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یک بخش رقابتی به
جشنواره ونیز اضافه شد

جشــنواره فلم ونیز از این پس میزبان بخش رقابتی
جدیــد «واقعیت مجــازی» خواهد بود .بــه نقل از
اسکرین دیلی ،جشنواره بینالمللی فلم ونیز که امسال
هفتادوچهارمین دوره خود را تجربه خواهد کرد ،برای
اولینبار بخش رقابتی «واقعیت مجازی» را به برنامه خود
اضافه میکند .بخش رقابتی «واقعیت مجازی» جشنواره
ونیز شامل حداکثر  ۱۸فلم واقعیت مجازی خواهد بود
که از تاریخ  ۳۰اگست تا  ۵سپتمبر در سالن سینمایی
«کازینو» جشــنواره به روی پرده میروند و پیشبینی
میشــود فلمهای حاضر در این بخــش جدید عمدتا
از میان آثار کوتاه یا نیمه بلند باشــند .هیئت داوران
ویژه بخش رقابتی «واقعیت مجازی» جشــنواره ونیز،
ســه جایزه بهترین فلم ( VRواقعیت مجازی) ،جایزه
بزرگ هیئت داوران و جایزه بهترین خالقیت  VRرا به
برگزیدگان اعطاء میکنند .جشنواره فلم ونیز در چند
سال اخیر از فلمهای واقعیت مجازی استقبال کرده و
سال گذشته نیز میزبان پیشنمایش فلم واقعیت مجازی
«مسیح» به عنوان اولین فلم بلند در این فرمت بود.

درگذشت یوگنی یفتوشنکو،
بزرگترین شاعر
اتحاد شوروی

یوگنی یفتوشــنکو در جوانی به اوج شهرت رسید.
منتقدانش گفتهاند که پس از آن شکوفایی نخستین
و شاید «زودهنگام» شــعر مهمی از او منتشر نشد.
دوستدارانش اما عقیده دارند همان شعرهای توفنده و
رعدآسایی که در اواخر دهه  ۱۹۵۰و اوایل  ۱۹۶۰سرود،
کافی اســت تا نامش بر تارک ادبیات غنایی (لیریک)
روسیه ،و حتی شعر مدرن اروپا بنشیند.
یفتوشنکو در ستایش «انسان تراز نوین» زادۀ جامعه
آرمانی و توانایی او به آفریدن شــکوه و زیبایی شعر
میســرود؛ بنابرین میکوشــید از این الگوی برتر
تصویری «عام» بسازد و آن را فراتر از حد و مرزهای
متعارف بنشاند .اما در زمینه و زمانهای که او میزیست،
هیچ تالشی برای گریز از میدان سیاست نمیتوانست
موفق باشد .نام یفتوشــنکو الجرم با زندگی پرفراز
و نشــیب میهن او و حتــی گفتمانهای جدلخیز و
رهیافتهای سیاسی روز آمیخته شده است .نخست
شاعر استالینزدایی و تقبیح «کیش شخصیت» بود،
بعد شــاعر «تنشزدایی» و «جنگ ضد جنگ» شد،
سپس شــاعر «فاشگویی و شفافیت» (پرسترویکا و
گالسنوست) و سرانجام ،در این بیست سال گذشته،
شــاعر منتقد «جامعه مکدونالدی» پس از فروپاشی
«سوسیالیسم واقعا موجود» .یفتوشنکو در نقد جامعه
بسته اتحاد شوروی (سابق) زبانی بیباک داشت ،اما
حد خود را میشناخت .به ســبک استاد بیبدیلش
والدیمیر مایاکوفســکی ،در حمله به بوروکراسی و
ابتذال خردهبورژوایی جسور بود ،اما فراموش نمیکرد
که ایدئولوژی مارکسیســم  -لنینیسم را از این آفات
دور بداند و کل سیســتم را از زیر حمله بیرون ببرد.
در ســتایش از طغیان و عصیان جوان غربی سرودها
میســرود ،اما نه آنچنان که به «غربزدگی» متهم
شود تا سرنوشت دوســت و الگوی دیگرش ،بوریس
پاسترناک ،گریبان او را بگیرد( .بی بی سی)
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یکه تازی کمپانی دیزنی با
«دیو و دلبر»

