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جدیدتریــن ســاختههای «مارتین اسکورســیزی» و
«اســتیون اســپیلبرگ» ،اکران فلم «بتمــن در مقابل
سوپرمن» و همچنین قسمت جدید سری فلمهای «جنگ
ســتارگان»« ،هری پاتر» و «بورن» از مهمترین فلمهای
سینمای جهان در سال جدید میالدی خواهند بود.
در اولین روز ســال  2016میالدی ،مــروری میکنیم بر
مهمترین و مهیجترین فلمهایی که در سال جدید میالدی
میهمان سینماهای جهان خواهد بود.
یک فلم جدید از «مارتین اسکورســیزی» همیشه یک
اتفاق جذاب اســت .فلم «ســکوت» جدیدترین اثر این
کارگردان نامدار آمریکایی براســاس رمان برنده جایزه
نوشته «شوســاکو اندو» ،نویسنده جاپانی در سال 1966
است که پیش ازاین دوبار در سالهای  1971به کارگردانی
«ماساهیرو سینودا» و در سال  1996به کارگردانی «ژائو
ماریو گریلو» به ســینما آمده بود .داستان فلم «سکوت»
براثر رویدادی واقعی و درباره یک ُمبلغ آئین مســیحیت
در قرن هفدهم با بازی «لیام نیسون» است که به جاپان
ســفر میکند و در آنجا مجبور میشود دین مسیحیت را
تکذیب کند و از آن روی برگرداند .دو کشیش جوانتر با
بازی «آدام درایور» و «آندرو گارفیلد» که برای نجات این
مبلغ راهی جاپان میشوند نیز به سرنوشتی مشابه دچار
میشوند.
فلم «درود بر ســزار» ســاخته برادران «کوئن» که برای
اولینبار نمایش خود را در افتتاحیه شــصت و پنجمین
جشنواره فلم برلین  2016تجربه خواهد کرد ،فلمی است
حماســی با بازی «جورج کلونی» در نقش سزار که البته
شــامل درون مایهای کمدی نیز است .داستان فلم که در
دهــه  1950میالدی روی میدهد ،درباره پشــت صحنه
شلوغ و پردردسر ســاخت یک فلم هالیوودی و دزدیده
شدن سزار بازیگر نقش اصلی فلم با بازی «جورج کلونی»
است.
«پدر و آلمادوار» ،کارگردان صاحبنام اسپانیایی در سال
 2016فلم جدیدش «جولیتا» را به ســینما خواهد آورد،
فلمی که «دیوید لینچ» آن را داستان «زنی در مخمصه»
توصیف کرده است .این فلم در ابتدا «سکوت» نام داشت
که بــه عقیده «آلمادوار» عنصر اصلی تشــکیل دهنده

اوج هیجان سینما را در سال  2016ببینید
هر مشکل روحی در زنان اســت ،اما نام فلم برای عدم
تداخل با ساخته «اسکورسیزی» به «جولیتا» تغییر یافت.
«آدریانا اوگارته» و «اما سوآرز» بازی در نقش «جولیتا»
را در دو برهه زمانی برعهــده دارند و «آلمادوار» فلمش
را بازگشتی به ســینمای زنان با بازیگران زن نقش اصلی
قدرتمند توصیف کرده است.
«ترنس مالیک» ،کارگردان مطــرح آمریکایی که زمانی
به سبک «دی .جی سلینجر» بســیار خلوتگزین بود،

