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ُبمونی با همراهی حبیب مفتاح بوشهری منتشر شد

«یک بوس کوچولو» با صدای علیرضا آرا

دوازدهمین اثر رسمی گروه س ـ ـ ــیریا با نام ُ«بمونی» با همراهی حبیب مفتاح بوش ـ ـ ــهری ،نوازنده فلوت منتشر
شد .ترانه و آهنگ ُبمونی توسط محمد الریان بر اس ـ ـ ــاس قطعه فولکلور نوشته شده است .از آنسامبل سیریا
فروردین امسال آلبوم میزدوتایی منتشر ش ـ ـ ــد که جزو پرفروشترین آلبومهای امس ـ ـ ــال ایران بوده و اخیرا
نشان نقره  global music awardرا کسب کرده و به چاپ دوم هم رسیده است.

ادبیات و هنر

سوینا در آستانه زادروز بهمن فرمانآرا ،نسخه ویژه نابینایان فیلم سینمایی «یک بوس کوچولو» را
با صدای علیرضا آرا منتشر میکند .جامجم خبر داد که این نسخه امروز ساعت ۱۹در چارچوب برنامه
فیلمخانه از رادیو ســـــــوینا پخش میشود و پس از آن روی سایت ســـ ـــوینا در دسترس مخاطبان
قرار میگیرد.

ضمایــر [ایــن]
محمدامینهمدانیمعتقداستجشنوارههای
سینماییانیمیشنراجدینمیگیرند

تفاوت مهم جشنواره امسال

شاید «پسر دلفینی»
به فجر نرود

محمدامین همدانی ،تهیهکننده انیمیشن
« پـســر دلفینی» کــه بـهعــنــوان تنها انیمیشن
سینمایی در سـیو نـهـمـیــن ج ـشــنــواره فیلم
فجر حــضــور دارد ،بــه مهر گفته کــه جشنواره
م ـعــمــوال انـیـمـیـشــن را ج ــدی ن ـم ـیگ ـیــرد و اگــر
ام ـســال هــم اوضـ ــاع بــر هـمـیــن مــنــوال باشد
چ ـهبـســا پـســر دلـفـیـنــی در ج ـشــنــواره شرکت
پیدا نکند .همدانی دربــاره نگاه جشنواره فجر
بــه فـیـلـمهــای انیمیشن گـفـتــه :ای ـنکــه بــرای
انیمیشن در سـیو نـهـمـیــن ج ـشــنــواره فیلم
فجر سیمرغی در نظر گرفته نـمـیشــود ،تنها
یکی از گالیههای ماست .معتقدم بــرای دیده
شدن این انیمیشن در جشنواره باید اتفاقی
ر خ دهــد کــه در شــأن ایــن پ ــروژه بــاشــد چراکه
تولید آن چند ســال طــول کشیده ا ســت و به
نمایندگی از جامعه انیمیشن نباید ا جــازه داد
تجربه کملطفی جشنواره در دورههــای گذشته
تکرار شود.
ه ـمــدانــی دربـ ـ ــاره پ ـســر دل ـف ـی ـنــی و حــضــورش
در جـ ـش ــن ــواره تــو ض ـیــح داد :خــو شـبـخـتــا نــه
ب ـ ــازخ ـ ــورده ـ ــای ع ــال ــی داخ ـ ـلـ ــی و خـ ــارجـ ــی از
شه ــای خ ــص ــوص ــی ای ـ ــن ان ـی ـم ـی ـشــن
نـ ـم ــایـ ـ 
دا شـ ـتـ ـها ی ــم ک ــه نــش ــان از ب ــه ث ـمــر نشستن
ت ــاشه ــای ی ــک ت ـیــم بـ ــزرگ اسـ ــت ،و ب ــه نظر
مـیر ســد ا گــر جشنواره فیلم فجر بــه دلیل جو
سلبریتیهایی که طبعا دچارش میشود ،طبق
معمول بخواهد انیمیشن را ز یــر د ســت و پا
قرار دهد ،ممکن است که تصمیم دیگری برای
پسر دلفینی گرفته ش ــود .متأسفانه مطابق
ســنــوات گذشته ایــن احـتـمــال وج ــود دارد که
پسر دلفینی در ر شـتـههــای همسان بــا دیگر
آ ثــار داوری نشود ،رشتههایی مثل فیلمنامه،
تدوین ،موسیقی ،صداگذاری و ....مساله دیگر
ا یــن ا ســت که براساس قانون جشنواره فیلم
ف ـجــر  ،زمــانــی کــه یــک انیمیشن در جـشــنــواره
حضور دارد ،در بخش مسابقه شرکت نمیکند
و در خــار ج از مسابقه به آن پرداخته میشود
که ا یــن کــار بــرای انیمیشنی که حاصل زحمت
چندینساله استودیو اسکایفریم و حمایت
ســرمــایـهگــذاران بــوده کابوس اســت و اگــر این
پاسخ روشن نشود انصراف میدهیم.
همدانی تصریح کرده معموال پیش از جشنواره
فیلم فجر و عــد ههــای خوبی به آ ثــار انیمیشن
داده میشود اما در طول برگزاری جشنواره حتی
نــام آ ثــار در جــدول پخش برنامهها بهدرستی
در ج نمیشود و یا حتی سالن خوب و نشست
خبری مناسبی برای آن در نظر گرفته نمیشود،
ایـ ــن در ح ــال ــی اسـ ــت ک ــه م ـه ـمتــر یــن هــدف
شــرکـتکـنـنــدگــان در ج ـشــنــواره دیـ ــده شــدن
است.
همدانی گفته :امـیــدوارم شرایطی فراهم شود
کــه انیمیشن در همه بخشهای همسان با
فیلمهای دیگر وارد داوری شــود و اکــرانهــای
آن ه ـمــان ـنــد دیــگ ــر ف ـی ـل ـمهــا ب ــاش ــد .مـعــمــوال
معتقدند انیمیشن ب ــرای ک ــود ک ــان ا س ــت و
جشنواره فیلم فجر هم بچهبازی نیست و به
همین دلیل انیمیشن را در انتخات آ خــر قرار
م ـیده ـنــد .مـســالــه دیـگــر ایــن
است که وقتی یک فیلم
در ج ـ ـشـ ــنـ ــواره فـیـلــم
فــج ــر ت ــوس ــط ه ـیــأت
داوران دی ــده شــود،
نمیتواند سال آینده
در ج ـشــنــواره شــرکــت
کند ،به همین دلیل اگر
ق ــرار بــا شــد تصمیمی گرفته
ش ــود بــایــد قـبــل از دیــده
ش ــدن فـیـلــم تــوســط
هـ ـ ـ ـ ـ ـی ـ ـ ـ ـ ــأت
داوران
باشد.

