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سرگذشت « ،»Storksیک لک لک پرکار

سینماوتیاتر

در حالت بسيار بد قرار دارد
رييــس افغان فلــم از وضعيت بد ســينما و تیاتر در
افغانستان وعدم توجه حکومت به هنر وفرهنگ شکايت
نموده ،هشدار مى دهد که اگر به اين بخش توجه نشود،
سينما گران دست به تظاهرات خواهند زد.
انجنيرلطيف احمدى رييس افغان فلم در يک نشســت
خبرى در کابل گفت«:ســینما و تیاتر ما در حالت بسيار
بد قــرار دارد ،هيچگونه توليدى وجود ندارد و هيچگونه
ساخت و سازى نيست و هيچگونه توجه دولت به فرهنگ
و هنر نيست ،اين قدر دست کم گرفته شده که يک صدا
را از اينجا بلند کنيم و يک صداى ديگر را خيابانى بسازيم
اين يک هشدار براى حکومت است».
وى مى گويد که تا ســال  ،١٣٧١يک حرکت متوازن در
عرصه هنر و فرهنگ وجود داشــت ،هنرمندان سينما و
تياتر از سوى حکومت آن زمان حمايت و تقديرمى شدند
و براى رشــد ظرفيت هاى شــان کارى هاى روى دست
گرفته مى شد.
به گفته او بعد از ســال  ١٣٧١توجه به سينما و تياتر کم
شد ،در زمان حکومت طالبان «فرهنگ ستيزى آگاهانه و
به دستور بيگانگان» صورت مى گرفت و برخى سينماگران
و فرهنگيان ،کشــور را ترک کردند ،برخى شالق زده مى
شدند و برخى به زندان انداخته شدند.
انجنير لطيف مى گويد که در زمان حکومت حامد کرزى،
هر چند اميدوارى ها براى توجه به هنر و فرهنگ به وجود
آمد اما در اين زمان نيز به اين بخش توجه نشــد و حتى
«کابل تياتر» که در چند مترى ارگ قرار دارد ،بازســازى
نشد.
وى بر سران حکومت کنونى نيز انتقاد نموده افزود«:رييس
جمهــور و رييس اجرايى در کجاى بيانيه هاى شــان به
شــکل تصادفى هنر ،فرهنگ و سينما وجود دارد؟ مثلى
که فرهنگ براى شان يک کلمه نامانوس است ،وقتى که

