گذاشت

شال و مانتويش را برداشت و توي جاي خالي شيشه 
در گذاشت

-هموجا گذاشتوم. درست بگرد
-چند بار گشتم ننه. نيست

چند قدمي س��مت آش��پزخانه برداش��ت و دوباره 
برگش��ت. از توي جيب مانتواش پول ها را برداشت. 
خرم را از جاي خالي شيش��ه در ديد كه توي تاريكي 
نشسته بود و فندك زير زرورق گرفته بود. پول هايش 

را جايي توي لباسش پنهان كرد. 
   

توي تاريكي اتاق به سقف چوبي مربا نگاه مي كرد
ديگ��ر تع��داد چوب ه��ا را از حف��ظ بود. هر ش��ب 
مي ش��مرد، چندين و چندبار س��اعت گوشي اش را 

چك مي كرد. 
به پهلو چرخي��د. خط هاي عميق پيش��اني و گونه، 
پشت لب چروكيده و چشم هاي زهرا روبرويش بود. 
نگاهي به خرم انداخت كه آخر ات��اق پتو رويش بود 
و فقط پاهايش از زير پتو بي��رون زده بود و گهگاهي 

صداي ناله اش بلند مي شد. 
نگاهش را از خرم گرفت و به س��قف دوخت. خميازه 
مي كشيد و چشم هايش را از سوزش مي بست. بلند 
مي ش��د، توي رخت خوابش مي نشست، اطراف اتاق 
را نگاه مي ك��رد. به كمدهاي لباس��ي، به كمدي كه 
رخت خواب ها تا نزديكي س��قف چيده شده بود. به 
كولر گازي آخر اتاق و پنجره بااليش. موهايش را باز 

مي كرد و مي بست. گرگ و ميش كه مي شد، خرم كه 
تكان نمي خورد مي خوابيد. 

   
س��ردي برخورد چي��زي را روي گلويش احس��اس 
كرد. چش��م هايش را كه باز كرد خرم را باالي سرش 
ديد. كمي خودش را عقب كش��يد و دستش را روي 

سينه اش گذاشت. 
-نترس دايي، پتوته درست كردوم. تو خودت مچاله 

شده بودي از سرما…
بلند ش��د و بيرون رف��ت. صداي خش خش ش��لوار 

كردي اش را هم با خودش بيرون برد. 
با عجله از جايش بلند شد و سمت حمام رفت. جلوي 
آيينه حم��ام كه به ديوار چس��بانده بودند ايس��تاد. 
يقه اش را كمي پايين كشيد وبه عرق زير گلو دست 

كشيد. 
-انگار خروم نمي فهموم، ديش��ب معلوم نيست چي 
مي كشيد. سر شانه اش را كمي كنار زد و دستي روي 

شانه اش كشيد. 
-اومدوم پتوته درست كنم… عوضي!

يق��ه اش را مرتب كرد، ت��ازه متوجه ب��وي بد توالت 
فرنگي گوش��ه حمام ش��ده ب��ود و خيس��ي پاهاي 

برهنه اش
-نگار!

-اومدوم ننه
   

سيني صبحانه را جلويش گذاشت، سيني را سمت 
خودش كشيد و تقريبا به پايش چسباند

-چيز ديگه اي نمي خواي ننه؟
-ها؟

سرش را باال آورد و با چشم هاي ريزش نگاهش كرد
-چيز ديگه اي نمي خواي؟

-ها… ؟ همي اي، بزن!
-چي؟ كولر؟

-نه! همي اي… اي بزن!
و با دست به تلويزيون اشاره كرد. تلويزيون را روشن 
كرد و صدايش را كمي بلند. خميازه اي كوتاه كشيد. 

چشم هايش را ماليد: خوبه؟
چند لحظه اي به تلويزيون خيره شد. 

-بزن كارتون. از  اي خوشوم نمياد
شبكه را عوض كرد و به آشپزخانه رفت. زير قابلمه را 
روشن كرد و مشغول سرخ كردن پيازها شد. خميازه 
مي كشيد و بوي پيازها س��وزش چشمش را بيشتر 

مي كرد، دماغش را باال مي كشيد و مدام پلك مي زد. 
صداي باز شدن در را شنيد: چطوري بي بي؟

با ش��نيدن صداي س��ينا از روي پش��تي، شالش را 
برداش��ت و س��رش انداخت و انداخت روي سرش. 

سينا را ديد كه سمت زهرا مي رود: سرحالي بي بي؟
توي آشپزخانه كنار گاز رفت و پيازها را هم زد

صداي زهرا آمد: شكر خدا
سينا س��مت آش��پزخانه  آمد و كليد را توي دستش 

مي چرخاند: چطوري دختر عمه گل؟
-عليك السالم تو چطوري؟

- اي، شكرش
دستي به كله كچلش كشيد و لبش را با زبان  تر كرد: 

كي ميري سركار؟
- هشت، نه!

سينا وارد آشپزخانه شد
-ساعت نه؟ چي شده مگه؟

ش��الش را پايين تر كشيد و بيش��تر دور گلو پيچيد. 
سينا حاال كنارش ايستاده بود. به قابلمه روي گاز نگاه 
مي كرد و كليد توي دستش را مي چرخاند: زنگ بزن 

مي برمت!
-باشه

از س��ينا فاصله گرفت و خودش را به ديوار چسباند. 
سينا بيرون رفت: كاري نداري بي بي؟
-بيشتر سر بزن، همي بغل هستي كه!

