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فلم رفتن ،نماینده افغانستان به اسکار معرفی شد

فلــم رفتن به کارگردانــی نوید محمودی و
تهیهکنندگی برادرش جمشــید محمودی به
عنوان نماینده افغانســتان به بخش فلمهای
خارجیزبان اسکار معرفی شده است.
ابراهیــم عارفی ،رئیــس اداره افغان فلم به
بیبیســی گفت که این فلم کــه در ایران
ساخته شده ،از سوی کمیته گزینش اتحادیه
تهیهکنندگان افغانســتان از میان چهار فلم
معرفی شده به این کمیته انتخاب شده است.
آقای عارفی گفت که فلم رفتن از نظر محتوا،
کارگردانی ،داســتان ،تکنیک و ســاختار
بیشــترین امتیاز را دریافت کرد و در میان
 ۴فلمی که به این کمیته معرفی شــده بود،
جایگاه اول دریافت کرد و به صورت رسمی به
عنوان نماینده افغانستان به اسکار نامزد شد.
آقای عارفی گفت کــه فلمهای ‹گرگ و بره›
ساخته شــهربانو ســادات‹ ،قصههای شب
افغانستان› ساخته رویا سادات و ‹پرنده پرنده
نبود› ســاخته میرویس آرش سه فلم دیگری
بودند که کمیته گزینــش آنها را در کنار فلم

‹رفتن› بررسی کرد.
فلم ‹رفتــن› که محصول مشــترک ایران و
افغانستان است ،مهاجرت و دردهای آن را به
تصویر میکشد و به عنوان نماینده مشترک
سینمای ایران و افغانســتان در بخش اصلی
مســابقه بیســت و یکمین دوره فیستوال
بینالمللی فلم بوســان کوریــای جنوبی نیز
معرفی شده است.
نوید محمودی و جمشــید محمــودی که به
برادران محمودی معروف هستند ،فلمسازان
افغان مقیم ایران هستند که پیشتر فلم ‹چند
متر مکعب عشق› را ســاخته بودند و مورد
توجه منتقدان فلم قرار گرفته بود.
رئیس افغان فلم گفت که در ســالهای اخیر
افغانســتان چندین فلمی را که از ســوی
کارگردانــان افغان در خارج از این کشــور
تولید شــده ،به جشــنوارههای بینالمللی
معرفی کرده اســت و ایــن میتواند حضور
افغانستان در جشــنوارههای بینالمللی را
افزایش دهد( .بی بی سی)

«آتن» پایتخت جهانی کتاب در
سال  ۲۰۱۸شد

دبیرکل یونســکو شــهر «آتن» در یونان را به عنوان
پایتخت جهانی کتاب در سال  ۲۰۱۸میالدی معرفی کرد.
کمیته مشورتی یونســکو در انتخاب پایتخت جهانی
کتاب ،شــهر آتن در کشــور یونان را به سبب کیفیت
فعالیتهایش در حوزه کتاب ،به عنوان پایتخت جهانی
کتاب در سال  ۲۰۱۸انتخاب کرد.
به گزارش سایت یونســکو ،این برنامه شامل مالقات با
نویسندگان ،مترجمان ،تصویرگران ،برگزاری کنسرت
و نمایشگاه ،شعرخوانی و برگزاری کارگاههای آموزشی
مرتبط با حوزه کتاب در این شهر خواهد بود.
اعضــای کمیته مشــورتی یونســکو بــا تمجید از
زیرساختهای فرهنگی و تخصص شهر آتن در برگزاری
و سازماندهی رویدادهای بینالمللی،هدف از این انتخاب
را در دسترس قرار دادن کتاب برای همه جمعیت شهر
از جمله مهاجران و پناهندگان در آتن دانستند.
پایتخت جهانی کتاب عنوانی است که از سال  ۲۰۰۱هر

