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مستندیدربارهیپنجمهاجرافغاندررقابتروسها

فلم مستند «اعتراض وارد نیست» در ادامه حضورهای
بینالمللی خود به جشــنواره «شبهای سفید» کشور
روســیه راه یافت .طبق گزارش رسیده ،جشنواره فلم
و فلمنامه «شبهای ســفید» با محوریت دستاوردهای
ن پترزبورگ
جدید در ســینما از  ۲۸تا  ۳۰حمل در س 
روسیه برگزار میشود و مستند «اعتراض وارد نیست»
ساخته محمدرضا و فرناز جورابچیان ،در بخش فلمهای
مستند این جشنواره روی پرده خواهد رفت.
این فلم توســط خواهر ،بــرادر فرنــاز جورابچیان و
محمدرضا جورابچیان در طی مدت  3سال ساخته شده
و توسط بهمن کیارستمی تدوین شده است.
«اعتراض وارد نیســت» زندگی پنــج مهاجر افغان در
ایران را به تصویر میکشــد که به شکلی کامال اتفاقی
در زمین تنیسهای شــمال شهر تهران مشغول به کار
میشوند .توپ جمع میکنند و در اوقات بیکاری تنیس
بازی میکنند .تنیس یاد میگیرند و در آن پیشــرفت
میکننــد اما هر چقدر در تنیسشــان جلو میروند و

پیشرفت میکنند جامعه جدید زندگیشان پذیرای آنها
نیست و به چشم غریبه به آنها نگاه میشود .زندگیشان

در برزخ ســختی گذران روزمرگی و ترس از بازداشت و
بازگردانده شــدن به افغانستان و نیز آرزوی تنیس باز

خیز یک فلم برای رکوردشکنی

سازندگان قسمت هشــتم از مجموعه فلمهای اکشن
«سریع و خشن» امیدوارند ،فروش جهانی این فلم را در
هفته اول اکران به  400میلیون دالر برسانند.
به نقل از ورایتی« ،سرنوشــت خشــمگین» هشتمین
قسمت از مجموعه فلمهای هیجانی «سریع و خشن» از
امروز اکران جهانی خود را همزمان در آمریکا و  64کشور
مهم از جمله چین ،هند ،بریتانیا جاپان آغاز میکند.
پیشبینی میشــود ،این فلــم که از آن بــه عنوان
بلندپروازانهتریــن توزیــع جهانــی در تاریخ کمپانی
فلمســازی یونورسال یاد میشود در پنج روز اول اکران
جهانی خود به فروش بین  375تا  440میلیون دالر دست
یابد تا با اختالف فــراوان از رکورد فروش آغازین هفت
قسمت قبلی ،از این مجموعه پیشی بگیرد.
همچنین این فلم با آغاز اکران در  4304سالن نمایش فلم
در آمریکا ،رکورد گستردهترین اکران پیش از تابستان
را بــه خود اختصاص خواهد داد که پیش از این با 4242
ســالن در اختیار فلم «بتمن در مقابل سوپرمن :طلوع
عدالت» بود.
داستان «سرنوشت خشمگین» درباره زنی موموز با بازی
«چالیز ترون» است که شخصیت اصلی فلم با بازی «وین
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دیزل» را متقاعد به پیوستن به دنیای تبهکاری میکند.
فلمبرداری جدیدترین قسمت از سری فلمهای اکشن و
هیجانی «سریع و خشن» از تابستان امسال آغاز شد و
در آن عالوه بــر «وین دیزل» و «چارلیز ترون»« ،دواین
جانسون»« ،تیرس گیبســون» و «مایکل رودریگوئز»
نقشهای خود را در قســمت جدید نیز تکرار کردهاند و
«هلن میرن» بازیگر برنده اسکار نیز ،چهره تازه ورود به
این مجموعه فلم است.
کارگردانی «سریع و خشــن  »8که با هزینه تولید 250
میلیون دالری ســاخته شده اســت را «گری گِری» و
تهیهکنندگی آن را «وین دیزل» و «نیل مورتیز» بر عهده
دارند.
قسمت هفتم از سری فلمهای اکشن و هیجانی «سریع و
خشن» در سال  2015به فروش  51/1میلیارد دالر دست
یافت تا عنوان ششم پرفروشترین فلمهای تاریخ سینما
را پس از «آواتار»« ،تایتانیک»« ،جنگ ســتارگان :نیرو
برمیخیزد»« ،دنیای ژوراســیک» و «انتقام جویان» به
نام خود ثبت کند .مجموعه فلمهای «ســریع و خشن»
تاکنون به مجموع فروش بیــش از  3.9میلیارد دالر در
گیشه جهانی دست یافته است.
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جواب سودوکو شماره

