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همسرم که شهید 
شد من ماندم و

6  بچه قد و نیم قد

قضاوت 

زیبا بیگی در

لیگ برتر والیبال کشور

سه پرده از یک تغییر

امروز درس 
ظلم ستیزی داشتیم

امین رجبی/ سردبیر

پرده اول
نقل  حسابی  محمود  پروفسور  از  خاطره ای 
می کنند که جداِی از درستی و نادرستِی انتساِب 

آن به ایشان، آموزنده است. می گویند: 
به  کالس  سر  حسابی  دکتر  چهارشنبه  روز 
امتحان  پنجشنبه  بچه ها  گفت:  شاگردانش 

می گیرم به صورت شفاهی...
ولی بعدش همان روز دکتر گفت: اصاًل همین 

امروز امتحان می گیرم و آن هم کتبی!
بچه ها همه اعتراض کردند و دکتر گفت: همین 
که هست... هر کس نمی خواهد بیاید جلو در 

کالس بایستد...
از 50 نفر، 3 نفر رفتند جلوی در و استاد از بقیه 
امتحان گرفت و بعدش به بچه هایی که امتحان 
داده بودند رو کرد و گفت: از همه شما 10 نمره 

کم می کنم.
همه اعتراض کردند. دکتر ادامه داد: نمره امتحان 

این 3 نفر را هم 20 رد می کنم.
دانشجوها با شدت بیشتری اعتراض کردند...

دکتر گفت: به خاطر این که شما امروز زیر بار ظلم 
رفتید... امروز درس ظلم ستیزی داشتیم...

پرده دوم
حدود سالهای دهه 60 ، کالس اول راهنمایِی 
مدرسه فضل نی ریزی.  یک روز معلم علوم آمد و 
گفت: تمرین ها روی میز. همه هاج و واج همدیگر 
را نگاه کردیم. کدام تمرین؟ قرار نبود تمرین 

بنویسیم.
معلم در حالی که شیلنگ تنبیه را در دست 
داشت، با آن قامت بلند راست ایستاد و با صدای 

رسا و محکم گفت: ننوشته اید؟
اعتراض کردیم که شما نگفته اید!

گفت: من جلسه پیش یادم رفت بگویم ولی توی 
حیاط به فالنی گفتم پای تخته بنویسد و به همه 
بگوید که تمرین های درس امروز را بنویسید و 

بیاورید. 
و بعد رو کرد به همان دانش آموز  و گفت: مگر شما 

نگفته ای؟
او هم که قالب تهی کرده بود گفت: اجازه من پای 

تخته نوشتم و به همه گفتم.
 ادامه در صفحه 3

وام
 350 میلیونی 
بافت فرسوده

امسالدرنیریز

تولد، بیش از 
2 برابر فوت

والدت: 691- فوت: 266

نی ریز کماکان 
شهر ممنوعه

دو سه تا 
زولَیخای دیگر 

َمی خواهم

سرمقاله خبرها

ماجراهای تبعه موجاز
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ین ریزان فارس  زبان مردم است

تیم ملی وزنه برداری میهمان نی ریز گزارش

جاده پرحادثه اما بی صاحب!
عابد نعمتی، نی ریزان فارس:

در حالی تصادف دو موتورسیکلت در جاده 
کشته  دو  آبادزردشت  تفرجگاه  به  منتهی 
و دو مصدوم بر جای گذاشت که هیچ اداره و 
سازمانی مسئولیت رفع مشکالت ترافیکی 

این جاده پرحادثه را بر عهده نمی گیرد.

این حادثه، ساعت 1۷:25 یکشنبه 2۹ آبان 
در جاده تپه شهدای گمنام و نزدیک منطقه 
زیتونها رخ داد که بر اثر آن، دو جوان 1۹ و 20 
ساله راننده موتورسیکلت در دم جان باختند.

سرنشینان دیگر نیز که 16 و 1۹ ساله بودند، 
دچار صدمات متعدد شدند و با دو آمبوالنس 

اورژانس 115 به بیمارستان شهدای سالمت 
انتقال یافتند.

