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راپاس در کنار
ویل اسمیت

گرگومیش

ساخته کارگردان افغان یکی از جوایز کن را گرفت

نومی راپاس بازیگر جوان ســینما ،در کنار ویل اسمیت
در درام پولیســی و اکشن «تابناک» بازی می کند .قبل
از این ،جوئل ادگرتون هم بــه عنوان یکی از بازیگران
اصلی انتخاب شده است .هنوز اطالعی از نقش راپاس در
این فلم نیست .این در حالی است که کلید فلم برداری
«تابناک» برای فصل پائیز زده می شود.
بحث تولید این اکشــن فانتزی از ماه مارچ جدی شد.
در همان زمان اعالم شــد ،دیوید آیر برای کارگردانی
آن انتخاب شــده و اســمیت در نقش کاراکتر محوری
داستان ظاهر خواهد شد .داســتان فانتزی و جادویی
فلم در دنیایی اتفاق می افتد که گروهی از موجودات و
هیوالهای خیالی و جادویی ،در کنار آدم ها زندگی می
کنند و مشــکلی بین آن ها نیست .اما وقوع یک اتفاق
مشــکوک ،باعث بدگمانی دو طرف به یکدیگر می شود
و اکشن داســتان «تابناک» از این جا کلید می خورد.
کاراکتر ویل اســمیت در داستان فلم ،ماموری است که
باید در این رابطه تحقیق کند .شــرکت نت فلیکس که
متخصص تولید مجموعه های تلویزیونی پرســروصدا و
موفق اســت ،امتیاز برگردان سینمایی فلم نامه مکس
لندیس را به قیمت باالی  3میلیون دالر خریداری کرد.
این شرکت برای تولید «تابناک» به دنبال جلب نظر یکی
از کمپانی های بزرگ فلم سازی است ،زیرا هزینه تولید
آن حدود  90میلیون دالر خواهد شد.
سازندگان فلم ،از آن به عنوان یک اکشن فانتزی خاص
اسم می برند و عقیده دارند صنعت سینما تا قبل از این،
مشابه چنین فلمی را تولید نکرده است.

فلم «گرگ و میش» ســاخته شهربانو سادات ،کارگردان
افغان برنده جایزه یکی از بخشهای جانبی جشنواره فلم
کن شد.
این فلم بر اساس خاطرات هفت سال زندگی خانم سادات
در بامیان ساخته شده اســت؛ زمانی که او در سال ۲۰۰۱
همراه خانوادهاش از ایران به افغانستان بازگشته بود.
فلم گرگ و میش زندگی روزمره مردم آن روســتا را در
نقطهای دورافتاده از بامیان نشان میدهد.
این فلــم در بخش «دو هفته کارگردانــان» کن در کنار
آثار کارگردانان مشــهوری مانند پل شریدر ،آلخاندرو
خودوروفسکی و مارکو بلوچیو شرکت داشت.
این اولین فلم مستقل خانم ســادات ،فلمساز  ۲۵ساله
افغان است .او قبال هم فلم مشــترکی با یک کارگردان
آلمانی ساخته است .بیشتر بخوانید.
محمد عبدی ،خبرنــگار و تحلیلگر فلــم درباره گرگ
و گوســفند به سایت فارسی بیبیســی میگوید« :این
فلمســاز جوان ســعی کرده رئالیســم را با استفاده از
قصههای اساطیری و فولکلور افغانستان با فضای سورئال
مخلوط کند».
به گفته آقای عبدی که فلم را دیده ،داستان فقر و زندگی
در یک نقطه دورافتاده با قصههایی از تخیل مردم آمیخته
و جریان را به سمتی پیش پرده که مخاطب را به خوبی با
خود همراه میکند؛ هرچند شــاید به اعتقاد آقای عبدی
بعضی از صحنههای فلم قابلیت کوتاهتر شــدن داشــته
باشد .فلم گرگ و میش در تاجیکستان فلمبرداری شده
است( .بی بی سی)

جوویچ روبات آدمکش
«دنیای آینده»

