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بازی ادی ردمین در فلم
«جانوران شگفتانگیز»

بازیگر انگلیســی برنده جایزه اســکار در اســپین آف
پیش درآمدی که به زودی منتشــر خواهد شد ،به دنیای
جادوگری جی کی رولینگ ملحق می شود.
وقتی ماه نوامبر از راه برســد ،ادی ردمین با ایفای نقش
نیوت اسکاماندر در داســتان «جانوران شگفت انگیز و
زیستگاه شان» که ســال  ۱۹۲۰به وقوع پیوندد ،خود را
وارد دنیای «هری پاتر» خواهد کرد.
البته این بازیگر بریتانیایی برنده جایزه اســکار یکی از
هواداران مجموعه اصلی «هری پاتر» است و در مصاحبه
ای جدید با انترتینمنت ویکلی ،به این نکته اشــاره کرده
که کدام یک از اقتباس ها را بیشــتر از همه دوست دارد.
ردمین گفت« :فلم مورد عالقه ام احتماال آخرین فلم است،
یادگاران مرگ ،قسمت دوم .در دو فلم آخر ،آن ها چیزی
به وجود آوردند که من را وادار می کنم دوباره و دوباره آن
را تماشا کنم ،مرتب به عقب بازمی گشتم تا رالف فاینز و
دنیل ردکلیف را در آن دوئل خارق العاده ببینم».
همانطور که شاید خیلی هم تعجب آور نباشد ،مسئولیت
کارگردانی قســمت آخر یعنی «یادگاران مرگ ،قسمت
دوم» را دیوید ییتس بر عهده داشت که «جانوران شگفت
انگیز» را هم کارگردانی کرده است.
در پاســخ به اینکه اگر بخواهد یکی از رمان های «هری
پاتر» را به عنــوان رمان محبوبش انتخاب کند ،آن کتاب
کدام خواهد بود ،ردمین ترجیح داد یکی از نســخه های
اولیه را انتخاب کند و گفت« :فکر کنم رمان اول را انتخاب
می کنم .برادر کوچکترم وقتی شش سال داشت همیشه
این کتاب را می خواند و وقتی بالفاصله او را غرق در خود
می کرد ،آدم متوجه می شــد که این دنیا باعث می شود
شما قوه تخیل تان را رها کنید».

استقبال فوق العاده
از«جوخه خودکشی»

«جوخه خودکشی» در سه روز اول نمایش عمومی خود در
سینماهای آمریکای شملی ،با استقبال باالی تماشاگران
روبرو شد.
این اکشن کمیک اســتریپی با فروش کالن  135میلیون
دالری خود ،صدرنشین جدول گیشه نمایش شد.
با این رقم فروش بسیار باال ،این فلم ابرقهرمانانه توانست
رکورد فروش افتتاحیه فلم ها در ماه آگست را بشکند.
کمپانی برادران وارنر و شــرکت دی ســی کامیکز تهیه
کنندگان این فلم هستند و داستان آن ،برگرفته از یکی از
داستان های مصور دی سی کامیکز است.
ویل اسمیت ،جی کارتنی و استیو ایستوود بازیگران اصلی
فلم هســتند .آن ها چند ابرقهرمان پرقدرت هستند که
با عوامل منفی داســتان مبارزه می کنند« .جیسن بورن»
در دومین هفته اکران عمومی خود با فروشی  23میلیون
دالری ،در ردیف دوم جدول نشســت .این محصول تازه
کمپانی یونیورســال ،طی  10روز اول نمایش عمومی در
آمریکای شمالی فروشی  104میلیون دالری را تجربه کرده
اســت« .مادران بد» هم با فروش  14میلیون دالری خود،
توانست ردیف سوم جدول گیشــه نمایش را از آن خود
کند .این کمدی خانوادگــی در کمال تعجب تحلیل گران
اقتصادی سینما ،توانســته طی ده روز نمایش عمومی به
فروش خوب  51میلیون دالری دست پیدا کند.

