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رقیب «جنگ ستارگان» از راه رسید

فلم «بازگشته» ســاخته «الخاندرو گونزالز ایناریتو» از
روز جمعه تعداد سالنهای نمایش خود را از عدد چهار به
 3371سالن سینما افزایش میدهد.
کمپانی فاکس در حالی در دو روز آینده اکران گســترده
فلم «بازگشــته» به کارگردانی «اینارتیو» و با بازی «دی
کاپریو» را آغاز میکند که انتظار میرود این درام اکشن و
هیجانی در هفته اول اکران به فروش  20میلیون دالری در
گیشه آمریکا دست یابد.
فلم «جنگ ستارگان؛ نیرو بر میخیزد» که تاکنون بیش

از  750میلیون دالر در آمریکا فروخته اســت ،در هفته
اکران خود در گیشــه آمریکای شمالی فروش  90میلیون
دالــری را ثبت کرد و در ســومین هفته اکــران نیز 40
میلیون دالر در آمریکا فروخته اســت ،اما با توجه به این
که هفتمین قســمت از «جنگ ستارگان» به تدریج روند
نزولی فروش را پــس از چند هفته اکران در پیش گرفته
است ساخته «ایناریتو» میتواند رقیب سختی برای این
فلم در هفتههای آتی اکران باشد.
فلم «بازگشــته» اکران محدود خود را از کریسمس در

تصاویر و اطالعات جدید از فلم
 Assassin’s Creedمنتشر شد

اولین تصاویر از فلم ســینمایی  Assassin’s Creedبه
همراه اطالعاتی از آن به تازگی منتشر شده است .به نقل
از گیمفا ،فلمی که بر اســاس یکی از محبوب ترین سری
بازی های ساخته شده توسط شرکت یوبی سافت با همین
نام می باشــد .با توجه به این تصاویر بایستی بگوییم که
چهره آقای مایکل فسبندر بسیار برای نقش یک آدم کش
( )Assassinمناسب است اما به نظر شما آیا ایشان ،قبال
خود بازی  Assassin’s Creedرا هم تجربه کرده بودند؟
پاســخ و توضیحات تکمیلی در ادامه موجود است .آقای
مایکل فسبندر به تازگی طی صحبت های خود با سایت
انترتیمنت ویکلی پاسخ سوالی که در ابتدای خبر مطرح
شــد را منفی اعالم کرده و گفته انــد :من بازی را قبال

تجربه نکرده بودم تا اینکه این افراد به سراغ من آمدند.
البته موضوع مورد بحث بعد از پیشــنهاد کاری چندان
دوامی نیاورد آقای فســبندر به سراغ بازی Assassin’s
 Creedرفتند.
ایشــان در ادامه گفته اند :از زمانی که پیشنهاد کاری به
من شد ،شروع به انجام این بازی کردم تا بیشتر با فیزیک
شخصیت آشــنا شوم .ما در تالشیم تا یک موردخاص را
کشــف کنیم .معتقدیم که ایده موجود خاص است و می
خواهیم سعی کنیم که به بهترین نحو آن را ارائه کنیم .ما
در تالشیم تا سرمایه گذاری خوبی روی این عنوان صورت
گیرد و از ســرگرمی های آن لذت ببریم .ما در تالشیم تا
این محصول را خاص کنیم.
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«وین راجرز» ،بازیگر
«لوک خوشدست» درگذشت

جواب سودوکو شماره

 جواب بازی با اعداد
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شهر ـ شهرت ـ شر ـ شکر
ـ تشکر ـ رشته ـ ترش ـ
شرکت ـ کشتی ـ شیر ـ
ریش ـ ریشــه ـ اشک ـ
کاش ـ شاه ـ رهایش ـ شی
ـ شک ـ رشک.