 جواب بازی با اعداد

سبز ـ سبزه ـ سبزینه ـ
باز ـ بــازی ـ زیبا ـ بز ـ
سزا ـ ساز ـ ناز ـ نازی ـ
نیاز ـ زینب ـ زن ـ نیزه
ـ نیز ـ زینه.

 بازی با کلمات
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آتشگیره ـ اموال ـ به ـ پزشک ـ ترمیم ـ ثبات ـ جوامع ـ چالش ـ حیثیت
ـ خلوت ـ دانشجو ـ ذریعه ـ رتبه ـ زینت ـ ژولیده ـ سرمشق ـ شوریده
ـ صادق ـ ضعیف ـ طویله ـ ظنین ـ عروس ـ غروب ـ فلک ـ قضیه ـ کالغ
ـ گستاخ ـ لعنتی ـ مناظره ـ وسعت ـ همانا ـ یحیا.

ی

جواب هدف
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خواهد برد.
در بخش بهترین مجموعه شــعر کانادایی ،نام «جردن
عبدل» نویســنده ،شاعر و ویراســتاری که با سومین
کتاب شــعر خود در این رقابت شرکت کرده ،به چشم
میخورد« .ساندرا ریدلی» شاعر و نویسنده اهل اتاوا با
چهارمین مجموعه شعر خود با او رقابت میکند« .هوآ
نگوین» ویتنامیتبار نیز دیگر نامزد این بخش است.
جایزه ادبی «گریفین» در ســال  ۲۰۰۰توسط «اسکات
گریفیــن» و با همکاری «مارگارت اتــوود» و «مایکل
اونداجی» که هر دو از نویسندگان صاحبنام بینالمللی
هستند ،راهاندازی شد و از مهمترین جوایز شعر جهان
است .هیات داوران «گریفین» امسال  ۶۱۷اثر را از ۳۹
کشــور جهان که  ۲۳جلد آن ترجمه شده بودند ،مورد
بررسی قرار دادند تا به این فهرست هشت نفره برسند.
به هر یک از نامزدهای نهایی مبلغی  ۱۰هزار دالری اعطا
میشــود .برندگان دو بخش بهترین کتاب شعر کانادا
و بخش خارجی مبلغــی  ۷۵هزار دالری را نیز دریافت
میکنند.

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.
 11 کلمه :خوب
 22 کلمه :متوسط
 33 کلمه :عالی
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معرفی نامزدهای جایزه شعر
«گریفین»

نامزدهای نهایی جایزه شــعر «گریفین»  ۲۰۱۷معرفی
شدند.
«گلوب اند میل» نوشــت :راهیافتگان به مرحله نهایی
دو بخش داخلی و خارجی جایزه شعر «گریفین» که از
مهمترین جوایز ادبی کانادا محســوب میشود ،معرفی
شدند.
براســاس اعالم هیــات داوران این جایــزه« ،آلیس
آزولد» شــاعر مطرح انگلیســی برای «بیدار افتادن»
هفتمین کتاب شعرش ،به فهرســت نامزدهای نهایی
بخش بینالملل راه یافته اســت« .دنیس رایلی» شاعر
و فیلسوف انگلیســی که کتاب «جوابی بده» را نامزد
کرده ،از رقیبهای قدر «آزولد» است.
نام «جین مید» شاعر آمریکایی و «دونالد نیکولسون ـ
اسمیت» مترجم مجموعه شعر «در ستایش شکست» به
قلم «عبداللطیف البی» شاعر فرانسوی ـ مراکشی ،نیز
در لیســت نامزدهای نهایی این بخش «گریفین» دیده
میشود .در صورتی که کتاب ترجمهشدهای برنده شود،
مترجم  ۶۰درصد جایزه نقدی و شــاعر  ۴۰درصد آن را

