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قصههای شب افغانستان برنده جایزه ورلدفست
هوستوندر آمریکای شمالی شد

فلمهای مستند از کشورهای مختلف جهان اهدا میشود.
فلم قصههای شب افغانستان ،تازهترین کار الکا سادات و
اولین مستند بلند اوست که به موضوع کماندوهای ویژه
ارتش افغانستان در خط اول نبرد میپردازد.
این فلــم حکایتگر موضوعات ماننــد جنگ ،چراهای

فلم مستند افغانی قصههای شب افغانستان ساخته الکا
سادات فلمســاز افغان برنده جایزه رمی ( )REMIدر
جشنواره ورلدفســت هوستون در آمریکای شمالی شده
اســت .تندیس رمی جایزه ویژه هیات داوران جشنواره
ورلدفست هستون اســت که از  ۴۹سال بدین سو برای

دومین فلم «روز استقالل» خود را برای
اکران آماده میکند

رزمیدن در صفوف دولت ،عشــق ،بیم ،یاس و آرزو
است.
این مســتند در بیست و هشتمین دور جشنواره فلم
مستند آمستردام یا ایدفا ،نیز در بخش نمایش ویژه
به روی پرده رفت.
الکا ســادات پیش از این نیز فلمهای مستند ساخته
که بیشتر آنها به موضوع زنان در افغانستان پرداخته
است  .خانم ســادات در مورد هدفش از ساختن این
مستند به بیبیسی گفت« :برای من موضوع جالب این
بود که همیشه ما سربازان را از بیرون میبینیم و هر
کس یک فکر در مورد آنها دارد ولی هیچ کس نبود که
از زندگی آنها در داخل قطعاتشان خبر داشته باشد.
برای من جالب بود که میخواستم از نزدیک با اینها در
تماس شوم و بدانم اینها واقعا بخاطر کشور میجنگند،
بخاطر پول میجنگند و هدف اینها چیست .این انگیزه
باعث شد که من این فلم را بسازم».
خانم سادات گفت که برای ساختن این مستند ،او سه
و نیم ماه را با نیروهای ویژه ارتش افغانســتان سپری
کرد .جشنواره ورلدفست هوستون به صورت ویژه به
فلمهای مســتقل اختصاص دارد و یکی از مهمترین
جشنوارههای فلم مستقل در آمریکا شمالی به شمار
میرود.
این جشنواره هر سال در شهر تکزاس آمریکا برگزار
میشود( .بی بی سی)

قسمت دوم فلم علمی تخیلی «روز استقالل» بهزودی به
سینماهای جهان می آید.
بــه نقل از یورونیــوز« ،روز اســتقالل :خیزش مجدد»
( )Independence Day: Resurgenceفصل دیگری
از یــک فاجعه جهانی را روی پرده نقره ای زنده می کند.
اولین بخش فلم بیست ســال پیش به کارگردانی روالند
امریش ســاخته شــد .این فلم آخرالزمانی جدید ،نبرد
نیروهای اهریمنی برای نابودی زمین ،اتحاد همه ملت ها
و شــجاعت چند قهرمان برای نجات دنیا را به تصویر می
کشد.
اولین فلم با بودجه کم در گیشــه به فروش فوق العاده
ای دســت یافت .روالند امریش ،کارگردان در افتتاحیه

داغترین پروژهی سینمایی در بازار کن

فلم جدید «مارتین اسکورسیزی» با بازی «رابرت دنیرو»
و «آل پاچینو» داغترین پروژه سینمایی خواهد بود که به
احتمال فراوان در بازار جشنواره کن  2016عرضه میشود.
فلم «مــرد ایرلندی» پروژه ســینمایی کــه «مارتین
اسکورســیزی» سالهاست قصد ســاخت آن را دارد و
«رابــرت دنیرو»« ،آل پاچینو» و «جو پشــی» بازیگران
سرشــناس آن خواهند بود به احتمال فراوان برای اولین
بار در بازار شــصتونهمین جشنواره فلم کن معرفی و به
خریداران بینالمللی ارائه میشود.
در صورتی که کمپانی پارامونــت حق فروش بینالمللی