هماکنون بسیار پرکار اســت .فلم جدید این کارگردان
برنده نخل طال با عنوان «بیوزن» نقطه طالقی دو مثلث
عشقی است و بازیگران سرشناسی چون «کیت بالنشت»،
«مایکل فاسبندر»« ،رونی مارا»« ،کریستین بیل» و «رایان
گاسلینگ» در آن حضور دارند ،اما «مالیک» سابقه حذف
کامل یک شخصیت را در تدوین نهایی فلم دارد.
«الیور استون» که قرار بود برداشــت سینمایی خود از
زندگی «ادوارد انســودن» ،مامور اســبق اداره امنیت و
اطالعات آمریکا را در ســال  2015به سینما آورد ،اکران
فلمش را موکول به ســال  2016کرد .در فلم «اسنودن»
که به احتمال فراوان اولینبار در جشــنواره کن  2016به
نمایش گذاشته خواهد شــد« ،جوزف گوردن لویت» در
نقش اصلی ایفای نقش خواهد کرد« .گوردن لویت» برای

کتاب ‹نبرد من› نوشته هیتلر در آلمان
منتشر میشود

شماری از ناشران آلمانی در نظر دارند کتاب «نبرد من»
نوشته آدولف هیتلر ،رهبر آلمان نازی را برای نخستین بار
از زمان سقوط حکومت حزب نازی چاپ کنند.
با آغاز ســال  ٢٠١٦میالدی ،دوره شصت ساله محدودیت
قانونی حــق تالیف نبرد من کــه در اختیار دولت ایالت
باواریا در آلمان بود منقضی میشــود و ناشران در آلمان

میتوانند آزادانه این کتاب را منتشر کنند.
پس از شکســت آلمان در جنــگ دوم جهانی و از میان
رفتن حکومت حزب نازی ،نیروهــای متفقین که موقتا
اداره امور آلمان را در دســت گرفته بودند ،چاپخانه این
حــزب را همراه با تمامی حقوق قانونی آن به دولت ایالت
باواریا واگذار کردند .از آن زمان به بعد ،دولت ایالت باواریا
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به دلیل رعایت حال قربانیان حکومت هیتلر و جلوگیری
از نفرتپراکنی سیاســی و نژادی ،اجازه چاپ مجدد این
کتاب را نمیداد.
با فرا رســیدن روز  ١جنوری  ،٢٠١٦حق چاپ این کتاب
جنبه همگانی مییابد و انتشار آن نیازمند کسب اجازه از
ایالت باواریا به عنوان دارنده حق تالیف نیست.
با آزاد شــدن حق انتشــار نبرد من ،تعدادی از ناشران
آلمانــی گفتهاند که در نظر دارند آن را منتشــر کنند و
انتظار میرود که نخستین چاپ آن در آلمان تا کمتر از ده
روز دیگر در معرض فروش قرار گیرد .این ناشران گفتهاند
که نسخههای این کتاب را با حواشی و پاورقیهای مفصل
به قلم تاریخشناسان و سایر متخصصان منتشر خواهند
کرد تا خواننده با زمینــه قبلی اظهارات هیتلر و عواقب
نظرات او هم آشنایی یابد.
در فرانسه ،ترجمه جدیدی از این کتاب منتشر خواهد شد
هر چند برخی از سازمانهای مبارزه با تبعیض ،محتوای
به شــدت یهودستیزانه این کتاب را مناسب ندانسته و با
انتشــار آن مخالفت کردهاند .در اتریش و هالند انتشار و
فروش این کتاب و سایر آثار هیتلر منع قانونی دارد و آزاد
شدن حق انتشــار آن در آلمان تغییری در این وضعیت
نمیدهد( .بی بی سی)

جواب سودوکو شماره
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تنبل ـ بــا ـ بال ـ ناب ـ
جالــب ـ جلب ـ جنوب ـ
جــواب ـ بو ـ بوت ـ بوتل
ـ بانــو ـ جبل ـ تب ـ بت
ـ نوبت ـ بتول ـ بن ـ بنا ـ
تاب ـ جناب.
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جایزه گروه بازیگری جشــنواره بینالمللــی فلم «پالم
اســپرینگز» به هنرپیشــههای فلم «کوتاه بزرگ» تعلق
گرفت« .کریستین بیل»« ،برد پیت»« ،استیو کرل» و «رایان
گاسلینگ» مشترکا جایزه گروه بازیگری بیستوهفتمین
دوره جشــنواره بینالمللی «پالم اســپرینگز» را برای
هنرنمایی در فلم «کوتاه بزرگ» دریافت میکنند« .کوتاه
بزرگ» جدیدترین محصول کمپانی فلمسازی «پارامونت»

