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October 22 ,2016

خبرسازترین فلم علمی تخیلی
 2017ساخته می شود

جشنوارهبینالمللیفلمزنان-هرات
با حضور سینماگران ایرانی در کابل

چهارمین دور ‹جشنواره بینالمللی فلم زنان  -هرات ‹با
حضور فیملسازانی از ایران ،هند ،آمریکا ،ایرلند و ایتالیا
روز چهاشنبه  ۱۹اکتبر در کابل آغاز شد.
در این جشنواره که برای  ۴روز ادامه دارد ۲۰۰ ،فلم از ۲۰
کشور جهان با موضوع زن به رقابت گذاشته شده است.
در جشنواره امســال که در باغ بابر در کابل برگزار شده،
از ایران رخشــان بنی اعتماد ،کارگردان و مهناز افشار،
بازیگر به عنوان مهمانان ویژه و فاطمه معتمد آریا ،بازیگر

به عنوان عضو هیات داوران شرکت دارد.
داوران جشنواره امســال از کشــورهای هند ،ایرلند،
آمریکا ،ایران و افغانســتان حضــور دارند و منتخبی از
فلمها ازکشــورهای مختلف از جمله افغانســتان ،هند،
میانمار ،ترکیه  ،فرانســه ،مصر ،ایتالیا ،بریتانیا ،بلژیک،
ایران ،روســیه ،آمریکا ،لبنان ،ویتنام ،چین ،بنگالدش،
قزاقســتان ،آلمان ،پرتگال و کوریــای جنوبی به رقابت
میپردازند.

به گفته برگزارکنندگان ،در جشــنواره امسال عالوه بر
تقدیر از فلمها ،کارگردانها و عوامل فلمهایی که هیأت
داوران برمیگزیننــد ،یک تندیس ویــژه برای منتخب
مردمی در زمینه فعال حقوق زنان نیز اهدا خواهد شد.
‹جشــنواره بین المللی فلم زنان  -هرات ‹ ،در سال ۱۳۹۱
راه اندازی شد و اولین جشنواره فلم زنان در منطقه است
که در ســه دور گذشــته خود میزبان حدود  ۱۰۰۰فلم از
کشورهای مختلف جهان بوده است( .بی بی سی)

انتشار رمانی جدید از خالق
«ارباب حلقه»

داســتانی عاشقانه و افســانهای از «جی.آر.آر تالکین»،
نویســنده معروف انگلیسی ســال آینده میالدی برای
اولینبار منتشر شود.
به نقل از گاردین« ،برن و لوتین» داســتان عاشقانه میان
یک انسان و پری یکی از مجموعه نوشتههای «جی.آر.آر
تالکین» ،نویسنده فقید انگلیسی است که قرار است برای
اولینبار به چاپ برسد .این داستان عاشقانه آنقدر برای
«جی.آر.آر تالکین» اهمیت داشــته که نام شخصیتهای
اصلی آن روی ســنگ قبر «تالکین» و همسرش حکاکی
شده است .داســتان این فلم درباره عشق میان «برن»
یک انسان و «لوتین» یک پری است ،پدر «لوتین» با این
ازدواج مخالف است؛ به همین دلیل وظیفه غیرممکنی به
او محول میکند .روی سنگ قبر «تالکین» نام او «برن» و
نام همسرش که «ادیث» نام داشت «لوتین» حکاکی شده
است« .هارپر کالینز» که قرار است رمان «برن و لوتین»
را در ماه می  ۲۰۱۷منتشر کند گفت :این داستان در سال
 ۱۹۱۷و زمانی که «تالکین» از شهر ُسم فرانسه بازگشت
نگاشته شده و «کریســتوفر تالکین» ،فرزند «تالکین»