زندگیبازیگر

‹بوداازشرمفروریخت›

درگمنامی

نیکبخت نوروزی با نام هنری ‹بختی› در هفت ســالگی
در نقش مرکزی این فلم شــهره شد اما سالهاست که از
یادها رفته است.
بختی نام با مسما از سر زمین بودا برای بسیاری نامیست
آشنا ،به ویژه برای آنانی که فلم «بودا از شرم فروریخت»
را تماشا کرده اند.
عصر یک روز آفتابی و سرد راهی خانه نیکبخت نوروزی
شدم که بازیهای خشــن کودکانه او و هم بازیهایش،
داستان فلم بودا از شرم فروریخت ،شد.
خانــه محقر او در حومه جنوب غربــی بامیان در دامنه
کوههای همیشه پوشیده از برف بابا واقع شده است .در
روستایی دوســت بیک با خانواده کوچکش اما هنوز گم
نام زندگی میکند.
در هوایی سرد زمستانی،خانه او حتی یک بخاری ساده
برای گــرم کردن ندارد .فراهــم آوری مخارج خانواده،
دغدغه اصلی او و پدر بیکارش است.
نیکبخت نوروزی در فلم»بودا از شــرم فروریخت» در
نقش یک دانش آموز تازه ،دنبال تهیه کتابچه و قلم و در
جستجوی یک آینده روشن تر است.
همین عطش پای او را به مکتب واقعی کشــاند که حاال
صنف  ۱۱مکتب است .بخت که با نیکبخت یار بوده ،توسط

شدت سرما جان به سالمت برد.
وقتی گروه طالبان وارد بامیان شد ،خانواده نیکبخت راه
فرار به ولسوالی بهسود میدان وردک را در پیش گرفت.
نوروز پدر بختی میگوید حاال به دخترش افتخار میکند
که برای به تصویر کشــیدن زندگی پر از خشونت زنان
نقش بازی کرده است.
او میگوید« :بسیار زیاد افتخار میکنم که دخترم در این
فلم کار کرد ،همیشه تشــویق کردم که مکتب بخواند،
دانشــگاه برود تا در آینده خودش یک کارگردان شود،
این کارها تنها مربوط به مردان نمیشــود مربوط به زنان
هم میشود ما زنان خیلی فعال در جامعه داریم  .درست
اســت که من مکتب نخواندم ولی مسافرت زیاد کردم
افراد با سواد را هم دیدم افراد بی سواد را هم».
فلم بودا از شرم فروریخت به کارگردانی حنا مخملباف در
بامیان در ســال  ۲۰۰۶تهیه شد که اخیرا در برنامه پرگار
بیبیسی هم منتشر شد.
در افغانســتان حضور دختران در فلم های این چینینی
خالی از درد ســر هم نیســت .نیکبخت نوروزی پس از
اکران این فلم فقط یک بار تا کابل پایتخت سفر کرده.
ترس از ناامنی پای او را از سفر گرفته و حاال هم کمتر در
میان مردم ظاهر میشود( .بی بی سی)

کارگردان این فلم به عنوان چهره مناسب شناسایی شده
است .او  ۶سال پس از سقوط طالبان که نظام سختگیرانه
در برابر آموزش زنان داشــت ،یک گذشته پر از بیم را به
تصویر کشید.
نقش او روایت بازیهای کودکانه و خشن اطفال بامیانی
بود که بیشتر آن برگرفته از جنگهای گذشته بوده است.
نیکبخت حاال  ۱۷ســال دارد و پس از فلم ‹بودا از شرم
فروریخت ‹ ،دیگر پیشــنهاد کار در فلم دریافت نکرده
است.
نیکبخــت نوروزی در جامعه ســنتی بامیان که زنان در
آن زمان آزادی چندانی نداشــتند ،تابو شکنی کرد .هر
چند حرفهای سبک و ثقیل اطرافیانش را هضم کرد اما
زندگی او عوض نشد.
خانم نوروزی میگویــد« :در فلم یک دختر درس خوان
بودم که با همه مشــکالت و موانع تــاش میکردم به
مکتب بروم ،مشکالت آن وقت گروه طالبان بوده که زنان
حتی در رفت و آمد به بازار محدودیت داشتند ،ولی من
میرفتم درس میخواندم تا به زنان نشان بدهم که ما کار
کرده میتوانیم».
شــاید او کودک خوش اقبال بوده که ده روز بعد از تولد
او زمانیکه که خانوادهاش مجبور به ترک بامیان شد ،از

