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رقابت «کاپیتان آمریکا»
با «آقای درست» چینی

رقابت هالیوود با صنعت سینمای چین در جدول گیشه
نمایش ســینماهای هفته قبل چین ،به نفع هالیوود و
قسمت سوم مجموعه فلم «کاپیتان آمریکا» تمام شد.
«کاپیتان آمریکا :جنگ داخلی» در دومین هفته نمایش
در کشور آسیایی چین ،با فروشــی  60میلیون دالری
دوباره صدرنشین شد .با این رقم باالی فروش ،این اکشن
کمیک استریپی و ابرقهرمانانه موفق شد رقم فروش 10
روزه خود در چین را به  157میلیون دالر برساند.
تحلیل گران اقتصادی ســینما می گویند ،به جز جدول
گیشه نمایش سینماهای آمریکای شــمالی ،این فقط
سینماهای چین هستند که می توانند چنین رقم باالی
فروشــی را نصیب یک محصول هالیوودی کنند .درام
خانوادگی چینی «پیدا کردن آقای درست :کتاب عشق»
با یک فاصله باالی فــروش از «کاپیتان آمریکا» ،ردیف
دوم جدول گیشه را به خود اختصاص داد .این ردیف با
یک فروش  13میلیون دالری نصیب فلم شد .فروش کلی
این درام جوان پسند پس از هفده روز نمایش عمومی ،به
 112میلیون دالر رسیده است .تا قبل از این ،پیش بینی
فروشــی باالی  200میلیون دالر برای این فلم می شد.
اما افت زیاد فروش آن در جدول گیشه نمایش ،حکایت
از غلــط بودن این تحلیل می کند .به نوشــته هالیوود
ریپورتر ،فروش کلی و نهایی ســومین قسمت مجموعه
اکشــن «کاپیتان آمریکا» در چین ،حدود  250میلیون
دالر خواهد شد .به این ترتیب ،این رقم فروش نمی تواند
رقم فروش باالی  300میلیــون دالری فلم در آمریکای
شمالی را بشکند .با این حال ،چین به احتمال زیاد تنها
کشور خارجی خواهد بود که «کاپیتان آمریکا» در آن،
توانسته باالی  100میلیون دالر فروش کند.

دواین جانسن در لباس
«کاراگاه جانسن»

دواین جانســن بازیگر اکشن کار ســینما ،در نسخه
سینمایی «کاراگاه جانســن» بازی می کند .این فلم به
صورت یک مجموعه فلم دنباله دار تولید خواهد شد.
فلم نامه اقتباســی این اکشن ماجراجویانه و پررمزوراز
براســاس داســتان چند جلدی نوول پرخواننده ای به
همین نام ساخته می شود .رابرت لودلوم جنایی نویس
موفق دنیای ادبیات ،نویسنده نوول های کاراگاه جانسن
است .صنعت سینما قبل از این مجموعه داستان بورن او
را تبدیل به فلم های سینمایی کرده است.
کمپانی یونیورســال تهیه کننده مجموعه فلم «بورن»
با بازی مت دیمون ،خشــنود از موفقیــت باالی مالی
این مجموعه اکشن افشــاگرانه ،حاال به سراغ «کاراگاه
جانسن» رفته است .فلم نامه اقتباسی قسمت اول این
اکشــن ماجراجویانه را آکیوا گلدمن و جیمز واندربیلت
می نویســند .هنوز کارگردانی بــرای این فلم ،انتخاب
نشده است .دواین جانسن قهرمان دنیای کشتی کج که
با نام راک هم شــناخته می شود ،در «کاراگاه جانسن»
در نقش یک مامور مخفی ظاهر می شــود که شــرکت
خصوصی کاراگاهی خودش را به راه می اندازد.
او در هر قســمت این مجموعه فلم ،قرار اســت با یک
پرونده پیچیده جنایی روبرو شده و به حل آن بپردازد.
شنیده می شود در هر قســمت فلم ،یک بازیگر بسیار
مشهور در کنار راک بازی خواهد کرد.

