
 فرستاده شده است. 
تیل��ه  ن��گاه  2- ׳׳آخری��ن 
׳׳فرزان��ه  نوش��ته  نارنج��ی׳׳ 
تقدیری׳׳ از اهواز-چاپ ش��ده 
در ش��ماره 3895 چهارش��نبه 

29 مرداد 1399
درباره این داستان اشاره شده است: 

-قدرت و جاذبه ׳׳آخرین ن��گاه تیله نارنجی׳׳ 
نوش��ته ׳׳فرزانه تقدیری׳׳ نویسنده خوش قریحه 
باز می گردد به ׳׳پیرنگ׳׳ سنجیده آن. این پیرنگ 
)طرح( با س��ادگی و اس��تحکام، بار سنگین عشق 
و عاطف��ه و ش��وریدگی پاک یک نوج��وان را در 
ساختاری متناسب با مضمون و موضوع موردنظر، 
بر دوش می کش��د و گام به گام و صحنه به صحنه 
ب��ه لطف روایت��ی موجز به پایانی ت��کان دهنده و 

غیرقابل پیش بینی می رساند. 
تقدی��ر...׳׳  3- ׳׳ناگه��ان 
نوش��ته ׳׳احمدفیض׳׳ از تهران-

چاپ ش��ده در ش��ماره 3885 
چهارشنبه 21 خرداد 1399

درباره این داستان اشاره شده است: 
-رازآمی��ز ب��ودن برخی اتفاق ه��ای به ظاهر 
ناگهانی گاهی بس��یار س��اده تر از آن است که در 
مخیله و اندیش��ه های ما می گذرد. محور معنایی 
׳׳ناگهان تقدیر...׳׳ نوشته ׳׳احمد فیض׳׳ باز می گردد 
به این مضم��ون تامل و تاویل پذیر. ׳׳احمد فیض׳׳ 
نویسنده خوش قریحه و اندیشمند که در کسوت 
رزمنده جن��گ، ناگهانی های حادثه ها و اتفاق های 
شگفت را عمیقًا تجربه کرده است، با ذهنیتی قوی 
و غنی و خالق می کوشد تا در مفهومی شهودی به 
کش��ف برخی معنا های نهانی و به ظاهر رازآمیز 
نزدیک ش��ود. گوش��ه ای از این تالش های او در 
بیشتر داس��تان های گیرا و به یادماندنی اش بروز 
و ظهور می یاب��د. از ׳׳احمد فیض׳׳ تاکنون چندین 
داستان قوی و ارزش��مند در این مسابقه به چاپ 

رسیده است. 

  یک درخواست
از 3 داستان نویس برتر )نفرات اول تا 
سوم( و همچنین از 3 نویسنده برگزیده 
و تحسین ش��ده دوره پانزدهم ׳׳مسابقه 
بزرگ داستان نویسی׳׳ اطالعات هفتگی 
 درخواس��ت می ش��ود که در س��اعتهای
 اداری ب��ا خان��م ׳׳گ��ردان׳׳ مس��ئول 
رواب��ط عموم��ی مجل��ه با ش��ماره تلفن 
22226226 تم��اس بگیرند تا جایزه 
و دیپل��م افتخ��ار و لوح تقدیر برایش��ان 

فرستاده شود. 
 

  تجديد فراخوان براي فرستادن داستان و داستانك
یگانه ش��رط ش��ركت در ׳׳مسابقه بزرگ داستان نویسي׳׳ این اس��ت كه هر داستان كوتاهي 
كه مي فرس��تید حتي المقدور نباید حجمي بیش��تر از دو صفحه چاپي مجله را دربرگیرد و به خود 
اختصاص دهد. داس��تان ها و داس��تانك  هایتان را حتمًا بر روي یك طرف كاغذ �  با حفظ حداقل 
یك س��انتیمتر و نیم بین س��طرها � با خط خوانا بنویسید یا تایپ كنید.ضمنًا، مي توانید داستان ها 
 Email و داس��تانك هایتان را با قید عبارت ׳׳مربوط به مس��ابقه بزرگ داستان نویسي׳׳ از طریق
)پس��ت الكترونیك( مجله اطالعات هفتگي بفرس��تید، البته با فونت 16 و در نظر گرفتن فاصله 

الزم بین سطرها براي ویرایش احتمالي. 
همراه با هر داس��تان و داس��تانك هم ش��رحي مختصر از میزان تحصیالت، ش��غل و س��ابقه 
فعالیتهاي ادبي و هنري تان را به اضافه ش��ماره تلفنتان بفرس��تید.  اگر مایل باشید مي توانید یك 
قطعه عكستان را هم براي چاپ در كنار اثرتان ارسال كنید. ضمنًا، حتمًا نام شهری را که در آن 

سکونت دارید بنویسید.
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هشتادمین سال انتشار       شماره  3926

شـاهـد

 س��رحال و راضی اط��راف را از نظر گذراند. 
غیر از رفتگر و چند نوجوان کس��ی داخل کوچه 
نبود. کلید را داخل قفل چرخاند. راهرو را از نظر 
گذراند یکباره برگشت، کف دستهایش را محکم 
به سر و صورت تکیده خودش زد، با چشم های از 
حدقه درآمده فریاد کش��ید: ׳׳ مردم! ننه زهرای 

منو کشتن! ׳׳ 
   رفتگ��ر جارو را و بچه ها ت��وپ را ر ها کردند 
و ب��ه طرف م��راد دویدن��د. ب��ا آب قندی که 
همسایه ها به زور به او خوراندند حالش بهتر شد. 
با تلفن همس��ایه ها آمبوالنس و مأموران آمدند. 
صحنه قتل انگش��ت نگاری ش��د. جسد را داخل 
نایلون پیچیدند، رویش مالفه سفید کشیدند و با 

برانکارد به داخل آمبوالنس حمل کردند . 
  همسایه ها مراد را دلداری می دادند. کارآگاه 
در اتاق ه��ا چرخ��ی زد. در و پنج��ره و قفل ها را 
بررس��ی کرد. آرام به مراد نزدیک شد و گفت: 
׳׳چ��ی مصرف می کنی؟ ! ׳׳ کس��ی به فکر طوطی 
نبود که از صبح آب و دانه اش نرسیده بود و خود 
را به دی��واره قفس می کوبید. ׳׳ کارآگاه مش��تی 
تخمه آفتابگردان از ظرف لبه پنجره برداشت تا 
جلوی آن بریزد که چیزی یادش آمد. چشم های 
طوطی از دیدن تخمه ها در دست کارآگاه برقی 

زد   . ح��واس کارآگاه درگی��ر موضوع تازه ای 
بود که به ذهنش خطور کرده بود دستش بین 

هوا و قفس معلق مانده بود . 
 طوطی گرسنه و تشنه، عصبانی فریاد زد: 

׳׳ ننه زهرا! النگو ها رو بده! بده!׳׳ 
   جمعی��ت برگش��تند و ب��ه م��راد ن��گاه 

کردند ... 

عباس عابد ساوجی-׳׳اندیشه׳׳ کرج

نویسنده پرکار و مجرب و اندیشمند ׳׳عباس عابد ساوجی׳׳ با روایتی فشرده 
و پرتحرک یک واقعه جنایی را در داستانک ׳׳شاهد׳׳ بازآفرینی تفکربرانگیز 
کرده اس��ت. از׳׳عباس عابد ساوجی׳׳ در چند سال گذشته چندین مجموعه 

داستان کوتاه، رمان و گزیده خاطرات جنگ منتشر شده است. 