در سالهای
اخیر در بین
اهالی ادبیات و
جشنوارههای
ادبی خیلی مرسوم
بودهاست که
در یک بخش
خاص ،دبیرخانه
جشنواره جایزه
بزرگی را معلوم
کند اما در نهایت
اعالم دارد هیات
داوران در بخش
موردنظر هیچ اثری
را شایسته عنوان
برگزیده ندانست!

هــمــانطــور ک ــه احــتــمــاال م ـیدانــیــد هــرســالــه
جــشــنــوارهای مــوســوم بــه جــشــنــواره فــجــر در
تمام حوزههای مختلف هنری برگزار میشود
کــه یــکــی از ای ــن ح ــوزهه ــا ،شــعــر اس ــت .البته
جشنواره شعر فجر که از ســال  1385آغــاز به
فعالیت کـ ــرده ،بــه نسبت ســایــر حــوز ههــای
هنری از هیاهوی رســانـهای کمتری بــرخــوردار
است .جشنواره شعر فجر ،از جایزه جشنواره
گرفته تــا برنامههای جانبی آن ،همه و همه
کمرمقتر از آن بوده که بتواند در این سالها
بـ ــرای مــثــال ب ــا جــشــنــواره ســیــنــمــایــی فــجــر و
هیاهوی بسیار بر سر اکران فیلمها و برگزیده
ش ــدن عــوامــل آنــهــا رقــابــت کــنــد .الــبــتــه باید
دانــســت کــه اوال ذات شعر و ادبــیــات نسبت
به هنرهایی نظیر سینما و موسیقی ،آرامتــر و
دورتر از حواشی است و ثانیا در فضای جهانی
نیز هنرهایی نظیر سینما و موسیقی از حیث
ارتــبــاط بــا عــامــه م ــردم از حـ ــوزهای نظیر شعر
بهمراتب جلوتر هستند و البته این مساله در
کشور ما ـ متاسفانه ـ شایعتر است.
جشنواره شعر فجر تا ســال  1392یعنی دوره
هشتم ،در بخشهای مختلف پــذیــرای آ ثــار
شاعران در موضوع آزاد بــود .از ســال  1393و
دوره نهم جشنواره به دبیری اسماعیل امینی،
مقرر شد که جشنواره شعر فجر از این پس
صرفا پذیرای کتاب در هر بخش باشد و چیزی
به نام برگزیده بخش شعر به معنای یک اثر ،
در ایــن جشنواره وجــود نداشته بــاشــد .این
مساله اظهارنظرهای مثبت و منفی بسیاری
داش ــت و تــا همین ام ــروز کــه دوره پانزدهم