 بازی با اعداد
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شدن و شرکت در مسابقات تنیس میگذرد و برای آنها
چارهای جز ماندن در شرایط اقامت غیر قانونی و یا رفتن
به سمتی آیندهای نامعلوم در غرب نمیگذارد .در حالی
که سیل مهاجرت غیر قانونی به اروپا معضل کنونی عصر
معاصر به شمار میرود ،این فلم بیننده را با بخشی مهم
و اغلب نادیده گرفته شده از معضالت این مهاجران در
خاورمیانه روبرو میکند.
فرناز و محمدرضــا جورابچیان با ایــن فلم ،منتخب
فســتیوالهای هات داکــس کانــادا و Canadian,
»، Diversity Festivalراه ابریشم» ایرلندLCFF ،
اســپانیا ،فلم های مستند افغانســتان در استکهلم و
پروین اعتصامی شــدهاند و بهترین فلم مستند نیمه
بلند در بخش کارگردانی دهمین دوره جشنواره سینما
حقیقت و همچنین جایزه بهترین کارگردانی فلم مستند
شانزدهمین دوره جشــنواره بیروت ،جایزه ویژه هیات
داوران جشنواره ن ِز کلکته هند نیز از دیگر موفقیتهای
این فلم است.
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میزان

حمل

با شرايطي رو به رو ميشويد كه دچار شك و ترديد ميشويد .بهترين
روش براي از بين بردن اين دو دلي صحبت با يك فرد مطمئن است.

ثور

امروز ستارگان قدرت و انرژی زیادی به شما می دهند  .اگر کارها را
با نظم و ترتیب انجام ندهید همه چیز به هم می ریزد و عصبانی می
شوید در کنار دوستان باشید آن ها تاثیر خوبی بر شما میگذارند.

جوزا

پرده ای ازابهام بر نقشــه های شما کشیده میشــود؛ اما تسلیم
نشوید و سعی خودتان را بکنید .اگر سعی کنید منصف باشید و هر
قراردادی را امضا نکنید همه چیز به خوبی پیش میرود.

سرطان

امروز روز عجیبی اســت چرا که شــما پر از انرژی هستید ولی
نمیدانید که باید چه با آن بکیند ،بهتر این اســت که در کارهایی
که در پشت صحنه در حال انجامش هستند از آن استفاده کنید.

عقرب

اگر به نصایح دیروز گوش کرده باشــید امروز با مشــکل روبرو
نمیشوید .دوســت دارید زندگیتان بر اساس باورهایتان باشد.
اشتیاق به زندگی به شــما انرژی و روحیه میدهد ،اما به کارهای
روزمره نیز رسیدگی کنید.

قوس

عليرغم همه نگراني كه درباره آيندهتان داريد ،امروز روز بسيار خوشي
خواهد بود .هرچه به دنيا عرضه كنيد ده برابرش به شما بر ميگردد،
بنابراين هر چه مهربانتر و با درك بيشتر در ارتباط با ديگران باشيد،
بيشتر ديگران با شما مهربانتر خواهند بود .اين يك فرمول بسيار ساده
است كه در زندگي شخصي و حرفهاي شما به دردتان خواهد خورد.

جدی

تمــام وقتتان را به کارهای خانه اختصاص ندهید و گرنه یک نفر را
عصبانی میکنید .این یک حقیقت است که همسرتان دوست ندارد
همیشه شما را در حال کار یا پیشــرفت ببیند؛ زیرا همیشه از این
میترسد که او را ترک کنید .او را مطمئن کنید که این طرز فکرشان
اشتباه است.

اگر در حال حاضر درگير كارهاي قانوني هســتيد نياز به اعصابي
فوالدين داريد .سيارات مشكل ها را رو مي كنند و پيشرفتتان در
آن ها مي تواند موضوعي كام ً
ال عجيب باشد .حتم ًا گروه قانوني تان
را از اين كه چه اندازه براي برنده شدن در اين قسمت تالش كرده
ايد ،مطلع كنيد و اگرنه شكست بزرگي خواهيد خورد.

