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به نام خدا
خداونـد مهربـان را از سـویدای دل شـکرگزاریم کـه بر ما مّنت 
نهـاد تا توفیق برگزاری هفدهمین دورة جشـنوارة کتاب سـال 
شـهید غنی پـور را داشـته باشـیم؛ جشـنواره ای که بـا نام یک 
شـهید عزیـز، حبیـب غنی پـور و پایه گـذاری مـردی نجیـب و 
ادیـب، امیرحسـین فـردی شـکل گرفتـه اسـت و همچنـان 
بـا پافشـاری بـر انگیزه هـا و اندیشـه های نـاب آنـان، بی ادعـا و 

مخلصانـه، به مسـیر خـود ادامـه می دهد.
ایـن جشـنوارة مردمـی و مسـجْد نهـاد، تـاش دارد تـا ضمن 
معرفـی آثـار تألیفـي برتـر ادبیـات داسـتانی، بـا توجـه بـه 
سـنجه های ادبی و بن مایه های انسـانی و دینـی، گامی هرچند 
کوچـک، در بهبود کیفیت ادبیات داسـتانی معاصر بـردارد و در 

تقویـت فرهنـگ مطالعـه در جامعه مؤثر باشـد.
ایـن جریان ادبی و فرهنگـی، در چهارچوب مرامنامة خودـ  که 
بر اسـاس افکار زنده یاد امیرحسـین فردی تدوین شـده اسـت 
ـ ضمـن احتـرام بـه همـة پدیدآورندگان و ناشـران، بر اسـاس 
رویکردهـای محتوایـی و انگاره هـای ذهنی خود، آثـار را داوری 
می کند و هر سـاله در اسـفند ماهـ  همزمان با سـالروز شهادت 

حبیـب غنی پـورـ  آن ها را معرفـی می نماید.
ایـن نهـاد مردمی که به هیچ حزب و گرایش سیاسـی وابسـته 
نیسـت، ضمـن تأکیـد بـر بنیادهـای فکـری اصیـل انقابـی و 
اسـامی و شـگردهای خـاق و معیارهـای  حرفـه ای ادبیـات 
داسـتانی، معتقد اسـت در فضای فرهنگ، بایسـتی امکان بیان 
اندیشـه ها و تلقی هـای گوناگـون وجـود داشـته باشـد و الزمة 
ایـن فضـای آزاد اندیشـانه، سـیطرة تفکـر نقاد و خـاق بر این 
فضـا اسـت. ایـن جشـنواره، پیشـاپیش دسـت همـة منتقدان 
ادبـی را صمیمانـه می فشـارد و  امیـدوار اسـت با اقبـال جدی 
رسـانه های نوشـتاری و دیـداریـ  شـنیداری و خبرگزاری هـا، 
اشـتیاق بـه نقـد علمـی و منصفانـة آثـار ادبـی و جریان هـای 

فرهنگـی، بیـش از پیـش فراهم شـود.
در ایـن دورة جشـنواره، داوران در سـه بخـش »کـودک«، 

»نوجـوان« و »رمان بزرگسـال« به داوری آثار ادبیات داسـتانی 
تألیفـی  سـال ۱۳۹۵ پرداختنـد.  ضمـن تأکیـد بـر اهمیـت 
دیدگاه هـای هـر یـک از گروه هـای داوری، اسـامی داوران، 
نامزدهـای دریافـت جایـزه و نیـز آثـار برگزیده )کتاب سـال( و 

تقدیـری، بـه شـرح زیـر معرفـی می شـود:

الف( بخش کودک
داوران: محمدحسن حسینی، شهرام شفیعی و ناصر نادری

نامزدهای دريافت جايزه: 
éاسکلت بخشنده، اثر محمدرضا شمس، نشر هوپا؛ 

éاز ایـن طـرف نـگاه کـن، اثر علـی خدایـی، انتشـارات کانون 
پـرورش فکـری کـودکان و نوجوانان؛

éایا؛ نگهبان باغ وحش، اثر زهرا فرشاد، نشر هوپا؛
éقصه های کوچولو، اثر فریبرز لرستانی، انتشارات ساز و کار؛

éقصه های الفبا، اثر محمدرضا شمس، نشر هوپا.