جشنواره در حال برگزاری است ،نیز موافقان و
مخالفان بسیاری دارد.
ام ــس ــال نــیــز هــمــانــنــد س ــاله ــای گــذشــتــه،
تصمیم بر این بود که کتابهایی که در سال
قبل منتشر شدهاند ،در جشنواره شعر فجر
مــورد داوری قــرار گیرند .امــا تفاوت عمدهای
ک ــه نــســبــت ب ــه س ــال گــذشــتــه در ف ــراخ ــوان
جــشــنــواره اعــمــال ش ــده ب ــود ،آن ب ــود کــه در
سالهای پیش ،کتابها در سه بخش شعر
بــزرگــســال ،شعر ک ــودک و نــوجــوان و درب ــاره
شعر موردارزیابی قرار میگرفتند و در نهایت
هــرکــدام از ایــن بخشها برگزیدگان خــود را
داشتند .امسال در تقسیمبندیهای مربوط
به داوری آثــار جشنواره شعر فجر  ،تغییراتی
اعــمــال شــده و دبیرخانه جــشــنــواره بــه جای
3بخش ،در  5بخش پذیرای آثــار شاعران و
عــاق ـهمــنــدان اس ــت :شــعــر کــاســیــک ،شعر
نــو ،شعر مــحــاوره ،شعر ک ــودک و نــوجــوان و
دربـ ــاره شــعــر .ایــن دســتـهبــنــدی ت ــازه بــه این
مــعــنــاســت ک ــه ب ـخــش شــعــر ب ــزرگ ــس ــال در
پــانــزدهــمــیــن دوره جــشــنــواره خ ــود ب ــه سه
بـخــش مختلف تقسیم ش ــده و اشــعــار در
قالبهای گوناگون بهطور مجزا مورد بررسی
و داوری ق ــرار خــواهــنــد گــرفــت .ای ــن مساله
سبب میشود که بررسیها با دقت و ظرافت
بیشتری انــجــام شوند و شــاعــران حــوزههــای
مختلف و قــال ـبهــای گــونــاگــون شــعــری با
هم سنجیده نشوند .از ایــن منظر شاعران
قالبهای شعر نو و محاوره بیشتر از دیگران
از ایــن تقسیمبندی اظهار رضایت کرد هاند
چــرا کــه در واق ــع امــســال آنــهــا در زمــیــن بــازی

خــود و بــا شــاعــران هــم طیف خــود سنجیده
خواهند شد.
از طــرفــی عـ ــدهای نــیــز مــعــتــقــدنــد بــاتــوجــه به
ایـنکــه در ســال گذشته (یعنی ســال )1398
تــعــداد کــتــابهــای حــوزههــایــی نظیر شعر نو
و عــل ـیالــخــصــوص شــعــر مـ ــحـ ــاوره چــنــدان
ق ــاب ــل اعــتــنــا ن ـیــســت ،ایـ ــن ت ـقــســی ـمبــنــدی
دســتک ــم در ایـــن دوره جــشــنــواره کــارایــی
الزم را نــخــواهــدداشــت .آنــهــا گــمــان میکنند
ایــن تقسیمبندی صــرفــا بــه خــاطــر آن است
که برگزارکنندگان جشنواره نشان دهند به
شــاعــران قالبهای تــازه نیز فرصت و مجال
ع ــرض انـ ــدام دادهش ـ ــده و در نــهــایــت هیات
داوران جــشــنــواره ا مــســال در ایــن بخشها
هیچ بــرگــزیــدهای را اع ــام نــخــواهــدکــرد .کــاری
کــه در ســا لهــای اخیر در بین اهــالــی ادبیات
و جــشــنــوارههــا و جــشــنــوارههــای ادب ــی خیلی
مــرســوم بــودهاســت کــه در یــک بخش خــاص،
دبــیــرخــانــه جــشــنــواره جــایــزه بــزرگــی را معلوم
کند اما در نهایت اعــام دارد هیات داوران در
بخش موردنظر هیچ اثــری را شایسته عنوان
برگزیده ندانست! حــال باید نشست و دید
آیــا هــیــات داوران جــشــنــواره شعر فجر دوره
پانزدهم ،در دو بخش بهتازگی اضافه شده به
جشنواره ،کسی را به عنوان برگزیده معرفی
خواهندکرد یا خیر؟

