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رییس سابق افغان فلم ميگويد که افراد غيرمسلکى ،تمام
بخش های فلم را به پیش می برند و سينما پس از سالهای
 ،۱۳۷۱نتواسته فلم های بیشتر و خوبتر تولید کند.
انجنیرلطیف ،اين مطلــب را درمصاحبه با آژانس خبری
پژواک بیان داشت.
فلمسازى قبل ازحکومت طالبان در افغانستان ،به شکل
مسلکى وجود داشــت و دستاوردهاى خوبى را به ارمغان
آورده بــود؛ اما اين هنر در زمــان حکومت طالبان رنگ
باخت.
در دوران حاکميت طالبان «اواسط دهۀ  ،»١٣٧٠فلمسازى
و هر نوع نشرات تصويرى ممنوع قرارداده شد و زنان نمى
توانســتند بيرون از منازل بخصوص در دفاتر رسمى کار
نمايند؛ چه رسد به اينکه فلم توليد شود و زنان ودختران
در آن نقش بازى کنند.
رييس ســابق افغان فلم گفت کــه براثردگرگونی رژیم،
تغییرشــرایط  ،و فراربسیاری ازســینماگران به خارج؛
سینمامتضررشد وسينما دیگر نتواست که پس ازدهۀ١٣٧٠
تولیدفلم های بیشتروخوبتر داشته باشد.
وى افزود که دراین ســالها به جز فلــم «عروج» که در
سال  ۱۳۶۹ســاخته شد ،دیگر ســینما از بین رفت وبا
ايجادحکومت طالبان دراواســط دهــۀ١٣٧٠دروازه های
ســینما به روی مردم مسدود گرديد وبه هیچ نوع فعالیت
سینمایی اجازه داده نمیشد.
به باوراين سينماگرســابقه دار ،در  ۱۵سال اخیربا انقالب
دیجیتلی ،باید بســیار استفاده خوب و اعظمی برای رشد
ســینما صورت میگرفت؛ اماضمن اینکه اســتفاده خوب
نشد ،سینما به دست افرادی افتاد که آنان از مسلک ،این
پدیده ،درامه ،ادبیات و دیالوگ آگاهی کامل نداشتند.
انجنير لطيف ادعا کرد که این افراد ،تمام بخش های فلم به
شمول ساختن فلم ،قهرمان فلم وغیره را خود شان پیش
می برند و به همین منظور ،فرهنگ بد وارد سینمای کشور
از تازهترین روایت شــخصی توماس وینتربرگ فلمساز
دنمارکی گرفته تا نمایش پولیسهای فاســد نیومکزیکو
بر پرده ســینما و همینطور اعتصابکنندگان بوسنیایی
و چوپانهایی نیوزیلندی که سرشــان درد میکند برای
دعوا .
از تازهترین روایت شــخصی توماس وینتربرگ فلمساز
دنمارکی گرفته تا نمایش پولیسهای فاســد نیومکزیکو
بر پرده سینما و همینطور اعتصابکنندگان بوسنیایی و
چوپانهایی نیوزیلندی که سرشان درد میکند.
برای دعوا و درگیری تا اژدهایی ایرانی که هنوز کســی
نفهمیده از کجا وارد میشود و به کجا میرود ،همگی در
بخشهای مختلف شصت و ششمین جشنواره فلم برلین
حضور دارند.
فرش قرمز برلیناله  2016با نمایش درام کمدی «درود بر
سزار!» ساخته برادران کوئن پهن شده و تا  9روز آینده
شاهد حضور ســینماگران و ستارههای سرشناس دنیای
هنر و سینما در شهر تاریخی سرزمین ژرمنهاست.
به همین بهانه ،نگاهی انداختهایم به 7فلم مهم جشنواره
امســال که جزو مدعیان اصلی هستند و نباید به آسانی
از کنارشان رد شد.
کمون The Commune /
توماس وینتربرگ فلمساز  46ساله دنمارکی و کارگردان
فلمهایی مانند درام تحسینشــده «شــکار» ()2012
و «جشــن» ( ،)1998امســال با یک روایت سینمایی
جدید در بخش مسابقه شصت و ششمین جشنواره فلم
برلین حضور دارد .داستان فلم در سالهای دهه 1970
میگــذرد و روایتگر ماجراهای یک زوج دنمارکی به نام
آنا و اریک است.