2232

 بازی با کلمات

آتشگاه ـ احمقان ـ بتخانه ـ پرتو ـ تصویب ـ ثابت ـ جنسیت ـ چاره جو
ـ حیاتبخش ـ خاکســتری ـ دامنه ـ ذلت ـ روحانیت ـ زنده دل ـ ژاله ـ
سرزنده ـ شــمعدانی ـ صحابه ـ ضرب ـ طیره ـ ظریف ـ عاشقانه ـ غزل
ـ فرهاد ـ قاره ـ کیســه ـ گیتار ـ لذت ـ مخروط ـ نهال ـ وجود ـ هجده
ـ یاسا.
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 جواب بازی با اعداد

1997

بازیگران برگزیده «پالم اسپرینگز» معرفی شدند

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.
 10 کلمه :خوب
 20 کلمه :متوسط
 30 کلمه :عالی

جواب هدف

ایفای هرچه بهتر این نقــش مالقاتهایی مخفیانه نیز با
«اسنودن» داشته است.
«استیون اسپیلبرگ» نیز ســال  2016با فلم « »BFGبه
اقتباس از کتاب نوشــته «رولــد دال» متعلق به ادبیات
کودک میهمان ســینماهای جهان خواهد بود .این فلم
که «مارک رایلنس» بازیگر فلم «پل جاسوسها» بازیگر
اصلی آن است ،روایتگر داســتانهای فانتزی یک غول
بزرگ است که با یک دختر یتیم دوست میشود.
در حالی که هفتمین قســمت از ســری فلمهای علمی
تخیلی «جنگ ســتارگان» با عنوان «جنگ ســتارگان،
نیرو بر میخیزد» هم اکنون در سینماهای جهان در حال
اکران اســت و هر روز رکورد جدیدی در عرصه فروش
ثبت میکنــد ،عالقهمندان به ایــن مجموعه فلم نیازی
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نیست برای دیدن قســمت جدید این فلم خیلی منتظر
بمانند« .یاغی :داســتان جنگ ستارگان» قسمت جدید
از این مجموعه فلم به کارگردانی «گرت ادوارد» اســت.
ایــن اولین فلم از مجموعه جدید از«جنگ ســتارگان»
است که به داســتانهای تک قسمتی در دنیای «جنگ
ســتارگان» میپردازد .داستان این فلم درباره گروهی از
جاسوسهای یاغی است که در تالشاند طرحهای اسلحه
جدید امپراطوری را به ســرقت ببرند« .یاغی :داستان
جنگ ســتارگان» از تاریخ  16دسامبر  2016اکران خود
را آغاز میکند.
سینمای ســال  2016میزبان نمایش جدیدترین فلم از
ســری فلمهای «هری پاتر» با نام «جانوران شگفتانگیز
و زیستگاه آنها» خواهد بود .این فلم که براساس رمانی به
همین نام از جدیدترین آثار «جی .کی رولینگ» ساخته
شده ،اولین تجربه فلمنامهنویسی این نویسنده بریتانیایی
نیز محسوب میشود« .دیوید هیمن» کارگردانی قسمت
جدید «هری پاتر» را برعهده دارد و «ادی ردماین» بازیگر
اصلی آن است و قرار است از تاریخ  18نوامبر  2016اکران
خود را در آمریکا کلید بزند.
اکران قســمت جدید از مجموعه «بورن» با بازگشــت
«مت دیمون» و «پل گریــن گراس» نیز خبر خوبی برای
سینمادوستان در ســال  2016خواهد بود .در پنجمین
قســمت از این مجموعــه فلم« ،مت دیمــون» بازیگر

