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اعالم شهریه 
آموزشگاه های 

هنری

خوانش 
شعر  بزرگان 
از زبان پارمیس

جوالن قاچاق انسان 
با شوتی

چه خوشبختی
باالتر  از این؟

امین رجبی / سردبیر

مغازه پیرمرد،  پر از کفشهای نوستالژیک است. 
کفشهایی خاطره انگیز و ساده که یادآور روزهای 

جوانی و کودکی است.
گالش های  نمونه  آنها  بین  در  می توانم  حتی 
سالها پیِش مادربزرگ را پیدا کنم که الستیکی و 
مشکی رنگ بود، با یک رویه ساده و تویی قرمز رنگ. 

عکسش را می گذارم که یادتان بیاید.
بعضی کفشها را آن باالها نزدیک سقف روی دیوار 
نصب کرده و بعضی را روی میِز دم دستش ریخته. 
نظم خاصی ندارد. همه چیز در هم و برهم است. 
کفشهای دور از دسترس را خاک و تار عنکبوت 
گرفته و دیگر کسی سراغ آنها را نمی گیرد و گردی 
از تنشان نمی تکاند. از کفشهای جدید و جوان پسند 

خبری نیست.
کارتن های بزرگ کفش را پشت سرش روی هم 
چیده و در حد ضرورت کنار آن را پاره کرده و کفشی 

بیرون کشیده.
هیچ تالش و تکنیکی برای جذب مشتری به کار 
مشتری ها  برخی  به  حتی  مقابل  در  نمی گیرد. 
عتاب هم می کند. اخالق نچسبی دارد. سالهاست 
مشتری او هستم؛ گرچه همیشه به زحمت می توانم 
در آنجا گزینه دلخواهم را پیدا کنم. حاال دیگر مرا 
برایم  باشد  داشته  و حالی  اگر حس  می شناسد. 

گاهی حرف می زند.
و  درهم وبرهمی  و  بی نظمی  همه  این  دِل  در 
مغازه  آن  در  اما،  نچسب  اخالق  و  مشتری َپرانی 
چیزی نهفته است که من و دیگر مشتری ها او را رها 
نمی کنیم و آن »انصاف« است. گمشده این روزهای 

بازار.
ادامه در صفحه 3

امام جمعه موقت در عید فطر:

جلوی ورود 
شاغلین به فوالد

 را بگیرید

128 مأموریت اورژانس در یک هفته

دست کم 3 کشته 
و 33 مصدوم 

در حوادث ترافیکی

مدنی قهرمان 
فوتسال مدارس

به دنبال ذره ای 
محبت

سرمقاله خبرها

یک سرگذشت واقعی

با اعتبار ۲۷ میلیاردی 

آغاز ساخت شبکه و تصفیه خانه 
چشمه عاشق

روابط عمومی فرمانداری:

نماینده مردم در مجلس شورای اسالمی 
برای  میلیاردی   ۲۷ اعتبار  از  خبر 

تصفیه خانه سد چشمه عاشق داد. 
بدری مدیرکل منابع آب استان فارس 
مجلس  نماینده  طهماسبی  دعوت  به 
شورای اسالمی در رأس هیئتی و طی 

سفر یک روزه به شهرستان نی ریز آمد و 
از محل سد چشمه عاشق بخش قطرویه 

بازدید نمود.
با حضور  که  روزه  یک  بازدید  این  در 
نی ریز،  شهرستان  فرماندار  یوسفی 
شورای  مجلس  نماینده  طهماسبی 
اسالمی،                                                 ادامه در صفحه  3
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محمد جاللی، نی ریزان فارس: 

با سرعت بسیار زیاد از شما سبقت می گیرند 
و با باال و پایین کردن چراغ، خودروی شما 
را به کناری می کشانند تا خود را به شیراز 

برسانند.
برای مشاهده چنین صحنه هایی باید راننده 
شب باشید و مسیر نی ریز تا شیراز را طی 

کنید.
باز هم  افغانستان  با حکمرانی طالبان در 
شاهد ورود غیرقانونی اتباع افغانی به ایران 
هستیم. برخی ها ایران را برای زندگی بر 
می گزینند و برخی ها هم تصمیم می گیرند 

ایران فقط یک گذرگاه باشد...
انبوهی از نان

به  اشاره  با  نی ریزی  مغازه داران  از  یکی 
تعدادی از خانه ها که کاماًل مشخص بود 
بسیار فرسوده است و مکان مناسبی برای 
سکونت نیست گفت: کمی تحمل کن تا 

موضوعی را برایت مشخص کنم!
با  کودکی  بودم  ایستاده  که  دقیقه  چند 
پالستیک بزرگی از خانه خارج شد و کمتر از 
10 دقیقه با انبوهی از نان آمد. شاید نزدیک 