برنامه تیاتر آموزشی برای کودکان
در کابل به نمایش گذاشته شد

برنامه آموزشــی تیاتر روز دوشنبه در ولسوالی بگرامی
والیت کابل به منظور معرفی هنــر تیاتر به کودکان راه
اندازی شده است.
دفتر مطبوعاتی والیت کابل با انتشار خبرنامه ای اعالم
کرد که در این برنامه علی راتب لعلی و عبداهلل شــیرزاد
مشــاوران مقام والیت کابل ،ولسواالن ولسوالی بگرامی
و موسهی ،استادان مکاتب ،والدین متعلمین و متعلمان
حضور داشتند.
بر اساس خبرنامه ،هدف از این برنامه احیا فرهنگ تیاتر
و معرفی هنر تیاتر به کودکان در ســطح ولسوالی های
والیت کابل اســت .در خبرنامه آمده است ،از آنجایکه
بعد از چندین دهه جنگ و نابســامانی فرهنگ خشونت

فلم تازه مل گیبسون «شــیار اره کمانی» برای چهارم
نوامبر ســال جاری میالدی ،به روی پرده ســینماهای
آمریکای شمالی می رود.
این درام جنگی براســاس فلم نامه ای از رابرت شنکان
ساخته شــده وچهارمین کار سینمایی گیبسون در مقام
کارگردان است.
اهل فن به این نکته اشاره می کنند که «شیار اره کمانی»،
اولین فلــم او در مقام کارگردان در یــک دهه اخیر به
حساب می آید.
داســتان فلم در دوران جنگ جهانی دوم رخ می دهد.
اندرو گارفیلد در نقش اصلی ایــن درام پرتنش جنگی
بازی کرده است.
فلم نامه «شیار اره کمانی» با نگاهی به یک ماجرای واقعی
نوشته شــده و داستان «دزموند تی داس» را تعریف می
کند که در واحد پزشکی ارتش آمریکا خدمت کرد.

فلمی که با اقتباس از اثری وسترن نوشته گابریل گارسیا
مارکز که در دهه  ۱۹۶۰نوشــته و ساخته شده بود ،روز
جمعه  ۱۵مردادماه در هالیوود روی پرده نقرهای رفت.
به نقل از لسآنجلس تایمز ،بازگشت یک مرد پس از ۱۸
ســال به دهکدهای غبارآلود که دوران جوانی او در آنجا
سپری شده ،موجب ماجراهای جدیدی میشود .در حالی
که چند نفر در انتظار انتقام گرفتن از کســی هستند که
هیچ شاهدی برای وقوع قتلی توسط او وجود ندارد ،کار
به جنگی با اسلحه میرسد.
«زمانی برای مرگ» نمایشنامهای است که مارکز پیش از
نوشتن رمان «صد ســال تنهایی» که زندگی او و مسیر
ادبیات آمریکای التین را تغییر داد ،نوشــته بود .مارکز
پیش از نوشــتن «صد ســال تنهایی» و دریافت جایزه
ادبی نوبل ،روزنامهنگاری بود که بیشتر در زمینه نوشتن
نمایشنامه کار میکرد .او نمایشنامه «زمانی برای مرگ»
را به درخواســت آرتورو ریپشتاین فلمساز مکزیکی در

و تعصب در قرا و قصبات به نظر می رســد ،برنامهریزی
چنین تیاترهای آموزشــی در ترویج صلح و ا ز بین بردن
فرهنگ خشونت کمک می کند.
این برنامه به همکاری بخش فرهنگی گویته انستتیوت در
تاالر کنفرانس ولسوالی بگرامی به نمایش گذاشته شده
است.
تیاتر یا نمایش شــاخهای از هنرهای نمایشی است که
به بازنمودن داســتانها در برابر مخاطبان یا تماشاگران
میپردازد.
در سه دهه جنگ به ویژه در زمان حاکمیت طالبان تیاتر
در افغانستان آسیب جدی دید و در  15سال گذشته نیز
برای رشد آن توجه نشده است( .مرکزی)

