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معرفي جايزه داستان تهران

»جايزه داستان تهران« جشنواره ی داستان كوتاه است با موضوع شهر تهران. اين 
جشنواره فرصتي است براي بازنمايي تصويرهاي داستاني از تهران و تالشي است 
در جهت خلق داستان هاي شهري؛ داس��تان هاي كوتاهي كه قهرمان شان تهران، 
پايتخت ايران است. در بسیاري از فرهنگ ها روح غالب ش��هري راهش را به هنر، 
به ويژه به داس��تان باز كرده و نمونه هاي موفقي از داستان هاي كوتاه خلق شده  كه 
تصاويري از يك شهر خاص را براي ش��هروندان و حتي فراتر از آن، براي يك ملت 
خاطره انگیز و جاودانه كرده اند. در ايران اما تمايل نويسندگان به ويژه نويسندگان 
جوان، به خلق داس��تان هاي بي م��كا ن و زمان از يك س��و، و روايت داس��تان ها و 
ماجراهايي كه در فضاهاي بسته و فاقد شناسه هاي ش��هري رخ مي دهند از سوي 
ديگر، روح شهري را از داستان ها زدوده و سبب شده كمتر ردپايي از هويت شهري 
ازجمله شهر تهران به عنوان پايتخت ايران را در داستان هاي ايراني ببینیم. به عبارت 
ديگر، تهران در داستان هاي ايراني چهره ي شناخته شده اي ندارد و جايزه ي داستان 
تهران قصد دارد ابع��اد مختلفي از چهره ي ته��ران را به عن��وان پايتخت ايران در 

داس��تان ها ثبت و ماندگار كند.

برايديدنتيزرمعرفيجايزهداستانتهران،نرمافزارواقعيتافزودهیهمش�هري)همافزا(رااجراكنيد.راهنمایاستفادهاز
نرمافزاردرصفحهی108قابلمشاهدهاست.



شورایسياستگذاری

مهدی ذاكری  مديرعاملموسسههمشهری

جمال كامیاب  مديرعاملسازمانزيباسازیشهرتهران

محمد مشاری  مديرگروهمجالتهمشهری

هادی مظفری معاونفرهنگیوهنرهایشهریسازمانزيباسازیشهرتهران

مینا فرشیدنیك  سردبيرماهنامهداستانهمشهری

محمد طلوعيمشاورتحريريهماهنامهداستانهمشهري

برگزاركنندهماهنامهداستان،گروهمجالتهمشهری

همكارانبرگزاري

سازمان زيباسازی شهرتهران

بانك شهر

معاونت و سازمان حمل و نقل و ترافیك شهر تهران

برج میالد

ساختار اداری و اجرايی



شورایسياستگذاری

مهدی ذاكری  مديرعاملموسسههمشهری

جمال كامیاب  مديرعاملسازمانزيباسازیشهرتهران

محمد مشاری  مديرگروهمجالتهمشهری

هادی مظفری معاونفرهنگیوهنرهایشهریسازمانزيباسازیشهرتهران

مینا فرشیدنیك  سردبيرماهنامهداستانهمشهری

محمد طلوعيمشاورتحريريهماهنامهداستانهمشهري

برگزاركنندهماهنامهداستان،گروهمجالتهمشهری

همكارانبرگزاري

سازمان زيباسازی شهرتهران

بانك شهر

معاونت و سازمان حمل و نقل و ترافیك شهر تهران

برج میالد

هياتداوران
علی خدايی

مژده دقیقی

داوودغفارزادگان

محمدكشاورز

بلقیسسلیمانی

دبيرخانهوهياتاجرايی

دبیر جشنواره   مينافرشيدنيک

مديرهنری  روحالهگيتینژاد

مدير اجرايی  شيماجوهرچی

ارتباطات و رسانه  شيدااورک

روابط عمومی   اعظمنجفي





ماهنامه داستان همشهري
 و

   سازمان زيباسازي شهر تهران برگزار مي کنند 

ـــــن دوره  ـــي اولــ
جايزه داستان تهران

همكاران برگزاري: 
بانك شهر

معاونت و سازمان حمل و نقل شهرداري تهران
برج میالد



جايزه داستان تهران فرصتي است براي بازنمايي تصويرهاي داستاني از تهران 
و تالشي است در جهت خلق داستان هاي شهري؛ داستان هاي کوتاهي که 

قهرمان شان تهران، پايتخت ايران است.
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  عالقمندان مي توانند آثار خود را تا س��اعت 24 روز چهارشنبه 30 مهرماه 93 به دبيرخانه 
جشنواره ارسال کنند.

  داستان هاي ارس��الي نبايد قبال در هيچ کتاب، مجله و رسانه ي مکتوب و يا فضاي مجازي 
منتشر شده  باشند.

  از آن جاکه داستان هاي برگزيده در ماه نامه ي داستان منتشر خواهند شد، آثار ارسالي بايد با 
چهارچوب ها و اصول محتوايي گروه  مجالت  همشهري هم خواني داشته باشند.

  آثار تنها بايد  از طريق ايميل ارسال شوند. نحوه ي ارسال آثار را مي توانيد در سايت جايزه ي 
داستان تهران به نشانيdastanetehran.dastamnag.com ببينيد.

  بخش اصلي
رتبه ي نخست: مبلغ 70.000.000 ريال

 رتبه ي دوم: مبلغ 50.000.000  ريال
 رتبه ي سوم: مبلغ  30.000.000 ريال

 تقدير از هفت اثر برترهر يک به مبلغ 10.000.000 ريال

  بخش هاي جنبي 
جايزه ی ويژه ی فرهنگ ترافيک شهري
اثر برگزيده : مبلغ 50.000.000 ريال

جايزه ی ويژه برج ميالد
اثر برگزيده : مبلغ 10.000.000 ريال

در داستان هاي ارسالي، شهر تهران بايد نقشي محوري داشته باشد. به اين معنا که داستان چنان 
با مولفه هاي شهري تهران گره خورده باش��د که در مکان هاي ديگري جز  اين شهر قابل تصور 

نباشد. مولفه هايي از قبيل:
  ويژگي هاي جغرافيايي و اقليمي )کوه هاي شمال تهران، ييالق هاي اطراف تهران و...(

ادوار و وقايع تاريخي شهر تهران )قيام مشروطيت، کودتاي 28 مرداد، پيروزي انقالب اسالمي 
و ...( 

  اماکن تاريخي شهر تهران )شمس العماره، الله زار، موزه ي آبگينه و...(
  رويدادهاي فرهنگي- هنري، ورزشي و... )جشنواره ها، شهرآوردها و...(

  نمادهاي شهري و اماکن منحصر  به  فرد شهر تهران )ميدان آزادي، برج ميالد، استاديوم آزادي، 
بازار تهران، فرودگاه مهرآباد و...(

  اماکن متبرکه و زيارتگاه هاي تهران )امام زاده ها، مساجد تاريخي، قطعه شهدا و...(
  سيستم حمل و نقل و فرهنگ ترافيک شهري )مترو، تاکسي، رانندگان و عابران و...(

  چهره ي معماري شهر )برج ها، اتوبان ها، بوستان هاي شهري و...(
  سبک زندگي شهروندان تهراني )مشاغل، دغدغه ها، شيوه هاي وقت گذراني، تفريحات و...(

جايزه داستان تهران فرصتي است براي بازنمايي تصويرهاي داستاني از تهران و 
تالشي است در جهت خلق داستان هاي شهري؛ داستان هاي کوتاهي که قهرمانشان 
تهران، پايتخت ايران است. در بســياري از فرهنگ ها روح غالب شهري راهش را 
به هنر، به ويژه به داستان بازکرده و نمونه هاي موفقي از داستان هاي کوتاه خلق 
شده اند که تصاويري از يک شهر خاص را براي شهروندان و حتي فراتر از آن، براي 
يک ملت خاطره انگيز و جاودانه کرده اند. در ايران اما تمايل نويســندگان به ويژه 
نويسندگان جوان، به خلق داستان هاي بي مکان وزمان از يک سو و روايت داستان ها 
و ماجراهايي که در فضاهاي بسته و فاقد شناسه هاي شهري رخ مي دهند از سوي 
ديگر، روح شهري تهران را از داستان ها زدوده و سبب شده کمتر ردپايي از هويت 
شهري ازجمله شهر تهران به عنوان پايتخت ايران در داستان هاي ايراني  ببينيم. 
به عبارت ديگر تهران در داستان هاي ايراني چهره ي شناخته  شده اي ندارد و جايزه ي 
داستان تهران قصد دارد ابعاد مختلفي از چهره ي تهران را به عنوان پايتخت ايران 

در داستان ها ثبت و ماندگار کند.

dastanetehran.dastanmag.com
dastanetehran.dastanmag.com
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تهران
ساير شهرهاي ايران
خارج از ايران

بدون اثر چاپ شده

حداقل يك اثر چاپ شده 
در نشريه يا  كتاب

اطالعات آماري شركت كنندگان

در اولین دوره ي جايزه داستان تهران 1326 اثر از 1234 نويسنده به دبیرخانه ي 
جشنواره ارسال شد كه اطالعات آماري اين شركت كنندگان به تفكیك جنسیت، 
تحصیالت، سابقه ي حرفه اي داستان نويسي، محل اقامت و میزان مشاركت استاني 

در نمودارهاي زير ارائه شده است.

زن
مرد
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تهران چهره های مختلفی دارد

محمدهادي ايازي
مشاور شهردار تهران و رييس هيات مديره ي موسسه ي همشهري

برگزاری جايزه های ادبی مثل »جايزه داستان تهران« در شكل گیری فرهنگ شهری 
بسیار مؤثر است. داستان شهری و برگزاری جايزه هايی از اين قبیل می تواند نويسندگان 
ما و افرادی را كه در حوزه ی ادبیات فعالیت می كنند، برآن دارد كه هريك از نگاه و منظر 
خاص خود اين شهر را ببینند و تصوير كنند. قصه های شهری عالوه بر آن كه ادبیات 
داستانی ما را غنی تر می كنند، به مشاركت جدی و گسترده تر افراد صاحب نظر در اصالح 

فرهنگ می انجامند.

نوشتن از شهر تهران به عنوان پايتخت سیاسی و اقتصادی ايران از چند منظر اهمیت 
دارد. يكی از داليلی كه داستان تهران را اهمیت می بخشد، قدمت و پیشینه ی اين 
شهر است. از سوی ديگر تهران بسیاری از بناهای میراث فرهنگی را در خود جای 
اين شهر رقم خورده و  ما در  ادبی  آثار مهم  از  اين كه بسیاری  داده است. ضمن 
بسیاری از مراكز فرهنگی ما مثل دانشگاه ها هم در تهران واقع شده اند. ما اديبان 
و نويسندگان فراوانی در اين شهر داشته ايم كه همه ی اين ها نوشتن در چهارچوب 

مكتب تهران را ارزش و اعتبار می بخشد.
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تهران امروز چهره های مختلفی دارد. ما در تهران با زيبايی ها و درعین حال نازيبايی ها 
روبه روايم. داستان شهری و برگزاری جايزه هايی از اين قبیل می تواند نويسندگان 
و افرادی را كه در حوزه ی ادبیات فعالیت می كنند، برآن دارد كه هركدام از نگاه و 
منظر خاص خود اين شهر را ببینند و تصوير كنند. همه ی اين ها می تواند در قالب 
داستان تهران به اشكال مختلف نوشته شود و به تغییر فرهنگ اين شهر كمك كند. 

ضمن اين كه می تواند تصويری از امروز تهران برای آيندگان ارائه دهد.

بوديم.  تهران«  داستان  »جايزه  دوره ي  اولین  موفق  برگزاری  شاهد   93 دی ماه 
امیدوارم اين جايزه سال های سال ادامه پیدا كند و هرسال باشكوه تر برگزار شود. 
ضمن اين كه مديران و اهل قلم هم بايد به استقرار اين جايزه كمك كنند و مردم 

هم ادامه ی چنین برنامه هايی را از مديران شهری مطالبه كنند
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همه ی شهرها بايد هويت داشته باشند و داستان ش��ان نوشته شود. اما چرا »جايزه  داستان 
تهران«؟ چرا تهران؟

شهر تهران از بسیاری از مواهب واالی شهری و استانداردهای جهانی بهره مند است. ولی چرا 
آن چنان كه بعضی از شهرهای غربی و غیرغربی در ذهن ما مانده اند و آن ها را با آن تصوير ذهنی 
می شناسیم، تهران را آن طور كه شايسته است، نمی شناسیم و از آن خاطره نقل نمی كنیم و 
در يادهايمان نیست؟ بارها پیش آمده كه از كوچه ای، ساختمانی، كافه ای، پلی، زيرگذری، 
بزرگراهی، پاركی، عبور كرده ايم   يا درختی كهن سال را در يك كوچه  يا سازه ها و محیط های 
كوچك  و بزرگی ديده ايم، ولی در ذهن و خاطره ی ما نمانده اند و آن ها را نقل نمی كنیم. اما 

از يك جای خاص در شهری ديگر، به مراتب بیشتر می گويیم و خاطره نقل می كنیم. چرا؟ 
ادبیات و هنر، سازندگان هويت يك شهرند. از اين رو ماهنامه ی »داستان همشهری« تصمیم 
گرفت »جايزه  داستان تهران« را برگزار كند تا با كمك نويسندگان و داستان نويسان، هم به 
توسعه ی ادبیات داستانی در كشور كمك كند و هم شهر تهران قهرمان اين قصه ها باشد. در 
هرمحله و هر نقطه ی تهران بايد هويت جمعی بسازيم. به شرط اين كه داستان تهران نوشته 

شود. آن موقع تهران قطعا دوست داشتنی تر خواهد بود. 
نوشتن شرح حال تهران، تعلق ما را به آن بیشتر می كند 

نوشتن شرح حال تهران، 
تعلق ما را به آن بیشتر می كند

مهدي ذاكري
مديرعامل موسسه ی همشهری
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»جايزه داس��تان تهران« حرك��ت نو و متفاوتی اس��ت كه می تواند مجله ی »داس��تان 
همشهری« را به يك نهاد پويا و اثرگذار درحوزه ی تخصصی خود، يعنی ادبیات داستانی، 
بدل كند. كمتر ش��اهد بوده ايم كه مجل��ه ای بتواند غیر از تولید و انتش��ار، حركت های 
ديگری را طراحی كند و به ثمر برساند. الزمه ی اين كار داشتن يك پايگاه قوی و مخاطب 
قابل توجه به لحاظ كمی و كیفی اس��ت كه مجله ی »همشهری داستان« اين ويژگی ها 
را دارد. از آن جا كه تاكنون هیچ حركت مش��خصی در حوزه ی ثبت و به تصوير كشیدن 

شهر تهران نداشته ايم، هدف گیری برگزاركنندگان اين جايزه مناسب و اثرگذار است. 
ش��هر تهران ويژگی های قابل روايت بس��یاری دارد كه اين جايزه نگاه نويس��ندگان 
خوش ذوق را به سمت اين ويژگی ها جلب كرد. تهران در حوزه ی داستان نويسی وارد يك 
دوره ی جديد شده و رويدادهای آن در آثار داستانی ما ثبت خواهد شد. اين تصويرها سند 
معتبری برای خواندن و مرور دوباره ی تهران در س��ال های دور خواهد بود. توسعه های 
شهری نش��ان دهنده ی اين اس��ت كه تهران بر مدار توس��عه می چرخد و هرلحظه نوتر 
می شود. امروز ما شرح حالی از تهران نداريم و ثبت شهر در ادبیات داستانی فرصتی برای 

ثبت شهر در ادبیات داستاني
 به حفظ و پايداري آن مي انجامد

محمد مشاري
مدير گروه مجالت همشهري



25

رفتار مناسب با شهر است. داشتن يك شرح  حال از ش��هر به ما فرصت می دهد كه حس 
متفاوتی نسبت به پیاده روها و كوچه و خیابان محله  و شهرمان داشته باشیم و اين مساله ي 
حس تعلق كمك می كند كه حفظ ش��هرمان را در گرو رفتار امروزمان بدانیم. با اين نگاه 

شهروندان به آينده ی شهرشان دلبسته می شوند و در پايداری آن تالش می كنند.

مشاركت و همكاری سازمان های مختلف شهرداری ازجمله سازمان زيباسازی، معاونت 
حمل ونقل و ترافیك، بانك ش��هر و برج میالد در برگزاری اين جايزه نش��ان داد كه كار 
مشترک و همكاری و همراهی چقدر می تواند موثر باشد. در خود موسسه ی همشهری هم 
كه بیشترين حمايت و بار اصلی بر دوش آن بود، همین هم دلی و همراهی باعث شد كه 
به اهداف تعیین شده دست پیدا كنیم و در سايه ی تالش دوستان در دبیرخانه ی »جايزه  
داستان تهران« و همراهی مديران موسسه ي همشهری، كار به شكل شايسته ای انجام 
شد. هدف ما استمرار اين حركت و افزودن بخش های ديگری به آن است كه امیدواريم 

اين توفیق را داشته باشیم 
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شايد بهتر باشد با اين پرسش آغاز كنم كه آيا ما داستان تهران را می نويسیم يا اين تهران 
است كه بدون ادعا سال هاست دارد داس��تان يك يك ما را می نويس��د؟ اگر تهران نبود، 
داستان ما همین داس��تان فعلی بود؟ كاراكترها همین كاراكترها بودند؟ چه كسی دارد 
داستان می نويسد؟ نحوه ی نگرش ما نسبت به شهر و به طور خاص نسبت به شهر تهران 
 چگونه است؟  اساسا داستان ما از داستان تهران جداست. دلیل مطرح كردن اين سوال ها 
اين است كه بسته به نوع نگاه ما به شهِر تهران، نوع رابطه ی ما با اين شهر رقم می خورد و 
تجلی و بازخوردش در ادبیات، داستان، رمان، اثر هنری، نمايش نامه، فیلم يا هر آفرينش 
هنری ديگری خواهد بود. تا مدت ها شهر  )كه تهران هم از آن  مستثنی نیست( برای خیلی از 
هنرمندان و نويسندگان، يك ديگرِی هولناک تصوير می شد. يك »ديگری« كه از  هسته ی 
خانواده اش گرفته و رها شده است. شهر متهم بود به بی هويت كردن و اتهام هايی به مراتب 
بیش از اين. تهران كماكان هم مورد اتهام است. اين نوع نگاه گونه ای از ادبیات را رقم می زند 
كه بارها و بارها در ادبیات، چه جهانی و چه در ايران حتما با آن برخورد كرده ايم. بسیاری از 
افراد اگر فرصتی دست بدهد، تمام تالش شان را می كنند تا از اين شهر فرار كنند. هر جای 
ديگری هم می روند، دوام نمی آورند؛ باز ناچار به همین جا برمی گردند. به نوعی سرنوشت 
ما با تهران گره خورده است. در چنین شرايطی بهتر است تكلیف مان را با شهر روشن كنیم. 
می توانیم با آن ارتباطی دوستانه داشته باش��یم يا اين ارتباط غیرخودی ادامه پیدا كند. 

