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نقد نوشت

سکانس آخر

میشود از خورشید به اسکار رسید!

سالنهای سینما با ظرفیت 50درصد و
فعالیت تا ساعت  18بازگشایی شدند
محسن تنابنده بازیگر و کارگردان ،فرزاد
فرزین خواننده پاپ و سینا مهراد بازیگر
سریال «آقازاده» کرونا گرفتند
«مهران غفوریان» برای شبکه نمایش
خانگی سریال میسازد
مجموعههای «خوب ،بد ،جلف»« ،ملکه
گدایان» و «شب های مافیا» به صورت
اختصاصیدر پاییز و زمستان  ٩٩از فیلیمو
پخش خواهد شد
شواهد خشونت روابط «جانیدپ» با «امبر
هرد» به قدری بوده که روزنامه سان او را
«همسر کتک زن» خطاب کرد!
سریال «آقازاده» که از سوی «فیلیمو»
و «نماوا»پخش میشود پر بیننده ترین
سریال نمایش خانگی این روزهاست

واکنش هفته

محمد جاللی:
فیلم مجید مجیدی که در
جشنواره ونیز ایتالیا موفق
ظاهر شده بود پس از اکران یک
هفتهای در تفرش با رأی داوران
به آکادمی اسکار معرفی گردید.
بارها و بارها واژه «کودکان کار»
را شنیدهایم روایتی از کودکانی
که قرار نیست کودکی کنند
و هر روز و هرجا از مترو تا پشت
چراغهای قرمز آنها را میبینیم و
آه و افسوس را برایمان به ارمغان
میآورند.
در حالی که خندان از رستوران
با شکمی سیر خارج میشویم و
خود را از تمامدغدغههای روزمره
جدا میدانیم؛ وقتی چشممان
به کودک کاری میافتد که فقط
نگاهمان میکند به یکبارهدلمان
میلرزد؛ ساندویج نصفه و نیمه
را از دستانمان جدا میکنیم
و با جمله تکراری و همیشگی
میگوییم :این ساندویچ دست
نخورده است اگر دوست داشتی
بخور!
و او هم که گویا به دنیایی

رسیده تشکر و شروع به خوردن
آن میکند و شاید هم برای
خواهرش که آن سوی اتوبان
ایستاده ببرد.
مجیدی خوب میداند تا
کودکان نابازیگر را چگونه بازی
دهد تا رأی داوران جشنوارهها را
بگیرد.
او فیلمی را به نمایش گذاشت که
برخالفداستانش که شاید تصور
تکرار و روزمرگی را نشانه گرفته
باشد ارمغانی برای روحالله زمانی
به بار آورد تا او از زندگی جهنمی
در راهروهای مترو در جشنواره
ونیز معرفی و حاال بازیاش به
قضاوت داوران اسکار کشانده
شود.
چه زیبا گفت شمیال دیگر
نقشآفرین خورشید :من یک
کودک افغانی هستم که در
کشورم جنگ است و صلح نیست
من در مترو برای گذران زندگی
کار میکنم امیدوارم روزی برسد
که در جهان هیچ کودک کاری
وجود نداشته باشد.
سینمای ما پس از موفقیت

فیلم سینمایی «جدایی نادر
از سیمین» و «فروشنده»
به کارگردانی اصغر فرهادی
نتوانسته فیلمی موفقدر آکادمی
اسکار داشته باشد تا بتواند به
جمع نامزدهای نهایی بخش
بهترین فیلم بینالملل این
آکادمی راه پیدا کند و با توجه
به شرایطی که در سال جاری
بر سینمای جهان حاکم است
و هنوز فیلمی در دنیا به عنوان
گزینه اصلی برای کسب جایزه
بهترین فیلم مطرح نشده است
به نظر میرسد خورشید گزینه
مناسبی باشد.
هر چند محمدرسولا ...مجیدی
در سال  1394در اسکار به
توفیقی دست نیافت ،اما
بچههای آسمان به عنوان یکی از
پنج نامزد بهترین فیلم خارجی
زبان اسکار  ۱۹۹۸شد.
مجیدی تا سال  ۲۰۱۱میالدی،
تنها کارگردان ایرانی بوده که
فیلمی از او نامزد دریافت جایزه
اسکار شده و امید میرود این بار با
مجسمه اسکار به ایران بازگردد.
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خبر

روگذر اعتبار

در نیریز:

