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فلم ‹رفتن› محصول سینمای مشترک افغانستان و ایران در کشمکش اسکار
پناهجویی به عنوان یک بحث مهم و خبرســاز عصر
ما شــکل گرفته ،به ویژه برای آنانی که طعم تلخ آن را
چشیده اند .ســیر حرکت پناهجویان با هیجان همراه
است.
تصامیم مهم عجوالنه گرفته میشــوند و برنامهها هر
لحظه در حال تغییر اند.
فلم «رفتن» در کنار داســتان عشــقی به این همه
سرگذشتها منصفانه پرداخته و ماجرا و حقایق ناگوار
پناهندگی را به تصویر کشیده است.
فلم «رفتــن» به عنوان نماینده افغانســتان به بخش
فلمهای خارجیزبان اسکار معرفی شده بود اما بعدا از
فهرست نهایی فلمهای راه یافته به اسکار حذف شد.
نوید محمــودی ،کارگردان این فلــم در گفتوگو با
بیبیسی در مورد دلیل راه نیافتن «رفتن» به فهرست
نهایی اســکار گفت« :یک تن از فلمســازان افغان به
کمیته گزینش اســکار به شــرایط فلم رفتن اعتراض
کرده .به دلیل اینکه چرا فلم خودش به اسکار معرفی
نشده است».
آقای محمودی از کســی نام نمیگیرد ،ولی میگوید
تالش برای برگرداندن فلم «رفتن» به جشنواره اسکار
جریان دارد و او امیدوار است این فلم به اسکار برگردد.

جنجال به زمانی بر میگردد که عدهی از دستاندرکاران
ســینما در نخســتین فرصت فلم «رفتن» را مانند
فلم «چند متر مکعب عشــق» محصولی از ســینمای

افغانستان نپذیرفتند.
به باور آنها این فلمها ســبک سینمای ایران را منعکس
میکنند ،هردو در ایران صحنه برداری شــدهاند و پس

نامزدهای مستند کوتاه اسکار
معرفی شدند

آکادمی اسکار نام  ۱۰فلم را به عنوان نامزدهای بخش
مستند کوتاه رقابتهای این دوره اعالم کرد.
هالیوود ریپورتر نوشــت :آکادمی علــوم و هنرهای
سینمایی اسکار اسامی  ۱۰برگزیده بخش مستند کوتاه
این دوره از این رویداد مهم سینمایی را اعالم کرد.
«جعبه بریلو»« ،روابط نزدیک»« ،در آســتانه مرگ»،
«ویلن جو»« ،خانه میوت»،
« ۴.۱مایل»« ،فریم ،»۳۹۴
ِ
«ســمت دیگر خانه»« ،وطنم» و «کالههای سفید» به
عنوان نامزدهای اولیه این دوره از رقابتهای مســتند
کوتاه اسکار معرفی شدهاند.

تولید آنها نیز در ایران انجام شده است.
هرچند هر دو فلم زندگی پناهجویان افغان را ترســیم
میکننــد و نقشهای مرکزی آنهــا را هنرمندان افغان
تمثیل کردهاند.
نوید محمودی میپذیرد که این فلمها محصول مشترک
سینمای افغانستان و ایران هستند.
چون دوربیــن ،کار فنی و دیگر کارها را همکاران ایرانی
شان انجام دادهاند .اما ســه اصل مهم فلم کارگردانی،
فلمنامه و تهیه کردن توســط او و برادرش جمشــید
محمودی انجام شده است.
او گفت« :فلم های داشتیم از کسانیکه تابعیت کشورهای
اروپایی یا آمریکای شمالی را دارند .فلم های شان به نام
افغانستان معرفی می شوند .من و جمشید فقط تابعیت
افغانستان را داریم».
نوید و جمشــید در کودکی به ایران پناهنده شــدند و
پس از پایان لیســه به انجمن ســینمای جوان در ایران
راه یافتند که در شبکههای تلویزیونی ایران در ساختن
فلمها و سریالهای تلویزیونی سهم بارزی داشتند.
نوید الگویش را امیر نادری میخواند که فلم «دونده» به
کارگردانی آقای نادری باعث شوق و عزم این دو برادر به
سینما شد( .بی بی سی)

بازگشت»جکی چان» با انیمیشن
«عملیات آجیلی »2به سینما

از میان ایــن  ۱۰اثر،پنج فلم به عنوان نامزدهای نهایی
انتخاب میشوند.
برگزیدگان نهایی بخش مســتند کوتاه هشتادونهمین
دوره جوایز اسکار روز  ۲۴جنوری  ۲۰۱۷معرفی خواهند
شد.
مراســم اعطای جوایز سینمایی اسکار روز  ۲۶فبروری
ســال آینده میالدی در لسآنجلس برپا خواهد شد و
شبکه «ای.بی.سی» پخش مستقیم آن را به روی آنتن
میبرد .مراســم اسکار هر ساله به صورت زنده در ۲۲۵
کشور مخاطبان را پای تلویزیون مینشاند.