ساله از سوی سازمان یونسکو به شهری تعلق میگیرد
که در جهت تقویــت جایگاه کتــاب و مطالعه تالش
چشمگیری کردهباشد.
هدف یونســکو این اســت تا از این طریق در آن سال
به اجرای برنامههای فرهنگــی مرتبط با کتاب بپردازد
و از این راه شــوق مطالعه را در مردم ایجاد کند .این
انتخاب هیچ جایزه مالی برای شهر برگزیده ندارد و تنها
تاییدی بر بهترین برنامه اختصاص دادهشده به کتاب و
کتابخوانی اســت .سازمان یونسکو هر سال یک شهر
را با کمک سه مرکز بینالمللی کتاب به عنوان پایتخت
کتاب تعیین میکند که این ســه مرکز انجمن ناشران
بینالمللی کتاب ،اتحادیه بینالمللی فروشندگان کتاب
و اتحادیه بینالمللی انجمن کتابخانهها است.
سالی که شهر برگزیده عنوان پایتخت جهانی کتاب را
در اختیــار دارد ،از  ۲۳اپریل یعنی روز جهانی کتاب تا
 ۲۲اپریل سال بعد از آن ادامه دارد.
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احتمال بازگشت شخصیت
پل واکر به
«سریع و خشمگین»

جواب سودوکو شماره

 جواب بازی با اعداد

برف ـ فریب ـ فرد ـ فردا ـ
دفتر ـ فرید ـ تبر ـ برات ـ
تبار ـ دری ـ دریا ـ دیار ـ
بدر ـ فریبا ـ رای ـ یار ـ ریا
ـ تیر ـ تیار ـ تار ـ تر ـ دیر
ـ تایر ـ رب.
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در بخش رمانهای فرانســوی جایزه «فمینا» امسال
«بادی که میلرزاند» نوشــته «سوفی آوون»« ،دیگری
که پرستش شــد» از «کلوئه دیلوم»« ،رایحه جنگل»
نوشــته «هلن گســترن»« ،متعلق» نوشته «فردریک
گراس»« ،خانواده مقدس» به قلم «فلورنس سیووس»
و « ۱۴جوالی» نوشته «اریک وویالرد» دیگر نامزدهای
دریافت جایزه هستند.
«زندگیهای کاغذ» از «رابیــن عالمالدین»« ،مردی با
اعتقاد کم» نوشته «میکالس باتلت»« ،دختران» به قلم
«اما سلین»« ،روی زمین همچون بهشت» نوشته «دیود
ا ِنیا»« ،کتاب خاطرات» نوشته «پتینا گاپا»« ،رویاها» از
«ایبولو امبو»« ،صندلیهای کوچک قرمز» نوشته «ادنا
اوبراین»« ،گرسنگی ســفید» از «آکی اولیکاینن»،
«درخودماندگی» به قلم «والری رومائو»« ،آنچه از شب
باقی میماند» از «ارسی سوتیروپولوس»« ،پینوشت»
نوشته «آلن کلود ســولزر» و «متئو شغلش را را دست
داد» از «گونکالو تاوراس» از جمله دیگر نامزدهای بخش
رمانهای خارجی جایزه ادبی «فمینا» هستند.

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.
 5کلمه :خوب
 10کلمه :متوسط
 15کلمه :عالی
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نامزدهای جایزه ادبی «فمینا»
معرفی شدند

تعداد  ۱۸رمان فرانســوی و  ۱۴رمان خارجی به عنوان
نامزدهای دور اول جایزه ادبی «فمینا» انتخاب شدند.
پس از اعالم نامزدهای جوایز ادبی «گنکور»« ،مدیسی»
و «رنودو» ،این بار نوبت به جایزه ادبی «فمینا» رسید تا
نامزدهای اولیه خود را معرفی کند.
«ســرژ جانکور» و «نگار جوادی» از جمله نویسندگانی
هستند که در میان نامزدهای جایزه فمینا  ۲۰۱۶حضور
دارند و نام آنها در ســایر جوایز ادبی فرانســه دیده
نمیشود اما «ناشاشــا آپانا»« ،کترین کوست»« ،ژان
بپتیســت دلآمو»« ،گائل فــای»« ،فردریک گراس»،
«لوک النگ»« ،لورن مووینیه» و «لیال ســلیمانی» از
جمله دیگر نامزدهای جایزه «فمینا» هستند که نام آنها
در میان نامزدهای جایزه «گنکور» نیز دیده میشود.
سال گذشــته «کریســتوفر بولتانســکی» با کتاب
«مخفیگاه» موفق شد جایزه «فمینا» در بخش رمانهای
فرانســوی را دریافت کند و رمــان «رنگ آب» به قلم
«کری هادسون» جایزه بخش رمان خارجی «فمینا» را
به خود اختصاص داد.

