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«یان هولم» بازیگر فیلمهایی
چون «ارباب حلقهها»« ،ارابههای
آتش» و «بیگانه» در ســن ۸۸
سالگی درگذشت.
به گزارش ایســنا بــه نقل از
گاردین« ،یان هولم» که بیشــتر
برای بازی در نقش «بیلبو بگینز»
در سه گانه «ارباب حلقهها» ساخته «پیتر جکسون» شناخته شده
است ،عالوه بر کسب یک جایزه بفتا ،در سال  ۱۹۸۱برای بازی در
فیلم «ارابههای آتش» ســاخته «هیو هادسن» نامزد کسب جایزه
اسکار نیز شده است.
«یان هولم» پس از ســال  ۱۹۷۶از بازی در تئاتر کنارهگیری
کرد ،با بازی در مجموعهای متنوع از نقشهای مکمل قدرتمند در
سینما احیا شد ،اما بازی در سهگانه علمی تخیلی «ارباب حلقهها»
در نقــش «بیلبو بگینز» بــود که تحســینهای فراوانی برای او
به همراه داشت.
«بیگانه» به کارگردانی «ریدلی اسکات»« ،هملت» از «فرانکو
زفیرلی»« ،فرانکشــتاین» ســاخته «کنت برانا»« ،عنصر پنجم»
بــه کارگردانی «لــوک بســون»« ،هابیت :نبرد پنج ســپاه» و
«هابیت :ســفر غیرمنتظره» از ســاخته «پیتر جکسون» از دیگر
فیلمهای مهمی است که «یان هولم» در کارنامه دارد.
این بازیگر انگلیســی در سن  ۸۸ســالگی و پس از چند سال
تحمل بیماری پارکیسنون در لندن درگذشت.

همزمان با مستند «سرجیو لئونه»؛

زندگی «آندری تارکوفسکی» سریال
تلویزیونی میشود

در حالــی که ســریال زندگی
آندری تارکوفسکی به کارگردانی
کیریــل ســربرنیکوف ســاخته
میشــود ،مســتندی از زندگی
سرجیو لئونه نیز در دست ساخت
است.
بــه گــزارش خبرگــزاری
مهــر بــه نقــل از ایندی وایــر ،زندگــی آندری تارکوفســکی
کارگــردان نامــدار و فقیــد روســی در قالــب یــک ســریال
ســاخته میشــود .این پروژه کــه قرار اســت بــه کارگردانی
کیریل ســربرنیکوف ساخته شود در بازار مجازی فیلم کن عرضه
خواهد شد.
به تازگی اعالم شــد زندگی آندری تارکوفســکی فیلمســاز
برجســته روس در قالب یک مینیسریال توسط یک کمپانی واقع
در مسکو با عنوان «هایپ فیلم» ساخته خواهد شد.
کارنامه فیلمســازی تارکوفسکی که ســال  ۱۹۸۶از دنیا رفت
شامل هفت فیلم بلند است که از آنها به عنوان شاهکار یاد میشود
و شــامل «کودکی ایــوان»« ،آندری روبلوف»« ،ســوالریس»،
«آینه»« ،استاکر»« ،نوستالژی» و «ایثار» میشود.
ایــن در حالی اســت که مســتندی از زندگی ســرجیو لئونه
کارگردان ایتالیایی ســازنده فیلمهای وسترن نیز در دست ساخت
اســت .این فیلم به عالقهمندان تصویری از پشــت پرده ساخت
فیلمهایی چون «یک مشــت دالر»« ،به خاطر چند دالر بیشتر»
و «خوب ،بد و زشــت» که از آنها به عنوان ســهگانه دالری یاد
میشــود و نیز فیلم چهار ساعته «روزی روزگاری در آمریکا» که
آخرین فیلم لئونه پیش از مرگش در سال  ۱۹۸۹بود ،ارایه میکند.
نویســنده و کارگردان این فیلم مستند فرانچسکو زیپِل خواهد
بود که ســازنده فیلم «آقای فلینی شگفتانگیز» هم بوده است.
این فیلم در جشــنواره فیلم ونیز نمایش داده شــد و جایزه روبان
نقرهای برای بهترین مستند سال را دریافت کرد.

