روزنامه اقتصادی ،اجتماعی و فرهنگی

شماره 3915

فرهنگ

وزير ارشاد تشريح كرد
بسته حمايتي جديد از اصحاب رسانه حاوي چيست

ســيدعباس صالحي در
نشســت صميمي با اصحاب
فرهنگ و هنر كرمانشاه با بيان
اينكهخالقيتفرهنگيوهنري
هنرمندان استانهاي مختلف
كشوررشدچشمگيريداشته،
گفت :در حال حاضر بخش عظيمي از بار فرهنگ و هنر كشور بر
دوش هنرمندان استانهاست و استانها بايد بيش از دورههاي
گذشته در حوزه فرهنگ و هنر مورد توجه قرار گيرند.
او افزود :در همين راستا در سفرهايي كه به استانهاي مختلف
كشور داريم ،تفاهمنامههايي در راستاي توسعه زيرساختهاي
فرهنگيهنريوهمچنينحمايتازبرنامههايفرهنگيهنريبا
استانها منعقد ميشود كه روز گذشته تفاهمنامهاي با حدود۹۰
ميليارد تومان اعتبار با استان كرمانشاه منعقد كرديم.
وزير فرهنگ و ارشــاد اسالمي افزود :البته با اين اعتبارات
تمام مشكالت حوزه فرهنگ و هنر استانها مرتفع نميشود و
اميدواريم مكملهاي ديگري نيز براي كمك به حوزه فرهنگ و
هنر مورد استفاده قرار گيرد.
صالحي با اشاره به كمبود اعتبارات فرهنگي در كشور گفت:
تنها چند درصد اعتبارات كشور صرف امور فرهنگي ميشود و در
اين بين سهم كمي به وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمي ميرسد.
نميخواهم روضه فرهنگي بخوانم اما در اين شرايط بايد استفاده
حداكثري از منابع ببريم.
او با بيان اينكه نگاه ما نبايد روياپردازانه باشــد ،گفت :دوره
آرمانگرايي و روياپردازي تمام شــده ،امروز بايد آجر روي هم
بگذاريم تا شــايد بتوانيم زيرسقفي قرار بگيريم .وزير فرهنگ
و ارشــاد اســامي با بيان اينكه ظرفيتهاي قابل توجهي در
حوزه صنايع فرهنگي كشور داريم ،گفت :اگر به دنبال تحقق
اقتصاد مقاومتي هستيم ،بايد مسير حمايت از صنايع فرهنگي
را دنبال كنيم.
صالحي افزود :استانداران بايد در حوزه اقتصاد فرهنگ فعال
شوند و از ظرفيتهاي فرهنگي هنري استفاده كنند .او به موضوع
بيمه فعاالن فرهنگي و هنري نيز اشاره كرد و گفت :در اين زمينه
مسير جديدي را دنبال ميكنيم.
او افزود :اعتبارات ما در زمينه بيمه فعاالن فرهنگي محدود
است .با اين وجود سال گذشته توانستيم  ۱۰هزار فعال فرهنگي
جديد را بيمه كنيم و از  ۱۹هزار نفر سال  ۹۵به حدود  ۳۰هزار
نفر برسانيم.
صالحي در ادامه از تدوين بسته حمايتي جديد حمايت از
اصحاب رسانه خبر داد و افزود :معاونت مطبوعاتي جديد در حال
تدوين اين بسته است و در اين راستا تمام روشهاي حمايتي
گذشته لحاظ شده و موارد مثبت آن احصا ميشود.
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تامین اعتبار  ۲۵۰میلیون تومانی

نمابر88731431 :
تلفن سازمان آگهیها88534773 -4 -5 :
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كيصفر

مهمان امروز:

