دیدگاه استاد دانشگاه هنرهای زیبای لبنان درباره سینمای ایران:

موفق است زیرا با کمترین بودجه فیلم میسازند
دریا وفایی /گروه ایران
daryavafaei2009@gmil.com

استاد دانشگاه هنرهای زیبای لبنان درگفتوگو با
«نسلفردا» سینمای ایران را از موفقترین سینماهای
دنیا دانســت و گفت :باید اعتراف کرد که سینمای
ایران یکی از ســینماهای موفق در دنیاست؛ چراکه

فرهنگوهنر
Culture And Art

کارگردانهای ایرانی با کمترین بودجه به ســاختن
فیلم میپردازند .رضا اســکندر استفاده از قهرمانان
واقعی معاصر در فیلمهای ایرانی را از شــاخصههای
ســینمای ایران برشــمرد و اظهار داشت :در کشور
لبنان برای تولیدات تلویزیونی با مشکالتی مانند عدم
نوشــتن خاطرات رزمندگان و درنظر گرفتهنشدن
جنبههای بصری مواجهیم .این درحالی اســت که

برای الگوسازی به پرداختن شخصیتهای بزرگ و
اسطورهها نیازمند هستیم تا براساس آنها فرهنگ
ما مطرح و شناخته شود و باید از خودباختگی در برابر
ســینمای بیگانه جلوگیری کنیم تا متضرر نشویم.
اسکندر با اشاره به این موضوع که تمام افراد متواضع،
مردمی هستند و شخصیت قهرمان در سینمای ایران
دارای ایثار و صداقت است ،اضافه کرد :درعصرحاضر
نیز انســانهای واالمقامی هســتند که همه ابعاد
قهرمانی را دارا هستند مثل سردارسلیمانی .قهرمانی
ایشان ساخته نشــده بلکه خودشان دارای الگوهای

قهرمانی بودند.
ایــن اســتاد دانشــگاه هنرهــای زیبــای لبنان
یادآورشد :در محور مقاومت کســی که میخواهد
تصویربرداری کند باید جنبههای انسانی را در نظر
بگیرد .درحالحاضر جبهه مقابل برحســب جنگ
نرم برای تزریق اطالعات غلط و مشــکالت اخالقی
جلو میرود و مجبور به ســاختن قهرمان است اما
شخصیتهایی مانند سردار ســلیمانی که صادق و
خالصانه کار کردند را نمیتواننــد حذف یا تحریف
کنند.
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فرهنگ شهری

گفتوگو با شاعر کتاب شعر «چهل و هیچسالگی»

مدیر مجموعه تاریخی ،فرهنگی و مذهبی
تختفوالد اصفهان خبر داد:

توسعه گردشگری در تخت فوالد

5

اینشعرهاشیرهجاننوزادانمحروممیشود
مریم داوری  /گروه فرهنگ و هنر
M.Davari@gmail.com

عکس  :سینما روزان

کتابی با عنوان «چهل و هیچسالگی» به تازگی از سوی
انتشــارات گرایش تازه چاپ و روانه بازار کتاب شده
است .نکته قابل توجه این کتاب شعر این است که نذر
شیرخشک نوزادان خانوادههای محروم و بیبضاعت
شده است .شاعر کتاب «چهل و هیچ سالگی» دکتر
ناصرپروانی مدیر ســابق بیمارستان کودکان مفید و
مدیر خدمات پشتیبانی دانشگاه علومپزشکی دانشگاه
شهیدبهشتی است .این نویسنده و شاعر چهاردهمین
کتاب خود با عنوان «دوفنجان غزل» را که ســال98
منتشر شــد ،نذر کودکان بیمار کرد .از عواید فروش
این کتاب تاکنون دو دستگاه الکتروشوک با بهترین
مارک و دو دستگاه الکتروکاردیوگراف از پیشرفتهترین
مدلها برای بیمارستان کودکان مفید تهیه شده است.
گفتوگویی با دکتر پروانی درمــورد کتاب «چهل و
هیچسالگی» ترتیب دادیم که بدین شرح است:
موضوع اشعار این کتاب چیست؟
کتاب «چهل و هیچ ســالگی» شانزدهمین
کتاب و سیزدهمین مجموعه شــعر بنده است .این
کتاب در قالب شــعر کالسیک مشــتمل بر 40غزل
است و همچون ســایر کتابهایم مخاطباناش نسل
جوان هستند که البته جوانان را از  16تا  80سال می
دانم .اشــعار کتاب عموماً مضمون عاشقانه و مفاهیم
اجتماعی با بهرهگیــری از صنایع ادبی همچون ایهام
و کنایه دارند .البته بعضی از اشــعار کتاب یکسری
مضامین عقیدتی را در پوشــش اجتماعی و عاشقانه
تبیین میکنند .درواقع برخی از احکام مانند خمس،
زکات و نماز به صورت غیرمستقیم و عاشقانه در اشعار