نمابر.23.383:
تلفن- 337..23-38:
23.6.69آگهی ها32341000 -1 :
تلفن-سازمان
نمابر- 32303830:
تلفن- 32300337-38 :
...2341
ها-2-.234588-.2348.1-13:
آگهی
تلفن های سازمان
چاپ :روزنامه عصر مرد     م  -تلفن32359610:
لیتوگرافی و
WEB:
Asremardom.
com
WEB: Asremardom.com
Adress:Asr asremardomها e - mardom@yahoo. com
asr.e.mardom@Gmail.com
EmailEmail
Address:
asr.e.mardom@Gmail.com

مؤدب به ادب خداست ،میبیند خداوند با او چه رفتار میکند ،هر وقت نعمت بیشتری به او داد
مؤمن ّ
او هم وسعت بیشتری در کار خیرش میدهد (چنان نیست که بخیل در علم ،مال و خدماتش باشد) و
وقتی ندارد وظیفهای هم ندارد
پیامبر اکرم (ص)

امروز

19

38

صاف گاهی وزش باد در پاره ای نقاط غبار محلی

محمدرضا ترکی عنوان کرد

وقتی واژهگزینی سیاسی میشود

احمد   رضا سهرابی

حق
محمدرضا ترکی با بیان اینکه فرهنگستان شوخطبعی را ّ
مردم میداند ،میگویــد :الب ّته برخی افراد که عادت دارند همهچیز
را سیاســی کنند ،بدون هیچ دلیل و ضرورتــی ،واژهگزینی را که
تخصصی است ،به سیاست آلوده میکنند.
یک فرایند علمی و ّ
این دانشــیار گروه زبان و ادبیات فارســی دانشــگاه تهران در
گفتوگو با ایســنا ،درباره واژههایی که اخیرا توســط فرهنگستان
زبان و ادب فارســی جایگزین شدهاند و شوخیهایی که در فضای
مجازی با آنها میشــود ،اظهار داشــت :اقدام فرهنگستان زبان و
ادب فارسی در زمینه مطرحکردن برخی اصطالحات و معادلهای
پزشــکی در شرایطی که امر بهداشت و درمان ،به دلیل همهگیری
ویروس تاجی (کرونا) به دغدغه همه مردم و مســئوالن بدل شده
است ،کار الزمی بود .مردم همانگونه که به راهنمایی کارشناسان
در زمینه بهداشت فردی و جمعی نیاز دارند تا تندرستیشان به خطر
نیافتد ،به سالمت و پاکیزگی زبانی هم نیازمندند تا فرهنگ و زبان
آنان نیز از آســیب در امان بماند .نبایــد اجازه داد که این ویروس،
مخرب دیگری ،عالوه بر تحمیل هزینههایی در عرصه
یا هر عامل ّ
بهداشــت و درمان و اقتصاد جامعه خسارتهایی هم به فرهنگ و
زبان ما بزند.
او افــزود :اصطالحات و معادلهای اخیــر واژههایی نبودند که
بهتازگی ســاخته و پیشــنهاد شده باشــند .گروهی از کارشناسان
فرهنگســتان که در زمینه علوم پزشکی کار میکنند ،سالهاست
که این اصطالحات و معادلهای بســیار دیگری را در حوزه علوم
پرشــکی ،بهداشــت و درمان ســاخته و به مجامع علمی پیشنهاد
کردهانــد .اصطالحات اخیر تنها اندکی از تالشهای علمی اســت
شخصیتهای
که بدنه علمی و کارشناســان فرهنگســتان که از
ّ
شناختهشــده علمی و دانشگاهی کشور تشــکیل شده ،تصویب و
پیشنهاد کردهاند.
ترکــی مخاطب اصلی این اصطالحات را دانشــگاهها و مراکز
آموزش پزشــکی ،پزشــکان ،کارکنان بخش درمان و رسانههای
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کشور دانست و بیان کرد :طبع ًا وقتی اهل فن و رسانهها اصطالحات
علمی فارســی را به جای واژههای بیگانــه بپذیرند و به کار ببرند،
این معادلها به ذهن و زبــان تودههای مردم نیز راه خواهد یافت
و در نتیجه گنجینه واژگان علمی زبان ما گســترش خواهد یافت
موقعیت زبان فارسی
که به فربهشدن فرهنگ ما خواهد انجامید و
ّ
را به عنوان «زبان علم» اســتوارتر خواهد کرد .خوشــبختانه این
اصطالحات ،جز در یکیدو مــورد ،بازتاب مثبتی در فضای علمی
توجه به واژهگزینی علمی را به نخبگان
کشور داشــت و ضرورت ّ
ما یادآوری کرد.
این اســتاد دانشــگاه با بیان اینکه شــوخی بعضــی از مردم
با اصطالحات فرهنگســتان ،نه امر غریب و بیســابقهای اســت
و نــه لزومــ ًا کار بدی به شــمار میآید ،گفت :از زمان تأســیس
فرهنگســتان ا ّول ،در اوایل قرن اخیر ،تا امروز این شــوخیها که
ویژگی ملّت خوشذوق ما اســت رواج داشــته ،ا ّمــا مردم در کنار
همه آن خوشذوقیها بسیاری از پیشنهادهای فرهنگستان را هم
پذیرفتهانــد؛ چراکه میدانند زبان ملّی و عزیز فارســی برای حفظ
حیات و طراوت علمی خود به این تالشها نیاز دارد .شــوخطبعی
خُ لقوخوی نیکوی ملت ماست و فرهنگستان هم این شوخطبعیها
را حق مردم میداند و خصوصا اگر بیانگر دیدگاه و نقد مردم باشــد
آن را بر دیده مینهد!
او ادامه داد :الب ّته برخی افراد که عادت دارند همهچیز را سیاسی
کننــد ،بدون هیچ دلیل و ضرورتــی ،واژهگزینی را که یک فرایند
تخصصی است ،به سیاست آلوده میکنند و سعی میکنند
علمی و ّ
ذهن جامعه را نســبت به فرهنگستان و واژهگزینی که هیچ انسان
وطندوســت و فرهنگمداری در ضرورت آن ّ
حساس
شکی نداردّ ،
کنند .الب ّته سیاســت چیز بدی نیست ،ولی در سیاسیکردن مسائل
باید اندازه نگه داشت .به نظر میرسد که این افراد واقع ًا به فرهنگ
جامعه و مردم خدمت نمیکنند و شاید به سیاست هم لطمه بزنند!
محمدرضا ترکی با اشــاره به نقدهایی که بر فرهنگســتان در