از حد خواهان توجه است ،تقسیم کرده .یک روز ،شوهر
ناتالی اعالم میکند قصد جدایی دارد و میخواهد با زن
دیگری زندگی کند .بعد از این ،ناتالی میماند و تصمیم
تازهای که باید برای ادامه زندگی بگیرد.
جنگ علیه همه War on Everyone /
یک کمــدی جنایی بریتانیایی ســاخته جــان مایکل
مکدونا کارگردان ایرلندیتبــار که روایتگر ماجراهای
دو پلیس فاسد اســت که در زمین بازی نیومکزیکو رخ
میدهد .تری و باب (با بازی الکســاندر اسکارشگورد و
مایکل پنیا) ســعی میکنند از هر جنایتکار بداقبالی که
گذرشان به آنها بیفتد باجگیری کنند.
اما اوضاع بدجوری بیریخت میشــود وقتی آنها تالش
میکنند کســی را بترسانند که خودش از آنها به مراتب
خطرناکتر و ترســناکتر اســت .مکدونا قبال از این،
فلمهایی مانند «نگهبان» ( )2011و «کالواری» ( )2014را
کارگردانی کرده و امسال با «جنگ علیه همه» در بخش
پانورامای برلین حضور دارد.
چوپانها و قصابها Shepherds and Butchers /
استیو کوگان بازیگر انگلیســی در این درام سینمایی
نقــش وکیلی را بازی میکند که دفــاع از یک نگهبان
زندان سفیدپوســت – که به قتل هفت مرد سیاهپوست
متهم شده – را به عهده گرفته است.
داســتان فلم در افریقای جنوبــی رخ میدهد و الیور
اشــمیتز فلمنامهنویس و کارگردان اهل افریقای جنوبی
آن را به تصویر کشیده است.
«چوپانهــا و قصابها» امســال در بخــش پانورامای
برلیناله روی پرده میرود .اشمیتز کارگردانی فلمهایی
ماننــد «زندگی ،فراتر از همه چیــز» ( )2010و «پاریس

دوستت دارم» ( )2006را در کارنامه خود دارد.
شور خاموش A Quiet Passion /
کمتر از یک ماه پیش ،تازهترین ســاخته ترنس دیویز
فلمساز بریتانیایی برای نمایش در بخش «گاال» جشنواره
فلم برلین انتخاب شد« .شور خاموش» درامی سینمایی
درباره زندگی امیلی دیکنســن شاعر معروف امریکایی
است و ســینتیا نیکسن در نقش این شاعر پرآوازه قرن
نوزدهمی ظاهر شده است.
از امیلی دیکنسن بیش از صدها شعر به جا مانده و این
در حالی است که در ســالهای حیاتش تنها هفت شعر
از او به چاپ رســید .دیویز در سال  1988برای ساخت
«صداهای دوردست ،زندگیهای آرام» جایزه فیپرشی را
از جشنواره فلم کن دریافت کرد.
تنها در برلین Alone in Berlin /
یک درام جنگی به کارگردانی وینســنت پرز کارگردان
ســوئدی که بر اســاس رمانی با عنوان «هر آدمی تنها
میمیرد» نوشــته هانس فاالدا (و منتشر شده در سال
 )1947ساخته شده است.
برندن گلیسن و اما تامپســن در این فلم نقش یک زن
و شــوهر طبقه کارگر را بازی میکنند (اتو و آنا کانگل)
که بعد از دریافت خبر مرگ تنها پسرشــان در میدان
جنگ ،تصمیم میگیرند به روش خودشــان علیه رژیم
نازی دست به مبارزه بزنند.
ماجراهای فلم در برلیــن  1940میگذرد و خیلی زود
افراد گشــتاپو به تهدیدی که در راه است پی میبرند.
«تنها در برلین» در بخش مسابقه برلیناله  2016پذیرفته
شده و بر سر خرس طالیی با دیگر فلمهای حاضر در این
بخش رقابت میکند.