خطر نابودی در انتظار هزاران فلم مستند در آرشیو ‹افغان فلم›

هزاران ســاعت فلم مســتند از تاریخ صد سال اخیر
افغانســتان که در آرشــیو افغان فلم در شهر کابل در
وضعیت بسیار نامطلوب نگهداری میشود ،با خطر نابودی
روبرو است.
مسئوالن موسسه افغان فلم میگویند که سیستم تهویه
ذخایر آرشیو استندرد نیســت و ساختمان آن به دلیل
نزدیک بودن به پایگاه نظامی نیروهای ناتو مســتقر در
کابل با خطرهای جدی روبر و است.
آرشــیو افغان فلم یکی از مراکز مهم افغانستان است که
از جنگهای داخلی دهه هفتــاد نجات یافت و در زمان

حکومت گروه طالبان نیز به صورت معجزهآسا از نابودی
حفظ شد.
وارد این آرشیو که میشــوید ،حلقههای فلم سر به سر
در قفسههای (الماری) فلزی تا سقف چیده شده و سطح
زمین هم پر از قوطیهای فلزی است که در آن حلقههای
فلم نگهداری میشوند.
سیستم تهویه در ذخایر آرشیو که حدود پنجاه سال پیش
ساخته شده ،اکنون از کار افتاده است .کنترل درجه دمای
استندرد که فلمها آســیب نبیند؛ میزان رطوبت ،دود و
خاک در این محل کنترل نمیشود.

شهربانو سادات «گرگ و گوسفند» را به برنده جایزه بزرگ هفته منتقدان کن
معرفی شد
جشنواره کن برد
شهربانو سادات ،فلم ســاز جوان افغان ،فلم
داســتانی «گرگ و گوسفند» خود را این هفته
در بخش کارگردانان جشــنواره کن به نمایش
گذاشت .او برای ساخت این فلم از موانع زیادی
عبور کرد و حتی مجبور شد تصویربرداری آن
را در تاجیکستان انجام بدهد .این فلمساز ۲۵
ساله زمانی که  ۱۱سال داشت از دیار مهاجرت به
افغانستان بازگشت و خود را در دنیایی یافت که
برایش عجیب بود .زندگی در قریهای دورافتاده
در والیت بامیان افغانستان که نه برق داشت و
نه امکانات دیگر ،برای او ایده ساخت یک فلم
را خلق کرد .او با همه نابسامانیها و نامالیمات
مبارزه کرد تا این که «گرگ و گوســفند» خود
را از ایده به فلم تبدیل کند و به جشــنواره کن
برساند .فلم «گرگ و گوسفند» که این هفته در
بخش کارگردانان ،جدا از برنامه اصلی جشنواره
کن به نمایش گذاشــته شد ،یک پروژه هشت
ساله برای خانم ســادات بوده است .او در این
جریان ،یک شــرکت فلمسازی افغانی را ایجاد
کرده است و به فعالیت هنری خود در افغانستان
ادامه می دهد( .دویچه وله)
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اتاقهای نیمــه تاریک،دهلیزهای کم عرض و ذخایر دود
زدهای ساختمان آرشــیو افغان فلم حتی کارمندان این
موسسه را بیمار کرده اســت .کارمندانی که یک عمر در
این موسسه زحمت نگهداری فلمها را با مایه گذاشتن از
جان شان کشیدهاند.
خواجه صدیقی یکی از کارمندان این مرکز چهل سال از
عمرش را در افغان فلم سپری کرده است.
او میگوید»:در جریــان جنگهای مجاهدین خانه ما در
غرب کابل بود و در میان مرمی باران به ساختمان آرشیف
میآمدم .همیشه نگران وضعیت بودم و ترس داشتم که
داشتههای آرشیف مورد دستبرد قرار نگیرد .بعض ًا با قبول
خطرات میآمدم و از ذخایر حفاظت میکردم».
در جنگها میان گروههای مجاهدین در دهه هفتاد یک
راکــت به صحن حیاط افغان فلم فرود آمد ولی آرشــیو
خساره ندید.
در دوران حاکمیــت گروه طالبــان ( ۱۳۷۵الی )۱۳۸۰
حفاظت از این آرشــیو سخت شد ،زیرا رهبری این گروه
دستور داده بود که تمام آنچه در این آرشیو موجود است،
نابود شود.
آقای صدیقی از جمله کسانی است که از این فرمان سرباز
زد و در شرایط بســیار سخت از ذخایر آرشیو افغان فلم
حفاظت کرد و فلمها را از نابودی نجات داد.
خواجه صدیقی میگوید بــا توجه به تمام تالشهای این
کارمندان ،مقداری از فلمها به دستور رهبری گروه طالبان
آتش زده شد.
او می افزاید که شماری زیادی از داشتههای آرشیو افغان
فلم به کمک چند کارمند ایــن نهاد در یکی از اتاقهای
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آتشــکده ـ ابریشــم ـ بدبین ـ پاالیش ـ تافته ـ ثریا ـ جبروت ـ چراگاه ـ
حضرت ـ خزان ـ دریغ ـ ذکی ـ ریال ـ زراعت ـ ژاله ـ ســاده ـ شــاهین ـ
صنعت ـ ضیافت ـ طالیی ـ ظرفیت ـ علوی ـ غده ـ فرزام ـ قاصدک ـ کوکو
ـ گلبرگ ـ الجورد ـ میزان ـ نوکدار ـ ویژه ـ هویدا ـ یوسف.
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دومین فلم سینمایی بلند اولیور لیکس «،»Mimosas
جایزه بزرگ هفته منتقدان کن را از آن خود کرد.
این فلم داســتان سفر حماسی و اسرارآمیز یک شیخ در
راستای رشــتهکوه اطلس در مراکش است .در این سفر
یک کاروان شــیخ را همراهی میکنند تا او را که پیر و
در آستانه مرگ اســت به آرامگاه کسانی که دوستشان
دارد ،برسانند .جایزه بزرگ هفته منتقدان شامل  15هزار
یورو جایزه نقدی نیز میشود .آلیس وینوکور ،نداف الپید،
دیوید رابرت میچل و سانتیاگو میتر اعضای هیئت داوران
هفته منتقدان به ریاست والری دونزلی بودند.
در این بیــن کمدی «آلبــوم» بــه کارگردانی مهمت