این داستان را از مجموعهای گسترده از متون استخراج
و ویرایش کــرده و تصویرگری آن نیز بر عهده «آلن لی»
بوده اســت .تالکین که مدت  ۳۰سال استاد زبانشناسی
تاریخ در دانشگاه آکســفورد بود ،عالوهبر آثار معروفی
چون «ارباب حلقهها» و «هابیت» ،آثار داســتانی دیگری
به نامهای «ســیلماریلیون»« ،ماجراهای تام بامبادیل» و
«میرود راه پیوسته تا آنســو» و کتاب دیگری را با نام
«شــهرت پس از مرگ» که یک اسطورهشناسی خیالی
برای گذشــتهی دور زمین است ،نوشتهاست .تالکین در
سال  ۱۹۶۱توسط دوستش «سی .اس لوییس» ،نویسندهی
«وقایعنــگار نارنیا» به هیــأت داوران جایزهی نوبل در
ســویدن معرفی شــد ،اما این گروه با عضویت افرادی
چون «گراهام گرین» و «ای .ام .فورســتر» تالکین را از
دور رقابت حذف کردند و «ایوو آندریک» را شایســتهی
دریافت این جایزهی مهم دانستند .طبق اسناد یافتشده
در آرشــیو آکادمی نوبل ،دلیل اعطا نشدن جایزهی نوبل
ادبیات به تالکین ،داســتانگویی ضعیف او در سهگانهی
«ارباب حلقهها» بوده است.
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ماه امروز عالمت خاکی باکره شــده و شــما را وارد حالت روحی
انزوا طلبی و تفکر عمیق خواهد کرد .اگر قدرت انتخاب داشــته
باشــید ،نمی خواهید وقت خود را با افرادی که خیلی خوب نمی
شناسیدشــان ،بگذارانید چرا که احساس میکنید در حال حاضر
توانایی رویارویی با آنها را ندارید..

عقرب

شاید الزم باشــد یادآوری کنم که شما اســتعداد و توانایی ایجاد
تغییــرات مثبتی را در زندگی تان دارید .بروید بیرون و تا جایی که
امکان دارد افراد جدیدی را مالقات کنید .لذت ببرید مطمئن ًا از این
کار خوشحال می شوید.

امروز به خودتان مغرور هستید .بنابراین حتم ًا الزم است تغییراتی
در ظاهرتان به وجود آورید.جلوی آیینه بایستید و فکر کنید که
چه تغییراتی الزم است انجام شود.الزم نیست که به طور کل همه
چیز را عوض کنید اما ظاهرتان را به روز در آورید.

امروز هر اتفاقي كه غير منتظره صورت ميگيرد را بايد خوب بررسي
كنيد؛ زيرا منافع آن ضررهايش را تحت الشعاع قرار ميدهد .دوست
نداريد زياد در جمع باشــيد؛ زيرا به طور ناگهاني انرژيتان از بين
رفته است.

امروز خيلي ها در اجتماع به شــما نياز دارند و شما در موقعيتي
هستيد كه آنچه بيشتر با برنامه شــما جور است و بدردتان مي
خورد را انتخاب كنيد يا طبيعت معاشــرتي كه شما داريد احتماالَ
يك جمع و جريان مهــم اجتماعي را انتخاب خواهيد كرد تا يك
جريان كم اهميت و ساده.

جوزا

سرطان

قوس

سعی کنید زیاد مســؤولیت قبول نکنید و اگر نه خودتان را تحت
فشــار زیادی قرار میدهید .انعطاف پذیری در حال حاضر ضروری
اســت .اگر میخواهید دعوت دیگران را بپذیرید ،در مقابل برنامه
روزانهتان سخت گیری نکنید.

جدی

امروز ماه وارد عالمت عقرب شــده و به شــما يادآور مي شود كه
مراقب دارایيهاي زندگي خود باشيد .در حال حاضر بايد نيم نگاهي
به زندگيتان انداختــه و آن را مرور كنيد تا ببينيد كه چه كارهايي
به نتيجه رســيده و چه كارهاي بي ثمر باقي مانده اســت .راجع به
زمينههايي فكر كنيد كه ميتواند منجر به ترقي شما شود و ببينيد
كه چگونه اين امر به وقوع خواهد پيوست.

دلو

اسد

سنبله

امروز می توانید دو راه انتخاب کنید.یا بیرون بروید و با دیگران در
معاشرت باشید و درنتیجه پول بیشتری به دست آورید یا می توانید
در خانه بنشینید و استراحت کنید.

تریلر رسمی انیمیشن
«بچه رئیس» منتشر شد

2445

میزان

بايد به روابطتان اهميت بيشــتري بدهيد .مي توانيد انتظار تركيب
كار و تفريح را با هم داشته باشيد.

به گفته مســئوالن ،در برنامه سینمای فارسی زبانها «به
آثار ســینماگران جوان و نوکار توجه خاص» شده است.
همچنین ،در روزهای برگزاری جشنواره «دیدار» آثاری از
سینمای مغولستان هم به تماشاچیان معرفی شد.
جایزهی جشــنواره دیدار تاجیکســتان ،دومین جایزه
بینالمللی برادران محمودی طی یک هفته اخیر اســت و
چهار روز پیش نویــد محمودی تقدیر ویژه هیات داوران
فستیوال بوسان را برای فلم «رفتن» دریافت کرد.