جان ریسدیویس بازیگر کهنهکار اهل ولز در فلم اکشن
ترسناک « »Auxبازی میکند.
فلمبرداری این اثر ســینمایی از  13جنوری آغاز خواهد
شد و کارگردانی آن را جان آدامز برعهده خواهد داشت.
فلمنامهی « »Auxنوشتهی جان و پیتر آدامز است.
فلم با کشف یک انبار مهمات مخفی مربوط به دوران جنگ
جهانی دوم از ســوی دو پسر جوان آغاز میشود .این دو
جوان نهایتا به گونهای مشــکوک کشته میشوند .با آغاز
تحقیقات پولیس دربــارهی این موضوع اتفاقاتی غریبی
روی داده و طی آنها افسران پولیس به قتل میرسند .در
همین حین یک کهنه ســرباز جنگ جهانی دوم با بازی
جان ریسدیویس این اخبار را شنیده و گمان میکند که

«وین راجرز» ،بازیگر فلم «لوک خوشدســت» در ۸۲
سالگی درگذشت.
«وین راجرز» ،بازیگر و افســر (ارتش) ایاالت متحده
آمریکا از پنجشــنبه گذشــته براثر عوارض ناشی از
ذاتالریه در  ۸۲سالگی در لسآنجلس درگذشت.
این بازیگر آمریکایی از ســال  1959میالدی وارد عالم
بازیگری شد و در این مدت در فلمهای بسیاری از جمله
«لوک خوشدست»« ،به فردا امیدی نیست» و «مش»
ایفای نقش کرده است.
فلم «مش» از جملــه موفقترین فلمهای کارنامه کاری
این بازیگر ســاخته «رابرت آلتمن» در سال  1970در
آمریکا است ،که بر اســاس کتابی به همین نام ساخته
شده است که داستان آن درباره سه دکتر ارتش است.
این فلم در جشــنواره فلم کن  1970برنده نخل طالیی
شــد« .وین راجرز» در زمان حیات با همسرش امی و
پسر و دختر و چهار نوهاش زندگی میکرد.
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 بازی با کلمات
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میزان

حمل

گاهي اوقات موضوعي كه در ابتدا به نظر شما مسخره يا غير منطقي
به نظر برســد بعدا ً اهميت پيدا ميكند .اگــر ميخواهيد تغييرات
غيرمنتظرهاي ايجاد كنيد اين موضوع را به خاطر آوريد.

ثور

در شک و تردید هستید که آیا رابطهای را ادامه دهید یا نه .امروز به
این نتیجه رســیدید که باید به این رابطه خاتمه دهید؛ زیرا طی این
مدت که صبر کردید متوجه شــدید که شخص دیگری هست که هر
موقع بتواند با شما همکاری میکند.

جوزا

امروز مي توانيد به عالیق شخصي خود برسيد شايد از نظر ديگران
خودخواهي باشد ،اما از اين شــرايط استفاده كنيد تا بعدا ً پشيمان
نشــويد ،امروز براي افرادي كه براي خودشان كار ميكنند هم روز
بزرگي است.

سرطان

هر نوع مانعی که بر سر راه تان قرار دارد به خاطر سرنوشت و قسمت
می دانید .اما اگر واقع ًا به موقعیت نگاه کنید قبول می کنید که اخیرا ً
کمی بی توجهی و بی احتیاطی کرده اید.

اسد

يك بار ديگر شــما مجذوب جذابيت شخصي شدهايد و ممكن است
تصميم گرفته باشــيد ،كه ضعيفتر از آن هستيد كه از اين مخمصه
خالص شويد .اگر كه شما شــخصي آزاد و بدون يار هستيد ،تفريح
خوبي اســت و به خود ميگویيد كه چيزي را از دست نخواهيد داد.
گرچه كه اگر در حال حاضر با شــخصي ارتبــاط داريد ،اما این بار
داستان فرق ميكند؛ زيرا خود را به مخاطره مياندازيد .آيا اين كار
ارزش ريسك دارد؟

سنبله

امروز هر چقدر انعطافپذیرتر باشید ،بیشتر لذت می برید .به جای
اینکه کارها را طبق برنامه امروز انجام دهید اجازه دهید همه چیز به
روال خود انجام شود.