 بازی با اعداد

به نظر می رسد توجه مردم به پل واکر ،سازندگان فلم «سریع
و خشمگین» را به این فکر انداخته است که شخصیت او را به
فلم بازگردانند.
به نقل از اسوشــیتدپرس ،به دنبال درگذشــت تراژیک و
غیرمنتظره پل واکر در نوامبر  ۲۰۱۳در جریان ساخت قسمت
هفتم فلم ،فیملنامه تغییر کرد و بازنویسی آن در نهایت منجر
به این شد که شخصیتی که پل واکر نقش او را بازی میکرد،
یعنی برایان اوکانر پولیس سابق ،در انتها از فلم جدا شود .این
در حالی بود که بخشهای باقی مانده از فلم با کمک دو برادر
واکر یعنی کودی و گلب و با کمک امکانات کمپیوتری به فلم
اضافه شد.
تصور بر این بود که آن فلم آخرین فلم «سریع و خشمگین»
با حضور پل واکر باشد ،اما مصاحبه جدیدی که دو برادر واکر
انجام دادند حاکی از این است که این شخصیت ممکن است
بار دیگر به فلم بازگردد.
وین دیزل هم گفته اســت منتظر این است که ببیند برادران
واکر چه زمانی بازگشــت به این فلم را مــی پذیرند تا این
شخصیت دوباره در فلم حضور داشته باشد و طرفداران واکر
بتوانند شاهد حضور او باشند.
کودی واکر در این باره گفته اســت :یونیورســال میخواهد
مطمئن شــود که شــخصیت پل و آرامش روح او برای او و
خانوادهاش به خطر نیفتد.
این دو برادر با تشــکر از دیزل یادآور شــدند :او به نوعی
پدرخوانده ما در این مســیر پرپیچ بوده است .وی با تالشش
به اتمام «سریع و خشمگین  »۷و روند تکمیل آن کمک کرد.
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میزان

حمل

ميتوانيد در رسيدن به آرزوهايتان قدرت خود را نشان دهيد .اگر
در مورد مسایل ماليتان با كسي مشورت ميكنيد خوب فكر كنيد.

ثور

اگر با دوســتان قدیمیتــان هم صحبت میشــوید .مراقب نحوه
رفتارتان باشــید .خیلی زود عصبانی می شوند آنها بسیار حساس
هستند و احتیاج به توجه و دلسوزی شما دارند.

جوزا

امروز اتفاقی عجیب رخ خواهد داد که باعث می شــود نسبت به
کسی شدیدا ً مظنون شوید که آیا شما را بازی می دهد ممکن است
حتی یک کالم از حرفهای آنها را قبول نکنید و فکر کنید آنها می
خواهند سر شما را کاله بگذارند.

عقرب

هرچه قدر بیشــتر یک موقعیت را بررسی کنید دیدگاه بهتری به
آن پیدا میکنید .بسیاری از مســایل برایتان روشن میشوند.
شــاید آمادگی ایجاد تغییر نداشته باشــید اما با موانع که بر سر
راهتان هست کنار میآیید .اگر کمی بیخیالتر باشید کارها بهتر
پیش میروند.

اگر احســاس ميكنيد به خاطر انجام كارهــاي روزمره يا كارهايي
كه فاقد هرگونه الهام هســتند بيحوصله شدهايد ،اكنون ستارگان
تغييراتي ايجاد ميكنند كه شــما از آن استقبال ميكنيد .نه تنها
تغييراتي در مورد مســایل خانوادگي است بلكه شايد هم تغييراتي
در مورد مسایل احساسي باشد.

