
 کشوری رویای کهکشانی من جشنواره پنجمین بیانیه دبیر

 

مناسبت هفته  به ار  «رویای کهکشانی من» رویداد کشوری  دافتخاردار  59از سال  تبریز آیاز نجوم انجمن

جوم و تخیلی با محوریت نبخش رقابت جشنواره شامل نقاشی و داستان کوتاه علمی .دجهانی فضا برگزارکن

  ست.افضا 

یعنی یک سال مسابقه  ،رگزار شودب یک بار دوسالهر بر این شد که بخش رقابت  تصمیم 8951از سال 

 کارگاه : همچونشوداجرا میهای متنوعی کارگاهرقابت و یک سال رقابت داستان. در کنار بخش نقاشی 

 نقاشی، کارگاه داستان نویسی، نمایشگاه نقاشی وکارگاه دانش فضایی. 

 انجام گرفت. در بستر فضای مجازی های جانبیبرنامهاجرای یماری کرونا شیوع ببخاطر  8955در سال 

، مترجم و نویسنده ادبیات ژانر، در تخیلی با تدریس نوید فرخینویسی علمیداستاندوره فشرده 

  .شد رگزاردر اسکای روم ب آبان ۵و  ۴، ۰،  ۱مهر ، ۰۳های تاریخ

سعید سیمرغ  از صفحه انجمن نجوم آیاز تبریز در اینستاگرام و به صورت زنده، با حضور آبان ۳۰جمعه 

 های علمی تخیلی گفتگو شد.کتابدرباره  ،نویسنده و مترجم ادبیات ژانر

 بخش رقابتی جشنواره به مسابقه داستان کوتاه علمی تخیلی با محوریت نجوم فضا اختصاص داشت که 

 اجرا شد.سال  02سال و باالی  02و برای دو رده سنی کمتر از انی آذربایجدو بخش زبان فارسی و ترکیدر 

یمرغ، سعید سداوران بخش رقابت داستان کوتاه  )پیج آیاز و با حضور  الیو اینستاگرام اسفند در ۳۰ شنبه

و اسامی برندگان بخش رقابت اعالم  دریافتی گفتگوهای درباره داستان محمد قصاع و محمد صبحدل(

 شد.

 زبان بخش دو در فضا و نجوم محوریت با تخیلیعلمی کوتاه داستان رقابت  فراخوان شرکت در بخش

 از اثر داستانی 59 آذر، 89 تا جشنواره دبیرخانه. شد منتشر شهریور 92 آذربایجانی،ترکی زبان و فارسی

 یک در آذربایجانیترکی زبان بخش آثار و مرحله دو در فارسی زبان بخش آثار. کرد دریافت کشور سراسر

 . شدند داوری مرحله

 فرزین سوری داوری مرحله نخست بخش زبان فارسی را بر عهده داشتند.  سعید سیمرغ وآقایان 



 د فرخی  داوران مرحله دوم بودند.نویعیلیان و پیمان اسما  محمد قصاع،آقایان 

بر  ارسول اسماعیلیان داوری آثار ر مجید راستی و  محمد صبحدل، اندر بخش زبان ترکی آذربایجانی، آقای

 عهده داشتند.

 .مشخص شدی، آثار برتر اعالم شد. با پایان داور 55بهمن 9یافته به مرحله دوم داوری، ر فارسی راهثا 85

. گرفتعرض کنم آثار بدون نام و شهر شرکت کننده در اختیار داوران قرار میاست درباره نحوه داوری الزم 

تا  2، به هر داستان بین بود شر شدهتمن دول امتیازدهی که قبال در سایتبر اساس جهر کدوم از داوران 

 مشخص شد. های برترنو در نهایت با معدل گیری، داستا دامتیاز داده بودن 822

در بخش رقابت به دنبال این نیستیم ما که  است این دم سال تاکید کر  9اما نکته مهمی که من در تمام این 

وسط تو دقیق ای ، اگرچه آثار به طور حرفهکندارائه می بهتری یا داستان که ببینیم چه کسی نقاشی 

ردن کودکان و نوجوانان با اما هدف اصلی بخش رقابت آشنا ک شوند،ان زبده و باتجربه بررسی میداور 

د کنندگان افرادی پرورش یابنبه امید اینکه از میان شرکت اشت.و فضا از طریق هنر و ادبیات  دانش نجوم

 دانش نجوم در ایران شوند. که بتوانند موجب پیشرفت بیش از پیش صنعت فضایی و

 البق در ایران جوانان و نوجوانان رویاهای کردن بیدار برای  کشوری رویای کهکشانی من تالشی جشنواره

 های رفیع دانش نجوم و فضا است.هقل به دستیابی هدف با نقاشی و تخیلی علمی داستان

. بنابراین تمام عزیزانی که دشواری استوم و فضا کار هم با موضوع نجتخیلی آن نوشتن در ژانر علمی

ه این رویداد هستند. از همه شک برندشرکت کردند بی رقابت اینم بردند، نوشتند و در دست به قل

رای همه ب رم.نهایت سپاسگزاکنندگانی که با انگیزه و تالش وافر در این رقابت شرکت کردند بیشرکت

 شرکت کنندگان آرزوی توفیق روزافزون دارم.  

 که به سختی شروع کردهی راه کشور هنری و ادبی فعاالن و مسئوالن مایتح کسب با بتواند آیاز امیدوارم

انسان به خاطر داشتن تخیل و تالش برای تحقق بخشیدن به رویاهاست که توانسته به .دهد ادامه را

 خشهای منظومه شمسی دست پیدا کند.دورترین ب

 مریم فخیمی، دبیر جشنواره
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