اسکار سینمای ایتالیا برندگانش را شناخت
«مثل دیوانه» ســاخته «پائولــو ویرزی» جوایز
بهترین فلم و کارگردانی را از جوایز ســینمایی
«دیوید دی دوناتلو» کسب کرد.
به نقل از هالیوود ریپورتر ،مراسم اعطای جوایز
ی دوناتلو» ،موسوم به اسکار
سینمایی «دیوید د 
سینمای ایتالیا در حالی برگزار شد که فلم «مثل
دیوانه» به کارگردانی «پائولو ویرزی» پنج جایزه
از جمله جوایز بهترین فلم و کارگردانی را از این
رویداد سینمایی کسب کرد.
«مثل دیوانه» که سال گذشته در بخش «دو هفته
کارگردانان» جشــنواره کن رونمایی شد ،در ۱۷
ی دوناتلو»
بخش از جوایز ســینمایی «دیوید د 
نامزد کسب جایزه بود و در نهایت عالوهبر جوایز
بهترین فلم و کارگردانی ،عنوان بهترین بازیگر
زن را برای «والریا برونــی» و همچنین بهترین
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هـدف

 بازی با اعداد

آبخیز ـ ابراهیمیه ـ بابو ـ پابوس ـ تاجدار ـ ثانیه ـ جایگاه ـ چالو ـ حباب
ـ خارق ـ دیوار ـ ذکریا ـ زینک ـ ریش ـ ژرفا ـ سرور ـ شناسا ـ صفوف
ـ ضاللت ـ طیب ـ ظریف ـ عیالوار ـ غوچی ـ فیلم ـ قندز ـ کیفر ـ گیومه
ـ لیسه ـ میلیون ـ نیل ـ ویولون ـ هویدا ـ یونسکو.

ی

جواب سودوکو شماره

ورق ـ روان ـ روی ـ روا
ـ روایــت ـ قرن ـ قرین ـ
رایت ـ تیار ـ رای ـ یار ـ
ریا ـ قرون ـ ناروی ـ نوار ـ
قناری ـ راوی ـ تنور ـ تیر
ـ تایر ـ تر.

 جواب بازی با اعداد

جواب هدف

2341

 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.
 6 کلمه :خوب
 12 کلمه :متوسط
 19 کلمه :عالی
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طراحی تولید و چهرهپردازی را از آن خود کرد.
اما فلم «نامرئی» ساخته «ادواردو دی آنجلیس»
نیز شــش جایزه از جمله بهتریــن فلمنامه و
بازیگر نقش مکمل زن را به خانه برد و «مسابقه
ایتالیایی» به کارگردانی «متئو ُر ِوری» با کســب
شــش جایزه بیشــترین جوایز فنی را به خود
اختصاص داد.
همچنین جایزه بهترین فلم خارجی این رویداد
سینمایی به فلم «حیوانات شبرو» به کارگردانی
«تام فورد» رســید و فلم «من ،دنیل بلیک» از
«کن لوچ» نیز جایــزه بهترین فلم اروپایی را به
خود اختصاص داد.
امســال «روبرتو بنینی» جایزه افتخاری جوایز
سینمایی «دیوید دیدوناتلو» ایتالیا را دریافت
کرد.