مدیر «تاالر هنر»:

سالنهای تئاتر با «مخاطبان قهرکرده» پر میشود؟
نگرانی از هزینهها
حســین موذن مدیر «تاالر هنر» با اشاره به
مشخص نبودن چگونگی تامین هزینه گروههای
نمایشــی عنوان کرد بازگشایی این تاالر منوط
به مشخص شــدن چگونگی حمایت اداره کل
هنرهای نمایشی از آثار است.
حسین مؤذن مدیر تاالر هنر درباره چگونگی
بازگشــایی این تاالر با توجه به اطالعیه وزارت
فرهنگ و ارشــاد اســامی مبنیبر بازگشایی
مراکــز هنــری از اول تیرماه بــه خبرنگار مهر
گفت :در صورت بازگشــایی تــاالر هنر اولویت
با نمایشهایی اســت که اســفند ماه اجرایشان
بــه دلیل بیماری کرونا متوقف شــد که در این
راســتا با رضا بیات و امیــد انصاری کارگردانان
 ۲نمایش «افســانه پری دریایــی» و «دنیای
شگفتانگیز اکو و تاکو» صحبتهایی شده است.
وی ادامه داد :البته اداره کل هنرهای نمایشی
قرار اســت درباره چگونگی بازگشایی سالنها و
نحوه حمایت از گروهها و پروتکلهای بهداشتی
به صورت متمرکز اطالعرســانی کند از همین
رو زمــان دقیق بازگشــایی «تــاالر هنر» نیز
در حالــی کــه طبق اطالعرســانی قبلی
سازمان سینمایی قرار بر آغاز فعالیت سالنهای
سینمایی از امروز یکشنبه اول تیرماه است ،اما
به گفته رئیس انجمن ســینماداران هنوز هیچ
چیز در این زمینه قطعی نیست!
به گزارش خبرنــگار مهر ،هرچند با اعالم
رســمی رئیس جمهور و طبق تصمیم ســتاد
ملی مقابله با کرونا اعالم شــده بود سینماها
در کنار دیگر مراکز هنری میتوانند از ابتدای
تیرمــاه بــا ۵۰درصــد ظرفیــت و رعایت
«دستورالعمل  های بهداشــتی» فعالیت خود
را از ســر بگیرند ،اما در کمتر از  ۲۴ســاعت
مانده به موعد اعالم شــده ،شــواهد نشــان
از اوج بالتکلیفــی مســئوالن ســینمایی و
بحران تصمیمگیــری آنها در این زمینه دارد.
طبــق اعــام روابــط عمومی ســازمان
ســینمایی قــرار بر ایــن بود که ســینماها
اکــران خود را بــا دو فیلم «شــنای پروانه»
محمــد کارت و «خــوب ،بــد ،جلــف ۲؛
ارتش ســری» پیمان قاســمخانی به همراه
 ۵فیلم اکران اســفند  ۹۸از ســر بگیرند ،اما
با اعالم انصراف ناگهانی رســول صدرعاملی
بهعنــوان تهیهکننــده «شــنای پروانه» در
اعتــراض بــه اجرایــی نشــدن وعدههای
حمایتی ســازمان سینمایی ،همه چیز بهحالت