حکومت جنگ را در اولويت کار خود قرارمى دهد ما مى
گويم که جنگ کار خود را مــى کند و فرهنگ کار خود
را ،بهترين آثار در جريان جنگ ســاخته شده است....
برداشــت من به عنوان يک فرهنگى دســت کم گرفتن
فرهنگ يک استراتيژى وارد شده از بيرون است».
موصوف مدعى شــد که در بيش از يک دهه اخير وزراى
اطالعات و فرهنگ به بخش هاى فرهنگى هيچ برنامه اى
نداشته اند.
وى نبود امکانات مالى براى ســاخت و ســاز فلم و نبود
برنامه هاى رشد ظرفيت براى سينماگران و فرهنگيان را
از مشکالت عمده در اين بخش خواند.
فقير ميوند آگاه مسايل رسانه يى در کشورهاى در حال
جنگ نيز در نشست شرکت داشت و از حکومت خواست
که به هنر سينما و تياتر توجه جدى نمايد.
به گفته او نياز اســت تا بودجه بــراى اين بخش در نظر
گرفته شود ،اســتراتيژى براى رشد هنر و فرهنگ تهيه
شود و کارهاى عملى در اين راستا روى دست گرفته شود.
اما محمد صابرمومند سخنگوى وزارت اطالعات وفرهنگ
به پژواک گفت که سرمايه گذارى باالى رياست افغان فلم
از اولويت هاى اين وزارت محسوب ميگردد .
وى افزود که ســينما گران هيچگاهى ازتوجه اين وزارت
خارج نبوده وبه جشنوارۀ هنرى که درهفته روان اختتام
مى يابد اشاره نموده گفت که درميان صدها فرهنگى که
دراين جشنواره تقدير مى شوند ٤٧ ،سينماگرد شامل مى
باشند .
مومند همچنان ازخريدارى وســايل سينمايى به ارزش
بيش ازدوصدهزار دالربه رياســت افغان فلم نيزياد کرد
وگفت  ،ازاين وسايل برعالوه ســينما گران افغان فلم ،
افراديکه مصروف تهيه فلم هاى شخصى اند نيز استفاده
کرده ميتوانند ( .پژواک)
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ـ نم ـ مــن ـ ما ـ رمان ـ
ضمانت.
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یک استاد و هنرمند پر سابقه در این عرصه و صاحب قوه
خیال پردازی قابل تحسینی است و در استخدام پیکسار
یکی از موفق ترین استودیوهای سازنده کارتون  ۲۵سال
اخیر بوده و یک فلم کوتاه کارتونی وی به نام «»Presto
کاندیدای جایزه اسکار هم شده بود.
کافی است آرزو کنید
سناریوی فلم که نوشته نیکوالس استولر است ،یک خط
عقالیی سرراست را در ترسیم اتفاقات تعقیب می کند و
در عیــن حال از ارائه بداعت های الزم و نوآوری ها غافل
نمی ماند و یکی از موارد جنبی که جذابیت داســتان را
بیشتر می کند ،حضور یک دســته از گرگ ها در مسیر
حرکت تولیپ و رســیدن او به خانه نیت گاردنر اســت
و هدایت این گرگ با دو ســر دســته آنها با نام های الفا
(کیــگان مایکل کی) و بتا (جوردن پیل) اســت .بله ،در
مسیر زندگی این موجودات و همچنین لک لک ماجراجو
که حتــی آدم هم جابجا و از این نقطه به آن نقطه منتقل
می کند ،وقوع هر چیزی و ظهور هر موجودی و هر اتفاقی
قابل تصور و تحقق اســت و کافی است آرزوی آن را در
سر بپرورانید.
هم مدرن گرا و هم سنتی
برخی نکات کمک کرده اســت تا «لک لک ها» دلنشین
تر شوند و به درجات باالتری از کارایی برسند و این فلم
دل تماشاگران را برباید .در این ارتباط تدابیر و ابداعات
کارگردانان فلم و تکه هــای خاصی که رو می کنند ،نیز

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.
 6 کلمه :خوب
 12 کلمه :متوسط
 18 کلمه :عالی