2864

2243
2664

ش

چ

ا

س

ا

ن

ش

ا

ی

ر

ک

ذ

ی

د

ی

و

ا

ر

و

ر

س

ن

ی

و

ر

ز

ژ

ه

ذ

ز

ا

ل

ی

چ

ک

ج

ا

ف

س

ی

د

د

ه

ز

و

س

ا

ح

و

ی

ب

ن

ج

ز

ی

غ

ن

ی

ن

ذ

ل

ر

ق

ا

ژ

خ

م

و

گ

س

و

گ

ا

ظ

ت

ث

ب

آ

ی

ا

و

ب

ی

ط

ی

ت

ف

آ

ق

و

ه

ب

ن

و

ل

ک

ع

ل

ب

خ

ل

ا

ا

و

م

ل

ی

ف

ض

ا

ث

ا

ف

پ

ر

ه

ی

ف

م

و

ط

ل

چ

ر

ب

پ

ب

ن

ر

د

گ

ف

غ

ض

ژ

ق

ع

ح

ا

پ

ث

آ

ا

ص

میزان

حمل

سعي كنيد در مورد مشــكالت كاري خودتان را اذيت نكنيد اجازه
دهيد خودش درست شود .شــما مي دانيد كه درست مي گوييد و
اگر ديگران نمي توانند حقايق را بپذيرند ،شما بايد تحمل كنيد .آن
قدر اعتماد به نفس بااليي داريد كه مي توانيد همه اطرافيان را وادار
كنيد مانند شما فكر كنند.

ثور

امروز شــما را کمی ماجراجو خواهد کرد.در طی بقیه ماه شما می
خواهید که دست به ریســک های عجیب زده و کارهایی را برای
اولین بار تجربه کنید.همچنان بسیار مشتاق تعطیالت هستید.

عقرب

امروز تمایل دارید تا خوشــگذرانی کنید اما بعضی از وظایف تان
نقشه شما را خراب می کند.خوشــبختانه از این موضوع ناراحت
نمی شوید و با خوشحالی وظایف تان را می پذیرید.قبل از اینکه
کاری را انجام دهید به خاطر داشــته باشــید که عالوه بر منافع
خودتان به منافع دیگران هم اهمیت دهید.

حتی روابط روزمره و عادی همه روزه هم امروز به سوءتفاهم تبدیل
می شــود .هر چیزی که به شــما می گویند را پرس و جو می کنید
به خصــوص اگر از افرادی اطالع می گیرید که شــما را خوب نمی
شناسند .حتی اگر نزدیکان سعی ندارند حقیقت را به شما بگویند .

قوس

درمورد رابطه اي جديد بررسي كنيد .در غير اين صورت فرصت ارتقا
دادن استعدادهايتان را از دست مي دهيد .نمي خواهيد خودتان را
زياد مشتاق به پيروي كردن از عقايد ديگران نشان دهيد ،بنابراين
مستقيم اين كارتان را نشان ندهيد.

جدی

جوزا

سرطان

امروز هر نوع تنش احساسي ماليم تر خواهد شد .براي شما مهم
است كه اعتراف كنيد چه احساسي داريد ،ولي سعي كنيد اجازه
ندهيد كه اين احساســات كنترل كامل شما را بدست بگيرند و
نقطه نظرها و ديد شما را از شما بگيرند.
از دست يك نفر عصباني مي شويد زيرا در خياالت و رويا سپري
مي كند و اين موضوع باعث مشاجره بين شما دو نفر خواهد شد.
چرا قبل از اين كه تصميم بگيريد به حرف هاي آن ها خوب گوش
نمي كنيد؟ اگر خوب به حرف هاي آن ها گوش كنيد مي بينيد كه
تفاهم زيادي با هم داريد.

دوست دارید با همســایگان یا برادر و خواهرتان معاشرت کنید.اگر
کمی این قرارها جابجا شد آن را کنسل نکنید.شخصی سعی دارد از
کاه کوه بسازد و شــما تنها کسی هستید که می توانید مشکالت را
حل کنید.اگرچه ارزش این تالش را دارد.

دلو

امروز يكي از آن روزهايي هيجان انگيزي اســت كه شما متوجه مي
شــويد دنيا خيلي بيش از آن چيزي است كه با چشم مي توان ديد.
شخصي ممكن است مطلبي را عنوان كند كه عالقه شما را جلب كند
و شايد شيفته مطلبي شويد كه در حال خواندن آن هستيد.