مصدوم 1۹ ساله اما که دچار شکستگی های 
متعدد در ناحیه دست، پا و فک شده بود، به 

مراکز درمانی استان اعزام شد.
در همین رابطه، رئیس پلیس راهنمایی و 

رانندگی فرماندهی انتظامی شهرستان نی ریز 
درباره مشکالت این جاده گفت: »با توجه به 
این که جاده مذکور به دلیل رفت و آمد به 
تفرجگاه های برون شهری و باغها و امالک 

کشاورزی تعبیه و احداث شده...
ادامه در صفحه 4

هشــــــــــــــــــــداری
که جدی گرفته نمی شود

فرونشست زمین
بیخ گوش شهر

دعوت به همکاری

سالن آرایش شاین
نیازمند یک خانم مسلط به کار آرایشگری

نی ریز، بلوار پاسداران، خیابان فرزانگان

روبروی مدرسه سهاب نی ریزی

09178096836

جایزه بزرگ جام جهانی قطر
کارمشترکنیریزانفارسوشهردارینیریز

قهرمان جام جهانی؟ 
10بهشماره500015320پیامککنید

نی ریزان فارس      
را به صورت مجازی مطالعه کنید: 

www.NeyrizanFars.ir  
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از دریچه نقد
همه چیز تمام

فیلم بی همه چیز بی شک یکی از به قاعده و 
همگن ترین آثار سینمایی چند سال اخیر ایران 
رقص  برای  الزم  مؤلفه های  تمام  فیلم  است. 
داراست.  را  ابعاد  تمام  در  همزمان  و  موزون 
و  بازی  و  کارگردانی  تا  گرفته  فیلمنامه  از 

صحنه پردازی و فیلمبرداری و لباس و…
بر کسی پوشیده نیست که سراغ گرفتن از اقتباس 
برای هر فیلمنامه نویسی امری سهل و ممتنع 
است. اقتباس تیغی است دو لبه که یک سوی آن به 
رستگاری ختم می شود و سوی دیگرش به گرداب 
زوال و سرگیجه می رسد. فیلم بی همه چیز جزو 
متن  است.  اقتباس  جریان  در  موفق ها  دسته 
نمایشنامه مالقات با بانوی سالخورده اثر دورنمات 
یکی از متن های مطرح جهانی است که بارها و 
بارها در ایران خودمان روی صحنه تئاتر اجرا شده 
است، پس سراغ گرفتن از اثری آشنا برای مخاطب 
محسوب  خطر  خود،  خودی  به  سینما  جدی 
می شود. در این فیلم اما با تکیه بر شناخت درست 
بر متن و تسلط بر جوانب مختلف آن از یکسو و 
شناخت ویژگی های جغرافیایی و فرهنگی ایران 
از سوی دیگر، فرآیند تبدیل کردن متن فرنگی به 
نوشته ای ایرانی و قابل فهم و لمس برای مخاطب 

به خوبی و به شکلی روان، رقم خورده است.

بی همه چیز
بی همه چیز فیلمی ایرانی در ژانر درام اجتماعی به 

کارگردانی محسن قرائی است که در سال 13۹۹ 

منتشر شد.  این فیلم در سی و نهمین دوره جشنواره 
فیلم فجر حضور داشته است. این فیلم که با اقتباسی 
آزاد از نمایشنامه مشهور مالقات بانوی سالخورده 

نوشته فریدریش دورنمات ساخته شده است.

خالصه داستان
در روستایی پیش از انقالب فردی خان زاده با نام امیر 
به عنوان قاضی محلی در روستا فعالیت می کند و 
به خاطر سابقه خوبی که داشته، مردم به او اعتماد 
کامل دارند و بخش مهمی از کارهای روستا را به امیر 
سپرده اند. حال پس از سال ها یکی از اهالی روستا با 
نام لی لی که از روستا به خاطر تهمت مردم به روسپی 
بودن رفته، به عنوان اشراف زاده به روستا برمی گردد 

و به مردم وعده می دهد که در صورت کشتن امیر، 
پول زیادی به آن ها خواهد داد…

او در 16 بخش در جشنواره فجرکاندیدا شد و در 
اقتباسی  بلورین بهترین فیلمنامه  نهایت سیمرغ 
بهترین  داوودی،  محمد  و  قرایی  محسن  توسط 
موسیقی  بهترین  خدابخش،  عماد  توسط  تدوین 
لباس  طراحی  بهترین  ثابت،  حامد  توسط  متن 
توسط مارال جیرانی و جایزٔه ویژٔه هیئت داوران را 

دریافت کرد.

شهر فرنگ

قضاوت زیبا بیگی
در لیگ برتر والیبال کشور

والیبال  بانوان  برتر  لیگ  در  بیگی  زیبا 
کشور به عنوان داور حضور یافت.

وی در بازی طلوع مهر یزد و جانبین 
چهارمحال بختیاری که جمعه 2۷ آبان 
در هفته ششم این لیگ به میزبانی یزد 

برگزار شد، منشی میز ثبت لیبرو بود.
یک  که  است  بار  اولین  برای  این 
مسابقات  از  سطح  این  در  نی ریزی 

حضور می یابد.