سرنوشت ما با تهران گره خورده است

جمال كامياب
مديرعامل سازمان زيباسازی شهر تهران
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نتیجه چه خواهد بود؟ هر نوع جهان بینی، شهر و ادبیات خاص خودش را تعريف می كند. شهر 
يك متن است. شايد بزرگ ترين متنی كه بتوان آفريد. شهر هم متن است هم فرامتن. متنی 
كه از نگاهی، انسان ها آن  را خلق كرده اند و از نگاهی، همین متن، انسان ها، فرهنگ، شخصیت و 
هويت شان را رقم می زند. مساله آن جا  مهم می شود كه موضوع از يك نگاهِ زيبايی شناسانه فراتر 
می رود و به يك دغدغه ی هستی شناسانه تبديل می شود. چرا كه ادبیات و هنر، آينه ی تمام نمای 
فرهنگ هر قوم و هر ملتی هستند. همچنان كه امروز فرهنگ، زيست، هويت و نگاه پیشینیان مان 
را نسبت به خودشان و نسبت به هستی ش��ان، از خالل مطالعه ي ادبیات و هنر گذشته مرور 
می كنیم، آيندگان شما را از خالل همین داستان هايی كه امروز خلق كرده ايد، مرور می كنند. 
چه برداشتی و چه تصويری از مای كنونی خواهند داشت كه به نوعی با هويت و چیستی ما رقم 
خورده؟ بدون ترديد يك جهانی بینی كامال فردگرايانه كه در آن تك تك انسان ها در شهر جدا 
و مستقل از هم زندگی می كنند، ادبیات و داستان خاص خودش را تولید می كند. جهان بینی 
توحیدی نیز شهر خاص خودش را ايجاد می كند. شهری كه در آن مهم ترين عامل پیوند افراد 
يك امر الهی و قدسی است، ادبیات خاص خود را تولید می كند. شايد در چنین شهری انسان 
رها و تنها و از خودبیگانه و بدون هويت نباشد. قطعا اگر شهری داستان خودش را نداشته باشد، 
شهر نیست. شهر بدون داستان شهر نیست و از اين نظر »جايزه  داستان تهران« اتفاق بسیار 
میمون و مباركی است و امیدواريم از تحلیل محتوای آن چه در چنین رويدادی انجام می شود، 
فهم درست و دقیق  از مكانی كه در آن زندگی می كنیم، پیدا كنیم. قطعا نگاه ادبا و نويسندگان و 
هنرمندان به مراتب ژرف تر است، و روی اليه های زيريِن آن چه در ظاهر شهر می گذرد، متمركز 
خواهد بود. اين قطعا برای مديران شهری و بسیاری كه دغدغه ی فرهنگی دارند، ارزشمند است.

به سهم خودم از تمام كس��انی كه در اين اتفاق و رويداد بزرگ سهیم بوده اند، تشكر و آرزوی 
موفقیت می كنم  
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مجله ی داستان بیش از چهارسال است كه از سوی موسسه ی همشهری منتشر می شود 
و در طول اين سال ها نويس��ندگان و هنرمندان مختلفی از طیف های فرهنگی و فكری 
متفاوت را گرد هم آورده كه اين وفاق در تاريخ رس��انه های ادبی كشور كم سابقه است. 
»جايزه  داستان تهران« با اين ايده شكل گرفت كه اين وفاق و همدلی را به سطح جامعه 

تسری دهیم. 
شهر تهران س��اكنان زيادی را از قوم ها و فرهنگ های مختلف كنار هم جای داده كه در 
طول زندگی روزمره، اين تفاوت ها ممكن است به بروز تضادهايی منجر شود؛ اما داستان 
چون باب گفت وگو و تعامل را باز می كند، می تواند ب��ه عامل مهمی برای ايجاد تعامل و 
هم دلی بین تمامی شهروندان بدل شود. آدم هايی كه هر روز از كنار هم رد می شوند اگر 
داستان های هم را بدانند، خیلی به هم نزديك تر می شوند. شهر بی داستان، شهری ناامید 
است و »جايزه  داستان تهران« با اين ايده شكل گرفت كه روايت های همه ی مردم ايران 

را از اين پايتخت بزرگ، ثبت و روايت كند.

در نخستین دوره ی برگزاری »جايزه داس��تان تهران« 1326 اثر از 1234 نويسنده به 
دبیرخانه ی اين جايزه رسید كه 58درصد نويسندگان اين داستان ها ساكن تهران و بقیه 

روايت كردن داستان هاي تهران 
به همدلي شهروندان مي انجامد

مينا فرشيدنيك
سردبير ماهنامه ی داستان همشهری و دبير »جايزه  داستان تهران«
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ساكن ديگر شهرها بوده اند. اين آمار  نش��ان می دهد كه شهر تهران تنها به مردم ساكن 
تهران تعلق ندارد و همه ی ايرانیان از پايتخت خود روايت هايی دارند كه بايد بیان و ثبت 
شوند. به عالوه، 81 درصد از ش��ركت كنندگان نخستین دوره ی اين جايزه، نويسندگان 
جوان هستند كه تا به حال سابقه ی داستان  نويسي نداشته اند و اين نويدبخش آن است 
كه نسل جوان نويسندگان ايران به دغدغه های اجتماعی و زندگی شهری حساس اند و 

می خواهند اين تصاوير را در داستان هايشان خود ثبت كنند.

»جايزه  داس��تان تهران« با ابتكار ماهنامه ی داس��تان همش��هری پايه گذاری شد اما با 
پیشنهاد مدير موسس��ه ی همش��هری و با هدف هم گرايی بین نهادهای فرهنگی پیش 
رفت. به  اي��ن ترتیب اين امكان فراهم ش��د كه با ايجاد هماهنگی بی��ن نهادهايی چون 
سازمان زيباسازی شهر تهران، بانك شهر، معاونت و س��ازمان حمل ونقل و برج میالد، 
و هم سو كردن ظرفیت های موجود در اين س��ازمان ها يكی از بزرگ ترين و درعین حال 
كم هزينه ترين جشنواره ها و رويدادهای فرهنگی در كشور شكل بگیرد. امید داريم كه 
باهمراهی اهالی قلم و مديران فرهنگی، ش��اهد برگزاری هرچه پربارتر دوره های بعدی 

اين جايزه باشیم  
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وقتی موزه درست می كنیم، وقتی تاريخ می خوانیم، وقتی به جايی نگاه می كنیم، در جايی 
آرامش می گیريم. وقتی هم به اشیا ، ساختمان ها و آدم ها بها می دهیم، درواقع تالش می كنیم 
همه ي اين ها را حفظ كنیم؛ اين ثبت و ضبط گاهی به شكل موزه درمی آيد، گاه نقاشی، گاه 
معماری وگاه تئاتر و سینما. اما حاال به اين فكر افتاد ه ايم كه شهر را در داستان هايمان حفظ 
كنیم. حفظ و ثبت اين دنیاها با ارزش های ادبی، رويدادی به نام »جايزه داستان تهران« را شكل 

داده است.
وقتش رسیده است تا نويسنده ها به عنوان آدم هايی كه حرفه شان نوشتن است، به شهر بپردازند. 
اين كه مجله ي »داستان همشهری« اولین دوره ي »جايزه داستان تهران« را برگزار كرد، خیلی 
خوشحال كننده اس��ت، به خاطر اين كه فكر می كنم هريك از ما نويسنده ها به نحوی سعی 
كرده ايم در كارهايمان شهر را، حاال چه تهران، چه شیراز و چه اصفهان و... حفظ كنیم. اما حاال 
زمان آن است كه شهر به عنوان يك شخصیت در داستان های ما حضور جدی تری داشته باشد.

خیلی خوشحالم كه اين جايزه طیف سنی خاصی را در نظر نگرفته و من نويسنده های جوان 
و نس��ل تازه تری را در اين رقابت ديدم كه سعی كرده بودند دنیای خودش��ان را كه با تهران 
رنگ آمیزی شده است، ثبت كنند و به تهران به چشم مكانی نگاه كنند كه دنیايشان در آن 

شكل گرفته است.

تهران پیر، تهران جوان

علي خدايي
نويسنده و رييس هيات داوران  جايزه داستان تهران
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بخشی از دنیای من هم در تهران شكل گرفته و اين ش��هر در آن خیلی اثر داشته است. من 
خاطرات زيادی از تهران دارم. در جريان داوری داستان های اين مسابقه ديدم كه تهران بزرگ تر 
شده است و بناها توانسته اند درخاطره  ي جمعی مردم تاثیر بگذارند. درست است كه موضوعات 
و مكان هايی هم به عنوان محورهای محتوايی مطرح بودند، ولی اين موضوعات در بسیاری از 
اين داستان ها  تنها يك مكان نبودند، بلكه بخشی از دنیای نويسنده يا آدم هايی بودند كه در آن  
مكان ها حضور يافته بودند. با داستان هايی كه خواندم توانستم يك نقشه ي جغرافیايی از تهران 
به دست بیاورم. درواقع موفق شدم هم تهران خودم را ببینم كه چطور پیرشده است و هم تهران 
جوان ها را. در برخی از اين داستان ها تهران از زوايه ديد كسانی روايت می شد كه از شهرستان 
به تهران آمده اند. برخی داستان ها نگاه مقايسه ای بین دو شهر داشتند و بسیاری از داستان ها 
هم با نگاهی به تهران امروز و روابط آدم هايی از طبقات مختلف اجتماعی شكل گرفته بودند. 
همه ي اين نگاه ها بافتی شبیه يك قالی ايجاد كرده بود كه البته ته نشین شدن آن نیاز به زمان 
دارد. در اولین دوره ي »جايزه داستان تهران« نويسنده های ايرانی موفق شدند تهران را ثبت 
كنند و ما مطمئنا بعدها به اين داستان ها رجوع خواهیم كرد. امیدوارم همه ي آثاری كه به اين 
جشنواره راه پیدا كرده اند، هركدام به اندازه ي يك دانه ي  انار خوش مزه و قرمز، خود را در اناری 

به نام تهران جا كنند 
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ش��هر و نمادهايش از مهم ترين عناصر زندگ��ی امروزند و طبعا در داس��تان كه آينه ي 
روح زمانه ي خويش است، بازتاب گس��ترده ای دارند. تصور می كنم از همین روست كه 
برگزاركنندگان جايزه ي داستان تهران اين ضرورت را احساس كرده اند كه چنین جشنی 
برای داستان كوتاه برپا كنند، جشنی كه مناسبتش تاكید بر شهر و نمادهای آن باشد. 
داستان هايی كه در اين دوره ي جايزه داس��تان ارائه شده اند، كم وبیش نمونه هايی اند از 
داستان نويس��ی امروز ما. هرچند محدوديت موضوعی اين جايزه گاه قالبی تنگ برای 
داستان ها بود و به بعضی از آن ها رنگ تصنع زده بود، داستان هايی هم بودند كه شهر با 

جريانی طبیعی در آن ها نفس می كشید و ضربان داشت.

مجله ي داستان همشهری، به عنوان بانی جايزه ي داستان تهران، در اين سال ها به نوعی 
به خانه ای برای داس��تان كوتاه تبديل شده اس��ت و در اين زمانه ي مهجوری ادبیات و 
كمبود نشريات ادبی، دوستداران داستان كوتاه اين مجله را كم وبیش به عنوان نقطه ي 
اتكايی می شناسند. هر تالشی برای گرامی داشتن داستان و ايجاد انگیزه در نويسندگان و 
خوانندگانش فرصت مغتنمی است كه بايد پاس داشت و اقدام فرهنگی نهادهای مسوول 

را در برگزار كردن چنین جايزه ای به فال نیك گرفت 

جشني براي تهران و نمادهايش

مژده دقيقي
مترجم و عضو هيات داوران جايزه داستان تهران
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می شود از هر مكان و جغرافیايی داستان نوشت. می توان به هر موضوعی پرداخت. اين ها در 
داستان علی السويه است. تقسیم بندی داستان به شهری و روستايی به جنگی و ضدجنگ 
و... هم صوری است. اين كارها برمی گردد به تنبلی ذهنی ما آدم ها در ساده كردن مسائل برای 
آسودگی خیال و گاه وجدان. داستان با هر موضوع و با هر نگاه و ديدی، در وهله ي اول بايد داستان 
باشد. اين كه جغرافیای داستان كجاست، فرع بر داستان است. اين كه آدم داستان درگیر زندگی 
شهری، روستايی و عشیره ای است يا مثال كارگر، كشاوز، بازاری، كارمند  يا  بی كاره ی ول چرخ، 
همه فرع بر داستان است. نويسنده از همه ی اين ها می تواند بنويسد به شرط اين كه اول برادری 
و خواهری اش را ثابت كند كه آن چه می نويسد داستان است نه به فرض حديث نفس، خاطره، 
قطعه ي  ادبی و غیره. وقتی اين برادری و خواهری ثابت شد، بقیه مسائل ديگر بالموضوع است و 
برمی گردد به سلیقه، دانش، زيبايی شناسی و انتخاب افراد كه از خواندن چه نوع داستانی لذت 
می برند. داوری در داستان تهران برای من خارج از اين قاعده نبود. ما هیات داوران نهايی داستان، 
يك جلسه با هم نشستیم و با لهجه ي شیرين شهرستانی راجع به داستان تهران تصمیم گیری 
كرديم و با پوشه ي حاوی چهل داستان به خانه هايمان برگشتیم. تركیب نويسنده های داستان 
هم دست ِكمی از تركیب داوران نداشت و مگر تهران غیر از اين است؟ اژدهايی كه همه چیز را 
می بلعد، هیچ چیز را هضم نمی كند. كالن شهری كه برای مدنیت شهری اش بايد خیلی كارها 

كرد. فقط يك سوال: تهران مگر فقط خیابان ولی عصر، كريم خان و میدان تجريش است؟ 

تهران مگر غیر از اين است؟

داوود غفارزادگان
نويسنده و عضو هيات داوران جايزه داستان تهران
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در داستان نويسی معاصر ايران جغرافیای محل وقوع داستان اغلب نقشی كم رنگ دارد و 
شايد كمتر توانسته چنان نقشی ايفا كند كه به جزئی جدايی ناپذير از داستان بدل شود. 
عنصر مكان در بیش��تر داس��تان های ايرانِی اين سال ها فقط ش��رح و توصیفی كلی بوده 
زيرعنوان داستان های شهری يا روستايی، اما كدام شهر با چه سطحی از فرهنگ شهرنشینی 
يا كدام روستا با چه اقلیم آب وهوايی در داستان مشخص نیست. شهر در داستان معاصر 
ما تركیبی اس��ت از نمادها و نش��انه هايی كه در توافقی كلی و نانوشته به عنوان نمادهای 
شهری بین نويسندگان پذيرفته شده. مثل خیابان و بزرگراه، اتومبیل هايی با انواع نام ها، يا 
آپارتمان و كافه و فست فود و پارتی. بدتر از آن، روستا در داستان های ما هنوزاهنوز همان 
روستاهای توصیف شده در ادبیات دهه ي چهل شمسی است، بی آن كه تحوالت بعد از آن 
دوره را  مد نظر داشته باشیم. اما اگر قرار باشد در داستانی به جغرافیا يا نماد خاص يك شهر 
يا مش��كلی همگانی بپردازيم، معنی اش نام بردن از چند خیابان شناخته شده يا توصیف 
مكانی خاص يا دس��تورالعمل صادر كردن برای آن مشكل نیست. بهتر است نويسنده در 
هر حال داستان خودش را بنويسد اما اگر به فرض داستانش در شهری چون تهران اتفاق 
می افتد، غیر از توصیف كالبد بیرونی مكان های داستان و شرح و توصیف جغرافیای مورد 
استفاده ي شخصیت های داستان، بايد ديد در مورد اين شهر، آدم هايش و زيست و زمانه اش 
می خواهد چه حرف تازه اي با مخاطب در میان بگذارد. نويس��نده وقتی تصمیم گرفت 

يك دلي با شهر تهران

محمد كشاورز
نويسنده و عضو هيات داوران جايزه داستان تهران
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شهری خاص مثال تهران يا هر مكان ديگری را زمینه ي داستانش قرار دهد، بايد اين هنر 
را داشته باشد كه آن را به جزئی جدايی ناپذير از داستان بدل كند. يعنی اگر آن شهر را 
با همه ي خصلت های شناخته شده اش از داستان برداريم، داستان چیزی كم بیاورد و به 
سمت فروپاشی برود. اين جاست كه جغرافیا خود به ش��خصیتی غیرقابل انكار در روند 
شكل گیری داستان بدل می شود و  به دنبال آن، روح زمانه و چگونگی زيست يك شهر و 

شهروندانش در ادبیات جاری می شود.
در داس��تان های رس��یده به »جايزه داس��تان تهران«، به ويژه آن چهل داستانی كه به 
مرحله ي نهايی رسیده اند و من يكی از خوانندگان و داورانش بودم، تالش برای رسیدن به 
چنین روندی به چشم می خورد. اما فقط در تعداد محدودی از داستان ها نويسنده موفق 
شده  است شهر تهران با همه ي عظمت و مس��ائل و مصائبش يا برج میالد يا حمل ونقل 
شهری را چنان ماهرانه در بافت طبیعی داستان بگنجاند كه به صورت جزء جدايی ناپذير 
اثر درآيد. پر پیداست كه اين دوستان بیشتر دل بسته ي نوشتن داستانی خوب بوده اند تا 
پروراندن موضوعی داده شده و بیرونی، و به معنای ديگر آن ها با داستان شان و جغرافیای 
داستان خود يعنی شهر تهران يك دلی نش��ان داده اند و در جواب، داستان هم به تهران 
و نويس��نده روی خوش نشان داده و هرس��ه در جشن جايزه ي داس��تان تهران خوش 

نشسته اند
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سي س��ال پیش وقتي براي اولین بار وارد تهران ش��دم، اين شهر بر من ش��هري بلندنظر، 
مهمان پذير و اهل تساهل و مدارا ظاهر شد، به  رغم اين كه در اين سي سال بارها و بارها جن 

درون آن را ديده ام اما همچنان برايم شهري بلندنظر است.
تهران از نظر من هويت واحد و يك پارچه ندارد، شهري است پاره  پاره، پر از تضاد و تناقض. 
تهران بر هريك از ما به گونه اي ظاهر مي شود. نمي دانم چقدر از اين ظاهر شدن به عملكرد ما 
برمي گردد و چقدر از آن به ماهیت اين كالن شهر. به اين دلیل كه تهران يك ماهیت ايستا ندارد، 
به نظرم هويتي پويا و دينامیك دارد. اين را به واسطه ي تجربه ي زيستي به نسبت طوالني ام در 
اين شهر دريافته ام. تهران دهه ي شصت كه به من روستايي امان و پناه داد، تهران اين روزها 
نیست. آن سال ها تهران گشاده دست بود و مهربان. جن و جن هاي درونش بچه سال بودند يا 
الاقل من اين طور درک مي كردم. اما در سال هاي اخیر اين شهر همان طور كه فراخ تر، وسیع تر 
و مدرن تر مي شود، قوم وخويش هاي روستايي و شهري اش را بیشتر ناديده مي گیرد و حتي 
به نوعي آن ها را از خود مي راند. به همین دلیل هم شكلي از يك يوتوپیاي مدرن به خود گرفته 
كه بعضي ها آرزوي ورود به آن را دارند. در اين چندس��ال شاهد بوده ام چندين خويشاوند و 
آشناي شهرستاني خودشان را به آب وآتش زده اند تا بچه هايشان در تهران متولد بشوند، بلكه 

سهمي هرچند اندک و حتي تقلبي از اين يوتوپیا داشته باشند.
اولین برخورد ما داستان نويسان با اين كالن شهر، معموال برخوردي، ديداري و به تعبیر 
درست ، توريستي است. ما در داستان هايمان مظاهر فیزيكي و تمدني اين شهر را يك به يك 

ما يك تهران نداريم

بلقيس سليماني
نويسنده و عضو هيات داوران جايزه داستان تهران
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برمي شمريم، قهرمانان مان را وادار مي كنیم در مكان هاي مهم اين شهر بگردند و بچرخند و اگر 
دست داد وارد ماجرايي بشوند. اما كمتر به دل اين شهر نفوذ كرده ايم، كمتر اليه هاي زيرين 

آن را در داستان هايمان روايت  كرده ايم و به تعبیر رايج كمتر روح آن را دريافته ايم.
آيا كسي مي تواند بگويد اين تهران، تهراِن بزرگراه ها، هايپراستارها، كافي شاپ ها، متروها و 

بي آر تي ها، امام زاده ها و بازارهاي سرپوشیده و... چگونه شهري است؟
آن چه در داستان هاي ما غايب است، جن ها و حتي  مس��یحای درون اين شهر است. در 
بسیاري از داستان ها تهران از دربند و دركه و میني سیتي شروع مي شود و به میدان انقالب 
ختم مي شود. اين همه ي تهران نیست،  تهران غرب دارد، شرق دارد، جنوب دارد، شهرک هاي 

اقماري دارد و از همه مهم تر حاشیه دارد. 
ما يك تهران نداريم، تهران ها داريم، براي بسیاري از شمال شهر نشینان تهران از پل چوبي 
شروع مي شود و تا كوه هاي سر به فلك كش��یده ي البرز ادامه دارد، و براي برخي تهران يعني 
ناصرخسرو  و سبزه میدان. معلوم است كه هر يك از اين محله ها به ساكنان شان هويتی مي دهند 
كه  چندان هم ايستا نیست و براي همین حركت درون اين تهران ها و بالطبع هويت ها راحت است.