تبیین شدهاند .به زکات و خمس ،احترام به پدر و مادر
و نماز در پوششی که نسل جوان دوست داشته باشند
در اشعارم اشاره کردهام.
چهقدر طول کشــید که کتاب «چهل و
هیچسالگی» را نوشتید؟
این مجموعه شعر از نظر ساختار ذهنی حدود چهار ماه
زمان برد .یکی از اشعار این کتاب به نام «قرنطینه» را در
ایام عید زمانی که کرونا گرفته بودم و در قرنطینه بودم،
سرودم .البته یک نویسنده و شاعر ،تصویرسازیهایی را
در ذهناش میچیند و سپس تراوشها تبدیل به نوشته
میشوند .بر این اساس تصویرســازیهای مجموعه
اشعار «چهل و هیچسالگی» در ذهنام وجود داشته
است اما نگارش آنها چهار ماه طول کشید.
چه شد که تصمیم گرفتید کتاب جدید
خود را نذر شیرخشــک برای کودکان
محروم کنید؟
دوســتان کانونهای فرهنگی ادبی دانشگاه پزشکی
شهیدبهشــتی یک پویشــی از هفتم محرم داشتند
که منصوب به حضرت علیاصغــر(ع) بود .این پویش
«یک جرعه از فرات» نام داشت .آنها پول جمعآوری
میکردند و قرار شد که برای بچههای بیبضاعت شیر
خشک تهیه کنند .بنده از نظر ذهنی پس از کتاب «دو
فنجان غزل» به دنبال یک نیت برای کتاب جدیدم بودم
و انگار خدا به واسطه این دوستان در کانونهای ادبی
فرهنگی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی نیت را به
من هدیه داد .این دوستان نیز اجازه دادند که از شیوه
آنها استفاده کنم.
کتاب «دو فنجان غزل» را نذر بچههای
بیمار در بیمارستان مفید کردید و کتاب

جدید خود را نذر شیرخشک بچهها .چرا نذرهای
خود را برای بچهها انجام میدهید؟ دلیل خاصی
دارد؟
اعتقاد دارم بچههایی که بیبضاعت یا فقیر هســتند،
تقصیری در این مسئله ندارند .شاید اگر بزرگسالی
فقیر باشد ،مقصر خودش باشد؛ اینکه درس نخوانده و
تالش کافی نکرده است ،اما یک بچه در بیپولی والدین
خود نقشی ندارد و دلیل ندارد وقتی در حالت بیماری
است یا شیرخشــک مصرف میکند به دلیل بیپولی
از غذا و امکانات درمانی محروم شــود .شخصاً علقه و
دلبســتگی در امور خیر به بچهها دارم .بچههایی که
به امورخیریه احتیاج دارند،گناهی ندارند که محتاج
شدند .از طرفی سالها مدیر بیمارستان مفید کودکان
بودم و نیازهای بچهها را از نزدیک دیدم و لمس کردم.
احساس میکنم بهترین نیت برای کار خیر این است
که به محتاج اصلی برسد یعنی به کودکان بیماری که
نیازمند این کمکها هستند.
توضیحی درباره نام کتاب جدیدتان بدهید؟
بنده متولد 16تیر هســتم و این کتاب را به مناسبت

چهلسالگیام منتشر کردم و به دنبال اسمی مناسب
برای آن بودم .به نظرم ســن تکلیف دوم برای افراد،
چهلسالگی است؛ زیرا چهل ســالگی شروعی برای
حرکت به سمت کمال است .چهل عدد مقدسی است،
به عنوان مثال پیامبر اکرم(ص) در چهل سالگی مبعوث
شدند .معتقدم در چهل سالگی انسان باید به «هیچ»
برسد و این ملموس میشود .اگر انسان به هیچ بودن
خود پی ببرد ،یعنی به کمال رسیده است و نام «چهل
و هیچ سالگی» کنایه به این مسئله دارد .شاید انسان
در چهل سالگی به حدنهایت تواضع میرسد و خود را
هیچ حساب میکند و این شروعی برای رشد اخالقی
و معنوی است.
تاکنون دو کتاب خود را نذر کردید .به
نظرتان نذر کتاب چه تاثیراتی میتواند
داشته باشد؟
بنده کتاب جدیدم را نذر شیرخشــک برای کودکان
کردم .اثر مستقیم آن تهیه تعدادی شیر خشک برای
کودکان محروم است اما تاثیرات غیرمستقیم نذر کتاب
بیشتر است زیرا بیشترین تأثیر آن فرهنگسازی است.