ارتفاع ـ برنامه ـ تشــنگی ـ ثبات ـ جوشان ـ چهارشانه ـ حسین ـ خواجه ـ
دانشیار ـ ذلت ـ رخساره ـ زمینه ـ ژولیده ـ ساعت ـ شکر ـ صادق ـ ضربه ـ «الک بالدوین» با وجود آن که در سال  ۱۹۸۰دوران حرفه ای
طلوع ـ ظهور ـ عالی ـ غدیر ـ فرسخ ـ قضاوت ـ کنیز ـ گلنار ـ لبیک ـ میزبان بازیگری خود را آغاز کرد ،همواره در تولید فلم ها و ســریال
های تلویزیونی متعدد نقش داشــته است .وی در فلم هایی
ـ نوپرداز ـ وسوسه ـ هویت ـ یغماگر.

 جواب بازی با اعداد

جواب هدف

2533

مهمانانی از  ۱۳کشور از جمله روسیه ،هند ،افغانستان،
سوئیس ،گرجستان ،قزاقســتان ،قرقیزستان ،آلمان،
ارمنســتان ،جمهوری آذربایجان و اســتونیا ،در این
جشنواره حضور خواهند داشت.
در چارچوب این جشنواره نمایش فلم تحت عنوان بخش
«گفتوگوی تمدن غرب و شرق» و «سینمای کشورهای
ی زبان افغانســتان ،ایران و تاجیکستان» در نظر
فارس 
گرفته 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.
 9 کلمه :خوب
 18 کلمه :متوسط
 27 کلمه :عالی
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جایزهی تاجیکیها برای برادران محمودی

فلم جمشــید محمودی «چند متر مکعب عشق» جایزه
اصلی هفتمیــن فســتیوال بینالمللی فلــم «دیدار»
تاجیکستان را دریافت کرد.
طبق گزارش رسیده ،جایزه اصلی این فستیوال تندیس،
لوح تقدیر به همراه جایزه نقدی است که به فلم «چند متر
مکعب عشق» تعلق گرفت.
در مجمــوع ،بیش از  ۸۰فلم بلند و کوتاه داســتانی در
جشــنواره «دیدار» به نمایش درآمد .ســینماگران و
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فلم «اندروید» به کارگردانی «نیل جانسون» سال آینده
در سنگاپور کلید می خورد.
«آرون پل» بازیگر هالیوودی فلم هایی همچون «موسی»
و «نیاز به ســرعت» برای بازی در فلم «اندورید» جلوی
دوربین خواهد رفت.
این خبر در حاشــیه مراسم بازار ســینمای امریکا در
نیویورک و در گفت و گو «نیل جانســون» با خبرنگاران
مطرح شد.
فلمنامه تریلر علمی تخیلی «اندروید» را «نیل جانسون»
به همراه «اورایلی» نوشته و خودش نیز کارگردانی این
فلم را بر عهده دارد.
«اندروید» ســال آینده فلمبرداری خود را در سنگاپور
آغاز خواهد نمود .هنوز در مورد سایر بازیگران این فلم

خبری منتشر نشده ست.
داســتان «اندروید» در مورد سفینه ای است که در مدار
نپتون قرار می گیرد .سرنشــینان این سفینه تصمیم می
گیرد بــرای بازیابی حیات و زندگــی در کرات دیگر به
اکتشاف بپردازند.
«پاول» شخصیت اول این فلم تصمیم می گیرد با استفاده
تجهیزات به بازسازی ماشینی همسرش بپردازد ولی در
پایان به همین دلیل جانش تهدید می شود.
«اوگا کورینکف» نقش همســر «پاول» قبل از این در فلم
هایی همچون «« ،»007پخش کننده آب»« ،مصنوعی» و
«آدمکش» به ایفای نقش پرداخته است.
این اولین همکاری «آرون پــل» و «اولگا کورینکف» در
مقام بازیگر در کنار یکدیگر خواهد بود.

امروز ســيارات نيروي عجيبي دارند .به جاي اينكه قرارهايتان
رابرنامه ريزي كنيد ،الزم است كه انعطافپذير و هوشيار باشيد.
مخصوص ًا مهم اســت كه حواســتان را جمع كنيــد؛ زيرا افراد
بياحتياط و كله شق در اطرافتان وجود دارند.

