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زندگی پنج مهاجر افغان در

«اعتراضواردنیست»
فلم مستند «اعتراض وارد نیست» با موضوع زندگی پنج
مهاجر افغانی در ایران ،متقاضی شــرکت در دهمین دوره
جشنواره بینالمللی سینماحقیقت شده است.
به نقل از روابط عمومی جشنواره بینالمللی سینماحقیقت،
در خالصه فلم مستند «اعتراض وارد نیست» به کارگردانی
فرناز و محمدرضا جورابچیان ،آمده است« :این فلم زندگی
پنــج مهاجر افغان در ایران را به تصویر میکشــد که به
شکلی کام ً
ال اتفاقی در زمین تنیسهای شمال شهر تهران
مشغول به کار میشــوند؛ توپ جمع میکنند و در اوقات
بیکاری تنیس بازی میکننــد .تنیس یاد میگیرند و در
آن پیشــرفت میکنند ،اما هرقدر در ورزش تنیس جلو
میروند ،جامعه جدید زندگیشان پذیرای آنها نیست و
به چشم غریبه به آنها نگاه میشود .زندگی آنها در برزخ
سختی ،روزمرگی و ترس از بازداشت و بازگردانده شدن به
افغانستان میگذرد که با آرزوی تنیسباز شدن و شرکت
در مســابقات تنیس همراه است و برای آنها چارهای جز
ماندن در شــرایط اقامت غیرقانونی و یا رفتن به ســمت
آیندهای نامعلوم در غرب نمیگذارد .در حالی که ســیل
مهاجرت غیرقانونی به اروپا معضــل کنونی عصر معاصر
بهشــمار میرود ،این فلم بیننده را با بخشی مهم و اغلب
نادیده گرفته شده از معضالت این مهاجران در خاورمیانه
روبهرو میکند»...
عوامل ساخت این فلم مستند  58دقیقهای که تولید سال

 1395است ،به این شــرح هستند :پژوهشگر ،کارگردان
و تهیهکننده :فرناز و محمدرضا جورابچیان؛ تصویربردار:
محمدرضا جورابپچــان؛ صدابــردار و صداگذار :آرش
اسحاقی؛ تدوینگر :بهمن کیارســتمی؛ عکاس :مروارید
پیدا.
مستند «اعتراض وارد نیســت» منتخب بخش مسابقه
فلمهای نیمهبلند و  World Show Caseجشنواره
فلم مســتند «هاتداکس» کانادا ،منتخب بخش مسابقه
فلمهای مستند جشنواره «بیروت» لبنان و نامزد دریافت
جایزه بهترین فلم مستند از جشــنواره بینالمللی فلم
«کلکته» هند بوده است.
فرناز جورابچیان و محمدرضا جورابچیان تا کنون فلمهای
کوتاه داســتانی ،مســتند و تجربی زندگی ،نمایشگاه
مجسمههای رضا لواســانی ،واپسین اجرا ،آخرین تصویر
یک خاطره ،خانه غریبهها ،شــام ،آخرین روز را تهیه و
کارگردانی کردهاند که در جشنوارههای مختلف داخلی و
بینالمللی بهنمایش درآمده است.
مرکز گسترش سینمای مســتند و تجربی سازمان امور
سینمایی ،دهمین دوره جشنواره بینالمللی فلم مستند
ایران «ســینماحقیقت» را طی روزهــای  14تا  21قوس
 ،1395با شــعار «حقیقت بهترین راهنماســت» که از
فرمایشات حضرت علی(ع) است ،در شهر تهران برگزار
خواهد کرد.

دزدی که گرفتار سارقان می شود

جان کوزاک هنرپیشه پر سابقه هالیوود که از اواخر دهه
 ۱۹۸۰به این ســو در فلم های مطرح متعددی بازی کرده،
پذیرفته اســت که در فلم جدید «بــد اقبالی» رل اصلی
را ایفا کند .در این فلــم او ایفاگر رل مردی کالهبردار به
نام میلر اســت که پول تحویل داده شده از سوی یکی از
موکالنش را باال می کشــد و همه چیزهای زندگی خود و
حتی زن و بچه اش را جا می گذارد و به سوی شهری دیگر
می رود تا از دســت موکل خود بگریزد و آنجا زندگی تازه
ای را شروع کند اما طی مسیر پولش را گم می کند و سه