دن دليلو در تاريخ  ۲۰نوامبر  ۱۹۳۶در يك خانواده كاتوليك ايتاليايي طبقه كارگر به دنيا
آمد .در نوجواني عالقه چنداني به نوشتن نداشت .او تابستانها به عنوان پاركبان ،ساعتها وقت
خود را صرف راهنمايي و پارك ماشينها ميكرد .پس از فارغالتحصيلي از دانشگاه «فوردهام» در
«برونكس» با مدرك ليسانس در رشته هنرهاي ارتباطي در سال  ۱۹۵۸به حرفه آگهينويسي
روي آورد .وي بارها شغل خود را رها كرد و سرانجام به همان حرفه نويسندگي روي آورد« .من
ديگه نميخواستم كار كنم.اي كاش زودتر شروع ميكردم ولي آماده نبودم .من رمانهايي در سرم
داشتم ولي روي كاغذ كم ميآوردم .آنها هيچ هدف مشخصي نداشتند و به هيچ خواستهاي تن در
نميدادند .در سال  ۱۹۶۰شروع كردم روي اولين رمان م كار كردن .پيش از اين چند داستان كوتاه
نوشته بودم ».نخستين مجموعه داستان كوتاهش با نام « »The River Jordanدر سال ۱۹۶۰
منتشر شد و از آن پس تاكنون وي تقريبا  20مجموعه داستان كوتاه و  16رمان منتشر كرده است.
دليلو يكي از چهار نويسنده بزرگ زمانش شناخته ميشود كه توانسته بالغ بر  25جايزه معتبر
جهاني را از آن خود كند ،نخســتين جايزه را در ســال  ۱۹۷۹و آخرين جايزه را در سال ۲۰۱۰
دريافت كرد .خودش ميگويد بسيار متاثر از جيمز جويس ،ويليام فاكنر و ارنست همينگوي است.
دليلو رماننويسي پُستمدرن است كه تحت تاثير جاز ،فيلمهاي خارجي و اكسپرسيونيسم ذهني
است« .سر و صداي سفيد» هشتمين رمان دليلو است كه در سال  ۱۹۸۵منتشر شد و در همان
سال جايزه «كتاب ملي» و «حلقه منتقدان كتاب ملي» را از آن خود كرد.
كي صفر رمان جديد و فريبنده و درخشان دليلو با زباني كامال كنترل شده معياري است براي
سنجش تاريكيهاي اين جهان-تروريسم ،سيل ،قحطي،حريق و طاعون -در برار زيبايي و انسانيت
در همين زندگي روزمره با تمام دردها و عشقهايش.
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کافه کتاب

دن دُليلو

وقتي دولتآبادي تكان ميدهد!

«پدر جفري الكهارت ،راس با شصت و اندي سال سن و همسري به نام آرتيس كه رو به
مرگ است سرمايهگذار اصلي مجموعهاي دورافتاده و مرموز در بيابان است .در اين مجموعه
مرگ را در نهايت ظرافت مهار ميكنند .اين مجموعه بدنهاي داوطلبان را حفظ ميكند تا
بعد از مدتي با پيشرفتهاي تكنولوژيك و بيوشيميايي آنها را به زندگي بازگرداند».

گزارش

رييس سازمان ميراثفرهنگي و گردشگری:

نبود بودجه عامل تخریب آثار باستانی

رييس سازمان ميراثفرهنگي ،صنايعدستي
و گردشــگري گفت :براي پيشبرد برنامهها و
اهداف سازمان ميراثفرهنگي ،صنايعدستي و
گردشــگري در حوزه موزه و موزهداري نيازمند
افزايش مشــاركت عمومي و تقويت مشاركت
مديران مجموعههاي خصوصــي با موزههاي
دولتيهستيم.
به گزارش ايسنا ،علياصغر مونسان معاون
رييسجمهــور ديروز در مراســم روز جهاني
موزهها در موزه ملي ايران نخست با اشاره به روز
«فردوســي» گفت :زبان از بيان تاريخ ،تمدن و
هويت ايران بزرگ الكن است ،ايران كشوري است
كه تاريخ را ساخته است و بسياري از برهههاي
تاريخي را ايران بزرگ ساخته است و در جنگها و
دورانهايمختلفچهزمانيكهشكستخورديم
و چه زماني پيروز شديم ،هيچگاه فرهنگ ايران
لطمه نخورده و همواره يكدلتر و منسجمتر به
راه خود ادامه داده است و اين مسير را نيز همچنان
با انسجام و همدلي ادامه خواهيم داد.
او با بيان اينكه ما متعهد به نگهداشت ميراث
كشور هســتيم ،افزود :گذشتگان تالش كرده
و اين ميراث ارزشــمند را حفظ كردهاند ،ما نيز
تالش ميكنيم تا اين ميراث را حفظ كنيم و به
نسلهاي آينده تحويل دهيم.