میال جوویــچ بازیگر اهل اوکرایــن ،در فلم تازه جیمز
فرانکو ظاهر می شود .این فلم که با نام «دنیای آینده»
جلوی دوربین می رود ،یک درام مستقل علمی تخیلی
اســت .جوویچ در داستان این فلم نقش ویژه ای دارد و
در قالب یک روبات آدمکش بازی می کند ،که دست به
شورش می زند.
فلم نامه غیراقتباسی فلم را تری چیونگ و بروس چونگ
نوشته اند و جیمز فرانکو آن را با همکاری بروس چونگ
کارگردانی خواهد کرد.
خود فرانکو در نقش کاراکتر اصلی ماجرا هم بازی خواهد
کرد .او کلید فلم برداری کار تازه اش را تا قبل از پایان
سال جاری میالدی می زند.
داســتان فلم در دنیایی اتفاق می افتــد که بیماری و
امراض مختلف ،زندگی نوع بشر را در مرحله خطرناکی
قرار داده و تمدن بشری در حال نابودی است.
کاراکتر محوری داستان با بازی فرانکو ،برای پیدا کردن
دارو راهی ســرزمین های دیگر می شود .او برای نجات
جان مادر رو به مرگش ،به این دارو نیاز دارد.
اما کاراکتر منفی داستان که ارباب دنیای تاریکی است،
نمی خواهد این مرد به داروی مورد نظرش دســت پیدا
کند .او یکی از روبات های آدمکش خود را برای نابودی
مرد می فرستد.
به نوشته هالیوود ریپورتر ،اتفاقاتی که در ادامه داستان
فلم رخ می دهد ،باعث سرکشــی این روبات شده و او
برعلیه ارباب خود و ماموریت محوله ،قیام می کند.

برندگان بخش «سینهفونداسیون» کن معرفی شدند
هیأت داوران بخش سینهفونداســیون کن به ریاســت
«نائومی کاواســه» برندگان این رویداد سینمایی را اعالم
کردند.
«نائومی کاواسه» کارگردان مطرح جاپانی که امسال رئیس
هیأت داوران نوزدهمین دوره بخش سینهفونداســیون
جشنواره فلم کن را برعهده دارد ،به همراه سایر اعضای
هیــأت داوران طی مراســمی در ســالن «بونوئل» کاخ
جشنواره برندگان این بخش را معرفی کردند.
در بخش سینهفونداسیون امسال جشنواره کن در مجموع
 18فلم حضور داشــتند که از میان  2350فلم ارسالی از
 548مکتب فلمسازی از سراسر جهان انتخاب شده بودند.
بر این اساس جایزه اول این بخش از جشنواره کن به فلم
«آنا» به کارگردانی «اور سینای» از مکتب فلمسازی «سم
اشپیگل» از رژیم صهیونیستی رسید ،جایزه دوم را حمید
احمدی برای ساخت فلم «در تپهها» از مکتب فلمسازی
لندن از کشور انگلســتان از آن خود کرد و جایزه سوم
نیز از ســوی هیأت داوران به صورت مشترک به فلمهای
«گناه» ســاخته «مایکل البارکا» از ونزوئال و «صداهای
نیالینتاس» از «نایدا آندراسف» از پولند اعطاء شد.
جشنواره فلم کن به ترتیب جوایز نقدی  15هزار یورویی،
 11250یورویــی و  7500یورویی به برندگان جایزه اول تا
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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.
 7 کلمه :خوب
 14 کلمه :متوسط
 20 کلمه :عالی

جواب هدف

سوم بخش سینهفونداسیون اختصاص داد و برنده جایزه
اول این بخش از جشــنواره این فرصت را دارد تا اولین
ساخته بلند سینمایی خود را در جشنواره کن به نمایش

 بازی با اعداد

ر

بگذارد .شــصت و نهمین جشنواره فلم کن روز یکشنبه
با برگزاری مراســم اختتامیه و اعطای جوایز به کار خود
پایان میدهد.
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حمل

نصيحت كردن ديگران كار راحتي اســت ،اما اجازه دهيد ديگران
خودشان از تجربه كردن آگاهي به دست آورند .سعي كنيد به هنگام
بحران و ناراحتي ســكوت كنيد ،بعدا ً همه چيز درســت ميشود و
نتيجه خوبي ميگيريد.

