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نقش یک جوان تازه کار افغان
در سریالترکی«قیام»

سید عبداهلل ســادات جوان تازه کار سینما از قریه دور
افتاده باغ بوستان ولسوالی اندخوی والیت فاریاب که به
تازه گی در نقش یک سرباز مغل در سریال «قیام» نقش
بازی کرده است می گوید ،او برای تحصیل به کشور ترکیه
رفته و در آنجا نظر به عالقه و شوقی که داشت در سریال
قیام نقش بازی کرده است.
ســادات که  ۲۰سال ســن دارد در کنار تحصیل اش به
همکاری هنر پیشه سینمای کشور ترکیه دلی دمیر ،هنر
سینمایی اش را به پیش می برد.
سادات به صورت اتفاقی وارد دنیای بازیگران سینما شده
است .این جوان قشــاقی که در یک گوشۀ دور افتاده
افغانستان زنده گی داشت و برای اولین بار به خارج سفر
کرد ،در مدت کوتاه توانســت خود را با هنر تمثیل آشنا
سازد و در نقش های مختلف در سریال ترکی بازی کند.
در این زمینه سادات گفت ،در سریالی که او نقش بازی می

کند قیام عثمانی نام دارد و در باره قیامی است که در قرن
 ۱۸میالدی در سلسلهء عثمانی به وقوع پیوست.
این سریال محصول شبکه تی آر تی ترکیه است که تا به
حال  ۴۱قسمت آن نشر شده و در افغانستان نیز از طریق
تلویزیون خصوصی طلوع پخش می شود.
به گفته سادات ،این سریال در باره مخالفان سلطان احمد
است که کنار هم جمع می شوند و دست به یک قیام می
زنند .وی در مورد داستان این سریال چنین گفت:
«مردی توسط عثمانی ها کشته می شود این مرد دو فرزند
داشته که در کودکی شــاهد قتل پدر شان بوده اند .یک
پسر بنام قاسم و یک دختر بنام جان فدا .این هر دو وقتی
بزرگ می شــوند تصمیم به انتقام از کل حکومت عثمانی
می گیرند».
ســادات بازیگر تازه کار اســت که تا چندی قبل تنها از
پرده تلویزیون چنین ســریال ها را تماشا می کرد و در
افغانستان شرایط برایش مســاعد نبود و حاال که بخت
یاری اش کرده از کارگردان و ســناریو نویس های سریال
قیام اظهار خرسندی نموده از دلی دمیر هنر پیشه ترکی
توصیف می کند و می گوید مردم ترکیه این هنر پیشه را
به خوبی می شناسند.
وی گفت:
«کارگردان سریال قیام بســیار یک آدم خوب است ،با
من همکاری خوب کرده و مرا تشــویق می کند .از انسان
دوستی و از صمیمیت این کارگردان بسیار خوش استم و
رضایت دارم».
سادات از طریق این سریال می خواهد خود را به مخاطبان
معرفی کند .این مســئله مایه غــرور وافتخار این جوان
است و ســعی می کند تا پایان تحصیلش در ترکیه یک
کارگردان و یا هم هنر پیشهء سینمایی شود و به بهترین
وجه مســئولیت خود را به هموطنان افغانی اش در داخل
کشور انجام دهد.
پیش از این نیز یک ســینماگر افغــان بنام محمد جان
مشــهور به گورن که او را در ترکیه بــه صفت هنرمند
درویش صفت می شناسند در  ۱۲سریال ترکی نقش بازی
کرده است .محمد جان گورن قب ً
ال در سینمای افغانستان
در فلم سیاموی جاللی ،غالم عشق و جنایت کاران نقش
کلیدی داشته است( .رادیو آزادی)

«پل جاسوسها» نامزد جوایز انجمن
صدای سینما شد

اســامی نامزدهای پنجاه و دومین دوره از جوایز انجمن
صدای سینما اعالم شــد .انجمن صدای سینما در حالی
اســامی نامزدهای پنجاه و دومین دوره از جوایز خود را
اعالم کرده است که نام فلم سینمایی «پل جاسوسها» به
کارگردانی «استیون اسپیلبرگ» در این میان بیش از بقیه
به چشم میخورد .دیگر نامزدهای بخش بهترین میکس
صدای یک فلم بلند سینمایی عبارت است از:
فلمهای «هشت نفرتانگیز»« ،از مرگ جسته»« ،جنگ