او با تاكيــد بر اينكه تــاش ميكنيم تا
ميراثفرهنگي را با همه تنوع و گســتردگي با
همين بودجه حداقلي و دولتي حفظ كنيم ،ادامه
داد :با تمام وجود بهدنبال حفظ ميراثفرهنگي و
تاريخ و تمدن كشور هستيم .اين نويد را ميدهم
كه دوره خوبي را پشت سر خواهيم گذاشت و
از ميراثفرهنگي صيانت ميكنيم ،اما حتما نياز
داريــم تا درهاي جديدي را نيز باز كنيم ،ايران
كشوري بزرگ است و با اعتبارات دولتي شايد
امكان صيانت از اين ميراث ارزشــمند و بزرگ
امكانپذيرنباشد.
او افــزود :از نخســتين روزهاي فعاليتم در
ســازمان ميراثفرهنگي به يكي از موضوعاتي
كه به صورت جدي ورود پيدا كردم اســتفاده
از ظرفيتهاي مردمي در صيانت از حوزههاي
ميراثفرهنگي است و اعتقاد دارم بايد با استفاده
از ظرفيتهاي مردمي به مرمت بناهاي تاريخي
و فرهنگي بپردازيم كه خوشبختانه اين اقدامات
روند روبهرشدي را طي ميكند.
مونساندرادامهبهتخريبآثارفرهنگيتاريخي
اشاره كرد و افزود :دليل اين تخريبها اين نيست
كهماغفلتميكنيمامامسالهايناستكهابزارها
و اعتبارات ما محدود است و براي صيانت هرچه
بهتر از اين ميراثفرهنگي ارزشــمند نيازمند

استفاده از ظرفيتهاي مردمي هستيم .او ادامه
داد :بايد بتوانيم اين داشتههاي تاريخي را به همه
مردم دنيا عرضه كنيم .كشورهاي مختلف ساالنه
از طريق معرفي داشتههاي تاريخي ميليونها
گردشگر را به كشور خود جذب كردند و صاحب
ميليونها دالر شدهاند ،از اين رو ما نيز اگر بتوانيم
از اين داشــتهها استفاده كنيم ،سطح سازمان
ميراثفرهنگي ارتقا مييابــد و توجه دولت و
حاكميت به حوزه ميراثفرهنگي و گردشگري
بيش از پيش افزايش مييابد.
وزير فرهنگ و ارشاد اسالمي بيمه خبرنگاران،
حمايت از رسانهها و رفع مشكالت كمبود كاغذ
را از جمله موارد مدنظر در بسته حمايتي جديد
عنوان كرد .صالحي همچنين با بيان اينكه بايد
از مخدوش شدن و مبتذل شدن موسيقي ايراني
محافظت كنيم ،گفت :در اين راه بايد از ظرفيت
انجمنهايموسيقيبيشتراستفادهكنيم.
او همچنيــن با بيــان اينكه كرمانشــاه از
ظرفيتهاي ملي موسيقي كشور است ،گفت:
تقويت موســيقي بومي و محلي اين استان در
دستور كار قرار دارد.
صالحي در بخش ديگري از سخنانش به مفاد
تفاهمنامهمنعقدهبااستانداريكرمانشاهاشارهكرد
و گفت :اين تفاهمنامه چهار محور دارد كه يكي از
آنها ايجاد زيرساختهاي فرهنگي و هنري است
و بر اين اساس هفت مجتمع فرهنگي هنري در
شهرهاي اســتان احداث ميشود .احداث تاالر
مركزي شــهر ،مرمت مجتمعهاي فرهنگي و
هنري و كتابخانههاي مناطــق زلزلهزده و نيز
نوسازي فضاهاي فرهنگي نيز در اين تفاهمنامه
ديده شده است .او تقويت برنامهها و رويدادهاي
فرهنگي ،هنري و رسانهاي ،تقويت انجمنهاي
فرهنگي هنري اســتان و حمايت از مولفان و
اصحاب فرهنگ ،هنر و رسانه را از ديگر بخشهاي
اين تفاهمنامه عنوان كرد.
  در  ۵سال  ۱۵۰موزه در كشور احداث
شدهاند
رييس سازمان ميراثفرهنگي ،صنايعدستي
و گردشــگري در ادامه گفت :يكي از مهمترين
حوزههاي معرفي داشتههاي فرهنگيتاريخي ما
موزهها هستند ،خوشبختانه شاهد رشد احداث
موزهها هســتيم به گونهاي كه از  ۴۰۰موزه در
ابتداي دولت تدبير و اميد به ۶۵۰موزه رسيدهايم

