
توی تاریک و نیمه تاریک اس��ت که برش هایی از 
تاریخ توح��ش یا توحش تاریخی، در قالب روایتی 
گسترش یابنده ملموس می شود. نام نویسنده این 
داس��تان را به خاطر بسپاریم که اگر بر همین مدار 
نویسندگی آفرینشگرانه به پیش براند، در کسوت 
یک داستان نویس تمام عیار و شش دانگ آینده را 

تسخیر خواهد کرد. 
نوش��ته  2- ׳׳کارن���اوال׳׳ 
׳׳عب��اس باباعل��ی׳׳ از ته��ران-
چاپ ش��ده در ش��ماره 3915 

چهارشنبه 1 بهمن 1399 
درباره این داستان اشاره شده است: 

توانایی برای بازآفرینی خالق واقعیت و تسلط 
بر کاربرد س��نجیده عنصر های داس��تانی، به ویژه 
س��ه عنصر نظرگاه )زاویه دی��د( و انگیزه روایت و 
لحن، در نوشتن ׳׳کارناوال...׳׳ به نویسنده فروتن و 
فرزانه ׳׳عباس باباعلی׳׳ توفیقی بارز بخشیده است. 
گیرایی و قوت این داستان هم بازمی گردد به پایه 
و اس��اس آن که همانا ی��ک پیرنگ )طرح( کامل 
و گس��ترش یابن��ده در ذهن خواننده به حس��اب 
می آی��د. از ׳׳عب��اس باباعلی׳׳ مجموعه داس��تان 

׳׳شاید مرا دیده باشید با...׳׳ منتشر شده است. 
2- ׳׳ش��ب آخر آذر׳׳ نوشته 
׳׳اکب��ر رض��ی زاده׳׳از اصفهان-
چاپ ش��ده در ش��ماره 3909 

چهارشنبه 19 آذر 1399
درباره این داستان اشاره شده است: 

اگر در شرایط کم و بیش دشوار و یحتمل کشتی 

در دوره پانزده��م نیز-ب��ه روال دوره ه��ای 
پیشین-از میان چند صد داستان کوتاه و داستانک 
که فرس��تاده ش��ده بود، ش��صت و هشت داستان 
کوتاه و داستانک به چاپ رسید. در مرحله داوری 
برای انتخاب 3 داس��تان برتر و 3 داستان برگزیده 
و شایس��ته تحسین، هیات داوران پس از مطالعه و 
بازخوانی و نقد دقیق هر داستان و داستانک)بدون 
دخال��ت دادن س��لیقه و پس��ند و نگ��رش خاص 
ادبی خ��ود( تالش کرد تا بهترین ه��ا را انتخاب و 
معرفی کند و در نهایت 3 داستان برتر و 3 داستان 

برگزیده و شایسته تحسین، مشخص شوند. 

3 داستان برتر دوره پانزدهم
داس��تان های برتر پانزدهمین دوره مس��ابقه 
بزرگ داس��تان نویسی اطالعات هفتگی به ترتیب 

و با کسب درجه های اول تا سوم عبارتند از: 
من��م، کاریزب��ان  1- ׳׳ای��ن 
م��رده...׳׳ نوش��ته ׳׳مصطفی بیان׳׳ 
از نیشابور-چاپ شده در شماره 

3907 چهارشنبه 5 آذر 1399
درباره این داستان اشاره شده است: 

مجموع ش��دن چند خ��رده روایت در پرهیبی 
از ی��ک کالن روایت نو و بس��امان ب��ه ׳׳این منم، 
کاریزبان مرده...׳׳ نوشته ׳׳مصطفی بیان׳׳ نویسنده 
جوان و پوینده، در روشنا تاریکی محنت و اندوهی 
اندیش��ه برانگیز، درخشش��ی تاویل پذیر بخشیده 
اس��ت. به بیانی دیگر این جا و در این داس��تان به 
یک هزار تو)البیرنت( رانده می شویم. در این هزار 

بر خش��کی راندن جبری ب��ه مالل و کم حوصلگی 
گرفتار نیامده باش��یم، ضمن حف��ظ حّس طبیعی 
تحس��ین در نقد و نظر و داوری نه چندان پرشتاب 
و س��ختگیرانه مان، با خواندن و بازخوانی داستان 
خاص و به هر تقدیر ش��یرین ׳׳ش��ب آخر پاییز׳׳ 
نوش��ته ׳׳اکبر رضی زاده׳׳ داستان نویس پرشکیب 
و مج��رب، می توانیم-صمیمان��ه و س��اده-به او 
بگوییم: آفرین! ׳׳اکبر رضی زاده׳׳ داس��تان نویس 
کارآزم��وده، ر ه��ا از تصنع تکنیکی، ب��اری دیگر 
داس��تانی متفاوت و خارج از کلیشه های چندگانه 
 کالسیک و مدرن و پسامدرن نوشته است: داستانی

 شخصی و دلپذیر. 