چنین شهري ا ست تهران. شهري كه نمي توان گفت هويتي يك پارچه دارد. 
تهران براي هر يك از ما به گونه اي پديدار مي شود. به نظرم داستان نويسان جوان ما هنوز 
نتوانسته اند به روح و درون اين شهر راهي باز كنند. اين شهر بر آنان به  مثابه يك شهر ديداري 

پديدار مي شود. آيا كسي پیدا خواهد شد كه تهران بر او به تمامي گشوده شود؟ 



يادداشت هاانعكاس در رسانه ها



جدول زمان بندي
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زمان بندي اولین دوره 
جايزه داستان تهران
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1 تيرماه  1393اعالم فراخوان1
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5  آذرماه 1393نشست داوري5
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زمان بندي اولین دوره 
جايزه داستان تهران

   اعالم فراخوان
فراخوان اولین دوره ي  »جايزه داس��تان تهران« از اول تیرماه  93در مجله و سايت ماهنامه ي 
داستان همشهري و ساير نشريات، خبرگزاري ها و سايت هاي خبري منتشر و4500 پوستر 
فراخوان  به طور هم زمان، در 85 دانشگاه، 45شهر كتاب،50 كافه گالري و450 كتاب فروشي، 

انتشارات  و كیوسك مطبوعاتي سراسر كشور توزيع شد.

  پايان مهلت ارسال
مهلت ارس��ال آثار در تاريخ30 مهر93 به پايان رس��ید و در اين م��دت 1326 اثر از 1234 

نويسنده به دبیرخانه ي جايزه داستان تهران ارسال شد.
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  دور اول داوري
در مرحله ي اول داوري، آثار رس��یده توسط ش��وراي بررسي داس��تان ماهنامه ي داستان 
همشهري در طول آبان ماه93 بررسی شد و از میان آثار رسیده، 40 اثر براي دريافت بر سر 

جوايز اصلي و جنبي »جايزه داستان تهران« به مرحله ي دوم راه يافتند.

  اعالم آثار راه يافته به مرحله ي دوم
اسامي نويسندگان راه يافته به مرحله ي دوم، در تاريخ 3 آذر93 به شرح زير در سايت »جايزه 

داستان تهران« و به دنبال آن در ساير سايت هاي خبري و خبرگزاري ها منتشر شد.

عنوان اثرنويسنده اثررديف
حوض پنجمآيدين ابراهيم پورضيايي1

ميله اي، صدفي، پروانه ايمحمدميالد احمدي2

باغ ايرانياشکان اختياري3

من، تو، شاهوربهدين اروند4

دالکرواعلي اژدري5

و درخت هاي چنار شهداي ميدان تجريش اندمحمود افشاري6

شواليه هامژده الفت7

ميرکريمرکسانا ايور8

هفت روز از برج ميالد تا ِفريعباس باباعلي9

يک قرار ساده خانوادگياميد بالغتي10

الغر و مرموزافشين پورموسوي11

پنج خرده روايت از تهراننازنين جودت12

بي مرگيسروش چيت ساز13

مطمئن نبودم پدرم پايين برج مانده باشدفرهاد خاکيان14

دنياي مهرآميز اين چند نفرسينا دادخواه فر15

يک روايت نامعتبر از زندگي بي سروصداي رها.شاداب دادگر16
قاف
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عروس سنگيآزاده دليلي17

هشت سال کوچ پياده در جاده خاکينيره دوستي18

بايد روحش رو بشناسيمهدي ربي19

شهر همه ي چراغ هايش روشن بودمحمدرضا زماني20

Wedding Plannerسارا شجاعي21

محل تولدزهره شعباني22

باران تابستانآرش صادق بيگي23

منلوپارکمرجان صادقي24

حفره ي ساکن ايرانشهرميالد ظريف25

کشش هاي آزادمعين فرخي26

تهران کش مي آيد هر روزمهراوه فردوسي27

خوابي که مي بردناصر فرزين فر28

ميني سيتيابوذر قاسميان29

خانه ي هفت تيررودابه کمالي30

»يک نامه خصوصي با مخاطب نامحدود«سارا کنعاني31

مرگ در تابستانجواد ماه زاده32

عطر ياس هاي کبودمجتبي محمدنژاد33

عليرضا محمودي 34
ما زندگي خوشي داشتيمايرانمهر

رودنسيم مرعشي35

روي همه ي گسل هاي دنياليال معظمي36

ترنرزيتا نصرتي37

پرسه زنان در شبهاي دلمردگينفيسه نصيران نجف آبادي38

آهنِگ اجتماعيآيين نوروزي39

تهران عاشقت مي کندبرديا يادگاري40
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  نشست داوري
نشس��ت داوري »جايزه داس��تان تهران« با حضور هیات داوران متش��كل از علي خدايي، 
مژده دقیقي، داوود غفارزادگان، محمد كشاورز و بلقیس س��لیماني در تاريخ 5 آذر 93 در 
موسسه ي همشهري برگزار ش��د كه  طي آن علي خدايي از س��وي داوران به عنوان ريیس 
هیات داوران برگزيده شد. در ادامه ي جلسه 40 اثر برگزيده ي مرحله ي اول، به منظور داوري 
نهايي و انتخاب سه اثر برتر جايزه ي اصلي، هفت اثر شايسته ي تقدير در بخش اصلي و دو اثر 

برگزيده ي جايزه ي جنبي، در اختیار هیات داوران قرار گرفت.

  پايان مرحله ي دوم داوري
مرحله ي دوم داوري تا نیمه ي آذر  93 به پايان رسید. در اين مرحله به پیشنهاد ريیس هیات داوران 
»جايزه داستان تهران«، تعداد جوايز شايسته ي تقدير از هفت جايزه به 10 جايزه افزايش يافت. 
علي خدايی رقابت نزديك بین آثار و باال بودن سطح كیفی داستان ها را از داليل اين پیشنهاد عنوان 

كرد،و به اين ترتیب جوايز اصلی اين جشنواره به 13جايزه افزايش پیدا كرد كه عبارت بودند از: 
رتبه ي نخست           مبلغ 70 میلیون ريال 
رتبه ي دوم                    مبلغ 50میلیون ريال 
رتبه ي سوم                  مبلغ 30میلیون ريال 

و تقدير از 10 اثر شايسته ي تقدير  هريك به مبلغ 10میلیون ريال 
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 نشست خبري 
نشست خبري اولین دوره ي »جايزه داستان تهران« در تاريخ 26 آذر 93 در سالن كنفرانس 
موسسه ي همشهري با حضور خبرنگاراني از شبكه ي پنج سیماي جمهوري اسالمي ايران 
)شبكه تهران( و 35 خبرنگار از نشريات، خبرگزاري و سايت هاي خبري مختلف برگزار شد. در 
اين نشست يك ساعته مینا فرشیدنیك، سردبیر ماهنامه ي داستان همشهري و دبیر اولین دوره ي 
»جايزه داستان تهران«  درباره ي تعداد آثار رسیده، روند داوري آثار و جزئیات برنامه هاي اختتامیه 

به سواالت خبرنگاران پاسخ داد و اطالعات آماري مربوطه را در اختیار خبرنگاران قرار داد.



يادداشت هاانعكاس در رسانه ها



آيين پاياني

بيانيه هيات داوران

فهرست اسامي برگزيدگان

متن تقديرنامه ها

تور تهران گردي اختتاميهيادداشت هاانعكاس در رسانه ها
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مراسمپايانیاوليندورهی»جايزهداستانتهران«درقالبيکبرنامهيدوروزه،سوموچهارمدیماه1393
برگزارشد.مراسماختتاميهواهدایجوايزروزسومدیماهساعت18درسالناصلیبرجميالدبرگزارشد.

روزدومنيزبهبرنامههایجنبیجشنوارهاختصاصيافت.

آيین پاياني
»جايزه داستان تهران«

مراسم اختتامیه ی نخستین »جايزه  داستان تهران« شامگاه چهارشنبه سوم دي با حضور بیش از 
هزار نفر از مسووالن فرهنگی و هنری كشور، هنرمندان و نويسندگان پیش كسوت و عالقه مندان 
داستان نويسی، در مركز همايش هاي بین المللي برج میالد برگزار و بیش از 300 میلیون ريال 
جايزه ی نقدي میان 16 برگزيده ی اين رقابت تقسیم شد. از جمله نويسندگان و هنرمندان حاضر 
می توان به هوشنگ مرادی كرمانی، اصغر عبداللهی، جواد محقق،  مصطفي رحماندوست، رضا 
فیاضی و مسعود فروتن اشاره كرد. مديران برجسته ی فرهنگی و شهری از جمله محمدهادي  ايازی 
معاون سابق شهردار تهران و ريیس هیات مديره ي موسسه همشهري،  مهدی ذاكری مدير عامل 
موسسه ی همشهری، جمال كامیاب مدير عامل سازمان زيباسازی شهر تهران، محمد مشاری مدير 

3دیماه1393

اختتامیه
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گروه مجالت همشهری، و محمدرضا زائری مدير مجموعه ی فرهنگی شهدای انقالب اسالمی از 
حاضران اين برنامه بودند. مراسم با پخش آياتي از كالم اهلل مجید و نواختن سرود ملي جمهوري 

اسالمي ايران آغاز شد.
اجراي مراسم پاياني »جايزه داس��تان تهران« را س��روش صحت بر عهده داشت كه عالوه بر 
نويسندگي، كارگرداني و بازيگري، دستي هم در داستان نويسي دارد و بسیاري از دوستداران 
ادبیات داستاني با نوشته هاي او آشنا هستند. صحت صحبت هايش را با خاطره ي آشنايي اش با 

اولین شماره ي مجله داستان همشهري شروع كرد.
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 نخستین سخنران مراسم مهدي ذاكري مديرعامل موسسه ی همشهري بود كه با اشاره به برپايي 
»جايزه داستان تهران« گفت: »بیش از بیست نشريه در موسسه ی همشهری منتشر مي شود كه 
مجله ی فاخر و ارزنده ی داستان يكي از آن هاست و نخستین گام را در تبديل كردن همشهري به 

نهادی تأثیرگذار، با  برگزاری جايزه داستان تهران برداشت.«
 جمال كامیاب مديرعامل سازمان زيباسازی شهر تهران كه در  برگزاري »جايزه داستان تهران« 
با موسسه ی همشهري و نشريه ی داستان همكاري كرده، در ادامه ی برنامه روي صحنه رفت و 

درباره ی نقش داستان و هنر و نوع نگاه انسان ها به شهر سخن گفت.
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 در بخش تقدير از يك نويسنده ی پیش كسوت در حوزه ي ادبیات شهري كه به بزرگداشت قاسم 
هاشمی نژاد اختصاص داشت، نماهنگي از نويسنده ی كتاب »فیل در تاريكی« به نمايش درآمد. 

هاشمی نژاد به دلیل كسالت در سالن حضور نداشت و اصغر عبداللهي به نمايندگي از هاشمي نژاد، 
تنديس ويژه ی بزرگداشت او را از دستان مینا فرشیدنیك دبیر جايزه و سردبیر همشهري داستان 

دريافت كرد. 
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 در ادامه مینا فرشیدنیك، دبیر جشنواره گزارشی از »جايزه داستان تهران« به مخاطبان 
حاضر در سالن ارائه كرد. وی در ابتدا گفت: »خوشحالم كه بیش از هزار نفر از نويسندگان 
و هنرمندان و مديران فرهنگی كشور، امشب به نام داس��تان اين جا گردهم آمده اند و اين 

گردهمايی برای يك رويداد داستانی در كشور بی سابقه است.«

او سپس افزود: »مجله ی داستان بیش از چهارسال است كه از سوی موسسه ي همشهری منتشر 
می شود و در طول اين سال ها نويسندگان و هنرمندان مختلفی از طیف های فرهنگی و فكری 
متفاوت را گرد هم آورده؛ كه اين وفاق در تاريخ رس��انه های ادبی كشور كم سابقه است. جايزه 

داستان تهران با اين ايده شكل گرفت كه اين وفاق و همدلی را به سطح جامعه تسری دهیم.«
فرشیدنیك س��خنانش را  با ارائه ي اطالعات آماري از 1326شركت كننده ي اولین دوره ي 
جايزه داس��تان تهران ادامه داد )رجوع به صفحه 16(  و در پايان از جناب آقاي دكتر ذاكري  
مدير موسسه ي همشهری  و جناب آقاي مهندس مشاري ، مديرگروه مجالت همشهري به 
عنوان كسانی كه از ايده ي برگزاری »جايزه داس��تان تهران« از روز نخست حمايت كردند 
قدردانی كرد. همچنین از ساير مديران فرهنگی )آقايان كامیاب و مظفری از  سازمان زيباسازي 
شهر تهران، آقايان پورزرندی و فخیمی از بانك شهر، آقايان تشكری هاشمی و جباری زادگان 
از  معاونت و سازمان حمل و نقل و ترافیك شهرداري تهران و آقايان هوشیار و خشايار فرد از 
برج میالد( كه ماهنامه ي داستان همش��هری در برگزاري» جايزه داستان تهران« همراهی 

كردند تقدير و تشكر كرد.
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در بخش تقدير از برگزيدگان، ابتدا جوايز جنبی جشنواره با موضوع حمل و نقل و برج میالد با 
حضور مسووالن اين دو سازمان به برگزيدگان اين بخش ها اهدا شد. مهدی ربی جايزه ي نخست  

فرهنگ ترافیك شهری را دريافت كرد.

 رزيتا نصرتی رتبه ي دوم جايزه ي فرهنگ ترافیك ش��هری را به دس��ت آورد. نازنین جودت 
برنده ي جايزه ي برج میالد شد.
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 در مرحله ی اهدای جوايز اصلی ابتدا علي خدايي ريیس هیات داوران به نمايندگي از ديگر اعضا 
روي صحنه رفت و بیانیه ی داوران را به شرح زير قرائت كرد:

»هیات داوران نخستین دوره ی »جايزه داستان تهران« با ابراز مسرت از برپايی چنین مسابقه ای و 
تشكر از نويسندگان كه با ارسال داستان به عیار داستان تهران افزودند، يادآوری چند نكته را الزم 
می داند. مالک داوری براساس معیارهای اعالم شده از سوی برگزاركنندگان بوده  است و داوران، 

داستانی بودن آثار را مدنظر داشتند.
»جايزه داستان تهران« نوپاست، تداوم اين جايزه و جايزه های همانند با تعريف های ويژه، می تواند 
به خلق آثار داستانی ارزشمندی بیانجامد كه شهر تهران در آن نمود شايسته ای داشته باشد. از اين 
رو استمرار اين نگاه با ايجاد دبیرخانه ی دائمی، به شكوفايی بیشتر جايزه و برنامه هايی از اين دست 

می انجامد.
تهران به عنوان شخصیتی كهنه و امروزی به تعداد انسان هايی كه در آن نفس كشیده اند، وجود 
دارد. آن چه در تاريخ به يادگار نمی ماند، در داستان ثبت می شود. گاهی كاخ گلستان است، روزی 
بوستانی در محله ای و شب ها تابلوی روشن يك قنادی كه گلستان نام دارد و پدر من در چهارراه 

عزيزخاِن تهران داشت.

با داستان، داستان تهران را ماندگار كنیم.
مژده دقیقی، بلقیس سلیمانی، داوود غفارزادگان، محمد كشاورز و علی خدايی.«
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 سپس با حضور ديگر داوران جشنواره، مژده دقیقی، محمد كشاورز و بلقیس سلیمانی و همراهي 
هوشنگ مرادی كرمانی، جواد محقق و اصغرعبداللهی و برخی مس��ووالن، سه  جايزه ي اصلی 

جشنواره و 10 جايزه ي آثار شايسته ی تقدير به برگزيدگان اهدا شد.
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  برندگان جوايز  اصلی
رتبه ی نخست به مبلغ 70 میلیون ريال به نسیم مرعشی برای داستان »رود« 

رتبه ي دوم مبلغ 50 میلیون ريال به آرش صادق بیگی برای داستان »باران تابستان«
رتبه ي  سوم به مبلغ 30 میلیون ريال به آيین نوروزی برای داستان »آهنگ اجتماعی« 

   آثار شايسته ي تقدير
 به مبلغ 10 میلیون ريال )به ترتیب حروف الفبا(

1. آيدين ابراهیم پورضیايی برای داستان »حوض پنجم«
2. محمدمیالداحمدی برای داستان »میله ای، صدفی، پروانه ای«

3. مژده الفت برای داستان »شوالیه ها«
4. سینا دادخواه برای داستان »دنیای مهرآمیز اين چند نفر«

5. معین فرخی برای داستان »كشش های آزاد«
6. رودابه كمالی برای داستان »خانه ی هفت تیر«

7. سارا كنعانی برای داستان »يك نامه ی خصوصی با مخاطب نامحدود«
8. رزيتا نصرتی برای داستان »ترن«

9. نفیسه نصیران نجف آبادی برای داستان »پرسه زنان، در شب های دل مردگی«
10. برديا يادگاری برای داستان »تهران عاشقت می كند«

  برندگان جوايز جنبی
رتبه ی نخست جايزه ی ويژه ی حمل و نقل و ترافیك شهری به مبلغ 40 میلیون ريال به مهدی  

ربی برای داستان »بايد روحش را بشناسی« 
رتبه ی دوم جايزه ی ويژه ی حمل و نقل و ترافیك شهری به مبلغ 10 میلیون ريال به رزيتا نصرتی 

برای داستان »ترن«
برنده ی جايزه ی ويژه ی برج میالد به مبلغ 10 میلیون ريال به خانم نازنین جودت برای داستان 

»پنج خرده روايت از تهران«
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نسیم مرعشی برای داستان »رود« جايزه ي نخست اولین دوره ي جايزه ي داستان تهران 
را به دست آورد.