كه رشد قابل مالحظهاي است.
او با بيان اينكه موزهها حتما بايد از حالت
ســكون خارج شوند و روند رو بهرشدي را آغاز
كنند ،افزود :در واقع موزهها بايد به محلي براي
تعامل و گفتوگو با كشــورهاي مختلف دنيا
معرفي شود ،در سال گذشته شاهد چند اتفاق
خوب در موزههاي كشور بوديم؛ اعتقاد من اين
است براي تداوم روند رو به رشد موزهها بايد از
مديران خالق بهره برد و اين را در ابتداي روزهاي
ورودم به سازمان ميراثفرهنگي نيز اعالم كردم و
خوشبختانه در حال حاضر شاهد اتفاقات خوب
در موزه ملي ايران هستيم و اين روند به خوبي
بايد ادامه يابد.
  بازديدازموزههادرسبدمصرفيخانوار
قرار گيرد
رييس سازمان ميراثفرهنگي ،صنايعدستي
و گردشگري در ادامه به لزوم برنامهريزي براي
افزايش توجه به موزهها و بازديد از موزهها اشاره
كرد و افزود :بازديد از موزهها بايد در سبد مصرفي
خانوار قرار گيرد.
اودرادامهبهبرنامههايسازمانميراثفرهنگي،
صنايعدستي و گردشگري در استفاده از اقدامات
جديد در موزهها اشاره كرد و افزود :خوشبختانه
امروزدربرخيازموزههاازظرفيتهايالكترونيكي
و نرمافزاري اســتفاده ميكنيم و موضوع بليت
الكترونيكي در برخي از موزههاي كشور اجرايي
شده اســت و اقدامات مهم از جمله استفاده از
ظرفيتهاي الكترونيكي و نرمافزاري ديگر بايد
از موزههاي مهم مانند موزه ملي ايران آغاز شود.
معاون رييسجمهور در ادامه به اهميت موزههاي
خصوصي اشــاره كرد و از مديران اين موزهها
درخواست كرد تا «مشاركت خود را با موزههاي
دولتي افزايش دهند» و افزود :اين آمادگي نيز در
ما وجود دارد تا به تقويت اين مشاركت كمك
كنيم چرا كه هرچه موزههاي خصوصي بيشتر
تقويتشوندوگسترشيابندشاهدرشدوتوسعه
موزههاي دولتي نيز هستيم.
او همچنيــن به طرح اشــتغال فراگير نيز
اشاره كرد و افزود :اين موضوع از سوي سازمان
ميراثفرهنگي بهصورت جدي دنبال ميشود و
در اين طرح ۱۴۵هزار شــغل در هر سه حوزه
ميراثفرهنگي ،صنايعدستي و گردشگري ايجاد
خواهد شد كه يك اتفاق بزرگ است.

سينما

كريستین استوارت بازيگر كه امسال از
اعضاي گروه داوري بخش اصلي جشنواره
فيلم كن است ،در اعتراض به قانون نپوشيدن
كفش بيپاشنه ،در حضور عكاسان كفشهاي
پاشنه بلندش را درآورد و با پاي برهنه روي
فرش قرمز رفت .بازيگر سرشناس با اين كار
بيانيهاي سياسي عليه كن و مقررات آن صادر

داور كن به پوشيدن كفش پاشنهدار اعتراض كرد

كرد .او در مراسم فرش قرمز فيلم اسپايك
لي كه با عنوان «مرد كوكلوس كالن سياه»
اكران شــد ،كفشهايش را در آورد .يكي از
مقررات جشــنواره فيلم كن اين است كه
خانمهاي حاضر در فرش قرمز نبايد كفش