«رابرت دنیرو» جایزه یک عمر دســتاورد ســینمایی
جشنواره بینالمللی فلم «سارایوو» را دریافت میکند.
مسئوالن برگزاری بیســتودومین جشنواره بینالمللی
فلم «سارایوو» اعالم کردند که امسال از «رابرت دنیرو»
بازیگر برنده اســکار آمریکایی با اعطای جایزه قلب این
رویداد ســینمایی به پاس یک عمر دستاورد سینمایی
تقدیر خواهند کرد.
«دنیرو » ایــن جایزه را در شــب افتتاحیه این رویداد
سینمایی همزمان با نمایش فلم «راننده تاکسی» محصول
 1976ساخته «مارتین اسکورســیزی» دریافت خواهد
کرد که در آن در نقش یک ســرباز سابق جنگ ویتنام
با مشــکالت روانی بازی میکند که به عنوان یک راننده
تکسی در شهر نیویورک کار میکند.
نسخه بازسازی شده فلم «راننده تاکسی» با کیفیت 4K
به مناسبت چهلمین سال ساخت این فلم در محوطه باز
جشنواره فلم «سارایوو» با ظرفیت  3هزار تماشاچی به
روی پرده خواهــد رفت و «دنیرو» پس از نمایش فلم در
یک گفتگوی سینمایی شرکت میکند.
«میرســاد پوریواترا» رئیس جشــنواره فلم «سارایوو»
گفت« :از زمانی که دنیرو را  10ســال پیش در جشنواره
ترایبکا دیدم همواره امیدوارم بودیم ،وی بتواند روزی به
جشنواره سارایوو بیاید .امروز این انتظار به پایان رسیده
و من به عنوان یک فرد حرفهای در سینما و یک عاشق

 بازی با اعداد

جواب سودوکو شماره
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دل ـ دلیــر ـ دلبر ـ بدر ـ
باد ـ ابــد ـ بد ـ در ـ بدل
ـ دبل ـ باید ـ بید ـ بیدل
ـ بلند ـ بدن ـ ندا ـ دین
ـ داین ـ دنیا ـ بند ـ بندر
ـ دالر ـ رند ـ دنبال ـ رد ـ
دی ـ اندر ـ دال ـ دری ـ
دریا ـ نادر.

آفتابگردان ـ استاد ـ بدنه ـ پروردن ـ تردد ـ ثامن ـ جلد ـ چرخش ـ حسابداری
ـ خواب ـ دلکش ـ ذرات ـ رکورد ـ زندگی ـ ژنرال ـ سرکوب ـ شیرازه ـ صادق
ـ ضمن ـ طهارت ـ ظریف ـ عالمه ـ غلغله ـ فاتح ـ قطور ـ کرستال ـ گوهر ـ
لجن ـ متوسط ـ نظافت ـ وصال ـ هدیه ـ یاسا.
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 بازی با کلمات
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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.
 5کلمه :خوب
 10کلمه :متوسط
 15کلمه :عالی

جواب هدف

قالب فلمنامه نیز نوشــت تا او بتواند نخستین فلمش را
برمبنای آن بسازد .مارکز این فلمنامه را با همکاری دیگر
نویسنده بزرگ مکزیکی یعنی فوئنتس نوشته بود.
این فلم یک اکران تاریخی در لسآنجلس پیدا کرد و در
پنجاهمین سال ساخته شــدن فلم ،بار دیگر روی پرده
رفت .این فلم در سینما فورد در هالیوود جمعه شب راهی
پرده سینما شد .پسر فلمساز رودریگو گارسیا نیز که به
تازگی فلم «آخرین روزهای در بیابان» را با بازی اوان مک
گرگور ساخته ،از حاضران در این برنامه بود.
وی گفت :من عاشق ســادگی این داستان هستم؛ این
داستان هنوز پرقدرت اســت .این داستان درباره مردی
است که پس از کشتن فردی در دوئل ،پس از سالها به
زادگاهش باز میگردد .او فکر میکند همه چیز تمام شده
اما پسران آن مرد اینطور فکر نمیکنند .این یک تراژدی
یونانی است که در قالب وسترن تجلی پیدا کرده و بیانگر
این است که نمیتوانی از گذشتهات فرار کنی.
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میزان

حمل

اگر به زماني الزم داريد تا خودتــان را به كارهاي خالقانه ،ورزش،
هنر و كودكان سرگرم كنيد ،اكنون بهترين زمان است .اگر از كسي
خوشتان مي آيد اكنون مي توانيد اين احساس را بيان كنيد.