ستارگان :نیرو برمیخیزد» و «مکس دیوانه :جاده خشم».
همچنیــن نامزدهای بخش بهتریــن میکس صدای یک
انیمیشن بلند سینمایی عبارت است از:
انیمیشنهای «دایناسور خوب»« ،هتل ترانسیلوانیای ،»۲
«بیرون درون»« ،مینیونها»« ،فلم پیناتس»
بنا بر این گزارش ،مراســم اعطای جوایز پنجاه و دومین
دوره از رقابتهای انجمن صدای ســینما ۲۰ ،فبروری در
لسآنجلس برگزار خواهد شد.

2009
هـدف
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پنــج کارگردان به عنــوان نامزدهــای جوایز انجمن
کارگردانان آمریکا در سال  2016معرفی شدند.
نامزدهای شصتوهشــتمین دوره جوایــز مهم انجمن
کارگردانــان آمریکا در حالی اعالم شــد که «الخاندرو
گونزالــز ایناریتو» و «ریدلی اســکات» برندگان جوایز
«گلدن گلوب» در میان نامزدها دیده میشوند.
«ایناریتو» که یکشنبه شــب با فلم «بازگشته» جایزه
بهترین فلم و کارگردانی جوایز گلدن گلوب را از آن خود
کرد ،در کنار «تام مک کارتی» کارگردان فلم تحســین
شده «افشــاگر»«،ریدلی اسکات» کارگردان فلم فضایی
و ســه بعدی «مریخی»« ،جورج میلر» استرالیایی برای
فلم «مکس دیوانه:جاده خشم» و «آدام مککی» سازنده
کمدی موفق «کمبود بزرگ» پنــج نامزد جوایز انجمن
کارگردانان آمریکا را تشکیل میدهند.
از مهمترین غایبان در میان نامزدهای امسال این جایزه
مهم ســینمایی میتوان به «تاد هینــز» کارگردان فلم
«کارول» و «لنی آبراهامســون» کارگردان فلم «اتاق»
اشاره کرد.
جوایــز انجمن کارگردانــان آمریکا یکــی از بهترین
پیشبینیکنندههای جوایز اسکار است که سال گذشته
جایزه خود را به «ایناریتو» برای ساخت فلم «مرد پرنده»
اعطاء کــرد ،کارگردانان مکزیکی که با همین فلم جایزه
اسکار را نیز از آن خود کرد« .ایناریتو» پیش از این نیز
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آنونس فلم ˝هیوالی پول˝ با بازی
جرج کلونی و جولیا رابرتز
تازهترین فلم جودی فاســتر در مقام کارگردان بهار
سال آینده روی پرده سینماها میرود.
جرج کلونی ،جک اوکانل و جولیا رابرتز بازیگران تریلر
«هیوالی پــول» ( )Money Monsterبه کارگردانی
جودی فاستر هستند که از روی فلمنامهای نوشته آلن
دیفیوره ،جیم کوف و جیمی لیندن ساخته شده است.
کلونی در «هیوالی پــول» نقش لی گیتس یک چهره
تلویزیونی را بازی میکند که به واسطه توصیههایش در
زمینه سهام به یک فرد مطرح در وال استریت تبدیل
شده اســت .وقتی جوانی کارگر به نام کایل بادول (با
بازی اوکانل) با توصیهای بد همه پول خانوادهاش را از
دســت میدهد ،لی و تمام برنامهاش (که نام فلم از آن
گرفته شده) را در حال اجرای زنده گروگان میگیرد و
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 بازی با کلمات

آب ـ ابرک ـ بختیار ـ پیســه ـ تیشــه ـ ثریا ـ جهانی ـ چیده ـ حوزه ـ
خیره ـ دیندار ـ ذلیل ـ ریل ـ زیتون ـ ژورنال ـ سیما ـ شیلنگ ـ صیانت
ـ ضربه ـ طومار ـ ظرفیت ـ عودت ـ غوری ـ فیوز ـ قول ـ کدر ـ گونیا ـ
لوله ـ میمنت ـ نیم خیز ـ ویژه ـ هیچکس ـ یمن.

جواب سودوکو شماره

 جواب بازی با اعداد
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جمــع ـ جماعت ـ معراج
ـ عجــب ـ برج ـ رجب ـ
جابر ـ جبــار ـ تجارب ـ
باج ـ عاج ـ جرم ـ ارج ـ
جبر ـ تاجر ـ اجر ـ جامع
ـ مجرب.

