
ششمین روز جشنواره فیلم فجر در حالی سپری شد 
با  این روز  نمایش سه فیلم کم کیفیت داستانی در  که 
انتقاد و واکنش های خبرنگاران و منتقدان در سینمای 

رسانه ها همراه شد.
به گزارش ایسنا، دوشنبه پانزدهم بهمن، جشنواره فیلم فجر 
به نیمه راه خود رسید، اما فیلم هایی که در این روز در پردیس 
ملت برای اهالی رسانه و منتقدان به نمایش درآمد، رضایت 
آن ها را جلب نکرد و کیفیت متوسط رو به پایین آن ها سبب 
طرح انتقاد نسبت به حضور این فیلم ها در جشنواره شد و این 
سوال را پیش آورد که اگر از میان حداقل یکصد فیلم، این 
آثار برای بخش مسابقه اصلی و نگاه نو انتخاب شده اند، پس 
وضعیت فیلم های رزرو جشنواره یا آن هایی که به این رویداد 

راه نیافته اند، چه بوده است؟
 * در این روز تم اصلی سه فیلم به نمایش درآمده از بخش 
وجه  دیگر  و  بود  قصاص  و  قتل   ، نو  نگاه  و  سودای سیمرغ 
مشترک آن ها نشست های مطبوعاتی کم و بیش حاشیه داری 
بود که مانند روز قبل باز هم نوع پرسش ها و نیز چالش میان 
ادعای برخی خبرنگاران  مجری نشست ها )محمود گبرلو( و 
مبنی بر محافظه کاری وی و نخواندن تمام سواالت بحث و 

جدل هایی را ایجاد کرد.
* فیلم یلدا به کارگردانی مسعود بخشی از فیلم های بخش 
به  انتقادات اصلی واردشده  از  بود که یکی  نو جشنواره  نگاه 
به ویژه آن که داستان فیلم در  بود  تلویزیونی بودن فیلم  آن، 
یک برنامه تلویزیونی که شباهت زیادی به ماه عسل داشت، 
و  قاتل بخشیده شود  بود یک  قرار  فیلم  این  می گذشت. در 
نه  است  بخشش  فیلم  موضوع  که  داشت  تاکید  کارگردان 
موضوع  پررنگ شدن  و  مسئله  همین  که  حالی  در  قصاص، 
قصاص بحث هایی را در نشست خبری ایجاد کرد؛ چون این 
این  برخی  برای  و  دارد  فرانسوی هم  کننده  تهیه  یک  فیلم 
سوال پیش آمده بود که موضوع قصاص که بر اساس مبانی 
قابل درک  برای خارجی ها  اسالم در قرآن ذکر شده، چطور 
فیلم  دیگر  نکته  تولید مشترک شده اند؟!  به  که حاضر  بوده 
تعدد زوجین یکی از شخصیت ها بود که کارگردان درباره هر 
دو موضوع تایید کرد: برای تهیه کنندگان فرانسوی چندان این 
مسائل مفهوم نبود اما خودش از این که این فیلم با این شرایط 

موضوعی قابل درک و فهم در ایران است، کافی خواهد بود.
* فیلم بعدی جمشیدیه نام داشت به کارگردانی یلدا جبلی 
بهرامی  بازی سارا  با  این فیلم شخصیت اصلی  بازهم در  که 
به دلیل ارتکاب به قتل محکوم به قصاص شده است. البته به 
نظر می رسد یکی از دغدغه های اصلی فیلمساز از ساخت این 
به  مردم  میان  شهر  سطح  در  رکیک  الفاظ  یافتن  رواج  اثر، 
مکان های  در  خشم  سر  از  دادن  فحش  یا  عصبانیت  هنگام 
عمومی مثل استادیوم های ورزشی بوده، ولی پرداختن به این 
مسأله آن قدر به شکل غلو شده رخ می دهد که آن را به شعار 
تبدیل می کند و همین امر یکی از موارد انتقاد به فیلم بود 