علي رغم تصميم شــما براي محدود كردن خــرج و مخارج ،امروز
احســاس ميكنيد كه بسيار موضوع بســيار ضروري پيش آمده و
مجبور هستيد ،قســمتي از پولتان را هزينه كنيد .اگر ميخواهيد
جنس مهم يا گران قيمت را خريداري كنيد ،بســيار مراقب باشيد،
چرا كه شخصي شما را وادار به خريد آن ميكند به گونهاي كه حتي
فرصت فكر كردن درســت راجع به آن را به شــما نخواهد داد .در
تصميم خود اســتوار بوده و در اين امر كه بايد هر كاري را در وقت
مناسب خودش انجام دهيد ،ثابت قدم بمانيد.

اوضاع امروز کام ً
ال بستگی به عکس العملهای شما در موقعیتهای
مختلف دارد ،اما موقعیتهای سیارهای نشان میدهد که امروز روز
مناسبی برای از بین بردن اختالفات یا صحبت درباره رؤیاهایتان
میباشــد .یک کار گروهی وارد مرحله سوددهی و خالق میشود
 .اما چگونگی اعتماد شما به افراد گروه و عضویت در آوردن آنها
نتیجه را تعیین خواهد کرد .کام ً
ال بستگی به شما دارد.

اسد

سنبله

امروز در کارها عجله دارید و اگر دیگران آهسته کار کنند ،خوشتان
نمیآید .البته عجله در کارها در صورتی که منجر به اشتباه شود ،کار
درستی نیست.

دلو

حوت

سیارات دوباره شــما را ترغیب میکنند که یک حرکت جسورانه
انجام دهید.مادامیکه چند تایی از شــما در گوشه ای با مقاومت
روبرو شدید  .حقیقت ًا شــما مدت زیادی به اندازه کافی با حوصله
بوده اید دقیق ًا شــما میدانید اگر الزم باشد مخالفتتان را چگونه
از پای در آورید .بنابراین عقب نماندهاید خیلی نزدیک هستید.
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نوبت مهره های سفید است ،شما باید با
دو حرکت مهره سیاه را مات کنید.
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وزیر را در خانه  C 3حرکت دهید.
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معرفی نامزدهای
«بفتا»ی تلویزیونی

فهرســت نامزدهای نهایی بخشهای تلویزیونی جوایز «بفتا»
 2017اعالم شد.
«گاردین» نوشــت :نامزدهای مرحله نهایــی جوایز آکادمی
هنرهای ســینمایی و تلویزیونی بریتانیــا (بفتا) در بخش
تلویزیون با پیشتازی سریال تاریخی «تاج» معرفی شدند.
ســریال «تاج» که درباره دوران حکومت «الیزابت» دوم در
انگلستان ساخته شده ،با پنج نامزدی گوی سبقت را از رقبای
خود ربود.
بازیگران «تــاج» در بخشهای بهترین بازیگر نقش اول زن و
بهترین بازیگر نقش مکمل مرد و زن برای کسب «بفتا» کاندید
شدند .این مجموعه تلویزیونی به کارگردانی «پیتر مورگان»،
در بخش بهترین سریال درام نیز به مرحله نهایی راه پیدا کرد.
دو سریال «دره خوشــبختی» و « »Fleabagدر سه بخش
نامزد شدند و با کمال تعجب مجموعههای پرطرفداری چون
«بازی تاج و تخت»« ،جنگ و صلح» و «مدیر شــیفت شب»
تنها در یک بخش برگزیده شدند.
«سارا النکاشایر» در «دره خوشبختی»
نامزدهای نهایی جوایز تلویزیونی «بفتا»  ۲۰۱۷که برندگان آن
روز چهاردهم ماه می معرفی میشوند ،به شرح زیر است:
بهترین بازیگر نقش اصلی مرد:
«عادل اختر» برای «پدرم مرا کشت»
«بابو سیسی» برای «دامیلوال ،پسر دوستداشتنی ما»
«بندیکت کامبرباچ» برای «تاج توخالی :جنگ رزها»
«رابی ُکلترین» برای «گنجینه ملی»
بهترین بازیگر نقش اصلی زن:
«کلر فوی» برای «تاج»
«جودی کامر» برای «سیزده»
«نیکی آموکا ـ برد» برای «»NW
«سارا النکاشایر» برای «دره خوشبختی»
بهترین بازیگر نقش مکمل مرد:
«دنیل میز» برای «حین انجام وظیفه»
«جرد هریس» برای «تاج»
«جان لیتگو» برای «تاج»
«تام هولندر» برای «مدیریت شیفت شب»
بهترین بازیگر نقش مکمل زن:
«نیکوال واکر» برای «آخرین تانگو در هالیفاکس»
«سارا فینران» برای «دره خوشبختی»
«ونسا کربی» برای «تاج»
«وونمی موساکو» برای «دامیلوال ،پسر دوستداشتنی ما»
بهترین بازیگر زن آثار کمدی:
«دایان مورگان»
«لزلی منویل»
«فیبی والر ـ بریج»
«اولیویا کولمن»
بهترین بازیگر مرد آثار کمدی:
«عاصم چدری»
«دیوید میچل»
«هرس انفیلد»
«استیو کوگن»
بهترین سریال بینالمللی:
«شب»...
ِ
«داستان جنایی آمریکایی»
«چیزهای عجیبتر»
«شفاف»
نمایی از سریال «چیزهای عجیبتر»
بهترین مینیسریال:
«تاج توخالی :جنگ رزها»
«گنجینه ملی»
«راز»
«شاهد اعدام»
بهترین سریال درام:
«تاج»
«دورلها»
«دره خوشبختی»
«جنگ و صلح»
جوایز ســاالنه «بفتا» از  ۱۹۴۷راهاندازی شد ،در سال ۱۹۵۸
با انجمن تهیهکنندگان و کارگردانان تلویزیونی ادغام شد تا
انجمن ســینما و تلویزیون بریتانیا را تشکیل دهد و سرانجام
در ســال  ۱۹۷۶به آکادمی هنرهای ســینمایی و تلویزیونی
بریتانیا تغییر نام پیدا کرد.