وابســته به این بخشــنامه خواهد بود چون در
حال حاضــر امــا و اگرهایی برای آغــاز بکار
سالنها و فعالیت گروههای نمایشی وجود دارد.

دوباره آثارشــان بــا آنها گفت وگــو کردیم نیز
نگرانی از چگونگی حمایت و مســائل مالی بود
بر این اســاس که وقتی قرار اســت سالنها با

مؤذن تأکید کرد :هنرمندان ما برای بازگشت
به عرصه تئاتر دغدغه مســائل مالی را دارند و
اولین پرســش  ۲کارگردانی که بــرای اجرای

 ۵۰درصد ظرفیت خود آغاز به کار کنند تکلیف
 ۵۰درصد باقی مانده چه میشــود و این ضرر را
چه کسی باید جبران کند.

سینما گرفتار ویروس «بالتکلیفی»
سینماداران :هیچ چیز قطعی نیست!

تعلیق درآمد.
از ســوی دیگر اوجگیری مجدد شــیوع
ویروس «کرونا» در کشور و طرح هشدارهای
مکرر در زمینه لزوم از سرگیری محدودیتها،
این نگرانی را بهوجود آورده اســت که ســتاد
ملی مقابله با کرونا هم در تصمیمگیری خود
در زمینه فعالیت مراکز هنری تجدیدنظر کند

و در این زمینه طبیعت ًا ســینما نیز مســتثنی
نمیتواند باشد.
در مجمــوع در حالی امروز یکشــنبه اول
تیرمــاه ،موعد اعالم شــده از ســوی دولت
برای بازگشایی ســینماها فرامیرسد که همه
چیز در وضعیــت بالتکلیف و مبهم اســت؛
نه ترکیــب فیلمها قطعی شــده اســت ،نه