هرچند کارگردان چندان آن را قبول نداشت.
از  یکی  عنوان  به  پوراحمد  کیومرث  انتخاب  همچنین 
بازیگران فیلم و نیز بهرام عظیمی در نقش قاضی دادگاه بارها 
با خنده تماشاگران روبه رو شد که آن ها را در قامت و تناسب 

چنین نقشی باور نداشتند.
بود  همراه  پرسش هایی  با  هم  فیلم  این  نشست خبری   *
که کمتر جواب دقیق داده شد جز آنچه سارا بهرامی درباره 
سیمرغ فجر گفت و این که از االن به کسی که این جایزه را 

می برد، تبریک می گوید.
با  رئیسیان  علیرضا  آخرین ساخته  فیلم سوم جشنواره   *
نام مردی بدون سایه بود که با وجود بازی زوج لیال حاتمی و 
علی مصفا، برخی دیالوگ ها و روند داستان با خنده های بلند 
تماشاگران  که نوعی واکنش انتقادی به فیلم هاست همراه بود 
و به نظر می رسد یکی از شانس های بزرگ کارگردان های این 
اگر  که  است  سالن  در چهار  تماشاچیان  تقسیم شدن  دوره 
این طور نبود و مثل چند سال قبل برج میالد کاخ رسانه بود، 
به راحتی می شد بدترین فیلم ها را با یک حساب سرانگشتی 

فهرست کرد.
* در کنار این سه فیلم، انیمیشن بنیامین هم در پردیس 
و  رسانه  اهالی  کم توجهی  هم  باز  که  داده شد  نمایش  ملت 

منتقدان سبب اعتراض سازندگان شد و این که اگر قرار است 
این گونه فیلم انیمیشن با بی توجهی روبه رو شود، چرا آن را در 

جشنواره می پذیرند؟
*  اما از فیلم های روز ششم جشنواره که بگذریم، به چند 
اتفاق حاشیه ای دیگر می توان اشاره کرد، از جمله حذف یک 
ترتیب  این  به  آرای مردمی.  در  رقابت  از گردونه  دیگر  فیلم 
جاندار،  نیم،  و  شش  متری  فیلم های  قسم،  فیلم  حذف  با 
شبی که ماه کامل شد، ماجرای نیمروز دو، ۲۳ نفر، غالمرضا 
تختی، سرخپوست و قصر شیرین هشت فیلم با رای باال در 

بهترین های مردمی هستند.
برای  فیلم ها  اکران  آغاز  روزها،  این  ویژه  اتفاق  دیگر   *
ناشنوایان و تحت عنوان سینما سکوت است که در پردیس 
کوروش به طور جدی با فیلم ۲۳ نفر فعالیتش را آغاز کرده 

است.
ارشاد  و  فرهنگ  وزیر  استعفای  خبر  آن که  وجود  با   *
اسالمی خیلی جدی از مدت ها پیش در رسانه ها منتشر شده 
و سیدعباس صالحی هنوز اظهارنظر صریح و روشنی در این 
باره نکرده، اما خبرها حاکی از این است که با وجود احتمال 
در شرف پایان بودن حضور وی در وزارت فرهنگ و ارشاد، او 
همزمان با جشنواره های فجر خیلی جدی کار خود را پیگیری 

می کند و روز دوشنبه هم با حضور در مشهد به سینما هویزه 
او در  قرار است  این شهر سر زد. همچنین شنیده شده که 
یکی دو روز آینده از کاخ جشنواره در پردیس سینمایی ملت 

بازدید کند.
جشنواره  ششم  روز  در  که  انتظاری  از  دور  خبر  یک   *
به دلیل  سینما  از  کیمیایی  پوالد  خداحافظی  شد،  منتشر 
است  ممکن  نوشته،  کوتاه  یادداشتی  در  او  بود.   مهاجرت 
طوالنی  مدتی  هم  شاید  اما  بازگردد  کشور  به  زود  خیلی 
از مدت زمانی که در سینما  این حال  با  نیفتد؛  اتفاق  این 
آیا  نیست  معلوم  ولی  کرده  خشنودی  ابراز  گذرانده، 
بازخوردهایی که بابت نمایش فیلم معکوس به عنوان اولین 
او را در  تجربه فیلمسازی در جشنواره فجر امسال داشته، 