هیئـت داوران، ضمـن قـدر شناسـی از همـه پدیدآورنـدگان و 
ناشـران حوزة ادبیات داسـتانی  کودک در سـال ۱۳۹۵، از بین 
۷۴۰ عنـوان اثـر پس از دو مرحله داوری، آثـار فوق را به عنوان 

نامزدهـای دریافت جایـزه معرفی کردند. 
ارزش موضوعـی )دفـاع  بـر  تأکیـد  éهیئـت داوران، ضمـن 
مقـدس( کتـاب ایـا؛ نگهبـان باغ وحـش، نشـان زرین حبیب 
و لـوح تقدیـر جشـنواره را به دلیل »حـس کودکانـه« و »زبان 
شـیرین و سـاده« اهـدا می کنـد بـه خالـق کتـاب قصه هـای 

کوچولـو، فریبـرز لرسـتانی از انتشـارات سـاز و کار. 
éهیئـت داوران، تندیـس و نشـان زریـن حبیـب و لـوح تقدیر 
بـه دلیـل  بـه عنـوان کتـاب سـال )برگزیـده(  جشـنواره را 
»خاقیت مناسـب« و »هوش بصری« و »زبـان جذاب و گیرا« 
اهـدا می کنـد بـه خالـق کتـاب از ایـن طـرف نـگاه کـن، علی 
خدایـی از انتشـارات کانون پرورش فکری کـودکان و نوجوانان.

بیانیۀ پايانی هفدهمین دورۀ جشنوارۀ 
کتاب سال شهید حبیب غنی پور
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ب( بخش نوجوان
داوران: حبیب یوسف زاده، مصطفی خرامان و خسرو باباخانی

نامزدهای دريافت جايزه:
éمثل هیچ کس، اثر سپیده خلیلی، نشر قدیانی؛

éشـب بخیـر تُرنـا، اثـر جمال الدیـن اکرمـی، انتشـارات کانون 
پـرورش فکـری کـودکان و نوجوانان؛

éآلبالو پلو، اثر زهرا حیدری،  نشر قدیانی؛
éمسافرت، اثر سهیل علوی زاده، نشر شکوفه )امیرکبیر(.

هیئـت داوران از بیـن ۱۴۰۳ عنـوان اثـر در مرحلـة مقدماتـی 
)ریـزش اولیـه( و ۸۳ عنـوان در مرحلة نیمه نهایـی، آثار فوق را 

بـه عنـوان نامزدهـای دریافـت جایزه معرفـی می کند.
éمتأسـفانه هیئـت داوران در این بخش هیچ اثری را شایسـتة 
اثـر برگزیـدة جشـنواره )کتاب سـال( نشـناخت و از میـان این 
نامزدهـا بـه دلیل »لحظـه پردازی هـای عاطفـی و تأثیرگذار«، 
»کشـش و تعلیـق«، »زبان صمیمی و لحن متناسـب با فضای 
داسـتان« و »شـخصیت پردازی روان شناسـانه و ایجـاد فرصـت 
هم زادپنـداری بـرای مخاطـب«، لـوح تقدیـر و نشـان زریـن 
حبیـب را بـه عنوان اثر شایسـتة تقدیـر اهدا می کنـد به خالق 

کتـاب مثـل هیچ کس، سـپیده خلیلـی از انتشـارات قدیانی.

ج(  بخش رمان بزرگسال
داوران: احمد دهقان، ابراهیم زاهدی مطلق و گلعلی بابایی

نامزدهای دريافت جايزه:
éپدر کشتگی، اثر سلمان امین، انتشارات ققنوس؛

انتشـارات  اثـر محمـد علـی رکنـی،  نیفتـاد،  éسـنگی کـه 
معرفـت؛ کتابسـتان 

éبی کتابی، اثر محمدرضا شرفي خبوشـان، انتشـارات شهرسـتان 
ادب؛

éایـن مـرد از همـان موقـع بـوی مـرگ مـی داد، اثـر محمـد 
حنیـف، انتشـارات اسـم؛

éبرج سکوت، اثر حمیدرضا منایی، انتشارات نیستان.
 هیئـت داوران از بیـن ۴۹۴ اثر، آثـار فوق را به عنوان نامزدهای 