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.
 5 کلمه :خوب
 10 کلمه :متوسط
 15 کلمه :عالی
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میزان

حمل

بيشــتر امروز را در محل كار فردي مفيد و فعال هســتيد .ذات ًا فرد
تنبلي نيستيد و جدا ً دوست داريد به ديگران كمك كنيد .در زندگي
خصوصي فردي مثبت انديش هستيد.

ثور

عشــق در فضا جریان دارد .در چند روز اخیر زندگی احساسی تان
در شرایط عادی قرار داشته است و تقریب ًا از شرایط لذت برده اید.
نمیتوانید چیزهایی را که به شما تعلق دارد نادیده بگیرید .حتی اگر
هم بخواهید نمی توانید این کار را بکنید باید همه چیز را بپذیرید و
خودتان را به جریان زندگی بسپارید و به آن اعتماد کنید.

جوزا

امروز يك عالمه انرژي داريد كه كنترل آن راحت نيست اما سالمتي
تان خوب اســت و خسته نمي شــويد .بعدا ً اتفاقي مي افتد كه بر
زندگي تان اثر مي گذارد و باعث مي شود تا امروز به يادماندني شود.
شايد جذب جذابيت يك نفر شويد ،شايد هم فرصتي به دست آوريد
كه كاري را با لذت انجام دهيد.

سرطان

امروز میتوانید کاری کنید که همه از دیدگاه شما اطراف را ببینند،
بنابراین اگر میخواهید همســرتان را قانع کنید تا ایده ای را بپذیرد
اکنون بهترین موقع برای این کار است .اما زیاد اصرار نکنید.

اسد

امروز كساني را مالقات مي كنيد كه خودشان را خيلي قبول دارند!
در ابتدا شــما آنها را به علت اعتماد به نفسشان تحسين مي كنيد
ولي بعد از مدتي ديدگاه  cockyآنها شما را عصباني مي سازد.