م
ن
منحرف گرديده است
سینمای کشور از مسیر اصلی اش حر
ف

شده اســت .وى با ابراز اینکه ســینمای کشور ،ازمسیر
اصلی اش منحرف شده و مردم نیزاز سینما فاصله گرفته
اند ،افزود« :درحال حاضر به دو وچهار هزار دالر فلم می
سازند که از کیفیت ،محتوا ... ،برخوردار نيست».
اين ســينماگر مســلکى ،گفت که دولت اقدام به ایجاد
شورای سینمایی و مقررات کند تا سینمای کشور از این
مشکل رهایی یابد.
محمــد ابراهیم عارفی رییس افغــان فلم گفت که پس
ازحاکمیت طالبان ،سینما به یک بُن بست مواجه شد که
بدون مداخله مقامات بلند رتبه دولتی ،آن را نجات داده
نمیتوانند.
وى افزود« :اشــخاصی بوده وهســتند که بعد ازسقوط
حکومت طالبان ،ســینما را رونق و سمت وسو دهند؛ اما
اين تالش ها بنابرمدیریت نا درست به جايی نرسیده».
رييس افغان فلم عالوه کرد که ســینما میتواند تغییرات
بســیاربلندی را در جامعه به بارآورد ،فرهنگ را تغییر
دهدودرشناخت انسانها کمک کند.
عارفــى گفــت« :امروزمــردم کندهار ،هــرات رانمی
شناسدوکندز ،زابل رانمی شناسد ودلیلش نا امنی است؛
ما با سینما میتوانیم سرحدات خود را بشکنانیم و فرهنگ
خود را به جهانیان به نمایش بگذاریم« .
وى افزود که با آنهم سینمای افغانستان جایگاه خود رابه
جهانیان ثابت ســاخته وامروزشمار زیادى از سینماگران
افغان با وجودىکه در داخل کشــور زندگی نمی کنند،

درخارج در محافل دعوت میشــوندو فلم های شــان به
بسیار خوبی باعزت و حرمت به نمایش گذاشته میشود .
رييس افغان فلم عالوه کــرد که در زمان حکومت داکتر
نجیب ،با یک فرمان؛ اســتقالل افغان فلم گرفته شد و به
وزارتخانه ها تقسیم شد؛ با فرمان وی همه مدیریت و نظم
و ترتیبی که در سینما بود ،از بین رفت.
عارفی افزود که امروزسینما به وزارتخانه هايی تعلق دارد
که قطع ًا بحیث ســینما ازآن استفاده نمی کنند ،مدیریت

هفت فلم مهم برلیناله 2016

وینتربرگ این فلم را بر اساس تجربههای زیسته خودش
در جریان بزرگ شدن در کنار والدینش و یک دو جین
افراد غریبه جلوی دوربین برده اســت« .کمون» نشان
میدهد مفهوم جامعه تا کجا جواب میدهد و وقتی یک
نفر تصمیم میگیرد اول به نیازهای خودش فکر کند چه
بالیی به سر چنین مفهومی میآید.
آینده Things to Come /
میا هانسن-الو کارگردان فرانســوی که دو سال پیش
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ســینماها به شــاروالی کابل ،وزارت مالیه و وزارت زنان
داده شده که ازآنها بحیث سالون کنفرانسها یا سینماهای
تجارتی استفاده میشود.
موصوف گفت« :ســینمای افغانستان تکه تکه شده ،هم
ازنگاه فزیکی وهم از درون به خرابه کشانیده شده است.
یعنی به یک اداره مشــخص ســینمایی که افغان فلم و
وزارت اطالعات و فرهنگ باشد داده نشده ،هرچند طی
مکتوبی ازدولت خواهان اســتقالل خود شدیم؛ اما اداره

