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اذان مغرب

| عکسها :سیّد علی آتشیپور  /مصطفی زیدآبادی |

در این تصاویر حضور فعال خبرنگاران و عکاسان سیرجان را در جاهای مختلف می بینید .افرادی که برای پوشش خبرها و رویدادهای شهرستان به موقع سر صحنه حاضر می شوند و از رویدادها عکس و
خبر تهیه می کنند .اگر چه مناسبتی برای چاپ این عکس ها نبود اما خارج از تعارف زحمات این عناصر خبری که رسانه های سیرجان را به درجه باالیی از تأثیرگذاری رساندهاند قابل کتمان نیست.

در حاشیه «رد خون»

فیلمی که مخاطبان صفر تا صدی دارد
«ماج��رای نیم��روز-2رد خون» از جمل��ه فیلمهای در
حال اکرانی اس��ت که واکنش های مختلفی برانگیخته
و حاش��یههای زیادی پیدا کرده است .اگر چه این فیلم
تا لحظه چاپ این مطلب هنوز برای نمایش به سیرجان
نرسیده اما اشاره به حاشیه های آن خالی از لطف نیست.
داود کنش��لو از اهالی سینما در این رابطه نوشته است:
«...رد خون یک فیلم خوش س��اخت است ،اما مطمئناً
ضعفهایی نیز دارد که بیش��تر منوط به سناریوی فیلم
اس��ت وا ِال در بحث فرم کمتر ای��راد ف ّنی میتوان از کار
گرفت ».داس��تان «رد خون» هفت سال بعد از اتفاقات
فیلم نخس��ت آن میگذرد و چند تن از ش��خصیتهای
قس��مت قبل آن شهید ش��دهاند ،اما چرایی و چگونگی
شهادت آنها برای تماشاگر مشخص نیست و تنها با نشان
س در بخشی از لحظات فیلم ما متوجه شهادت
دادن عک 

آنها میشویم.
بحث دیگ��ری که درباره فیلم رد خون مطرح ش��ده به
رویدادن��گاری کار برمیگردد .س��ینمای ایران عموماً از
پرداختن به اتفاقات واقعی ابا دارد چون ش��اهدان عینی
اتفاقات معاصر زنده هس��تند و ممکن اس��ت نسبت به
برخ��ی درام پردازیها یا تحریفات ،عکسالعمل نش��ان
دهند ،اما در «رد خون» ش��اهد تحریف یا دروغپردازی
نیس��تیم زیرا آنچه رخداده به واقع اتفاق افتاده اس��ت،
البت��ه ممکن اس��ت در جاهایی کارگ��ردان اغراقهایی
نیز داشته باش��د که این امر هم کام ً
ال در سینمای دنیا
طبیعی است.
جدا از برخی نکات ُگنگ در فیلمنامه ،باید از جس��ارت
کارگ��ردان در ش��خصیت پ��ردازی کاراکترهای منفی
به عن��وان یکی از اتفاقات خوب نام ب��رد ،زیرا در کمتر

دعوت به همکاری

فروش�گاه اف�ق کوروش(واقع درخیاب�ان وحید) جهت
تکمیل پرس�نل خود از چند نفرنی�رو آقا وخانم دعوت
بعمل می آورد.

091314531۷۷-4٢300۷۷9

فیلمی اینگونه به مس��ائل داخلی س��ازمان مجاهدین
خلق (منافقان) توجه شده است .در«رد خون» میبینیم
چگون��ه ع��دهای ج��وان که نوع��ی سرگش��تگی دارند
دس��تخوش بازی این گروهک تروریستی میشوند و در
راس��تای اهداف بدخواهانه آنها ق��دم بر میدارند ،بدون
اینک��ه بدانند آرمانهایی که به دنبال آن هس��تند پوچ
اس��ت .جلوه های ویژه فیلم نیز یکی دیگر از اتفاقات در

واگذاری مغازه

خور توجه «رد خون» اس��ت .پیش از این فیلم شاید از
«تنگه ابوقریب» یا «دوئل» به عنوان آثاری که در بحث
جلوههای ویژه به موفقیتهای خوبی دست یافتهاند نام
برده میشد ،اما «رد خون» نیز کاری با استاندارد بسیار
باال در حوزه ویژوال افکت است .به ویژه صحنههایی که
در کوهستان فیلمبرداری شده ،جلوههای ویژه آن تا به
حال در هیچ فیلم ایرانی ندیدهایم.

فروشگاه کیف و کفش واقع در بلوار دکتر صادقی با کلیه

09103666441
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جناب آقای مهندس

حسن رحیمی

انتصاب بجا و شایسته جنابعالی را به عنوان مدیرعامل

شرکت توسعه عمران و مدیریت منطقه گلگهر صمیمانه
حضورتان تبریک عرض نموده ،توفیق روزافزون شما

و رشد و توسعه مجموعه گلگهر در سایه مدیریت و

توانمندی جنابعالی و همکارانتان را از خداوند متعال
خواستاریم.