ثور

در رابطه با مســایل شغلی باید مطمئن شوید که از حقایق مهم یک
پروژه به خصوص با خبر هســتید .بی ارادگی یــک همکار یا یک
کارمند باعث ایجاد نگرانی می شود .انتظار دارید همسرتان به شما
وفادار باشد و باید بدانید که زندگی تان وارد مرحله جدید می شود .

جوزا

بهتر است امروز همه توقعات باالي شما را برآورده كنند ،در غير اين
صورت زبان تلخ شــما حساب آنها را مي رسد .سعي كنيد زياد تند
صحبت نكنيد در غير اين صورت اين شــما هستيد كه بايد از آنها
عذرخواهي كنيد و شما هم اين كار را دوست نداريد.

سرطان

خودتان را به دردســر انداختهاید .باید از کسی کمک بگیرید .البته
اگر نمیخواهید خودتان را بیشــتر به دردسر بیاندازید .میتوانید با
همسر یا دوست تان در مورد حل این مشکل صحبت کنید.

اسد

ستارهها امروز شما را به مسير غير قابل پيش بيني رهنمون ميکند
و ذهن شما را به سوي مســيري غير عادي مي برند .هر چه بيشتر
افراد به شما تكيه ميكنند بيشتر از مطالبي كه به ايشان مي گوييد
آزرده خاطر مي شوند و مانع انجام اقدامات خاصي از سوي شما مي
شوند.

سنبله

افراد زیادی امروز رفتارشــان متغیر و عجیب است .باید با این افراد
کنار بیایید .اگرشــما رئیس آنها هستید ،زیاد سخت گیری نکنید؛
زیرا باالخره یک روز هم شما به آن ها نیاز دارید.

تا آنجایی که میتوانید سعی کنید ولی این تقریب ًا غیرممکن است
که از شــر افکارتان خالص شوید .افکارتان متوجه تمام زمینه ها
هست و به محض این که یکی را دنبال کنید به دنبالش ناخودآگاه
به سمت دیگر افکار کشیده ،میشوید .سعی کنید عقاید عالی که
به ذهنتان خطور میکند را یادداشت کنید .

عقرب

درست نیست که بگویم همیشــه در ناز و نعمت بوده اید،اما امروز
ستارگان هماهنگی خاصی دارند و بهترین فرصت برای روابط احساس
شــما ایجاد می کنند .اما بیش از این که جشــن بگیرید در مورد
تجربههایی که در چند ماه اخیر به دست آورده اید خوب فکر کنید.

قوس

در هوا امواج عصبيت موج ميزند .عصبي بودن شما به دليل اين
است كه شما مشكوك شــدهايد به يكنفر كه ميخواهد زير قول
خود بزند .طبع ًا شما از اين نوع رفتار خيلي نااميد مي شويد ،ولي
امكان زياد هم دارد كه شــما داريد از كاهي كوهي مي سازيد و
داريد عكس العمل تندي نسبت به آن رفتار نشان مي دهيد.

جدی

اگر بپذيريد كه عالي ترين نيســتيد آن زمان است كه زندگي رو
به بهتر شدن مي رود .ذهنتان خيلي مشغول است اما بد صحبت
كردن با همكاران و فردمورد عالقه تان همه چيز را خراب مي كند.
مي توانيد به جاي آن آرامش خودتان را حفظ كنيد.