به 100 قرص نان لواش!
   ادامه در صفحه 3
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پارکهای نی ریز نونوار می شود
/  بوستان معلم  نی ریز/   اردیبهشت 1401 / عکس: سعیده صحراگرد

اسامی کارگران 
و مدیران نمونه 
شهرستان نی ریز
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علیرضا رئیسیان فیلمساز: 
 آنچه در تلویزیون می بینیم شباهت 
بسیار کمی با زندگی واقعی مردم در 

بیرون دارد برای همین باور پذیر نیست 
و طبیعتًا اقبال به آن هم کم خواهد بود

رضا رویگری )بازیگر قدیمی(: 
بعد از ۶0  سال کار من را در خانه 

سالمندان کهریزک رها کرده اند؛ اینجا 
همانند زندان می ماند؛ طرفدارانم به من 

کمک کنند

طبق اعالم رسمی تلویزیون، فصل 
دو »نجال« به عنوان پرمخاطب ترین 

سریال رمضان سال 1401 زیر 30 درصد 
مخاطب داشته که این آمار بیانگر یک 
شکست فاجعه بار برای تلویزیون است!

مهران مدیری با حضور در سریال 
»پدرگواردویال« رکوردار حضور در 

شبکه نمایش خانگی با بازی 
در 10 سریال شد

»نون خ 4« تابستان کلید می خورد.
فصل چهارم این مجموعه برای نوروز و 

رمضان 140۲ پخش خواهد شد

ماهور الوند:
 نقشم در»عنکبوت«
سخت و پیچیده بود

محمد شایسته بعد از تولید 
سریال»می خواهم زنده بمانم«، 

سریال  »قهوه ترک« را تولید می کند

سریال »آمستردام« آماده 
پخش از شبکه نمایش 

خانگی شد

شهال ناظریان از پیشکسوتان عرصه 
دوبله و همسر زنده یاد حسین عرفانی ، 

بر اثر سکته قلبی درگذشت

کارتون

/   گرانی ماکارونی/ طراح: سیدیاسین حسینی

سیاه، سفید، خاکستری

/   باغ گلهای انار/   نی ریز/    اردیبهشت 1401/   عکس: لیال راغب

و عنکبوت آمد 
اما...

فیلم سینمای عنکبوت مثال واضحی از دل 
نمونه های متعدد آثار سینمای ایران است 
که مقهور ایده اولیه خودش شده و تصمیم 
گرفته با یک ایده اولیه ملتهب چند خطی 

یک فیلم سینمایی داستانی بسازد.
پیش  از این، مستند تکان  دهنده ای درباره 
این قاتل ساخته شده بود. مستندی که در 
با خود قاتل و خانواده  آن مصاحبه هایی 
و اطرافیان او انجام شده است. این مستند 
برای  صحیحی  نقطه گذاری  می توانست 
روایت داستان زندگی سعید حنایی انجام 
دهد اما فیلم تنها یک رونوشت از خالصه آن 
شرح وقایع را در فیلم به تصویر می کشد و 

خبری از درام و سینما نیست. 
»عنکبوت« از جمله آثاری است که تماشای 
آن می تواند بر آگاهی جامعه نسبت به یکی 
بیفزاید،  سرزمین  این  قدیمی  مسائل  از 
به شرط آن که پس از تماشای فیلم بالفاصله 
به سراغ تماشای مستند »و عنکبوت آمد« 
رفته و به تماشای آن بنشینید تا چهره اصلی 
قاتل زنجیره ای فیلم را در واقعیت ببینید. 
چهره ای که می توانست در سینما مخوف تر 
و ترسناک تر از آنچه که در »عنکبوت« به 

تصویر کشیده شده باشد.

شهر فرنگ

ابراهیم  به کارگردانی  ایرانی  فیلمی  عنکبوت 
ایرج زاد، محصول سال 13۹۸ است. این فیلم در 
مورد قاتل سریالی ایرانی »سعید حنایی« است 

که ملقب به قاتل عنکبوتی بود.
عنکبوت در نخستین حضور جهانی اش از تاریخ 
1۶ تا ۲۵ مهر 13۹۹ در جشنوارٔه بوسان به 

نمایش درآمد.

داستان:
یک بّنای ساده به نام سعید با بازی متفاوت 
محسن تنابنده پس از اتفاقی ناگوار که برای 
همسرش رخ می دهد و زندگی خانوادگی شان 
تصمیمی  می دهد،  قرار  الشعاع  تحت  را 
غیرمنتظره برای انتقام گرفتن از اجتماع ناسالم 

پیرامونش می گیرد و...

محسن تنابنده

ساره بیات

شیرین یزدان بخش

ماهور الوند

مینا ساداتی

گلنوش قهرمانی

نقش آفرینان