آرش صادق بیگی با داستان »باران تابستان«  و آيین نوروزی با داستان»آهنگ اجتماعي« به ترتیب 
برنده ي جوايز دوم و سوم شدند. 
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به نام خدا

نويسنده ي گرامی
جناب آقای قاسم هاشمی نژاد

شما يكی از قهرمان های شهر ما هستید، شما تهران را از سال هايی دور برايمان ثبت كرده ايد 
و بخش��ی از تصاويری كه امروز از اين شهر در خاطر ادبیات و داس��تان باقی است به همِت 
قلِم شماست. شما قهرمان شهری هستید كه داس��تانش را نوشته ايد چون اين شهر بدون 
داستان های شما شهِر آدم های گم و خالی بود. ش��ما كه داستاِن اين شهر را نوشته ايد انگار 
كه اين شهر را از نو ساخته ايد، خیابان هايش را ساخته ايد، آدم هايش را ساخته ايد. شما كه به 
اين شهر زندگی داده ايد شايسته ی تقدير هستید و جايزه ی داستان تهران يك عمر تالش 

فرهنگی شما را ارج می نهد.

   
مینا فرشیدنیك      

دبیر »جايزه داستان تهران«     
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به نام خدا

نويسنده ی گرامی
شهر به آدم هايش زنده است و آدم ها به داستان. شهری كه داستان ندارد شهر سوت و كوری 
است، شهِر آدم های گم و خالی است. شما كه داستاِن اين شهر را نوشته ايد انگار كه اين شهر 
را از نو ساخته ايد، خیابان هايش را ساخته ايد، آدم هايش را ساخته ايد و به اين شهر زندگی 

داده ايد. 
كسب رتبه ي برگزيده ي  اولین دوره ي »جايزه داستان تهران« را به شما تبريك می گويیم و 

توفیق روزافزون شما را در عرصه ي داستان نويسی آرزومنديم.

 
 
 

           علي خدايي                    مینا فرشیدنیك
دبیر »جايزه داستان تهران« ريیس هیات داوران     
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 بخش پاياني مراسم اختتامیه ی جايزه داس��تان تهران به اجراي زنده ی علیرضا قربانی 
اختصاص داشت.

در پايان برنامه از مهمانان پذيرايی شد.
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شركت كنندگان اولین دوره ي »جايزه داس��تان تهران« بسته های هدايای يادبود جايزه را 
دريافت كردند. 

مجموعه هداياي تهیه شده براي شركت كنندگان



62

حضور اصغر عبداللهي)نويسنده( و مسعود فروتن)نويسنده ، كارگردان و مجري تلويزيون( در 
آيین پاياني اولین دوره ي جايزه داستان تهران

حضورمحس��ن راس��تاني)عكاس( در 
اختتامیه ي جايزه داستان تهران 
    

                

حض��ور محمدرضا زائري در مراس��م 
اختتامیه ي جايزه داستان تهران   
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دبیر جشنواره در حال خوش آمدگويي به هوشنگ مرادي كرماني

حضور اصغرعبداللهي و محمدحسن 
شهسواري  در روز تهران گردي   

                  

 مهدي فقی��ه و رضا فیاض��ي  از ديگر 
حاضران در مراسم آيین پاياني
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ماهنامه
داستان همشهري
برگزار مي کند:

اختتاميه
اولين دوره

چهارشنبه 3دي1393
ساعت 18 
سالن اصلي برج ميالد
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تلفن: 23023463

زمان: چهارشنبه 3 دى 1393، ساعت 18
مكان: تهران، سالن اصلى برج ميالد

رئوس برنامه:
تقدير از نويسندگان پيش كسوت در حوزه داستان نويسي و داستان شهرى

سخنرانى برخي از مسووالن شهردارى و مديران فرهنگى كشور
اهداى جوايز برگزيدگان اولين دوره جايزه داستان تهران

اجراى موسيقى زنده با صداى عليرضا قربانى
پذيرايى

به نام خدا

فرهيخته گرامى

از حضرتعالى دعوت  مى شود در آيين اختتاميه اولين دوره «جايزه داستان تهران»  
شركت نماييد. تشريف فرمايى شما موجب امتنان خواهد بود.

با احترام   
مينا فرشيدنيك   

    دبير جايزه داستان تهران

برايديدنفيلمگزيدهايازآيينپايانياوليندورهيجايزهداستانتهران،سخنرانيهاوتيزرهاياينمراسمنرمافزارواقعيت
افزودهيهمشهري)همافزا(رااجراكنيد.راهنماياستفادهازنرمافزاردرصفحه108قابلمشاهدهاست.
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روزدومآيينپايانی»جايزهداس�تانتهران«باتورتهرانگردیشروعش�د.ازآنجاكهدرداستانهای
اينجشنواره،نمادهایشهرتهرانواماكنتاريخیاينش�هرازمحورهايیبودكهنويسندگانبهآنها
پرداختهبودندبازديددستهجمعیبرگزيدگانوهياتداورانجشنوارهازبرخیازايناماكنازابتكارات

برگزاركنندگاناينجشنوارهبود.

تور يك روزه تهران گردي

4دیماه1393

تهران گردي
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در طول برنامه ی تهران گردی كه با هدف بازديد از نقاط مهم ش��هر تهران برگزار شد، اين 
فرصت هم فراهم شد تا شركت كنندگان و داوران جشنواره بتوانند وقت بیشتری را كنار هم 

بگذرانند و براي همكاری های بعدی بیشتر با هم آشنا شوند.
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بازديد شركت كنندگان از بافت هاي تاريخي شهر تهران

اين تور يك روزه، با ديدار از بافت های تاريخی شهر تهران شروع شد.  در پايان روز تهران گردي 
شركت كنندگان از طبقات مختلف برج میالد  بازديد كردند.

نمايي از تهران از سكوي روباز برج میالد 
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برنامه های جنبی اختتامیه با برگزاری نشست مشتركی با حضور برگزيدگان، داوران و اعضای 
تحريريه ی مجله ي داستان ادامه پیدا كرد. در اين نشست، برگزيدگان خود و اثر داستانی شان 
را معرفی كردند و به دعوت دبیر جشنواره ديدگاه ها و نظرات و پیشنهادهايشان را درباره ی اولین 
دوره ی »جايزه داستان تهران« بیان كردند. داوران نیز تحلیل های خود را از مجموع آثار رسیده 
ابراز كرده  و توصیه هايی به نويسندگان جوان و برگزاركنندگان ارائه دادند. مینا فرشیدنیك دبیر 
جشنواره، ضمن جمع بندی اين نظرات ابراز امیدواری كرد كه با همكاری اهالی فرهنگ و نهادهای 

فرهنگی سال آينده شاهد برگزاری هرچه پربارتر دومین دوره ي جايزه داستان تهران باشیم.





هوشنگ مرادي كرماني

جواد محقق

محمدرضا زائري

محمدحسن شهسواري

عليرضا محمودي ايرانمهر

مهدي ربي

سينا دادخواه روايت نويسندگان
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 »جايزه داستان تهران« به روايت نويسندگان

 

نوشتن از شهر تهران مثل
نوشتن از اقيانوس است

هوشنگ مرادي كرماني
 نويسنده

تهران خالصه  ی ايران است كه همه ی اقوام 
و گرايش های فكری، سیاس��ی، اجتماعی و 
قومی در آن جمع شده اند، شناخت اين شهر 
به مثابه شناخت بخش وسیعی از اين سرزمین 
است. هركدام از  آدم های اين شهر فرهنگی را  
به تهران آورد ه اند كه خود می تواند داستانی 
باشد. من پنجاه س��ال اس��ت كه در تهران 
زندگی می كنم، ولی هیچ وقت نتوانس��ته ام 
تهرانی شوم، طبیعی است كه روستايم  سیرچ 
را كه در آن به  دنیا آمده ام و تا سیزده چهارده  
سالگی آن جا بوده ام، و همین طور كرمان را 
كه پنج شش س��الی در آن زندگی كرده ام، 

با خود به ته��ران آورده ام. همه ی مردم اين 
شهر از هركجای اين س��رزمین كه به تهران 
آمده باش��ند، فرهنگ و قومیت خودشان را 
هم آورده اند. بنابراي��ن تهران مجموعه ای از 
همه ی اقوام است و می ش��ود داستان هايی 
براس��اس سرگذش��ت هريك از اين  آدم ها 
نوشت، آدم هايی كه هريك گوشه ای از اين 
شهر زندگی و تالش می كنند و اين شهر را از 
يك روستای كوچك به نام »چنارستان« به 
يكی از پايتخت های بزرگ، پرجمعیت و نام دار 

جهان تبديل كرده اند. 
امروز تعداد تهرانی های اصیل آن قدر كم 
شده كه نسبت به جمعیت آن چندان به چشم 
نمی آيد. زنده ياد باستانی پاريزی در مقاله ای 
نوشته بود كه هفتاد درصد استادان دانشگاه 
تهران روستايیانی اند كه به اين شهر آمده اند. 
درحقیقت ته��ران را همین روس��تايی ها و 
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شهرس��تانی ها اداره می كنند. بس��یاری از 
مقامات رسمی كش��ور هم از دوران قاجار تا 
امروز، جدا از ش��خصیت و عملكردش��ان، از 
واليت ها و شهرس��تان های ديگ��ر به تهران 

آمده اند.
همان طور كه گفتم هري��ك از مهاجران 
با خودش��ان قصه ها و خاطره هايی را به اين 
شهر آورده اند. من دركتاب »شما كه غريبه 
نیستید« بعد از سخن گفتن از روستای سیرچ 
و كرمان، درب��اره ی تهران ح��رف زده ام. اما 
كتابی ه��م دارم به نام »هوش��نگ دوم« كه 
در آن از روزگار خ��ود در اين ش��هر گفته ام، 
اين كه در اين شهر چه سختی ها كشیده ام، 
چگونه پیشرفت كرده ام، از آدم ها و خانه های 
قديمی كه در هر اتاقش يك خانواده زندگی 
می كردند كه همان قصه ی »مهمان مامان« 
است يا قصه های بسیار ديگری كه هركدام 
روايتگر بخشی از اين شهرند. درواقع با اين كه 
كرمانی ام، درب��اره ی تهران زياد نوش��ته ام. 
هشتاد درصد داستان های كتاب آخرم يعنی 
»ته خیار« ه��م در تهران می گ��ذرد. من از 
هفتاد سال عمرم، بیست ساِل آن را در روستا 
و كرمان بوده ام و پنجاه س��الش را در تهران 
زندگی كرده ام. پس طبیعی است كه درباره ی 
اين شهر بسیار نوشته باشم. هر نويسنده ای 
كه دراين شهر بالیده و بزرگ شده و شهرتی 

پیدا كرده، درباره ی تهران نوشته است.
اما نگاه نويسنده به يك شهر بايد منصفانه 
باشد تا از خالل آن بتوان ش��هر را بهتر ديد 
و ش��ناخت، نگاه افراطی و هم��راه با تعصب  
همیشه بد اس��ت؛ مثال اين كه فقط تهران را 
آلودگی و مش��كالتی ببینی��م كه درگیرش 
بوده اي��م. خود م��ن در اين ش��هر نوش��ابه 

فروخته ام، كارمند هم بوده ام و روزهای خوب 
و بد آن را لمس كرده ام. اما اين نگاه كه بگويیم 
همه چیز اين شهر زشت و بد است، همان قدر 
نگاه نادرستی است كه بخواهیم بگويیم تهران 

بهشت است. 
من همیش��ه گفته ام كه تهران، تريبون 
هنرمندان است. زمانی كه از كرمان به تهران 
آمدم، هیچ امكان پیشرفتی در كرمان وجود 
نداشت. اگر شهرتی داشته ام و كتاب هايم به 
فروش می رود، همه ی اين ها در تهران روی 
داده است. با اين حال در گوشه گوشه ی اين 
كشور، در روستاهای پش��ت كوه ها، مجاور 
كوي��ر و كنار دري��ا و جنگل افراد بس��یاری 
دارند كار می كنند. برگزاری جشنواره هايی 
مانند »جايزه داس��تان تهران« از اين لحاظ 
خیلی مهم است كه داستان همه ی شهرها 
را گردآوريم و در اختیار داشته باشیم. يعنی 
نويسندگان هر شهر جمع ش��وند و درمورد 
شهرش��ان و موقعیت شان بنويس��ند. مثال 
ش��هر اصفهان نويسندگان بس��یاری دارد، 
ازجمله س��ید محمدعلی جمال زاده كه او را 
پايه گذار داس��تان كوتاه ام��روزی می دانند. 
جمال زاده وقتی كت��اب »قصه های مجید« 
را خوانده بود، برای من نوشت كه با خواندن 
اين داستان، به ده دوازده سالگی خودش در 
كوچه پس كوچه های اصفهان رفته است. اين 
درحالی است كه او سال ها در كشور ديگری 
زندگی كرده بود. به تازگی كتابی به دس��تم 
رس��یده از يك جوان كرمانی به نام منصور 
علیمرادی كه واقع��ا دارم از خواندنش لذت 
می برم. نمی دانستم كرمان چنین نويسندگان 
قدرتمندی دارد.  اين جوان ها بايد به وسیله ی 

همین رويدادها كشف بشوند.
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در سفرهايم به شهرهای مختلف متوجه 
شدم »داستان همشهری« در شهرستان ها 
هم خوانندگان بسیاری دارد. چند وقت پیش 
به بجنورد و خرم آباد رفته بودم و بسیاری از 
افراد در اين ش��هرهای كوچك از طريق  اين 
مجله  قصه های مرا خوانده بودند يا از طريق 
سی دی هايی كه اين مجله منتشر می كرد، 
آن ها را ش��نیده بودند. بنابراين می توانیم از 
اين طريق فرصتی برای كشف استعدادهای 

خارج از تهران ايجاد كنیم.
در انته��ا بايد بگوي��م كه داس��تان، مادر 
همه ی هنرهای جهان اس��ت. پشت همه ی 
نقاشی های دنیا يك داس��تان نهفته است، 
پش��ت لبخند ژوكوند، تابلوه��ای رامبراند 
و ون گوگ، پش��ت همه ی س��اختمان های 
تاريخی. داس��تان همه چیز اس��ت؛ همه ی 
موقعیت های زندگی و زيست انسان را تعريف 

و ماندگار می كند و از تاريخ قوی تر است

 
باید آینه  ي صافی روبه روی 

شهر  بگيریم
محمدجواد  محقق 
نويسنده  و روزنامه نگار

شهر تهران به عنوان پايتخت ايران از دوره ی 
قاجار ت��ا امروز ويژگی های خاص بس��یاری 
داشته كه می تواند دست مايه ی نوشتن قرار 
بگیرد، اما تاكید می كنم كه نگاه به ش��هرها 
بايد دقیق و صادقانه باشد تا بتواند به بازسازی 
ذهنی مخاطب كمك كند. يكی از ويژگی های 
ادبیات داش��تن خاصیت آينگی است، اين 
آينه بايد در برابر آن چه در يك ش��هر وجود 
دارد قرار بگیرد و آن را با گذش��تن از صافی 

ضمیر نويسنده � يعنی شهر به اضافه  ی مِن 
نويسنده � دراختیار مخاطب قرار بدهد؛ چه 
مخاطبانی كه در آن شهر زندگی می كنند و 
تا به حال از آن زوايه به شهر نگاه نكرده اند و 
چه كسانی كه در ش��هرهای ديگری زندگی 
می كنند و آشنايی عینی با آن شهر ندارند و 
چه كسانی كه درآينده از طريق اين داستان ها 
با آن شهر آشنا خواهند شد. نوشتن از شهرها 
آن جا اهمیت می يابد كه می بینیم برخی از 
اين شهرها در دوره های مختلف تاريخی به 
داليلی مثل زلزله، سیل و حوادثی از اين قبیل 
محو شده اند و چیزی جز داستان از آن ها باقی 

نمانده است.
متاس��فانه ادبیات داس��تانی ما نه تنها در 
مورد ش��هرها، بلكه درمورد ح��وادث جاری 
كشورمان و اتفاقاتی كه دراين سرزمین افتاده 
هم به ندرت ش��اهد صادق و بی طرفی بوده 
اس��ت؛ چراكه به بخش های مختلفی از اين 
تاريخ به صورت فربه توجه شده و بخش های 
ديگری در حاشیه مانده است. ضمن اين كه 
ديدگاه های شخصی و گرايش های فكری و 
سیاسی نويسنده هم گاه باعث شكسته شدن 

اين آينه بوده است.
هريك  از تكه های اين آينه  ی شكسته تنها 
قادرند بخش محدودی از ش��هر و تاريخ يك 
ش��هر را به نمايش بگذارند و به همین دلیل 
است كه وقتی داس��تانی از يك نويسنده ی 
ايران��ی می خوانیم كه در يكی از ش��هرهای 
ايران می گ��ذرد، بس��یاری از معروف ترين و 
گس��ترده ترين و پربس��امدترين نشانه های 
شهری، فكری و رفتاری و محیطی را در آن 
نمی بینیم. چراكه اين آينه همیش��ه صاف 
و بی غبار نبوده تا بتواند تصوي��ری واقعی از 
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جامعه ي خودش ارائه بدهد.  اما از مجموعه ی 
اين تصاوير شكسته و پراكنده هم می شود به 
بخشی از محیط و واقعیت توجه كرد، چراكه 
به هرحال نوش��تن از ش��هرها در قالب های 
مختلف ادبی هم��واره در ادبی��ات جهان و 
همچنین تاريخ ادبیات ما وجود داشته است. 
براي  مثال »تهران مخوف« نوشته ی مرتضی 
مشفق كاظمی يكی از اولین رمان های نوشته 
شده در اين زمینه در كشور ما  است كه حتی 
اسم آن نیز نش��ان دهنده ی نگاهی است كه 

نويسنده به يك شهر دارد.
 در پاي��ان حرك��ت ماهنامه ي داس��تان 
همش��هری را در راس��تای برگزاری »جايزه  
داس��تان تهران« و داشتن نگاهی تخصصی 
به ادبیات داس��تانی، حركت��ی مهم می دانم 
و امیدوارم اين حركت در س��ال های بعدی 
نیز نتايج قابل توجهی برای مخاطبان به بار 

بیاورد

 
جایزه داستان تهران تصویر 

شهر را عوض مي كند
محمدرضا زائري 

نويسنده، پژوهشگر و مدير فرهنگي

»جايزه داس��تان تهران« می توان��د آرام آرام 
تصوير جديدی از تهران ارائ��ه بدهد و آن را 
جايگزين تصوير بدی كند ك��ه امروز از اين 

شهر داريم.
نقش و رفتار تك تك شهروندان يك شهر 
در ايجاد خاطره ی جمعی آن شهر را نمی توان 
ناديده گرفت. اين خاطره ی جمعی برآمده از 
رفتار همه ی ماست و ادبیات می تواند بر اين 
رفتارهای فردی و جمعی اثر بگذارد. مثال اگر 

داستانی بخوانم كه مرا نسبت به همسايه ی 
خودم مهربان ت��ر كند، نگاهم را نس��بت به 
محیط اطرافم تغییر بدهد، رفتار اجتماعی مرا 
با شهروندان و همچنین رفتارم را با مبلمان 
ش��هری، فضای س��بز و حمل ونقل عمومی 
بهبود بخش��د، می توان آن را يك داس��تان 
شهری موفق دانست. اين نوع از ادبیات به مرور 
می تواند تصوير ب��دی را كه از ش��هر داريم، 
تلطیف كند. همان طور كه تصوير ما از بسیاری 
شهرهای ديگر هم به خاطر چیزهايی است كه 
درباره ی آن ش��هر خوانده ايم. مثل تصويری 
كه ادبیات كالس��یك از لندن ي��ا پاريس به 
خوانندگانش ارائه می دهد. اين تصوير ذهنی 
می تواند روی رفتار ما با آن شهر اثر بگذارد. 
می ش��ود روی اين تاكید كرد كه امروز بايد 
داستان هايی نوشته شوند كه آرام آرام تصوير 
جديد و درس��تی از تهران برای مردم زمان 