بيپاشنه بپوشند .اســتوارت پيشتر نيز به
اين قانون كن اعتراض كرده و سال ۲۰۱۶
بــا درآوردن كفشهايش گفتــه بود :اصال
نميتوانم باور كنم كه من روي فرش قرمز
دارم راه ميروم و كسي جلوي مرا بگيرد و

خيلي محترمانه بگويد شما كفش پاشنهدار
نپوشيدهايد و من هم مجبور شوم به او بگويم
بله دوست عزيز نپوشيدهام.
اما مگر مجبورم كه بپوشم؟ بازيگر «گرگ
و ميش» افزود هر وقت دلش بخواهد كفش
پاشــنه بلند ميپوشــد و هر وقت نخواهد
نميپوشد.
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افتتاح خط تولید سلول انسانی

مجتمع فرهنگی -سینمایی -تجاری «هروی سنتر» با سه
سالن سینما  ۲۷اردیبهشت افتتاح میشود.
به گزارش «جهان صنعت» به نقل از روابط عمومی سازمان
امور سینمایی ،سمعی و بصری ،بنا بر مصوبه کمیسیون ماده ()۵
با راهاندازی سه سالن نمایش فیلم در مجتمع «هروی سنتر» از
این تاریخ به مدت ســه ماه به صورت موقت و با درجه کیفی
مدرن موافقت شده است.
ادامه فعالیت سالنهای یادشده منوط به ارائه تایید نهایی از
سازمان آتشنشانی و خدمات ایمنی است.
این مجتمع دارای ســه سالن نمایش با ظرفیت  ۸۷ ،۱۹۷و
 ۶۵صندلی و با درجه کیفی مدرن امکان مناسبی برای مخاطبان
سینما در شمال شرقی تهران خواهد بود.
مجتمع هروی سنتر در میدان هروی و در محدوده منطقه
 ۴شــهرداری تهران واقع است و دسترسی مناسبی به شبکه
بزرگراهی تهران دارد.
جعبه سیاه

پاسخ

سرپرســت دفتر طرحهای عمرانی وزارت فرهنگ و ارشاد
اسالمی اعالم کرد که بازسازی مجموعه تئاتر شهر با تعمیر و
نوسازی تاسیسات مجموعه آغاز میشود.
مسعود معمار سرپرست دفتر طرحهای عمرانی وزارت فرهنگ
و ارشاد اسالمی درباره وضعیت ادامه بازسازی مجموعه تئاتر شهر
که قرار بود طی جلسهای با مدیرکل هنرهای نمایشی مشخص
شــود ،به خبرنگار مهر گفت :جلسهای را با مدیرکل هنرهای
نمایشــی برگزار کردیم که منجر به این شد تا کار تاسیسات
مجموعه و نوسازی سیستم فاضالب و لولهکشی مجموعه تئاتر
شهر را نهایت از  ۲تا  ۳روز آینده شروع کنیم.
او با اشاره به تامین اعتبار حدود  ۲۵۰میلیون تومانی برای
نوسازی تاسیسات مجموعه تئاتر شهر ،افزود :با این کار معضل
تاسیسات و لولهکشی مجموعه برطرف میشود.
معمار درباره دیگر بخشهای مدنظر در فاز جدید بازسازی،
بیان کرد :قرار است وضعیت سالن چهارسو نیز مورد بررسی قرار
گیرد تا طی چند روز آینده روند آکوستیک کردن سالن ،تغییر
صندلیها و سیستم تهویه آن آغاز و انجام شود .سرپرست دفتر
طرحهای عمرانی وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی درباره وضعیت
بازسازی ماشینری سالن اصلی مجموعه تئاتر شهر نیز یادآور شد:
بازسازی ماشینری سالن اصلی نیازمند سه میلیارد تومان هزینه
است و ما برای این امر اوراق اسناد خزانه سهساله در اختیار داریم،
یعنی شرکت طرف قرارداد میتواند این اوراق را تبدیل به پول کند
یا  ۳سال آینده پول خود را دریافت کند .برای بحث ماشینری
سالن اصلی هم با یک شرکت دانشبنیان داخلی وارد مذاکره
شدهایم .او در پایان درباره زمان آغاز بازسازی ماشینری سالن
اصلی مجموعه تئاتر شهر عنوان کرد :اوراق ما برای هزینه کردن
تنها تا پایان تیرماه مهلت دارد و شرکت دانشبنیان مدنظر باید
به زودی تصمیم خود را اعالم کند .اگر با این شرکت که سطح
کیفی کارش باالست وارد کار نشویم ،مجبوریم سراغ شرکتهای
داخلی که با کمپانیهای خارجی همکاری میکنند برویم که این
امر هزینهها را باالتر میبرد.
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شماره پيامك30008388 :