2332

تهدید میکند در صورتی که تا پایان وقت ،سهام مورد
نظر او باال نرود ،لی را میکشد .به تدریج تمام دنیا روی
این جنون رســانهای متمرکز میشود تا مشخص شود
جان یک انسان چقدر ارزش دارد .در این حال ،لی باید
با کمک زنی که تهیهکننده برنامه است (با بازی رابرتز)،
خود را زنده نگه دارد و همزمان از دروغهای مالی پرده
بردارد.
داســتان «هیوالی پول» در زمان واقعی روی میدهد.
این فلم چهارمین تجربه کارگردانی فاستر بازیگر برنده
دو جایزه اســکار بعد از فلمهای «تیت مرد کوچک»
(« ،)1991خانهای برای تعطیالت» ( )1995و «بیدستر»
( )2011است.
«هیوالی پول»  13می اکران میشود.

کلمات زیر را در جدول پیدا کنید و دور آن خط بکشید

د

2007

یک بار دیگر برای فلم «بابل» در سال  2009نامزد جایزه
انجمن کارگردانان آمریکا شده بود« .ریدلی اسکات» نیز
که امسال با فلم «مریخی» در میان نامزدها دیده میشود
پیش از این ســه بار با فلمهای «تلما و لوئیس» (،)1992
«گالدیاتور ( )2001و «سقوط شاهین سیاه» ( )2002نامزد
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میزان

حمل

اگر الزم است در مورد موضوعي بررسي كنيد وقت را ضایع نكنيد.
مخصوص ًا اگر مي خواهيد پولي را سرمايه گذاري كنيد ،هر موقع الزم
بود پول خرج كنيد اما آينده را هم در نظر بگيريد.

ثور

موضوع مهم این است که باید فعال باشــید .اگر از کاری خوشتان
میآید آن را انجام دهید .از امروز آن را انجام دهید .از امروز به بعد
الزم نیست شــما نقش یک تماشاچی را بازی کنید که تنها دیگران
را باید تحسین کند .شــما خالق هستید و همه چیز به خوبی پیش
میرود .در رویاها فرو می روید و کام ً
ال احساساتی هستید.

جوزا

تغييراتي كه اخيرا ً در زندگي خصوصي و شغلي شما ايجاد شده است
راهي را براي رسيدن به آرزوهايتان باز مي كند .تنها چيزي كه اكنون
مي خواهيد جسارت در قانع كردن ديگران است و اين كه بدانيد چه
زماني بايد اين كار را بكنيد .سعي كنيد حرف هاي شخصي را كه به
اندازه خودتان كمال و قوه تخيل ندارد ،جدي نگيريد.

سرطان

ماه می را با احساس و ظاهر خوب آغاز می کنید .مالقات با دوستان
بسیار رمانتیک و جالب است .شخصی بسیار مشتاق است تا شما را
بهتر بشناسد اما شخص دیگری دوست دارد از شما فاصله بگیرد!

اسد

هيچ شكي نيست كه امروز حواستان جمع است .شما دقيق ًا ميدانيد
كه چه مي كنيد و تصميمات هوشمندانه اي راجع به پول مي گيريد.
بهترين راه اين اســت كه با شــخصي كه اهل ريسك است مذاكره
كنيد.

سنبله

به نقشه هایتان برای آینده فکر کنید .درحال حاضر مثبت بینی را با
منطق ترکیب کرده اید و حتم ًا موفق خواهید بود .یکی از دوستان یا
آشنایان به شما پاداش می دهد.

امروز روابط شما با افراد مورد عالقه تان و کسانی که با آنها زندگی
میکنید آنقدر خوب اســت که حتی نیــازی به گفتن کلمات نیز
نمیباشد .شــما به صورتی درونی و غریزی همدیگر را درک می
کنید و حتی بدون این که دیگران بگویند ممکن اســت بدانید که
آنها به چه چیزی فکر میکنند.

عقرب

امروز احتیاج دارید که انرژی تان را دوباره شــارژ کنید .اگر بیش
از حد غذا خورده اید ،اکنون الزم اســت که دســت از تنبلی و
زیاده روی بردارید و ســعی کنید در طول هفته کاری انجام دهید
تا انرژیتان را دوباره به دســت آورید .هر چقدر این کار را دیرتر
انجام دهید سخت تر می شود.