حال و همچنین آيندگان ارائه دهند.
اما آيا آيندگان نیز مانن��د نگاه امروز ما به 
تهران قدي��م، نگاهی نوس��تالژيك خواهند 
داشت؟ ما تصوير روشنی از روابط اجتماعی 
و سبك زندگی آدم ها در تهران پنجاه يا صد 
سال ديگر نداريم، ولی من فكر می كنم به طور 
طبیعی همه ی آدم ها نسبت به گذشته اين 
حس نوستالژيك را دارند. همیشه تحوالت 
اجتماعی برای چیزهايی كه از دست می روند 
دل تنگی ايجاد می كند، حتی اگر آن چیزها 

با تلخی ها و سختی هايی همراه بوده باشند.
با توجه به تحوالت فن آوری در دنیای امروز 
و فعال شدن شبكه های اجتماعی و رسانه های 
جديد كه در آن ها قدرت تصوير از متن بیشتر 
است، شاهد دور شدن نسل جديد از ادبیات 
هس��تیم. آن چه امروز ضعف ادبیات نامیده 
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می شود، درواقع رقابت حس��اس میان اين 
امكانات جديدو دنیای ادبیات است. ادبیات 
بايد خودش را دراين فضا و موقعیت پیدا كند 
و قالب های جديد برای خود بسازد، همان طور 
كه رمان های طوالنی كالسیك امروز آرام آرام 
جايشان را به داس��تان های كوتاه داده اند و 
داس��تانك ها و مینیمال ها روی كارآمده اند. 
حتی در ش��عر از قصايد و اش��عار طوالنی به 
هايكوهای كوتاه رس��یده ايم كه در يك پیام 
كوتاه در وايبر و واتس اپ می شود به كار برد. 
همه ی اين ها به مطالع��ه و پژوهش علمی و 
تخصصی و همچنین كار كارگاهی و تجربی 
نی��از دارد كه فكر می كنم »جايزه داس��تان 

تهران« می تواند شرايط آن را فراهم كند.
امیدوارم اين جايزه در دوره های بعدی اش 
با درخشش و بلوغ بیشتری برگزار شود، گرچه 
درهمین دوره ی اول هم بسیار موفق و قابل 
افتخار ب��ود. اين جايزه ش��ايد فرصتی برای 
شكل گیری اين كارگاه ها وهمچنین ارائه ی 
تعريف ه��ا و قالب های جديدی از داس��تان 

براساس شرايط اجتماعی امروز ما باشد

 

 داستان باید شهر را جعل كند
محمدحسن شهسواري

 نويسنده

برگزاری »جايزه داس��تان ته��ران« فرصت 
تازه ای است برای مطرح كردن ادبیات در متن 
خبرهای روز. به عنوان كسی كه در حوزه ی 
ادبیات فعالیت می كند، همواره از هر جايزه ی 
ادبی با هر سمت وس��ويی استقبال می كنم 
كه دراين میان برگزاری جايزه ای از س��وی 

نش��ريه ی »داستان همش��هری«، به عنوان 
پرمخاطب ترين مجله ی ادبی، به طور طبیعی 

برايم بسیار خوشحال كننده است.
داستان شهری يكی از مهم ترين موج های 
داستان نويس��ی امروز ماس��ت و مسلما اگر 
قرار اس��ت جايزه ای به نام داس��تان شهری 
داشته باشیم، ابرشهر تهران در صدر فهرست 
انتخاب های م��ا قرار می گی��رد.  اصوال رمان 
يك پديده ی ش��هری است، داس��تان كوتاه 
نیز از نیمه ی دوم قرن نوزدهم  با رش��د شهر 
و شهرنش��ینی پ��ا گرفت و با ش��كل گیری 
جريان ه��ای دنی��ای م��درن، جري��ان 
داستان نويسی معاصر رشد و قوام يافت. در 
ادبیات داستانی خودمان هم كه اتفاقا داستان 
كوتاه زودتر از رمان در آن شكل گرفت، ما با 
يك پديده ی كامال شهری مواجه بوديم. اين 
را می توان در مقدمه ی كتاب »يكی بود يكی 
نبود« محمدعلی جمال زاده هم مشاهده كرد. 
درباره ی نام بردن از مكان ه��ا و جغرافیا 
به عنوان تنها رويكرد نويسندگان به داستان 
شهری، بايد بگويم كه در اين مورد بحث های 
زيادی می شود؛ اين كه شهری نويسی فقط نام 
بردن از مكان ها نیست، بلكه دوباره سازی آن 
مكان ها هم هست. اما واقعیت اين است كه 
شهر در درجه ی اول يعنی مكان های آن. اگر 
شما در داس��تان از مكان ها اسم نبريد و وارد 
مكان ها نشويد، نمی توانید مفهوم كلی شهر 
را تصرف كنید. نويسنده در درجه ی اول بايد 
پايش را جای محكمی بگ��ذارد و بگويد اين 
داستان دارد در يك شهر اتفاق می افتد. مثال 
وقتی از اصفهان حرف می زنیم، نمی توانیم 
سی وسه پل را به عنوان شناسنامه ی اين شهر 
فراموش كنیم. بنابراي��ن جغرافیا مهم ترين 
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بخ��ش شهری نويس��ی و ق��دم اول در اين 
شیوه ی داستان نويسی است.

همچنین در خصوص ارائ��ه ی تصويری 
واقعی و درست از ش��هر در داستان، معنای 
مشخص و كاملی از تركیب »تصوير درست« 
وجود ندارد. شما بايد شهر را در داستان جعل 
كنید. مثال  س��ن پترزبورگ داستايوفسكی 
واقعا وجود نداشته اس��ت يا پاريس بالزاک، 
پاريس واقعی نیست. اما اين پاريس در ذهن ما 
می ماند، به خاطر اين كه بیانگر تزريق فرديت 
بالزاک در پاريس است. محمد چرمشیر در 
جلس��ه ی نقد و بررس��ی كتابی به نويسنده 
گفت: »من بچه ی اكباتانم، اما اكباتانی كه تو 
نوشته ای، نديده ام و به خاطر همین داستان تو 
موفق است.« اين درحالی است كه شايد اين 
نبود بازنمايی از ديد منتقدان شهرنويسی يك 

نقطه ضعف به حساب بیايد

 

 داستان رویای شهر را 
بازآفرینی می كند

عليرضا محمودي ايرانمهر
 داستان نويس، نويسنده ي اثر راه يافته به مرحله 

نهايي در اولین دوره »جايزه داستان تهران«

بخت و اقب��ال داس��تان كوتاه در مقايس��ه 
با رمان، چندان بلند نیس��ت. اي��ن گونه ي 
داستانی كه مناسب نشر در مطبوعات است، 
خواننده ي خاص دارد و از همین رو همه ي 
نشريات درهايشان را به روی داستان كوتاه 
باز نمی كنند. داستان همشهری در چهل ونه 
شماره ای كه منتشر ش��ده، خانه ي دربسِت 
داس��تان كوتاه بوده كه پیش تر س��رگرداِن 
اين مجل��ه و آن مجل��ه بود و گاهی پش��ت 

درهای بسته می ماند. گردانندگانش در اين 
چندسال نش��ان داده اند كه با وجود همه ي 
محدوديت ها، مصمم اند اين چ��راغ را برای 
داستان كوتاه روشن نگه  دارند و هوای تازه ای 
وارد فضای راكد ادبیات داس��تانی ما كنند. 
ذوق و سلیقه ي نوگرا و رويكرد داستان مدار 
و جست وجوگر دست اندركاران اين نشريه، 
در كنار استمرار و انتش��ار مرتب و حرفه ای، 
خوانندگان ثابتی را جذب كرده و موفق شده 
مجله ی داستان را به میان داستان خوان های 
دور از مركز هم بب��رد. در زمانه ي تیراژهای 
پانصدتايی و هزارتايی، اين موفقیت كوچكی 

نیست.
داستان خوان های ما می دانند كه كمتر 
مجله ای تمام صفحات��ش را به اين گونه ي 
ادبی اختصاص می دهد، به ويژه در فضايی 
چنین سیاس��ت زده كه نفِس ادبیات را به 
شماره انداخته اس��ت. همین است كه اين 
فرصت را قدر می دانند، فرصتی كه به آسانی 
محقق نش��ده و چه بسیار جس��ت وجوها، 
نوش��تن ها و ويراس��تن ها به همراه داشته 

است.
نوآوری در وجوه مختلف از ويژگی های 
جذاب اين مجله است، از افزودن فصل های 
تازه گرفته تا معرفی نويس��ندگان جديد و 
آرايش چشم نواز صفحات و انتخاب تصاوير 
مناسب. داستان همش��هری در طول عمر 
چه��ار، پنج س��اله اش همیش��ه فضايی در 
اختیار نويسندگان و مترجمان جوان قرار 
داده تا بتوانند كارش��ان را در بوته ي تجربه 
محك بزنند. باش��د كه دير بپايد و سال ها 
چراغ داستان كوتاه را برای ادبیات ما روشن 

نگه  دارد 
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حتی به سروصدای تهران 
لبخند بزنيم

مهدي ربي 
نويسنده، برنده ي جايزه ي ويژه حمل و نقل 

اولین دوره ي »جايزه داستان تهران«

ب��ا در نظر گرفت��ن ح��دود 1300 اثری كه 
برای اين جش��نواره ارسال ش��ده است بايد 
بگويم جدا از اين كه انگیزه ی افراد از نوشتن 
اين داستان ها چه بوده، نوش��تن اين تعداد 
داس��تان برای يك موضوع خاص به خودی 
خود حركت بس��یار مهم و قابل تاملی است. 
يكی از كاركردهای مهم جايزه های ادبی مثل 
»جايزه  داستان تهران« تشويق جوان ترها به 

نوشتن است.
»جايزه  داس��تان تهران« تبلیغات خوبی 
داش��ت و من هم مثل بقیه از فضای مجازی 
و رس��انه ها از اين جايزه باخبر ش��دم. قبل از 
هرچیز برايم جالب بود كه جشنواره ای ادبی، 
ش��هر را محوريت آثار خود قرار داده. من در 
اهواز متولد ش��ده ام و  سه س��ال است كه در 
تهران  زندگی می كنم. در اين س��ه سال اين 
ش��هر را جور ديگری ديده ام كه در سال های 
بسیاری كه به آن رفت وآمد می كردم، نديده 
بودم. همیشه اين پرسش را از خودم داشتم 
كه اين شهر چیست و كیس��ت و من چطور 
بايد آن را بشناسم و با آن دوستی برقرار كنم. 
شهری مثل تهران با سابقه ی دويست ساله ی 
خود نمی تواند تنها آن چیزی باش��د كه هر 
روز می بینیم، الزمه ی نوش��تن از اين شهر را 
شناخت درس��ت آن می دانم. وقتی شما در 
شهری مثل تهران حركت می كنید، اين شهر 
می تواند دوره های مختلفی را كه از سرگذرانده 

است، هم زمان به ش��ما نشان بدهد. بنابراين 
هر شهر با ابعاد متفاوتش می تواند زوايه ديد 
متفاوتی را به ما نشان بدهد، البته اگر قابلیت 

ديدن آن را داشته باشیم.
مهم ترين مساله در برخورد با شهری مثل 
تهران را لذت بردن از آن است. اين لذت بايد 
طوری باش��د كه حتی وقت��ی از آلودگی يا 
سروصدا حرف می زنیم، بتوانیم لبخند بزنیم. 
اما چگونه می شود شهری را آن گونه دوست 
داشت كه حتی به دشواری های آن نیز لبخند 
زد؟ ش��ايد اولین قدم اين اس��ت كه بتوانیم 
شهرهايمان را بشناس��یم. بايد به اين شهر 
به عنوان يك آدم پی��ر و در عین حال جوان 
نگاه كنیم. به عنوان ي��ك آدم پیر خاطرات و 
پختگی های آن، وقايعی را كه از سر گذرانده و 
چروک هايی كه بر تنش افتاده ببینیم و عالوه 
بر اين كه با ديدن اين ها خاطرات جمعی مان 
را می س��ازيم و موازی با آن خودمان را بهتر 
می شناسیم، در عین حال پوست اندازی ها و 
تازگی ها و زيبايی های هر روزه اش را ببینیم و 

از شادابی اش لذت ببريم 

هرجا نام تهران باشد، حضور 
دارم

سينا دادخواه
داستان نويس، نويسنده ي اثر تقدير شده در 

اولین دوره ي »جايزه داستان تهران«

براساس يك عهد نانوشته با  خودم، هرجا اسم 
تهران بیايد، من هم حضور خواهم داش��ت. 
تهران عالقه و دغدغه ی ذهنی من است و از 
همان رمان اولم يعنی »يوسف آباد، خیابان 
سی و سوم«، نوشتن از تهران برايم مساله ای 
اساسی بوده است. يكی از داليل اين دغدغه را 
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ناخوادآگاه خود و زندگی و شیوه ی زيستی ام 
در ش��هر تهران می دان��م و اين كه برخالف 
عقیده ی بس��یاری كه از زندگی در اين شهر 
ناراضی به نظر می رس��ند، زندگی در تهران 
را درمجم��وع زندگی لذت بخ��ش، راحت، 
خوش آين��د و درس��تی می دان��م. علی رغم 
همه ی ناخرسندی ها، من يك عشق تهران 

به حساب می آيم!
مس��اله ی ديگر، اهمیت خود شهر تهران 
و نقشی است كه اين ش��هر در شكل گیری 
برخی حوادث و خاطرات جمعی داشته است. 
مثالجشن مردم برای پیروزی تیم ملی ايران 
در جام جهانی سال 77 و مقابل تیم استرالیا 
و همچنین دوران انتخابات رياست جمهوری 
را می توان به عنوان بخش��ی از اين خاطرات 
جمعی دانس��ت و همه ی اي��ن خاطرات كه 
در ذهن ما وجود دارد، تهران را به يك بستر 

حسی مساعد برای من بدل كرده است.
اما جدا از نسبت اين جايزه با شهر تهران، 
دلیل دومی كه مرا به ش��ركت در اين رقابت 
واداش��ت، اين بود كه من خیلی كم داستان 
كوتاه نوش��ته ام و اين جاي��زه فرصتی برای 
طبع آزمايی در اي��ن زمینه به م��ن می داد. 
درواقع داستانی كه برای اين جايزه فرستادم 
دومین داستان كوتاهی است كه نوشته ام و 

حاضر به ارائه اش بودم.
در داستان »دنیای مهرآمیز اين چند نفر« 
نیز كه در اين جش��نواره شايس��ته ی تقدير 
شناخته شد، همان دغدغه ی همیشگی ام را 
داشتم؛ زندگی جوانان در شهر. اين كه جوانان 
تهرانی در دهه ی هش��تاد چگون��ه زندگی 
كرده اند و روابط ش��ان با همديگر و با جهان 
اطراف شان چگونه است. اين موضوع همواره 

دغدغه ی ذهنی من بوده و در دو رمانم هم به 
همین موضوع يعنی روابط عاطفی آدم ها و 
ارتباط اين روابط انسانی و احساسی با شهر 
پرداخته ام و اين كه شهر چگونه به شكل گیری 

اين روابط كمك می كند.
در رابطه با فضای داستانی يعنی مكان به 
عالوه آدم ها، درواقع اين حضور انسان است 
كه به اين فضا رنگ وي��ژه ای می دهد. البته 
جغرافیای شهر و فضاهايی كه يك شهر را به 
يادمان می آورند، به عنوان نشانه های شهری 
برای من مهم هستند. مثال خیابان امیرآباد 
يا عباس آباد برای م��ن معنای خاصی دارند، 
اما اين معنا از حضور آدم ها گرفته شده است. 
پاتريك موديانو، نويس��نده ی فرانسوی هم 
كه امسال جايزه ی نوبل را گرفت، در همه ی 
داس��تان های بلندش به نقطه گذاری  شهر 
پاريس می پردازد. ته��ران هم به همین نگاه 
نیاز دارد و من تا آن جا كه توانم برسد، دوست 

دارم در داستان هايم آن را عملی كنم.
شهر تهران درمقايس��ه با ديگر شهرهای 
منطق��ه از جمل��ه بی��روت و اس��تانبول از 
استانداردهای زندگی فردی بااليی برخوردار 
اس��ت و اگر كس��انی چهره ی تهران را تیره 
می بینند، ش��ايد به خاطر روحی��ه و حال و 
هوايی است كه اغلب نويس��ندگان ايرانی به 

آن دچارند.
»جايزه  داستان تهران« بسیار آبرومندانه و 
خوب برگزار شد، اما دوست داشتم كه هیات  
داوران از افرادی باشند كه دغدغه های شهری 
بیشتری داشته باش��ند. يعنی تنها به صرف 
نويسنده ی خوب بودن و داشتن سابقه ی ادبی 
انتخاب نشده باشند، بلكه حساسیت نسبت به 

كالن شهر تهران را در آثارشان ديده باشیم 





نفيسه نصيران

ميالد احمدي

نازنين جودت

افشين پورموسي

مرجان صادقي روايت شركت كنندگان
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چند روايت  از  شركت كنندگان 

 

قصه های تهران
نفيسه نصيران 

 نويسنده ي اثر شايسته ي تقدير

 يك
دوباره دوستم زنگ می زند. يادآوری می كند 
كه داس��تان تهران يادم نرود. ب��ه تهران فكر 
می كنم. در شلوغی ش��ب. ماشین ها، آدم ها، 

پل ها، خانه ها... .
نمی دانم در ازدح��ام كار و زندگی بتوانم 
چیزی بنويسم يا نه. طرحی تقريبی توی ذهنم 
ش��كل می گیرد. باور درونی ام اين اس��ت كه 
خوب مثل مسابقه های ديگر چند روزی فكرم 
را مشغول می كند و تا من بجنبم مهلتش تمام 
می ش��ود. دفترش را می بندم و مثل همیشه 
اين جمله ي تكراری را تكرار می كنم، »ايشاال 

جايزه ي بعدی... «.
رفیق شفیقم ول كن نیس��ت. دوباره پیام 

می دهد كه تا سی ام مهر بیشتر وقت نیست.
می نشینم پشت میزم و طرح داستان روی 
صفحه ي مانیتورم ج��ان می گیرد. پروبالش 
می دهم و نرم نرم جلو می روم؛ روزی پنج شش 
خط. كم كم فضای داستان به من جان می دهد 
و با حال وهوای آن زندگی می كنم. س��رعتم 
بیشتر می ش��ود و به زودی به پايان داستان 
می رسم. بازنويس��ی اش می كنم. هرچند كه 
وقتی دكمه ي ارس��ال را كلی��ك می كنم از 
اين كه ديگر وقتی ندارم ت��ا دوباره و چندباره 

بازنويسی اش كنم، افسوس می خورم.

 دو
خس��ته ام. از صبح بدوبدو ك��رده ام. ذهنم از 
دست وپايم خسته تر است. آدم های ذهنم زياد 
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باهم حرف می زنند. دلم سكوت می خواهد. 
همگی باهم دارند دنبال جمله ای می گردند، 
جمله ای قشنگ، جمله ای كه به اختتامیه ي 

داستان بخورد نمی دانم چرا... .
آدم ه��ای بی��رون از ذهن��م ام��ا دوت��ا 
دختر بچه اند. دخترهايی كه شلوغ می كنند 
و نمی گذارن��د آن باال توی ذهن��م گفتمان 
درست وحسابی ش��كل بگیرد. آدم های توی 
ذهنم هن��وز جمله ش��ان را پی��دا نكرده اند. 
كمك شان می كنم. شايد همان يك بیت شعر 

فريدون مشیری خوب باشد:
»باز هم باالتر از عرش خدا 

عرصة پرواز مرغ فكر ماست...«
نه صبر كن ش��ايد اين يكی بهتر باش��د: 

»خون است ز سنگینی لفظم دل معنی...«
ديرم ش��ده. به بچه ها لباس می پوش��انم. 
حرف های آدم های ذهنم را ديگر نمی شنوم. 
سه تايی دست در دست هم از خانه می دويم 

بیرون. پیش به سوی داستان تهران.