مدیــر تاالر هنــر یادآور شــد :بــه عنوان
نمونــه ،تــاالر هنــر بــدون در نظــر گرفتن
 ۴۰صندلــی بالکــن ۲۰۰ ،نفر ظرفیــت دارد
و با شــرایط اعالم شــده اگر قرار باشد تنها از
نصف ظرفیتش اســتفاده کند بایــد مذاکراتی
بــرای تأمین هزینــه  ۵۰درصد دیگــر انجام
گیــرد ،چــون همیــن نصــف ظرفیــت هم
به دلیل اینکه هنوز اعتمادســازی برای حضور
مخاطبان در ســالنهای تئاتر صــورت نگرفته
است و تماشــاگران با تئاتر قهر کردهاند ،کامل
پر نمیشود.
مــؤذن در پایــان دربــاره لــزوم برگزاری
جلســه با نمایندگان تئاتر عنــوان کرد :معتقدم
ســتاد ملی مقابله با کرونا نبایــد فقط با وزارت
ارشــاد جلسه میگذاشــت چون الزم بود حتم ًا
نمایندگانی از جامعه تئاتــر و خانه تئاتر به این
جلسه دعوت میشدند تا دغدغههای هنرمندان
نیز شنیده شود .اگر این اتفاق رخ میداد ممکن
بــود تصمیم دیگر برای بازگشــایی ســالنها
گرفته شود.
ســامانههای فروش بلیت آغاز بکار کردهاند و
نه فرصتی برای تبلیغ فیلمهای احتمالی باقی
مانده است!
محمــد قاصداشــرفی رییــس انجمــن
ســینماداران صبح دیروز شنبه  ۳۱خردادماه،
در گفت وگــو با خبرنگار مهــر درباره آخرین
وضعیت بازگشایی ســینماها از امروز یکشنبه
اول تیرماه گفــت :قرار بود که ســینماها از
ابتدای تیرماه باز شــوند اما همانطور که در
خبرها آمد رســول صدرعاملی از اکران فیلم
ســینمایی «شــنای پروانه» انصراف داد و به
همین دلیل در حال حاضر مشــخص نیست
که آیا ســینماها برای روز یکشنبه اول تیرماه
باز خواهد شد یا نه؛ هیچ چیز قطعی نیست.
وی دربــاره زمان آغاز بکار ســامانههای
فروش بلیت هــم تأکید کرد :تا تصمیمگیری
نهایی در این زمینه صورت نگیرد طبیعت ًا هیچ
بلیتی فروخته نمیشود.
قاصداشــرفی در پایان یادآور شــد :باید
مشکالت به وجود آمده برطرف شود تا بتوانیم
برای بازگشایی سینماها تصمیم بگیریم .البته
سینماهای سراسر کشــور بهطور کامل آماده
بازگشــایی هســتند تا در صورت تایید نهایی
و تصمیمگیری از ســوی مسئوالن سینمایی
فعالیت خود را آغاز کنند.

ساماندهی سنگ قبرهای تاریخی روستای اسیر در شهرستان ُمهر

مسئول اداره میراثفرهنگی ،گردشگری
و صنایعدســتی شهرســتان ُمهر از طرح
جمعآوری و ساماندهی سنگهای تاریخی
بخش اسیر در شهرستان ُمهر خبر داد.
به گزارش روابطعمومی ادارهکل میراث
فرهنگی ،گردشگری و صنایع دستی استان

فارس ،احمد تقوی گفت« :گروه کارشناسی
اداره شهرستان ُمهر با همکاری شهرداری
و شــورای اسالمی بخش اســیر و فعاالن
فرهنگی ،اقدام به جمعآوری و ســاماندهی
سنگهای قبرتاریخی پراکنده و در معرض
آسیب میکند».

او افزود« :ظرف مدت یک هفته تمامی
سنگ قبرهای قدیمی با مشخصات باستانی
موجود در شهر اسیر توســط شهرداری با
هماهنگــی اداره شهرســتان ُمهر در یک
مکان معیــن و مطمئن تجمیع و نگهداری
خواهد شد».

بخــش اســیر شهرســتان ُمهــر در
جنوبیترین نقطه اســتان فارس قرار دارد
کــه تا خلیج فارس  38کیلومتر فاصله دارد
و دارای پیشینه غنی همچون تل پیر ،تمب
بت ،قالت دیال ،غارهای کله کله ،آســیاب
آبی تنگ بند است.

فضای مجازی منتشر میشــود ،بیان کرد :عدهای هم هستند که
متعصبانه خیال میکنند که وظیفۀ
بر اســاس یک باور غیرعلمی و ّ
فرهنگستان سرهگرایی و پاالیش زبان فارسی از واژههای متداول
ادبیات و زبانشناسی
عربی اســت .من هیچ اســتاد معتبر و ج ّدی ّ
را نمیشناســم که به ســرهگرایی ،به این معنی ،باور داشته باشد.
ایــن ع ّده معمو ًال نقدهایی بر فرهنگســتان و اصطالحات مص ّوب
آن وارد میکنند که در میان صاحبنظران ج ّدی گرفته نمیشــود،
ولی ممکن است در فضای مجازی به صورت گسترده منتشر شود.
ع ّدهای هم هســتند که متأسفانه عالقهای به زبان فارسی ندارند و
بر اساس تصوراتی باطل خیال میکنند که زبان فارسی مانع توسعه
اســت و دچار این توهماند که اگر زبان دانشگاهها و رسانههای ما
فرنگی بشود ،ما همانند جوامع صنعتی به توسعه خواهیم رسید .این
افراد هم وقتی میبینند که فرهنگستان اصطالحات علمی فارسی
را به جای اصطالحات فرنگی پیشنهاد کرده برآشفته میشوند .اگر
این دو ســه جریان ،یعنی سیاستزدگان و ســرهگرایان افراطی و
کسانی که زبان فارسی را به عنوان زبان علم قبول ندارند ،بگذارند،
دلیلی نــدارد که مردم با یک مرکز علمــی و فرهنگی که باوجود
فقدان امکانات و بودجه الزم ســرگرم خدمات ملی است مشکلی
داشته باشند.