ممکن است کسی متوجه این کار شود ،دلش بلرزد و
کارهای بزرگتر انجام دهد .ممکن است به خاطر نذر
کتاب اقداماتی صورت گیرد که حتی بنده خبر نداشته
باشم و تاثیرات آنها بسیار بیشــتر باشد .بزرگان نیز
توصیه کردهاند که کار خیر را به صورت گمنام انجام
دهید .نیت اصل مهمی است و به نظرم آنچه که در پی
نذر کتاب رخ میدهد ،اتفاقات بزرگی است و میتواند
یک فرهنگ سازی باشد.
استقبال از کتاب «چهل و هیچسالگی»
چهقدر است؟
در 9روز اول از چاپ کتاب «چهل و هیچ سالگی» چاپ
نخست آن تمام شد .استقبال خوبی از این کتاب صورت
گرفت .برخی از افراد به نیــت تبرک یک کتاب تهیه
میکردند اما پول 10کتــاب را پرداخت میکردند .نه
اینگه بگویم این کتاب متبرک است؛ نوشتن از نظر من
متبرک است زیرا خدا به قلم قسم میخورد .امیدوارم
تا عید به جایی برسیم که چاپ چهارم کتاب تمام شود
و بتوانیم در اسفند با هزینه فروش کتاب شیر خشک
تهیه کنیم و آن را در مناطق محروم پخش کنیم.

نسل فردا  /گروه ایران :ســیدعلی معرکنژاد
با اشــاره به گنجینه تاریخی ارزشمند تخت فوالد
اظهار داشــت :تنوع و تکثر شخصیتهای آرمیده
در تخت فوالد ،معماری ،هنر و حجاریهای روی
قبور ،جایگاه این مکان را در سطح ملی و بینالمللی
ممتاز کرده است.
مدیر مجموعه تاریخــی ،فرهنگی و مذهبی تخت
فوالد اصفهان افزود :مرمت و ســاماندهی تکایای
تخت فوالد شــامل تکیــه بابارکنالدیــن ،تکیه
کازرونی ،تکیه سیدالعراقین ،تکیه خاتونآبادی،
تکیه میرفندرسکی ،آرامگاه دهش ،آرامگاه مرشد
عباس زریری با هزینهای بالغ بر ۲۰میلیارد ریال به
بهرهبرداری رسید.
وی با اشــاره به چهار پهنه به مساحت 75هکتار
ادامه داد :احداث گذر گردشــگری بابارکنالدین
با هزینهای بالغ بر ۲۰میلیارد ریال به همراه ســه
هزار و 700مترمربع سنگفرش و دو هزار و 200
مترمربع پیادهراه به طول مسیر هزار و 100متر نیز
به بهرهبرداری رسیده است .وی تصریح کرد :تکایای
بانوامین ،خادمالشریعه ،خوانساری ،مادرشاهزاده،
ســیدالعراقین ،فاضــل ســراب ،شهشــهانی،
مالاســماعیل خواجویی ،فاضل هنــدی ،آرامگاه
حاج آقا رحیم ارباب با هزینهای بالغ بر پنج میلیارد
ریال نورپردازی شده است .معرکنژاد ساماندهی و
تجهیز زمین ورزشی روباز با بودجه چهار میلیارد و
400میلیون تومان را ازجمله پروژههای عمرانی در
دست اجرا دانست و گفت :عملیات اجرایی احداث
گذر مشــاهیر با بودجه 300میلیــون تومان آغاز
شده است .وی به پروژههای عمرانی و خدماتی در
حال اجرای مجموعه تاریخی ،فرهنگی و مذهبی
تخت فوالد اشاره کرد و گفت :ساماندهی و تجهیز
مبلمان شهری با مبلغ سه میلیارد ریال با 30درصد
پیشرفت و دیوارهسازی اطراف تخت فوالد با مبلغ
۱۳میلیارد ریال60 ،درصد پیشرفت داشته است.
مدیر مجموعه تاریخــی ،فرهنگی و مذهبی تخت
فوالد اصفهان اظهار داشت :ســاماندهی محوطه
شمالی گلستان شهدا با بودجه ۲۰میلیارد و پانصد
میلیون ریال۶۵ ،درصد پیشرفت داشته و ساماندهی
و شاخصســازی قبور مشــاهیر با بودجه هشت
میلیارد ریال هم به پیشــرفت 70درصدی رسیده
است .وی با اشاره به ساماندهی و تکمیل باغ طوبی با
مبلغ یک میلیارد و پانصد میلیون ریال با 90درصد
پیشرفت اظهار داشت :تکمیل ساماندهی تکایا با
مبلغ ۱۳میلیارد و پانصد میلیون ریال به پیشرفت
۳۰درصدی رسیده و نورپردازی تکایا با مبلغ سه
میلیارد ریال 40درصد پیشرفت داشته است.