مجید پاکیزه دامن/گروه ورزش: تیم ملی 
وزنه برداری نوجوانان ایران اردوی یک ماهه 
خود را در نی ریز برپا کرده و تمرینات خود 
را زیر نظر سید هادی پانزوان سرمربی و 
مرتضی رضائیان مربی نی ریزی خود انجام 

می دهد. 
هادی  سید  با  گفتگویی  بهانه  همین  به 
پانزوان سرمربی ملی پوشان انجام دادیم که 

می خوانید.
وی گفت: این اولین دوره اردوی آماده سازی 
ما است. با درخواست مرتضی رضائیان مربی 

با هماهنگی های صورت  تیم و همچنین 
گرفته با نماینده مجلس، فرماندار و مجتمع 

فوالد غدیر، اردوی تیم در نی ریز برپا شد.
پانزوان گفت: هدف از این اردو آمادگی اولیه 
است و ترکیب ما ترکیب اصلی نیست. در 
اردوهای بعدی نفرات بیشتری به جمع ما 
اضافه می شوند و افرادی که به رکوردهای 
حذف  نرسند  ملی  تیم  در  نصاب  حد 
می شوند. این روند تا رسیدن به یک ترکیب 

نهایی تا چند ماه آینده ادامه خواهد داشت.
سید هادی پانزوان گفت: در اردوهای اولیه 

مدعی حضور در تیم ملی زیاد است و سعی 
می کنیم تا نفرات آماده را به اردو دعوت 
کنیم تا مورد ارزیابی قرار گیرند و به دلیل 
رکوردی  ورزش  یک  وزنه برداری  اینکه 
است، افرادی که رکورد باالتری ثبت کنند، 

به قطع در لیست نهایی قرار می گیرند.
سرمربی تیم وزنه برداری گفت: با توجه به 
شناخت قبلی که از نی ریز داشتم و با توجه 
به شرایط آب و هوایی مناسب و سالن تمرین 
در این شهر، اینجا را مناسب اردوی انتخابی 

دیدیم.

پانزوان با اشاره به اقامتگاهی که در اختیار 
مکان  گفت:  شده  گذاشته  تیم  اعضای 
بسیار  ما  تیم  اعضای  غذای  و  استراحت 
مطلوب است و مورد تأیید ما قرار گرفته 

است.
تن  چند  حضور  درمورد  پانزوان  هادی 
اعضای  جمع  در  نی ریز  وزنه برداران  از 
تیم ملی نوجوانان گفت: این افراد دارای 
نی ریز  وزنه برداری  برتر  استعدادهای 
را  رده جوانان  آنها  سال  و  و سن  هستند 
شامل می شود و با قرار گرفتن در کنار ما و 

تمریناتی که انجام می دهند، با تالش بیشتر 
می توانند جزو نفرات انتخابی تیم ملی در 

آینده قرار گیرند.
وی در مورد حضور یافتن مرتضی رضائیان در 
کادر فنی تیم ملی وزنه برداری نوجوانان ایران 
گفت: با پیشنهاد بنده و موافقت فدراسیون 
ما  کنار  در  جوان  مربی  این  وزنه برداری، 

خواهد بود.
تیم ملی وزنه برداری نوجوانان ایران خود را 
برای حضور در مسابقات قهرمانی جهان به 

میزبانی آلبانی آماده می کند.

 پانزوان در گفتگو با نی ریزان فارس:

امکانات وزنه برداری نی ریز  مناسب تیم ملی است
تیم  ورزش:  پاکیزه دامن/گروه  مجید 
با  که  پاسارگاد  پویش  نونهاالن  فوتبال 
قرار گرفتن در صدر جدول مرحله گروهی 
نمایش خوبی داشت، به مرحله حذفی 
و حساس لیگ برتر استان صعود کرده 

است.
احسان درستی مربی این تیم گفت: مسیر 
پیشرفت و تمرینی خود را از شهریور آغاز 
کردیم و با انجام دو جلسه تمرین در هفته 
توانستیم بدون هیچ گونه حمایت مالی از 
هیچ مسئول، نهاد و ارگانی بازی های خود 
را با موفقیت پشت سر بگذاریم و حمایت 
نکردن ها از تیم را با گرفتن امتیازات الزم 

جبران کنیم.
درستی گفت: با توجه به نتایجی که تیم 
ما کسب کرد و با توجه به وضعیت جدول 
و دیگر تیم ها، صدرنشینی خود را دو هفته 
مانده به پایان دور گروهی قطعی کردیم 
و در بازی آخر با نماینده داراب که یک 
بازی تشریفاتی بود، اگرچه بازنده بودیم، 
اما از تمامی نفرات تیم استفاده کردیم تا 
نیمکت نشینان تیم نیز تجربه ای را در این 