فلم «مرد ایرلندی» را بــه موقع و پیش از  11می (آغازر
جشنواره کن) به فروش برساند این فلم فرصت حضور در
بازار امسال کن را خواهد داشت.
«مارتین اسکورســیزی» در گفتوگو با «ددالین» گفت
که کمپانی فلمسازی «پارامونت» در مراحل نهایی فروش
حق بینالملل فلم «مرد ایرلندی» به کمپانی «»Fabrica
اســت که در این صورت این پروژه ســینمایی به بازار
جشنواره کن امسال میرسد.
وی با اشــاره به بودجه حدود  100میلیــون دالری فلم
«مرد ایرلندی» که بازیگران سرشناســی چون «دنیرو»،
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منوچهر ـ مورچه ـ چشم ـ
چشمه ـ مهر ـ چمن ـ مه ـ
شرم ـ نرم ـ منور ـ مچ ـ
چرم ـ رمه ـ موش ـ نمره
ـ مرچ ـ نمو ـ مو.
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 بازی با کلمات

آلوچه ـ احسان ـ بوته ـ پشیمان ـ تمنا ـ ثروت ـ چهارده ـ جمال ـ حویلی
ـ خرامان ـ دارایی ـ ذلیل ـ رکورد ـ زاید ـ ژاله ـ ســاده دل ـ شکافنده ـ
صوابدید ـ ضراوت ـ طنبور ـ ظلمــت ـ عجله ـ غالم ـ فرخنده ـ قندول ـ
کامل ـ گودال ـ الله ـ مریم ـ نعمت ـ ورزشکار ـ همسر ـ یکدل.

ی
ا
ر
س
م

2089

با پیوستن ریدلی اسکات به پروژه «نیمروز خونین» ،این
فلم سینمایی باالخره وارد مرحله تولید می شود .اسکات
یکی از تهیه کنندگان این درام وسترن خواهد بود.
جیمز فرانکو از چند ســال قبل به دنبال آن بود که این
وسترن انتقام جویانه و خشن غرب وحشی را کارگردانی
و بازی کند.
او چند سال قبل با اسکات رودین تهبه کننده سرشناس
در این باره صحبت کرد .اما رودین تولید فلم رامشروط به
همکاری یک تهیه کننده معروف دیگر کرده بود.
گفته می شــود فرانکو توانســت رضایت خاطر ریدلی
اسکات را برای مشــارکت در تولید فلم جلب کند .قرار
است این فلم ساز ،مشاور کارگردان هم باشد.

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

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

ح

«نیمروز خونین» جیمز فرانکو

«پاچینو» و «پشی» را به خدمت خواهد گرفت ،ادامه داد:
با این وجود تاکنــون قرارداد نهایی فروش بینالملل این
فلم منعقد نشده اســت و شانس عرضه و معرفی فلم در
بازار جشنواره کن پنجاه پنجاه است.
«استیو زایلیان» که پیش از نگارش فلمنامه ساختههایی
چون «دارو دســته نیویورکیها»« ،فهرست شیندلر» و
«مانیبال» را بر عهده داشته اســت ،مسئولیت نوشتن
فلمنامه «مرد ایرلندی» را نیز بر عهده خواهد داشــت و
داستان فلم نیز درباره یک تبهکار مافیایی به نام «فرانک
شیرن» اســت که با اقتباس از کتاب «شنیدم خانهها را
رنگ زدی» نوشــته «چارلز براندت» ساخته میشود و
به پشــت پرده قتل مرموز «جیمی هوفا» رئیس اتحادیه
کارگران آمریکا میپردازد .جدیدترین فلم آماده اکران
«مارتین اسکورسیزی»« ،ســکوت» نام دارد که در آن
«لیام نیســون»« ،آدام درایور» و«اندرو گارفیلد» ایفای
نقش کردهاند و داســتان آن براساس کتابی با همین نام
نوشته «شوســاکو اندو» روایتگر یک کشیش در قرن 17
میالدی اســت که برای تبلیغ آیین مســیحیت به ژاپن
ســفر میکند و در آنجا تحت تعقیب قرار میگیرد .بازار
جشــنواره کن یکی از مهمترین رویدادهای ســینمای
جهان اســت که میعادگاه  11هزار فعال حرفهای عرصه
سینما شامل  3200تهیهکننده 2300 ،توزیع کننده1500 ،
فروشنده 700 ،برنامهریز جشنواره و  ..خواهد بود.
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میزان