مرد جوان آن را می یابند و میلر که بسیار خشمگین شده
بدنبــال آنها می رود و برای بازیابی پولش دســت به هر
خشونتی می زند .کارگردان این فلم الکی مک کی است
که پیشتر فلم «تمامی مشــوقان می میرند» را ساخته و
سناریو را نیز جارد باتلر و الرس نوربرگ نوشته اند .تهیه
کنندگی هم با لی نلسون و دیوید بولو است .میمی اشتاین
بائر رییس شــرکت رادیانت فلمز که تهیه کننده این فلم
اســت .هفته پیش گفت :از این که جان کوزاک پذیرفته
است با ما همکاری کند ،احساس شعف و افتخار می کنیم.
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فهرســت نامزدهای مرحلــه دوم جوایز «رنودو» و
«فمینــا» که از مهمترین رویدادهای ادبی کشــور
فرانسه محسوب میشوند ،اعالم شد.
«بیبلیوز» نوشت :در فصل جوایز ادبی کشور فرانسه
پس از معرفــی راهیافتگان به مرحلــه دوم جایزه
«گنکور» ،دومین فهرســت برگزیدگان جوایز ادبی
«رنورو» و «فمینا»  ۲۰۱۶اعالم شد.
«آخرین نفر ما» نوشته «آدالید دو کلرون ـ تونره»،
«کشور کوچک» رمانی از «گائا فایه»« ،آدمخوارها»
اثری از «رژی ژافرت»« ،به من تکیه کن» به قلم «سرژ
جانکور»« ،دختران کالیفرنیا» با «سایمون لیبراتی»،
«ادامه بده» نوشته «الرن ماوینیه»« ،بابل» رمانی از
«یاسمینا رضا» و «ترانه شیرین» از «لیال سلیمانی»
آثار برگزیده این دوره «رنودو»  ۲۰۱۶هستند.
جایزه «رنودو» در ســال  ۱۹۲۶توسط چند منتقد
هنری در تکمیل جایز ه «گنکور» راهاندازی شــد و
به نویسندهای که جایزه ادبی بزرگی دریافت نکرده
است ،اعطا میشود« .ژولین کراگ» تنها نویسندهای
بود که در ســال  ۱۹۵۱با وجود آنکــه برای کتاب
«ساحل جزیر ه ســرت» موفق به کسب این جایزه
شد ،از دریافت آن خودداری کرد.
«یاســمینا رضا» و «الرن ماوینیه» از نویسندگان
نامآشنایی هستند که از رقابت «گنکور» مهمترین
جایزه ادبی کشــور فرانسه جا ماندهاند اما همچنان
شــانس دریافت جایزه «رنــودو» را دارند .جایزه
«رنودو» روز سوم نوامبر به برندهاش اعطا میشود.

فلمی تازه درباره یک
مبارز آلمانی

فلمی جدید به نام «یک گل رز در زمستان» که شرح
زندگی ادیت اشتاین اســت ،مراحل «پیش تولید»
خود را در هالیوود آغاز کرده است.
اشتاین کاراکتری واقعی و زنی بود که سال ها برای
کسب حقوق برابر برای زنان در آلمان تالش و مبارزه
کرد تا اینکه سرانجام توســط نازی ها و پس از به
قدرت رسیدن آنها کشــته شد .کارگردانی این فلم
را به جاشوا سینکلر سپرده اند که شاید مطرح ترین
فلم قبلی ساخت وی «پرش» در سال  ۲۰۰۷باشد و
او نوشتن ســناریو را نیز تقبل کرده است .دیتوریو
اســتورارو معروف و ایتالیایی فلم را تصویربرداری
می کند و موسیقی متن را یک اسطوره مسن دیگر
ایتالیایی همچون انیو موریکونه می سازد و کار تهیه
کنندگی با استودیوی کلر ادی است که در فستیوال
امسال کن فرانسه فلم خبرساز «دست های آهنی»
را رو کرد که درباره زندگی و دستاوردهای «روبرتو
دوران» بوکسور افسانه ای پانامایی است .مجموعه
نام های پــر اعتبار فوق توقعات را نســبت به این
فلم تازه طبع ًا باال خواهد بــرد و در زمان اکران آن
نیز انتظارهایی را که در زمینه نوع برخورد با فلم از
سوی منتقدان و عوام وجود دارد ،به درجات افزون
تری خواهد رساند .هنوز بازیگر ایفا کننده رل اصلی
فلم که همان فرد فرو رونده در قالب و کاراکتر ادیت
اشتاین است ،رسم ًا معرفی نشده است.

