پرواز مستقیم کرمان
ـ نجف از  5دیماه
فعال میشود

کرمانیها از پنجم دیماه میتوانند از طریق پروازی مستقیم به نجف بروند .این پرواز
را آژانس هواپیمایی جنوبشرق کرمان راهاندازی کرده و قرار است یکشنبهی هر هفته
زائران ،گردشگران و تاجران را از کرمان به عراق و از عراق به کرمان جابهجا کند.
گردشگران میتوانند بهصورت انفرادی یا کاروانی از این امکان بهرهمند شوند.

هدی رضوانی پور
نوشتن راهی است برای برقراری ارتباط و صحبت از درونیات
یک فرد با عموم مردم .برای بیان احساسات؛ ذهنیات و
تفکرات درونی یک فرد و انتقال آن به سطح عمومی جامعه.
نوشتن گاهی تبدیل به یک ابزار مؤثر میشود تا نویسنده
خوب ببیند ،خوب بشنود و دریافتهای خود را به سایر
افراد دیگری که از توانایی خوب دیدن ،خوب شنیدن و
درک عمیق پیرامون خود بیبهرهاند منتقل نماید .اینجاست
که نویسندگی شکل میگیرد؛ قلمها مینگارند و کتابهای
متعددی در حوزههای مختلف تولید و منتشر میشوند .در
ن بین باید نویسندگان جوان را دریافت .آنها را حمایت
ای 
و به دیگران معرفی کرد تا جهان پر شود از کتابهایی که
با عشق نوشتهشده و با عشق خوانده میشوند .صالح رادفر
متولد سال ۷۹؛ دانشجوی مهندسی کامپیوتر و یکی از همین
نویسندگان جوان است که نویسندگی را از سن کم شروع
کرده و برای ادامه این مسیر ایدهها و برنامههای مختلفی دارد.
او در گفتوگویی با نشریه سخن تازه از عشق و عالقهاش به
نویسندگی میگوید:

چه شد به سراغ نویسندگی رفتید؟
معتقدم هر آدمی دنبال یک راه میگردد که بتواند خودش
را بروز دهد؛ حتی درونگرا ترین آدم ممکن .برای من دو
راه وجود داشت :نویسندگی و فوتبال که بتوانم خودم را به
واسطه آن نشان دهم و حس بهتر و بازخورد خوبی بگیرم و
به آدم بهتری تبدیل شوم .این دو مقوله خیلی به من کمک
کرد .نویسندگی همیشه با من بود و از زمانیکه یادم میآید
عاشق نوشتن بودم و دوست داشتم افکار و احساساتم را به
رشته تحریر در آورم .آن زمان برای خودم مینوشتم و هنوز
جسارت چاپ کتاب نداشتم.
وقتی برای اولین بار شروع به نوشتن کردید چه
تصوری از نویسنده شدن داشتید؟
اوایل چون برای دل خودم مینوشتم اصال تصوری از
نویسندگی و نویسنده شدن نداشتم .اصال برای اینکه نویسنده
شوم نمینوشتم .فقط برای تخلیه درونیاتم مینوشتم .تصور
نویسندگی در ایران با تصور نویسندگی در سایر کشورها بسیار
متفاوت است .در ایران احترام خیلی زیادی برای نویسندگی
وجود دارد اما احترام واقعی به نویسنده گذاشته نمیشود.
اخیرا ً جایی دیدم یک نفر میگفت نویسندهها آدمهای بیکاری
هستند که فقط برای خودشان مینویسند و نوشتههای آنها
برای کسی اهمیت ندارد؛ بقیه هم میخندیدند .اینها نشان
میدهد احترامی برای نویسنده در هر سطحی گذاشته
نمیشود .اما من در مورد نویسندگی و نویسنده شدن اینگونه
فکر نمیکردم .تصور من کمکم شکل گرفت .من مینوشتم تا
بهتر بتوانم ارتباط بگیرم و این مسئله کمک کمکم رؤیاهایم
را به وجود آورد .وقتی به نویسندگان بزرگ دنیا ،آثارشان و
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اجرایی شدن طرح مدیریت هوشمند پنج گانه

سرپرست معاونت سیاسی ،امنیتی و اجتماعی استانداری کرمان با اشاره به اینکه مدیریت هوشمند پنج گانه از فردا در استان
اجرایی میشود گفت :تمام کارکنان باید واکسیناسیون شوند و در غیر این صورت باید تست پی سی آر از آنها دریافت شود.
سرپرست معاونت سیاسی ،امنیتی و اجتماعی استانداری کرمان با اشاره به اینکه مدیریت هوشمند پنج گانه از فردا در استان
اجرایی میشود گفت :تمام کارکنان باید واکسیناسیون شوند و در غیر این صورت باید تست پی سی آر از آنها دریافت شود.
وی با بیان اینکه هیچ شهری با وضعیت قرمز کرونایی در کشور و استان کرمان نداریم و  321شهرستان کشور وضعیت آبی
دارند که امیدواریم این وضعیت ادامه داشته باشد افزود :سه شهرستان استان کرمان در وضعیت نارنجی کرونایی هستند.