دریافت جایـزه معرفی کرده اند.
éهیئـت داوران نشـان زریـن حبیـب و لـوح تقدیـر را به دلیل 
»تحقیـق ادبـي و فضاسـازي مناسـب تاریخـي« بـه عنـوان 
اثـر شایسـتة تقدیـر اهـدا می کند بـه خالـق کتـاب بي کتابي، 

محمدرضـا شرفي خبوشـان از انتشـارات شهرسـتان ادب.
éهیئت داوران تندیس، نشـان زرین حبیب و لوح تقدیر  را به 
دلیـل »اسـتفاده از عناصر دیني براي ارائه داسـتاني عمیق« به 
عنـوان اثـر برگزیده )کتاب سـال(  اهدا می کنـد به خالق کتاب 

سـنگی که نیفتاد، محمد علی رکنی از انتشـارات ققنوس.
بـه امیـد روزهـای آفتابـی و بهتر بـرای ادبیات داسـتانی خاق 

و متعهـد ایران.

شورای نويسندگان مسجد جواداالئمه علیه السالم
                                                                  اسفند ۱۳۹۶

3



به نام خدا
آمـار آثـار تاریخی و ترجمة حـوزه ادبیات داسـتانی کودکان در 
سـال ۱۳۹۵ بر اسـاس سـایت خانة کتاب، حـدود ۱۷۰۰ جلد 
اسـت.   گـروه داوری بخـش کودک تاش کرد بـا بازنگری این 
آثـار، تعـداد ۷۴۰ اثـر تألیفی خاق در چرخـه داوری قرار دهد. 
از بیـن این آثـار، ۳۵۰ عنوان از کیفیت بهتری برخـوردار بود و 
در نهایـت، ۱۵ اثـر به مرحلة پایانـی داوری رسـید.  از این آثار، 
پنـج اثـر زیر به عنـوان نامزدهای دریافت جایزه معرفی شـدند:

é اسکلت بخشنده، اثر محمدرضا شمس، نشر هوپا؛ 
éاز ایـن طـرف نـگاه کـن، اثـر علـی خدایـی، کانـون پـرورش 

فکـری کـودکان و نوجوانـان؛
éایا؛ نگهبان باغ وحش، اثر زهرا فرشاد، نشر هوپا؛

éقصه های کوچولو، اثر فریبرز لرستانی، انتشارات ساز و کار؛
éقصه های الفبا، محمدرضا شمس، نشر هوپا.

چند نکته
داوران بخـش کـودک، بـا تحلیـل آثار حـوزة ادبیات داسـتانی 
تألیفـی خـاق سـال ۱۳۹۵، نکات زیـر را قابل تأمـل می دانند:

۱.  سـیطرة فناوری هـای نـو و جذابیت های بازی هـای رایانه ای 
و همه گیـر شـدن ابـزار ارتباطی همچون تلفن همـراه و حضور 
پـر نقـش کانال  های اجتماعـی در بین کـودکان، عـاوه بر آثار 
مثبـت، به لحاظ کاسـتن دورة کودکی، اسـتانداردهای عاطفی 
و حرکتـی آن، در کمرنـگ سـاختن عناصـر بـازی و خاقیـت 
و شـادی، دغدغه هـای جـدی را در بیـن کارشناسـان تربیـت 

کـودک پدید آورده اسـت.  
بـا توجـه بـه ایـن چالـش بنیادیـن، نقـش ادبیـات کـودک و 
متولیـان آن چیسـت؟  عدم توجه پدیدآورنـدگان این بخش به 
مسـئلة  فناوری هـای نـو در تار و پـود داسـتان ها، پدیدة خوبی 

نیسـت و جای نگرانـی دارد. 
2.  اگرچـه تعامـل بـا فرهنگ  ملـل درحـوزة ادبیات داسـتانی 

امـری سـتوده اسـت، امـا اگـر در مسـیر حرفـه ای و اخاقـی 
خود نباشـد، آشـفتگی و نابسـامانی فرهنگیـ  زبانـی به وجود 

می آورد.  
غلبـة آثـار ترجمـه بـر آثـار تألیفـی در نشـر ادبیات داسـتانی 
کـودک، خوشـایند نیسـت. بویژه اگـر این حالت ناشـی از عدم 
رعایـت قوانین کپـی رایت،ارزانی آماده سـازی و تصویرگری آثار 

