مرادی کرمانی :سینما وامدار ادبیات است و فرم قصه گویی اش را از ادبیات گرفته است

ضثکِ ایزاى/جَاًاًی کِ هی گَیٌذ در ایي هولکت کار ًیست هي تِ آًْا هی گَین کار ّست تایذ خَد را دریاتین.
آًجا کِ گفتِ ام هی خَاّن سًذُ تاضن تِ ایي هعٌی است کِ تایذ خَد را در یاتین .هغش خَد را دریاتین ًِ جسن
خَد را .
تِ گشارش خثزًگار ضثکِ ایزاى ّوایص کَتاُ ًَیسی ّای ّزهش اًصاری عصز رٍس گذضتِ دٍضٌثِ (7تْوي هاُ
 )29تزای ًخستیي تار در هحل اًستیتَ ستاى سیویي تزگشار ضذ .در ایي هزاسن کتاب ّای «اًذیطِ هیزاب
عطق»«،هی خَاّن سًذُ تویزم»«،فاقذ ًیستین ٍاقف ًیستین» ٍ «کَتاُ ًَیسی ّا» تا حضَر َّضٌگ هزادی
کزهاًی ،دکتز حثیة اهلل ضزیفی(استاد داًطگاُ) ،دکتز جعفز سخاٍت،دکتز اسفٌذیار هعتوذی،دکتز سلین
ًیساری استاد ادتیات ٍ حافظ ضٌاط ٍ هٌْذط هحوذ رضا اًصاری اس هذیزاى ضزکت کیسَى رًٍوایی ضذ.

دکتز ضزیفی در ایي هزاسن تا تیاى ایٌکِ هي اس ضیفتگاى ٍ عالقوٌذاى آثار اًصاری ّستن گفت :در کَتاُ ًَیسی
ٍ گشیذُ ًَیسی ّای ّزهش اًصاری هحتَا ٍ فکز جزیاى دارد ٍ آًچِ السم است در ایي کتاب ّا گفتِ ضذُ است.
اًصاری جشٍ کساًی است کِ در ًثز فارسی پیطیٌِ دارد .عذُ ای فکز هی کٌٌذ ّز چِ طَالًی تز تٌَیسٌذ
هطلثطاى قاتل فْن تز است ٍ تیطتز دیذُ خَاّذ ضذ.
ٍی اظْار کزدًَ :ضتِ ّای ّزهش اًصاری دارای تالغت ،فصاحت ٍ هحتَا است تذٍى ایٌکِ تِ پیزایِ تَجِ کزدُ
تاضذٍ .ی هیزاث قزًْا ادتیات فارسی است.

َّضٌگ هزادی کزهاًی ًیش در ایي هزاسن گفت :تیص اس 04سال است تا ّزهش اًصاری دٍست ّستن ٍ ایي
دٍستی ّیچ گاُ تذ ًثَدُ است .اًصاری فزدی هقاٍم ،هحکن ٍ اًذیطوٌذ استٍ .اصُ اًذیطیذى تِ آهَسش تیص اس
ّز ٍاصُ ای در ًَضتِ ّای اًصاری ٍجَد دارد.

ٍی افشٍدّ :زکسی اس طزیق گفتارش ضٌاختِ هی ضَد ٍ گفتار آقای اًصاری تیاًگز ضخصیت ٍاال ٍ دٍست
داضتٌی اٍ استّ .ز دٍرُ ای هاًٌذ دٍرُ ّای هختلف دارای هذ است ،دٍراى خاظ ٌّزی ًیش اس ایي قاعذُ
هستثٌی ًیست.در ّز دٍراى سیٌوا ٍجَد دارد تٌاتزایي ها تیص اس ّز چیشی تا تصَیز ٍ سیٌوا سزٍ کار دارین.
یعٌی تصَیز تیطتز اس ّز چیشی هی تَاًذ حزف تشًذٌّ .گام ًَضتي یک رهاى کسی ًوی گَیذ ایي کتاب تایذ
حجوص چقذر تاضذ اها در سیٌوا سهاى کٌتزل هی ضَد ٍ در ٍاقع داستاى فیلن خالصِ ،گشیذُ ٍ کَتاُ هی ضَد.