این کار مصمم کرده است یا خیر؟!
روز ششم در کاخ جشنواره  در  میان هنرمندانی که  از   *
پانته آ  مصفا،  علی  حاتمی،  لیال  به  می توان  داشتند،  حضور 
فرشته  ادبی،  نسیم  کمیلی،  بهرامی،حامد  سارا  پناهی ها، 
بهناز  و  خلعتبری  فردین  دلپاک،  محمدرضا  صدرعرفایی، 
جعفری اشاره کرد. ضمن این که رکورد بیشترین حضور هم در 
اختیار علی مصفا است که تاکنون ۴ بار در نشست های مختلف 

فیلم ها به عنوان بازیگر یا تهیه کننده حضور داشته است.

6فرهنگی

 کتاب 12 جلدی روز شمار انقالب اسالمی در مازندران 
رونمایی شد

در چهلمین سالگرد پیروزی انقالب اسالمی کتاب 12 جلدی روز شمار 
انقالب اسالمی در مازندران به روایت اسناد ساواک امروزسه شنبه با حضور 

وزیر اطالعات رونمایی شد.
به گزارش خبرنگار ایرنا،براساس گزارش مرکز بررسی اسناد تاریخی، ساواک 5 
هزار سند از روز شمار انقالب اسالمی در مازندران جمع آوری کرد که از سوی 
این مرکز در قالب کتاب برای اطالع افکار عمومی به خصوص نسل جوان در دست 

انتشار قرار داده است.
استانداری ، سازمان برنامه و بودجه، حفظ آثار و ارزش های اسالمی دفاع مقدس 

استان مازندران در انتشار این کتاب با مرکز بررسی اسناد تاریخی همکاری کردند.
اسنادی که در این کتاب وجود دارد برهه 1۳۴۲ تا بهمن 1۳57 را در بر می گیرد. 
کتاب شامل 1۲ مقدمه است و عالوه بر تصویر سند، پاورقی ها و توضیحاتی برای 

ابهام زدایی به همراه دارد.
در حال حاضر مرکز بررسی اسناد تاریخی تدوین دو جلد دیگر از کتاب روز شمار 
انقالب اسالمی در بابل به روایت ساواک را در دست اجرا دارد که اسفند ماه سال 

جاری رونمایی می شود.
پیش از این نیز کتاب دو جلدی روز شمار انقالب اسالمی در ساری منتشر شده 

بود.
افتتاح موزه عبرت شهرستان ساری و سخنرانی در مسجد علی ابن موسی الرضا )ع( 

از دیگر برنامه های علوی در استان مازندران است.

سیمرغ موسیقی درست بر شانه برگزیده اش می نشیند؟

فیلم  جشنواره  داوران  جزو  موسیقیدان  یک  که  دوره ای  آخرین  از 
فجر بود هفت سال می گذرد؛ این جشنواره در حالی بر اهدای یکی از 
سیمرغ های خود به سازندگان موسیقی فیلم ها تاکید می کند که داور 

تخصصی دخالتی در انتخاب گزینه برتر ندارد.
به گزارش ایسنا، سال هاست یکی از مهم ترین جایزه های هنری ایران، به نام 
»سیمرغ« سینما زده شده است و شاید بتوان گفت این پرنده افسانه ای روی 
شانه هر فردی بنشیند، در زمره افتخارات کاری او محسوب می شود؛ آهنگسازان 

فیلم نیز از این قاعده مستثنی نیستند.
با وجود بخش »موسیقی متن فیلم« در جشنواره فیلم فجر، وقتی به اسامی 
اهالی  از  داوری  از  خبری  درمی یابیم  می کنیم،  رجوع  جشنواره  این  داوران 
موسیقی نیست و همه داوران سینماگرانی هستند که در حوزه های کارگردانی، 

