
به منظور همدردي با مصيبت ديدگان سيل در كشور انجام شد

 فراخوان جشنواره فيلم شهر 
با موضوع »بي قرار تواَم«

ب�ه دنب�ال ب�روز حادث�ه س�يل در اقص�ي نق�اط كش�ور، هفتمي�ن جش�نواره 
بين الملل�ي فيلم ش�هر ب�ه فيلم ه�اي كوتاه�ي ك�ه در قالب مس�تند گزارش�ي، 
كلي�پ و نماهن�گ و ب�ا دوربي�ن تلف�ن هم�راه ي�ا دوربين ه�اي تصويرب�رداري 
تولي�د ش�ده باش�ند ب�ا عن�وان »بي ق�رار ت�واَم« جاي�زه وي�ژه اه�دا مي كن�د. 

به گزارش ستاد خبري جشنواره، به دنبال حادثه اخير سيل در شهرهاي مختلف كشور، 
شوراي برگزاري جشنواره فيلم شهر به منظور ترويج مباني انسان دوستانه و فرهنگ سازي، 
خدمت رساني، همدلي و همراهي آحاد جامعه با مصيبت ديدگان اين حادثه، جايزه ويژه اي 
را براي فيلم هاي كوتاه با مدت زمان حداكثر تا ۵ دقيقه و با موضوع مشاركت مردمي، مباني 
انسان دوستانه، خدمت رساني، همدلي و همراهي، ازخودگذشتگي و ايثار، عمليات امداد 
و نجات و... در نظر گرفته است.  اين فيلم ها مي توانند در قالب مستند گزارشي، كليپ و 
نماهنگ و با دوربين تلفن همراه يا دوربين هاي تصويربرداري توليد شده باشند كه مربوط 
به هر يك از شهرهاي ايران بوده و محدوديتي در اين زمينه وجود ندارد.  اعضاي هيئت 
داوري بخش محله جشنواره شهر از ميان آثار راه يافته به بخش مسابقه در زيرمجموعه 
»بي قرار تواَم« يك اثر را به عنوان بهترين اثر معرفي كرده و لوح تقدير و جايزه نقدي به 
كارگردان اهدا خواهد كرد.  عالقه مندان مي توانند آثار خود را تا پايان ارديبهشت ماه از 
طريق سايت جشنواره به نش��اني www. shahrfilmfest. com  در بخش محله 

ثبت نام و اصل فيلم را به دبيرخانه جشنواره ارسال كنند.
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   زينب امجديان 
ص�ادق كرميار مس�ئول ويژه نام�ه »اطالعات 
جبهه« در مناطق جنگي در سال هاي ۱۳6۵ تا 
۱۳6۷ بود و از ۱۳۷۲ تا ۱۳۷۵ مسئوليت صفحه 
ادبي »جوانه هاي انديشه« روزنامه اطالعات و 
همچنين معاونت سردبيري نشريه سينمايي 
»مردم و س�ينما« وابس�ته به بنياد سينمايي 
فارابي را بر عهده داشته  است. كرميار با نوشتن 
رمان هايي مانند »ناميرا« و »دشت هاي سوزان« 
و ني�ز كارگرداني س�ريال هايي همچون »يك 
روز قب�ل« و »خاطرات مرد ناتمام« ش�ناخته 
مي ش�ود. وي ك�ه داراي گواهينامه درجه يك 
هنري از وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمي است، 
نگارش چندي�ن رمان، فيلمنامه س�ينمايي و 
سريال هاي تلويزيوني و نيز كارگرداني چندين 
فيلم و سريال تلويزيوني را در كارنامه خود دارد. 
رمان »مستوري« او به تازگي از سوي انتشارات 
جمكران به بازار نشر عرضه شده است. اين رمان 
درباره سرگشتگي يك پسر جوان و متمول است 
كه به گذشته اش شك كرده و در جست وجوي 
هويت واقعي خود برمي آيد. در ادامه داستان، 
اين شخصيت كه س�يامك نام دارد، با خانواده 
شهيد مهدي زين الدين آشنا مي شود و مسير 
جس�ت وجوهايش تغيي�ر مي كند... ب�ه بهانه 
انتش�ار اين رمان با او به گفت وگو نشس�تيم.