شرکت ساختمانی و راهسازی فرحان

اباحیگری
در ادبیات فارسی
بیژن ادبی

ش��رایط امروز جامعهی ما بهگونهای شده است که
غلطنویسی به نوعی مایهی تفاخر و مباهات درآمده
است .اگر در فضای مجازی و یا در مکاتبات پیامکی،
کمی تعمق کنید ،معموالً
نوش��تن امالی ناصحیح کلمات ،بهنوعی ابزار
ِ
برای جلب توجه بدل شده است.
غ��رض از ای��ن همه بهکارگیری الفاظ مغلوط ،ریش��ه در چ��ه دارد؟ در
حقیقت غلطنویس��ان را باید به دو گروه تقس��یم کنی��م ،آنان که اطالع
ندارند و آنان که آگاهانه به این عمل دس��ت میزنند .تکلیف آن بخش
از اجتماع که از سواد کافی برخوردار نیستند و اطالع کافی در خصوص
امالی صحیح واژگان ندارند ،مشخص است .عدم آگاهی و نداشتن سواد
مناسب دربارهی ساختار نگارش زبان فارسی موجب شده است تا بهویژه
در فضای مجازی« ،آلودگیهای زبانی» بس��یار مشهود باشد .بیاطالعی
البته مجوزی برای آلوده کردن کردن زبان فارس��ی نیس��ت .این نوع از
بیاعتنای��ی ،رفع تکلیف نمیکند و این س��وال اصل��ی را مطرح میکند
که بهچه علت زمانی که میتوان با یک جس��تجوی س��اده در گوگل که
برای همگان مقدور اس��ت ،به درستنویس��ی اقدام کنیم ،باز هم بهقول
همش��هریان ،به صورت «پیشباور خود» از کلماتی اس��تفاده میکنیم
که حتی از صحیحنویس��ی آن اطالع نداریم .بخش��ی از ماجرای تخریب
بنای کهنس��ال و بلندباالی ادبیات فارسی به علت اعتمادبهنفس اشتباه
و بیپایه اما بیحد و حصری اس��ت که برخی از هموطنان دارند .بهطور
نمونه ،این عده به صورت تعمدی ،حروف اضافه (که) و (به) را به صورت
(ک) و (ب) مینویسند .این گروه ،هر از گاه مطالعاتی هم دارند که آنها
را ب��ه ظن و گمان کش��انده که خود را شایس��تهی آن بدانند که امالی
جدید برای کلمات بسازند و ببافند! این اشخاص با مرور مطالب موهوم و
شبهخبرها و کسب اطالعاتی روزنامهوار و جسته و گریخته از این طرف
و آنطرف ،در خیاالت خود گمان میبرند که عالمهدهر شدهاند .تحلیل
عمده در این خصوص ،همانگونه که اشاره شد ،جلب توجه به هر قیمتی
است .با نوشتن امالی ناصحیح کلمات ،شاعر میشوند ،عنوان نویسنده به
خود میدهند و متأسفانه مخاطب هم جذب میکنند .زبان فارسی با این
همه اهمال و اباحیگری ما در خصوص دستور زبان و نگارش ،کام ً
ال بیمار
اس��ت .بخش عمدهای از این ظلمها به زبان مادریمان ،به این علت است
ک��ه ما تصویر صحیحی از تمدن و فرهنگ خودمان نداریم .نمیدانیم که
این تمدن از امکانات و ریشههای عمیقی برخوردار است که اگر میدانستیم
س��عی میکردیم که با مژهی چش��م ،از زبان فارس��ی حفاظت و حراست
کنیم .حقیقتاً مایهی ناراحتی و اندوه است که اینقدر نسبت به ریشههای
بینی مفرط داریم .بر هر ایرانی و علیالخصوص
خود احساس حقارت و کم ِ
سیرجانی آگاه و آزادهای شرط است تا بهجای ساعتها گردش در فضای
مجازی ،کتابهای «استاد باستانیپاریزی» و یادداشتهای علمی «دکتر
مرتضی فرهادی » در معتبرترین مجالت کشور را بخواند و کمی از فرهنگ
ایرانی و اختراع سنجههای وزنکشی ،اصول تقویمنویسی ایرانی ،فرهنگ
یاریگ��ری و تعاونیهای کهن زنانه در س��دههای پیش��ین تحقیق کند.
ریشهها را که بشناسیم ،با زبان فارسی مهربانتر خواهیم بود .باید همگان
در ذهن خود حک کنند که درستنویسی مایهی اعتبار و مباهات است نه
برعکس آن .به این زبان زخمی ،رحم کنید.

مصالح ساختمانی عباسلو
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وسایل و اجناس واگذار می شود(.ملک استیجاری)

نگاه آخر
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بلوار هجرت ،چهارراه آهکیها
09133459414