امور مکتوب مارا مستردکرده وگفته است که باید موافقه
وزارتخانه ها را بگیریم».
رييس افغــان فلم تاکید کــرد که اینــک افغان فلم،
زیرقیمومیت وزارت اطالعات و فرهنگ است؛ اما ازهمان
وقت این وزارت هیچگاهی دربرابر افغان فلم احســاس
مسوولیت نداشته است ،همیشه این ارگان یا یک تصدی
بوده که مربوط به صدارت میشــد ،يا به نام کمیته رادیو
تلویزیون و افغان فلم بوده است .
عارفی گفت که باوجودآن ،ســینماگرانى هستند که هم
در داخل وهم درخارج دســتاوردهای خوبی دارند که با
ساختن فلم «اسامه» ازســال ۱۳۷۲شروع میشود ،بعدا ً
«خاک وخاکســتر «وبه تعقيب آن ،فلــم های کوتاهی
توليد شده است وسال گذشــته مردم شاهد فلم «مینه
سرگردان» به کارگردانی یوسف برکی بودند.
وی گفت« :سینمای ما با مدیریت خوب به جایگاه میرسد،
در اینجا هرکس به قدرت رســید ،عوض اینکه کار کند
ســنگ اندازی میکند؛ مث ً
ال تلویزیون ملی باید عالقمند
نمایش فلم های افغانی شــود ولو کوتاه باشــد یا طویل،
بگذارید مردم ببینند که افغانها چقدر استعداد دارند».
رییس افغان فلم افزود که فلم ها باید تحت نظر کمیسیونى
بدون تبعیض به نشر برسد ،فلم ها آماده نمایش است؛ اما
تلویزیون ها عالقمند این نشده اند تا آن را حتی مجانی
از افغان فلم گرفته و به نمایش بگذارند.
عارفى گفت« :فلمای ســلیم شاهین باالتراز سریال های
تُرکی و هندی است ،باید یک پول ناچیز را در نظر گرفته
فلم افغانی خودرا بخرند وبه نمایــش بگذارند؛ این پول
میتواند افغان فلم را کمک کند تا فلم ها و ســریال های
افغانی را آماده کند ».اين درحالى اســت که درتلويزيون
هاى خصوصى ،بيشتر فلم هاى امريکايى ،هندى و سريال
هاى تُرکى وهندى به نشر ميرسد وبه ندرت ديده ميشود
که کدام فلم افغانى نمايش داده شود( .پژواک)

 بازی با اعداد

جواب سودوکو شماره
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دهقــان ـ قنــد ـ رند ـ
قندهار ـ نقد ـ ناقد ـ نقل
ـ ناقل ـ ناله ـ نادر ـ نهال ـ
هنر ـ دهان ـ نه ـ هندل ـ
نهار ـ اندر ـ نهر ـ نل ـ دانه
ـ رنده ـ نهاد ـ ران ـ ندا.
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 بازی با کلمات

آموختن ـ اداره ـ باقلوا ـ پاغنده ـ تابعیت ـ ثنایا ـ جرعه ـ چرخ ـ حیدر ـ
خنده ـ دغدغه ـ ذاکر ـ رضا ـ زمین لرزه ـ ژنرال ـ سیما ـ شیردان ـ صعود
ـ ضمانت ـ طغیان ـ ظلمت ـ عطــا ـ غرامت ـ فروگذار ـ قیچی ـ کوتل ـ
گمشده ـ الحول ـ منحصر ـ نهضت ـ وقت یاب ـ هنگامه ـ یار.
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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.
 6 کلمه :خوب
 12 کلمه :متوسط
 20 کلمه :عالی