تنوع نمک زندگی اســت پس به دنبال راهی باشید که روزمرگی
زندگیتان را کنارگذاشــته و ّبیشــتر لذت ببرید .سعی نکنید
عقایدتان را در ذهنتان نگــه دارد و بازگو نکنید ،چرا که ممکن
است شــخص مافوق و یا رییس شما از آنها بسیار استقبال کند و
بخواهد آنها را به مرحله عمل در آورده.

عقرب

امروزنمیتوانید نگران نحصی روز باشید؛ زیرا مثبت اندیشی تمام
وجودتان را فرا گرفته است و با این دید مثبت افراد مثبت و خوب
را به خودتان جذب میکنید .شاید دیگران سعی کنند دید شما را
عوض کنند ،اما بعدا ً متوجه میشوید که تا چه حد این دید مثبت
به نفع شما بوده است.

قوس

امروز حقيقت ًا بايســتي تالش کنيد ،زيرا احتمال قوي وجود دارد،
هنگامي که با دوســتان خود هستيد تماس جديدي برقرار کنيد،
شما واقع ًا ميتوانيد روي جذابيتتان حساب کنيد و نقل قولها و
اطالعاتي را که مي توانيد بعدا ً استفاده کنيدُ ،گلچين کنيد.

جدی

هنوز در مركز توجه مردم ،بســيار محبوب هستيد و اما شما در
حال حاضر موقعيت را دوست داريد .اين طور نيست؟شايد براي
ديگران امروز روز خوبي نباشــد ،اما نه براي شما .هر چه قدر بال
هايتان را بيشتر باز كنيد بيشتر ميتوانيد به دور دستها برويد.

دلو

شما درباره شــخصیت دیگران میتوانید به خوبی قضاوت کنید.
امروز توضیح اتفاقاتی که می افتد کمی مشــکل میباشــد چون
شــخصی ظاهرا ً میتواند کارها را بهتر از شما انجام دهد .بیگناه
پنداشتن آنها چون دلیل کافی برای گناهکار بودنشان ندارید کار
مورد عالقه شما نیست.

حوت

کسانی قصد دارند شــما را وارد دعوایی کنند که شما را عصبانی
میسازد مقداری سازش حتی برخالف میلتان سودمندتر از این
است که قانون را زیر پا بگذراید.
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فوقالعادهای برخوردار اســت ،بطوریکه در هشت سال
گذشته برنده این جایزه سینمایی در نهایت جایزه اسکار
بهترین فلم را نیز از آن خود کرده است.
«آنومالیســا»« ،رایاناسورخوب»( »Inside Out«،پشت
و رو) «،مینیونها» و «فلم بــادام زمینی» نیز نامزدهای
بهترین تهیهکنندگی در بخش انیمیشــن هستند و طبق
اعالم پیشین در بخش آثار مســتند نیز «امی»« ،زمین
شکار»« ،نگاه سکوت»« ،مرو» و«چیزی بهتر خواهد آمد»
نامزدها کسب جایزه از انجمن تهیه کنندگان آمریکاست.
مراسم اعطای جوایز انجمن تهیهکندگان آمریکا در سال
 2016در تاریخ  23جنوری برگزار میشود.

بازیگر «ارباب حلقهها» در یک
اکشن ترسناک

آسمان ـ احادیث ـ باورمند ـ پانسمان ـ تاکتیک ـ ثبات ـ جراید ـ چنانچه
ـ حذف ـ خرده ـ دغدغه ـ رسام ـ زیرک ـ ژوژه ـ سراج ـ شرق ـ صهبا ـ
ضربت ـ طراح ـ ظرفیت ـ عالمه ـ غلیط ـ فرهمند ـ قصاب ـ کنج ـ گوشه
ـ الجرم ـ میمون ـ نوساز ـ وصول ـ هیکل ـ یکنواخت.