    
گوي�ا خيل�ي ب�ه نق�ش آموزش هاي 
كالس�يك و اس�تعداد ش�خصي در 
نوش�تن رمان اعتقاد نداري�د. يعني 
هركس مي تواند ب�ا مطالعه رمان هاي 

زياد، رمان نويس شود؟
نويس��ندگي چند ش��اخصه دارد ك��ه آموزش و 
استعداد نيز گرچه از ضرورت هاي اجتناب ناپذير 
اين كار است، اما چيزي كه نويسنده را با ديگران 
متفاوت مي كند، نوع نگاه او به هس��تي و انسان 
اس��ت و به دنبال آن ريزبيني در رفت��ار فردي و 
جمعي مردمان كه برگرفته از همان نگاه نخستين 
به انس��ان، تاريخ و جغرافيا و جس��ت وجو براي 
يافتن پاس��خ براي پرس��ش هاي بنيادين است. 
به عبارت ديگر كار نويس��نده برساختن جهاني 
است كه خود در آن مي زيد. نويسنده نمي تواند 
توجيه گر روابط موجود جامعه خويش باش��د. از 
اين روست كه او را معترض مي نامند در صورتي 
كه نويس��نده اعتراض نمي كند، نشان مي دهد و 
سؤال مي كند. ممكن است پاس��خ اين سؤال در 
جهاني كه مي آفريند كش��ف ش��ود يا نشود.  در 
عين حال، نويس��نده نه منجي انسان هاست، نه 
فيلسوف است، نه روان شناس، نه جامعه شناس 
و نه هيچ شناس��نده ديگري كه در علوم انساني 
و علوم پايه رايج است. نويس��نده نه مقاله نويس 
است، نه ژورناليس��ت، نه محقق و نه نظريه پرداز 
در عين حال كه همه اينهاس��ت. نويسنده فقط 
داستاني مي نويسد تا جهاني بيافريند كه خواننده 
را با تجربه هاي انساني ديگران شريك كند و در 
اين جهان خودساخته شخصيت ها لزوماً همان 
آدم هايي نيس��تند كه ما مي شناسيم و بر اساس 

رفتارشان قضاوت مي كنيم. 
موض�وع مصاحبه ما كتاب مس�توري 
است. چطور شد س�راغ زندگي پس از 

جنگ رزمندگان رفتيد؟
دوران جواني من در جنگ س��پري ش��د، يعني 
موقعيتي كه براي كمتر كسي ممكن است پيش 
بيايد كه بتواند به عنوان روزنامه نگار به مدت چند 
سال با خانواده در منطقه جنگي و در اتمسفري 
تكرارنشدني حضور داشته باشد و صحنه هايي را 
مشاهده كند كه به كمتر كس��ي چنين امكاني 
دست مي دهد. چه فرصتي باالتر از اينكه تو چند 
سال بتواني در كنار كساني باشي كه با جان و مال 
خود از همه چيز خود دفاع مي كنند. اكنون كه 

سال ها گذشته و آن رويدادها و روابط و انديشه ها 
و جان باختن ها و پيروزي ها و شكست ها و... در 
وجودم نشس��ت كرده، تازه مي توانم ش��روع به 
نوشتن كنم و جهان خويش را بيافرينم. مستوري 

هم حاصل همين فرايند است. 
درهم تنيدن داس�تان رمان با زندگي 
شهيد زين الدين بايد كار سختي باشد؛ 
فكر مي كنيد زندگي شهيد زين الدين 
چه اندازه در رمان جاري و ساري است 