جواب هدف

«( »Storksیا «لک لک ها») کارتونی اســت که طی دو
ماه اخیر فروش زیادی در ســطح جهان داشته و سرشار
از احساسات شیرین است و آن را فیل لورد و کریستوفر
میلر در مقام تهیه کنندگان و نیکوالس اســتولر و دوگ
سوییت لند در مقام کارگردانان مشترک تهیه کرده اند.
در ایــن فلم با یک لک لک پر کار طرف هســتیم که به
دستاوردهایی بیشتر از توان واقعی اش نایل می شود و با
اینکه «لک لک ها» به حد و حدود کارتون قبلی مشترک
لورد و میلر یعنی «لگو» نمی رســد اما اینجا هم ظرافت
فکر و نکته سنجی ها به سبک و سیاق همان فلم برقرار و
اسباب دلگرمی است.
مجهز به صدای نامداران
یک حسن دیگر این انیمیشــن متعلق به بخش کارتون
ســازی کمپانی قدیمی برادران وارنر مانند بســیاری از
کارتون های دیروز و امروز جهــان بهره گیری از صدای
چهره های نام آشــنای سینمای دنیا بر روی کاراکترهای
کارتونی خود اســت و از این چهره ها می توان به اندی
سمبرگ ،کیتی کراون ،جنیفر انیستون و تای بارل اشاره
کرد و بر پایه صدا و احســاس این هنرمندان به سرعت و
از همان ابتدای فلم وارد جریان زندگی کاراکتر استورک
ماونتین (لک لک کوهستانی) می شویم.
او مدتی پیش حرفه اش را که وضع حمل حیوانات طبیعت
بوده ،کنار گذاشــته و حاال یک پیک و پیام رسان است
و بهتر بگوییم شــرکتی را به راه انداخته که کارش پیام
رسانی و حتی رساندن آدم ها به مقاصد مورد درخواست
و به ویژه مدیریت سفر کودکان است.
یکی از کارمندان این شــرکت که نامش (با صدای اندی
سمبرگ) اســت در آستانه ارتقای شــغلی قرار دارد و
مقرر شده است که هانتر رییس هیأت مدیره این شرکت
(گلســی گرامر) به نیابت از کل روسا حکم ترفیع جونیور
و همچنین جایزه ای را تســلیم او کند .با این حال برای
او شــرط می گذارند که این ترفیع فقط زمانی شامل او
می شود که یک انسان به نام تولیپ (کیتی کراون) را که
همیشه کنار اوست و سال ها فرهنگ زندگی با لک لک ها
را آموخته است ،از زندگی اش حذف کند.
درخواست یک نوجوان تنها
« »Storksما را با کاراکترهای دیگری هم آشنا و همراه
می کند و یکی از آنها نوجوانی به نام نیت گاردنر (آنتون
استارکمن) است که آنقدر از والدین غرق در کار خود بی
اعتنایی می بیند و در خانه خــود تنها و بدون همبازی
می ماند که طی نامه ای برای اســتورک ماونتین از او می
خواهد برادری را برای او جور کند و برایش بفرســتد آن
هم برادری که از قابلیت های نبرد تن به تن و فنون نینجا
برخوردار باشــد! نامه از قضا به دست تولیپ که یتیمی
بیش نبوده است ،می رســد و او ترتیبی اتخاذ می کند
که بدون جلب توجه هانتر و کبوتر خبررســان وی به نام
توادی (استیفن کریمر گلیکمن) خودش را به محل زندگی
نیت گاردنر برســاند و برادر و مونس او شود و اینها بهانه
ای است برای شدت و حدت بخشیدن به ریتم اتفاقات از
سوی کارگردانان فلم.
استولر که پیشــتر «اکشن -کمدی»هایی مثل «همسایه
ها» و «فراموش کردن ســارا مارشــال» را ساخته ،حس
و حال آن فلم ها را که نه کارتــون بلکه آثاری همراه با
بازیگران انســانی بودند ،به اولین تجربه اش در ساخت
یــک کارتون بلند انتقال داده اســت .همــکار او دوگ
ســوییت لند نه یک تازه کار در امر کارتون سازی بلکه
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میزان

حمل

حســن نيت شــما باعث رفع دلتنگيها و كدورتها ميشود .از
اين بابت هراســي به دل راه ندهيد كه با شكست و ناكامي روبهرو
نشــويد .با زيركي كه داريد از بنبســتها رهايي خواهيد يافت.
اجازه ندهيد از صداقت و انسانيت شما سوءاستفاده شود.

عشق و مسایل عاطفي براي شما سببساز خوشبختي است .رازدار
رازهاي خود باشيد و ســفره دل را پيش هر كسي باز نكنيد .گاهي
اوقات پيش آمده كه با كســاني درددل ميكنيد كه چون حربه ،عليه
خودتان به كار ميبرند.

عقرب

روز پرخبري در پيش است .مشكالت بر شما سهل خواهند شد .عملي
كه امروز انجام ميدهيد در آينده نتيجهاش را خواهيد ديد پس تمام
تالش خود را جهت برآوردن يك عمل خوب به كار ببنديد.

قوس

ثور

جوزا

با نگاهی به گذشته و کنکاش در شرایط فعلی ،نسبت به درستی ابزار
تمایل عاشــقانه «طرف مقابل» که میگوید ،برای او فقط خود شما
مطرح هستید ،بیشتر فکر کنید .در این زمان شما تحت فشار قرار
خواهد گرفت تا پاسخ مثبت را دریافت کنید.

سرطان

امروز روزیست که باید مراقب تمام عملکردهای خود باشید تا دچار
خسارات غیر قابل جبران نشوید .با سخت کوشی و تالش حل تمام
مشکالت برای شما آســان خواهد شد .هر چه تاثیر گذارتر باشید،
بیشتر کسب میکنید.

اسد

هر اشاره ای به فخر فروختن به نشق آنها نیز شما را آزرده خواهد کرد.
خصوص ًا اگر آنها داراییها و حساب بانکی خود را به نمایش بگذارند.
تنها کاری که باید بکنید غرق این بازی نشوید.

