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داستان   600حدود  2013نويسي تيرگان  ي داستان در دومين دوره مسابقه
منتشر  ،موضوع آزاد. (كرد داستان شرايط را احراز مي 364كه به دبيرخانه رسيد، 

داستان  364له به هر شكل شش داور در سه مرح) كلمه ٢۵٠٠نشده، و كمتر از 
 .را خوانده و به آنها امتياز دادندحاضر در مسابقه 
ها برداشته  ها كدگذاري شده، و نام نويسندگان از روي داستان ابتدا داستان

از نامي آشنا و يا  و تاثير بنابراين اعضاي هيئت داوران بدون پيشداوري. شد
ها كيفيت داستان تن. نامي بسيار غريب، فقط با داستان كوتاه مواجه بودند

 .اهميت داشت
دامن تيرگان، هيئت داوران، و  رتمام تالش و ترفندها به كار گرفته شد تا ب

 .ننشيند و گَردي ي ادبي هيچ شائبه اعتبار اين جايزه
در مرحله اول اگر داستاني حتا گروه داوري تقسيم شد كه  3بين  ها داستان

ي بعدي را از دست  افتن به مرحلهگرفت شانس راه ي از سوي يك داور امتياز مي
در مرحله اول توسط دو داور  از خوانده شدن بعدها  تعدادي از داستان. داد نمي

  .امتياز الزم را به دست نياورد و از دور مسابقه خارج شد
ها بار ديگر بين داوران  ، داستاندوم رفت دورداستان به  147 اين مرحلهدر 

داستان بر اساس  27در مرحله سوم،  كه، گرديدبه صورت چرخشي تقسيم 
 .انتخاب شدداوران امتيازبندي 
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ها  اين داستان .داستان در اين مجموعه منتشر شده است 27اين تمام 
، و وضعيت ما را در ي بخش بزرگي از نويسندگان معاصر ايران است كارنامه

  .دهد ادبيات خالقه نشان مي
 .اند داستان انتخاب شده  27نفرات اول تا سوم نيز از بين همين 

نويسنده   600تيرگان، با و مناسب خواهم بگويم امكانات و فضاي آزاد  مي
است، و اين خود در سالم و ارتباط دوستانه  شي برقرار كرده كه اساسا رابطه
  .شدني نيست سازد كه خراب نويسندگان ادبيات خالقه پيوندي مي بين

نويسان  احترام به داستان ؛ستهدف تيرگان ارتقاي ادبيات داستاني 
هاي خالق جوان، ايجاد ارتباط دوستانه بر اساس  گذاري چهره كشورمان، نشانه

اي زير سقف آسماني كه بارانش كلمه و  ساختن حلقه ،ديدن و ديده شدن
 .داستان و خالقيت است

كه همراه و  خوشحالمي تيرگان،  من به عنوان عضو كوچكي از جشنواره
 ،همكاران و تالشگران تيرگان و ديگر نژاد از آقاي مهرداد آرين .ام هكنار شما بود

 . سپاسگزارم از همراه و دستيارم خانم آرين بهشادو نيز 
شان را  كه به من اعتماد كردند و دستنويس  ششصد داستاني آن  از همه

فشارم، و اين اعتبار را براي  شان را به گرمي مي دست. در دستم گذاشتند ممنونم
 .دانم خود افتخار مي
؛ محمد چرمشير، كه كار داوري را پذيرفتند دوستانملطف و مهر از در پايان، 
پور، محمد رحمانيان، حسن زرهي، مجتبا گلستاني، دكتر بهرام  منيرو رواني

ي ما در كنار همديگر معنا  و خوشحالم كه ما، همه. كنم ميقدرداني مقدادي 
 .يابيم مي

 عباس معروفي
 2013نويسي تيرگان  بقه داستانائت داوران و مدير مسدبير هي
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اي هرگز آسان نبوده است، حال اگر اين داوري  در هيچ زمينه ابراي مداوري 

به آفرينش و ادبيات مربوط شود، ديگر بايد بسيار مراقب بود، زيرا كه قضاوت 
 ام. ممكني اگر نباشد، بي گمان دشوار استزشتي و زيباييِ فرزند ديگري، كار نا

خوشبختانه  و .ميم داوري كرديهايي را كه خواند با اين رويكرد داستان
در نتيجه داوري بر اين اصل استوار  ،خوانيمدانستيم داستان چه كسي را مي نمي
 ؟هست يا نيست داستان كوتاهخوانيم آيا شد كه آنچه مي مي