و مي تواند الهام بخش باشد؟
ش��هيد زين الدي��ن گرچه اس��م خاص اس��ت و 
شناس��نامه خود را دارد، اما در داستان نمادي از 
فرماندهان آن دوران است كه مي تواند ما را با همه 
ويژگي هاي فردي و جمعي آن دوران آشنا كند و 
فاصله زماني دوران دفاع مقدس تا دوران معاصر را 
پيش روي خواننده قرار دهد. اما رمان درباره شهيد 
زين الدين نيست كه اگر اينگونه بود، ابعاد زندگي 
تاريخي و شخصيت اين ش��هيد بزرگوار به عالوه 
مبارزات پدر مرحومشان در قالب كتاب فروشي 
و دستگيري هاي ساواك و غيره مي تواند موضوع 

ديگري براي نگارش رماني مستند باشد. 
سخني مشهور از شهيد حميد باكري 
است كه خطاب به رزمندگان مي گويد 
دعا كنيد كه خداوند شهادت را نصيب 
ش�ما كند، در غير اين ص�ورت زماني 
فرا مي رس�د كه جنگ تمام مي ش�ود 
و رزمن�دگان ام�روز ب�ه س�ه دس�ته 
مي ش�وند: دس�ته اي از گذش�ته خود 
پشيمان مي شوند، دسته اي در زندگي 
مادي غرق مي ش�وند و دسته اي كه به 
گذشته خود وفادار مي مانند و احساس 
مسئوليت مي كنند از ش�دت غصه ها 
دق خواهند كرد. به نظر مي رس�د شما 
در »مس�توري« بيش�تر به دسته دوم 

پرداختيد. اينگونه است؟
سخن شهيد باكري نمونه اي از درك شهودي از 
جهان است كه نويسنده اگر به دريافت درستي از 

اين فهم برسد مي تواند به بهترين شكل از آن بهره 
ببرد و البته مستوري به دسته دوم و سوم پرداخته 
است. نمونه دسته سوم شخصيت خجسته است 
كه دق مرگي سرنوشت محتوم اين دسته است. 

خودتان كه سابقه حضور در جبهه را هم 
داريد در كدام دسته قرار مي گيريد؟

فكر مي كنم در دس��ته دوم قرار مي گيرم! چون 
به قدري در زندگي مادي غرق شده ام كه وقتي 
سرما مي خورم با هواپيماي اختصاصي خود براي 
معالجه به لن��دن مي روم! من نخس��تين ايراني 
هستم كه 3 هزار ميليارد تومان اختالس كردم و 
به ديار غربت گريختم و در كانادا سرمايه گذاري 
كردم و تبديل به ش��اخص اخت��الس در عرصه 
اقتصادي ش��دم! و نيز چندي��ن دكل نفتي دارم 
كه با درآمد آنها در كازينوهاي بالد كفر مشغول 
تفريح هس��تم! در عين حال يك ملك چندين 
ميلياردي از ش��هرداري به ثمن بخس گرفته ام 
و چندين پارك و بوس��تان را ب��ا زدوبند تغيير 
كارب��ري دادم و تبديل به مركز خري��د كردم و 
پاساژ چند طبقه س��اختم! تمام فوتباليست ها و 
سلبريتي هاي محبوب را حمايت مالي مي كنم و 
سلطان آلومينيوم و سكه و گاو و گوسفند و غيره 
هستم! در بانكداري هم يد طواليي دارم و بانك 
گذشته و حال و آينده از آن من است! به راحتي 
مديران بانك ها را از مي��ان هم واليتي هاي خود 
منصوب مي كنم! از بانك ه��اي داخلي وام هاي 
كالن با صفر درصد سود مي گيرم و آنها را در دوبي 
سپرده گذاري مي كنم و با بهره آن كارخانه هاي 
پتروشيمي را مي خرم و هر كه را دوست داشته 
باشم مي خرم و مي فروشم! اينها بخش كوچكي 
از غرق شدن من در زندگي مادي است. ان شاءاهلل 
بخش غ��رق ش��دن در زندگ��ي معن��وي را در 