سود فوق العاده برای
دیو و دلبر

فلم سینمایی «دیو و دلبر» که بر اساس یک افسانه قدیمی به
کارگردانی بیل کاندن ساخته شده پس از یک ماه به فروشی
معادل  1میلیارد دالر دست یافت تا به رکوردی تازه برسد.
فلم سینمایی «دیو و دلبر» که بر اساس یک افسانه قدیمی به
کارگردانی بیل کاندن ساخته شده پس از یک ماه به فروشی
معادل  1میلیارد دالر دست یافت تا به رکوردی تازه برسد.
نکته جالب در اینکه این فلم توســط شرکت والت دیزنی با
هزینه برابر با  160میلیون دالر تهیه شده و تاکنون شش برابر
سود خالص داشته است.
این فلم به داستان دختری در اواخر قرن هجده می پردازد .او
که پدرش اسیر یک دیو شده می پذیرد در ازای آزادی وی در
اسارت دیو باقی بماند.
در ابتدای داستان ،یک زن گدا یک شاهزاده جوان را نفرین و
او را تبدیل به یک دیو زشت میکند ،زن جادوگر به وی یک
آینه جادویی که او را از حــوادث مطلع میکند و یک گل رز
میدهد که تا بیستویکمین سال تولدش شکوفه میدهد ،او
باید تا آن هنگام عشق واقعی را حس کند تا نفرین را بشکند،
وگرنه تا پایان عمر همان جانور زشت باقی خواهد ماند.
فلمنامه این اثر را «اســتیون شباسکی» بر اساس داستانی با
همین نام نوشته « ژنی ماری لی پرنس دی بیومونت» نگاشته
است.
در ســاخت این فلم از تکنولوژی آی مکس یا ضبط تصاویر با
اندازه بزرگ و با وضوح بســیار باال استفاده شده است .این
ویژگی به قوی تر شــدن جنبه های سحرآمیز داستان کمک
می کند.
اما واتسون ،دن اســتیونز ،لوک ایوانز ،ایوان مکگرگور ،ایان
مککلن و اما تامسون در این فلم به ایفای نقش پرداخته اند.
شــخصیت «دلبر» اندک اندک با کارکنان قصر دیو آشــنا و
دوست می شود .او متوجه می شود که دیو شاهزاده زیبارویی
است که دچار نفرین شده و تنها در صورتیکه عاشق شود می
تواند به حالت نخست خود بازگردد.