«ویــل آرنت» و «برنــدن فریزر» به ایفــای نقش می
پرداختند.
«عملیات آجیلی  »2با تغییراتی در عوامل مراحل ساخت
خود را آغاز نمود و در گام اول «کال برانکر» کارگردانی
اثر را بر عهده گرفت.
«ویل آرنت»« ،کاترین هیگل» و «برندن فریزر» همچون
نســخه اول در انیمیشن حضور دارند اما «لیام نسیون»
در نســخه دوم اثر غایب است و به جای او در ای نسخه
«جکی چان» در نقش آقای فانگ به پروژه اضافه شــده
اســت .گران قیمت ترین بازیگر آســیا عالوه بر این
انیمیشــن بازی در فلم های «پسر کارته  »2و «ساعت
شلوغی  »4را در پیش دارد.

گران قیمت ترین بازیگر آســیا عالوه بر این انیمیشن
بازی در فلم های «پسر کارته  »2و «ساعت شلوغی »4
را در پیش دارد.
انیمیشــن «عملیات آجیلی»  2در ژانر کمدی هیجان
انگیز « 18مِی»  2017در ســینماهای امریکای شمالی
اکران خواهد شد.
«جکی چان» بازیگر مطرح آســیایی که به تازگی 62
سالگی را پشت ســر نهاده صداپیشگی در نسخه دوم
انیمیشن «عملیات آجیلی» را بر عهده گرفته است.
نســخه اول این انیمیشــن پرفروش در سال  2014به
کارگردانی «پیتر لیپنیوتیس» روانه ســینماها شد و در
آن بازیگرانی همچون «لیام نیسون»« ،کاترین هیگل»،
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جواب سودوکو شماره

نوح ـ حســن ـ حسین ـ
سن ـ ســنا ـ سند ـ نو ـ
نحو ـ نادی ـ دین ـ داین ـ
این ـ نوا ـ نوید ـ نود ـ نی ـ
انس ـ انیس ـ دنی ـ سینا ـ
دوان ـ دیوان.
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میزان

حمل

شــايد اگر بدانيد كه چند روز آينده تغييراتــي صورت مي گيرد
پافشــاري در مورد يك موضوع خاص برايتان مضحك باشــد .اما
درست نيســت كه با هر موضوعي كه بر خالف عقيده شخصي تان
است كنار بياييد.

ثور

در چند روز آینده مسایل زیادی پیش میآید که مشکل میتوانید،
این شــرایط را کنترول کنید .این موضوع شما را از بیحوصلهگی،
تکراری شدن شرایط و نارضایتی نجات میدهد.

جوزا

در محل كار بيشــتر روزها مفيد و كمكرسان هستيد استعدادهاي
شــما واضح هســتيد و در زندگي خصوصيتان هم مثبت انديش
هســتيد .امشب بايد مراقب وسایل شــخصي يك نفر باشيد و اين
مسئله باعث ميشود عصبي شــويد .اكنون زماني نيست كه تنها
باشيد بنابراين با ديگران بجوشيد.

سرطان

سرتان را باال بگیرید! احساس بسیار بدی دارید و اگر اجازه دهید
جریانات فکری شــما را از پای در خواهند آورد .همچنین شــما
احســاس بدی راجع به مطلبی دارید که بهترین کاردر این زمان
این است که کاری اساسی در رابطه با آن انجام دهید.

عقرب

گاهی اوقات بیان احساسات بسیار مشــکل می باشد مخصوص ًا
زمانی که خیلی عمیق باشــند .خیلی وقتها ســعی میکنید اما
نمیتوانید آن را ابراز کنید .به هر حال هم من و هم شما میدانید
که اگر احساساتتان را بیان نکنید روابط دوستی از هم می پاشد.

قوس

حركت پســگرد مركوري به خرابــكاري در جنبههاي خاصي از
زندگي شــما ادامه ميدهد .در ارتباطات با ديگران مشكالتي به
وجود ميآيد كه باعث عصبانيت و دلخوري شما ميشود ولي بايد
چشــم خود را فرو دهيد و صبور باشيد .اين كار سادهاي نخواهد
بود و آن را به چشم يك مبارزه ببينيد تا يك نوع خودآزاري.