دبیر علمی جشنواره و حرف و
حدیثها

اولین حاشیهای که پیرامون دوره پانزدهم
جــشــنــواره شــعــر فــجــر ای ــج ــاد ش ــد ،مــاجــرای

گزارشی از برگزاری پانزدهمین جشنواره بینالمللی شع

آخرین جشنواره
جشــنواره بینالمللــی شــعر فجــر را بایــد شــاخصترین جشــنواره ادبی

گروه فرهنگ و هنر

کشــور در زمینــه شــعر بدانیم .جوایــز متعــددی در طول ســال پذیــرای آ ثار
شــاعران حوزههای مختلــف ادبی هســتند اما جشــنواره شــعر فجــر را باید
معتبرترین این جوایز دانســت .غالبا برگزیدگان این جشنواره تا سالها در
کارنامــه خــود ،اولیــن عنــوان خــود را «برگزیــده جشــنواره شــعر فجــر » ثبت

میکننــد و همین حاکــی از اعتبــار این جایــزه و میــزان تشــخص آن در بین ســایر جوایز ادبی اســت.
جشــنوارهای که تا سال گذشته توسط بنیاد شــعر و ادبیات داســتانی ایرانیان بهعنوان متولی برگزار
میشــد و امســال با انحالل این بنیاد ،موسســهای تحت عنوان «خانه کتاب و ادبیات ایران» زیر نظر

دبــیــرعــلــمــی جــشــنــواره اسـ ــت .هــنــگــامــی که
سیدعباس صــالــحــی؛ وزی ــر فرهنگ و ارشــاد
اسـ ــامـ ــی ،در حــک ـمهــایــی ج ــداگ ــان ــه جعفر
ابراهیمی (شاهد) ،زکریا اخالقی ،محمدکاظم
کاظمی ،قربان ولیئی ،احمد نــادمــی ،افشین
عالء ،حمیدرضا شکارسری ،محمود اکرامیفر
و مــریــم جــالــی را بــه عــضــویــت هــیــأت علمی
پانزدهمین جــایــزه شعر فجر منصوب کــرد،
کمتر کسی گمان مـیکــرد از بین ایــن اسامی
مریم جاللی بــه عــنــوان دبیر علمی جشنواره
شعر فجر امسال انتخاب شود.
ان ــت ــخ ــاب ج ــال ــی م ــوج ــی از اعـ ــتـ ــراضـ ــات را
مــیــان بــســیــاری از شــاعــران پــدیــد آورد .حرف

اص ــل ــی و اس ــاس ــی ایـ ــن شـ ــاعـ ــران ایــن
بـ ــود ک ــه نـ ــام ج ــال ــی در بــیــن اهــالــی
ش ــع ــر ش ــن ــاخ ــتــهش ــده ن ـیــســت و
ای ـ ــن اسـ ــتـ ــاد دانـ ــشـ ــگـ ــاه صــرفــا
در فـ ــضـ ــای دا نـ ــشـ ــگـ ــاهـ ــی و
مـ ــحـ ــی ـ ـطهـ ــای آکـ ــادمـ ــیـ ــک
شــنــاخــتـهشــدهاســت .حال
اگ ــر بــنــای تصمیمگیران
ج ــش ــن ــواره شــعــر فجر
ب ــر ایـ ــن ب ـ ــوده بــاشــد
کـ ــه از ب ــی ــن اه ــال ــی
دانــشــگــاه کسی را
ب ــه ع ــن ــوان دبــیــر

پیشبینی جامجم از نامزدهای احتمالی پانزدهمین دوره جشنواره شعر فجر

شانس این کتابها بیشتر است

تصمیم گرفتیم با نگاهی به آمارهای امسال

امید رحمانی

و ب ـ ـ ــازار کـ ـت ــاب در س ـ ــال ج ـ ـ ــاری ،ت ـ ـعـ ــدادی از

فرهنگ و هنر

کتابهایی که در جشنواره شعر فجر امسال
احتماال شانس بیشتری را بــرای نامزد شــدن و
حتی دریافت جایزه دارند ،معرفی کنیم .اول این

کــه بعد از اع ــام نــامــزدهــا و بــرگــزیــدگــان میتوانیم درس ــت و غلط بــودن