در گفتگو با نویسنده جوان سیرجانی مطرح شد:

از عشق و انسانیت می نویسم

تأثیری که بر جای گذاشتند فکر میکردم انگیزه میگرفتم
برای نوشتن و ادامه دادن مسیر آنها.
چرا به سراغ موضوعات فلسفی رفتید؟
فلسفه برای من ماجرای عجیبی دارد .من وارد قلمرو فلسفه
نشدم؛ ویزای آنجا را از قبل داشتم بدون اینکه بدانم ویزای
کجا را دارم .تا وقتیکه دیگران به من نگفته بودند چیزهایی
که دارم مینویسم فلسفی هستند ،خودم نمیدانستم .اما
دنیای فلسفه و دنیایی که شناخت دقیقی از آن نداشتم را
خیلی عجیب میفهمیدم و با آن مأنوس بودم .خیلی من را
تسکین میداد .دروغ نگفتن ،خوشبین بودن ،قضاوت نکردن،
چرایی و چیستی پدیدهها برای من مسئله مهمی بود .من به
کیهان فکر میکردم .به اینکه اشیای اتاقم چه حال و روزی
دارند .همیشه پر از سوال و پر از تردید در مورد هر چیزی
بودم .به من گفتند این یعنی فلسفه .من دنبال کشف کردن
بودم .میخواستم نظم بینظمیها را بفهمم .وقتی با فلسفه
آشنا شدم دیگر دل کندن از آن برایم محال بود.
بنظر شما حوزه فلسفه می تواند بستر مناسبی باشد
تا حرف هایتان را به مخاطب بزنید؟
قاطعانه میگویم بله .متأسفانه فلسفه در جامعه ما خیلی
بدشانس بوده و بد تعبیر و ترجم ه شده .فلسفه درمورد مسائل
روزمره حرف میزند .علمی است برای فهمیدن و درک کردن.
چرا بستر مناسبی نباشد؟ برای من فلسفه؛ علم پرسشهاست
و همه جوابها را شامل میشود ،با اینکه خودش یک نوع
سوال است .فلسفه برای من مزرعهای است که هزاران سوال
درون آن کاشته میشود و شاید خیلی از سواالت بیجواب
بمانند .اما سوالی که جواب داده میشود یک دگرگونی بزرگ
در انسان و دنیا ایجاد میکند.
فلسفه بستر مناسبی است چون تمامی علوم فکری و هنری
را پوشش میدهد .در حالی که اغلب مردم از آن فرار میکنند.
بهنظر من دو دلیل دارد :یکی آنکه فکر میکنند چه مساله
تخصصی و غیر قابلدرکی است ،درحالیکه الزم نیست ما
ارسطو یا سقراط باشیم .هرکدام به نوبه خود فیلسوف هستیم؛
در حد خودمان .فلسفه در مورد زندگی خودمان حرف میزند.
دلیل دوم هم این است که در این زمانه ذهنها و قلبها خیلی
فقیرتر از جیبها و سفرهها شدهاند و مردم حوصله فکر کردن
ندارند و این امر؛ فلسفه را خیلی سخت میکند.
از کتاب هایی که تا کنون تالیف کرده اید بگویید.

خبــر

اشیاء ،اغراق یا تلمیح؛ کاری نیست که نویسندهها میکنند.
نویسندهها فقط نشان میدهند که طبیعت و اشیا هم جانی
دارند و تخیلیها و کاغذیها هم خالی از واقعیت نیستند.
نویسندهها دنیا را رنگی نمیبینند اما از طرفی هم اجازه
نمیدهند چشمهایشان فقط خاکستری را ببیند .من دنیا را
پر از زیبایی میبینم و دلخور از این هستم که چرا برخی
آدمها در این زمانه کمفروغ شدهاند.
مهمترین دغدغه شما بعنوان یک نویسنده چیست؟

مهمترین دغدغه من این است که برای خودم ،جامعه و
خانواده مفید باشم .رو به جلو حرکت کنم و اگر نمیتوانم باری
از دوش کسی بردارم ،بار اضافی هم نباشم .همینکه بتوانم
در به جریان افتادن عشق و انسانیت در جامعه کوچکترین
نقشی داشته باشم بزرگترین دغدغه زندگیم است .دغدغه
من این است که اثر خوبی از خود بر جا بگذارم و به مخاطب
اهمیت بدهم .آثارم بیاثر نباشند.
تا کجا قرار است نویسندگی را ادامه دهید؟ چرا؟

نمیخواهم بگویم تا ابد و همیشه .معلوم نیست در آینده چه
پیش میآید .میتوانم بگویم تا زمانیکه خودم از نوشتههایم
لذت ببرم .تا زمانیکه در خودم پتانسیل پیشرفت در
نویسندگی را حس کنم .تا زمانیکه دلیلی برای نوشتن داشته
باشم ادامه میدهم.چون از این کار واقعاً لذت میبرم و باعث
رشد من در زمینههای مختلف میشود.