جدی

روزی که انتظار ندارید .به شــما الهام میشــود .امروز یکی از آن
روزها ســت .اگر میخواهید خانهتان را عوض کنید ،میتوانید خانه
رؤیاییتان را بدون هیچ تالشی پیدا کنید.

اگر در رابطه با كارتان نياز به انجام يك كار اجتماعي داريد و اگر
همسرتان را هم با خود مي بريد ،از بحث و مشاجره دوري كنيد.
ســعي كنيد خيلي واضح تملق گويي نكنيد؛ زيرا با اين كار حتم ُا
بازنده ميشويد.

در مورد شركتي كه امروز ميخواهيد به آن جا برويد ،كمي دقيقتر
باشيد .اشــخاص به خصوصي در آن اطراف پرسه ميزنند كه گرچه
قلب مهربان شما ميخواهد آنها را شــاد كند آنها به زودي شما را
غمگين كرده و احســاس بدي براي شــما باقي ميگذارند .در حال
حاضر نگرانيها چندان دور از افكار شما نيستند.

دلو

اسد

سنبله

مراقب یکی از دوستان باشید؛ زیرا متأثر و غمناک است و به توجه
شــما نیاز دارد .احساس آنها بر شما اثر میگذارد و شما هم غمگین
میشــوید .ســعی کنید با آنها همدردی کنید ،اما زیاد در مسایل
خصوصی آنها دقیق نشوید.

«هالک» به کمک «ثور»
می آید

نســخه ســوم فلم ابرقهرمانی و پرفروش «ثور» با نام فرعی
«راگناروگ»  3نوامبر سال  2017اکران خواهد شد.
نســخه ســوم فلم ابرقهرمانی و پرفروش «ثور» با نام فرعی
«راگناروگ»  3نوامبر سال  2017اکران خواهد شد.
«ثور :راگنــاروک» فلمی ابرقهرمانی بــه کارگردانی «تایکا
وایتیتی» و نویسندگی «استفانی فولسوم» است که بر اساس
شــخصیت خیالی ثور از شــرکت مارول کامیکس در دست
ساخت است.
این فلم دنبالهای بــر فلمهای ثور ( )2011و ثور :دنیای تاریک
( )2013محســوب میشــود و همچنین هفدهمین فلم در
فهرست فلمهای دنیای سینمایی مارول به شمار میرود.
در این فلــم بازیگرانی همچون «کریس همســورث»« ،تام
هیدلســتون»« ،ادریس البا»« ،آنتونــی هاپکینز»« ،کیت
بالنشت»« ،تسا تامپســون»« ،جف گلدبلوم»« ،کارل اوربان»
و «مارک روفالو» ایفای نقش میکنند.
این محصــول کمپانی والت دیزنی به تهــی کنندگی «کوین
فیگ» فلمبرداری خود را آغاز نموده تصاویری از پشت صحنه
آن منتشر گردیده است.
نکته بارز این قسمت از «ثور» حضور «مارک روفالو» در نقش
بروس بنر و یا همان «هالک» اســت که بــرای نجات جهان
«آزگارد» و مقابله با «الکی» برادر «ثور» به آســمان سفر می
کند.

بازگشت کارگردان «ارباب
حلقه ها»
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آسیب ـ ادیبانه ـ باتجربه ـ پریزاد ـ ترفند ـ ثریا ـ جلگه ـ چگونه ـ حکمران
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جواب هدف

2215

کمپانی ســازنده انیمیشــن محبوب «واالس و گرومیت» ،از
ساخت قسمت دوم فلم سینمایی «بره ناقال» خبر داد.
«گاردین» نوشت« :آردمان» کمپانی سازنده انیمیشن معروف
«واالس و گرومیت» اعالم کرد که ساخت قسمت دوم فلم «بره
ناقال» از جنوری  ۲۰۱۷کلید میخورد.
«ریچارد اســتارزاک» که کارگردانی قســمت اول این فلم
انیمیشنی را بر عهده داشــت ،همکاری خود را با این پروژه
ادامه میدهد.
«دیوید اسپراکستون» مدیر اجرایی این پروژه و خالق «واالس
و گرومیت» درباره قســمت جدید «بره ناقال» گفت :این گله
هیجانزد ه اســت تا دوباره وارد یک ماجرای بزرگ سینمایی
شــود؛ یک کمدی پر سروصدا که آنها را به درجه باالتری از
حماقت میرساند.
«شــان» یا همان «بره ناقال» در اصل یکی از شــخصیتهای
انیمیشن برنده اسکار «جستن از خطر» ()A Close Shave
بود که بعدها با محوریت آن ،سریالی تلویزیونی ساخته شد.
انیمیشــن موفق «بره ناقال» از سال  ۲۰۰۷از شبکه «سی .بی.
بی .سی» پخش میشود .فلم سینمایی آن هم در سال ۲۰۱۵
به روی پرده رفت و بیش از  ۱۰۶میلیون دالر در سرتاسر جهان
فروش داشت.