امروز در مســایل مالی خوش شانسی به شما روی می آورد  .شاید
مورد لطف شخصی واقع شوید و یا در جایی از شما دفاع شود حتی
اگر شما از آن بی خبر باشــید .اگر خرید می کنید تخفیف خوبی
میگیرید و همچنین در محل کارتان خبر خوبی میگیرید.

حوت

اگر مطمئن نیســتید که چگونه میتوانیــد در یک مرافعه راضی
بیرون بیایید بهتر است آن را تمام کنید .ممکن است هنوز تحت
احساسات باشید بهتر است چیزی نگویید تا بتوانید عاقالنه ترین
کلماتی را که بتواند منظور شما را درست برساند پیدا کنید.
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نوبت مهره های سفید است ،شما باید با
دو حرکت مهره سیاه را مات کنید.
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اسب را در خانه  D 5حرکت دهید.
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ماننــد «Glengarry Glen Ross»، «Glengarry
 »Glen Rossو « »Rock ۳۰به ایفای نقش پرداخته است.
آقای بالدوین اخیرا به مدت سه هفته در یک شو ،نقش دونالد
ترامپ نامزد ریاســت جمهوری را بر عهده داشت .اکنون نیز
به نظر می رســد کار آینده وی مشخص شده باشد .نخستین
تریلر رســمی انیمیشن «بچهء رئیس» آخرین ساخته کمپانی
مشــهور « ،»DreamWorksمنتشر شده و بالدوین در آن
نقش نوزادی را ایفا می کند که آرمان هایی شــگفت انگیز و
حرفه ای دارد .انیمیشــن جدید ،برای جلب نظر تمامی عالقه
مندان به سینما در هر سنی در نظر گرفته شده است« .استیو
بوشــمنی» نیز در این فلم به جای فرد شرور صحبت خواهد
کرد .این اثر که کارگردانی آن را «تام مک گراث» (کارگردان
انیمیشن ماداگاسکار) بر عهده خواهد داشت ،بر اساس کتابی
با همین نام ،نوشته «مارال فریزی» ساخته شده است.
شرکت « »DreamWorksو کارگردان ماداگاسکار ،از شما
برای دیدن غیر عادی ترین بچه دنیا دعوت می کنند .او کت
شلوار می پوشد و اَل ِک بالدویک هم به جای آن حرف خواهد
زد .فلم «بچهء رئیس» ،به خوبی تاثیر ورود یک بچه جدید به
خانواده را نشان خواهد داد و مســئله را از دیدگاه پسربچه
ای  ۷ســاله به نام تیم ،بررسی خواهد نمود .این فلم ،اهمیت
خانواده را به تصویر می کشــد و اثری هنری برای تمام سنین
به شمار می رود.

«ویلی وانکا» به کارخانه
شکالت سازی بر میگردد

کمپانی «وارنر بروس» و «دیوی هیمن» تهیه کننده سینما به
بازسازی شخصیت مشهور سینمای کودکان می پردازند.
کمپانی «وارنر بروس» و «دیوی هیمن» تهیه کننده ســینما
به بازسازی «ویلی وانکا» شخصیت مشهور سینمای کودکان
می پردازند .بعد از کمک به ساخت «هری پاتر» و «حیوانات
عجیب و جایی که باید پیدایشــان کنید» این دو تهیه کننده
بزرگ سینمای هالیوود به بازسازی شخصیت فلم «ویلی وانکا
و کارخانه شکالت سازی»خواهند پرداخت.
نسخه اول این فلم در سبک فانتزی و موزیکال به کارگردانی
مل اســتوارت است که در سال  1971منتشر شد .از بازیگران
آن میتــوان به جین وایلدر ،جک آلبرتســون و روی کینیر
اشــاره کرد .بعد از آن فلمی با نام «چارلی و کارخانه شکالت
سازی» با بازی «جانی دپ» که مورد استقبال مخاطبین قرار
گرفت اما با ویلی وانکای واقعی فاصله زیادی داشت.
بر اساس آخرین اخبار «دیوی هیمن» تمامی حق انتشار این
شــخصیت را خریداری کرده و ساخت این فلم به زودی وارد
مرحله پیش تولید خواهد شــد .جین وایلدر بازیگر اول نقش
ویلی وانکا چندی پیش بر اثر کهولت سن درگذشت تا نتواند
ساخت دوباره ای از شخصیت خود را ببیند.