بازیگری، فیلمبرداری، تهیه کنندگی و فعالیت می کنند.
البته اینگونه نیست که هیچ وقت فردی از اهالی موسیقی فیلم های جشنواره 
فجر را داوری نکرده باشد؛ تا به امروز که سی و هفتمین جشنواره فیلم فجر در 
حال برگزاری است، می توان از فرهاد فخرالدینی، محمد سریر، مجید انتظامی 
و هوشنگ کامکار به عنوان موسیقیدانانی نام برد که در میان هیأت داوران 
دوره های مختلف این رویداد حاضر بودند. آخرین دوره حضور یک داور اهل 

موسیقی در این جشنواره به حضور مجید انتظامی در دوره سی ام برمی گردد.
بهنام صبوحی عضو کانون آهنگسازان خانه سینما در این زمینه می گوید: 
موسیقی حوزه ای است که نسبت به بقیه بخش های سینما مستقل تر است و 
می تواند وجه دیگری به فیلم اضافه کند. برای کارشناسی الزم است فردی در 
هیأت داوران حضور داشته باشد که موسیقی و فیلم را بشناسد و با آن آشنا 
باشد. ما لطمه داور غیر تخصصی را هم دیده ایم و در انتخاب ها بی دقتی زیادی 
انجام شده است. موسیقی کاری تخصصی است. ممکن است یک کارگردان در 
طول حرفه کاری خودش با تدوین و فیلمبرداری و  آشنا شود اما نمی تواند 

موسیقی و تخصص آن را بشناسد.
او ادامه می دهد: به عنوان مثال فیلمی را که اصاًل موسیقی متن نداشته در 
جشنواره فجر کاندید بهترین موسیقی متن فیلم کرده اند. از طرفی فیلم هایی 
بوده که موسیقی بسیار خوبی داشته اما دیده نشده اند. در جشن خانه سینما 
انجام می شود  انتخاب آثار توسط صنف و اهالی فن موسیقی  اینکه  به دلیل 

می بینیم که 7۰ تا ۸۰ درصد آثار انتخابی با جشنواره فیلم متفاوت است.
صبوحی بیان می کند: البته ممکن است برخی اهالی سینما مانند آقای خسرو 
سینایی عالوه بر سینما، موسیقی را هم بشناسند اما تعداد این افراد محدود 

است و در سال های اخیر داوران چنین ویژگی ای را نداشتند.
این آهنگساز اظهار می کند: اگر داور تخصصی موسیقی در میان هیأت داوران 
حضور داشته باشد احتمال کاندید شدن یک اثر کپی یا کاور شده به 1۰ تا ۲۰ 
درصد می رسد؛ در حالی که ریسک چنین اتفاقی با نبود داور اهل موسیقی باال 
می رود. عالوه بر این در جشنواره فیلم فجر زمان کم است و امکان بازبینی آثار 

به آن شکل وجود ندارد.
به  می کند؛  درک  را  کار  ظرایف  موسیقی  اهل  داور  یک  می کند:  تاکید  او 
عنوان مثال ویژگی موسیقی مینیمال این است که شنیده می شود اما حس 
نمی شود، فردی که با موسیقی آشناست می تواند این موسیقی را متوجه شده 

و آن را آنالیز کند.
او  البته هر آهنگسازی، آهنگساز فیلم نیست.  صبوحی همچنین می گوید: 
باید به همان اندازه که در موسیقی اطالعات دارد مدیوم های سینمایی را هم 
بشناسد. در داوری موسیقی متن فیلم ارتباط آن موسیقی با تصویر در اولویت 

قرار می گیرد.