قوس

اجازه ندهيد كه يك كدورت كوچك درمنزل تبديل به كشمكشي
بزرگ شود .امروز شما خيلي لجباز هستيد و بهتر است بدانيد كه
شما گاه بدترين دشمن خود هستيد.

جدی

انجام كارهاي روزانه برايتان مناسب است اما در حال حاضر كمي
احساس خستگي مي كنيد .چيزهاي زيادي است كه بايد به آن ها
فكر كنيد ،مخصوص ًا از نظر كاري ،و زماني كه تصميم مي گيريد كه
دست به كار شويد ،مسئوليت هايتان اجازه نمي دهند.

دلو

امروز از تخیالت در خالقیت تان نهایت اســتفاده را ببرید .حتی اگر
به چنین چیزهایی عالقه نداشته باشید .اجازه دهید افکارتان به همه
جهات بروند .در نتیجه می توانید شاهکار یک نابغه را خلق کنید.

حوت

این جایزه معتبر ســینمایی شــده بود« .مک کارتی»،
«مک کی» و «میلر» بــرای اولین بار نام خود را در میان
نامزدهای جوایز « »DGAمیبینند .مراسم اعطای جوایز
شصت و هشتمین دوره جوایز انجمن کارگردانان آمریکا
روز ششم فبروری در لس آنجلس برگزار میشود.

درگذشت اسطوره بازیگری
کلمبیا

 بازی با اعداد

حروف زیــر را ترکیب
نمــوده و کلماتــی را
بســازید کــه در آنها
الزام ًا حرف وسط جدول
وجود داشته باشد.
 6 کلمه :خوب
 12 کلمه :متوسط
 18 کلمه :عالی

جواب هدف

معرفی نامزدهای انجمن کارگردانان آمریکا

مسائل پولی مقداری توجه می خواهند .برای یک فرصت عالی که
مقداری پول نقد اضافی درست می کند .گوش به زنگ باشید هر
آن چه را که در اولین نگاه ممکن است جالب به نظر برسد مجددا ً
نگاه کن در بررسی بیشتر ممکن است شایسته باشد.
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نوبت مهره های سفید است ،شما باید با
دو حرکت مهره سیاه را مات کنید.
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 جواب شطرنج 2242
فیل را در خانه  d 8حرکت دهید.
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«کارلوس موناز سانچز»  -بازیگر افسانهای تاریخ تلویزیون،
سینما و تئاتر کلمبیا  -در سن  72سالگی درگذشت.
«کارلوس موناز سانچز» روز دوشنبه بر اثر مشکالت سالمتی
در سن  72ســالگی درگذشت تا صنعت سینما و تلویزیون
کلمبیا یکی از بزرگترین بازیگران تاریخ خود را از دســت
بدهد.
وی دو هفتــه و پس از یک عمل جراحی داخلی در شــهر
«بوگوتا» فوت کرد و مرگ او با واکنشهای زیادی از ســوی
چهرههای سیاسی فرهنگی همراه بود.
حتی «خوان مانوئل سانتوس» ،رییس جمهور کلمبیا نیز در
پیامی درگذشت این سینماگر را تسلیت گفت .در متن این
پیام آمده بود« :ما یک ســتاره بزرگ تلویزیون یک بازیگر
فوق العاده ســینمای و همچنین یک انسان ارزشمند را از
دست دادیم و دلتنگ او خواهیم شد و با خانواده او احساس
همدردی میکنیم».
به گزارش «التین تایمز»« ،کارلوس موناز ســانچز» سه بار
برنده جایزه «پریموس» مهمترین جایزه تلویزیونی کشــور
کلمبیا شده است.

رایان کوگلر «پلنگ سیاه» را
کارگردانی میکند

«رایان کوگلر» قرارداد کارگردانی فلم سوپرقهرمانانه «پلنگ
سیاه» با کمپانی «مارول» امضاء کرد.
«رایــان کوگلر» ،کارگردان جوان هالیــوود ،پس از موفقیت
در پروژه ســینمایی «کرید» با بازی «سیلوســتر استالونه»،
به زودی ساخت پروژه ســینمایی بعدی خود را برای کمپانی
«مارول» آغاز میکند.
«پلنگ سیاه» ،یک فلم سوپر قهرمانه است که قرار است 16
فبروری سال  2018میالدی در آمریکا به نمایش درآید.
پیش از این «چادویک بوسمن» ،به عنوان بازیگر نقش اول این
فلم معرفی شده است .بنا بر این گزارش« ،سیلوستر استالونه»
برای بازی در فلم «کرید» به کارگردانی«کوگلر» برنده جایزه
گلدن گلوب بهترین بازیگر نقش مکمل مرد شــد .این اولین
باری بود که این بازیگر برنده چنین جایزهای میشد.