دلو

امروز هر زمانی که می خواهید پولی را تحویل دهید مراقب باشید؛
زیرا همه به آن اندازه که چهره مظلوم دارند صادق نیســتند .مراقب
خرد کردن پولتان باشید و همچنین کسانی هستند که سعی دارند
سرتان کاله بگذارند.

حوت

ممکن است قلب شــما داستانی تعریف کند ،اما سر شما حساب
دیگری انجام دهد .یک عشــق جدید ممکن است فریفتن آینده
نگری شــما باشــد ،اما باید بیاموزید که اگر فقط چیزی را که
میخواهید ببینید یک دستور العمل برای مصیبت است.
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نوبت مهره های سفید است ،شما باید با
دو حرکت مهره سیاه را مات کنید.
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او در جریان نبرد خونین اوکیناوا شرکت داشت و حاضر
نشد اسلحه در دست گرفته و به نیروهای دشمن شلیک
کند.
اعتقادات مذهبــی و آموخته های اخالقی ،او را از انجام
این کار بازمی داشــت .اقدام او ،تاثیــر زیادی بر روی
هم قطارانش گذاشت و بســیاری از آن ها هم ،حاضر به
تیراندازی به نیروی مقابل نشدند.
این پزشک جوان ،در پایان جنگ موفق به دریافت مدال
طالی افتخار شــد و توانست نام خود را در تاریخ جنگ،
به ثبت برساند .به نوشته هالیوود ریپورتر ،خود گیبسون
در ســاخته تازه اش بازی ندارد« .وینس ون» و «ســام
وورتینگتــن» هم دو تا از نقش های مهم فلم را به عهده
دارند .گفته می شود مل گیبسون با انتخاب چهارم نوامبر
برای اکران عمومی فلمش ،گوشه چشمی به مراسم اسکار
و جوایز آن دارد.

جایزهی
یک عمر دستاورد
«سارایوو» برای
«رابرت دنیرو»

فلم وسترن اقتباسی از اثری از مارکز
مجددا اکران شد
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هـدف

2681

درام جنگی گیبسون به دنبال اسکار
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اسب را در خانه  H 4حرکت دهید.
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فلم میگویم که همه از حضور او هیجان زدهایم».
«آنجلینا جولی»« ،بنیســیو دلتورو» و «گائل گارســیا
برنال» از جمله سینماگرانی هستند که پیش از این موفق
به کسب جایزه دستاورد سینمایی جشنواره فلم سارایوو
شدهاند.
«دنیــرو» تاکنون در بســیاری از ژانرهای ســینمایی
نقشآفرینی داشــته اســت برای مثال در ســینمای
وحشــت آثاری چون «فرانکشتاین» ( )1994و «موهبت
الهی»( )2004را دارد ،در سینمای کمدی شاهکاری چون
«سلطان کمدی» را در کارنامه دارد که نقش مقابل «جری
لوئیــس» ،کمدین بزرگ تاریخ ســینما را بازی کرد ،در
ژانر ورزشــی در فلم ماندگار «گاو خشمگین» بازی کرد
که به عقیده برخی منتقدین بهترین فلم ورزشی تاریخ
سینما است و در ژانر گنگستری هم فلم «رفقای خوب» و
«تسخیرناپذیران» را بازی کرده است .این بازیگر  72ساله
که تاکنون در بیش از  100فلم سینمایی بازی کرده عالوه
بر کسب جایزه اســکار برای بازی در فلم «پدرخوانده»،
در سال  1981برای فلم «گاو خشمگین» بهترین بازیگر
مرد جوایز گلدن گلوب شــد ،در سال  1993شیر طالی
افتخاری جشنواره ونیز را گرفت ،در سال  2000جایزه یک
عمر دستاورد سینمایی جشنواره سنسباستین را گرفت
و در ســال  2008جایزه مشــارکت چشمگیر در صنعت
سینما را از کارلوویواری دریافت کرد.