اخبار
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تصویر گران قیمتی که پشت یک نقاشی پنهان بود
تابلو نقاشی مسیح)ع( که توسط هنرمند هلندی دوره رنسانس کشیده شده بود، بعد از قرن ها در زیر نقاشی دیگر کشف شد. به گزارش ایسنا، این اثر هنری کشف شده که چهره مسیح )ع( را به عنوان ناجی فاتح به تصویر می کشد، توسط 

هنرمند چیر دست هلندی در اواسط سال 1۵4۰ میالدی خلق شد. این طور گمان می رود که در همان قرن یا چندی پس آن یک هنرمند دیگر روی این اثر نقاشی کرده و مسیح )ع( را با ردایی بلند پوشانده و زمینه تابلو را تیره تر کرده  است. این اثر 
که مسیح را در حالی که زخمی بر تن دارد به تصویر می کشد، توسط یک تاجر هنری در وین کشف شد و اخیرا توسط حراجی »ساتبیز« به مزایده گذاشته شد.

حاشیه های روز ششم جشنواره فیلم فجر

واکنش های انتقادی به سبک »ملت« در جشنواره فیلم فجر

 اپرای پردیس و پریسا؛ نویدبخش تحقق اپرای ایرانی
 اپرای عاشقانه پردیس و پریسا ساخته لوریس چکناواریان در تاالر وحدت 

به روی صحنه رفت تا جوانه های امید برای تحقق اپرای ایرانی جان بگیرد.
به گزارش سه شنبه گروه فرهنگی ایرنا، لوریس چکناواریان در تاالر وحدت به 
تماشای اپرایی نشست که خود چهل سال قبل آنرا نوشته بود. اپرایی که داستان عشق 

بین پردیس و پریسا را در تقابل با دیوی بد طینت روایت می کرد.
این اپرا که در سال 1۳51 ساخته شده بود برای نخستین بار در سال1۳5۲ در 

تاالر وحدت اجرا شد.
پیشتر اپرای پردیس و پریسا با گروه اپرای »آیو« به رهبری پیمان منصوری برای 
برنامه بزرگداشت لوریس چکناواریان با عنوان »۸۰ سال لوریس چکناوریان«، در 15 
دی ماه 1۳96 در تاالر وحدت بصورت کنسرتانت و بدون بهره گیری از مولفه های 
نمایشی به روی صحنه رفته و پس از چهار دهه، برای اولین بار در ایران اجرا شده بود.

این اثر چکناواریان بارها در کشورهایی چون انگلستان، ایاالت متحده آمریکا و 
ارمنستان اجرا شده است.

قطعات ملودیک زیبا در کنار شخصیت پردازی سازی دلنشین و  داستانی جذاب، 
به دور از پیچیدگی های دراماتیک این اثر را برای هر مخاطبی جذاب کرده است تا 
حدی که این اثر پس از گذشت بیش از چهار دهه همچنان تازگی و طراوت خود را 
حفظ کرده و جایگاه خود را بعنوان یک اپرای ماندگار ایرانی در تایخ موسیقی ایران 

تثبیت کرده است.

از ویژگی های بارز اجرای دوشنبه شب اپرای پردیس و پریسا صدادهی و دینامیک 
مطلوب ارکستری بود که نوازندگانش عموما از میان نوازندگان ارکسترهای ایران از 
جمله ارکستر ملی و سمفونیک انتخاب شده بودند. اجرایی که از توانمندی های بالقوه 

این نوازندگان برای رسیدن به سطوح باالی نوازندگی حتی در اپرا حکایت داشت.
در این اپرا یاشار احمدی در نقش پردیس) تنور(، شیوا سروش در نقش پریسا و 
آناهیتا حسین زاده در نقش ملکه کبوترها ) سوپرانو(، عامر شادمان در نقش دیو )باس( 

ایفای نقش کردند.
یکی از دشواری های تقابل ادبیات فارسی و موسیقی کالسیک  دو هجایی بودن 
زبان فارسی و سه هجایی بودن خوانش در موسیقی کالسیک غربی است که 
اجرای اپرای کالسیک به زبان فارسی را همواره با دشواری هایی همراه می کند 
که فائق آمدن بر آن نیازمند غنای تکنیکی خوانندگان است  که هنرمندان اجرای 
اپرای پردیس و پریسا با اتکا به تکنیک ستودنی اجرایی خود بر این مشکل بخوبی 