ترجمـه ای و پاییـن بـودن حق الزحمـة مترجمان و...  باشـد.
۳.  حضـور برخی ناشـران پر انرژی بـا عناوین متعدد در ادبیات 
داسـتانی خـاق )تألیـف و ترجمـه( اگر با رعایـت اصول علمی 
و اخاقی باشـد، نوید آینده ای روشـن در نشـر ادبیات داستانی 
کـودک را خواهـد داد، ولـی اگـر بـدون رعایـت شـرایط بومی 
)فرهنگـی و روانـی( و هنجارهـا و ارزش هـای ملـی و دینـی و 
اصـول حرفـه ای ترجمـه باشـد، عاملی آفـت زا و آسـیب آفرین 
خواهـد شـد.  ولنـگاری در فانتـزی غربـی و ترویـج فرهنـگ 
اباحه گـری و خشـونت و فروکاسـتن حساسـیت های اخاقی و 
فرهنگی که جزو نوامیس فرهنگی ایرانی ـ اسـامی اسـت ـ از 
آثـار شـوم این سـیاب ویرانگر عرصة فرهنـگ و ادب در عرضة 
ترجمه هـای ولنگارانـة آثار ادبیات داسـتانی غربـی خواهد بود.

* * *
داوران بخـش کودک، ضمن قدرشناسـی از همة پدیدآورندگان 
و ناشـران حـوزة ادبیـات داسـتانی در سـال ۱۳۹۵ و تأکیـد بر 
ارزش موضوعـی )دفـاع مقـدس( کتـاب »ایـا، نگهبـان بـاغ 
وحـش« نوشـتة زهـرا فرشـاد، کتـاب »از این طرف نـگاه کن« 
نوشـته و تصویرگـری علی خدایی از انتشـارات کانـون پرورش 
فکـری کـودکان و نوجوانـان را بـه دلیل »خاقیت مناسـب« و 
»هـوش بصـری« و »زبان جذاب و گیرا« به عنـوان اثر برگزیدة 
سـال ۱۳۹۵ کتـاب سـال معرفـی می نماینـد و نیـز کتـاب 
»قصه های کوچولو« نوشـتة فریبرز لرسـتانی از انتشـارات سـاز 
و کار را بـه دلیـل »حـس کودکانه« و »زبان شـیرین و سـاده« 
بـه عنوان اثر شایسـتة تقدیر )اثـر تقدیری( سـال ۱۳۹۵ اعام 

مـی کند.

ديدگاه داوران بخش کودک هفدهمین دورۀ 
جشنوارۀ کتاب سال شهید حبیب غنی پور
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ديدگاه داوران بخش نوجوان هفدهمین دورۀ 
جشنوارۀ کتاب سال شهید غنی پور

به نام خدا
جشـنواره های فرهنگـی عموماً فرصت و مشـوق هایی هسـتند 
تضـارب  و حتـی  اندیشـه ها  و جلوه گـری  هنرنمایـی  بـرای 
دیدگاه هـا دربـارة زندگـی و تـاش بـرای گسـترش طـول و 
عـرض و ارتفـاع و عمـق آن.  چنین جشـنواره هایی به روزهای 
زاللـی می ماننـد کـه بعضی هـا می تواننـد در آن هـا آبتنـی 
کننـد و بـرای بعضی هـا راه های هسـتند برای وصل بـه دریا و 
درآمیختـن و تعامـل با تمـام رودهایی که سـهمی در پیدایش 
ایـن دریـا داشـته انـد.  با ایـن وصـف، جشـنواره های ادبی، به 
 ویـژه نـوع داسـتانی آن هـا بام هایـی هسـتند که نویسـندگان 
می تواننـد بافته هـای ذوق و احسـاس خـود را بـر فـراز آن هـا 
عرضـه نماینـد و مجـال بازیابـی لحظه هـای از دسـت رفتـه و 
احیـای حس هـا و تجربه های نهفته در آن هـا را برای مخاطبان 
خـود فراهـم سـازند و بـر ادراک آن ها از جهان پیرامون شـان و 

