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وودی آلن برای
اولین بار سریال میسازد

«مایلی سایرس»  -خواننده پاپ امریکایی  -از بازی
در اولین تجربه سریالسازی «وودی آلن» (کارگردان
سرشناس سینمای جهان) خبر داد.
این خواننده  23ســاله اعالم کرد در سریال جدید
«وودی آلن» در کنار «الن می»  -کمدین و نویسنده
معروف  -حضور خواهد داشت .این سریال که هنوز
نامی برای آن انتخاب نشده است ،در حال و هوای دهه
 1960میالدی برای شبکه «آمازو پرایم» ساخته خواهد
شد« .وودی آلن»  ۷۹ساله که میخواهد برای اولین بار
ساخت سریال تلویزیونی را تجربه کند ،پس از انتشار
خبر ساخت این ســریال در بیانیهای اعالم کرده بود
«نمیدانم چگونه قرار شد این کار را بکنم .هیچ چیزی
نمیدانــم و نمیدانم از کجا میخواهم شــروع کنم،
حدس میزنم «روی پرایس» (رییس بخش فلمسازی
آمازون) از کاری که کرده پشــیمان شود !».آنی هال
( ،)۱۹۷۷منهتن ( )۱۹۷۹و نیمه شب در پاریس ()۲۰۱۱
از مشــهورترین فلمهای وودی آلن هستند .وی ۲۴
بار نامزد اســکار و چهار بار برنده آن شده است که
این جوایز شامل یک اسکار بهترین کارگردانی و سه
جایزه اسکار بهترین فلمنامه غیراقتباسی شده است.
قرار است فلمبرداری سریال ساخته «وودی آلن» از
ماه مارچ سال جاری میالدی آغاز شود.

نمایشگاهآثارهنریافغانستان
درواشنگتنبرگزارمیشود
نمایشــگاه آثار هنــری ،فرهنگی و صنایع دســتی
هنرمندان افغانســتان در آینده نزدیک در واشنگتن
برگزار میشود .در این نمایشگاه در ماه مارچ قرار است
که دهها آثار هنری افغانستان به نمایش گذاشته شود.
عبدالباری جهانی ،وزیر اطالعات و فرهنگ با اسکات
لیدر رییس عمومی بنیاد فیروز کوه روز دوشنبه روی
برگزاری این نمایشگاه در کابل بحث کرده است.
آنان همچنان روی گشترش همکاری فرهنگی میان این
بنیاد و وزارت اطالعــات و فرهنگ بحث و تبادل نظر
کرده اند.
رییــس عمومی بنیاد فیروز کــوه ،از وزیر اطالعات و
فرهگ دعوت کرده تا در مراسم گشایش این نمایشگاه
اشتراک کند.
او همچنان از نهایی شــدن کارباالی نســخه قلمی
قرآنکریم از ســوی هنرمندان انســتیتوت فیروزکوه
خبرداده است.
ســپس آقای جهانی از فعالیت این بنیاد درعرصههای
مختلف به خصوص احیــای هنر کندن کاری قدردانی
کرده است.
گفتنی است که بنیاد فیروز کوه در خصوص خلق آثار
هنری ،حفاظت از میراثهای فرهنگی و بناهای تاریخی
در کشور فعالیت دارد ( .مرکزی)

جایزه «آلن فاندیشن» بنیاد «پن» آمریکا به «جی.کی.
رولینگ» نویسنده هفتگانه «هری پاتر» اعطا میشود.
دو دهه از قرار گرفتن اولیــن کتاب «هری پاتر» روی
پیشخان کتابفروشیها میگذرد .رولینگ در سالهای
اخیر بیشتر به نگارش رمانهای جنایی برای بزرگساالن
پرداخته و حاال خبر رســیده بنیاد «پن» آمریکا برای
تقدیر از این نویسنده انگلیسی جایزه آزادی بیان «آلن
فاندیشن» را به او اعطا میکند.
این جایزه پیشتر نصیب «تونی موریســون» نویسنده
رنگینپوست «دلبر» شده است.
«اندرو ســولومون» رییس بنیاد ادبــی «پن» گفت:
رولینگ با کارهایش تخیل ،همدردی ،طنز و عشــق به
مطالعه را در کنــار انتخابهای اخالقی که به ما کمک
میکند خود را بهتر بشناسیم ،تقویت میکند.
به گزارش نیوز ویک ،نویسنده «خأل ناگهانی» به همراه
برندگان دیگر بخشهــای جوایز «پن» روز  18می طی
مراسمی جایزهاش را دریافت میکند .رولینگ سالها
پیش از قدم گذاشتن در عرصه نویسندگی ،به تدریس
و تحقیق در موسســات خیریــه میپرداخت و طی
سالهای شهرتش ،فعالیتهای انساندوستانه بسیاری
را به انجام رسانده است.