ثور

ســیارات قوه تخیل شــما را افزایش دادهاند و شما بسیار خالق و
حساس هستید .باید امشب مراقب انتخاب هم صحبت خود باشید؛
ســعی کنید با افراد دلسوز و مهربان صحبت کنید تا بتوانند به شما
پند دهند.

جوزا

ميتوانيــد از طبيعت احساســيتان به خوبي بهره مند شــويد.
فعاليتهاي خالق داراي اهميت زيادي هستند ،اگر ميخواهيد ادامه
داشته باشند بايد ســعي كنيد به خواستهها و آرزوهاي ديگران هم
اهميت بدهيد .ديگران از شما انتظار دارند كه هر كاري را كه اكنون
آغاز ميكنيد ،به پايان برسانيد.

سرطان

اگر خوب دقــت کنید میتوانید اطالعات خوبی به دســت آورید.
همیشه به دنبال روشی هستید که با پولتان کار کنید و ستارگان در
این قسمت به شما کمک میکنند.

اسد

اتفاقي كه ديروز رخ داد ممكن اســت هنوز شــما را اذيت كند ،در
اين صورت اكنون ميخواهيد به آنها نشان دهيد كه شما چه كسي
هستيد .به جاي اينكه موضوع را كنار گذاشته و انتظار مطالب بهتري
را داشته باشيد ،بيشتر ترجيح ميدهيد که خواستار حق خود شويد
و از آن شخص بپرسيد كه موضوع چيست؟

سنبله

اگر به نصایح دیروز من گوش کرده باشــید ،امروز میتوانید کارهای
عقــب مانده را انجام دهیــد .از اینکه آنها را انجــام بدهید واقع ًا
خوشحال میشوید .دور ریختن اشیاء بیمصرف و مرتب کردن منزل
احساس خوبی یه شما میدهد.

بعــد از فضای آرامش بخش دیروز ،شــما دوباره بــه نقطه اول
بازگشــتهاید و باید شــروع به کار کنید .خوشبختانه شما انرژی
این را داریــد که از جایی به جای دیگر رفته و دوباره به جای اول
برگردید و هیچ کس دیگری یارای همپایی شما را ندارد ،هرگونه
ورزش و رقابتی اکنون برای شما مفید است .پس کاری بکنید که
این همه انرژی عصبی و فیزیکی شما را بسوزاند.

عقرب

امــروز در موقعیت کنونی تان تغییراتی ایجــاد می کنید .اگر از
محیط اطرافتان خسته شــدهاید دست به کار شوید و چیزهایی
بیهوده را بیرون بریزید و یا ببخشید.

قوس

هر چند وقت يكبار شما ايدهاي به سرتان ميآيد كه چگونه درآمد
خود را ازدياد بخشــيد .اين دفعه مشكل اينجاست كه كسي كه
پيشنهادتان را باور مي کند احســاس خطر مينمايد .اين واقع ًا
معنايي ندارد و شايد نياز باشد كه از آنها بپرسيد چرا نميتوانند
به شما اعتماد كنند.

جدی

هر كدام از شما كه عشــقي پنهاني داشتهايد ،امروز آشكار مي
شود .رازها سعي دارند آشكار شوند .شخصي كه طبيعت شكاكي
دارد ،يك برداشت غلط مي كند.

دلو

امروز روز تعمیرات و جبران است ،یعنی هم تعمیر وسایل منزل و
هم پاک شدن اشک یک نفر .امروز روز فوق العادهای برای بهبود
اوضاع میباشد زیار میدانید که چه اتفاقی افتاده است و چطور
آن را درست کنید .اگر در حال خرید و فروش خانه هستید همه
کارها را باید با برنامه ریزی انجام دهید.

