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در ایران تاکنون ب
ه سینما نرفتهاند
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مینجشنوارهفیل 
مهایایرانی
استرالیابهسح
ردولتشاهیبرای
فیل
مسینمایی«امیر»
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نظرسنجی
مرکزافکارسنجی
دانشج
ویاندراسفند۹۷
مردمچقدرت
لویزیونمیبینند؟
زنانشبانهروز۱۳۱
ومردان ۹۵دقیقه

حامد و ادهم توکل

هفتهنامه اجتماعی-اقتصادی-فرهنگی-ورزشی استانهای فارس و کرمان
صاحبامتیاز و مدیر مسئول :غالمرضا شعبانپور  /سردبیر :امین رجبی  /زیر نظر شورای نویسندگان

نشانی:فارس/نیریز/خیابانطالقانی/مؤسسه فرهنگیهنریکوثرنور/طبقهسوم

درحال
ی که برخی کاف 
هها اقدام
به فروش بلی
ت پخش سریال
«ب
ازی تاج و تخت»
کردهاند ،رئیس
ات
حادیه کافی شا 
پهای تهران
میگوید ،پخش
فیلم و سریال در
این اماک
ن قانونی نیست
در نظرسن
جی از  ۲۵۰منتقد،
برنام 
هساز و فیلم
سازبرای بهترین
فیل 
مهای دهه
گذشته «جدایی»
ساخته اصغر
فرهادی در میان
 ۱۰فیلم
برتر جای گرفت

حمیدرضا
جمشیدی مشاور
وزیر و دبیر ستاد
ویژه شد
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سیاه ،سفید ،خاکستری

فیلمهایی با طعم جوکهای عریان!
بازیگران فیلمهای
محمد جاللی
طن ِز بعد از انقالب
گروه هنر
سعی میکردند با
خلق موقعیتهای صحنه و حرکات بدنی،
مخاطبان خود را به خنده وادارند.
شاید بد نباشد به پرفروشترین سریال طنز
دهه شصت اشارهایداشته باشیم:
در «اجاره نشینها» شوخیهای جنسی
دیده نمیشد اما از انفجار یک مغازه و گریم
یک مرد رها شده از مکان منفجر شده خنده
به لبانمان مینشیند.
از ترکیدن لوله آب و یا گلکاریهای فردی
بر روی پشت بام و یا آوازهای نابهنجار
همسایهی مردم آزار میخندیم.
یا اینکه در فیلم «آپارتمان شماره »۱۳
زندهیاد جمشید اسماعیلخانی سبزی
فروش جنب آپارتمان هر کاری میکند
تا علیرضا خمسه مستأجری برای
واحدش پیدا نکند .اما معنا و مفهوم هر
کاری به معنی استفاده از الفاظ ،حرکات و
شوخیهای زننده نیست.
آقای شانس با نقش آفرینی اکبر عبدی با
آن سر تراشیده و کچلدر بهدر برای گرفتن
مجوز سلمانی تالش میکند!
مهریه بیبی ،جیببرها به بهشت

نمیروند ،آدم برفی ،مارمولک ،کاله
قرمزی و پسرخاله ،دایره زنگی و دیگر
فیلمها در این ژانر با استفاده از شوخیهای
موقعیت ،فیلمنامههای مناسب و استفاده از
نویسندگان خالق و بداههنویس و بازیگران
خوش نقش در این عرصه همگی سبب
شدند تا فیلمهای خاطرهانگیزی بسازند که
دیدن چند باره آنها شما را خسته نمیکند.
این روزها نگرش مردم از سینما پر کردن
اوقات فراغتشان است ودر این بین برخیها
دوستدارند به جای فیلمهایی که اصلش را
در زندگیشان به مرور و به وفور میبینند و
برایشان آزار دهنده است سعیکنند برای
جدایی از آن خود را با فیلمهای ژانر طنز
عجین نمایند.
اما به نظر میرسد فیلمهای حوزه طنز در
دهه  ۹۰خورشیدی کمی متفاوتتر است
و شوخیهای د ِر گوشی دو نفره یا حرکات
نامتعارفی که در خانه و آن هم نه در برابر
کودکان انجام میشود قبحش شکسته و
وارد سینما شده است.
هزارپا با شوخیهای این چنینی
پرفروشترین فیلم سینمای تاریخ ایران
شد و با استفاده از چاشنی طنز موقعیت با
نقشآفرینی رضا عطاران و جواد عزتی خود