ود داستان هيچ ابزار ديگري براي داوري كار مشكل ديگر اين بود كه جز خ
دانستيم كار اول و يا چندم نويسنده است، يعني نمي. دوستان در اختيار ما نبود

ا كه يك داستان بد از يك شد؛ بدان معنتر مي آسانشايد دانستيم داوري اگر مي
ي متوسط را چه بسا  و يا يك داستان خوب از يك نويسنده ،ي خوب نويسنده

تر بتواند  نويسندگان آسان ي هاي موجود از كارنامه دم با خرده معيار و محكآ
آن ما اما در تاريكي اين امكانات هرچه را خوانديم با معيار خود . كندداوري
ي يك داوري  چه بسا در مواردي چنان كه شايستهقضاوت كرديم و  داستان
ها  ر اين گونه داورياز سوي ديگر د. شداست، كار داوري انجام نمي مطلوب

وجود اي غير اين شيوه، گويا  اي ضايع نشود چاره براي اين كه حقي از نويسنده
  .ندارد
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ها را بدون هيچ پيشوند و پسوندي  با اينهمه خوشحاليم كه همين داستان
ها دخيل هستند، اما مبنايي هم از تجربه  هرچند سليقه. خوانديم و ارزيابي كرديم

زبان، لحن، ها  براي بررسي داستانمثالً . اخت وجود داشتها و شن و خواندن
توجه و دقت همچنين، . فته شدرگ نظر معاصربودن و عناصر اوليه داستان در

 مهم بود انويسنده براي م
نخست، . ميدر نظر داشتهم هاي كوتاه چند نكته را  در خوانش داستان

؛ و بر اين »ر زماند/ يك برش كوتاه از «: كهتعريف كالسيك داستان كوتاه 
از  توان ميم كه داستان كوتاه را يتعريف كالسيك، اين نكته را افزوده بود

فلش فيكشنآسا يا داستان برق ،كوتاه داستان كوتاه ، )flash fiction ( و
كه به تمايز داستان كوتاه از  دوم اين. هايي از اين دست تميز داد داستان
ديگر  و ، انكدوتواره طرح، )yarn( هاي فرعي از قبيل حكايت، يارن شكل

وار  گويي خاطره ، تمايز كليام و بنابراين، سومين نكته از نظر ميتوجه داشت هامفر
هاي  قصه هايي چون واره داستان كوتاه برخالف طرح. گويي روايي بود از جزيي

بلكه ساختاري منسجم و  كنش نيست، پيرنگ و بي بيمتل پريان و تمثيل و 
و  حساس رو ازاين. هاي داستاني دارد پردازي و كنش ي بر شخصيتروايتي مبتن

ي يك داستان كوتاه  منزله به ،كه يك پيرنگ يا طرح كلي و مبهم مترصد بوديم 
 .شودنمدرن پنداشته 
، ترههاي ب ها در انتخاب داستان ترين ويژگي يكي از مهم ابراي مهمچنين 

همچون شعر كالسيك  البدها اگرچهاين ك .احترام به كالبدهاي زبان فارسي بود
اما سازوكاري شايسته دارند كه  شوند، فارسي كالبدي پوالدين محسوب نمي

 .ي اين زبان در طول ساليان از گزند باد مصون بماند باعث شده كاخ بلند مرتبه
اماليي و انشايي فراوان در  هاي غلطها و  دقتي بيبود ديدن هم دردآور البته 

 .ي بزرگ ادبي را داشتند ي شركت در يك مسابقه آثاري كه داعيه
اي  منظور از ساختار، مجموعه .بود "ساختار اثر" ،ويژگي مهم ديگر

 ها، گزينش شخصيت ترتيب وقوع حوادث، بندي داستان، بخش هماهنگ از فرم،
، پردازش داستانيزمان و  انتخاب زمان دراماتيك تركيب و تقسيم اطالعات،

 .هاي داستان چرايي انتخاب مكان و ،غرافيايي اثراطالعات تاريخي و ج
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مالطي كه بتواند اين   اختيار شده به مثابه نثري اين عناصر،  در كنار همه
زاده  "داستان"اجزا را به درستي در كنار هم بنشاند، تلفيق كند و از دل آن 