گفت وگوي بعدي تشريح خواهم كرد!
در كتابت�ان ب�ه نوع�ي ب�ه مديريت 
اقتص�ادي كش�ور ني�ز پرداختي�د. 
مديري�ت كنوني اقتصادي كش�ور را 

چگونه مي بينيد؟
فك��ر مي كن��م مديري��ت اقتص��ادي كش��ور 
درخش��ان ترين دوران خود را سپري مي كند! از 
ارزش پول مل��ي گرفته تا ارزان��ي و رفاه مردم و 
افزايش روزافزون توليد ناخالص داخلي و كاهش 
نرخ بي��كاري و افزايش درآمد م��ردم و صادرات 
كارخانه ها به وي��ژه صادرات پرايد كه ش��اخص 
اصلي صنعت و اقتصاد كش��ور به شمار مي رود؛ 
با تراز تج��اري صفر درصد و ت��ورم زير 2 درصد 
كه به رش��د اقتصادي باالي ۵ درصد انجاميده 

است! همه اين دس��تاوردها نتيجه شفاف سازي 
اقتصادي و ارائه هفتگي آمار صادقانه اقتصادي 
اس��ت. اگر مدي��ران اقتصادي با همي��ن فرمان 
جلو بروند، با همين ش��يوه مديري��ت اقتصادي 
مي توانند با قدرت به جن��گ اقتصادي با امريكا 
بروند و به زودي دولتمردان سبك مغز كاخ سفيد 

را به زانو درآورند!
به نظر مي رسد كه س�عي كرديد نگاه 
شما به زندگي ش�هيد زين الدين يك 
نگاه واقع�ي يا ب�ه تعبي�ري معمولي 
باش�د. در حالي كه نوع نگاه جامعه به 
س�رداران دفاع مقدس فرات�ر از اين 
هست. چرا سعي نكرديد همين نگاه 
عرفي را داشته باشيد؟ فكر مي كنيد 
رزمندگان تغيير كرده اند؟ يا مشكل 

از شيوه اداره جامعه است؟
پرسش بسيار خوبي اس��ت. اساساً سه نوع نگرش 
در زمينه شيوه روايت از ماجراها و شخصيت هاي 
دوران دف��اع مقدس وج��ود دارد. در ش��يوه اول، 
تمام جنگ با سينه زني و فرياد اهلل اكبر و عمليات 
بدون فكر و استراتژي و تاكتيك پيش رفته است. 
فرماندهان و رزمندگان را نيز انس��ان هاي قدسي 
نش��ان مي دهد كه پايش��ان روي زمين نيست و 
انسان هاي دست نيافتني به شمار مي روند. طبيعي 
است كه چنين انساني نمي تواند الگوي عملي براي 
جوان امروز باشد، زيرا جوان امروز را از رسيدن به 
چنين مرتبه اي از عرفان و سلوك مأيوس مي كند. 
نگرش دوم درس��ت برعكس اين ش��يوه است؛ 
يعني رزمندگان را گروهي جوان لمپن و جاهل 
و الت محله رواي��ت مي كند كه وقتي پا به جبهه 
گذاش��تند متحول شدند. اين ش��يوه روايت نيز 
حاصل سطحي نگري و تحميق مخاطب و توهين 

به رزمندگان است. 
نگرش س��وم مبتني بر خرد و تالش انساني در 
دفاع از خاك كشور و دفاع از آرمان هاي انقالب 
و جمهوري اسالمي است كه با توكل به خداوند 
انجام شده اس��ت. اين نوع نگاه بر اين باور است 
كه رزمندگان در هر حرك��ت دفاعي خويش در 
تمامي تك و پاتك ها از هم��ه امكانات و علوم و 
دانش روز در حد امكاناتشان بهره مي گرفتند و در 
عين حال، با توسل به معصومين)ع( از خداوند نيز 
طلب ياري مي كردند. ناديده گرفتن اين رويكرد 