حمل

در چنــد روز آينده اگر كار دفتري و يا رســمي داريد حتم ًُا انجام
دهيد .زيرا هيچ كس نمي تواند درخواســت شما را رد كند .ديگران
به صداقت و نقشــه هايي كه مي كشيد احترام مي گذارند بنابراين
افكارتان را براي آن ها بيان كنيد .حتم َا كمكتان مي كنند.

ثور

امروز شــما پر از حس ماجراجویی بوده که باعث گشــوده شدن
راههای جدید و هیجان انگیز به سوی شما خواهد شد .اگر چیزی
هست که همیشه دوست داشــتید آن را امتحان کنید ولی تا به
حال هرگز موفق نشده اید ،سعی کنید اکنون دوباره شانس خود
را امتحان کنید.

عقرب

با دیگران در مورد مســائل مهم صحبت می کنیــد .از اینکه با
دیگران در ارتباط باشــید بسیار خوشحال می شوید هم چنین از
اینکه نظرات دیگــران را بدانید و از معلومات آنها بهره ببرید نیز
شاد میشوید .سعی کنید هیچ دعوتی را رد نکنید.

افکارهای خالق دارید اما مشکل شــما این است که این افکارهای
خالق کمتر شــده اند در حقیقت فشــار عصبی زیادی داشته اید.
مهمتر از همه اگر در امتحانی رد شده اید بهتر است این مسوولیت
را به عهده کســانی بگذارید که اعتماد به نفس باالتری دارند .حتی
اگر به اندازه شما صبر و تحمل ندارند.

قوس

هر نوع مانعي كه بر ســر راهتان قرار بگيرد با آنها با اعتماد به نفس
رو به رو شويد و بدانيد كه هيچ چيز نمي تواند جلوي سرعت شما را
بگيرد .ستارگان امروز مشكالت را حل مي كنند البته شما هم نبايد
پيشامدها را مقصر بدانيد.

جدی

هر روز تصمیمتان برای ایجاد تغییرات حتمیتر می شــود .اما باز هم
برای اجرای آن باید کمی صبر کنید .گاهی اوقات ســخت میشود در
مقابل دیگران حرفی را مخفی نگه داشت و آن را عنوان نکرد.

دلو

جوزا

سرطان

اسد

امروز افكار شما به صورتي غير معمول تغيير خواهند كرد و از ديدن
مطالب با ديدگاه هاي متفاوت لذت خواهيد برد و هر مشــكلي كه
اخيرا ً سر راهتان سبز شده است را مجددا ً مورد بررسي قرار دهيد.

سنبله

امروز زندگی هیجانات زیادی برای تان دارد و خوب سرگرمتان می
کند .از این که همه چیز غیرمنتظره صورت می گیرند لذت می برید.
به دنبال هم صحبتی می گردید که مملو از ایده های جالب باشــد و
توانایی ذهنی اش باال باشد.

زندگي امروز جريــان ماليمي دارد و شــما در همه زمينه هاي
زندگيتان مي توانيد پيشــرفت داشته باشيد .در ضمن از تجربه
زندگي كردن بدون هيچ گونه فشــار و استرس لذت مي بريد و
تحت هيچ شــرايطي حرف هايي را كه مي شنويد ،باور نكنيد .از
آنجايي كه مي دانيد افراد زيادي نيستند كه مثل خودتان راستگو
و صادق باشند .اما از لحاظي شما سزاوار گول خوردن هستيد زيرا
به داليلي بيش تر از آن چه به نظر مي آيد ساده لوح هستيد.