حوت

اسد

سنبله

امروز حس تعاون و همکاری و خالقیت دارید.اگر با افرادی که آن ها
را خوب می شناسید،معاشرت کنید،این احساس را بیشتر حس می
کنید.اگر کسی بیمار باشد از او پذیرایی می کنید.

شــخصی امروز شما را تشــویق می کند تا با دیگران مهربان و
خوشرو باشید و از چیزهایی که در اختیار دارید بهترین استفاده
را ببرید.گر اخیرا ً قرار اســت که با شخصی شروع به کاری کنید
اکنون فرصت اصالح و هموار کردن کارها را در اختیار دارید.
بی فایده اســت که تمام را گردن بگیرید زیرا کسی دارد قهر می
کند اما از بحث خوداری کنید و فقط آرام باشــید شما یک ارباب
سابق ساخته شده از سنگ در خرابه های خاموشی هستید و به
موقع خواهید فهمید چه چیز او را درون می خورد .اگر شما بیمار
یا سرحال باشید.

2580
 شطرنج 		
نوبت مهره های سفید است ،شما باید با
دو حرکت مهره سیاه را مات کنید.
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سرباز را در خانه  F 7حرکت دهید.
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فلم جدیــد «دیو و دلبر» محصــول کمپانی دیزنی به
تدریج فروش خود را به مرز یک میلیارد دالر میرساند.
به نقــل از ورایتی ،فلــم «دیو و دلبر» بــا بازی «اما
واتسون» و «دن استوانز» با فروش 66.5میلیون دالری
خود در هفتهای که گذشت بار دیگر صدرنشین گیشه
بینالملل شد و مجموع جهانی خود را به بیش از 876
میلیون دالر افزایش داد.
انیمیشن کالســیک «دیو و دلبر» در  ۲۲نوامبر سال
 ۱۹۹۱توسط کمپانی «والت دیزنی» اکران شد و توانست
چندین جایزه اسکار از جمله اســکار بهترین ترانه و
موسیقی را کسب کند.
دیزنی چند سالی است ساخت فلمهای جدید براساس
انیمیشنهای کالسیک خود را در برنامه قرار داده و فلم
جدید «دیو و دلبر» را «بیــل کاندون» با فلمنامهای از
«استفن چبووسکی» کارگردانی کرده و «اما واتسون»
به همراه «دن استیونز» نقشهای اصلی این فلم را بازی
میکنند.
این کمپانی فلمســازی پیش از این «شرور»« ،کتاب
جنگل» و «ســیندرال» را نیز از این مجموعه به صورت
الیواکشن روانه پرده نقرهای کرده که همگی در گیشه
موفق بودند و ســاخت فلمهایی بر اساس انیمشنهای
کالســیک «عالءالدین»« ،موالن»« ،شیر شاه»« ،پری
دریایی کوچک»« ،الیور توئیست» و «سفید برفی» نیز
در دستور کار قرار دارند .کمپانی فلمسازی دیزنی نیز
همچنان به روند موفق خــود ادامه میدهد و همچون
سال گذشته که به فروش جهانی  7میلیارد دالری دست
یافت و چهار محصولش فروش میلیاردی داشتند ،سال
 2017را نیز قدرتمند آغاز کرده اســت .قســمتهای
جدید «نگهبانان کهکشان»« ،موترها»« ،ثور» و «جنگ
ســتارگان» که همگی از محصــوالت کمپانی دیزنی
هستند نیز در ادامه سال اکران خواهند شد.