اصلی و «پل گرین گــراس» به عنوان کارگردان دوباره با
هم همکاری میکنند که آخرینبار در ســال  2007فلم
«اولتیماتوم بورن» را به عنوان آخرین فلم ســهگانه اول
ســری فلمهای «بورن» راهی سینما کرده بودند« .گرین
گراس» در ســال « ،2007اولتیماتوم بورن» ،موفقترین
فلم مجموعه را ســاخت و فروش  442میلیون دالری را
برای کمپانی یونیورسال ثبت کرد و سهگانه اول این فلم
تکمیل شد.
«ریچارد لینکلیتر» پس از ســاخت فلم تحســین شده
«پســرانگی» در جدیدترین فلم خود با عنوان «هرکی
یکم میخواد» فلمی متداولتر ســاخته اســت ،گرچه
بازهم دل مشــغولی خود به موضوعات مربوط به مردان
را پنهان نکرده اســت .داســتان این کمدی درام درباره
گروهی از پسران در ســال اول کالج در دهه  80میالدی
است که سودای تبدیل شدن ستارههای بیسبال را در سر
دارند .داستانی درباره دوران نوجوانی و بلوغ که بسیاری
آن را دنبالهای بــر فلم «مات و مبهوت» اولین فلم موفق
«لینکلیتر» توصیف میکنند.
پس از این که کمپانی پیکسار در سال  2015دو انیمیشن
« »Inside Outو «دایناســور خوب» را راهی ســینما
کرد ،دیزنی نیز در ســال  2016دو انیمیشن را در برنامه
اکران دارد .انیمیشــن «موانا» برای اکران در نوامبر سال
آینده میالدی آماده خواهد شــد ،اما پیش از آن یک اثر
قدرتمند الهام گرفته از کارتــون «رابین هود» محصول
 1973به نام «زوتوپیا» به سینما خواهد آمد .داستان این
انیمیشن درباره خرگوشی به نام «جودی هاپس» است که
به کمک یک روباه غیرقابل اعتماد به نام «نیک وایلد» در
جستجوی یک سمور گمشده هستند.
عالقهمندان به ســینمایی ابر قهرمانی مطئمنا از تماشای
فلم «بتمن در مقابل ســوپرمن :طلــوع عدالت» لذت
خواهند برد .این فلم به کارگردانی «زاک اسنایدر» اولین
فلم تاریخ سینماست که بتمن و سوپرمن بصورت همزمان
در آن حضور دارند« .بن افلــک»« ،هنری کویل»« ،گل
گدوت» و «ایمی آدامز» از بازیگران اصلی این فلم هستند
که قرار اســت اکران خود را از تاریخ  25مارچ  2016در
آمریکا آغاز کند.
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است که «آدام مککی» آن را کارگردانی کرده است .این
اثر براســاس کتابی به همین نام نوشته «مایکل لوییس»
درباره بحران اقتصادی ســالهای  2007تا  2010در آمریکا
ساخته شده است.این جایزه روز دوم جنوری  2016به این
بازیگران سرشناس اعطاء می شود .از برندگان پیشین این
جایزه هنری میتوان به بازیگران «بازی تقلید»« ،آرگو»،
«کالهبرداری آمریکایی» و «شبکه اجتماعی» اشاره کرد.