 سه
پشت تلفن برای دوس��تی كه مرا تشويق به 
نوشتن و ارسال داستان كرد و خودش داستان 
نفرستاد، از اختتامیه می گويم. از روز بعدش كه 
در كنار بچه های مجله داستان بسیار خوش 
گذشت. از كاخ موزه ي گلستان و بازديد برج 

میالد و ... .
تلفنم كه تمام می شود، پشت میز جديدم 
می نش��ینم. میزی كه با جايزه ام خريده ام و 
گذاشته ام كنار پنجره. پنجره ای رو به كوچه. 
جايی كه صدای جاروی رفتگر تر وتمیز محله 

و قیل وقال همس��ايه ها و فرياد سبزی فروش 
دوره گرد را می ش��ود ش��نید. جاي��ی كه به 
كوچه ي دراز و س��ربااليی ختم می شود كه 
در امتداد آن می ش��ود گاهی زاللی آسمان 
آبی حوالی كوه های تهران را ديد و س��رمای 
برف نشسته روی قله های آن ها را مزمزه كرد. 
می انديش��م تهران حاال برايم شخصیت 
تازه ای پیدا كرده اس��ت. شهر پرداستانی كه 
قصه هايش روی دوش آدم ها تند و پرشتاب 

به اين سو و آن سو می روند.

دكمه های كی برد زيرخطوط سرانگشتان 
دس��تم باال و پايی��ن می پرند. ب��ه مانیتور و 
صفحه ي خالی چشم می دوزم كه رفته رفته از 
كلمات لبريز می شوند. كلماتی كه  من بر آن ها 

امپراطوری كرده ام 

یك شهرو هزار داستان
محمدميالد احمدی

 نويسنده ي اثر شايسته ي تقدير
 

من مشاور يك دبیرستانم. يكی از روزهای اول 
پايیز كه داشتم در تاالر دبیران به سمت خروج 
می دويدم دوست و همكارم من را از برگزاری 
جايزه داستان تهران مطلع كرد. اما راستش 
چیزی كه باعث می شد حوصله ی مسابقه ی 
داستان و اين طور چیزها را نداشته باشم، يك 
تجربه ی بسیار بد بود از فرستادن داستانم به 
يك انتشاراِت وابس��ته به يك نهاد فرهنگِی 
بزرگ. چیزی كه به من برگرداندند، يك فايل 
آماده پر از ايرادات و اشكالت كلی بود كه نشان 
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می داد داس��تانم را نخوانده بودند. به همین 
خاطر بی اعتماد بودم. اما گفتم يك بار ديگر 
شانسم را امتحان كنم. هرچند اعتراف می كنم 
تا لحظه ی آخر هم بدبین بودم. می گفتم نكند 
اين هم يكی از برنامه ه��ای نمادين فرهنگی 

باشد.
ام��ا تصوي��ر خوب��ی ك��ه از صفحه های 
همشهری داستان داشتم، كورسوی امیدی 
بود به اين س��مت كه ن��ه، اين ه��ا می دانند 

می خواهند چه كار كنند.

 چهل از هزار
س��ه ی آذر ب��ود اگ��ر اش��تباه نكن��م، ك��ه 
خسته وكوفته از دانشگاه برگشتم و تا آی پدم 
به وای فاِی خانه وصل شد، صدای »ديلینگ« 
جی میل آمد و با يك ايمیل خوشحال كننده 
مواجه شدم كه داستانم به دور دوم داوری راه 
يافته. خوشحالی بزرگ تر من همان جا بود كه 
خیالم راحت شد يك س��ری آدم هستند در 
اين شهر كه كار درست در زمینه ی فرهنگ 
می كنند؛ كه الاقل بنا را نمی گذارند به دوستی 
و آش��نايی. وگرنه من نه كتاِب چاپ شده ای 
داش��تم و نه آدم خاصی در زمینه ی داستان 
بودم؛ اما آن قدر كتاب خوانده بودم كه كمابیش 
بلد بودم داستان بنويسم. از اين فرصت برابری 
كه درست كرده بودند خیلی خوشحال بودم و 

خدا را شكر می كردم.
از اين ج��ا به بعد، هم��ه ی اتفاق ها خیلی 
سريع پیش رفت. تماِس اول دعوت به مراسم 
اختتامیه، رسیدن دعوت نامه ی پستی � كه 
چقدر لذت بخش بود در كنار اين پست های 

الكترونیكی � چك كردن مرتب سايت جايزه، 
ديدن پوس��تر جاي��زه روی بُرِد دانش��كده، 
دعوت دوستان، تماِس دوم دعوت به مراسم 
اختتامی��ه، و يك اضطراب ش��یرين از حس 

رقابت كه مدت ها از خاطرم رفته بود.

 چهارشنبه ی به ياد ماندنی
چهارش��نبه، اول رفتم دنبال صمیمی ترين 
دوستم كه به خاطرم دانش��گاه را رها كرده و 
از همدان آمده بود، بعد هم قرار ش��د برويم 
مدرسه. دونفر ديگر از دبیرهای علوم انسانی 
هم همراه مان آمدند. داخل س��الن در جايی 
كه برايمان نگه داش��ته بودند، در رديف دوم 
نشستیم. همه چیز خیلی مرتب و به موقع بود؛ 
و من از تك تك قسمت های برنامه لذت بردم. 
از صدای قاس��م هاش��می نژاد، از كلیپ های 
ساخته ش��ده، از صحبت های دبیر جشنواره 
و ريیس هی��ات داوران، از دك��ور و لوگوهای 

جايزه، و ... .
در آخ��ر هم ك��ه داس��تانم ج��زو ده اثر 
شايسته ی تقدير شد، خوشحال بودم. همه چیز 
را كه نمی ش��ود باهم داش��ت. من چیزی را 
كه از جايزه ی داس��تان تهران می خواس��تم 
به دست آورده بودم؛ و اين چیز، صرفا در گرو 

سه جايزه ی اول نبود.
برگش��تنی به خانه، احس��اس خیلی خوبی 
داش��تم. حس می كردم در صن��دوق عقب 
ماش��ینم، اش��یای خیلی گران بهايی حمل 
می كنم. می دانس��تم آن كیِف جايزه، كارت 
تبريك ش��ب يلدا، تقديرنامه و ماِگ جايزه، 
همه از آن دسته اشیايی هستند كه در زندگی 
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من تبديل به يك خاطره ی فراموش ناشدنی 
می شوند.

يك جمله را در وبالگم نوشتم كه جا دارد 
اين جا هم تكرارش كنم: »جايزه ی داس��تان 
تهران، يك اي��ده ی فاخر ب��ود؛ و از اين بابت 
كه جزئ��ی از اي��ن ايده پردازی ش��ده  بودم، 

خوشحال ام.« 

دِیني كه به تهران داشتم
نازنين جودت

  برگزيده ي جايزه ي حمل و نقل و ترافیک شهری

اولین  ب��اری كه فراخ��وان داس��تان تهران را 
ديدم، دلم گرفت. اين كاری بود كه همیش��ه 
دوست داش��تم انجامش دهم و پشت گوش 
انداخته بودم. اين ِدين م��ن به تهران بود كه 
دوست داشتم با نوشتن داستانی از او  ادايش 
كنم. می گويم او، چون دوست داشتم تهراِن 
داستانم، تشخص داشته باش��د. فقط مكان 
نباشد. بیشتر داستان كوتاه هايی كه نوشته ام 
در تهران اتفاق می افتند اما تهراِن آن داستان ها 
فقط مكانی برای رويدادهای داستان هاست. 
می شود مكان را به شهرهای ديگر هم تغییر 

داد. 
سال ها از نوشتنم گذشته بود و من دينم را ادا 
نكرده بودم. اواسط مهرماه رمانم چاپ شد و 
درگیر مراس��م رونمايی و پیداكردن سالن و 
دعوت دوستان بودم كه تهران از من گله كرد. 
باور كنید. وقتی داشتم از كنار پارک نیاورانش 
رد می شدم، احس��اس كردم پارک از من رو 
برگردانده. پاركی كه خیلی دوستش دارم و 

بیشتر خاطرات كودكی ام را از آن  دارم. شش 
روز مانده بود به آخرين مهلت ارسال داستان و 

هفت روز مانده بود به رونمايی كتابم. 
رسیدم خانه و نشس��تم به نوشتن. اين قدر از 
خودم دلخور بودم كه فكر نكردم اصال داستانم 
می آيد يا نه. از همان پارک نیاوران شروعش 
كردم و رفتم ب��رج  میالد و كوچ��ه مهران و 
امام زاده صالح و باغ فردوس و... . اما انگار برج 
میالد داس��تانم كه هیچ جايی در كودكی ام 
نداشت، س��نبه اش پر زورتر بود كه جايزه ي 
ويژه ي برج میالد را دادند به داستانم. داستان 

»پنج خرده روايت از تهران«.
چه��ل داس��تان از می��ان 1300 داس��تان 
فرستاده شده به مرحله ی نیمه نهايی راه پیدا 
كرد و قرار شد سوم دی ماه در برج میالد جمع 
شويم تا داس��تان های برگزيده اعالم شوند. 
شبی كه داستان من جزو آثار شايسته ي تقدير 

شناخته شد.
ديبرخان��ه جاي��زه داس��تان ته��ران از قبل 
به مان خبر داده ب��ود كه فردای اختتامیه تور 
تهران گردی داريم. بیش��تر از آن كه به برنده 
شدن فكر كرده باشم، به تور تهران گردی فكر 
كرده بودم. اين كه يك روزت را با نويسنده ها 
و داوران عزيز در تهران بگذرانی، برايم جالب 

بود.
دوستان عزيز داستان همشهری تمام روز را 
كنارمان بودند و همه ی تالش شان را كردند كه 
به ما خوش بگذرد. بعید می دانم جشنواره ي 
ادبی در ايران برگزار ش��ده باش��د كه روزی 
به اين خوبی برای برگزي��دگان فراهم كرده 
باشد. دوستان همشهری داستان در نشست 
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پايانی مان ب��ه نكته ي جالبی اش��اره كردند: 
»ما همه ي تالش مان را كرديم كه داس��تان، 
جشنی و جشنواره ای در خور ظرفیت هايش 
داشته باشد و اين فرصت را برای نويسنده های 
جوان و عالقه مندان ادبیات فراهم كنیم كه در 
برنامه ای درخور نام داستان گرد هم بیايند.« و 
الحق كه اولین دوره ي »جايزه داستان تهران« 

همین طور بود 

حس خوبِ  از پس كاری برآمدن
مرجان صادقي

 راه يافته به مرحله ي نیمه نهايی

 اعالم نتايج
در س��الن مطالعه ي كتاب خانه ب��ودم كه از 
همشهری تماس گرفتند كه داستان من جزو 
چهل اثری است كه به مرحله ي دوم راه پیدا 
كرده است. از خوش��حالی داد زدم و اعتراض 
بقیه بلند ش��د. هنوز كه يادش می افتم طعم 
دهانم شیرين می ش��ود، انگار قطابی خورده 

باشم و پودر پسته اش روي زبانم مانده باشد.

 مراسم اختتامیه
آن قدری ش��لوغ بود كه از الی جمعیت كه 
می خواس��تم رد بش��وم، چند باری شانه ام 
محكم خورد به نفری كه داشت سمِت مخالفم 
می آمد، می گفتم ببخش��ید و طرف لبخند 
كش��یده ای تحويلم می داد. مردی مسن كه 
س��عی می كرد در ازدحام جمعیت تعادلش 
به هم نخورد و قهوه از لیوان كاغذی اش شتك 
نزند، چشمش را روي برچسب كوچك اسمم 

كه چسبانده بودند روي دسته ي ساک جوايز 
آورد باال و دوباره بُرد پايین و پرسید: »به همه 
از اين س��اكا می دن؟« بع��د بالفاصله گفت: 
»حاال چی هست توش؟« و كله كشید آن تو، 
برايش توضیح دادم كه به چهل نفر برگزيده 
داده ان��د. موه��ای فلفل نمكی اش را دس��ت 
كش��ید و قیافه اش را جمع ك��رد و قهوه اش 
را هورت كشید، توي س��الن اجتماعات كه 
دنبال اسمم می گشتم دوباره ديدمش، گردن 
كشید، اسم تايپ شده روي صندلی را خواند 
و لبخند پت و پهنی زد. در خالل برنامه فكرم 
پیش تقديرنامه ها و اجرای سروش صحت در 
رفت و آمد بود كه شناسنامه ها را نشان دادند، 
خواهرم هم داش��ت فیلم می گرفت كه مرِد 
نام برده تا عكس شناس��نامه ي درب وداغانم 
را ديد، گفت: »ئه خانم ش��ما بودی ها.« و در 
اين حرفش هیجانی بود كه درجوابش نطق 
هم نتوانستم بكشم، فقط فكر كردم آدرنالین 
خونم بی جهت دارد باال می رود و پوف بلندی 

كشیدم.
 بعد ازاين كه برنده ها را خواندند، تو ي خودم 
فرو رفته بودم از اين كه چرا جزو ده نفر نیستم. 
با بابا تماس گرفتم. آن طرف خط بابا با حوصله 
گوش می داد و من می گفتم كه نتايج چطور 
شده. با حرف های بابا دلم گرم شد. يك جوری 
كه انگار يك كاس��ه س��وپ داغ  ورمیشل را 
جرعه جرعه خ��ورده ام. چرا كه ب��ه هرحال 
من جزو نفراتی ام كه خیلی ها نیس��تند. بعد 
همان طور كه به بقیه ن��گاه می كردم زدم زير 
خنده، خنديدنی كه حس خوب��ی به ام داد. 

حس خوب از پس چیزی برآمدن
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داستانِ داستان

افشين پورموسي
 راه يافته به مرحله ي نیمه نهايی

ساعت سه شب بود كه تصمیم گرفتم خودم را 
به مراسم جايزه ی داستان تهران برسانم. روی 
سقف گنبدی ش��كل يكی از كاروان سراهای 
تاريخی نزديك اردكان بودم. ِخپ كرده بودم 
توی كیسه ی خواب و آسمان پرستاره را تماشا 
می كردم. در آن لحظه ی خاص احساس كردم 
نويسنده ای هستم كه قرار است به مسافرت 
برود. فكر می كردم جايزه ی بهترين داستان 
را می برم و همه من را تحسین می كنند. برای 
همین از كیس��ه ی خوابم بیرون آمدم. بار و 
بنديلم را جمع كردم و سوار ماشینم شدم و 

مستقیم به طرف اهواز  راندم.

بلیت خريدن، از روی ابره��ا پرواز كردن، 
تاكسی گرفتن، هوای تهران را استشمام كردن. 
ديدن مجری ها و عوامل تدارک مراسم. مناظر 
اطراف برج  میالد. آشنا شدن با نويسنده هايی 
كه از شیراز و اصفهان و شهركرد خودشان را 
به مراسم رسانده بودند. غذا خوردن در برج، 
خوابیدن در مهمان س��را. پوشیدن بهترين 
لباس هايی كه داش��تم برای مراس��می كه 
ضیافت داس��تان نويس ها بود. همه چیز زود 
گذشت، درس��ت مثل همین جمالت. كنار 
دو دوست قديمی نشستم و ديدم كه سروش 
صحت اس��امی برندگان را خواند. مراس��م با 
صدای خواننده ی محبوب دوست صمیمی ام 

به پايان رسید و من دلم می خواست بخندم.
دلم می خواست دوباره برگردم يزد و خودم 
را در بیابان های اطراف يزد و اردكان از چشم 

تمام جهان مخفی كنم. 
برگشته بودم توی محوطه ی جلوی تاالر 
برج  میالد و در آن شب سرد زمستانی آدم ها 
را غ��رق در گفت وگو ديدم. ب��ا دقت كه نگاه 
كردم، چهره ها را بهتر تشخیص دادم. داشتم 
فكر می كردم همه ی اين آدم ها را داس��تان 
دور ه��م جمع ك��رده  اس��ت. آن چهره های 
سرش��ناس و برجس��ته، آن لباس ه��ای 
خوش رنگ و خوش دوخت. تمام آن مغزهای 
ورزيده و خالق. آن همه داستان نويس با كلی 
داس��تان توی كوله پش��تی ها و جیب كت ها 
و كیف دستی هايش��ان. آن همه آدمی كه تا 
فرصتی گیرشان می آمد، می نشستند و شروع 
می كردند ب��ه تايپ كردن كلم��ات، به خاطر 

داستان كنار هم جمع شده بودند. 

من قبال تهران را ديده بودم ولی گردش با 
نويسنده ها، چای نوشیدن با نويسنده ها، گپ 
و گفت وگو با آدم هايی كه به نام داستان گرد 
هم آمده بودند، خیلی متفاوت بود. همین االن 
كه در حال نوشتن هستم، همچنان روی سقف 
گنبدی يك كاروان سرای قديمی ام. به گمانم 
همه ی چیزی كه باعث شد من دعوت »جايزه 
داستان تهران« را قبول كنم و آن همه مسافت 
را طی كنم، به خاطر داستان بود و به خاطر اين  
بود كه برای اولین بار در زندگی ام احس��اس 
می كردم داستان ها و نويسنده ها می توانند من 

را از انزوا بیرون بكشند 



انعكاس در رسانه ها



نمايه ي تبليغات مطبوعاتي

نمايه ي انعكاس خبري در روزنامه ها

نمايه ي انعكاس خبري در سايت هاي خبري

نمايه ي انعكاس تلويزيوني

تصاويري از بازتاب هاي رسانه اي و شهري

راهنماي استفاده از نرم افزار هم افزا انعكاس رسانه ايانعكاس در رسانه ها
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انعكاسرسانهاي

بازتاب

اوليندورهي»جايزهداستانتهران«انعكاسگستردهایدرمطبوعات،خبرگزاريها،فضاهایتبليغاتشهری
وسايررسانههاداشت.ابتكاراينجشنوارهدرپرداختنبهموضوعشهروداستانهایشهری،توجهرسانههای
فرهنگیوهنریاعمازروزنامههاومجالت،خبرگزاريهاوس�ايتهایخبریوبرنامههایتلويزيونیرابهخود
جلبكرد.نمايههاوعكسهايیكهدرپیمیآيند،مروریاندبرانعكاساخبارواعالنهایاوليندورهيبرگزاري

اينجشنواره)ازتيرماهتاديماه1393(.