عکس :سید محسن فروزنده
تا اکنون دو کتاب نوشتم :کتاب اولم "جهنم به زمین نزدیک
شدهاست" و دومی "وای از آدما" هست .ایده اصلی کتاب
"جهنم به زمین نزدیک شدهاست" حدود دوازدهسالگی
به ذهنم رسید؛ پانزدهسالگی شروع کردم به نوشتن و
هجدهسالگی چاپ شد .کتاب دوم را هجدهسالگی شروع کردم
و نوزدهسالگی به چاپ رسید .چند کتاب هم در دست نوشتن
دارم .اخیرا ً بیشتر برای خودم مینویسم و کمتر چاپ میکنم.
درمورد پروسه چاپ کتاب ،از هزینه و قیمتهای گزاف که
بگذریم؛ کل مراحل نگارش ،ویرایش ،طرح جلد و ...کار خودم
بود .روی ویرایش کتابها خیلی اذیت شدم اما توانستم آن
را انجام دهم.
مساله دیگری که آزارم داد؛ قضاوت نادرست خیلیها بود.
سعی کردم جمالت معروفی که در این کتابها استفاده
کردم؛ در نهایت امانتداری استفاده شوند ،اما سر این مساله
خیلی قضاوت شدم .اگر برگردم به قبل؛ همه این جمالت
را از کتابهایم حذف میکنم .از این جمالت برای تنوع و
افزایش اطالعات عمومی استفاده کردم اما خیلیها آن را بد
تعبیر کردند .از دوازدهسالگی جمالت معروفی را که از فیلمها،
کتابها و اطرافیانم میشنیدم یادداشت میکردم و از آنها
در کتابهایم استفاده کردم .اینطور نبود که از آن جمالت

نوشتن چه حسی را در شما زنده می کند؟

استفاده کنم و در موردشان بنویسم .من اول مطالب خودم را
مینوشتم و این جمالت را البهالی آنها استفاده میکردم اما
خیلی برای آنها قضاوت شدم.
در مورد محتوای آثار هم باید بگویم کل ذهنیت و فکر من
حول یک دایره میچرخد .اسم دایره من عشق و انسانیت
است و من برای این دو مینویسم؛ به زبان و شیوه خودم.
من در کتاب اول در مورد ویژگیهای انسانی صحبت کردم.
ویژگیهای مشترک همه انسانها که با آن آشنایی دارند.
سعی کردم این موارد را بازگو کنم و در حد خودم آنها را به
مردم معرفی کنم .غر نزدم؛ نقد کردم .این ویژگیها را در خانه،
جامعه و کشور بررسی کردم .به تشخیص و ترجیح آدمها
نقد وارد کردم که بگویم گرایشها اشتباه است .بگویم بااینکه
میدانیم دروغ بد است؛ دروغ میگوییم .بااینکه میدانیم غرور
بد است؛ مغرور میشویم و ...اینها دغدغههای اصلی من
هستند که در هر دو کتاب ذکر شدهاند .کتاب دوم کلیتر و
کتاب اول جزئیتر است.
دنیا از دریچه نگاه یک نویسنده چگونه تفسیر می شود؟

اگر بخواهم در یک کالم بگویم؛ پر از شگفتی .نویسندهها
دنیا را کاغذی و تخیلی نمیبینند؛ اما در کاغذیها و تخیلیها
هم زیبایی و زندگی را جستجو میکنند .جان بخشی به

حس زنده بودن و وجود داشتن را در من زنده میکند.

چه توصیه ای به جوانان دارید که مایل به نویسندگی
هستند؟

در حد توصیه نیستم؛ اما یک سری نکات که به درد زندگی
خودم خوردهاست را به جوانانی که مثل خودم هستند میگویم.
از مطالعه غافل نشوند .خیلیها بهدنبال تقویت جسم هستند
اما به فکر تقویت فکر و اندیشه نیستند .باید بازوهای ذهن و
قلب خود را قوی کنند تا دیدگاههای آنها تغییر کند و این
کار محقق نمیشود مگر با مطالعه .مطالعه هم فقط خواندن
کتاب نیست .موسیقی ،کتاب ،یک اثر هنری و هرچیزی که ما
را به تفکر وادارد مطالعه محسوب میشود .اما کتاب ضروریتر
و تأثیرگذارتر است .سعی میکنم روزانه حداقل  ۱۰۰صفحه
کتاب بخوانم .بزرگان حوزه نویسندگی خیلی در این مسیر
به من کمک کردند .با هر کتابی که میخوانم حس میکنم
بزرگتر شدهام .مورد دیگر اینکه غرور ،ناامیدی و غر زدن
برای جوان ممنوع است .جوانان بنویسند و روی نوشتههای
خود تعصب نداشته باشند .از تغییر نترسند .از نقد نترسند.
ما زمانیکه تغییر کنیم؛ تعمیر میشویم .این میتواند آغاز
یک پیشرفت و رشد و تعالی به سوی عالقهمندیهای هر
جوان باشد.

