
هشت     آخرین روزهای سال

که برخی اعتقاد دارند تعیین حصار و ایجاد چهارچوب برای داستان از خالقیت 

نویسنده می کاهد و نـوعی شکل دستوری به خود می گیرد اما برخی هم بر این 

باورند که انعطاف نویسنده و حرکت دادن توسن خیالش حتی در عرصه ای که خود 

انتخابش نکرده می تواند نشانه ی استعداد او باشد. درهرصورت در داستان های 

ارائه شده در این مجلد به نظر می رسد موضوع و یا دقیق تر بگوییم »مایه ی« از پیش 

تعیین شده نقطه ی عزیمت خوبی شده برای نویسنده و حرکت داستانی خوبی را 

سبب شده است.

آن چه در این داستان ها قابل توجه است بازتاب حوادث بومی است و این که 

نویسندگان کم تر تسلیم جریانات رایج و تکراری داستان های کوتاه روز شده اند و 

می شود در آثارشان ها استقالل و طراوت سبک نویسنده را به راحتی دید. 

ضمن تبریک به برندگان جایزه ی داستان نویسی ارغوان امیدواریم در ماه ها 

و سال های پیش رو، بوستان ادبیات داستانی مان با عطر گل های جدید زیباتر و 

شکوفاتر شود.
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هنـوز جـادوی حـروف چـاپی بر روی کـاغذ در فرهنگ هایی چـون فرهنگ 

مـا و حتی در مقیاس وسیع جهـانی اش، رنـگ نباخته است و علی رغم 

پس نشینی هایی در زمینه های ویـژه ای، کتـاب هم چنان رابـط قـدرتمندی 

در امـر رسانه ای است و هم چنان برای اثبات حقانیت چیزی کـافی است 

بگوییم آن را در کتاب دیده ایم.

به این اعتبار است که نخستین آرزوی یک نویسنده دیـدن اثرش است در 

شکل کتاب کاغذی، چرا که به نظر او ماندگاری آن تضمین بیش تری دارد نسبت 

به دنیای مجازی که عمال ماندگاری اش در دست نیروهایی فراتر از کاربر است.

امروزه انتشار نوشته ای در شبکه های اجتماعی چنان سهل و بدون مانع است 

که تقریبا همه می توانند آثار خود را در اشکال متنوع منتشر کرده و آن ها را در 

دسترس مخاطب قرار دهند. اما هنوز رشته های نامرئی کتاب کاغذی ارزش کتاب 

را باالتر از دیگر رسانه ها حفظ کرده است.

این است که برای نویسندگان نوپا و جوانی که به دنبال مخاطب هستند چاپ 

آثارشان یکی از ایده آل ترین انتخاب هایشان است.

داستان های این مجموعه همه پیرامون موضوع حال و هوای پایان سال است 

که از طرف برگزارکنندگان جایزه پیشنهاد شده بود. نکته ی قابل توجه این است 
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