پرتره وارهول از مائو ۱۲.۷
میلیون دالر فروخته شد

پرتره مائو تسهتونگ ،اثر اندی وارهول ،در یک حراج
گ کانگ به قیمــت  ۱۲.۷میلیون دالر
تاریخی در هان 
به فروش رفت .این اولین بار اســت که یکی پرترههای
وارهول که بنیانگذار حزب کمونیست چین را به تصویر
کشیده اســت ،در یکی از سرزمینهای قلمرو چین به
فروش رفته است .پیش از این مقامات چینی از نمایش
نسخههای دیگر این پرتره در چین جلوگیری کردهاند.
این تابلو را که در ابتــدا  ۱۵میلیون دالر قیمتگذاری
شده بود ،یک مجموعهدار آســیایی خریده که نامش
فاش نشــده اســت .در اولین نمایشــگاه آثار اندی
وارهول در چین که چهار ســال پیش برگزار شده بود،
جای پرترههــای مائو خالی بود .به تصویر کشــیدن
رهبر و بنیانگذار جمهوری خلق چین ،در این کشــور
محدودیتهایی دارد و در مواردی سانسور میشود.
پرترههای اندی وارهول از مائو که بر مبنای عکســی
در «کتاب کوچ ســرخ» مائو کشیده شــده است ،از
مشــهورترین تصاویر تاریخ هنر قرن بیستم به شمار
میروند .اندی وارهول مجموعــه پرترههای مائو را در
ســال  ۱۹۷۲آغاز کرد ،وقتی که پس از سفر نیکسون،
رییس جمهور وقت آمریکا به پکینگ روابط میان این
دوکشور با پایان جنگ سرد عادی شد.

ترامپ کارتونی با اقبال
ِ
روبه رو شد

با نمایش فلم «بچه رییس» انیمیشنی از کمپانی دریم ورکز،
شباهت این شــخصیت کارتونی با دونالد ترامپ به موضوعی
جنجالی بدل شده است.
انیمیشــن «بچه رییس» که جمعه اکران شد و در همین یک
روز  ۱۵.۵میلیون دالر فروش کرد ،دارای شــخصیتی اصلی
اســت که با وجود این که یک بچه کوچک اســت ،اما از نظر
رفتاری شباهت بسیاری به رییسجمهوری آمریکا دارد.
در حالی که این انیمیشــن مدتها پیــش از روی کار آمدن
ترامپ ساخته شــده ،کارگردان انیمیشن مجبور شد تاکید
کند شــباهت کاراکتر اصلی فلمش بــه دونالد ترامپ کامال
تصادفی است.
«بچه رییس» داســتان یک بچه کوچک با کت و شلوار است
که جملهای را مدام تکرار میکند که یادآور ترامپ است« :تو
اخراجی!» و جالبتر این که صداپیشــه این انیمیشن کسی
نیست جز آلک بالدوین که مدتهاست در نقش ترامپ ظاهر
میشود و او و رفتارش را به استهزا می گیرد.
تام مکگراث ،کارگردان این انیمیشــن که انیمیشنی چون
«ماداگاسکار» را در کارنامه دارد ،گفت :مشابهتهای بین این
شخصیت کوچک انیمیشــنی و رییسجمهوری میتواند هم
یک هدیه و هم یک کابوس باشد .نمی دانم...
این انیمیشــن که جمعه اکرانش را شروع کرد ،پیش از اکران
عمومی سروصدا کرد و بسیاری از این شباهت سخن گفتند.
از جمله نشــریه ونتیفر در معرفی این فلم نوشت :آیا «بچه
رییس» کارتونی درباره دونالد ترامپ نوزاد اســت؟ و البته به
این نتیجه رســید که نمیتوان گفت این شباهت عمدی بوده
است.
مکگراث تاکید کرده که این شــخصیت بــا الهام از ترامپ
ســاخته نشده و کتاب کودکی که ســال  ۲۰۱۲منتشر شده،
منبع اصلی ساخت این انیمیشــن بوده است .ضمن این که
بخش عمده ســاخت این انیمیشن پیش از اینکه ترامپ وارد
انتخابات ریاست جمهوری شود ،تمام شده بود.
البتــه انتخاب الک بالدوین برای صداپیشــگی در نقش این
شخصیت نیز بسیار جالب است که از سوی کارگردان از آن به
عنوان یک تصادف فوقالعاده عجیب یاد شده است.
بالدوین در برنامه «شوی زنده شــنبه شب» بارها با گریمی
مشابه ترامپ ظاهر شده و با تقلید از لحن و رفتار او ،وی را به
تمسخر گرفته است.
در عین حال میرا فرازی نویسنده کتابی که منبع ساخت این
انیمیشن بوده گفت نقشــی که بالدوین در شوی شبانه اجرا
کرده و شخصیت این انیمیشــن در بسیاری از جاها طنینی
یکسان ایجاد میکنند و این باورکردنی نیست...