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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«بره ناقالی »۲
ساخته میشود

امروز مراقب رفتارتان باشــید و گرنه هر گونه رفتار احساســی
نسنجیده خودخواهانه یا مغرورانه شــما سبب میشود که هیچ
دوســتی پیدا نکنید .اگر بتوانید با این روش نســبت به خودتان
آگاهی پیدا کنید پیشــرفت زیادی میکنید .جذب شدن به سمت
افراد جذاب یا دارای ایدههای بزرگ بسیار وسوسه انگیز است.

حوت

اولين بار خلوص و پاك چشمي تو بود كه راه را بر تو باز كرد ،اينك
تنها تالش و كوشــش صميمانۀ توست كه ميتواند تو را به مقصد
برساند.
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پیتر جکســون تهیه کننده ،نویســنده و کارگردان مطرح
هالیوود این بار با اقتباســی از رمان «ماشــین های فانی» به
سینمای جهان باز خواهد گشت.
بر اساس اعالم نشــریه «گاردین» کارگردان مطرح فلم هایی
همچون «ارباب حلقه ها»« ،تن تــن» و «هابیت» این بار در
اقتباســی تازه از رمان مشهور «ماشــین های فانی» نوشته
«فیلیپ ریوو» پروژه ای تازه را آغاز خواهد نمود.
در این پروژه عظیم جکســون عالوه بر تهیــه کنندگی اثر،
نویسندگی آن را نیز بر عهده داشــته و کارگردانی آن را به
«کریستین ریورس» سپرده است.
ریــورس پیش از این در فلم هایی همچون «اســتخوان های
دوست داشتنی»« ،ارباب حلقه ها» و «کینگ کونگ» در مقام
طراح جلوه های ویژه با جکســون همکاری داشته و برای فلم
کینگ کونگ اسکار جلوه های ویژه را دریافت نموده است.
هنوز در مورد زمان اکران این فلم اخبار موثقی ارائه نشده اما
انتظار می رود این پروژه در سال  2018اکران شود.
«ماشین های فانی» بر اساس رمانی با همین نام به آینده جهان
و زمانی که انسان ها برای به دست آوردن منابع با سختی های
فراوانی هستند می پردازد.

نویسنده و تهیهکننده
«سیمپسونها» درگذشت

کوین کوران از خالقان سریال مشهور «سیمپسونها» در ۵۹
سالگی درگذشت.
کوین کورن یک کمدی نویس کهنهکار و تهیهکنندهای که ۱۵
ســال از عمرش را را صرف نوشتن «سیمپسونها» کرد ،روز
پنج شنبه درگذشت.
این نویسنده  ۵۹ســاله  ۶جایزه امی در کارنامهاش داشت و
کارش با «سیمپسونها» را ســال  ۲۰۰۰شروع کرده بود و تا
ســال  ۲۰۱۵با این نمایش موفق تلویزیونی به کار ادامه داد.
او ســه جایزه امی را برای این مجموعه دریافت کرد .به جز
«سیمپســونها» کوران برای «لیت نایت شو با دیوید لترمن»
و «ازداواج کرده  ...با کودکان» نیز مطلب کمدی مینوشت.
به محض اعالم خبر درگذشت او دوستان و همکاران سابق وی
در شبکههای اجتماعی این فقدان را تسلیت گفتند.
دو سال پیش نیز سم سایمون یکی دیگر از آفرینندگان سریال
کارتونی «سیمپسون ها» در سن  ۵۹سالگی درگذشته بود.
پخش ســریال «سیمپسونها» که زندگی یک پدر ناآزموده و
خانواده نه چندان بههنجار او را به تصویر میکشد سال ۱۹۸۹
شروع شد .سال پیش اعالم شــد این انیمیشن که به عنوان
بلندترین سریال تلویزیونی شناخته میشود ،دو فصل دیگر
ادامه مییابد .این سریال به طور میانگین  ۶.۲میلیون تماشاگر
برای هر اپیزود دارد و نزدیک به  ۳میلیون نفر از تماشاگران
آن از رده سنی  ۱۸تا  ۴۹سال هستند.
این نویســنده در منزلش واقع در لسآنجس و بر اثر بیماری
سرطان جان باخت.