سنبله

گام به جلو بگذارید ،چرا که برای حل مشکلی که چندی است روح
شما را خسته و آزرده کرده ،راه به ظاهر بسته ،باز میشود و فردی را
که به هیچ روی انتظار دیدنش را ندارید سر میرسد .تنها کافیست
از حافظه خود که گاه به گونهای شگفت انگیز به کار می افتد ،کمک
بخواهید .نوعی کامیابی ،مانند قبول شدن در یک آزمون یا به طور
مثال گرفتن مجوز سفر ،برایتان فراهم میشود.

اگر ميخواهيد عذاب نكشــيد و ديگران به حرفهايتان گوش
دهند بدون هيچگونه تعارفي نظرتان را بيان كنيد .به نظر ميرسد
شخص يا موضوعي مانع از اجراي نقشههايتان ميشود و هر نوع
پافشاري از جانب شما بينتيجه ميماند.
در زندگي زناشــويي ،منطقي تصميم بگيريد تا طعم خوشبختي
را بچشــيد .در دوره فشارهاي مالي قرار داريدكه با تدبير و تعقل
حل خواهد شــد .در محيط فعاليت نيز مراقب باشيد كه بيهوده
همكاران و اطرافيان را از خود نرنجانيد .اگر ميتوانيد دو ،ســه
روزي را به مسافرت برويد تا حال و هوايتان عوض شود.

جدی

از افراد خودخواه فاصله بگیرید .برخی از صفات خوب شما در محیط
کار باعث میشود وظایف مهمی به شما ارجاع شود .دو مالقات مهم
خواهید داشت که در مورد مســایل تحصیلی و شغلی است .یک
فرصت طالیی برای شما به وجود آمده که با کسی که میتواند نصایح
سودمندی به شما بدهد و راه گشا باشد ،صحبت کنید.

دلو

یکبار دیگر شما روحیهای خوش مشرب و اجتماعی پیدا کرده اید
و میخواهید هر جایی که میروید مانند خورشید بدرخشید .اگر
میتوانید که انتخاب کنید که وقتتان را با چه کســی بگذارنید،
مایل به کسانی هستید که کمی غیرمعمول ،چند ملیتی و یا بسیار
با فرهنگند.

حوت

به پيشروی ادامه دهيد و پذيرای تغيير و تحوالت آينده باشيد .پس
هر آنچه را در دل داريد به زبان آوريد و از ادا و اصول در برابر خانواده
جدا ً خودداری کنيد .تغيير و تحولي ناگهاني در شما ايجاد خواهد شد
که الزم است در آن صورت با دقت به ندای دلتان گوش فرا دهيد.
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وزیر را در خانه  A 7حرکت دهید.
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اهمیت و تاثیرگذاری فراوانی دارند و از این دســت
روابط و قطعات و کنــش ها می توان به تامین صدای
شوخ و پر شــیطنت کاراکتر یاسپر توسط «دنی تره
خو» اشــاره کرد .این را نیز باید افزود که «استورکز»
از امکانات فنی و بلند پروازی های تکنیکی شــرکت
پیشرفته ایمیج وورکز هم که متعلق به کمپانی سونی
پیکچرز اســت ،بهره مند شــده ولی در عین مدرن
گرایی ها برخی برتری ها و خصلت های ذاتی کارتون
ها را هم حفظ کرده و از چنان صفاتی دوری نجســته
است.
مشخصات فلم
عنوان« :لک لک ها» ()Storks
محصول :کمپانی برادران وارنر
تهیه کنندگان :فیل لورد ،کریستوفر میلر ،براد لوییس
و گلن فیکارا
سناریست :نیکوالس استولر
کارگردانان :نیکوالس استولر و دوگ سوییت لند
تدوینگر :جان ونزون
موسیقی متن :مایکل دانا و جف دانا
طول مدت ۸۶ :دقیقه
صداپیشه ها :اندی ســمبرگ ،کیتی کراون ،جنیفر
انیستون ،تای بارل ،کیگان مایکل کی ،جوردن پیل،
دنی تره خو ،استیفن کریمر گلیکمن ،کلسی گرامر و
آنتون استارکمن.