حوت

فعالیتهای پشــت پــرده حتی موارد توجه شــما را هم عوض
میکنند ،بنابراین به ناامیدیهای کوچک اجازه ندهید شــما را
متوقف کنند .شــما اخیرا ً مقداری در پیچ و خم راهها بودهاید که
مجبور شدهاید فقط کمی سرعت را کم کنید.
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وزیر را در خانه  d 1حرکت دهید.
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فلم «گلهای ابریشــم» ( )Mimosasموفق به کســب
جایــزه اول بخش جنبی هفته منتقدین جشــنواره کن
 2016شــد  .پنجاهوپنجمین دوره بخــش جنبی هفته
منتقدین جشــنواره فلم کن که مختــص فلمهای اول و
دوم کارگردانان است ،جایزه بزرگ امسال خود را به فلم
«گلهای ابریشــم» ( )Mimosasبه کارگردانی «الیور
الکسه» اعطاء کرد« .الیور الکسه» کارگران متواد فرانسه
جایزه بزرگ «نسپرسو» بخش جنبی هفته منتقدین کن
را به همراه جایزه نقدی  15هــزار یورویی دریافت کرد؛
جایزهای که پیش از این به چهرههای سرشناســی چون
«الخاندرو گونزالز ایناریتو»« ،گیلرمو دل تورو» و «گاسپار
نوئه» اعطاء شده بود .فلم «گلهای ابریشم» که محصول
مشترک اسپانیا ،فرانسه ،مراکش و قطر است ،در کشور
مراکش مقابل دوربین رفته و دومین ســاخته بلند «الیور
الکسه» پس از فلم «همه شما کاپیتان هستید» است که
در ســال  2010در بخش دو هفته کارگردانان کن حضور
داشت و جایزه فیپرشی را از آن خود کرد.
در ســایر بخشهای هفته منتقدین کن فلم «آلبوم» از
«مهمــت کان مرتوگلو» جایزه «ویژنــری فرانس  »4را
دریافت کرد و جایزه دیسکاوری برای فلمهای کوتاه نیز
به فلم « »Prenjakاز اندونزی تعلق گرفت.
پنجاهوپنجمین دوره بخش هفته منتقدین کن به عنوان
قدیمیترین بخش جنبی این رویداد سینمایی امسال با
حضور «والری دونزلی» ،کارگردان  -بازیگر فرانسوی در
رأس هیات داوران برگزار شد.

جک بلک به پروژه
بازسازی «جومانجی»
پیوست

جک بلــک بازیگر نقشهای کمدی به دوین جانســون
پیوست تا داستان «جومانجی» یک بار دیگر ساخته شود.
به نقل از آسوشیتدپرس ،جک بلک بازیگر فلمهایی چون
«کونگ فو پاندا» در کنار دوین جانسون در بازسازی فلم
جدیدی از «جومانجی» جلوی دوربین میروند.
جانســون با اعالم این خبر در اینســتاگرام نوشت« :در
بازسازی دوباره ما از داستان «جومانجی» ،جک شخصیتی
است که میتواند توازن الزم بین باحال بودن و با مزه بودن
را ایجاد و کاری لذت بخش خلق کند ».این در حالی است
که پیش از این از کوین هارت به عنوان یکی از بازیگران
این فلم نام برده شــده بود .جانسون نوشت از هواداران
بزرگ بازیهایبلک اســت و سالهاست بازیهای او را
دنبال میکند« :او بازیگری درخشان است و فکر میکنم
برای «جومانجی» عالی باشد ».وی نگفت او قرار است چه
نقشی بازی کند ،اما نوشــت« :وقتی نقش او معلوم شود
آنوقت متوجه میشوید چقدر برای این فلم عالی است.
به نظرم جک بلک و کوین هــارت نقشهای بزرگی ایفا
خواهند کرد .همه بخشهای این فلم عالی خواهند بود».
این فلم را قرار است جیک کازدان کارگردانی کند و مت
تالماچ تهیه کننده آن برای سونی خواهد بود .این کمپانی
در سال  ۳۹۹۱فلمی با بازی رابین ویلیامز از این داستان
ســاخته بود که با اقتباس از کتابی برای کودکان به قلم
کریس ون آلسبورگ ساخته شده بود .این کتاب داستان
پســر و دختری را روایت میکند کــه در یک جنگل پر
ازماجرا گم میشوند.