واج شناسی شاهنامه  /جالل خالقی مطلق

پیشبینیهایمان را بسنجیم و دوم ،چــه ایــن کتابها در فهرست

نیز برای داوری آ ثار پیش روی خود دارنــد .البته باید دانست به

نامزدها باشند و چه نباشند ،تعدادی از کتابهای خوب حــوزه شعر را

واسطه شرایط خــاص کشوربه واسطه شیوع ویــروس کرونا،

بهخوانندگان جامجم پیشنهاد کــردهایــم .برخی از ایــن اسامی از میان

تعداد ایــن جشنوارهها بسیار انــدک بــوده و با معیارهای باال

نامزدها و برگزیدگان چند جشنواره ادبی در حیطه شعر انتخاب شدهاند

فقط سه جشنواره «جایزه ادبی قیصر امینپور »« ،جایزه ملی

کــه در آنها فقط کــتــابهــای شــاعــران در ســال  98مــورد ارزیــابــی و داوری

غ ــزل حــسـیــن ج ــالپ ــور » و «ج ــای ــزه ادبـ ــی م ـش ـهــد» بــرگــزار

قرار میگرفتند .یعنی همان جامعه آماری که داوران جشنواره شعر فجر

شدهاند.

نادرهکاران | ایرج افشار

کتــاب واجشناســی شــاهنامه از مهمتریــن آثار پژوهشــی ادبی
اســت کــه ســال گذشــته منتشــر شــده اســت .در ایــن کتــاب
کوشیده شــده با بهرهگیری از همه منابع موجود از متون کهن
گرفته تا بررس ـیهای کنونی،خوانش احتمالی فردوســی تعیین
شــود .بــرای ایــن کارنخســت وضعیــت هــر واژه در زبان پارســی
میانه بررســی شــده و ســپس در دســتنویسهای متون سده
پنجم ،خوانش واژگان در این
دو دوره ،در کنار توانش قافیه
در خــود شــاهنامه ،مهمترین
مــاک و دســتمایه در تعیین
خوانــش واژگان شــاهنامه
اســت .کتــاب توســط بنیــاد
موقوفــات دکتــر محمــود
افشــار و بــا همــکاری نشــر
سخن چاپ شده است.

در پایان شب خاکستری | احمدرضا احمدی

نــادرهکاران از ایــرج افشــار ســالها پیــش و بــه صــورت ناقص
منتشــر شــده بــود .آن نســخه یــک نســخه تکجلــدی بــود و
ســال 1398انتشــارات بنیاد موقوفــات دکتر محمود افشــار با
همکاری نشر سخن اقدام به انتشار این کتاب در دو جلد و در
شکلی بسیار وزین کرد .نادرهکاران ســوگواره ناموران فرهنگی
بهــای ایرج
و ادبــی اســت و خیل یهــا آن را یکــی از بهتریــن کتا 
افشار میدانند .در این کتاب،
بزرگان ادب و فرهنگ ایران به
مخاطب شناسانده شدهاند
و آثارشــان فهرس ـتوار در
کتــاب حضــور دارد .تاکنــون
کتابــی بــا ایــن حجــم و ایــن
کیفیت در خصوص شناخت
بــزرگان فرهنــگ بــه چــاپ
نرسیدهبود.

تعــداد کتابهــای احمدرضــا احمــدی ،دیگر از شــمار
بیرون رفته اســت .در پایان شب خاکستری تازهترین
مجموعه شــعر این شاعر نامآشــنای است .مضامین
اشــعار احمدی در ایــن مجموعــه ،نکوهــش جنــگ و
بیــزاری از آن ،رنــج مردم ســتمدیده در کنار عشــق ،روابط
انســانها و امید به آینده بهتر است که در تمام شعرهای
ا یــن مجموعــه بــه چشــم
میخــورد .نــام این کتــاب در
بیــن نامزدهای جایــزه ادبی
مشــهد در بخش شــعر آزاد
نیــز بــه چشــم میخــورد.
احمد رضا احمدی نماینده
نســلی اســت کــه شــعر
و ادبیــات را بــا تمــام وجــود
زندگی کردهاند.

چه عبرتهایی در جای خالی احتمالی شعر انقالب میان نامزدهای جشنواره شعر فجر امسال هست؟

آیــــــا ام ـ ــس ـ ــال جـــای
نــاشــران انقالبی میان
آ ثـــار شــرکـتکــنــنــده در
رقابت جشنواره شعر
فجر خالی اســت؟ این

فاطمه ترکاشوند

س ـ ـ ــوال ـ ـ ــی اس ـ ـ ـ ــت ک ــه

فرهنگ و هنر

میتوانیم با نگاهی به
آ ثــــاری بــپــرســیــم کــه به

صــورت بالقوه از ظرفیتی بــرای مطر ح شدن در
جشنواره شعر فجر برخوردارند.