ن

2002

جوایز انجمن تهیهکنندگان آمریکا ( )PGAفهرســت
 10فلم را به عنوان نامزدهای این رویداد ســینمایی مهم
معرفی کرد .انجمن تهیهکننــدگان آمریکا فلمهای «پل
جاسوسها»« ،بروکلین»« ،اکس مشینا»« ،مکس دیوانه:
جاده خشــم»« ،مریخی»« ،بازگشــته»« ،سیکاریو»،
«افشاگر»« ،از کف خیابانهای کمپتون» و «کمبود بزرگ»
را بــه عنوان نامزدهای جایزه «دریــل اف زانوک» برای
بهترین تهیهکنندگی درام در سال  2015معرفی کرد.
انجمن تهیهکنندگان آمریکا تنها نهاد سینمایی است که
همچون آکادمی اسکار از سیستم رایگیری حرفهای برای
انتخاب برندگان استفاده میکند و از آن جهت از اهمیت

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.
 7 کلمه :خوب
 14 کلمه :متوسط
 21 کلمه :عالی

جواب هدف

چهار سالن سینمایی آغاز کرد و تاکنون  1.4میلیون
دالر فروخته است.
داســتان این فلم درباره یک گروه شکارچی است که
در قرن نوزدهم به شــکار میروند اما یکی از اعضای
گروه توســط یک خرس گریزلی دریده میشود ،این
شــکارچی که «هیو گالس» (لئوناردو دیکاپریو) نام
دارد مورد سرقت قرار میگیرد و رها میشود تا بمیرد،
اما به سختی موفق میشود در مقابل تمامی سختیها
مقاومت کنــد و نجات پیدا میکند .پس از نجات پیدا
کردن ،عازم یک سفر خطرناک میشود تا انتقامش را
از کسانی که به او خیانت کردهاند ،بگیرد.
این فلم که در آن بازیگران دیگری چون «تام هاردی»،
«ویل پولتر»« ،دومهنل گیلسون»« ،کریستوفر جونر»
و «برد کارتر» ایفای نقش کردهاند و «امانوئل لوزکی»
فلمبردار برنده اســکار فلم «جاذبه» نیز فلم جدید
«ایناریتو» را فلمبرداری کرده است .فلمبرداری این
فلم که با هزینه  135میلیون دالری ساخته شده است
حدود یک سال و در لوکیشنهایی از کانادا تا آمریکای
جنوبی به طول انجامید تا فلم در شرایط واقعی مقابل
دوربین برود .بازگشته تاکنون حضور موفقی در فصل
جوایز سینمایی داشته اســت و عالوه بر نامزدی در
انجمن تهیه کنندگان آمریکا در چهار بخش از جوایز
گلدن گلوب و همچنین جوایز انجمن بازیگران آمریکا
نامزد کسب جایزه شــده است و از شانسهای اصلی
اسکار  2016نیز محسوب میشود.
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اسب را در خانه  d 4حرکت دهید.
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از حقیقت این قتلهای اسرارآمیز آگاه است.
ریسدیویس بیشتر برای بازی در نقش کاراکتر گیملی
دورف در سهگانهی «ارباب حلقهها» و نقشآفرینی در
ســری فلمهای «ایندیانا جونز» شناخته میشود .از
دیگر فلمهای مشــهور او میتوان به کمدی رمانتیک
«ویکتــور ویکتوریا» به کارگردانــی بلیک ادواردز،
«روزهای روشــن زندگی» و «معادن شاه سلیمان»
اشاره کرد.
او عالوه بر سینما در سریالهای تلویزیونی هم فعال
بوده اســت و از کارهای او در این عرصه میتوان به
سریال «روزی روزگاری» و «پیشتازان فضا  :مسافر»
اشاره کرد.