اپرا وینفری در فلم تازه
شبکه اچبیاو بازی میکند

اپرا وینفری در فلم «زندگی جاودانه هنریتا الکس» محصول
شبکه اچبیاو بازی میکند.
وینفری عالوه بر نقشآفرینی مدیر تولید این فلم است .این
فلم با اقتباس از کتاب پرفروش ربکا اســکلوت با همین نام
ساخته میشود.
کتاب «زندگی جاودانه هنریتا الکس» زندگینامه هنریتا الکس
را روایت میکند .الکس زن سیاهپوســت فقیری بود که سال
 1951در اثر ابتال به ســرطان درگذشــت .نکته اصلی ماجرا
این است که پزشــکان بدون اجازه قسمتی از غدۀ سرطانی
او را برای پژوهشهای پزشــکی برداشــتند .این سلولها را
جورج اوتو گی کشــت داد ،تا به منبعی بیانتها برای تولید
سلولهای نامیرا و جاودانهای تبدیل شوند که برای تحقیقات و
پژوهشهای پزشکی به کار میروند.
جرج سیولف فلمنامه این اثر تلویزیونی را نوشته و کارگردانی
آن را نیز خود بر عهده دارد .کار تولید این فلم از تابســتان
آغاز میشود .پسرها و نوه هنریتا الکس به عنوان مشاوره در
این پروژه حضور دارند.
اپرا وینفری از سرشــناسترین چهرههای تلویزیونی آمریکا
اســت .او عالوه بر حضور موفق در تلویزیــون در فلمهای
سینمایی مطرحی چون «ســلما» به کارگردانی آوا داورنای و
«پیشخدمت» به کارگردانی لی دانیلز ایفاگر نقش مکمل زن
بوده است.

اسکارلت یوهانسون در نقش
«زلدا فیتزجرالد» یکی از زنان
تاثیرگذار قرن بازی می کند

«اسکارلت یوهانسون» بازیگر سرشناس هالیوودی در پروژه
جدید خود نقش «زلدا فیتزجرالد» رماننویس ،فعال اجتماعی
و همسر «اف .اسکات فیتزجرالد» را ایفا میکند.
زندگــی «زلدا فیتزجرالد» از زنان تاثیرگذار قرن بیســتم و
همسر «اسکات فیتزجرالد» نویسنده رمان «گتسبی بزرگ»
به زودی ســاخته میشــود و نقش اصلی آن را «اسکارلت
یوهانسون» بازی میکند.
این درام عاشقانه «دلبر و ملعون» نام گرفته« ،کایرا نایتلی»
پیش از این قرار بود نقش «زلدا» را ایفا کند .این اثر به داستان
آشنایی ،ازدواج و زندگی پر فراز و نشیب «زلدا» و «اسکات»
که هر دو از چهرههای ادبی زمان خود بودند ،میپردازد.
«زلدا سایر» ،سال  1918با نویسنده «گتسبی بزرگ» آشنا شد
و دو سال بعد با او ازدواج کرد.
«اسکات» از داستان ازدواج خود به عنوان دستمایهای برای
نگارش رمان خود با عنوان «دلبر و ملعون» ،اســتفاده کرد؛
اتفاقی که چندان به مزاق همســرش خوش نیامد و در نقدی
که از این اثر در «نیویورک تریبیون» نوشــت ،آورد :به نظر
میرسد «اسکات فیتزجرالد» تصور میکند کپیکاری از خانه
آغاز میشود.
به گزارش گاردیــن« ،زلدا» که پس از مدتی به بیماری روانی
مبتال و به آسایشگاه منتقل شد ،رمانی نوشت که برگرفته از
داستان آشنایی و ازدواج خود با «فیتزجرالد» بود.
گفته میشود «اسکات» پیش از انتشار این اثر ،تغییراتی در
آن ارائه داد.
«زلدا» را در تاریخ ادبیات ،بیشــتر به عنوان همســر «اف.
اسکات فیتزجرالد» نویسنده رمان معروف «گتسبی بزرگ»
میشناسند.
او زنی بود با یک زندگی آشــفته؛ رماننویســی تحت تاثیر
فرهنگ جاز آمریکایی که از ســوی جامعه مردساالر زمانش
آنگونه که باید دیده نشــد .او زنی بااســتعداد اما متأسفانه
فاقد سالمت روانی بود که توسط همسر سلطهگرش سرکوب
میشد و به دنبال جایگاهی در جامعه مردساالر و نوظهور قرن
بیستم بود .پزشکان بیماری زلدا را شیزوفرنی تشخیص دادند
اما تصور میشود او از اختالل دوقطبی رنج میبرده است.