قوس

این حس قویتر میشــود و مــن امیدوارم که مجرد باشــید .اگر
میخواهید مشــکلی در خانه پیدا نکنید ،بهتر است سریع ًا تصمیم
بگیرید .سیارات بسیار متغییر هستند و این موضوع هر روز برایتان
به وجود میآید.

جدی

سرطان

اسد

يك بار ديگر ،زمان براي انجــام كارهاي مهم و انجام كار با مدارك
مناسب نميباشد .بدون اطالع شــما ،اين اوراق داري يك اشتباه و
يا نقصي ميباشــند و ايجاد مشكل خواهند كرد .مجددا ً فردا آنها را
بخوانيد و يا نزد يك وكيل يا مشــاور حقوقي كه بتواند آنها را براي
شما چك كند ،بفرستيد.

سنبله

مراقب باشید! امروز یک نفر سعی دارد اعتماد به نفس و انرژی شما
را بگیرد .شاید این طور به نظر میرسد؛ زیرا شما را تضعیف روحیه
میکند .مشکل میتوانید از خودتان دفاع کنید ،بنابراین بهتر است
از این شخص دوری کنید.

ستاره ها انرژيهاي مثبتي را به طرف شما ميفرستند .اعتماد به
نفس شما از هميشه بيشتر است و احساس مي كنيد كه از جنبه
قدرت داريد عمل مي كنيد .اين احســاس را قويتر ميكنيد از
طريق صحبت كردن با ديگران و آنهایي كه ميتوانند شــما را در
رسيدن به اهداف كمك كنند.
امــروز از محبوبيت زيادي برخوردار هســتيد و اگر تقاضايي از
كســي داريد ،با مهرباني درخواست كنيد مطمئنم كه ميپذيرد.
هيچ تملق و چاپلوســي در شــما اثر ندارد و يكي از همكاران از
اين موضوع تعجب خواهد كرد .شــايد الزم باشد اين كار را كمتر
انجام دهيد!

دلو

از آنجایی که عنصرتان هوا می باشد تمایل دارید که ایده هایتان را
برای دیگران بازگو کنید و خبر خوب این است که روابط شما بی وقفه
پیشرفت می کند .با صحبت کردن در هر موضوعی با دیگران بهترین
استفاده را ببرید.

حوت

شما از بحث با شــریک زندگیتان ناچارا ً چیزی را میپذیرید .او
خوشحال است و باالخره شما تصمیم گرفتهاید که موضوع را باز
کنید.
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ژرار باتلر در درام
خانوادگی

ژرار باتلر بازیگر ژانر اکشــن ،در فلم تــازه خود «فراخوان
شکارچی سر» به سراغ یک موضوع درام رفته است.
این درام خانوادگی آماده نمایش برای روزهای پایانی ســال
جاری میالدی ،به روی پرده سینماها می رود.
باتلر در داســتان فلم در نقش معاون مدیر پرکار و خستگی
ناپذیری به نام دین جنســون ظاهر می شــود ،که رویاهای
بزرگی در سر دارد.
با کناره گیری مدیر با ســابقه شرکت (با بازی ویلم دافو) ،راه
برای مدیر شدن کاراکتر محوری داستان فلم هموار می شود.
اما دین جنسون با یک رقیب سرسخت روبروست .این رقیب
یک خانم اســت که نقش او را آلیسون بری در فلم بازی می
کند.
در شرایطی که این دو بر سر تصاحب مدیریت شرکت رقابت
می کنند ،دین متوجه می شــود پسر نه ســاله اش بیماری
سرطان دارد.
این موضوع ،شرایط زندگی دین را تغییر داده و او را با مسائل
و مشکالت تازه و پیش بینی نشده ای روبرو می کند.
به نوشته نشــریه اســکرین اینترنشــنال ،مارک ویلیامز
«فراخوان شکارچی ســر» را براساس فلم نامه غیر اقتباسی
خود کارگردانی کرده است.
تماشــاگران سینما در دو سال اخیر ،باتلر را در قسمت اول و
دوم اکشن دلهره آور «اولمپیس سقوط کرده است» دیده اند.
این بازیگر که به ژانر درام هم عالقه زیادی دارد ،امیدوار است
با موفقیت کار تازه اش در جدول گیشــه بتواند در فلم های
درام بیشتری ظاهر شود.