شکایت از کارگردان
مشهور سینما

پای «کوئنتین تارانتینو» به اتهــام نقض قانون حق کپی در
جریان ساخت فلم اسکاری «جانگوی آزادشده» به دادگاه باز
میشود.
کوئنتین تارانتینو کارگردان مشــهور فلمهایی چون «بیل را
بکش» و «داستان عامهپســند» به نقض قانون حق کپی در
جریان نگارش فلمنامه «جانگوی آزادشده» متهم شد.
«اســکار کولوین» مدعی شــده تارانتینو که جایزه بهترین
فلمنامه اوریجینال را برای «جانگو» از آکاردمی اسکار دریافت
کرد ،متن این اثر را از فلمنامــه «آزادی» کپیبرداری کرده
است .کولوین به همراه پســرش متن «آزادی» را به نگارش
درآوردهاند و ادعا میکنند داســتان «جانگوی آزادشــده»
شباهت بسیاری به فلمنامه آنها دارد.
فلم سال  2012تارانتینو با درخشش «جیمی فاکس»« ،لئوناردو
دیکاپریو»« ،کریستوفر والتس» و «کری واشینگتون» به روی
پرده رفت و جوایز بسیاری از جمله اسکار ،گلدن گلوب و بفتا
را نصیب عواملش کرد.
به گزارش ورایتی ،شــاکی این پرونده خواســتار پرداخت
غرامتی به اندازه صدها هزار دالر خســارتی است که پس از
ســاخت این فلم متحمل شده است .خانواده کولوین فلمنامه
«آزادی» را سال  2004به انجمن نویسندگان آمریکایی عرضه
کردند و این اثر ســپس از آژانس سینمایی «ویلیام موریس»
سر در آورد.

میزان

حمل

امروز مراقب حرف زدنتان باشيد؛ زيرا ممكن است سوءتفاهمي پيش
بيايد .اگر رازي داريد آن راز فاش ميشود و در پايان سبب خجالت شما
ميشود.

ثور

این قسمت از چارت شــما به فعالیتهای گروهی روابط دوستانه و
ارتباطات و کارهای بزرگ مربوط میشود .اگر هر کدام از این نکات
به شما مربوط میشود آماده شوید تا در جهت موفقیت بیش بروید.
مثبت بیندیشید .اگر ســعی کنید همه چیز به خوبی پیش میرود.
امروز لبخندتان را فراموش نکنید.

جوزا

حقيقت ًا مثبت انديشتر هســتيد كه احتماالً به ســبب تشويقهاي
ديگران اســت .اخيرا ً روابط صميمانهتري با دوســتان خود ،برقرار
كردهايد كــه امروز اين روابط ،نقش مهمي را در زندگي شــما ايفا
ميكنند.

سرطان

شماگرچه که شما یک شبه از ورشکستگی میلیونر نمیشوید ولی
از دریافت نعمات بیشمار تعجب خواهید کرد .همچنین شما مایل
به هزینه کردن پول برای اشــیایی هستید که زیبایی را به زندگی
شما می آورند.

عقرب

هم خبرهای بد دارید و هم خبر خوب .در رابطه با مادیات اعتماد
به نفس خوبی دارید ،اما شــاید وسوسه بشوید ولخرجی کنید و
خودتان را به قرض بیندازید .ســعی کنید تمرین خودداری کنید،
همه چیز درست می شود.

قوس

خورشيد در خانه خودتان ميرود كه يك آگاهي جديد از خودتان
به شما ميدهد همانطور كه اجازه ميدهد روابطتان را با ديگران
ارزيابي كنيد .اگر در حال گذراندن يك دوره مشكل هستيد اين
مســئله خيلي ميتواند به شما كمك كند ،چون مشكالت وضوح
بيشــتري در ديدتان پيدا ميكند .اگر شما بطور مستقل و براي
خود كار مي كنيد و يا منتظر چنين مسيري در زندگي هستيد اين
زمان ،زمان خوبيست براي شما.

جدی

صبح را با نشاط اغاز کنید .ولی باز هم برای مدتی به استراحت نیاز
دارید .اخیرا ً همه چیز تحت کنترولتان بوده است و اکنون درست
نیست مسؤولیت بیشتری بپذیرید.

امروز شايد تمايل داشته باشيد كه زياد در اجتماع حضور نداشته
باشيد .حتي اگر كاري هم نكرده باشيد كه از آن خجالت بكشيد
مدتي دوست داريد كه از صحنه خارج باشيد.