کزهاًی اظْار کزد :سیٌوا ٍاهذار ادتیات است ٍ فزم قصِ گَیی اش را اس ادتیات گزفتِ است .اهزٍسُ تایذ رهاى ٍ
داستاى ،ایجاس ٍ کَتاُ ًَیسی را اس سیٌوا یاد تگیزًذ چزا کِ دیگز ٍقت پز حزفی ًیست .

ٍی اداهِ دادّ :واًطَر کِ رتاعی کَتاُ تزیي ضکل ادتی ضعز است کِ دارای قذرت سیادی است .اهزٍس هی تیٌین
رتاعیات خیام کِ ضایذ کوتز اس 04صفحِ تاضذ ،دًیا را فتح کزدُ است .کَتاُ ًَیسی هی تَاًذ تسیار ارسضوٌذ
تاضذ ٍ ّزهش اًصاری ایي ارسش را در کتاب ّایص ًطاى دادُ است .
هحوذ رضا اًصاری تزادر ّزهش اًصاری ًیش در ایي هزاسن گفت :کتاب ّای ّزهش را هثل سایز کتاب ّای تشرگاى
دیگز هی خَاًن ٍیضگی کتاب ّای ّزهش ایي است کِ ًَضتِ ّایص اس دل سًذگیص تزآهذُ است ٍ تِ ّویي دلیل

تز دل هی ًطیٌذٍ .ی تا خَاًذى چٌذ جولِ کَتاُ اس ّزهش اًصاری پیزاهَى ایي جوالت سخي گفت.
اسفٌذیار هعتوذی فیشیکذاى ٍ عالقوٌذ تِ ادتیات گفت :اًصاری فقط ًَیسٌذُ کَتاُ ًَیسی ًیست تلکِ یک هعلن
دلسَس استّ .واًطَر کِ در علَم هختلف هاًٌذ فیشیک ٍ ضیوی کَتاُ ًَیسی تِ سزعت اًتقال علن کوک کزدُ
است در ادتیات ًیش ایي کَتاُ ًَیسی ّا اهزٍس ًوَد خَتی پیذا کزدُ است .اهزٍس تا تَجِ تِ ضزایط سهاى دیگز
هوکي ًیست ّوِ کتاب ّا را تتَاًین تخَاًین ٍ تْتزیي راُ ،خَاًذى کتاب ّای کَتاُ ًَیسی ضذُ است.
ًیساری ًیش گفتّ :ز کاری را در ّز سطحی هی تَاى اًجام داد ٍلی یک ٍیضگی ٍجَد دارد کِ تا ٌّز هعٌا پیذا
هی کٌذّ .زهش اًصاری در ًَضتِ ّایص ٍیضگی ّای ٌّزی را تِ کار تزدُ ٍ ّویي اهز ًَضتِ ّایص را هاًذگار
کزدُ ّ .زهش اًصاری ًیش در پایاى هزاسن گفت :احساط خَتی دارم هي خَد ایي کتاب ّا ّستن ٍ کتاب ّا خَد
هي ّستٌذ .تا ایي حال کِ خَدم ًوی تَاًن خط خَدم را تخَاًن ٍلی هی ًَیسن.

جَاًاًی کِ هی گَیٌذ در ایي هولکت کار ًیست هي تِ آًْا هی گَین کار ّست تایذ خَد را دریاتین آًجا کِ
گفتِ ام هی خَاّن سًذُ تاضن تِ ایي هعٌی است کِ تایذ خَد را در یاتین .هغش خَد را دریاتین ًِ جسن خَد
را.آدهی تا فکز ٍ احساط تایذ راُ تزٍد .هي عطق ٍ اًذیطِ را تا ّن پیًَذ سدُ ام هي کَتاُ ًَیسی را اس تعذ اس
ٍرٍد تِ داًطسزای عالی آغاس کزدم الثتِ در هقطعی ّن ضعز گفتن اها دیذم ضاعز تَاًوٌذی ًوی تَاًن تاضن توام
ٍقتن را صزف کَتاُ ًَیسی کزدم ٍ تزای توام چیشّای اطزافن سَال هی ساختن ٍ تِ آًْا پاسخ هی دادم .تیص اس
30عٌَاى کتاب کَتاُ ًَیسی اس هي ًَضتِ ضذُ است ٍ تیص اس  044صفحِ کَتاُ ًَیسی دارم کِ ٌَّس چاج
ًطذُ است.