آرنولد «انتقام گیر
زهرآگین» می شود

تهیه کنندگان «انتقام گیر زهرآگین /تاکسیک آونجر» ،برای
نقش اصلی فلم خود به دنبال آرنولد شوارزنگر قهرمان سابق
اکشن هستند.
این بازیگر  69ساله و اتریشی تبار ژانر اکشن ،هنوز جوابی به
تهیه کنندگان فلم نداده است.
این اکشن ابرقهرمانانه ،نسخه تازه و احیا شده یک فلم موفق
دهه هشــتاد میالدی به همین نام است .از این داستان ،سه
قسمت فلم در آن دوران تولید شد.
تهیه کنندگان فلم می گویند این نسخه برخالف نسخه اصلی،
یک کمدی ترسناک با صحنه هایی خشونت بار نخواهد بود.
نســخه تازه با حفظ حال و هوای کمدی نسخه اصلی ،فلمی
معتدل تر و برای گروه سنی سیزده سال تولید خواهد شد.
به نوشــته ورایتی ،فلم در باره یک ابرقهرمان با قدرت های
خاص اســت ،که قصد انتقام گرفتن از تعدادی از دشــمان
قدیمی خود را دارد.
کنراد ورنون که کارگردان مشــترک انیمیشــن «جشــن
سوسیسی /سوســیس پارتی» بود« ،تاکســیک آونجر» را
کارگردانی می کند.
هنوز زمانی برای شروع کار فلم برداری فلم اعالم نشده است.
سازندگان این کمدی ابرقهرمانانه می گویند آرنولد به دعوت
آن ها ،پاسخ مثبت خواهد داد.
نســخه اصلی که حاال لقب یک کالت سینمایی را گرفته ،در
سال  1984به روی پرده سینماها رفت .میچ کوهن نقش اصلی
آن را بازی کرد.
دو قسمت بعدی فلم که در همین دهه تولید شدند ،نتوانستند
موفقیت خوب مالی قسمت اول آن را تکرار کنند.
این مجموعه فلم کم خرج که لقب «بی مووی» (فلم های درجه
دو) را گرفت ،در دهه نود تبدیل بــه یک مجموعه کارتونی
تلویزیونی شد.

مک آوی علیه مهاجمان
به زمین

موفقیت مالی و انتقادی قســمت های تازه «مردان ایکس»،
جیمز مک آوی را به فکر بازی در تعداد بیشــتری فلم علمی
تخیلی انداخته است.
این بازیگر  37ســاله و انگلیسی تبار سینما قرارداد بازی در
نقش اصلی «انقراض» را امضا کرد.
در داستان این اکشــن علمی تخیلی تازه ،مک آوی در نقش
مردی ظاهر می شــود که وظیفه نبرد با یک ارتش مجهز را
دارد .این ارتش با سالح های پیشرفته خود ،ماموریت دارد تا
کره زمین را ویران کرده و ساکنان آن را از بین ببرد.
اما به سبک و ســیاق فلم های ژانر علمی تخیلی ،سر و کله
مرد تنها و از جان گذشته ای پیدا می شود که در اجرای این
ماموریت کارشکنی می کند.
فلم نامه غیراقتباسی فلم را تیم دو نفره اسپنسر کوهن و براد
سالب کین نوشته اند و احتماال اریک هایسرر آن را کارگردانی
خواهد کرد.
کاراکتر مک آوی در داســتان فلم ،در کنــار جنگاور بودن
یک پدر متعهد هم هســت .او خانواده را ترک می کند ،تا با
مهاجمان به زمین مقابله کند .به نوشــته امپایر آنالین ،کلید
فلم برداری«انقراض» اوایل سال جدید میالدی زده می شود.
این درام اکشن برای نمایش عمومی در بهار سال  2018آماده
می شــود .جیمز مک آوی در سه سال اخیر ،در دو قسمت از
سری جدید مجموعه فلم «مردان ایکس» ظاهر شده است.
او در داستان این فلم ها ،در نقش دوران جوانی کاراکتر چارلز
خاویر بازی کرده است.