 .، نقش به سزايي داشتشود
هاي  رخيدن در اليهمهر، و چ ها، افشاي رازهاي سربه كشف ذهنيت آدم

نويسان است، مشروط بر آن كه از  پنهان بشري يكي از كارهاي قشنگ داستان
 . هاي انساني را ارائه كند ي اين مهم برآمده، و بعدي از ناشناخته عهده
اگر اين  .آثار بود "تازگي "ترين دليل انتخاب در اين داوري،  شايد مهم و
هاي اصيل جهان از  شته باشيم كه تعداد قصهي برادران تاوياني را باور دا گفته

ي اين  روزشده هاي به هاي عالم شكل ي داستان عدد هفت بيشتر نيستند و همه
يعني  .جلوه كردن داستانيعني هاي كهن هستند، اهميت اين تازه و بديع  قصه

ي اثري مدرن كه سنگ  پذيرش حضور خالقيتي هنرمندانه و شگرف در ارائه
 .د را به زيبايي استتار كرده استبناي پيدايش خو

داستان برتر داستاني است كه عالوه بر محترم شمردن زبان و  ااز نگاه م
آگاهي نسبت به ساختار، با قدرت و توانايي مضمون كهن الگوهاي خود را  پيش

با داستاني مواجه شوي كه انگار براي  ناگهان، بيش از پيش كمرنگ كند و تو،
ست ا اي ترين هديه لذتبخش كشف اين تازگي،. ه استنخستين بار روايت شد

 ...تواند به خوانندگانش ارزاني دارد كه يك داستان خوب مي
ي امكانات خود سود برد كه  هاي ممكن در محدوده ي راهاز همه يهر داور

ها خود را نيز تا  عالوه بر داستانهر داوري . دامر داوري را عادالنه انجام ده
هاي معلمي و  را با تجربه آيند ي خوش تجربهر داوري اين ه .زدحدودي محك 

هر  ه ياد آورد، وديگري را بدوران تا هاي جواني خود گره زد  نويسندگي و سال
 !دبا انصافي باش تا خواننده كوشيد داوري
 

نقطه "داستان كه به مسابقه راه يافته بود، داستان  364هيئت داوران از بين 
 2013ي اول مسابقه تيرگان  را به عنوان برنده پور گلريز عباساز  "ته خط
تيرگان  جايزه و تنديسكرده، و اين نويسنده جوان را شايسته دريافت معرفي 

 .شناسد مي
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ي  را به عنوان برنده مندي شمساز  "خاك بازي"هيئت داوران داستان 
كرده و جايزه داستان دوم را به او اهدا معرفي  2013دوم مسابقه تيرگان 

 .كند مي
 

ي سوم  را به عنوان برنده فرجام كليايياز  "شيشه"هيئت داوران داستان 
 .كند كرده و جايزه داستان سوم را به وي اهدا ميمعرفي  2013مسابقه تيرگان 

 
در مرحله سوم داوري را به عنوان  داستان برگزيده 27 هيئت داوران

هاي قلم،  تازه از رگي ها اي از ادبيات خالقه جوان، و به عنوان تپش نمونه
داند، و اين يادگار را به عنوان حاصل يك  شايسته انتشار در يك مجموعه مي

 . دارد دوره كار و خالقيت و هيجان و داوري و انتظار، گرامي مي
 

ي ادبيات،  همچنين هيئت داوران به پاس يك عمر تالش و پايداري در خانه
هاي  خاطر نوآوري عرفاني، و بههاي چشمگير در ادبيات  گشايي به پاس راه

به دكتر را و تنديس تيرگان جايزه ويژه خود   ماندگار در ادبيات خالقه
 .كند تقديم مي محمدرضا شفيعي كدكني

 
  با احترام

 2013نويسي تيرگان  اعضاي هيئت داوران مسابقه داستان
محمـد رحمانيـان   ، )نويسنده( پور منيرو رواني، )نويسنده(محمد چرمشير 

مجتبـا گلسـتاني   ، )نگـار  ، منتقد، روزنامـه نويسنده(حسن زرهي ، )نويسنده(
اسـتاد دانشـگاه در ادبيـات    محقـق،   منتقـد، (دكتر بهرام مقـدادي  ، )منتقد(

 .)نويسنده(، عباس معروفي )تطبيقي
 

 
 
 
 