سيلوستر استالونه هم از
«سياست» بدش نميآيد

سيلوستر استالونه از دونالد ترامپ ،جمهوريخواهان و تالش
انتخاباتي ســخن گفت و از اين ياد كرد كه شهردار به او گفته
بود ميتواند وارد رقابت انتخاباتي رياست جمهوري شود.
سيلوستر اســتالونه شــغلهاي متعدد را در طي سالهاي
متمادي در رزومه كارياش دارد :از ســتاره سينما گرفته تا
فلمنامه نويس و از كارگردان گرفتــه تا تهيه كننده و نقاش
پرترههاي كافكايي .اما او در مصاحبه جديد با ورايتي آشكار
كرده دنباله روي رفيقش آرنولد شوارتزنگر در عرصه سياسي
هم هست.
استالونه گفته است 5 :دقيقه بعدتر ،من به خودم آمدم .او در
واقع داشت درباره فلم «كريد» صحبت ميكرد و در عين حال
از «راكي بالبوآ» فلم سال  2006سخن ميگفت كه در جريان
آن با شهردار فيالدلفيا مالقات كرد و شهردار به او گفت :فكر
مي كنم مي تواني در انتخابات برنده شوي.
استالونه با يادآوري آن خاطره ميگويد :به همسرم گفتم ،چه
فكر مي كني؟ و او گفت :ديوانه شدي؟ او فقط داشت محبت
مي كرد .امكان ندارد تو انتخاب شوي .انگار از استقبال مردم
سير نميشوي.
گرچه او به عنوان يك جمهوريخواه شــناخته ميشود ،و اين
برچســب براي حمايت از مككين در انتخابات سال  2008به
او زده شده ،اما اســتالونه ميگويد عضو حزب جمهوريخواه
نيســت .او مي گويد :احتماال كســي كه بهتر بجنگد پيروز
ميشود .فكر نميكنم بشــود براي هميشه طرف يك حزب
بود .در اينصورت ذهنت را به همه ممكنها ميبندي .فقط به
اين معني است كه چه كســي براي يك كاري در يك زمان
مشخصي برنامه بهتري براي اجرا داشته باشد .همين حاال را
ببين ،هر دو طرف واقعا گيج كننده شدهاند.
سيلوســتر درباه پيشــتاز جمهوريخواهان هم گفت :او يك
شــخصيت بزرگ ديكنزي اســت .مي داني منظورم چيه؟
آدمهاي خاصي مثل آرنولد وجــود دارند ،مثال بابي راث كه
بزرگ تر از زندگي اســت .اما من حتــي نميدانم اين چطور
ترجمه مي شود .سيلوســتر كلي ميخندد و بعد اضافه مي
كند :يعني چطور مي شود دنيا را اداره كرد؟
سيلوســتر  69ســاله با بازي در فلم جديدش «كريد» توجه
منتقدان را جلب كرد و در گيشــه هاي سينما هم موفق بود.
اين بازیگر ،کارگردان ،تهیهکننده ،نویســنده و ورزشکار كه
بيش از هر چيز براي ايفاي نقش شــخصيتي به نام «راكي» و
«رمبو» شــناخته ميشود ،عالوه بر بازیگری ،نویسندگی این
فلمها را نیز بر عهده داشت .استالونه كه از سال  1970تاكنون
در صنعت سرگرمي فعال است ،بهخاطر بازی در فلم «راکی»
نامزد دریافت دو جایزه اســکار ،یکی برای بهترین بازیگر و
دیگری برای بهترین فلمنام ه شــد .وی سومین بازیگر تاریخ
اســت که بهخاطر یک فلم ،نامزد دریافت این دو جایزه شد.
پیــش از او فقط چارلی چاپلین و اورســن ولز این افتخار را
كسب كرده بودند.