سنبله

ساختمان آرشــیو پنهان از چشم دیگران سر بسر چیده
شــدند و دروازه های آن به صورتیکه غیر قابل تشخیص
باشد ،محکم میخ کوب شد.
او میگوید این کار شاید به قیمت جان آنها تمام میشد،
اما همه تعهد داشــتند تا با هر قیمتــی از این گنجینه
گرانبها نگهداری کنند.
حلقههای فلم حاوی ویدیوهای از دوران پادشــاهی امان
اهلل خــان (۱۹۱۹الی  ،)۱۹۲۹محمد ظاهر شــاه(  ۱۳۰۹تا
 )۱۳۴۳آخرین پادشاه افغانستان و محمد داود( ۱۳۵۲الی
 )۱۳۵۷اولین رئیس جمهوری افغانستان است.
بیشــترین فلم در این آرشــیف از دوره حکومت حزب
دموکرایتک خلق ( ۱۳۵۷الی  )۱۳۷۱نگهداری میشــود.
فلمهای از زمان حکومــت مجاهدین ( ۱۳۷۱الی )۱۳۷۵
به ویژه جنگهای داخلی دهه هفتاد خورشــیدی نیز در
این مرکز نگهداری میشــود .فلمهای مستند از دوران
جنگ دوم جهانی (  )۱۹۳۹و به همین گونه فلمهای هنری
ساخت سینمای اتحاد جماهیر شــوروی سابق و برخی
کشورهای اروپایی از داشتههای این آرشیو است.
آرشیو موسســه افغان فلم در چند قدمی پایگاه اصلی
نیروهای ناتــو به ویژه میدان فــرود هلیکوپترهای این
نیروها موقعیت دارد.
ایــن نگرانی وجود دارد که با ســقوط یــا برخورد این
هلیکوپترها بر فراز آرشــیو همه دار و ندار ذخایر آن از
بین برود.
کارمندان این مرکز میگویند کــه یکبار هم چرخ یکی
از هلیکوپترها به سقف ســاختمان این مرکز برخورد و
شیشههای ساختمان آنرا شکسته است( .بی بی سی)

شــخصی خوبی شــما را می خواهد و از این موضوع با خبرید .اما
از نحوه رفتار او که میخواهد نشــان دهد از شما بهتر میداند چه
چیز برایتان بهتر اســت عصبی می شوید .به حرف های آن گوش
دهید و سپس بگویید میخواهید در موردش فکرکنید .زمانی که این
عصبانیت برطرف شود بهتر میتوانید به حرف های آن فکر کنید.

صرف نظر از این که چــه اتفاقی در زندگی تان در حال رخ دادن
است ،شــما توانایی این را دارید که به نکات مهم و اساسی توجه
کنید .با اعتماد به نفس احساس می کنید که همه چیز بسیار عالی
پیش خواهد رفت .هیچ شکی نیست که داشتن یک نگرش مثبت
به مسائل ،افراد و موقعیت های مثبت را جذب کرده و به شما کمک
می کند تا با هر مشکلی که در حال حاضر دارید روبرو شوید.

عقرب

امروز اســتعداد های تان افزایش پیدا می کنند و می توانند بدون
خجالتی توانایی های تان را به دیگران نشــان دهید .برای رقابت
نیز آماده هستید.

قوس

سازش با يك شخص آســان تر از آنچه فكر مي كنيد خواهد بود
گرچه هر دو در عقيده خــود پايداريد ولي مانعي بين تان ايجاد
نميكند .با يكديگر به صحبت ادامه دهيد چون ممكن است بيش
از آنچه با هم اختالف نظر داريد وجه مشترك بين خود پيدا كنيد.

جدی

اگر اشــتباهات باعث شوند كه كار شما اضافه شود واقع ًا عصباني
ميشويد ،اين طور نيست؟ اما واقع ًا ارزش دارد كه خودتان را آن
قدر ناراحت كنيد؟ در هر صورت شــما هميشه بدترين ديد را به
خود داريد ،اين را بدانيد كه گرچه هميشه به دنبال بهترين بودن
هستيد اما هميشه نمي توانيد آن را به دست آوريد.