گريه الزمها!
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تنظیف

هومن جعفري -اعالم شــده كه
 11مدير نجوميبگير به محل كار خود
برگشــتهاند .ما بخيل نيستيم و آرزوي
بيكاري براي كسي نداريم و از بازگشت
اين عزيزان خوشحال هم ميشويم فقط
سوال اينجاست كه كسي كه عادت كرده
بوده سالي يكي دو ميليارد تومان از يك محلي حقوق بگيرد حاال
به ســالي صد ميليون و صد و پنجاه ميليون رضايت ميدهد؟
پيشنهاد ميكنيم مثل اين فيلمهاي خارجي ،براي اين عزيزان
از روانشناس سازمان كمك بگيريد كه روحيهشان دچار مشكل
نشود! طفلكيها گناه دارند!
از طرفي گويا با استفاده از سامانههاي مدرن مالياتبگيري،
(اســمش اين نيست اما اسم واقعياش هم چيزي بيمعني
است در حد همين اسمي كه ما انتخاب كرديم) از خانوادهاي
رونمايي شده كه سال قبل  30هزار خودروي خارجي را وارد
كردهاند و هيچ مالياتي هم ندادهاند! البته نگران نباشيد ماليات
پولش را تا قران آخر از اين عزيزان گرفته و تازه دوستان را به
محافل قضايي هم معرفي كرده .پيشنهاد ميكنيم حاال كه
ماه رمضان هم نزديك است از اعضاي اين خانواده به عنوان
همان بدبخت بيچاره ويژه به برنامه ماه عسل دعوت شود! هم
يك تنوعي ميشود هم اينكه ميروند آنجا اشكي ميريزند و
حالشان خوب ميشود و با اميد برميگردند سراغ  30هزار
تا خودروي بعدي!

تبریز

13

صاحب امتیاز و مدیر مسوول :محمدرضا سعدی
قائم مقام مدیر مسوول :محمدرضا عدل
سردبیر :مسعود سليمي
تلفن ویژه مدیر مسوول88766151 :
تلفن تحریریه88731916 ، 88731952 ، 88731981 :
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محمدرضا ستوده
آقا يه تكون
آقا دو تكون
آقا گرد و خاكا رو بتكون
***
محموددولتآباديرقصيد.اينمهمترين
خبر چهار سال اخير در خاورميانه است .اگر ميگفتند سفارت
آمريكا از بيتالمقدس به تلآويو برگردانده شده ،اگر ميگفتند
بشار اسد از قدرت كنارهگيري كرده اگر ميگفتند روحاني و ترامپ
سر پل تجريش با هم قرار گذاشتهاند و با هم روبوسي كردهاند
راحتتر باور ميكردم تا اينكه محمود دولتآبادي در كنسرت گروه
ليان رقصيده است .اما مجبورم باور كنم چون فيلمش را ديدم.
محمودخان از جايش بلند شد .قسمتهاي پاييني بدنش را تكان
داد .كمي بندري رقصيد و به سبك بندريها دست زد.
دولتآبادي در واقع يك تكه اخم است كه يك نويسنده به آن
وصل است و رقصيدن دولتآبادي مثل اين است كه پوتين در
يك ويدئو قاسمآبادي برقصد .به عقيده من اين رقص از بعضي از
آثار محمودخان دلچسبتر بود .من سالها پيش اعالم كردم كه
ملت ما به شادي و حركات موزون نياز مبرم دارد و هر كس به
نوبه خود بايد در تحقق اين مهم گام بردارد!
بياييد اســتايل روشنفكري و متفكرانه را كنار بگذاريم و پا
جاي پاي محمود دولتآبادي بگذاريم .از جايمان بلند شــويم،
خودمان را تكان دهيم تا گردوغبار غم و اندوه از روي مان تكانده
شود .فعال مشخص نيست چه زماني به آزادي بيان ،دموكراسي
و آزادانديشــي برسيم .رقصيدن نقد است .همين را بچسبيم تا
ببينيم چه ميشود!
هموطن تكون بده..
ادبیات

