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نیکالس باربر ،خبرنگار هنری بیبیسی ده فلم انتخاب
کرده که امسال اکران میشــوند ،از جمله آثار جدید
برادران کوئن ،اسپیلبرگ و الیور استون.
بســته به اینکه چگونه نگاه کنید ،بــا ورود این دو نفر
تعطیالت کامال به پایان می رســد و یا تازه شروع می
شود.
«شــیرجه» لوکا گواداگنینو با الهام از فلم «اســتخر»
ســاخته ژاک دری کارگردان فرانسوی محصول ،۱۹۶۹
درام اروتیکی است که به تریلری عصبی و گاه بیمناک
بدل می شود ولی در تمام لحظات خوش منظره ،آفتاب
سوخته و در عین حال بسیار خنده دار است.
فقط دیدن رقص عجیب ریف فاینس ارزش خریدن تکت
این فلم را دارد.
این فلم ماه فبروری در بریتانیا و ماه می در آمریکا اکران
می شود.
درود بر سزار
این اثر جدید برادران کوئــن که فلمی کمدی با
ســفر به پس زمینه های تاریخی و اسطوره ای
است ،می تواند دلپذیرترین فلم سال  ۲۰۱۶باشد
و همه عناصر همیشگی داستانهای این دو فلمساز
از جملــه آدم ربایی (لبوفســکی بزرگ) دوران
طالیی هالیوود (بارتــون فینک) و جورج کلونی
در نقشــی دلقک گونه (ای برادر ،کجایی) در آن
گنجانده شده است.
جاش برولین که نقش مدیر عامل یک شــرکت
فلمسازی هالیوودی را بازی می کند ،پس از حذف
شخصیت نمایشــگری از داستان (با بازی جورج
کلونی) حین فلمبرداری مجبور می شــود شخصا
در تهیه فلم دخالت کند.
بازیگران فلم «درود بر سزار» عبارتند از اسکارلت
جوهانسون که در صحنه ای شبیه صحنه ماندگار
اســتر ویلیامز موسوم به زیبارویی در حمام ظاهر
می شود ،چنینگ تیتوم که شبیه جین کلی بازیگر
پر آوازه فلم های موزیکال دهه پنجاه می رقصد،
رلف فاینس و تیلدا سوئینتون.
اکران عمومی این فلم از ماه فبروری آغاز می شود.
جاودگر
فلم ترســناکی است که مســتقل تولید شده و پس از
نمایش آن در جشــنواره های ســینمایی تماشاچیان
هوشــمندی ،اســتیل و فرم و تاثیر هراس آور آن را
ســتودند .رابرت اگرز ،نویســنده و کارگردان آن در
جشنواره فلم لندن جایزه بهترین کارگردان برای اولین
فلم بلند را دریافت کرد.
داســتان فلم ماجراهای خوفناک زندگی یک خانواده
پیوریتن اســت کــه در ســالهای  ۱۶۳۰از منطقه
مهاجرنشینی در نیوانگلند (ســواحل شرقی آمریکا)
رانده میشوند.
آنها که ناگزیر می شــوند خانه جدیدش را در حاشیه
جنگلی دور افتاده بســازند ،احســاس می کنند که
جادویی ســیاه زندگی آنها را تصرف کرده ولی تعصب
دینی والدین خانواده به اندازه جادوی ســیاه خوفناک
است.
اگرز قبل از کارگردانی بــه عنوان طراح هنری کار می
کــرد و «جادوگر» اولین فلم بلنــد او ،مثل هر فلم پر
هزینه تاریخی اصیل به نظر می رسد.
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این فلم ماه فبــروری در آمریکا و ماه مارچ در بریتانیا
روی اکران خواهد رفت.
خولیتا
بنابراین بیســتمین فلم او را باید به فال نیک گرفت .او
باری دیگر «سینمای زنان» بازمی گردد.
آخریــن فلمی که پدرو آلمودوار ســاخته بود «خیلی
هیجان زده ام» محصول  ۲۰۱۳داســتانی کمدی بود که
متاسفانه هیچ خنده دار نبود.
اگر خوش اقبال باشیم قاعدتا این اثر آلمودوار نیز باید
داستانی بسیار قوی و پر احساس مثل «همه چیز درباره
مادرم» و یا «بازگشت « باشد.
آلموداور در مصاحبه ای با فاینشــنال تایمز گفت ابتدا
عنوان «ســکوت» را برای فلم انتخاب کرده بود« .چون
ســکوت عامل اصلی اســت که تمامی بالهــا را برای
شخصیت اصلی داستان پدید می آورد».
ولی او تصمیم می گیرد برای پرهیز از هرگونه تشــابه

ماس نیز در آن بازی می کنند ،برای کارگردانی مثل بن
ویتلی که فلم های اول خود مثل «فهرست کشتن» را با
بودجه کمی ساخت ،فلم پر ستاره و پر هزینه ای است
ولی او هنوز هم مثل همیشه فلمسازی آنارشیست است.
این فلم ماه مارچ در بریتانیا  ،ماه اپریل در فرانسه و ماه
سپتمبر در آلمان اکران خواهد شد.
هر کی یک چیزی میخواد
پسر بچگی ،شاهکار ریچارد لینکلیتر بود .تولیدش ۱۲
سال طول کشید و زندگی پسر بچهای اهل تگزاس را در
دوران مکتب با گرما ،طنازی و عمقی که در بهترین فلم
این نویسنده و کارگردان موج می زد ،به تصویر کشید.
فلم اخیر او را به نوعی می توان ادامه «پســر بچگی»
تلقی کرد.
لینکلیتر می گوید« :این فلم دقیقا جایی شروع می شود
که فلم قبلی ام به پایان رسید ،شخصیت اصلی داستان
وارد دانشــگاه می شود ،با هم اطاقی خود در خوابگاه و