جواب هدف

درام «بهشــت »Eden /را کارگردانی کرده بود ،امسال
با یک درام جدید بــا مضمون واقعیت بیرحمانه زندگی
بعد از جدایی به برلیناله آمده است« .آینده» که عنوان
اصلی آن در زبان فرانســه « »L’Avenirاست روایتگر
قصه زنی به نام ناتالی (با بازی ایزابل هوپر) است .ناتالی
در دبیرستانی در پاریس فلسفه درس میدهد.
او عاشق شغلش است ،صاحب دو فرزند است و وقتش را
بین خانودهاش ،دانشآموزان سابقش و مادرش که بیش
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میزان

حمل

امروز احساساتتان بســیار قوی عمل می کند و منجر به فوران
خشم و غضب رفتار ناشایســته می شود .بسیار مراقب باشید به
خصوص اگر به تازهگی از چیــزی در درونتان کینه به دل گرفته
اید چرا که ممکن اســت تمامی آن احساسات جمع شده ناگهان
فوران کند.

امروز كارهاي زيادي داريد كه بايد انجام شوند بنابراين به اهدافتان
دســت مييابيد .حرفهاي زيادي براي گفتــن داريد اما وقت كافي
نداريد ،صبور باشــيد به زودي وقت پيدا مي كنيــد .زماني كه از
موفقيتتان براي ديگران بگوييد واقع ًا شگفتزده مي شوند.

عقرب

شاید تنها یک نفر با تقوی که دارای روح بزرگی است بتواند تشخیص
دهد که آیا دیگران قابل اعتماد هســتند یا خیر اما شما واقع ًا نمی
توانید بدقولی دیگران به خصوص در مورد مسائل مالی تحمل کنید.

قوس

ثور

جوزا

بايد از عالقه هايتان حمايت كنيد در غير اين صورت ترقي زيادي
پيش ميآيد .آدم هاي عجيبي بر ســر راه شما قرار دارند با دنبال
كردن آرزوهايتان موفقيت هاي زيادي كســب ميكنيد اما نبايد
باعث بروز دعوا شويد.

سرطان

همه افراد در زندگیشان با مشکالت روبرو میشوند .سعی کنید به
جای این که از آنها فرار کنید ،با آنها روبرو شوید .تا حل شان کنید.

اسد

حضور مارچ در رأس جدول شــما بيانگر اين مطلب اســت كه شما
زمينه جوش آوردن و خشــمگين شدن را داريد ،خصوص ًا زماني كه
مضنون به اين امر شــويد كه در خارج از مركــز صحنه ،به زانو در
آمده ايد .اين دقيق ًا احساسي است كه امروز دوستش نداريد .گرچه
كه احساس ميكنيد درحمايت از راه خودتان عدالت را رعايت نمي
كنيد ،بيگانه تصور كردن مردمي كه قصد كمك به شــما را دارند،
كمكي به شما نمي كند .كمي اعتدال و ميانه روي الزم است.

سنبله

اگر با عجله کاری را انجام می دهید سعی کنید مراقب باشید .بهتر
اســت کمتر عجله کنید و در یک زمان تنها یک کار انجام دهید و
نتیجه بهتری بگیرید .اگر با مشــکلی روبرو شوید تنها خودتان را
مقصر می دانید.

تقاضاهای زیادی از شما می شود .اگر تنها هستید از یک نفر تقاضا
میکنید که با شما باشــد .اما اکنون زمان جدی بودن نیست و باید
مراقب رفتارتان باشید .باید به دقت به چیزی که میخواهید فکرکنید.
سيارهها روز خيلي خوبي را براي اين كه شما كارهاي بزرگي را به
اتمام برسانيد بوجود آورده اند .خيلي از شما تصميم ميگيريد كه
آستين ها را باال بزنيد و با كارهاي فزيكي دست و پنجه نرم كنيد.

جدی

امروز شايد مجبور باشــيد بر خالف دیگران احساسات و روابط
عشقي را در اولويت هاي بعدي قرار داده و به روزهاي ديگري فکر
كنيد .هم اكنون وضعيت مالي شما نياز به توجه بيشتري دارد .از
آنجايي كه بررســي دقيق حساب بانكي براي شما امري تسكين
دهنده است ،اين مطلب مي تواند مبناي خوبي براي اندازه گيري
ميزان دوري شما از شخصيت اصليتان باشد.