-باشه. خدافظ
-خدا به همرات

با صداي بس��ته ش��دن در، پلك ه��اش را روي هم 
گذاشت و نفسش را با صدا بيرون داد: عالف! سرصبح 

پاشده اومده اينجا... 
مرغ ها را از روي ظرفش��ويي برداش��ت و توي ديگ 

ريخت. 
-انگار نمي تونست زنگ بزنه!

با قاش��ق مرغ ها را هم مي زد: انگار نميدونم... اومده 
اينجا چكار!

صداي زهرا را شنيد. به ديوار آشپزخانه تكيه زد و رو 
به زهرا گفت: چي گفتي ننه؟

- پ چرا نمي ري سر كار؟
-غذا درست كنوم مي رم

-خو كي مي آي؟

-برا ناهار مي رسوم
   

به پش��تي تكيه زده ب��ود و زهرا را ن��گاه مي كرد كه 
دس��تش را به ديوار گرفت��ه ب��ود و راه مي رفت. پاي 
راستش را بلند مي كرد و پاي چپش را روي روفرشي 
مي كشيد كه جمع مي ش��د. دست چپش پيراهنش 
را چنگ زده بود. به آش��پزخانه كه رسيد، روبه روي 
نگار ايس��تاد. موهاي موج دار حنا زده اش را خاراند: 

نمي ري؟
چشم هاي خمارش را ماليد و گفت: غذا روبه راه بشه 

مي رم
- كي برمي گردي؟

-اي ننه! هر روز ساعت چند ميام؟هر روز مي پرسي؟
   

-چرا بيام؟مگه كولر اتاقم درست شده ؟
صدايش را صاف كرد و ابروهايش را به هم كشيد: كسي 

نيست پيش ننه بمونه، اينجا هم به كاروم نزديكتره
 . ... ... ... ...-

-خو ايطور كه همه بايد پي��ش هم بخوابيم. هر وقت 
كولر اتاقوم درست شد ميام

 ... ... ... ... ... ...-
- ميخوام بروم سركار. كاري نداري مامان؟

- باشه خداحافظ
تلفن را قطع كرد و گوش��ي اش را به كناري انداخت. 
زهرا را ديد ك��ه روي صندلي اش جل��وي تلويزيون 
نشس��ته و به س��قف نگاه مي كن��د و زير ل��ب ذكر 

مي گويد: يا امام رضا خودت شفا بده! يا حسين
كيف لوازم آرايشش را برداشت و سمت حمام رفت. 
پش��ت در حمام روبه روي آيينه ايستاد. كيف را روي 
جا كفشي چوبي كنار در حمام گذاشت و بازش كرد. 
جعبه مش��كي پنكك را برداش��ت و پد ابري را روي 
پنكك كش��يد و بعد روي صورتش. زير چشم هايش 

كه كبود شده و گود رفته بود را محكم تر مي كشيد. 
-زنگ زده پاشو بيا…. هه !كور خوندي

خط چشم را برداش��ت و پشت چش��م هاي خمار و 
قرمزش خطي نازك و سياه كشيد

-اگه بميرومم ديگه نميام. بيام كه چي بشه؟
رژ گونه را پر رنگ روي گونه هاي تو رفته اش كشيد و 
زير لب غريد: كجا بيام آخه م��ادر! كجاي كاري مادر 

بدبخت بيچاره از همه جا بي خبر من ؟
لوازم آرايش��ش را ت��وي جعبه ريخت. درش را بس��ت. 
توي آيينه به خودش ن��گاه كرد. توي موه��اي كوتاه و 
آشفته اش دستي كشيد. با پشت دست، چندبار كوبيد به 

آيينه: چه مرگته؟ ها؟ چته؟ چرا داري گريه ميكني؟... 

داستان برگزيده كارگاه موسي  بندري- بندرعباس
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نرگس خرمي

صفح�ه داس�تان »اعتم�اد«، صفح�ه اي 
ب�راي اراي�ه تجربه ه�اي ت�ازه درح�وزه 
داستان نويسي است؛ صفحه اي كه به همه 
دست اندركاران داس�تان تعلق دارد. اين 
صفحه بر آن است كه هم صداهاي تازه در 
اين حوزه را شناس�ايي و معرفي كند و هم 
آثار پيشكسوت ها را به نيت اطالع رساني 
جايگاه كنوني ادبيات داستاني ارايه دهد. 
اين صفحه خ�ارج از مرزبندي ه�اي رايج 
ادبي دركش�ور ت�الش مي كن�د در درجه 
نخس�ت، منعكس كننده آثاري باش�د كه 
داراي رعايت اصول داستان نويسي باشند. 
دوستاني كه مايل به انتش�ار داستان اعم 
از ترجمه يا تاليف هس�تند مي توانند آثار 
 خود را از 500 تا 1500 كلمه ازطريق ايميل

rasool_abadian1346@yahoo.com 
 @ rasool_abadian يا از طريق كانال تلگرامي

ارسال كنند.