مدیر سینما جوان استان فارس:

 ۵اولویت تولید فیلم کوتاه ،مستند و
پویانمایی در فارس اعالم شد

مدیر سینمای جوانان استان
فارس از  ۵اولویــت تولید فیلم
کوتاه ،مستند و پویانمایی در این
انجمن خبر داد.
علیرضــا توکل در گفت و گو
با خبرنگار مهر با بیان اینکه در
بخش تولید ،انجمن ســینمای
جوانان ایران پذیرای آثار فیلمســازان است ،اعالم کرد :پرتال
تولید انجمن برای ثبت طرحهای پیشنهادی آماده پذیرش آثار
و اعالم نظر شورای پیچینگ است.
وی ســپس به اولویتهای تولید فیلم در سال جاری اشاره
کــرد و گفت :مضامین معطوف به افزایش ســرمایه اجتماعی،
اهمیت خانواده و سبک زندگی ،افزایش امید و نشاط اجتماعی،
عدالت خواهی و مبارزه با فســاد و خودبــاوری ،اراده و قدرت
ملی موضوعهایی اســت که هنرمندان و فیلمسازان میتوانند
آثــار خود را بر این مبنا قــرار داده و از حمایت انجمن در تولید
آن بهره مند شوند.
توکل ادامه داد :فیلمسازان میتوانند برای آشنایی با شرایط
ثبت طرح و فیلمنامه خود جهت برخورداری از حمایت در تولید
به نشانی /http://production.iycs.ir :مراجعه کنند.
به گزارش خبرنگار مهر ،پرتال تولید انجمن سینمای جوانان
ایران جهت حمایت از فیلمســازانی که پیش از این دســتکم
یــک فیلــم کوتــاه ســاخته باشــند ،طراحــی و راه اندازی
شده است.

معاون میراث فارس خبر داد:

افتتاح  ۷پروژه گردشگری در فارس

ایسنا :معاون برنامهریزی و
سرمایهگذاری میراث فرهنگی،
صنایع دســتی و گردشــگری
استان فارس گفت :هفت پروژه
گردشــگری در چهار شهرستان
این استان ،امسال به بهرهبرداری
میرسد.
جمشــید معینی شــنبه  ۳۱خرداد در جمع خبرنگاران گفت:
هفــت پروژه گردشــگری با ســرمایهگذاری بخش خصوصی
در چهــار شهرســتانهای شــیراز ،کازرون ،فســا و مهــر
زمینهســازی شــده که امیدواریم تا پایان امســال ،به مرحله
بهرهبرداری برسد.
معینــی گفــت :از مجموع هفت پروژه تعداد ســه پروژه در
شیراز ،دو پروژه در شهرستان کازرون ،یک پروژه در فسا ،یک
پروژه در شهرستان مهر است.
او ادامه داد :یک زائرســرا و دو ســفرهخانه سنتی در شیراز
با ســرمایه گذاری  ۲۶میلیارد ریال ،یک مجتمع گردشــگری
عمومی و یک پارک طبیعتگردی و گردشــگری روســتایی
عشــایری در کارزون بــا ســرمایه گذاری  ۲۲میلیــارد ریال،
یک اردوگاه گردشگری در فســا با سرمایه گذاری  ۵میلیارد و
 ۸۰۰میلیون ریال ،یک مرکز گردشگری تفریحی در شهرستان
مهر با سرمایه گذاری  ۲میلیارد ریال راهاندازی میشود.
معاون برنامهریزی و ســرمایهگذاری اســتان فارس اضافه
کرد :در حال حاضر  ۲۳۸هتل ،متل ،هتلآپارتمان و مهمانپذیر،
 ۱۳۴خانهمســافر و  ۱۳۷اقامتــگاه بومگــردی در اســتان
فعالیت دارند.