امروز یکی از دوستان تان شما را شگفت زده می کند در حالیکه
اصــ ً
ا انتظارش را ندارید .چاره ای نیســت .بایــد بگذارید کار
خودشان را بکنند .روی هم رفته این درست همان رفتاری است
که خود شما اگر در آن موقعیت قرار می گرفتید انجام می دادید.

حوت

فلم جدیــد در لس آنجلس گفت« :این بزرگترین فلم کم
هزینه ای است که تا به حال ساخته شده است .فکر می
کنم بودجه مــا  ۷۰میلیون دالر بود ،همان وقت ماموریت
غیرممکن و گردباد  ۱۱۰یا  ۱۲۰میلیون دالر بودجه داشتند،
ما عموزاده فقیر آنها هستیم».
اولین بخش فلم «روز اســتقالل» در سال  ۱۹۹۶ساخته
شــد .همه بازیگران اصلی ،منهای ویل اسمیت در فلم
جدید حضــور دارند .روالند امریــش ،کارگردان آلمانی
معتقد است شرایط مناســب برای ساخت دنباله آن در
آینده وجود دارد ولی او کارگردانی را به عهده نمی گیرد.
فلم «روز استقالل :خیزش مجدد» با شرکت ستاره های
قدیمی و جدید از  ۲۴جون در آمریکا اکران می شود.

فکر شما به مسافرتهاي كوتاه و روابط خواهر و برادر است ،شايد
از شما خواسته شود تا با خانواده به مسافرت رفته و يا ممكن است
تصميم به ديدن كسي كه مدتهاست نديده ايد ،بگيريد .هر دوي
شما از اين مالقات خوشحال خواهيد شد.
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 شطرنج 		
نوبت مهره های سفید است ،شما باید با
دو حرکت مهره سیاه را مات کنید.
8

فلم نامه اقتباسی «نیمروز خونین» براساس داستان
نــوول پرخواننده ای به همین نــام اثر کورماک مک
کارتی نوشته شده اســت .منتقدان ادبی به بیرحمی
کالم و خشونت موجود در این داستان ،اشاره زیادی
کرده اند.
داســتان نوول در ســال  1850میالدی ودر نزدیکی
مرز تگــزاس و مکزیک اتفاق می افتد .کاراکتر اصلی
داستان ،نوجوانی اســت که به دنبال انتقام گرفتن از
یک قاتل خطرناک و بی رحم است .او برای این منظور
گروهی از شکارچیان انســان را اجیر و به دنبال این
قاتل فراری می فرستد .بخش عمده داستان ،اختصاص
به تالش این گروه برای پیدا کردن قاتل دارد.