ن نویسنده سال بریتانیا شد
فیلیپ پولم 

برندگان بخشهای مختلف جایزه کتاب بریتانیا با معرفی
ن به عنوان نویسنده سال معرفی شدند.
فیلیپ پولم 
به گزارش بیبیسی ،برندگان جایزه کتاب بریتانیا در
ن برای موفقیت
حالی اعالم شدند که امسالفیلیپ پولم 
قابل مالحظه در امر نویســندگی رمان به عنوان نویسنده
سال انتخاب شد .او همچنین جایزه بهترین کتاب صوتی
ن به
ســال را برای «زیبای وحشــی» با روایتمایکل شی 
خود اختصاص داد.
اما «حال النور اولیفنت کامال خوب است» که در فهرست
پرفروشترین کتابهای اول سال  ۲۰۱۷میالدی در جایگاه
دوم قرار گرفته ،عالوه بر کســب جایزه بهترین رمان اول
جایزه کتاب بریتانیا با غلبه بر برندگان شش بخش دیگر این
رویداد ادبی به عنوان برنده بهترین کتاب سال نیز انتخاب
شد .هیات داوران در توصیف این کتاب آن را اثری دارای
نگارش درخشان و یک پکیج کامل معرفی کردند.
جایزه کتاب بریتانیا امسال با رقابت نویسندگان مطرحی
چون مت هیگ ،لی چایلد ،فیلیپ پولمن ،آلی اســمیت،
مگی اوفــارل،جیمی اولیور،هلن دانمو ر ودیوید ویلیامز
همراه بود .در شاخه ادبیات داستانی «مخزن شماره »۱۳
نوشتهجان مکگرگو ر با غلبه بر «جدایی» نوشتهماریان
کیز« ،پیادهروی بردکیج» نوشتههلن دانمور« ،زمستان»
نوشتهآلی اسمیت« ،چطور زمان را متوقف کنیم» نوشته
پ جایزه را
گ و «شهر دوستان» نوشتهجوانا ترولو 
مت هی 
به خود اختصاص داد.
جایزه بهترین رمان جنایی و هیجانی نیز به «خشک»
نوشــتهجی م هارپ ر رسید .در این شاخه «خط نیمهشب»
نوشتهلی چایل د یکی از نامزدها بود.
ن و «نفرتی
«کلمات گمشده» نوشتهرابرت مکفارلی 
س به صورت مشــترک
که میدهی» نوشــته انجی توما 
برنده جایزه شــاخه بهترین اثر ادبیات کودک شدند .در
ن هم نامزد
این شاخه «زیبای وحشی» نوشته فیلیپ پولم 
کسب جایزه بود.
«چرا من دیگــر درباره نژاد با سفیدپوســتها حرف
ج در رقابت با چند اثر از جمله
نمیزنم» نوشتهرنی ادو -ال 
«من هســتم ،من هستم ،من هستم» نوشتهمگی اوفارل
برنده شاخه «ادبیات غیرداستانی :روایی» شناخته شد و
جایزه شاخه «ادبیات غیرداستانی :سبک زندگی» نیز به
«پنج ماده اولیه» نوشتهجیمی اولیو ر رسید.
ن با روایتمایکل
«زیبای وحشی» نوشتهفیلیپ پولم 
ن نیز برنده بهترین کتاب صوتی سال شد.
شی 
جایزه کتاب بریتانیا هر ساله از سوی مجله «بوکسلر»
برگزار میشود و هدف آن تقدیر از ناشران ،نویسندگان و
کتابفروشیهای موفق در عرصه فروش آثار ادبی است.