مسابقات به دست آورند.
همین  پنجشنبه  باید  پاسارگاد  پویش 
هفته در خانه از پدیده کازرون پذیرایی 

کند.
احسان درستی در این مورد گفت: حریف 
ما تیم خوب و یکدستی است و همواره در 
مسابقات لیگ برتر فوتبال استان حضور 
داشته و نمی توان از االن پیش بینی نتیجه 
این دیدار را داشت. سعی می  کنیم با انجام 
یک بازی برنامه ریزی شده جواب حمایت 

هواداران در ورزشگاه را با پیروزی بدهیم.
مربی پویش پاسارگاد گفت: تیم های غرب 
فارس فوتبال فیزیکی و سطح باالیی را 
انجام می دهند، اما تاکنون مقابل اینگونه 
تساوی  یا  و  شکست  هیچ گونه  تیم ها 
نداشته ایم و همیشه پیروز بوده ایم. بیشتر 
تیمهای استان این را می دانند که بازی 
مقابل تیم های نی ریز در خانه کار سخت و 

دشواری است.
او گفت: با تمریناتی که در طول هفته 
پیروزی  با  است  امید  می دهیم،  انجام 
مقابل پدیده کازرون، فینال این رقابت ها 
داراب  یا  فیروزآباد  نماینده  برابر  در  را 

برگزار کنیم.
مسئوالن  از  انتقاد  با  درستی  احسان 
حمایتی  هیچگونه  ما  گفت:  شهرستان 
اگر  و  نکردیم  مشاهده  آنها  سوی  از 
فوتبال  بزرگساالن  دررده  می خواهند 
نگاه  باید  باشد  داشته  پیشرفتی  نی ریز 
باشند  داشته  پایه  رده های  به  ویژه ای 
تا بتوانند از آنها به عنوان پشتوانه آینده 

فوتبال نی ریز استفاده کنند.
به گفته مربی پویش پاسارگاد، نامه های 
بسیاری به ارگان های مختلف از طرف این 
باشگاه جهت حمایت و کمک به این تیم 
ارسال شده، اما هیچ همکاری با آنها نشده 
و تنها از سوی هیئت فوتبال چندین وقت 
تمرینی زمین چمن در اختیار آنها قرار 

گرفته است.
پاسارگاد پنجشنبه 10 آذر  تیم پویش 
در زمین شماره 1 ورزشگاه شهدا میزبان 

پدیده کازرون خواهد بود.

پـــــویش پاسارگــــــاد
در نقطه حساس لیگ استان

ورزش:  پاکیزه دامن/گروه  مجید 
انبوه سازان آفتاب نی ریز با پیروزی مقابل 
نماینده اقلید، در یک قدمی صدر جدول 

قرار گرفت.
از هفته پنجم رقابتهای لیگ برتر فوتبال 
بزرگساالن استان جمعه 2۷ آبان آفتاب 
نی ریز در زمین شماره 1 ورزشگاه شهدا به 
دیدار پدیده ستارگان اقلید رفت و موفق به 

شکست 2 به صفر این تیم شد.
هفته  دو  از  پس  که  آفتاب  انبوه سازان 
ناکامی در کسب پیروزی، کمی از کورس 

گلزنی  با  بود،  مانده  عقب  رقبا  دیگر  با 
محسن صنعتی و علی ظهرابی و گرفتن 
این 3 امتیاز و البته توقف ایلدرم فراشبند 
و عقاب شیراز در این هفته، توانست فاصله 
خود را به 1 امتیاز با صدرنشین کاهش دهد 
و با گل آوراژ کمتر نسبت به ایلدرم و با 10 

امتیاز در رده سوم جای گیرد.
در  انبوه سازان  سرمربی  مطوری  محمد 
پایان این دیدار گفت: به 3 امتیاز این بازی 
لحاظ  از  دیدار  این  از  داشتیم.قبل  نیاز 
تیم  بود.  شده  کار  بازیکنان  روی  روانی 

مقابل را هم به خوبی آنالیز کرده بودیم و 
با تعویض هایی که انجام شد توانستیم از 
استفاده  آمد  به وجود  که  موقعیت هایی 

کنیم و پیروز میدان باشیم.
بازی  درمورد  نی ریز  انبوه سازان  مربی 
بعدی تیمش که در مقابل نماینده نورآباد 
ممسنی انتهای جدولی است گفت: در هیچ 
دیداری نباید ضعیف ظاهر شویم و به سبب 
ته جدولی بودن حریف نباید این تیم را 
دست کم گرفت. سعی می کنیم با پیروزی 

از ممسنی خارج شویم.

آفتاب در یک قدمی قله