دلو

امروز هر گونه احساس بدی که بین شما و یکی از اعضای خانواده
پیش آمده رفع می شــود .این احساس زمانی بوجود می آید که
شــما تصمیم بگیرید با یکدیگر مصالحه کنید و به توافق برسید .
امشــب بهترین زمان برای بیرون رفتن و گردش در محل زندگی
تان است شــاید دیدن بعضی از دوســتان و گپ زدن در مورد
اتفاقات پیش آمده کار خوبی باشد.

حوت

ترجیح ًا یک حس خصومت آمیز عصبی دربــاره امروز می تواند
باشد .بنابراین اگر به مبارزه دعوت شده اید سریع ًا برگردید .ارزش
ندارد جنجال به پا شود .شما نمی خواهید که یک دشمن نیرومند
داشته باشید .پس جذاب و فریبنده باشید شما را که نمیکشند.

جانی دپ «مرد نامرئی»
تازه سینما

نسخه تازه ای از داستان کالسیک «مرد نامرئی» وارد مرحله
تولید می شود .جانی دپ برای بازی در نقش اصلی این درام
اکشن پررمز و راز انتخاب شده است.
کمپانی یونیورسال امر تولید این نسخه را به عهده دارد و آن
را با هزینه ای  90میلیون دالــری تهیه خواهد کرد.فلم نامه
اقتباسی فلم با نگاهی به نوول قدیمی اچ جی ولز نوشته می
شود .این نوول در سال  1933روی پیش خوان کتاب فروشی
ها قرار گرفت و داســتان آن در باره دانشــمندی است که
فرمولی تازه و استثنائی کشف می کند .مرد دانشمند به کمک
این کشف ،توانایی ناپدید شدن را پیدا می کند.
شنیده می شــود آلکس کورتزمن امر کارگردانی نسخه تازه
«مــرد نامرئی» را به عهده خواهد گرفــت .هنوز زمانی برای
شــروع کار فلم برداری فلم تعیین نشده است .با این وجود،
تهیه کنندگان آن تابستان ســال آینده میالدی را به عنوان
زمــان نمایش عمومی اعالم کرده اند.داســتان نوول اچ جی
ولز تا بــه حال چند بار تبدیل به فلم ســینمایی و مجموعه
تلویزیونی شده است .دو نســخه سینمایی سال های 1933
و ،1992معــروف ترین کارهای ســینمایی از این داســتان
ماجراجویانه هستند.

رمان نامزد بوکر

«یان مکایوان» به سینما میرود
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رمان «در ساحل چسیل» نوشته «یان مکایوان» بهزودی روی
پرده نقرهای روایت میشود.
«در ساحل چســیل» رمان نامزد «بوکر»ی از یان مکایوان
نویسنده مطرح انگلیســی است که به زودی تبدیل به فلمی
سینمایی میشود.
«سیرشــا رونان» بازیگری که سال  2007برای ایفای نقش در
«تاوان» اقتباس سینمایی از دیگر اثر مکایوان نامزد دریافت
جایزه اسکار شده بود ،در این فلم هنرنمایی میکند.
این دومین بازی رونان پیش از  22سالگی در اقتباس کتابهای
مکایوان محسوب میشود .او اخیرا در فلم «بروکلین» ظاهر
شده و برای بار دوم نامزد جایزه اسکار شده است .این بازیگر
همچنین برای بــازی در «بروکلین» در جوایز «بفتا»« ،گلدن
گلوب» و انجمن بازیگران سینمایی آمریکا هم شانس دریافت
جایزه دارد.
به گزارش گاردین ،داستان رمان نامزد «بوکر» مکایوان سال
 1962در دورست و در جریان ماه عسل یک زوج جوان اتفاق
میافتد« .در ساحل چسیل» را «دومینیک کوک» کارگردانی
میکند.