رستگاری در شائوشنگ»
یک کالسیک ماندگار شد

«رستگاری در شائوشنگ» ساخته فرانک دارابونت« ،تاپگان»
ساخته تونی اسکات و «محرمانه لسآنجلس» ساخته کورتیس
هنسن به فهرست ملی ثبت فلم آمریکا اضافه شدند.
هر ســال در آستانه کریسمس اسامی  ۲۵فلم از سوی کنگره
آمریکا اعالم میشود که به فهرست ملی ثبت فلم آمریکا راه
مییابند تا به عنوان آثار ارزشمند کالسیک به عنوان میراث
فرهنگی برای نسلهای آینده باقی بمانند.
این فلم ها باید از نظــر فرهنگی ،تاریخی ،یا معنای هنری به
غنای میراث سینمای کشــور کمک کنند .در عین حال باید
حداقل  ۱۰سال از زمان ساخت فلم گذشته باشد تا بتواند وارد
این قهرست شود.
در کنار فلمهای مشــهوری چون «رستگاری در شائوشنگ»،
«تاپ گان» و «محرمانه لس آنجلس» ،کمدی درام «حضور»،
«زندگی درونی آفاســیا» محصول  ۱۹۶۸و «نشــان زورو»
محصول  ۱۹۲۰از دیگر آثاری هستند که امسال برگزیده شدند
تا وارد این فهرست شوند.
فلم «ضبط عطســه توســط کینهتوســکوپ ادیسون» که
قدیمیترین فلم از آغاز ســینما و متعلق به سال  ۱۸۹۴است
نیز به فهرست ثبت ملی فلم اضافه شده است.
نسخه اســپانیاییزبان «دراکوال» ساخته شده در سال ،۱۹۳۱
کمدی کوتا ه «رویای اهریمن خرگوش» که ســال  ۱۹۰۶تولید
شــده و فلم صامت «زمانی یک احمق وجود داشت» محصول
 ۱۹۱۵از دیگر فلم هایی هســتند که امســال به این منظور
انتخاب شدهاند.
«ثانیهها» ســاخته جــان فرانکنهایمر محصــول ،۱۹۶۶
«شــکارچیان روح» با بازی بیل موری محصول  ۱۹۸۴و فلم
«وینچستر  »۷۳با بازی جیمز استوارت متعلق به سال ۱۹۵۰
نیز از دیگر فلم های منتخب امسال هستند.
تعداد فلمهای فهرســت ثبت ملی فلم آمریکا اکنون شامل
 ۶۷۵اثر ماندگار سینمایی است.

«اچبیاو» مستندی درباره
روزنامهنگار قربانی داعش
رابرای ساخت فلم خرید

داستان روزنامهنگاری که بعد از دو سال اسارت سر بریده شد
و دنیا را با توحش داعش آشنا کرد ،فلم شد.
شبکه اچبیاو مستند «جیم :داستان جیمز فولی» را خریداری
کرد که داستان زندگی ،مرگ و میراث جیمز فولی روزنامهنگار
خط مقدم آمریکایی را تعریف میکند که توسط داعش ربوده
و گردن زده شد و در سال  ۲۰۱۴جهان را شوکه کرد.
این مســتند ســاخته برایان اوکس کارگــردان و کمپانی
کوندهارت فلمز در بخش رقابتی مســتند فســتیوال فلم
ساندنس پیشنمایش میشود و بعد روز ششم ماه فبروری از
شــبکه اچبیاو روی آنتن میرود .شیال نوینز رییس فلمهای
مستند اچبیاو میگوید« :جیمز فولی پسر آمریکاست .اگر این
داستان شما را تکان ندهد ،هیچ چیز دیگر هم نمیتواند»...
این فلم مستند داستانی فراگیر دارد و همهچیز از ربودهشدن
فولی تا قتل او را تعریف میکند .او در روز عید شــکرگزاری
سال  ۲۰۱۲در سوریه مفقود شد و دو سال خبری از او نبود تا
اینکه در سال  ۲۰۱۴ویدیوی سر بریده شدن او منتشر شد .در
فلم جدید ،دیگر کسانی که با فولی گروگان گرفته شده بودند،
داستان اسارت او را تعریف میکنند .از طریق مصاحبههایی با
خانواده ،دوستان و دیگر روزنامهنگاران ،جزییات زندگی فولی
به نمایش گذاشته میشوند و داستانی از شجاعت ،عطوفت و
درد را در صدر جنگ آمریکا با داعش به تصویر میکشند.
برای اوکس که دوســت دوران کودکی فولــی بود ،این فلم
مستند اولین فلمی اســت که او به تنهایی آن را کارگردانی
کرده است .او میگوید« :من این فلم را ساختم تا داستانهایی
را ادامه دهم که جیم میخواست ما آنها را بدانیم.