شاهرخ خان طرفدار «شاهرخ خان» می شود

«فن/طرفدار» تازه ترین فلم شــاهرخ خان ،در حالی 15
اپریل روی پرده ســینماهای هند می رود که رسانه های
گروهی از اشــتیاق منتقدان و تماشاگران برای دیدن آن
صحبت می کنند .نوع حضور شــاهرخ خان و گریم ویژه
ای که روی صورت او انجام شده ،عامل اصلی توجه رسانه
های گروهی به این فلم است .گفته می شود به کمک گریم

و جلوه هــای کمپیوتری،
شــاهرخ خان در قالب یک
کاراکتر  18ساله ظاهر شده
است .گرگ کاتوم میر چهره
پرداز مشهور هالیوود که تا
به حال  3بار برای هنرنمایی
هایش اسکار بهترین چهره
پــردازی را دریافت کرده،
مدیر چهره پــردازی «فن»
اســت.البته شــاهرخ خان
شایعات مربوط به گریم خود
برای تبدیل شــدن به یک
جوان  18ســاله را رد کرده
است ،اما رسانه های گروهی
حرف او را بــاور نکرده اند.
شاهرخ در فلم تازه اش در دو
نقش بازی کرده است .در یکی از این دو نقش ،او یک بازیگر
مشهور است و در نقش دیگر ،جوانی است که طرفدار پروپا
قرص این بازیگر مشــهور به حســاب می آید« .دیلواله»
آخرین فلم شاهرخ خان  ،با فروش  150کروری( 22میلیون
دالر) خود در جدول گیشه نمایش نتوانست رضایت خاطر
تحلیلگران اقتصادی سینما و طرفدارانش را برآورده کند.
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سبز ـ سبزه ـ سبزینه ـ
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زینب ـ زن ـ نیزه ـ نیز ـ
زینه.

 جواب بازی با اعداد
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آرنولد شوارتزنگر گفتگو با کارگردانان دنباله فلم «کونان
بربر» را آغاز کرد.
به نقل از اســکرین کراش؛ پس از مدتها و با آمادهشدن
فلمنامه ،دنباله فلم ســینمایی «کونــان بربر» به مرحله
ساخت نزدیک شد.
بنا بر اظهارات آرنولد شــوارتزنگر ،وی گفتگوی خود با
کارگردانان این فلم سینمایی را آغاز کرده است.
البته بر خالف آنچه پیش از این تصور میشــد ،این فلم
دنبالهای بر فلم «کونان بربر» محصول  1982به کارگردانی
جــان میلیوس اســت و در واقع قســمت دوم این فلم
(محصول  )1984و بازســازیاش (محصول  2011میالدی)
نادیده گرفته شدهاند.
به گفته آرنولد ،دنباله جدید «کونــان فاتح» نام دارد و
داستان فلم به بیان اتفاقاتی میپردازد که وی سالها پس
از فرمانرواییاش با آنها مواجه میشــود .در واقع دنباله
جدید از آخرین صحنه فلم در ســال  1982که کونان بر
تخت پادشاهی تکیهزده آغاز میشود.
سهگانه «کونان بربر» قرار بود ،در اواخر دهه  80میالدی
به اتمام برســد که حضور شــوارتزنگر در فلم سینمایی
«نابودگر» مانع این کار شد.
کریس مــورگان و آندره بولوف فلمنامهنویســان مطرح
هالیــوود ،نگارش فلمنامــه این دنبالــهدار را بر عهده
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 بازی با کلمات