3 داستان نویس برگزیده و تحسین شده
׳׳  خاکس��تری  1- ׳׳روز ه��ای 
نوشته ׳׳نسیبه توفیقی׳׳ از ׳׳اندیشه׳׳ 
کرج-چاپ شده در شماره 3901 

چهارشنبه 16 مهر 1399
درباره این داستان اشاره شده است: 

׳׳نس��یبه توفیق��ی ׳׳ با تکیه ب��ر قریحه ای قوی 
و خالق و مطالعه چندس��ویه و خواندن و نوش��تن 
گسترده در مفهومی حرفه ای، به رغم دشواری ها، 
راه و کار داستان نویسی را دنبال می کند و با اعتماد 
ب��ه نفس ادامه می دهد. داس��تان جدی��د او با نام 
׳׳روز های خاکس��تری׳׳ که حاصل جس��تجوگری 
در س��احت  او  ان��دوزی  تجرب��ه  و  مس��تدام 
زندگ��ی پیچیده انس��انی اس��ت، یک��ی از بهترین 
 داستان هایی به شمار می رود که برای این مسابقه

زير نظر: علي اصغر شيرزادي

مسابقه بزرگ داستان نویسي
دوره  شانزدهم

8     اردیبهشت     1400         اطالعات هفتگی        30

مسابقه بزرگ داستان نویسی و نویسندگان برتر و برگزیده دوره پانزدهم
دوره پانزدهم ׳׳مس��ابقه بزرگ داستان نویس��ی׳׳ اطالعات هفتگی 
با پایان گرفتن س��ال 1399 به پایان رس��ید و در س��ال جدید، دوره 

شانزدهم این مسابقه شروع شده است و به امید خدا ادامه می یابد. 
پی��ش از اعالم نام های نویس��ندگان برتر و برندگان اول تا س��وم و 
همچنین معرفی 3 نویس��نده برگزیده و تحس��ین شده دوره پانزدهم، 
به روال متعارف س��الهای پی��ش، نکته هایی چند را ب��ه تکرار و تاکید 
ضروری یادآوری می کنیم: بازگوی��ی این واقعیت اهمیتی خاص دارد 
که به ش��هادت مس��تند تاریخ مطبوعات ایران، برای نخستین بار یک 
مس��ابقه جدی و ارزش��مند داستان نویس��ی در یک نش��ریه پراعتبار و 
قدیمی کش��ور، 15 س��ال، بدون وقفه و افت و خی��ز در 15 دوره ادامه 
یافته و اکنون به دوره ش��انزدهم رس��یده است. بدون تردید برگزاری 
این مس��ابقه بی نظیر در قدیمی ترین و ریش��ه دارترین نشریه هفتگی 
ایران، بر جایگاه خود تالش��ی مس��تمر و درخور برای پاس��خگویی به 
بخشی از نیاز های مبرم در گستره رشد فرهنگی و اجتماعی و کوششی 
است آگاهانه در جهت درک روح دوران. در ادامه راه، دوره شانزدهم 

این مس��ابقه با بهره گی��ری از مجموع تجربه های گ��ران قدری که در 
جریان 15 دوره پیش��ین به دس��ت آمده، با دقت نظر و ش��وق خالق و 

اعتماد به نفس بیشتر و فزاینده تری دنبال خواهد شد. 
س��خن کوتاه، کارمان را جدی تر از گذش��ته پ��ی می گیریم، با این 
امید که حاصل کوش��ش و پویندگی جمعی مان با درخششی نجیبانه و 
چشم افسا و در عین حال با فروتنی در متن واقع نگری، تاثیری گسترده 
و ماندگار بر جای خواهد گذاش��ت. به هر تقدیر در این مسابقه که بر 
جایگاه خود یکه و بی همتا مانده اس��ت، به روشنی می توان دریافت که 
چگونه با تحرکی برانگیزاننده سویه هایی چند گانه در سپهر تولید فکر 
و معنا در گذرگاه هنر و ادب خالق و آفرینش��گری راهگشای فرهنگی 
یافته و چون یک کارگاه گس��ترده داستان نویس��ی، تاثیری ماندگار و 
دامن��ه دار بر جای نهاده اس��ت. در اثبات این واقعیت همین قدر کافی 
اس��ت بدانیم که از بیش از ده پانزده نفر از نویسندگان و همراهان این 
مسابقه طی چندین سال گذشته مجموعه داستان هایی ارزشمند توسط 

ناشران صاحب نام و اعتبار منتشر شده است. 