الجـرم بر رفتارشـان تأثیـر بگذارند.
در ایـن میـان، گـروه سـنی »نوجوانـان« شـاید مغفول تریـن 
مخاطـب ادبیات داسـتانی باشـند؛ زیرا اوالً بـه دالیلی همچون 
دورخیـز بلنـد و چند سـاله برای پـرش از مانع کنکـور یا انواع 
سـرگرمی های فرصت سـوز مجـازی، مجالـی بـرای بهره مندی 
از ادبیـات داسـتانی اصلـی ندارنـد. ثانیاً بـر بازار تولیـد ادبیات 
داسـتانی ایـن گـروه سـنی، چنـان رکـودی حاکـم اسـت که 
تقریبـاً می شـود گفـت عرصـه از ادبیـات بومـی غنـی خالـی 
اسـت. از یـک طـرف، موجـی از داسـتان ها و رمان های ترجمه 
و بیگانـه بـا مقتضیـات بومـی و فرهنگـی مـا ویترین هـای 
کتـاب فروشـی ها را بـه اشـغال خـود درآورده اسـت. از سـوی 

دیگـر، آثـار نویسـنده های داخلـی بـه اسـتثنای تـک و توکی 
از آن هـا، آن قـدر نخواندنـی و بی توجـه به روحیـات مخاطبان 
خـود هسـتند کـه نمی تواننـد ایـن گـروه سـنی کنجـکاو و 
تشـنة هیجـان و آگاهـی را جذب و نقش »شبیه سـاز زندگی« 

برایشـان ایفـا نمایند.
بـا همـة این احوال، جشـنوارة شـهید حبیب غنی پـور از زمان 
شـکل گیری تاکنون تاش کرده اسـت گامـی هر چندکوچک 
در معرفـی ادبیـات داسـتانی هنرمندانـه و متعهـد بـردارد و 
همچـون شـاخص و آینـه ای دور از اعوجـاج و سـمت و سـوی 
مغرضانـه، در حـد بضاعـت خویـش، کمـک حـال مخاطبان و 
پدیدآورنـدگان ادبیـات داسـتانی باشـد؛ زیـرا بـاور دارد رهایی 
از سـوء تغذیـة فرهنگـی و پرورش متـوازن یک نسـل کارآمد، 
بیـش از هرچیـز مرهـون خـوراِک فرهنگـِی بـا کیفیـت و 

ارگانیک اسـت. 
شـکی نیسـت که حفـظ هویـت و اسـتقال یک ملـت زمانی 
تحقـق می یابـد که بتوانـد نهال ارزش هـای متعالـی را در روح 
و جـان فرزندانـش بنشـاند و بـرای چنیـن امر خطیـری، هیچ 
چیـز با داسـتان های شـورانگیز که بـر روح و جان آنها رسـوخ 

نمایـد، برابـری نمی کند.
بخـش نوجـوان جشـنوارة انتخـاب کتاب سـال شـهید حبیب 
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غنی پـور برخـاف برخی جشـنواره هایی کـه فقط بـه فراخوان 
اکتفـا می کنند و صرفـاً آثار ارسـالی ناشـران و پدیدآورندگان را 
مدنظـر قرار می دهند، امسـال در هفدهمیـن دورة خود نیز کار 
خـود را از فهرسـت رسـمی »خانـة کتاب« آغـاز کرد و بـا مرور 
بیـش از ۱2۷2 عنـوان کتـاب و کنارگذاشـتن آثـار غیرمرتبـط 
همچـون بازآفرینی هـای متـون کهـن، ترجمه هـا، مجموعـه 
داسـتان های کوتـاه و همچنیـن آثـار چاپ شـده در سـال های 
گذشـته ـ که برخی ناشـران در چاپ های جدید خود به عنوان 
چاپ نخسـت معرفی کـرده بودندـ  در نهایت تعـداد ۷۹ عنوان 
رمـان نوجـوان چاپ ۱۳۹۵ را در چرخة قضاوت و داوری قرار داد 
که طی سـه نشسـت متوالی گـروه داوری )حبیب یوسـف زاده، 
مصطفـی خرامان و خسـرو باباخانـی( هربار تعـدادی از این آثار 
از رقابـت بـا سـایران باز ماندند و در نهایت، جلسـة پایانی که در 
روز دوشـنبه 2۷ آذر ۱۳۹6 تعداد چهار عنوان کتاب نامزد دورة 

هفدهم جشـنواره شـدند که عبارتند از:

é مثل هیچ کس، اثر سپیده خلیلی، نشر قدیانی؛
é شـب بخیـر ترنا، اثـر جمال الدیـن اکرمی، انتشـارات کانون 

پـرورش فکری کـودکان و نوجوانان؛
é آلبالو پلو، اثر زهرا حیدری، نشر قدیانی؛

é مسافرت، اثر سهیل علوی زاده، نشر شکوفه )امیرکبیر(.