 7مرگ کرونایی در  7روز

 ۱۱میلیاردی گرفت
مجید مجیدی (زاد ٔه  ۲۵فروردین  ۱۳۳۸در تهران)
کارگردان ،فیلمنامهنویس و هنرپیشه اهل ایران است .او با
فیلم بچههای آسمان جزو پنج نامزد نهایی دریافت بهترین
فیلم خارجی زبان اسکار  ۱۹۹۸بود و نخستین کارگردان
ایرانی است که نامزددریافت جایزه اسکار شدهاست.
مجیدی با چهار سیمرغ بلورین بهترین کارگردانی جشنواره
فیلم فجر ،رکورددار دریافت این جایزه در میان کارگردانان
ایرانی است.
 اودر فیلم «بایکوت» ساخته محسن مخملبافدر نقش یککمونیست سرخورده ،در فیلم «تیرباران» در نقش شهید
سید علی اندرزگو ،ودر فیلم «دو چشم بیسو»در نقش یک
معلم تودهای نقش ایفا کرده است.
 اولین فیلم بلند وی به نام «بدوک» در سال  ۱۳۷۰برندهجایز ٔه جشنواره فجر شد.
 مجیدی نامزد خرس طالیی جشنواره بینالمللی فیلمبرلین برای همین فیلم «آواز گنجشکها» در سال ۲۰۰۸
شد.
 مجیدی حدود  ۸سال ( ۸۶تا  )۹۴مشغول ساخت فیلممحمد رسولالله بود .این فیلم بزرگترین پروژ ٔه سینمای
ایران است.
 مجیدیدر سال  ۲۰۰۸بهدعوتدولت چین ،فیلم کوتاهیبه نام «رنگها به پرواز در میآیند» را برای تبلیغ المپیک
 ۲۰۰۸پکن ساخت.
جایزه سیمرغ بلورین
 سیمرغ بهترین کارگردانی  ۱۳۷۵بچههای آسمان سیمرغ بهترین کارگردانی  ۱۳۷۹باران سیمرغ بهترین کارگردانی  ۱۳۸۳بید مجنون -سیمرغ بهترین کارگردانی  ۱۳۸۶آواز گنجشکها

محمد جاللی ،نیریزان فارس:

انار متفاوت
عکس :علی محرومی
سوژههای خبری خود را برایمان ارسال کنید0917 731 5146 :

سینما دیالوگ

در سفر نائب رئیس مجلس به شهرستان
نیریز روگذر اعتبار  ۱۱میلیاردی
گرفت و مسجد جامع کبیر اعتباری ۵
میلیاردی را به خود اختصاص داد.
علی نیکزاد ،نماینده اردبیل ،نیر ،نمین
وسرعین و نائب رئیس دوم مجلس در
سفری یک روزه به شهرستانهای
داراب ،استهبان و نیریز به همراه
 2نماینده شامل علی خضریان از
حوزه انتخابیه تهران ،ری ،شمیرانات،
اسالمشهر و پردیس و محمد سرگزی
از حوزه انتخابیه زابل ،زهک ،هیرمند
و نیمروز و هامون و همچنین جمعی
از معاونان وزراء از جمله وزارتخانههای
جهاد کشاورزی ،میراث فرهنگی،

ورزش و جوانان و تعدادی از مدیران یا
معاونان اداره کل فارس از جمله رضایی
مدیرکل سیاسی استانداری ،جمشیدی
مدیرکل فنی استانداری ،صمت ،آبفا،
جهاد کشاورزی ،راه و شهرسازی،
راهداری و حمل و نقل جادهای بهدعوت
فرهاد طهماسبی نماینده نیریز،
استهبان و بختگان در جلسه بررسی
مشکالت حوزههای عمرانی ،اقتصادی و
گردشگری در فرمانداری نیریز حضور
یافتند.
در این جلسه فرمانداران سه شهرستان
نیریز ،استهبان و بختگان با توجه به
حضور مدیران ارشد درخواستها و
نیازهای خود را مطرح کردند.
ادامه در صفحه 2

افزایش آمار اعزامیهای کرونا به بیمارستان
عابد نعمتی ،نیریزان فارس:
 7بیمار کرونایی نیریزی و  2بیمار مبتال به کرونا اهل شهرستان بختگان در یک هفته گذشته

				
جانشان را ازدستدادند.

خبر
به دستور فرماندار نیریز:

مظلومیت کتاب
در بین مردم

7

سیمان خاکستری تعطیل شد

اولین آمار باران پاییزی در نیریز

پس از انتقادهای بسیار فراوان مردم و مسئوالن نسبت به آالیندگی سیمان خاکستری
از شب چهارشنبه  ۲۲آبانماه این کارخانه بهدستور فرماندار تعطیل شد.
در آخرین تصمیم مسئوالن و پس از مهلت  ۱۰روزه سرپرست فرمانداری نیریز و عدم
اجرای آن تا روز هشتم ،تصمیم به تعطیلی این کارخانه گرفته شد.

 6میلیمتر
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گزارش اختصاصی:
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سرگذشت واقعی

وقتی مهری
چمدانش
را بست
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آغاز برداشت طالی سرخ
در مشکان و دهچاه

2

ادامه آسفالت
باند جدید
الیرز
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پذیرش
دانشجو در
دانشگاههای
افسری
ارتش
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