جفا به رزمندگان و تاريخ جنگ است. 
در جايي از ش�ما خواندم ك�ه گفتيد 
»جامع�ه ما از نظ�ر فرهنگي ن�ه تنها 
پيش�رفت نكرده بلكه پس�رفت هم 

داشته است«؛ اين قضاوت را بر اساس 
كدام شاخص ها انجام داديد؟

در همان جايي كه اين جمله را گفته ام درباره اش 
توضيح داده ام كه خالص��ه آن توجه به اين نكته 
است كه الناس علي دين ملوكهم. مردم همانگونه 
تربيت مي شوند كه حاكمانشان رفتار مي كنند. به 
نظرم اين بحث به تنهايي نياز به يك گفت وگوي 

جداگانه دارد كه در اين مجمل نمي گنجد. 
مب�ارزه با فس�اد اقتص�ادي ام�روز از 
اولويت هاي مسئوالن سياسي و قضايي 
كش�ور اس�ت؛ موضوعي كه در كتاب 
خودت�ان كه ظاهراً دو س�ه س�ال قبل 
نوشتيد مورد توجه قرار گرفته بود. فكر 
مي كنيد چه عواملي در كشاندن برخي 
مسئوالن به مفاسد اقتصادي مؤثر بوده 
و هستند و اساس�ًا چرا جامعه انقالبي 
و اس�المي در اين حد وس�يع آلوده به 

مفاسد اقتصادي شده است؟
به نظرم پيش از پرداختن به عل��ل و عوامل اين 
آفت بايد به ريشه تاريخي آن بپردازيم كه بازمانده 
از دوران طوالني حاكميت پادش��اهاني است كه 
خود را صاحب و مالك رعيت مي پنداشتند و اين 
شيوه نگاه الجرم باعث رشد افراد فرصت طلب در 
جامعه مي شد. همين تفكر بود كه اميركبير را به 
حمام فين كاشان كش��اند و هنوز هم در جامعه 
ريشه دارد. بررسي اين آفت نيز نياز به گفت وگوي 
بدون هراس كارشناسان عرصه هاي اجتماعي و 
اقتصادي و سياسي در فضاي دانشگاهي دارد تا 
نتيجه اين مباحث در اختيار تصميم گيران كالن 
كشور قرار گيرد تا بتوانند با رويكردي كارشناسانه 
تصميم گيري كنند.  در متن جامعه نيز نيازمند 
رش��د فكري و دانش واقعي مردم هستيم كه از 
طريق مطالعه كتاب هاي ارزش��مند امكان پذير 
است. تاكنون هيچ كار آماري درباره سطح شناخت 
مردم از تاريخ كشورشان، شخصيت هاي نمونه وار 
و سير حركت هاي اجتماعي در كشور انجام نشده 
است. طبيعي است كه وقتي ريشه هاي معضل را 
نشناسيم صحبت كردن از راهكارها بيهوده است. 
كتاب ش�ما مي تواند به ي�ك فيلم در 
ژانر دفاع مقدس تبديل شود. در اين 
زمينه پيشنهادي به شما شده است يا 

خودتان اقدامي كرده ايد؟
تقريباً تمام كتاب هاي من قابليت تبديل شدن 
به فيلم س��ينمايي را دارد؛ از ناميرا تا غنيمت و 
دشت هاي سوزان و نيز درد و حريم و مستوري كه 
اين آخري را اميدوارم در مراكز سينمايي جدي 

مانند فارابي يا اوج بتوانم به نتيجه برسانم. 
جايي گفتيد كه مس�توري را سال ۷۸ 
نوشتيد چرا پس از ۲0 سال منتشر شد؟

اساساً تمامي كتاب هاي نوشته شده ام سال ها بعد 
به چاپ رسيده كه مهم ترين دليل آن اطمينان از 
ماندگاري موضوع و مضمون در گذر زمان است. 
فكر مي كنيد توجه بيش�تر به ادبيات 
چقدر مي تواند در فضاي جامعه امروز 