امروز ســتارهها شــما را داراي روحيه ماجراجويي كرده و شما نيز
دوست داريد كه به طريقي افقهاي خود را گسترش دهيد .شما در
حال باال و پايين كردن اين ايده هســتيد كه براي تعطيالت آينده
جايي را رزو كنيد و يا حداقل يك تفريح كوچك براي خود دست و
پا كنيد .روابط شــما با مردم از كشورهاي ديگر بسيار خوب خواهد
بود و ممكن است گفتگويي جالب با آنها داشته باشيد.

اکنون طرزی فکری مثبت و از همه جهت سودمند دارید بنابراین
لبخند بزنید .متوجه می شــوید که اگر طرز فکر مثبت داشــته
باشید موفق تر خواهید بود تا اینکه به خودتان بگویید که کاری
امکان پذیر نیست یا اینکه وقت تلف کردن است.

اسد

سنبله

از معاشرات با همسایگان و خواهر و برادرتان لذت میبرید .خبرهای
جالبی برایتان دارند .اگرهنوز مجرد هستید همسر مورد عالقهتان
را مییابید.

دلو

حوت

امروز یک حس آتشــین در وجود شما بیدار خواهد شد .جریان
عادی زندگیتان ممکن اســت شما را اذیت کند .ممکن است که
تصمیم بگیرید که دیگر بس است .عمل از روی وسوسه ناگهانی
گاهی صحیح است .و شما بســیار هوشیار و مطمئن هستید که
بهترین تصمیم را می گیرید.
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این دادخواســت آمده است :پیش از ســاخت فلمی درباره
«جانگو فریمن» ،برده فراری به نام «جکســون فریمن» بود
که سعی داشــت آزادی خانوادهاش را از صاحبکارش بخرد.
متهمین مدعی هســتند شباهتهای فراوان بین این دو متن
تصادفی بوده ،اما هیچ تصادفی در کار نبوده است.
کوئنتین تارانتینو در سال ۱۹۹۴با ساخت فلم برنده نخل طالی
«داستان عامهپسند» به اوج شــهرت رسید .این فلم از نظر
تجاری توانست موفقیت بسیاری کسب کند و از آن به عنوان
یکی از بهترین فلمهای تاریخ یاد میکنند .فلم معروف بعدی
تارانتینو« ،بیل را بکش» بود که در دو قســمت در سالهای
 ۲۰۰۳و دیگری در اوایل  ۲۰۰۴منتشر شد.
«ضدمرگ» نام اثر بعدی تارانتینو بود و وی ســپس شروع به
ساخت فلم مشهور دیگرش«،حرامزادههای لعنتی» کرد .این
فلم براساس داســتانی تخیلی در دوران جنگ جهانی دوم
اتفاق میافتد و بسیار مورد توجه منتقدان قرار گرفت.
تارانتینو فلم «جانگوی آزادشــده» را سال  ۲۰۱۲اکران کرد.
این فلم روایتگر دوران بردهداری آمریکا است .این وسترن
که پرفروشترین فلم وی به نسبت سایر فلمهایش است و به
فروشی بالغ بر  ۴۲۵میلیون دالر دست یافت.
جدیدترین پروژه ســینمایی این کارگردان نامآشــنا فلم
«هشت نفرتانگیز» است.تارانتینو پس از افشای بخشهایی
از فلمنامهاش توسط یک وبسایت تهدید کرده بود که برای
پنج ســال ساخت این پروژه ســینمایی را به تعویق خواهد
انداخــت ،اما اوایل ســال آن را در یــک تکاجرا بصورت
نمایشنامهخوانی به روی صحنه برد و نهایتا تولید این فلم را با
فلمنامهای بازنویسی شده آغاز کرد .بازیگرانی چون «ساموئل
ال .جکسون»«،کرت راســل»« ،بروس درن»«،تیم راث» و...
نقشهای اصلی این فلم را بازی کردهاند.