را به صدر جدول پرفروشها کشاند و مزه
این فروش در میان کارگردانان ،کار را به
جاهای باریکتر و شوخیهای حریمشکن
کشانده است.
در حالی که در سینمای ایران هنوز طرح
درجهبندی فیلمها رعایت نمیشود و
مشخص نیست چه فیلمهایی مناسب چه
سنینی است افزودن هر چیزی به دیگ
سینما قطعاً آش را شور و یا بینمک میکند!
سینما به عنوان یک ابزار فرهنگی نباید
ناهنجاریها و کجرویهای اجتماعی را به
عنوان یک عادت بیعیب به مخاطب نشان
دهد.
هر چند تولید این فیلمها افرادی را به نان
و نوایی میرساند اما نمیتوان این آثار را به
عنوان جاودانهی سینمای ایران قلمداد
کرد و دقیقاً مثل طنزهایی است که هر چه
به ذهنتان میآورید تا آنها را تکرار کنید
امکانپذیر نیست.
سازمان سینمایی بایددقت نظر بیشتری بر
روی تولیدات داشته باشد و قبل از اکران،
نظارتهای خود را بیشتر کند تا فیلم
در حال اکران را با عواقب بسیار زیاد و به
دلیل همین مواردی که گفته شد به پایین
نکشاند.
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در بیمارستان شهدا
صفحه 5

Neyrizan Fars Weekly  neyrizanfars.com  12. May.2019  no 232
o

وعده  35میلیاردی
معاون وزیر برای راه آهن
امسال اعتبارات خوبی برای راهآهن
شیراز -سیرجاندر نظر گرفتهایم.
معاون وزیر راه و شهرسازی در
حاشیه مراسم کلنگزنی روگذر شهر
نیریز در گفتگو با نیریزان فارس
گفت :امسال نیز همچون سالهای
گذشته راهآهن شیراز -سیرجان از
محل اوراق مشارکت ،عدد اعتباری

مناسبی دارد و به نظرم مطالبات
پیمانکار به صورت کامل پرداخت
شود.
خیرالله خادمی با اعالم اختصاص
مبلغ  ۳۵میلیارد تومان برای این
راهآهن گفت :متأسفانه در بحث
راهآهن شیراز -سیرجان با مشکل
زیستمحیطی در منطقه بهرامگور

سیل زدگان کشاورزی
غرامت میگیرند

مواجه شدهایم که به دنبال حل این
مشکل هستیم .اگر این مسئله مرتفع
شود  ۲۰۰کیلومتر بعدی این مسیر
هم به مناقصه میرود.
راهآهن شیراز -گلگهر که از نیریز
میگذرد ،حدود  ۳۴۶کیلومتر است
که فارس را به بندرعباس و اسکله
شهید رجایی وصل میکند.

درمانگاه سپاه تجهیز
اما در انتظار مجوز

در صفحه 4

 /گروه عکس نیریزان فارس

قاچاقچیان ناکام

نماینده مجلس در مراسم تودیع و معارفه فرماندار:

واگذاری معادن باید با اطالع

//

اوضاع
قیفتوقیف!

قناصه و تعدادی فشنگ
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خبر

کشف هوشیارانه

فرماندار باشد

عابد نعمتی ،نیریزان فارس :فرماندار جدید نیریز با بیان این که
مردم نیریز استحقاق بهترینها رادارند ،به مسئوالن شهرستان

Y K

گفت باید تالش کنیم از رنج و سختی مردم بکاهیم.