دلو

امروزشخصی سعی می کند نسبت ًا با تهدیداتش شما را تحت نفوذ
خود در آورد و او این کار را زیرکانه انجام می دهد اما برای شــما
کام ً
ال واضح است .متاسفانه یار و شریکتان از موقعیت های مالی
برای ضربه زدن به شما استفاده می کند .روابط صمیمی و عشقی
ممکن است با مشاجره ای از هم گسیخته شود.

حوت

امروز به نظر می رسد که خنده های شما در سرکارتان پیشرو است.
حقیقت ًا به عنوان یک همکار خوب صحبت جدی را شروع نکنید .
اگر شما کاری را اداره کرده اید پس خودتان آنرا کنترل کنید.
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وزیر را در خانه  a 3حرکت دهید.
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 4ویژنری را دریافت کرد ،و
س
کانمرتاوغلو جایــزه فران 
فلم «جزیره الماس» به کارگردانی دیوی چو و کلر ماجندر
به عنوان برنــده جایزه  SACDمعرفی شــد« .آلبوم»
داستان یک زن و شوهر ترکیهای است ،که تصمیم دارند
یک بچه را به فرزندی بگیرند امــا قصد دارند با نمایش
بارداری ســاختگی حقیقت را از دیگــران پنهان کنند.
این کمدی اجتماعی دریچهای به زندگی طبقه متوســط
در جامعه مدرن ترکیه اســت« .جزیره الماس» محصول
مشترک سینمای فرانسه و کامبوج است .این فلم داستان
نوجوانی اســت که روستای خود را ترک میکند تا کارگر
ساختمانی شود تا شاید برادر گمشدهاش را پیدا کند.

چرا انیمیشن پرطرفدار
دیزنی برای حیاتوحش
خطرناک است؟

فعاالن اســترالیایی که در زمینهی محافظت از حیات وحش
فعالیت میکنند ،اکــران دنبالهی انیمیشــن محبوب «در
جستجوی نمو» را برای گونههای کمیاب جانوری در اقیانوسها
خطرناک میدانند.
به اعتقاد این فعاالن محیط زیســتی اکران انیمیشن تازهی
پیکسار که «در جستجوی ُدری» نام دارد ،اشتیاق مردم برای
نگهداری گونههای کمیــاب ماهی به عنوان حیوان خانگی را
افزایش میدهد.
بر اساس پژوهشهای دانشــگاه کوئینزلند استرالیا ،پس از
اکران انیمیشن «در جستجوی نمو» در سال  2003بازار بزرگی
بــرای فروش دلقکماهی ایجاد شــد ،و همین امر به کاهش
تعداد این گونهی جانوری در زیستگاههای طبیعی انجامید.
«در جستجوی نمو» داســتان یک دلقکماهی است که برای
یافتن پسرش ماجراهای بسیاری را پشتسر میگذارد.
انیمیشــن «در جســتجوی نمو» با بودجهای نزدیک به 100
میلیون دالر ساخته و سال  2003در سینماهای سراسر جهان
اکران شــد .این انیمیشن به فروشی بیش از  900میلیون دالر
دست یافت.
نمایش «در جستجوی نمو» دلقکماهی را به یکی از حیوانات
محبوب فروشگاههای حیوانات خانگی بدل کرده بود .اکنون
پژوهشــگران دنبال راهکاری هســتند تا از وقوع رویدادی
مشــابه پس از اکــران «در جســتجوی ُدری» در ماه جون
جلوگیری کنند.
کارمن داســیلوا یکی از پژوهشــگران حاضر در این پروژه
گفت« :حدود  90درصد از ماهیهای آکواریومی مســتقیما
از حیاتوحش صید میشــوند و بیشتر مردم از این موضوع
آگاه نیستند .در حال حاضر گرمایش جهانی و اسیدی شدن
اقیانوسها به اندازهی کافــی حیات این گونههای جانوری را
تهدید میکند و صید این ماهیها بحران را تشــدید خواهد
کرد».
در انیمیشن تازهی «در جســتجوی ُدری» قهرمان داستان
همان ماهی آبی فراموشکار «در جســتجوی نمو» است .این
ماهی از گونهی جراحماهی آبی اســت و برخالف دلقکماهی
امکان پرورش آن وجود ندارد.