فائق آمدند.
اجرای زیبای اپرای پردیس و پریسا ثابت کرد که رسیدن به اپرای ایرانی در مسیر 
دشوار و غیر ممکنی قرار ندارد و کافی ست به آهنگسازان جوان فرصت عرض اندام 
داده شود و در تربیت خوانندگان به مدد مدیریت کارآمد و حمایت همه جانبه نهادها 
کوشید. به هر شکل این اثر در دوران  جوانی خالق خود نوشته شده است که جدای از 
استعداد ذاتی، توفیق خود را در عرصه موسیقی به مدد آموزش در نظامی استاندارد و 

 آکادمیک و سالها تالش و ممارست بدست آورده است.
دانیال جورابچی نوازنده  ویلن و کنسرت مایستر ارکستر، پیمان منصوری رهبر اپرا 
و رزا نخجوانی مدیر کر ارکستر اپرای پردیس و پریسا بودند که کارگردانی آن را فرزاد 
امینی، مدیریت اجرایی را احسان تارخ و تهیه کنندگی را محمد باقر نحوی برعهده 

داشتند.

برگزیدگان  گفت:  کتاب  خانه  موسسه  عامل  مدیر   
آمریکایی سی وششمین دوره جایزه کتاب سال جمهوری 
اسالمی ایران به دلیل تعطیلی دولت ترامپ، نمی توانند 

در مراسم اختتامیه این جایزه حضور داشته باشند.
با خبرنگار  نیکنام حسینی پور دوشنبه شب در گفت و گو 
مسال  کتاب  جایزه  خارجی  مهمانان  درباره  ایرنا  فرهنگی 
گفت: 9 مهمان خارجی از کشورهای مختلف در جایزه کتاب 
سال جمهوری اسالمی ایران دعوت شدند اما چهار تن از این 
مهمانان به دلیل مشکالت پیش آمده بین دولت و کنگره آمریکا 

نمی توانند در مراسم اختتامیه این جایزه حضور داشته باشند.
وی افزود: طبق اطالعات ما در دانشگاه محل کار این مهمانان 
آن  در  با حضور  باید  افراد  که  دارد  وجود  مرکز حقوقی  یک 
فرم مشخصی را پر کنند اما چون دولت نیمه تعطیل است و 

کارمندان حضور ندارند این کار به تاخیر افتاد.
مدیرعامل خانه کتاب افزود: همچنین برای خروج آن ها از 
کشور، وزارت مالیات آمریکا هم باید اطالعات آن را تایید کند 
اما همان طور که گفتم به دلیل اختالفات دولت و کنگره این 

کار انجام نشده است.
حسینی پور با بیان اینکه تمام اقدامات الزم برای حضور این 
چهار  نفر انجام و حتی بلیت هواپیما نیز برای آنها خریداری 
شده است، ادامه داد: به نظر می رسد اختالفات داخلی آمریکا 
و معتقدم رسانه های  پیدا کرده  نیز تسری  در حوزه فرهنگ 

مستقل جهان می توانند روی این موضوع تاثیر بگذارند.
حسینی پور با انتقاد از دخالت سیاست در امور فرهنگی کشور 

آمریکا، گفت: حوزه فرهنگ، مرزهای جغرافیایی را نمی شناسد 
و مشکالت داخلی یک کشور یا یک رئیس جمهوری نباید روی 

برنامه های بین المللی در حوزه فرهنگ تاثیر بگذارد.
نظر،  مورد  حوزه  سه  در  جایزه  این  سرنوشت  درباره  وی 
توضیح داد: متاسفانه مطابق با پروتکل های موجود امکان اعالم 
و ارسال جوایز برای این چهار نفر وجود ندارد و کتاب سال در 