آتشگیره ـ اموال ـ به ـ پزشک ـ ترمیم ـ ثبات ـ جوامع ـ چالش ـ حیثیت
ـ خلوت ـ دانشجو ـ ذریعه ـ رتبه ـ زینت ـ ژولیده ـ سرمشق ـ شوریده
ـ صادق ـ ضعیف ـ طویله ـ ظنین ـ عروس ـ غروب ـ فلک ـ قضیه ـ کالغ
ـ گستاخ ـ لعنتی ـ مناظره ـ وسعت ـ همانا ـ یحیا.

ل

2018

پنلوپه کروز
«ملکه اسپانیا» میشود

کلمات زیر را در جدول پیدا کنید و دور آن خط بکشید
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حضور آرنولد  68ساله در دنباله «کونان بربر»

«پنلوپه کروز» قرارداد بازی در فلم ســینمایی «ملکه
اسپانیا» را امضاء کرد.
فلم سینمایی «ملکه اســپانیا» به کارگردانی «فرناناندو
تروئبا» ،کارگردان اسپانیایی ،از ماه فبروری در اسپانیا و
هنگری جلوی دوربین میرود.
در این فلم سینمایی که قرار است تا اواخر سال میالدی
جاری و اوایل ســال میالدی آینده مراحل پس از تولید
آن به اتمام رسیده و آماده اکران شود« ،پنلوپه کروز»،
بازیگر اســپانیایی االصل هالیوود» و همســر «خاویر
باردم» نقش اول را به عهده خواهد داشت.
«کروز» و «تروئبا» پیش از این دو بار با یکدیگر همکاری
داشتهاند.
«فرناندو تروئبا» در سال  1992برای فلم «دوره طالیی»
برنده جایزه اسکار بهترین فلم خارجی زبان شده و در
شصتمین دوره از جشنواره فلم «سن سباستین» با فلم
سینمایی «هنرمند و مدل» خوش درخشید.
در فلم «ملکه اســپانیا» ،عالوه بر «پنلوپه کروز»« ،آنا
بلن»« ،خاویر کامارا» نیز ایفای نقش خواهند کرد .گفته
میشــود در نقشهای مکمل و غیراصلی از چند بازیگر
بینالمللی که از آنها نامی برده نشــده ،نیز اســتفاده
خواهد شد.

 بازی با اعداد

حروف زیــر را ترکیب
نمــوده و کلماتــی را
بســازید کــه در آنها
الزام ًا حرف وسط جدول
وجود داشته باشد.
 11 کلمه :خوب
 22 کلمه :متوسط
 33 کلمه :عالی
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میزان

حمل

با شرايطي رو به رو ميشويد كه دچار شك و ترديد ميشويد .بهترين
روش براي از بين بردن اين دو دلي صحبت با يك فرد مطمئن است.

ثور

امروز ستارگان قدرت و انرژی زیادی به شما می دهند  .اگر کارها را
با نظم و ترتیب انجام ندهید همه چیز به هم می ریزد و عصبانی می
شوید در کنار دوستان باشید آن ها تاثیر خوبی بر شما میگذارند.

جوزا

پرده ای ازابهام بر نقشــه های شما کشیده میشــود؛ اما تسلیم
نشوید و سعی خودتان را بکنید .اگر سعی کنید منصف باشید و هر
قراردادی را امضا نکنید همه چیز به خوبی پیش میرود.

سرطان

عقرب

اگر به نصایح دیروز گوش کرده باشــید امروز با مشــکل روبرو
نمیشوید .دوســت دارید زندگیتان بر اساس باورهایتان باشد.
اشتیاق به زندگی به شــما انرژی و روحیه میدهد ،اما به کارهای
روزمره نیز رسیدگی کنید.

قوس

عليرغم همه نگراني كه درباره آيندهتان داريد ،امروز روز بسيار خوشي
خواهد بود .هرچه به دنيا عرضه كنيد ده برابرش به شما بر ميگردد،
بنابراين هر چه مهربانتر و با درك بيشتر در ارتباط با ديگران باشيد،
بيشتر ديگران با شما مهربانتر خواهند بود .اين يك فرمول بسيار ساده
است كه در زندگي شخصي و حرفهاي شما به دردتان خواهد خورد.