گـروه داوری ضمـن احتـرام بـه تـاش نویسـندگان محتـرم، 
در ایـن دوره هیـچ اثـری را شایسـتة رتبـة اول و حائـز عنوان 
»کتاب سـال« ندانسـت و از میان این نامزدها، سـرانجام رمان 
»مثـل هیچ کس« را بـه دالیل »لحظـه پردازی های عاطفی و 
تأثیرگذار«، »کشـش و تعلیق مناسـب«، زبان صمیمی و لحن 
متناسـب با فضای داستان«، شـخصیت پردازی روان شناسانه و 
ایجـاد فرصـت« و »هم ذات پنداری و تجسـم بـرای مخاطب«، 
شایسـتة تقدیـر اعـام کـرد. گفتنـی اسـت، نویسـنده در این 
اثـر خانوادهـای را بـه تصویـر کشـیده اسـت کـه قـرار اسـت 
نـوزادی بـه جمـع آن هـا اضافـه شـود. پـدر خانـواده کـه در 
انتظـار تولـد »پسـر« اسـت، وقتـی متوجـه ناقص بـودن نوزاد 
میشـود، رفتـارش به کلـی تغییـر می کنند و چالـش محوری 

داسـتان شـکل می گیرد. سـپیده خلیلی با اشـراف به ظرفیت 
شـناختی راوی داسـتان و به تصویر کشـیدن طرز مواجهة او با 
مسـائل خانواده، در این اثر کوشـیده اسـت بـه مصاف ذهنیت 
غلـط و نابه جـا و زیانبـار از کـودکان معلول بـرود و مخاطب را 

در عمیق تـر ایـن کـودکان سـوق دهد.
الزم بـه ذکـر اسـت در فراینـد داوری این نکات قابـل تأمل به 

نظر داوران رسـید:
۱.  متاسـفانه غلبة آثار ترجمة داسـتانی نوجوانان نگران کننده 
اسـت. بـه طـوری که قریـب ۷۵ درصد آثار را شـامل می شـود. 
آن هـم ترجمه هایـی که در گزینـش آن ها نگاه تجـاری حاکم 
بـوده و بـه ندرت آثـاری یافت می شـود که از نظـر تاثیرگذاری 
بـا رسـالتی که بـرای داسـتان تعریف شـده، همخوانی داشـته 
باشـند. ایـن داسـتان های غالباً کم مایـه، گاهی چنان وابسـته 
بـه بافتـار )Context( فرهنگ مبدأ هسـتند که جـز اتاف وقت 
و سـردرگمی ثمـری ندارند. کثیـری از این آثار که خشـونت و 
سـحر و جـادو بـرای جـذب مخاطـب چاشـنی خـود کرده اند، 
بـه هیـچ وجـه در خـور جامعه ای کـه به دنبـال هویـت ایرانی 
و اسـامی اسـت، نیسـتند. تأثیـر ایـن فرآورده هـای خـوش 
طعـم و بـدون ارزش غذایـی گاه تـا حدی اسـت که عـده ای از 
نویسـندگان بومـی را نیـز به گرته بـرداری فرمـی و محتوایی از 
آنـان سـوق داده و منجـر به خلق آثـاری »خارجی زده« شـده 
اسـت؛ به طـوری که میتوان گفـت و پدیدة »اسـتحالة مؤلف« 

روبه رو هسـتیم.
2. در اغلب آثار، سـوژه ها تحت تأثیر نوستالژی و دلبستگی های 
دیروز نویسـندگان هسـتند و کمتر داسـتانی یافت می شود که 
پیرنـگ آن هـا برآمده از نیازها و مسـائل مخاطب امروز باشـد و 

با روحیات زبان وی تجانس داشـته باشـد. 
در خاتمـه گـروه داوران بـرای ارتقـای سـطح کیفـی ادبیـات 
داسـتانی نوجوانان، نظـر پدیدآورندگان و ناشـران محترم را به 