بازتاب جايزه داستان تهران
در اخبار، رسانه ها و تبلیغات شهري

  نمايه ي درج آگهی های اولین دوره ي »جايزه داستان تهران« در مطبوعات

صفحهنشريهقطعنامنشريهياسايتتاريخرديف

صفحه 39-42چهار صفحه ماهنامه داستان همشهریشماره تیر 11393

صفحه 34-37چهار صفحه ماهنامه داستان همشهریشماره مرداد 21393

صفحه 36-37دو صفحه ماهنامه داستان همشهریشماره شهريور 31393

صفحه 38-41چهار صفحه ماهنامه داستان همشهریشماره مهر 41393

صفحه 42-43دو صفحه ماهنامه داستان همشهریشماره دی 51393

صفحه 1و 13ربع صفحه ي عمودی روزنامه همشهری )همشهری دو(سه شنبه 25 شهريور 61393

صفحه 3ربع صفحه ي عمودیروزنامه همشهریپنج شنبه 27 شهريور 71393

صفحه 76تمام صفحههفته نامه همشهری جوانشنبه 29 شهريور 81393

9
يك شنبه 30 شهريور  

صفحه 1 و 11ربع صفحه ي عمودیروزنامه همشهری )همشهری دو(1393

صفحه 113تمام صفحهماهنامه سرزمین من )شماره پیاپی60(مهر 101393

صفحه 141تمام صفحهماهنامه 24مهر 111393

صفحه 10تمام صفحههفته نامه همشهری جوانشنبه 5 مهر 121393

صفحه اول و 14ربع صفحه ي عمودیروزنامه همشهری )همشهری دو(يك شنبه 6 مهر 131393

صفحه 14ربع صفحه ي عمودیروزنامه همشهری )همشهری دو(سه شنبه 8 مهر 141393

صفحه 1 و 12ربع صفحه ي عمودیروزنامه همشهری )همشهری دو(شنبه 12 مهر 151393
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عنوانخبرنامروزنامهتاريخرديف

برگزاری جايزه داستان تهرانروزنامه همشهریپنج شنبه 10مهر 11393

پايان فراخوان جايزه داستان تهرانروزنامه همشهریشنبه 3 آبان 21393

اعالم نتايج دور اول جايزه داستان تهرانروزنامه همشهریسه شنبه 4 آذر 31393

تهران گردی با داستان تهرانروزنامه همشهریدوشنبه 24 آذر 41393

تهران گردی با برگزيدگان جشنواره ي جايزه داستان تهرانروزنامه اعتماددوشنبه 24 آذر 51393

تور آموزشی � تفريحی برای برگزيدگان جايزه داستان تهرانروزنامه ايراندوشنبه 24 آذر 61393

اختتامیه ي جايزه داستان تهرانروزنامه شرقدوشنبه 24 آذر 71393

تهران گردی با برگزيدگان جشنواره ي جايزه داستان تهرانروزنامه شهرونددوشنبه 24 آذر 81393

تهران گردی شهری نويس های برگزيدهروزنامه فرهیختگاندوشنبه 24 آذر 91393

اختتامیه ي جايزه داستان تهران در برج میالد برگزار می شودروزنامه همبستگیدوشنبه 24 آذر 101393

روايت چندپارگی های تهرانروزنامه فرهیختگانچهارشنبه 26 آذر 111393

نقشه ي جغرافیای تهران به روايت نويسندگانروزنامه دنیای اقتصادچهارشنبه 26 آذر 121393

بلقیس سلیمانی: تهران ادبیات خاص خودش را می خواهدروزنامه شهروندچهارشنبه 26 آذر 131393

بلقیس سلیمانی: تهران ادبیات خاص خودش را می خواهدروزنامه ايرانچهارشنبه 26 آذر 141393

سلیمانی: تهران ادبیات خاص خودش را می خواهدروزنامه همشهریچهارشنبه 26 آذر 151393

پايان داستان تهران در برج میالدروزنامه همشهریپنج شنبه 27 آذر 161393

صفحهنشريهقطعنامنشريهياسايتتاريخرديف

صفحه 3تمام صفحهمجله دانستنیهاشنبه 12 مهر 161393

صفحه 13ربع صفحه ي عمودیروزنامه همشهری )همشهری دو(چهارشنبه 16 مهر 171393

صفحه 14ربع صفحه ي عمودیروزنامه همشهری )همشهری دو(يك شنبه 20 مهر 181393

صفحه 12ربع صفحه ي عمودیروزنامه همشهری )همشهری دو(سه شنبه 22 مهر 191393

صفحه 1 و 21ربع صفحه ي عمودیروزنامه همشهری )همشهری دو(يك شنبه 27 مهر 201393

صفحه 6ربع صفحه ي عمودیروزنامه همشهریدوشنبه 28 مهر 211393

صفحه 1ربع صفحه ي عمودیروزنامه همشهریشنبه 29 آذر 221393

صفحه 1ربع صفحه ي عمودیروزنامه همشهریدوشنبه 1 دی 231393

صفحه 1ربع صفحه ي عمودیروزنامه همشهریچهارشنبه 3 دی 241393

  نمايه ي انعکاس خبري در روزنامه ها
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ماندگاری تهران امروز برای نسل فرداروزنامه ايرانپنج شنبه 27 آذر 171393

شمارش معكوس برای جشنواره ي داستان تهرانروزنامه همشهریشنبه 29 آذر 181393

جوايز داستان تهران افزايش يافتروزنامه آرمان امروزشنبه 29 آذر 191393

روزنامه و سايت  جهان شنبه 29 آذر 201393
جوايز مسابقه داستان تهران افزايش يافتصنعت

افزايش جوايز داستان تهرانروزنامه ايرانشنبه 29 آذر 211393

تجلیلی در اختتامیه ي جايزه داستان تهرانروزنامه همشهریدوشنبه 1 دی 221393

تجلیل از قاسم هاشمی نژاد در اختتامیه ي جايزه داستان روزنامه ايراندوشنبه 1 دی 231393
تهران

تجلیل از قاسم هاشمی نژاد در اختتامیه ي جايزه داستان روزنامه شرقدوشنبه 1 دی 241393
تهران

پايان جايزه داستان تهران در برج میالدروزنامه همشهریچهارشنبه 3 دی 251393

وقتی پايتخت، قهرمان اصلی قصه ها شدروزنامه جام جمچهارشنبه 3 دی 261393

اختتامیه ي جايزه داستان تهران و تجلیل از قاسم هاشمی نژادروزنامه آرمان امروزچهارشنبه 3 دی 271393

تجلیل از قاسم هاشمی نژاد در اختتامیه ي جايزه داستان روزنامه و سايت اطالعاتچهارشنبه 3 دی 281393
تهران

روزنامه و سايت دنیای چهارشنبه 3 دی 291393
تجلیل از قاسم هاشمی نژاد در جايزه داستان تهراناقتصاد

معرفی برگزيدگان جايزه داستان تهرانروزنامه همشهریپنج شنبه 4 دی 301393

پايان خوش جشنواره ي داستان تهرانروزنامه همشهریشنبه 6 دی 311393

دفاعیه برای متهمی به نام تهرانروزنامه ايرانشنبه 6 دی 321393

جايزه داستان تهران برگزيدگانش را شناختروزنامه فرهیختگانشنبه 6 دی 331393

برگزيدگان جايزه داستان تهران معرفي شدندروزنامه خراسانشنبه 6 دی 341393

گفت وگو با علیرضا محمودی ايرانمهر: داستان، رويای شهر را روزنامه فرهیختگاندوشنبه 8 دی 351393
بازآفرينی می كند

مهدی ربی: حتی به سر و صدای تهران لبخند بزنیمروزنامه فرهیختگانپنج شنبه 11 دی 361393

  نمايه ي انعکاس اخبار اولین دوره ي »جايزه داستان تهران« در خبرگزاري ها و سايت های خبری

عنوانخبرنامخبرگزاريتاريخرديف

فراخوان های چهارشنبه 25 تیر 11393
فراخوان جايزه داستان تهرانعلمی پژوهشی

فراخوان اولین دوره ي جايزه داستان تهران با محوريت تهرانفستیوال نیوزجمعه 27 تیر 21393

جايزه داستان تهران برگزار می شودخبرگزاری هنرآنالينيك شنبه 19 مرداد 31393
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عنوانخبرنامنشريهياسايتتاريخرديف

فراخوان جايزه داستان تهرانسفرنويس25 مرداد 41393

فراخوان جايزه داستان تهرانعصر ايران2 شهريور 51393

فراخوان فستیوال  نیوز3 شهريور 61393

اولین فراخوان جايزه داستان تهران برگزار می شودهمشهری آنالين11 شهريور 1393 7

اضافه شدن جايزه ي برج میالد به جوايز داستان تهرانگفتار نیوز21 شهريور 81393

فراخوان مسابقه ي داستان نويسیكافه  داستان5 مهر 91393

فراخوان جايزه داستان تهران اعالم شدمشرق14 مهر 101393

شبكه خبری 27 مهر 111393
جايزه 10 میلیون ريالی برای داستان برج میالدفرهنگ وهنر

حضور چهل نويسنده در رقابت برای جايزه داستان تهرانخبرگزاری مهرسه شنبه 4 آذر 121393

اعالم نتايج دور اول جايزه داستان تهرانهمشهری آنالينسه شنبه 11 آذر 131393

اعالم نتايج دور اول جايزه داستان تهرانقطره نیوزسه شنبه 11 آذر 141393

برنامه های مراسم پايانی جايزه داستان تهرانايسنايك شنبه 23 آذر 151393

جايزه داستان تهران با حضور نويسندگان مطرح برگزار می شودخبرگزاری فارسيك شنبه 23 آذر 161393

ايلنا يك شنبه 23 آذر 171393
تهران گردی با برگزيدگان جشنواره ی جايزه داستان تهران)خبرگزاری كار ايران(

تهران گردی با برگزيدگان جشنواره ي جايزه داستان تهرانخبرگزاری شبستانيك شنبه 23 آذر 181393

برنامه های مراسم پايانی جايزه داستان تهرانخبرگزاری آريايك شنبه 23 آذر 191393

اختتامیه ي جايزه داستان تهران در برج میالدجهان  نیوزيك شنبه 23 آذر 201393

جايزه داستان تهران با حضور نويسندگان مطرح برگزار می شودندای انقالبيك شنبه 23 آذر 211393

اختتامیه ي جايزه داستان تهران در برج میالدخبرگزاری مهريك شنبه 23 آذر 221393

برگزاری جايزه داستان تهران در برج میالدپايگاه خبری میانايك شنبه 23 آذر 231393

PFCI )پرتال جامع يك شنبه 23 آذر 241393
برگزاری جايزه داستان تهران در برج میالدجشنواره ها و مسابقات(

جايزه داستان تهران با حضور نويسندگان مطرح برگزار می شودفرهنگ امروزيك شنبه 23 آذر 251393

اختتامیه ي جايزه داستان تهران در برج میالدصبح تهراندوشنبه 24 آذر 261393

اختتامیه ي جايزه داستان تهران در برج میالدپُرسا نیوزدوشنبه 24 آذر 271393

مراسم اختتامیه ي جشنواره ي جايزه داستان تهران برگزار می شودخبر فارسیدوشنبه 24 آذر 281393

گفت وگو با علی خدايی: حاال وقت نوشتن از شهر استخبر آناليندوشنبه 24 آذر 291393
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گفت وگو با علی خدايی:  وقتش رسیده است كه ما نويسندگان از خبرگزاری ايبنادوشنبه 24 آذر 301393
شهرها بنويسیم

گفت وگو با علی خدايی: وقتش رسیده است كه ما نويسندگان از خبرگزاری آنادوشنبه 24 آذر 311393
شهرها بنويسیم

گفت وگو با علی خدايی: وقتش رسیده است كه ما نويسندگان از خبرگزاری شبستاندوشنبه 24 آذر 321393
شهرها بنويسیم

گفت وگو با علی خدايی: حاال وقت نوشتن از شهر استخبرگزاری واضحدوشنبه 24 آذر 331393

گفت وگو با  علی خدايی: وقتش رسیده كه ما نويسندگان از باشگاه خبرنگاران جوانسه شنبه 25 آذر 341393
شهرها بنويسیم

گفت وگو با  علی خدايی: زمان نوشتن از شهرهاستخبرگزاری ايلناسه شنبه 25 آذر 351393

گفت وگو با بلقیس سلیمانی: ادبیات جديد محصول شرايط خبرگزاری فارسسه شنبه 25 آذر 361393
شهرنشینی انسان مدرن است

گفت وگو با بلقیس سلیمانی: تهران ادبیات خودش را می خواهدخبرگزاری هنر ايرانسه شنبه 25 اذر 371393

گفت وگو با بلقیس سلیمانی: تهران ادبیات خودش را می خواهدخبرگزاری ايبناسه شنبه 25 آذر 381393

گفت وگو با بلقیس سلیمانی: تهران ادبیات خودش را می خواهدخبرگزاری شبستانسه شنبه 25 آذر 391393

نشست خبری جايزه داستان تهران برگزار می شودخبرگزاری ايبناسه شنبه 25 آذر 401393

گزارش تصويری نشست خبری اختتامیه ي اولین دوره ي جايزه ماد نیوزچهارشنبه 26 آذر 411393
داستان تهران

نشست خبری اولین جايزه داستان تهرانسینما پرسچهارشنبه 26 آذر 421393

19درصد شركت كننده ي حرفه ای در جايزه ادبی تهران/ اضافه خبرگزاری آناچهارشنبه 26 آذر 431393
شدن رويكردهای تازه در دوره ي آينده

19درصد شركت كنندگان جايزه ادبی داستان تهران سابقه ي ايرناچهارشنبه 26 آذر 441393
حرفه ای داستان نويسی دارند

دبیر جايزه داستان تهران: امیدوارم جايزه ادبی داستان تهران گفتمان  نیوزچهارشنبه 26 آذر 451393
بنايی باشد برای تجلی خاطرات و حفظ ديدگاه ها

خبر ايرانچهارشنبه 26 آذر 461393

اولین جايزه داستان تهران با ايده ي ماه نامه ي داستان همشهری 
شكل گرفته/ هدف ما شناسايی فضاهای شهری تهران از 

وجوه مثبت و منفی است/ آيین پايانی سوم دی ماه در سالن 
همايش های برج میالد برگزار می شود

داوری 1326 اثر با تاكید بر نكات مثبت زندگی در شهر تهران در خبرگزاری شبستانچهارشنبه 26 آذر 471393
قالب داستان كوتاه

نشست خبری اولین دوره ي جايزه  داستان تهراناكسین  نیوزچهارشنبه 26 آذر 481393

حتی غیرحرفه ای ها در جايزه داستان تهران شركت كرده اندجوان آنالينچهارشنبه 26 آذر 491393

اختتامیه ي اولین دوره ي جايزه داستان تهران 3 دی ماه برگزار نسیمچهارشنبه 26 آذر 501393
می شود
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اولین دوره ي جايزه داستان تهران با ايده ي ماهنامه ي داستان خبر ايرانچهارشنبه 26 آذر 511393
همشهری شكل گرفت

نشست خبری اولین دوره ي جايزه داستان تهرانهنر نیوزپنج شنبه 27 آذر 521393

غیرحرفه ای ها در جايزه داستان تهران شركت كردندپايگاه خبری آباپنج شنبه 27 آذر 531393

نشست خبری اولین دوره ي جايزه داستان تهراندوربین نتپنج شنبه 27 آذر 541393

جوايز مسابقه ي جايزه داستان تهران افزايش يافتخبرگزاری ندای انقالبجمعه 28 آذر 551393

جوايز داستان تهران افزايش يابدخبرگزاری هنر آرتناجمعه 28 آذر 561393

مقادير جوايز داستان تهران افزايش يافتخبرگزاری شبستانشنبه 29 آذر 571393

جوايز داستان تهران افزايش يافتخبرگزاری سیرنگشنبه 29 آذر 581393

خبرگزاری فرهنگ شنبه 29 آذر59
جوايز داستان تهران افزايش يافتامروز

جايزه داستان تهران از خالق »فیل در تاريكی« تجلیل می كندخبرگزاری مهريك شنبه 30 آذر 601393

از قاسم هاشمی نژاد در اختتامیه ي جايزه داستان تهران تجلیل همشهری آنالينيك شنبه 30 آذر 611393
می شود

تجلیل از قاسم هاشمی نژادخبرگزاری ايبنايك شنبه 30 آذر 621393

تجلیل از قاسم هاشمی نژاد در اختتامیه ي جايزه داستان تهرانخبرگزاری ايسنايك شنبه 30 آذر 631393

تجلیل از نويسنده و مترجم پیش كسوت در اختتامیه ي جايزه خبرگزاری فارسيك شنبه 30 آذر 641393
داستان تهران

تجلیل از خالق »فیل در تاريكی« در جايزه داستان تهرانخبرگزاری آنايك شنبه 30 آذر 651393

تجلیل از قاسم هاشمی نژاد در اختتامیه ي جايزه داستان تهرانخبرگزاری برنا نیوزيك شنبه 30 آذر 661393

تجلیل از نويسنده و مترجم پیش كسوت در اختتامیه ي جايزه خبرگزاری ندای انقالبيك شنبه 30 آذر 671393
داستان تهران

تجلیل از قاسم هاشمی نژاد در اختتامیه ي جايزه داستان تهرانخبرگزاری واضحيك شنبه 30 آذر 681393

تجلیل از قاسم هاشمی نژاد در اختتامیه ي جايزه داستان تهرانخبرگزاری شبستانيك شنبه 30 آذر 691393

جايزه داستان تهران از نويسنده ي رمان »فیل در تاريكی« خبرگزاری نسیميك شنبه 30 آذر 701393
تجلیل می كند

تجلیل از قاسم هاشمی نژاد در اختتامیه ي جايزه داستان تهرانپايگاه خبری هنردوشنبه 1 دی 711393

برندگان جايزه داستان تهران فردا معرفی می شوندلیزناسه شنبه 2 دی 721393

اختتامیه ي جايزه داستان تهران در برج میالداقتصاد ايران آنالينسه شنبه 2 دی 731393

برنامه های پايانی جايزه داستان تهرانآفتاب74

جايزه داستان تهران برندگان خود را شناختخبرگزاری ايسناچهارشنبه 3 دی 751393
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جايزه داستان تهران برندگان خود را شناختمهام نیوزچهارشنبه 3 دی 761393

جايزه داستان تهران با حضور نويسندگان مطرح برگزار می شودپیام آوران پارسیانچهارشنبه 3 دی 771393

كتاب خانه ي تخصصی پنج شنبه 4 دی 781393
جايزه داستان »تهران« برندگان خود را شناختادبیات

شهر بی داستان، شهری ناامید استايسناپنج شنبه 4 دی 791393

برگزيدگان اولین دوره از جايزه داستان تهران معرفی شدندخبرگزاری آناپنج شنبه 4 دی 801393

برندگان جايزه داستان تهران معرفی شدندخبرگزاری ايلناپنج شنبه 4 دی ماه81

ادبیات، هويت شهرها را می سازدخبرگزاری ايبناپنج شنبه 4 دی ماه82

جايزه داستان تهران با معرفی آثار برتر به كار خود پايان دادخبرگزاری ايرناپنج شنبه 4 دی ماه83

نخستین جايزه داستان تهران برگزيدگان خود را شناختخبرگزاری فارسپنج شنبه 4 دی ماه84

هويت شهر را ادبیات و هنر می سازدخبرگزاری فارسپنج شنبه 4 دی ماه85

برندگان جايزه داستان تهران معرفی شدندخبرگزاری ايسكا نیوزپنج شنبه 4 دی ماه86

سازمان تبلیغات پنج شنبه 4 دی 871393
مراسم اختتامیه ي نخستین جايزه داستان تهراناسالمی

سايت خبری تحلیلی پنج شنبه 4 دی 881393
آيین اختتامیه ي نخستین جايزه داستان تهرانبولتن

نخستین جايزه داستان تهران برگزيدگان خود را شناختتفتان ماپنج شنبه 4 دی 891393

برندگان جايزه داستان تهران معرفی شدندساعت 24پنج شنبه 4 دی 901393

برندگان نهايی اولین دوره ي جايزه داستان تهران اعالم شدندلیزناپنج شنبه 4 دی 911393