جدی

تمــام وقتتان را به کارهای خانه اختصاص ندهید و گرنه یک نفر را
عصبانی میکنید .این یک حقیقت است که همسرتان دوست ندارد
همیشه شما را در حال کار یا پیشــرفت ببیند؛ زیرا همیشه از این
میترسد که او را ترک کنید .او را مطمئن کنید که این طرز فکرشان
اشتباه است.
علي رغم تصميم شــما براي محدود كردن خــرج و مخارج ،امروز
احســاس ميكنيد كه بسيار موضوع بســيار ضروري پيش آمده و
مجبور هستيد ،قســمتي از پولتان را هزينه كنيد .اگر ميخواهيد
جنس مهم يا گران قيمت را خريداري كنيد ،بســيار مراقب باشيد،
چرا كه شخصي شما را وادار به خريد آن ميكند به گونهاي كه حتي
فرصت فكر كردن درســت راجع به آن را به شــما نخواهد داد .در
تصميم خود اســتوار بوده و در اين امر كه بايد هر كاري را در وقت
مناسب خودش انجام دهيد ،ثابت قدم بمانيد.

اوضاع امروز کام ً
ال بستگی به عکس العملهای شما در موقعیتهای
مختلف دارد ،اما موقعیتهای سیارهای نشان میدهد که امروز روز
مناسبی برای از بین بردن اختالفات یا صحبت درباره رؤیاهایتان
میباشــد .یک کار گروهی وارد مرحله سوددهی و خالق میشود
 .اما چگونگی اعتماد شما به افراد گروه و عضویت در آوردن آنها
نتیجه را تعیین خواهد کرد .کام ً
ال بستگی به شما دارد.

اسد

امروز در کارها عجله دارید و اگر دیگران آهسته کار کنند ،خوشتان
نمیآید .البته عجله در کارها در صورتی که منجر به اشتباه شود ،کار
درستی نیست.

داشتهاند .آرنولد آلویس شوارتزنگر متولد  1947میالدی،
در اتریش است که از سال  1969تا کنون در عرصه سینما
حضور داشته اســت .آخرین اثر سینمایی وی «نابودگر؛
پیدایش» در جوالی  2015اکران شد.

اکران فلم آخر الزمانی

«موج پنجم» در سینماهای جهان

فلم «موج پنجم» به کارگردانی جی بلکســون در تاریخ های
مختلف در ماه جنوری در ســینماهای کشورهای دنیا اکران
می شــود .به نقل از یورونیوز ،چهار موج حمله مرگبار بیگانه
ها کره زمین را ویران کرده اســت .در این فضای وحشت و
ناامنی ،کسی سولیوان دختر جوان باید برادرش را نجات دهد.
در حالی که او برای شــروع «موج پنجم» آماده می شود مرد
جوانی به نام اوان به کمک او می آید .این شــروع ماجراهای
فلم آخرالزمانی «موج پنجم» اســت که پس از بی اعتمادی و
خیانت ،سرانجام به موفقیت در برابر همه نامالیمات منجر می
شــود .کلوئی گریس مورتس ،بازیگر فلم با اشاره به مضمون
فمینیســتی آن می گوید :چیزی که شخصیت فلم را از زاویه
دید یک زن جوان جالب کرده و دلیل تمایل من به بازی در آن
بود این اســت که او زن خارق العاده ای نیست .از میان مردم
معمولی برگزیده شده تا وظیفه سخت و پرمسئولیتی را انجام
دهد .یک دختر نوجوان معمولی ،نه خیلی باهوش و نه خیلی
ورزشکار اســت .ولی ویژگی برجسته اش شجاعت انسانی و
انگیزه او برای مبارزه و پیروز شــدن است .نیک رابینسون،
بازیگــر  ۲۰ســاله آمریکایی در این فلم در نقش ســرباز با
بیگانه ها می جنگد .او درباره صحنه های خشــونت کودکان
و نوجوانان که در فلم به تصویر کشیده شده می گوید :فلم با
موضوع برخورد احتیاط آمیز داشته ولی کتاب آن واقعگرایانه
اســت و به پیامدهای تجاوز نظامی روی کودکان می پردازد.
این زمانی اســت که کودکان باید وظیفه بزرگترها را به عهده
بگیرند .همه ما در جریان ســاختن فلم نسبت به این موضوع
هشیار بودیم.