این سه حوزه برگزیده ای نخواهد داشت.
در  بازنگری  برای  فرصتی  که  آنجایی  از  افزود:  حسینی پور 
را  دیگری  نفرات  اینکه  امکان  ندارد،  وجود  داوری ها  نتایج 
جایگزین برگزیدگان کنیم، نیست. به نظر می رسد با توجه به 
اینکه میهمانان شهروند آمریکایی هستند، از آینده می ترسند 
نیز  او  تصمیمات  و  پیش بینی ناپذیر  مردی  ترامپ  آقای  زیرا 

همین رویه را دارد.
حسینی پور در عین حال یادآور شد: ازبین چهار برگزیده 
آمریکایی که قرار بود برای حضور در جایزه کتاب سال به ایران 
بیایند، یک نفر لبنانی تبار و یک نفر دیگر روسی تبار هستند که 

در آمریکا زندگی می کنند.
موریس  داشت:  اظهار  کتاب  خانه  موسسه  عامل  مدیر 
رسائل  و  زندگی  حالل؛  »سحر  کتاب  نویسنده  پومرنتس، 
در  »مکانی  کتاب  نویسنده  آرتشر  جورج  عباد«،  بن  صاحب 
میان دو مکان؛ مفهوم قرآنی عالم برزخ«، حسین علی عبدالساتر 
یوسف  و  معتزلی«  کالم  شیعی،  »آموزه های  کتاب  نویسنده 
سده  در  اسالمی  تفکر  و  برجان  ابن  آندل:  »عرفای  کیزویت 
دوازدهم« برگزیدگان آمریکایی هستند که به دلیل تعطیلی 

دولت آمریکا، فرصت حضور در ایران را نیافته اند.
 جایزه کتاب سال در یک نگاه

کتاب سال  جایزه  دوره  سی وششمین  ایرنا،  گزارش  به 
مولفان،  تشویق  و  حمایت  هدف  با  ایران  اسالمی  جمهوری 
مترجمان و مصححان و ناشران سراسر کشور و ارتقای فرهنگ 
جامعه اسالمی، حفظ استقالل و هویت فرهنگی برگزار می شود.

آثار ارسالی به سی و ششمین دوره جایزه کتاب سال باید 
جزو  و  باشند  شده  منتشر   1۳96 سال  در  نخستین بار  برای 
کتاب های کمک درسی و افست نباشند. عالوه بر این، کتاب 

باید دارای برگه اعالم وصول باشد.
کتاب های داستان بزرگسال، نقد ادبی )تالیف(، مستندنگاری، 
شعر بزرگسال و کودک و نوجوان، به دلیل همپوشانی با جایزه 
بررسی  سال  کتاب  در  فجر  شعر  جایزه  و  آل احمد  جالل 

نمی شود.
که  می شوند  ارزیابی  و  داوری  جایزه  این  در  آثاری  تنها 
پدیدآورنده یا ناشر کتاب، کاربرگ ثبت نام را در تارنمای جایزه 

تکمیل و به همراه دو نسخه از کتاب ارسال کند.
ترجمه شده  آثار  اصلی  متن  فشرده  لوح  ارسال  همچنین 

الزامی است و آثار دریافت شده بازگردانده نخواهند شد.
در  ایران  اسالمی  جمهوری  کتاب سال  جایزه  دبیرخانه 
مستقر  اسالمی  ارشاد  و  فرهنگ  وزارت  کتاب  خانه  موسسه 
است. بیشترین فعالیت و کار نیز توسط موسسه خانه کتاب 
اندرکاران  دست  دیگر  و  پور  نیکنام حسینی  عاملی  مدیر  به 
این موسسه و همچنین معاونت امور فرهنگی وزارت فرهنگ 
و ارشاد اسالمی برای هرچه بهتر و باشکوه تر برگزار شدن این 

رویداد بزرگ فرهنگی انجام شده است.
این مراسم فردا با حضور حجت االسالم و المسلمین حسن 
روحانی رئیس جمهوری و سید عباس صالحی وزیر فرهنگ و 
ارشاد اسالمی با تجلیل از برگزیدگان به کار خود پایان خواهد 

داد.

 تعطیلی دولت ترامپ مانع حضور برندگان آمریکایی کتاب سال ایران شد