جواب سودوکو شماره
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رستم ـ دســت ـ ست ـ
مست ـ دسته ـ سه ـ سو
ـ دوست ـ درست ـ درس
ـ دروس ـ مدرس ـ سدر
ـ ســده ـ روس ـ سوره ـ
مدرسه ـ رسم ـ رسوم ـ
سرمه ـ سهو ـ سهم ـ سوم
ـ ســود ـ ترس ـ ترسو ـ
رسته.
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فلم پرفروش «درخشــش ابدی یک ذهن شفاف» سریال
تلویزیونی میشود.
«آپروکس» نوشت :فلم ســینمایی «درخشش ابدی یک
ذهن شــفاف» با بازی «کیت وینسلت» و «جیم کری» در
تلویزیون مورد اقتباس قرار میگیرد.
این عاشقانه علمی ـ تخیلی سال  ۲۰۰۴روی پرده رفت و
فروش هفت میلیون دالری را در سینماهای جهان تجربه
کرد .این فلم برنده اسکار بهترین فلمنام ه اوریجینال شد و
در دو بخش دیگر هم نامزد تندیس اسکار شد« .درخشش
ابدی یک ذهن شفاف» همچنین موفق به کسب دو جایزه

 بازی با کلمات
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میزان

حمل

يك نفر سعي دارد شما را اذيت كند و هر رفتاري در پيش ميگيريد
با مانعي رو به رو مي شود .به دست آوردن آزادي ،كار آساني نيست
و تالش بيشتري احتياج دارد.

ثور

فرصتي داريد تا برخي از ايدههايتان را عملي كنيد .بهتر است بين
واقعيت و كارهاي تئوري تعادل برقرار كنيد .بدانيد كه چه كارهايي
را بايــد انجام دهيد .اگر كمي فكر كنيد موفقيت بزرگي به دســت
ميآوريد.

جوزا

مراقب باشــید چرا که امروز بسیار زود رنج شده اید خصوص ًا اگر
کمی احســاس ناراحتی می کنید .اگر همکار شما نمیتواند روی
کارش تمرکز کند و مدام حواس شما را پرت میکند .ممکن است
حوصله شما تمام شود و از کوره در بروید .بهترین راه برای مقابله
با همه این موارد این اســت که تا آنجا کــه میتوانید با روزهای
عادیتان متفاوت باشید.

عقرب

امروز ،روز بســیار جالبی برای شماست و ستارگان به شما کمک
میکننــد تا هر چه بیشــتر خالقانه فکر کنیــد .فرصت دارید
کارهایتان را به خوبی و منظم انجام دهید .با درایت و فکر رفتار
کنید و پاداشی را که مدتها در انتظارش بودید به دست میآورید.

قوس

اكنون بايد به عقب تكيه كنيــد و تصميم بگيريد؛ زيرا اكنون ذهن
شــما به درســتي كار نميكند و ميتوانيد تصميمهاي عاقالنهاي
بگيريد و يا پيشــنهادهاي خوب بدهيد .به خودتان اطمينان كنيد و
به افراد مردد اجازه ندهيد اعتماد به نفس شما را تضعيف كنند .مهم
اين است كه شما مي دانيد چه هدفي داريد.

هر چند وقت يك بار به شما فرصتي داده ميشود كه جنبههايي
از زندگــي خود را تحت نظر خود قرار دهيد تا بتوانيد از نزديكتر
بررسيشان كنيد .اين به شما خودآگاهي بزرگي مي دهد و كمك
ميكند بعضي از انگيزه هاي ذهني ناخودآگاه خود را بشناسيد.

اگر از شما خواسته شده که کار بیشتری انجام دهید سعی نکنید از
کاه کوه بسازید .شما نشان دادهاید که انرژی زیادی دارید و میتوانید
پیشــرفت کنید.بنابراین وقتی دیگران شما را جدی میگیرند نباید
گله و شکایت کنید.

مطلبي هســت كه تمايل داريد آن را همان طور كه هست براي
ديگران بيان كنيد اما گفتن عين حقيقت كمي مشــكل است .هر
كسي دوست دارد كه مورد تحسين ديگران باشد اما اگر موضوعي
براي تحسين و خوشحال كردن آن ها پيدا نكرديد ،بهتر است كه
افكارتان را براي خودتان نگه داريد.