سم ریمی فلم تحسینشده
اودیار را دوباره میسازد

امروز روز عجیبی اســت چرا که شــما پر از انرژی هستید ولی
نمیدانید که باید چه با آن بکیند ،بهتر این اســت که در کارهایی
که در پشت صحنه در حال انجامش هستند از آن استفاده کنید.

اگر در حال حاضر درگير كارهاي قانوني هســتيد نياز به اعصابي
فوالدين داريد .سيارات مشكل ها را رو مي كنند و پيشرفتتان در
آن ها مي تواند موضوعي كام ً
ال عجيب باشد .حتم ًا گروه قانوني تان
را از اين كه چه اندازه براي برنده شدن در اين قسمت تالش كرده
ايد ،مطلع كنيد و اگرنه شكست بزرگي خواهيد خورد.

سنبله

جایزه «پن» برای
«رولینگ»

دلو

حوت

سیارات دوباره شــما را ترغیب میکنند که یک حرکت جسورانه
انجام دهید.مادامیکه چند تایی از شــما در گوشه ای با مقاومت
روبرو شدید  .حقیقت ًا شــما مدت زیادی به اندازه کافی با حوصله
بوده اید دقیق ًا شــما میدانید اگر الزم باشد مخالفتتان را چگونه
از پای در آورید .بنابراین عقب نماندهاید خیلی نزدیک هستید.
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کارگردان «مرد عنکبوتی» در حال گفتوگو برای ســاخت
نسخه بروزرسانی شده فلم تحسینشده «یک پیامبر» است.
در حالی که ژاک اودیار کارگردان نســخه اصلی درام «یک
پیامبر» اعالم کرده که عالقهای به بازسازی این فلم ندارد ،سم
ریمی گفتوگو برای ساخت دوباره این فلم را آغاز کرده است.
در صورت توافق ریمی که بیشــتر برای کارگردانی ســری
فلمهای «مرده شــرور» و «مرد عنکبوتی» شناخته میشود
کارگردانی این اثر را بــا تهیهکنندگی نیل اچموریتز برعهده
خواهد گرفــت .موریتز تهیهکننده آثــاری مانند «میدانم
تابستان پیش چ ه کردی»« ،خانه شیرینم آالباما» و «افسانه
محلی» بوده اســت .فلمنامه این اثر را دنیس لهان نویسنده
برجســته آمریکایی خواهد نوشــت .فلمهای موفقی چون
«جزیره شــاتر»« ،رودخانه میستیک» و «رفته عزیزم رفته»
با اقتباس از داســتانهای او نوشته شد ه است .نسخه اصلی
«یک پیامبر» به کارگردانی ژاک اودیار داســتان مردی جوان
با بازی طاهر رحیم را روایــت میکند که در زندان به بخش
جداییناپذیر یک سندیکای جنایی تبدیل میشود .این فلم
نامزد دریافت جایزه اسکار بهترین فلم غیرانگلیسیزبان شد.
اودیار به گاردین گفته بود که عالقهای به ســاخت دوباره این
فلم ندارد .او سال گذشته در جشنواره فلم کن با اشاره به این
که احساس مالکیتی نسبت به این فلم ندارد گفته بود که در
صورتی که شخصی حق تالیف اثر را پرداخت کند باقی ماجرا
به او مربوط نمیشود .ریمی از ســال  2013تا کنون هیچ اثر
سینمایی را کارگردانی نکرده است .آخرین فلم به کارگردانی
«آز بزرگ و قدرتمند» بود کــه علیرغم نظر منفی منتقدان
بیش از  490میلیون دالر در سراسر جهان فروش داشت.