«نقشه نامعلوم» سونی
برای سینما

بازی ویدئویی پرطرفدار«نقشــه نامعلوم» باالخره راه خود را
به پرده ســینما باز می کند .شرکت سونی خبر تولید نسخه
سینمایی این بازی را اعالم کرد.
این شــرکت فلم سازی بیش از هشت ســال است به دنبال
برگردان سینمایی این بازی است.
مدیران سونی این هفته قراردادی با جو کارناهان امضا کردند،
تا وی کار نگارش فلم نامه نسخه سینمایی را شروع کند.
منابع نزدیک یه سونی می گویند کارناهان به احتمال خیلی
زیاد ،برای کارگردانی قسمت اول فلم هم دعوت به کار خواهد
شد.
این اتفاق در حالی رخ می دهد که طی چند سال گذشته ،چند
فلم ســاز مطرح به دنبال کارگردانی نسخه سینمایی «نقشه
نامعلوم» بودند.
مجموعه بازی ویدئویی نقشــه نامعلوم ،قهرمانی به نام نایتن
دراک را در راس ماجراهــای خــود دارد .ایــن مرد جوان،
سفرهایی به کشورهایی با تمدن کهن می کند.
در جریــان این ســفرها و بازدیــد از مراکز باســتانی این
کشورهاست ،که این کاراکتر ماجراجو با تعدادی از کاراکترهای
خبیث به مبارزه برمی خیزد.
به نوشــته ورایتی ،شرکت سونی قصد دارد ایفای نقش نایتن
دراک را به یکی از بازیگران جوان و مطرح هالیوودی بسپارد.
در این بین ،نام چهره های مشــهوری مثل لیام همســورث،
کریس ایوانز و چانینگ تاتوم بیشتر از بقیه به گوش می رسد.
شرکت سونی قصد دارد «نقشــه نامعلوم» را به صورت یک
مجموعه فلم دنباله دار سینمایی در آورد .هزینه تولید قسمت
اول فلم ،حدود  100میلیون دالر خواهد شد.

«استاتام» علیه کوسه
عظیم الجثه

جیسون استاتام قهرمان اتومبیل رانی ،در فلم تازه اش «مگ»
به نبرد با یکی از قدیمی ترین و خونخوارترین کوســه های
جهان می رود.
این درام دلهره آور و ترسناک براساس داستان نوول موفقی از
آستین آلتن ساخته می شود.
نوول این نویســنده در ســال  1997روی پیش خوان کتاب
فروشــی ها قرار گرفت و کمپانی والت دیزنی ،در همان زمان
امتیاز برگردان سینمایی آن را خریداری کرد.
این کمپانی از همان زمان ،در فکر تولید فلمی پرهیجان از این
داستان دلهره آور بود .اما فلم نامه آن را نپسندید.
گفته می شود موفقیت خوب مالی چند فلم تازه سینمایی با
محوریت حمله کوســه ها به مردم ،دیزنی را تشویق به تولید
«مگ» کرده است.
به نوشــته ورایتی« ،مگ» داســتان یک کوسه عظیم الجثه
بســیار قدیمی را تعریف می کند ،که با نزدیک شدن به یک
ساحل شلوغ به شکار مردم می پردازد.
در ابتدا قرار بود الی روث این فلم را کارگردانی کند .اما حاال
خبر می رسد جان ترتلتاب پشــت دوربین آن قرار خواهد
گرفت.
جســیکا مک نامی بازیگر اســترالیایی موفق چند مجموعه
تلویزیونی ،در «مگ» نقش مقابل جیســون استاتام را بازی
می کند.
کاراکتر استاتام در داستان این فلم ،یک پولیس محلی است
که برای مبارزه با کوســه مجبور به رویارویی با مسئوالن جاه
طلب و طماع شهر می شود.
مسئوالن محلی که نگران خالی شــدن شهر از توریست ها
هستند ،نمی خواهند در باره هجوم کوسه به ساحل و کشتار
مردم اطالع رســانی کنند« .مگ» تا یک مــاه دیگر جلوی
دوربین می رود ،تا بــرای نمایش عمومی در روزهای ابتدایی
مارچ سال  2018آماده نمایش عمومی شود.