ادامهدر صفحه 3
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روز معلم بر شما استاد گرانقدر مبارکباد
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گذری بر زندگی بنیانگذار ،مدرس و
استاد خوشنویسی سیدعطاا ...طغرایی
آقای سید عطاا...
طغرایی در سال
 1326در یک خانواده
فرهنگی و هنری دیده به جهان گشود .وی از نوادگان
سید نعیمای بزرگ «ذوالریاستین» شیخاالسالم نیریز و
داراب میباشد.
پدربزرگش سید محمد طغرایی ملقب به مدیر ،بنیانگذار
آموزش و پرورش (فرهنگ) نیریز میباشد.
پدر بزرگوارایشان سید حسین آقا طغرایی و مادر
محترمشان حاجیه خانم بیگم سلیمی که هر دو از
فرهنگیان اصیل و قدیم نیریز بودهاند.
آقای سیدعطاا ..طغرایی در تاریخ  15دیماه  1348با
سیده جلیلهای یعنی سرکارخانم مهین طباطبایی که
ایشان هم از فرهنگیان محترم و دختر عمه استاد هستند ،
ازدواج کردند که حاصل این ازدواج  4فرزند است.الزم
به تذکر است که این بانوی بزرگوار طی سالهای متمادی
همکاری و همراهی شایانی در این راه با استاد داشتهاند.
آقای سید عطاا ..طغرایی پس از گذراندن تحصیالت
ابتدایی و متوسطه و دانشسرا از سال  1346شروع به
نوشتن خط کردند ،تا اینکه به خدمت استاد حمید دیرین
در شیراز رسیدند و از محضر ایشان بهره بردند.
وی در سال  1367مدرک ممتاز خوشنویسی را اخذ و در
سال  1386در اولین دوره اعطای گواهینامه مدرک

16/15568

سروده و متن از :نزهت مسروری

فوقممتاز موفق به دریافت آن از انجمن خوشنویسان
ایران گردید .استاد طغرایی کالسهای خوشنویسی را از
سال  1362ابتدا در کتابخانه عمومی و بعد در خانه فرهنگ
دایر نمودند و سپس در سال  1371موفق به تأسیس شعبه
انجمن خوشنویسان در نیریز و تعلیم هنرجویان شد.
از جمله فعالیتهای ایشان میتوان به تعلیم هنرجویان
و شرکت در چندین نمایشگاه جمعی و انفرادی از جمله،
نمایشگاه خوشنویسان جهان اسالم در تهران ،رشت،
شهرکرد ،بابل ،شیراز و نی ریز بوده است.
چاپ آثار ایشان در کتاب خوشنویسان ایران و در
روزنامهها ،مجالت و کتابهای مختلف و مصاحبههای
رادیویی و تلویزیونی از جمله فعالیتهای دیگر ایشان
میباشد .
استاد عطاا ...طغرایی موفق به تألیف کتابی تحت عنوان
«رسمالخط» شدهاند و همچنین آثارخود را در کتابی به
نام «گلزار خط» به چاپ رساندهاند.
ایشان احیاء کننده هنر خوشنویسی ،مسئول و مدرس
انجمن خوشنویسان شعبه نیریز ،عضو چهارمین تا
هشتمین و دوازهم مجمع نمایندگان انجمن خوشنویسان
ایران بودهاند .برای این استاد بزرگوار و عالیقدر از درگاه
خداوند منان  ،سالمت و طول عمر و توفیق را خواستاریم،
باشد که زحمات بیشائبه و هنر اصیل و نجیب ایشان را
قدر بدانیم و ارج بنهیم .انشاا...

تقدیم به استاد عالیقدر

دور گردون گر نبیند همچو طغرایی بجاست
واژه استادالحق بهر طغرایی سزاست
وارث طغرانویسان ،یادگار کاتبان
راه اسالف و پدر را ،خط طغرایی بقاست
ُد ِّر شهواری که در سرپنجه استاد هست
گر بنازد خامه و دفتر به طغرایی ،رواست
سیرکن در باغ و گلزار خطش تا بنگری
عطر و بوی مشکبار خط طغرایی کجاست
گر خدای خط بنامیدش سخن بیهوده نیست

چون در این رهّ ،نیت و مقصود طغرایی خداست

پیکر پاک هنر را ،خط دل و تاج و سر است
زیبد این تاج و سر ،ارگویی ز طغرایی بهاست
گرچه نیریز از کهن َم ِ
هد علوم است و هنر

این هنر در عصر ما ،با دست طغرایی به پاست
خواهم از لطف ازل ،پاینده باد این افتخار
بر لب هر انجمن ،بر جان طغرایی دعاست
شاد و مسرورم که از این بحر بیپایان ذوق

قطره ای را برگرفتم ،وین ز طغرایی عطاست