امروز دوست داريد كه از نظر احساســي بسيار آزاد و رها باشيد و
توقعات و درخواستهاي ديگران دســت و پاي شما را نگيرد .ولي
آيا اين امكان پذير است ،يا اينكه باالخره ،از دست افراد نزديكتان
رنجيده خاطر خواهيد شد؟ باالخره تكليف شما با آنها چيست؟

شما عاشق آزادی و اســتقالل خود هستید ،اما امروز کسی سعی
می کند جلوی آزادی شما را بگیرد و در شما احساس ترس از عدم
آزادی ایجاد کند .اولین کار برای جلوگیری از بروز هر نوع مشکلی
این است که از افراد حسود مالکیت طلب و ریاستمآب دوری کنید.

بار دیگر رفتار متغییر دارید و صبر همه را از بین بردهاید .اگر کسی
واقع ًا عصبانی شد تعجب نکنید .بهتر است برایش توضیح دهید که
این کار را عمدا ً نمیکنید و پر از ایدههای متفاوت هستید.

احساسات شــما ظاهرا ً درست است .و هنوز شما به وسیله رفتار
کسی گیج شدهاید .بهتر است گاهی تنها باشید و خودتان را روی
حق تقدمها متمرکز کنید .و شما رؤیاهای زیادی را برای پیگیری
دارید این طور نیست؟

سرطان
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حوت
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 شطرنج 		
نوبت مهره های سفید است ،شما باید با
دو حرکت مهره سیاه را مات کنید.
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این مجموعه تلویزیونی در نگاه کلی به موضوع اقتصاد
مقاومتی ،کارآفرینی و حمایت از تولید ملی اشاره دارد
که در  ۲۶قسمت  ۴۵دقیقه ای نگارش شده است.
گفته می شود ،ازدواج جوانان ،قاچاق محصوالت پزشکی
و دارویی از موضوعات حاشــیه ای ایــن مجموعه بوده
و قصه جوانی است که نســبت به اعضای خانواده خود
احساس مسئولیت می کند و ســعی دارد در مشکالتی
که برای دیگران پیش می آید یاری شان دهد( .ودصعم)

«درخشش ابدی یک ذهن شفاف»
در تلویزیون

آهوبره ـ اختراع ـ برومند ـ پریدوش ـ تیوری ـ ثریا ـ جراید ـ چنبر ـ حوادث ـ
خلبان ـ دخالت ـ ذلیل ـ ردیف ـ زیبایی ـ ژولیده ـ ساری ـ شمع ـ صداقت ـ
ضیافت ـ طریقه ـ ظاهر ـ عدلیه ـ غوزه ـ فردا ـ قند ـ کعبه ـ گرجستان ـ لولو
ـ موازی ـ نمایش ـ وارث ـ هوش ـ یاد.
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برادران فلم ســاز افغانی که با  ۲فلم ســینمایی خود
نماینده کشور افغانســتان در اسکار بودهاند ،این روزها
فلمنامه یک ســریال را در تلویزیون در دست بررسی
دارند.
ســایه بان عنوان فلمنامه ای اســت که مشترک ًا توسط
سعید دولتخوانی و جمشید محمودی به نگارش در آمده
و در صورت تایید تلویزیون ،توســط جمشید محمودی
کارگردانی و نوید محمودی تهیه خواهد شد.

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

جایزههای فرانسوی
به دور دوم رسیدند
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ساخت مجموعه تلویزیونی
“سایهبان”
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اسب را در خانه  E 5حرکت دهید.
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بهتریــن تدوین و بهترین فلمنامــه اوریجینال از جوایز
بفتا شد« .اســتیو گولین» تهیهکننده این فلم با نسخه
تلویزیونی آن هم همکاری میکند .گفته میشــود «زو
بورو» برای نگارش فلمنامه این پروژه انتخاب شده است.
داســتان «درخشــش ابدی یک ذهن شــفاف» درباره
کلینیکی اســت که خاطرات افراد را به صورت انتخابی و
خودخواسته پاک میکنند« .کلمنتاین» و «جوئل» زوجی
هســتند که به صورت داوطلبانــه میخواهند خاطرات
مشترکشان را از بین ببرند اما حتی بعد از فراموشی هم
به سمت یکدیگر کشیده میشوند.