معرفی نامزدهای
بخش جلوههای تصویری
اسکار ۲۰۱۷

آکادمی اســکار فهرســت کوتاه نامزدهای بخش جلوههای
تصویری را معرفی کرد.
 ۱۰فلمی که برای کسب اسکار بخش جلوههای تصویری اسکار
هشتاد و نهم رقابت میکنند معرفی شدند.
«سرکش :داستانی از جنگهای ستارهای»« ،کاپیتان آمریکا:
جنگ داخلی»« ،جانوران شــگفتانگیز و زیستگاه آنها» و
«کوبو و دو رشته»« ،ورود»« ،بیافجی»« ،آب عمیق در افق»
« ،داکتر اســترنج»« ،کتاب جنگل» و «مسافران» فلمهایی
هســتند که در این بخش اولین انتخاب آکادمی را تشکیل
دادهاند.
در ایــن میان بخش مهمی از نامزدهــا را آثار کمپانی دیزنی
تشکیل می دهند که شماری از آنها شامل «کاپیتان آمریکا:
جنــگ داخلی»« ،دکتر اســترنج» و «کتــاب جنگل» جزو
پرفروشهای ســال نیز بودند« .بیافجی» ساخته استیون
اسپیلبرگ و «ســرکش :داستانی از جنگهای ستارهای» نیز
محصول همین کمپانی هستند.
این در حالی اســت که جلوههای تصویــری «بیافجی» به
کارگردانی استیون اسپیلبرگ توســط جو لتری ،برنده پنج
جایزه اسکار انجام شد.
آکادمی اســکار پیشتر فهرســت اولیه نامزدهای جلوههای
تصویری شامل  ۲۰فلم را اعالم کرده بود و به این ترتیب فلم
هایی چون «آلیس آن سوی آینه»« ،بتمن در برابر سوپرمن:
ظهور عدالت»« ،جوخه خودکشــی» و «سالی»از رسیدن به
فهرست کوتاه بازماندند.
 ۲۴جنوری اسامی فینالیستهای این بخش همراه نامزدهای
دیگر بخشهای رقابتی اسکار اعالم خواهد شد.

پاتریک ویلسون نقش منفی
یک فلم شد

بازیگر «احضار» در فلمی کــه ماجراجویی های آکوامن را به
تصویر می کشد ،نقش برادر ناتنی او را ایفا خواهد کرد.
شــخصیت آکوامن در فلم جدیدش باید با یک مورد جدی
رقابت برادرانه دست و پنجه نرم کند.
پاتریک ویلســون به این فلم ابرقهرمانی پیوســته تا نقش
شخصیت  Ocean Masterیا ارباب اقیانوس را بازی کند که
در کمیک بوک های دی سی برادر ناتنی آرتور کوری (آکوامن)
است .این برادر ناتنی که با نام اورم کوری شناخته می شود،
همیشه نســبت به قدرت هایش برادرش احساس حسادت
می کرده چون خودش قدرت نداشــته است .در نهایت این
حسادت باعث می شود او تبدیل به شخصیتی منفی شود و با
استفاده از تکنولوژی خودش را تبدیل به ارباب اقیانوس کند.
جیمز وان کارگردان فلم «آکوامن» روز دوشــنبه در توییتر
خود خبر انتخاب شــدن ویلســون را تایید کرد .این دو در
گذشــته در چند پروژه با یکدیگر همکاری داشته اند که از
جمله آن ها می توان به «احضار» و «بدطینت» اشاره کرد.
ویلسون پیش از این تجربه ایفای نقش یک شخصیت کمیک
بوکی را داشته اســت .او در اقتباس کمیک بوکی سال ۲۰۰۹
«مراقبان» ساخته زک اسنایدر در نقش شخصیت Nite Owl
ظاهر شــده بود و تنها جدیدترین بازیگر از آن فلم است که
به دنیای کمیک های دی ســی می پیوندد .بیلی کرودآپ از
همان فلم در پروژه ســینمایی «فلش» نقش آفرینی خواهد
کرد و جفری دین مورگان کــه در حال حاضر نقش نیگان را
در «واکینگ دد» بازی می کند ،در فلم امســال «بتمن مقابل
سوپرمن :طلوع عدالت» در قالب نقش پدر بروس وین یا بتمن
نقش آفرینی کرد.