نخستین جايزه داستان تهران برگزيدگان خود را شناختبانی فیلم آنالينپنج شنبه 4 دی 921393

مراسم اختتامیه ي  جشنواره جايزه داستان تهرانخبرگزاری ايبناپنج شنبه 4 دی 931393

گزارش تصويری اختتامیهبرج میالد تهرانپنج شنبه 4 دی 941393

آيین اختتامیه ي جايزه داستان تهران برگزار شدتهران سماپنج شنبه 4 دی 951393

مراسم اختتامیه ي جشنواره پي جايزه داستان تهران )گزارش ويستاپنج شنبه 4 دی 961393
تصويری(

برگزيدگان داستان های شهری معرفی شدندخبرگزاری شبستانجمعه 5 دی 971393

اولین دوره ي جايزه داستان تهران برگزيدگان خود را شناختخبرگزاری تسنیمجمعه 5 دی 981393

اولین دوره ي جايزه داستان تهرانخبرگزاری برناجمعه 5 دی 991393

نشريه ي اختصاصی شنبه 6 دی 1001393
تجلیل از استاد هاشمی نژاد در اختتامیه ي جايزه داستان تهراننوجوان ها
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سازمان زيباسازی شنبه 6 دی 1011393
اختتامیه اولین دوره ي جايزه داستان تهران )گزارش تصويری(شهرداري تهران

داستان رويای شهر را بازآفرينی می كندپايگاه خبری هنريك شنبه 7 دی 1021393

گفت وگو با علیرضا محمودی ايرانمهر: داستان، رويای شهر را خبرگزاری آنايك شنبه 7 دی 1031393
بازآفرينی می كند

گفت وگو با سینا دادخواه: از رمان اولم نوشتن از تهران برايم خبرگزاری آنادوشنبه 8 دی 1041393
مساله ای اساسی شده بود

گفت وگو با سینا دادخواه: هرجا نام تهران باشد حضور دارمپايگاه خبری هنردوشنبه 8 دی 1051393

گفت وگو با جواد محقق: بايد آينه ي صافی روبه روی شهر بگیريمبی باک نیوزسه شنبه 9 دی 1061393

گفت وگو با جواد محقق: بايد آينه صافی روبه روی شهر بگیريمجوان  آنالينسه شنبه 9 دی 1071393

مهدی ربی: حتی به سر و صدای تهران لبخند بزنیمپايگاه خبری هنرچهارشنبه 10 دی 1081393

داستان تهران تصوير شهر را عوض می كندگفتمان نیوزجمعه 12 دی 1091393

مراسم اختتامیه ي اولین دوره ي جايزه داستان تهرانهمشهری  آنالينشنبه 13 دی 1101393

داستان، رويای شهر را بازآفرينی می كندهمشهری  آنالينشنبه 13 دی 1111393

تعلق بیشتر با نوشتن شرح حال تهرانهمشهری  آنالينشنبه 13 دی 1121393

گفت وگو با  سینا دادخواه: من يك عشق تهرانم همشهری  آنالينشنبه 13 دی 1131393

گفت وگو با محمدرضا زائری: داستان تهران تصوير شهر را هشمهری آنالينيك شنبه 14 دی 1141393
عوض می كند

گفت وگو با  محمدهادی ايازی: تهران فقط زشتی نیستهمشهری آنالينيك شنبه 14 دی 1151393

گفت وگو با محمدحسن شهسواری: داستان بايد شهر را جعل كندهمشهری آنالينيك شنبه 14 دی 1161393

  نمايه ي انعکاس تلويزيونی 
زمانپخشمدتنوعاطالعرسانیعنوانبرنامهرديف

شنبه 29 آذر ساعت 23يك دقیقهتیزر خبریبرنامه  ي تلويزيونی كتاب نامه1

يك شنبه 30 آذر ساعت 7يك دقیقهتیزر خبریبرنامه ي تلويزيونی كتاب نامه2

يك شنبه 30 آذر ساعت 10:45يك دقیقهتیزر خبریبرنامه ي تلويزيونی كتاب نامه3

يك شنبه 30 آذر ساعت 17:45يك دقیقهتیزر خبریبرنامه ي تلويزيونی كتاب نامه4

دوشنبه 1 دی ساعت 23يك دقیقهتیزر خبریبرنامه ي تلويزيونی كتاب نامه5

دوشنبه 1 دی ساعت 7يك دقیقهتیزر خبریبرنامه ي تلويزيونی كتاب نامه6

دوشنبه 1 دی ساعت 10:45يك دقیقهتیزر خبریبرنامه ي تلويزيونی كتاب نامه7

دوشنبه 1 دی ساعت 17:45يك دقیقهتیزر خبریبرنامه ي تلويزيونی كتاب نامه8
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شماره5،474مهر1393

مجلهدانستنيها
شماره12،114مهر1393
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روزنامهفرهيختگان/24آذر1393
روايت چندپارگي هاي تهران

روزنامههمشهري/4آذر1393
اعالم نتايج دور اول»جايزه داستان تهران«

روزنامهشرق/1دي1393
تجلیل از قاسم هاشمي نژاد

روزنامهشرق/24آذر1393
اختتامیه»جايزه داستان تهران«

روزنامهشهروند/26آذر1393
بلقیس سلیماني: تهران ادبیات خودش 

را مي خواهد.

روزنامههمبستگي/24آذر1393
اختتامیه »جايزه داس��تان تهران« در 

برج میالد برگزار مي شود.
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روزنامهايران/27آذر1393
ماندگاري تهران امروز براي نسل فردا

روزنامهايران/27آذر1393
روزنامههمشهري/24آذر1393ماندگاري تهران امروز براي نسل فردا

تهرانگردي با داستان تهران

روزنامهآرمانامروز/29آذر1393
جوايز داستان تهران افزايش يافت

روزنامهجهانصنعت/29آذر1393
جوايز مسابقه داستان تهران افزايش 

يافت

روزنامهآرمانامروز/4دي1393
اختتامیه جايزه داستان تهران و تجلیل 

از قاسم هاشمي نژاد

روزنامهايران/26آذر1393
بلقیس سلیماني: تهران ادبیات خاص 

خودش را مي خواهد.
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روزنامهفرهيختگان/4دي1393
مهدي ربي: حتي به سروصداي تهران 

لبخند  بزنیم

روزنامههمشهري/29آذر1393
شمارش معكوس براي جشنواره 

»جايزه داستان تهران«

روزنامههمشهري/26آذر1393
سلیماني: تهران ادبیات خودش را 

مي خواهد

روزنامههمشهري/4دي1393
معرفي برگزيدگان جايزه داستان تهران

روزنامهفرهيختگان/8دي1393
داس��تان، روي��اي ش��هر را بازآفريني 

مي كند

روزنامهفرهيختگان/6دي1393
جايزه»داستان تهران« برگزيدگانش را 

شناخت



104

روزنامههمشهري/3دي1393/پايان جايزه داستان تهران در برج میالد

روزنامههمشهري/6دي1393 / پايان خوش جشنواره ي داستان تهران
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روزنامههمشهري/4آذر1393/اعالم نتايج دور اول جايزه داستان تهران

روزنامههمشهري/6دي1393 / استقبال كم نظیر از جايزه داستان تهران

برايديدنفيلمگزيدهايازآيينپايانياوليندورهيجايزهداستانتهران،سخنرانيهاوتيزرهاياينمراسمنرمافزارواقعيت
افزودهيهمشهري)همافزا(رااجراكنيد.راهنماياستفادهازنرمافزاردرصفحه108قابلمشاهدهاست.
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 http://ar.hamshahri.org/download.php1براي دريافت نسخه ی جديد )فعال( به آدرس
برويد. 

2 براي استفاده از نرم افزار بايد به اينترنت متصل باشید. البته محتوايي را كه يك بار ديده باشید، 
مي توانید بدون اتصال به اينترنت بار ديگر ببینید.

3 بسته به حجم مطالب، به اينترنت پرسرعت ADSL ، Wimax يا 3G نیاز داريد.
4 برای دسترسی به فايل هاي  هم افزای جايزه  داستان تهران، از منوی اصلِی نرم افزار، ابتدا وارد گروه 
مجالت همشهري و سپس مجله  همشهري داستان ش��ويد و از منوي سمت چپ  در آرشیواولین 

دوره» جايزه داستان تهران« را  انتخاب كنید.

5 دوربین دستگاه )گوشی تلفن همراه يا تبلت( را مقابل صفحاتی از مجله كه با عالمت  مشخص 
شده اند نگه داريد، نرم افزار كادر هم افزا را شناسايي مي كند و از شما مي خواهد تا با  لمس صفحه ي 

دستگاه، دانلود را آغاز كنید.

6 وقتي دانلود تمام شد، بار ديگر دوربین را روي كادر قرار دهید تا محتواي دانلودشده را نمايش 
دهد. اين محتوا مي تواند فیلم، صدا، گزارش تصويري و موارد ديگر باشد.

7 اينترنتي كه براي اپلیكیشن استفاده مي كنید، نبايد داراي پروكسي باشد.
 8  اگر هنگام كار با اپلیكیشن به مش��كلي برخورد كرديد، آن را به طور كامل ببنديد )برنامه را در

Task Manager هم ببنديد( و دوباره اجرا كنید. همچنین براي دريافت به روزرساني هاي جديد 
الزم است نرم افزار يك بار بسته و باز شود.

راهنمای استفاده از سامانة 
»هم افزا« همشهری
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 فهرست مطالب حاوی هم افزا در اين گزارش:

1- تیزر معرفي جايزه داستان تهران در برنامه ي تلويزيوني كتابنامه صفحه  9 و 97

2- فیلم گزيده اي از س��خنراني مهدي ذاكري، مديرعامل موسس��ه ي همشهري در مراسم 
اختتامیه صفحه 50

3- فیلم گزيده اي از س��خنراني جمال كامیاب، مديرعامل سازمان زيباسازي شهر تهران در 
مراسم اختتامیه صفحه50

4-گزيده اي از تیزر بزرگداشت نويسنده ي پیشكسوت حوزه ي شهري قاسم هاشمي نژاد در 
مراسم اختتامیه صفحه 51

5- فیلم گزيده اي از سخنراني مینا فرشیدنیك، دبیر جايزه داستان تهران در مراسم اختتامیه 
صفحه53

6- فیلم س��خنراني و قرائت بیانیه ي هیات داوران توس��ط علي خدايي، ريیس هیات داوران 
 صفحه 55

7- فیلم بخش اهداي جوايز برگزيدگان در مراسم اختتامیه صفحه 55

8- فیلم گزيده اي از اجراي موسیقي توسط علیرضا قرباني در مراسم اختتامیه صفحه 60

9- فايل تصويري بازتاب هاي رسانه اي جايزه داستان تهران صفحه 98
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معرفي ماهنامه ي داستان همشهري

در كشوری كه شمارگان كتاب های داستان به هزار تا دوهزار نسخه محدود شده، اقبال به مجله ای 
با شمارگان چند ده هزارتايی در ماه، اتفاق فرهنگی بزرگی در كشور و تاريخ مطبوعات ايران است. 
همشهری داستان مجله ای اس��ت كه تالش دارد مردم را دوباره به كتاب و داستان جذب كند، 
سرانه ی مطالعه را باال ببرد و با درنظر گرفتن سلیقه های مختلف و قالب های متنوع، محتوايی سالم 

و جذاب را برای طیف گسترده ي مخاطبان خود فراهم كند.

طیف مخاطبان
 براساس نظرسنجی های ساالنه ی مجله ی داس��تان، طیف مخاطبان مجله ی داستان بسیار 
گسترده تر از جمعیت كتابخوان است. مجله طیف وسیعی از مطالب، از داستان و روايت مستند 
و طنز گرفته تا مطالب آموزشی و برش های داستانی از متون كهن ايرانی و اسالمی و روايت های 
تصويری را پوشش می دهد؛ كه همین تنوع مطالب مجله ي داستان را از نشريه ای با مخاطبان خاص 
فراتر برده و طیف متنوع و متفاوتی از خوانندگان را به مخاطبان جدی ادبیات اضافه كرده است.  
بازخوردهای گسترده ای كه از دو كشور فارسی زبان افغانستان و تاجیكستان به مجله می رسد، 

گويای آن است كه همشهری داستان در اين دو كشور نیز مخاطبان زيادی دارد. 

بخش های مجله
دربارهزندگی: اولین بخش مجله، برشی از زندگی و دغدغه های روزمره ي نويسندگان با روايت 

اول شخص است كه در مجله ي داستان با عنوان »زندگی نگاره« از آن ياد می شود.
داس�تان: در اين بخش عالوه بر انتشار آثار نويس��ندگان مطرح و شناخته شده، آثار برگزيده ي 

نويسندگان جوان هم منتشر می شود. 
روايتهایداس�تانی: كه برش های داس��تانی را در متون كهِن ادبی و تاريخی، ايرانی و اسالمی 

گردآوری می كند.
روايتهایمستند:داستان هايی واقعی با عناوينی مانند يك نفر، يك شغل، يك تجربه، يك سفر، 
يك مكان و… به روايت زندگی روزمره می پردازند. روايت هايی كه اگرچه پايشان در واقعیت است 

گاهی آن قدر داستانی هستند كه می توانند ماده خام رمان ها و فیلم نامه ها  قرار گیرند.
دربارهيداستان: اين بخش به بیان آكادمیك مباحث داستان نويسی، گفت وگو با داستان نويسان 
درباره ي عادت های نويسندگی می پردازد و برای مشتاقان نويسندگی مجالی فراهم می كند تا از 

تجربیات و توصیه های نويسندگان پیشكسوت بهره مند شوند.
پايانخوش:داستان ها، روايت ها و مجموعه تصاوير دنباله داری است كه تم طنز دارند.



111

چاپعصر:بازتاب نظرات و پیشنهادها و بازخوانی های مطالب از ديد مخاطبان مجله است. اين 
بخش درواقع راه ارتباطی مجله با خوانندگان است. 

هدف از انتشار:
1. برگرداندِن داستان به سبد خانوار: تولید و گردآوری محتوای سالم داستانی برای خانواده ها و 

به ويژه جوانان.
2.  انتخاب و تولید محتوای داستانی در مجله ای با قطع مناسب؛ طوری كه مخاطبان به فراخور 
زندگی شهری بتوانند در طول روز و حتی در زمان هايی كه صرف تردد توسط مترو و اتوبوس و ... 

می شود، آن را مطالعه كنند.
3. اهمیت به سبك زندگی شهری و ايجاد وفاق میان قشرهای مختلف جامعه با بیان روايت های 

داستانی  در زندگی روزمره ی مردم و سبك زندگی شهری امروز. 
4. توجه به هويت شهری تهران و  بیان روايت های داستانی از مولفه ها و نمادهای شهری تهران.

5. بازنمايی فرهنگ غنی اسالمی-  ايرانی: همشهری داس��تان با گزينش درست روايت های 
خواندنی قديمی ايرانی و برش هايی از متون مذهبی و ادبی كهن پارسی كه ارزش دراماتیك دارند، 
موفق شده روايت های خوش خوان و بومِی زيادی برای مخاطبان فراهم كند كه هم می توانند 
بخوانند و لذت ببرند و هم به داستان نويسان كمك كند كه با اين مواد خام، به داستان هايشان 

فضای شرقی و بومی بدهند.  
6. ترويج فرهنگ انقالبی و ارزش های دفاع مقدس: پوشش مناسبت های مختلف مذهبی ازجمله 
ماه مبارک رمضان، ماه محرم، ايام حج، اعیاد و مناسبت ها از يك سو با مطالب مرتبط و نیز تولید 
محتوا برای مناسبت هايی مانند دفاع مقدس)هم زمان با هفته ي دفاع مقدس در شهريور(، بازگشت 
آزادگان به كشور )در شماره ي مرداد(، آزادی خرمش��هر )در شماره ي خرداد(، پیروزی انقالب 
اسالمی )در شماره ي بهمن ماه( از مواردی است كه همه ساله در مجله ي داستان پوشش داده 
می شوند و برای تهیه ي مطالب متناسب با اين حوزه ها مجله ي داستان مشاوران متخصصی در 

حوزه های ادبیات انقالب و دفاع مقدس دارد.

دستاوردهای مجله ي داستان همشهری
جريانسازیمطبوعاتی: از نظر قطع، گرافیك و صفحه آرايی، مجله ی داستان به گونه ای عمل كرده 
كه تاثیر آن  در صفحه آرايی و گرافیك نشريات بعد از آن  قابل مشاهده است و در حوزه ی ادبیات 
داستانی كمتر مجله ای را می توان يافت كه پس از مجله ي داستان همشهری منتشر شده باشد و 

از فرم و محتوای مجله داستان تاثیر نپذيرفته باشد.
مشاركتدرجريانتوليدمحصوالتفرهنگوهنری:به دلیل مورد توجه قراردادن طیف گسترده ای 
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از فرم های روايی، تولیدات مجله ی داستان مورد اقبال عمومی فیلم سازان داستانی و مستند و 
برنامه سازان تلويزيونی و راديويی قرار گرفته و تاكنون در برنامه های راديويی و تلويزيونی متعددی  
به طور مستقیم از آن ها نقل شده يا دستمايه ی ساخت فیلم های داستانی و مستند قرار گرفته اند.

توسعهیادبياتداستانیدرسراسركش�ور: مجله ي داستان همشهری موفق شده با راه اندازی 
كارگاه مجازی داستان و استفاده از ارتباط آن الين، برای استعدادهای نويسندگی در شهرستان ها، 
امكان ظهور و ديده شدن فراهم كند و هم زمان با هدايت آن ها زمینه ساز به وجود آمدن نسل 
جديدی از سرگرمی سازان و داستان نويسان نو شود. دراين راستا مجله ی داستان تاكنون سي وپنج 
نويسنده ی جوان و مستعد را با چاپ آثارشان در مجله، به دنیای نشر و مخاطبان داستان نويسی 

معرفی كرده است.
 

تعاملبانخبگان:مجله ي داستان طی  پنج سال انتش��ار خود تعامل گسترده ای با نويسندگان، 
مترجمان، عكاسان، تصويرس��ازان، فیلمنامه نويسان و كارگردانان س��ینمايی، روزنامه نگاران، 
پژوهشگران و استادان  دانشگاهی چهره های حوزوی برقرار و اعتماد آن ها را برای همكاری جلب 
كرده است. شايان ذكر است كه برخی از اين هنرمندان سال ها بوده كه به نشريات بی اعتماد بوده اند و 
اثری از آن ها در هیچ نشريه ای منتشر نمی شد اما مجله ي داستان با حفظ كیفیت محتوايی و رعايت 
اصول و استانداردهای حرفه ای مجله نگاری )ازجمله احترام به حقوق مولفان و عكاسان و...(  اعتماد 
همه ي اين طیف ها را به خود جلب كرده است به طوری كه سرشناس ترين چهره های هريك از اين 

حوزه ها در طول اين سال ها با مجله همكاری و مجله را از نظر فرم و محتوا تقدير كرده اند. 

  جوايزمطبوعاتی:مجله ي داستان در بیستمین جشنواره ي مطبوعات با سه اثر برگزيده بیشترين 
تعداد برنده را در میان تمامی نش��ريات و خبرگزاری های ش��ركت كننده در جشنواره به خود 
اختصاص داد. همچنین در جشنواره ي »سرو نقره ای90« انجمن صنفی طراحان گرافیك ايران، 
هیات داوران جايزه ی ويژه ی موفقیت در صفحه آرايی منس��جم و قابل استفاده برای مخاطبان 

گسترده را به مدير هنری مجله ي داستان اهدا كرد.
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