«جیسون بورن»

 ۴۰۰میلیون دالری شد

فروش جهانی پنجمین قســمت از مجموعه فلمهای اکشــن
«بورن» از مرز  ۴۰۰میلیون دالر عبور کرد.
به نقل از ورایتی« ،جیســون بورن» با فروش  ۱۶۱.۸میلیون
دالری در آمریکا و  ۲۳۸.۶میلیون دالری در گیشه بینالملل،
پرفروشترین قسمت از این مجموعه فلم در گیشه خارجی و
دومین فلم پرفروش از حیث فروش جهانی نام گرفت.
قســمت جدید از مجموعه فلمهای «بورن» درآخرین هفته
نمایش در ســینماهای جاپان به روی پرده رفت و در مجموع
در  ۵۱بازار بینالمللی به پرفروشترین قســمت از این سری
فلم تبدیل شد که در این میان سینمای چین با  ۶۶.۳میلیون
دالر بهترین بازار خارجی «جیســون بورن» بود و پس از آن
سینماهای انگلیس با  ۳۰.۳میلیون دالر ،کوریای جنوبی (۱۹.۱
میلیون دالر) ،اســترالیا ( ۱۶.۷میلیون دالر) و فرانسه (۱۱.۶
میلیون دالر) قرار دارند .کارگردانی فلم «جیســون بورن» بر
عهده «پل گرینگراس» بوده اســت که پیشتر ساخت دو فلم
«برتــری ورن» و «اولتیماتوم بــورن» را نیز در این مجموعه
بر عهده داشته اســت و «تام لی جونز»« ،آلیسا ویکالندر» و
«ونیسنت کسل» از جمله بازیگران آن هستند .اولین قسمت
از این مجموعه فلم با عنوان «هویت بورن» در ســال  ۲۰۰۲به
کارگردانی «داگ لیمان» و با بودجه  ۶۰میلیون دالری ساخته
شــد و به فروش جهانی بیش از  ۲۱۴میلیون دالر دست یافت.
قسمتهای دوم و ســوم این مجموعه را «پل گرینگراس» با
عنوان «برتری بورن» و «اولتیماتوم بورن»کارگردانی کرد که
در مجموع به فروش جهانی بیش از  ۷۲۰میلیون دالر رسید.
«میــراث بورن» قســمت چهارم از مجموعــه فلم موفق به
کارگردانی «فرانک مارشــال» بود که در سال  ۲۰۱۲ساخته
شد و این بار «جرمی رنر» در نقش یک مامور اطالعاتی به نام
«آرون کراس» جایگزین «مت دیمون» شد و این فلم به فروش
 ۱۲۵میلیون دالری در گیشه جهانی دست یافت.
رکورد فروش جهانی در این مجموعه در اختیار فلم «اولتیماتوم
بورن» اســت که در سال  ۲۰۰۷به فروش جهانی بیش از ۴۴۲
میلیون دالر دست یافت.

دایان کیتن جایزه یک عمر
دستاورد هنری میگیرد

بنیاد فلم آمریکا با اهدای چهــل و پنجمین جایزه یک عمر
دستاورد هنری از دایان کیتن بازیگر برنده جایزه اسکار تقدیر
میکند .معتبرترین جایزه بنیاد فلم آمریکا هشــت جون طی
مراسمی در شهر لسآنجلس به این بازیگر اهدا خواهد شد.
هاوارد اســترینگر رئیس هیئت امنای بنیاد فلم آمریکا گفت:
«دایان کیتن یکــی از محبوبترین بازیگــران زن فلمهای
آمریکایی اســت .مهارت او در ایفای نقشهای کمدی و درام
بینظیر است .با خلق شخصیتهای قدرتمند در کنار بازی در
ش شخصیتهای آسیبپذیر در دل تماشاگران جای گرفته
نق 
است .آثار او در زمینه کارگردانی و تهیهکنندگی گواه دیگری
بر شور و شوق به هنر و استعداد بیمرز این هنرمند است».
کیتن طی پنــج دهه فعالیــت در عرصه ســینما در کنار
نقشآفرینــی در آثار کمدی ،در درامهای مشــهوری چون
«پدرخوانده» نیز نقشآفرینی کرده اســت .او برای بازی در
فلم «آنی هال» به کارگردانی وودی آلن جایزه اسکار بهترین
بازیگر زن را از آن خود کرد .این بازیگر برای نقشآفرینی در
فلمهای «اتاق ماروین»« ،ســرخها» و «یکی باید کوتاه بیاد»
نامزد جایزه اسکار شد.
این بازیگر در زمینه کمدی کارنامه پرباری دارد .او در بسیاری
از فلمهــای وودی آلن از جمله «در خواب فرورفته»« ،معمای
قتل منهتن»« ،عشق و مرگ» و «منهتن» نقشآفرینی کرده
است.