چهاردهمین دوره جشنواره شعر فجر در
بهمن س ــال 98درحــالــی بــرگــزار شــد کــه اثــری
از ان ـتــشــارات شهرستان ادب در کــنــار آ ثــار
دیــگــری از چــشــمــه ،فــصــل پــنــجــم ،ایــهــام و
نزدیکتر به رقابت میپرداختند .یک دوره
پیشتر از آن در میان نامزدهای سیزدهمین
دوره جــشــنــواره ،نــام دو اثــر از س ــوره مهر و

الاقل حاضری بزنیم

شــهــرســتــان ادب در کــنــار آثــــار دی ــگ ــری از
چشمه ،فصل پنجم و سپیده باران به چشم
م ـیخــورد .بــدون تــردیــد نــاشــران سرشناس
کشور با رویکردها و ذائقههای مخصوص
بــه خــود شناخته میشوند و همین عنصر
هویتبخش در آث ــار آن ــان ج ــاری مـیشــود.
از طــرف دیگر حفظ تنوع و تکثر سالیق در
جشنواره شعر فجر عاملی است که میتواند
بــه وسعت دیــد آن قــوام ببخشد ،امــا غیراز
رویــکــرد هــیــات داوران جــشــنــواره ،عــوامــل
دیگری هم در ایجاد این وسعت دید سهیم
اس ــت از جمله ای ــن کــه نــاشــران و شــعــرا با
رویــکــردهــای مــتــفــاوت هــمــواره آثـ ــاری بــرای
عرضه در این عرصه رقابتی داشته باشند .به
نظر میرسد امسال جای این ناشران با آثار
هویتمندشان در جشنواره شعر فجر خالی
باشد .اما چرا این اتفاق افتاده است؟

ناشران چه میگویند؟

مــحــمــدامــیــن اکـ ــبـ ــری ،م ــدی ــر انـ ـت ــش ــارات
شــهــرســتــان ادب در پــاســخ بــه ای ــن ســوال
جــامجــم کــه ک ــدام عناوین کــتــاب شعر را در
سال  98به بازار عرضه کرده است ،میگوید:
«س ــال  98بــه عــلــت تــغــیــیــرات مــدیــریــتــی در
ان ـتــشــارات شهرستان ادب و بــرخــی دالیــل
دیگر  ،موفق به عرضه هیچ عنوان شعری به
بازار نشدیم».
او امـ ــا اض ــاف ــه م ـیکــنــد ایـ ــن انـ ـت ــش ــارات در
سـ ــال  99ت ــاک ــن ــون ب ــا پــنــج ک ــت ــاب شــعــر در
ب ــازار نشر حضور داشــتــه و تــا پــایــان امسال
س ــه ع ــن ــوان دی ــگ ــر را نــیــز ب ــه آن ــه ــا اضــافــه
خواهد کرد.
بــا ای ــن ح ــال بــاتــوجــه بــه ای ــن کــه جــشــنــواره
شــعــر فــجــر در هــر دوره کــتــا بهــای عرضه
شــده در ســال قبل را بــه داوری مینشیند،

عـ ــمـ ــا ان ـ ـ ـتـ ـ ــشـ ـ ــارات شـ ــهـ ــرسـ ــتـ ــان ادب
شــانــســی ب ــرای حــضــور در رقــابــت ای ــن دوره
نخواهد داشت.

از جوایز چه خبر ؟

بــررســی دیــگــر جــوایــز معتبر ا مــســال نظیر
کــتــاب س ــال قــیــصــر امــی ـنپــور(کــتــاب ســال
شعر جــوان) اما نشان میدهد دو عنوان از
انتشارات سوره مهر در میان نامزدهای این
جایزه حضور داشتند.
«بینظمی» اثــر احسان انــصــاری و «ایــن کوه
ســرش همیشه زیــر بــرف اســت» اثــر محمد
ع ــالــیزاده تــوســط ان ـتــشــارات س ــوره مــهــر در
رقابت جایزه کتاب سال شعر جــوان حضور
داشتند.
ام ــا ای ــن جــایــزه کــه اواخـ ــر آذرم ـ ــاه بــرنــدگــان
خود را اعــام کــرد ،نهایتا در میان برندگان و