ترمیناتور بعدی در ابهام

هفته گذشــته گفته شد که طرح ساخت قسمت ششم سری
فلم های خیالی -اکشــن و پر طرفدار ترمیناتور معلق شده و
برنامه های ساخت آن فع ً
ال متوقف شده است.
پیشــتر از  ۱۹ماه می  ۲۰۱۷به عنوان زمان اکران این فلم یاد
شــده بود اما در برنامه جدیدی که پارامونت ،کمپانی سازنده
ترمیناتورها ارائه کرده ،نام این فلم از جدول حذف شــده و
ورســیون ســینمایی «گارد خلیج» که بازسازی یک سریال
تلویزیونی دهه  ۱۹۹۰آمریکا اســت ،جانشین آن شده است.
سران پارامونت هنوز به صراحت خبر از لغو ساخت ترمیناتور
جدید نداده اند امــا چون «ترمیناتور  »۵کــه با نام جنبی
«پیدایش» اکران شد با بودجه ساخت  ۲۰۰میلیون دالری اش
بیشتر از  ۳۵۰میلیون دالر در سطح جهان نفروخت ،در مورد
شرایط ساخت آن و پایه های این کار به تردید افتاده اند.
این در حالی است که «ترمیناتور  »۵شروع یک تریلوژی تازه
برای این ســری فلم ها که آرنولد شوارتزنگر معروف کاراکتر
اول آن است توصیف شده بود .ذکر این نکته الزامی است که
سری فلم های ترمیناتور را باید به دو مقطع زمانی و کیفیتی
تقسیم کرد .یکی مقطع نخست که دو فلم اول از این مجموعه
را در بر می گیرد و هر دو را جیمز کامرون مشهور و کانادایی
و خالق اصلی این فرانچیز ســاخت و کارگردانی کرد و هر دو
اینک به جمع کالســیک های ژانر علمــی -تخیلی -حادثه
ای پیوسته اند .فلم اول در ســال  ۱۹۸۴اکران شد و آرنولد
شواتزنگر اتریشی االصل و تبعه آمریکا را که پیش از آن نیز
تبدیل به چهره ای مطرح شده بود ،به شهرت بیشتری رساند
و پایه گذار تبدیل شدن وی به غول تازه فلم های اکشن شد.
فلم دوم را نیز کامرون در سال  ۱۹۹۱به نمایش در آورد و این
یکی از اولی هم الاقل از منظر فنی و دســتاوردهای تکنیکی
و داشتن جلوه های بصری شــگفت انگیز ،در سطح باالتری
قرار داشــت .پس از آن ترمیناتورها دچار تغییرات اساسی و
عمده ای شدند و در درجه اول به این دلیل که کامرون حاضر
نشد ادامه این فلم ها را هم بسازد و جانشینان او نتوانستند
قوه ابداع و ابتکارها و حرکات و تصاویر شــگفت انگیز وی را
استمرار بخشند .غیبت آرنولد در فلم چهارم نیز که به سبب
حضور هفت ساله وی در پســت فرماندار ایالت کالیفرنیای
آمریکا و دوری اجباری او از سینما بود ،از رونق این سری فلم
ها کاست و حتی وقتی شوارتزنگر از این پست و مقام سیاسی
رها شد و به سینما بازگشت ،حضور او در «ترمیناتور  »۵نیز
رونقی را موجب نشد که سازندگان فلم انتظارش را داشتند،
در نتیجه اینک ســازندگان فلم بر سر دو راهی ادامه دادن به
این پروژه و یا پایان دادن به آن مانده اند و صبر در اعالم زمان
ســاخت و اکران فلم ششم نیز به همین خاطر است ،هر چند
عده ای مطمئن اند این پروژه تعطیل بردار نیست.

آلدن ارنریچ «هان سولو»
تازه سینما
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با انتخاب بازیگر نقش دوران جوانی هان سولو در فلم سینمایی
«هان ســولو» ،کمپانی والت دیزنی اوایل فصل تابستان را به
عنوان زمان شروع کار فلم برداری آن اعالم کرد.
آلدن ارنریچ بازیگر جوان و تازه وارد ســینما برای بازی در
نقش کاراکتر جنجالی و معروف هان سولو انتخاب شده است.
کمپانی والت دیزنی می گویــد کار انتخاب بازیگر این نقش،
یک پروسه طوالنی و پردردسر بود .تعداد زیادی بازیگر جوان
سینما ،خودشان را نامزد بازی در این نقش کرده بودند.
الدن ارنریچ مدتی قبل با درام تاریخی و فلم در فلم «ســام
قیصر» برادران کوئن ،به دیدار تماشاگران سینما آمد و بازی
او ،با تحســین منتقدان ســینمایی روبرو شد .وی در «هان
ســولو» در نقش کاراکتری ظاهر می شود که هریسون فورد
سی ســال قبل در مجموعه فلم «جنگ ستارگان» به تصویر
کشید و با آن ،به شهرت بین المللی رسید.در فلم تازه ،ارنریچ
در نقش دوران جوانی این کاراکتر ظاهر خواهد شد و داستان
آن ،به دورانی قبل از شــروع داســتان نسخه اصلی «جنگ
ستارگان» در سال  1975برمی گردد.