نـکات ذیـر جلـب می کند:
é توجـه به ارزش هـا و فرهنگ بومـی و درونمایه های معطوف 

به سـبک زندگی اسـامی و ایرانی،
é توجـه بـه تناسـب پیرنـگ و سـایر عناصـر داسـتانی بـا 

مخاطبـان، سـنی  مقتضیـات 
é نوآوری در سوژه و اجتناب از کلیشه های تکراری،

é گرایش به معنی گرایی در جهان داستان.
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به نام خدا
گـروه رمان بزرگسـال بـا داوری آقایـان ابراهیم زاهـدی مطلق، 
گلعلـی بابایـی و احمـد دهقـان گرد هـم آمدند تـا برترین های 

ایـن بخـش را در سـال ۱۳۹۵ به داوری بنشـینند:
خداوند را سـپاس که بار دیگر ما را در راه داوری رمان بزرگسـال 
کتـاب سـال حبیب عزیـز قـرار داد تـا بتوانیم سرگذشـت یک 
سـال ادبیات داسـتانی کشـورمان را با نام این نویسـندة شـهید 
ورق بزنیـم. حبیـب عصارة شـرافت ادبـی نویسـندگان این دیار 
اسـت و گـروه داوری بـر همیـن مبنا سـعی کرده تـا بدون حب 
و بغـض بـه داوری آثـار بپـردازد. گـروه داوری تأکیـد می کنـد 
کـه انتخـاب برتریـن کتاب هـا بـر اسـاس گزینش هـای ادبـی 
بوده انـد. همچنیـن در کنارسـاختار ادبی محکـم، رعایت اخاق 
و پیشـنهاد جدیـد به دنیای ادبیـات و مخاطبـان، از ماک های 
دیگـر ایـن جشـنواره محسـوب می شـود کـه همـواره بـر آن ها 
تأکیـد شـده اسـت. بر همیـن مبنـا، هیئـت داوران به بررسـی 
۴۹۴ رمان و داسـتان منتشـره در سـال ۱۳۹۵ پرداختند و ۳۰ 

اثـر را بـرای بخـش نهایی انتخـاب کردند.
در بخـش نهایـی، هیئـت داوران ضمـن بررسـی آثـار و تطبیق 
آن هـا بـا معیارهـای ادبـی، پنج اثـر را به عنـوان نامـزد دریافت 

جایـزه معرفـی کردند:

é پدر کشتگی، اثر سلمان امین، انتشارات ققنوس؛
é سـنگی کـه نیفتـاد، اثـر محمـد علـی رکنـی، انتشـارات 

معرفـت؛ کتابسـتان 
é بی کتابی، اثر محمدرضا شرفي خبوشـان، انتشـارات شهرسـتان 

ادب؛
é ایـن مـرد از همـان موقـع بـوی مـرگ مـی داد، اثـر محمـد 

حنیـف، انتشـارات اسـم؛
é برج سکوت، اثر حمیدرضا منایی، انتشارات نیستان.

در جلسـة نهایـی، گـروه داوری بـا حساسـیت بـه بررسـی آثار 
پرداختنـد و ضمـن تطبیـق دوبارة آثـار با معیارهای جشـنواره، 

دو رمـان را بـه عنـوان برتـر انتخـاب کردند:
é هیئـت داوران بـه دلیـل »اسـتفاده از عناصر دینی بـرای ارائة 
داسـتانی عمیـق« ، رمـان سـنگی کـه نیفتـاد، اثـر محمد علی 
رکنی، انتشـارات کتابسـتان معرفـت را به عنوان رمـان برگزیده 

)کتاب سـال( معرفـی می کند.
é هیئـت داوران بـه دلیـل تحقیـق ادبي و فضاسـازي مناسـب 
خبوشـان،  اثـر محمدرضـا شرفي  کتابـي  بي  رمـان  تاریخـي، 
انتشـارات شهرسـتان ادب را به عنوان اثر شایستة تقدیر )کتاب 

تقدیـری( اعـام می کند.

 ديدگاه داوران بخش رمان بزرگسال
هفدهمین دورۀ جشنوارۀ کتاب سال

 شهید غنی پور
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نامزدهای دریافت جايزه