تأثيرگذار باشد؟
ادبيات چراغ راه جامعه براي رسيدن به رستگاري 
فردي و اجتماعي است كه ايجاد هرگونه خلل و 

انحراف در آن به انحراف جامعه مي انجامد. 
عملكرد فع�االن فرهنگي را در ايجاد 
وضعي�ت كنون�ي جامعه چ�ه اندازه 

تأثيرگذار مي دانيد؟
اين مفاهيم جديدي كه در فضاهاي مجازي رشد 
يافته براي من چندان قابل درك نيست، از جمله 
فعال فرهنگي، فعال سياس��ي، فعال اجتماعي يا 
اقتصادي. ب��ه هر حال، هركس اگ��ر تخصصي در 
زمينه هاي فرهنگي، هنري يا سياسي و اقتصادي 
دارد مي تواند در ش��عاع زيستي خويش تأثيرگذار 
باشد. در عين حال كه فضاي مجازي امكان گسترش 

شعاع زيستي افراد جامعه را فراهم كرده است. 

دبير جشنواره مطرح كرد

 جشنواره »تئاتر دانشگاهي« 
در معرض تعطيلي

دبير بيس�ت و دومي�ن جش�نواره بين المللي تئاتر دانش�گاهي اي�ران اعالم 
كرد كمت�ر از يك هفته مان�ده به زم�ان برگزاري اي�ن رويداد، هن�وز بودجه 
جش�نواره پرداخت نش�ده و احتمال برگزار نش�دن اين رويداد وج�ود دارد. 
امين مختاري دبير بيس��ت و دومين جش��نواره بين المللي تئاتر دانش��گاهي ايران، 
درباره وضعيت بودجه اين دوره از جش��نواره با توجه به اينكه تنها يك هفته به زمان 
برگزاري دوره بيست و دوم زمان باقي اس��ت، به مهر گفت: وضعيت بودجه جشنواره 
تئاتر دانشگاهي در دوره هاي گذشته هم مناسب نبوده و در وضعيت فعلي كشور هم 
مشكالتمان چندين برابر شده و متأسفانه وضعيت بودجه جشنواره بيست و دوم هم 
خوب نيست.  وي اظهار كرد: به ما قول هاي زيادي داده شده و قرار است در يك هفته 
مانده به برگزاري جشنواره اتفاق هايي رخ دهد ولي هنوز اتفاقي رخ نداده و ما همچنان 
نيز پيگير هستيم. البته مهندس عسگري مديركل پشتيباني امور فرهنگي و اجتماعي 
وزارت علوم هم پيگير اس��ت ولي تا وقتي اتفاق��ي نيفتد فايده اي ن��دارد و اميدوارم 
پيگيري هاي ايشان به نتيجه برسد.  دبير جشنواره بيست و دوم تئاتر دانشگاهي درباره 
ميزان بودجه اين دوره از جشنواره تأكيد كرد: با توجه به تورم فعلي هزينه ها دو تا سه 
برابر است ولي بودجه اي كه ما براي جشنواره بيست و دوم برنامه ريزي كرده ايم از دوره 
گذشته بيشتر نيست و سعي كرديم كه همان بودجه را حفظ كنيم. متأسفانه همان 
بودجه هم براي جشنواره بيست و دوم تأمين نشده است. ما تا جايي كه توانستيم عددها 
را كم كرديم و سراغ حداقل ها رفتيم، بخش بين الملل را هم با تمهيدات ويژه اي برگزار 
مي كنيم ولي با اين وجود خيلي مشكل داريم و اميدوارم با تدبير دوستان و خود آقاي 

وزير علوم اتفاقي بيفتد چون اگر نشود عماًل برگزاري جشنواره غيرممكن مي شود. 

نادیدن تخصص و توکل رزمندگان جفا به تاریخ نگاری جنگ است
گفت وگوي »جوان« با صادق كرميار به بهانه انتشار رمان »مستوري«
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