نامی با فلــم آینده مارتین اسکورســیزی که آن هم
«سکوت» نام دارد ،اسم فلم جدیدش را خولیتا بگذارد.
اما ســوارز و آدریانا اوگارته ،نقش شــخصیت اصلی
داستان را در دوران میانسالی و جوانی بازی می کنند.
این فلم ماه مارچ در اســپانیا و فرانســه و ماه اوت در
بریتانیا اکران می شود.
برج
ایــن فلم با فضای سورئالیســتی و طنز ســیاهش به
کارگردانی بن ویتلی ،با صحنه کباب کردن یک ســگ
داخل بالکن کوچک یک برج مســکونی توســط تام
هیداستون شــروع می شود و هر چه داستان پیش می
رود پر هرج و مرج و تکان دهنده تر می شود .فلمنامه
از کتابی با همین عنوان به قلم جی جی باالرد نشر سال
 ۱۹۷۵اقتباس شده و زندگی در برجی مسکونی ممنوعه
را تصویر می کند.
خانواده های فقیر و ســیگرتی در طبقه های پایینی و
خانواده های مرفه در حــال انحطاط در طبقات فوقانی
ساختمان ساکنند و معمار ســاختمان (با بازی جرمی
آیرونز) که مثل ارباب برج است ،در پنتهاوس زندگی
می کند .این فلم که ســینا میلیر ،لوک ایوانز و الیزابت

یک دختر آشنا می شود».
اما به خاطر زمان وقوع داستان که سالهای دهه هشتاد
میالدی است.
در عین می توان آن را دنباله اولین اثر کمدی موفق او
«مات و مبهوت» محصول  ۱۹۹۳دانست« .
«همه یک چیزی میخواهنــد» قاعدتا یکی از بهترین
فلم های این کارگردان خواهد بود و هر کی یک چیزی
از آن خواهد خواست.
این فلم ماه اپریل در آمریکا اکران خواهد شد.
اسنودن
شــاید از آخرین فلم های مطرح الیور استون یکی دو
دهه گذشته باشــد اما فلم جدید او به نام «اسنودن»
به نظر می رســد یکی از آن فلم های بسیار تاثیرگذار
و بحث برانگیزی باشــد که این کارگردان به خاطر آن
شــهرت دارد.این فلم نیز مضمون سیاسی قوی دارد،
جنجال برانگیز اســت و شــیوه تولید و پرداخت غیر
داســتانی دارد .هر چند برخی از منتقدان ممکن است
شیوه ساخت غیر داستانی آن را نپذیرند.
در این فلم جوزف گوردون لویت نقش ادوارد اسنودن،
کارمند ســابق بخش اینفورماتیــک نهادهای امنیتی
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دختری در قطار
مثل «دختــری با خالکوبی اژدها» و یا «دختر گم
شده» فلم تریلر و اسرار آمیزی است که شخصیت
اصلی داستان آن یک زن جوان است .کارگردان
آن تیت تیلور ،بازیگر فلمنامه نویس و کارگردان
آمریکایی اســت که به خاطر فلم «خدمتکاران»
نامزد جایزه اسکار شد.
در این فلم امیلی بالنت نقش یک زن جوان الکلی
و تلخ را بازی می کند که در مورد همسر سابقش
وســواس عجیبی پیدا کرده است .یک روز صبح
که از خوب برمی خیزد متوجه می شــود تمام
بدنش به خون آغشته است و نگران می شود که
نکند کسی را کشته است.
فلمنامه آن براســاس کتابی به قلم پائوال هاوکینز تهیه
شــده و طرفداران این کتاب ممکن است از اینکه محل
وقوع داستان از لندن به آمریکا منتقل شده گالیه کنند.
ولی بازی امیلی بالنت همواره عالی است فارغ از اینکه
چه لهجهای دارد .این فلم ماه ســپتمبر در آلمان و ماه
اکتبر در آمریکا اکران خواهد شد.
داکتر استرنج
سال  ۲۰۱۶پر از فلم های اکشن ابرقهرمانی خواهد بود.
از بتمن در برابر ســوپر من گرفته تا کاپیتان آمریکا و
مردان ایکس .ولی وسوســه برانگیز ترین فلم در این
ژانر داکتر استرنج خواهد بود که یکی از شخصیت های
مجموعه کتابهای مصور مارول و «استاد هنرهای مرموز»
را در نبرد با نیروهای اهریمنی روی پرده سینما خواهد
برد.
حتی آن بخش ســینما دوســتانی که از تعداد کثیر و
موضوعات تکراری فلم های ابرقهرمانی خسته شده اند
به احتمال زیاد وسوسه خواهند شد بندیکت کامبربچ را
یکبار دیگر (مثل فلم «بازی تقلید» و یا «رکن پنجم»)
در نقش یک زورگوی متفرعن ببینند.

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
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آمریکا را بازی می کند که اطالعات محرمانه این نهادها
را در ســال  ۲۰۱۳توسط رسانه ها افشــا کرد .شایلن
وودلی نقش دوســت دختر او را بازی می کند که همراه
ادوارد اسنودن به روسیه گریخت.
این فلم مــاه می در بریتانیا ،آمریکا و فرانســه اکران
خواهد شد.
غول بزرگ مهربان
حدود سی سال پس از آنکه ملیسا متیسن فلمنامه «ئی
 تی موجود فرازمینی» را نوشت باالخره او و استیوناسپیلبرگ دوباره در تولید این فلم با هم همکاری کرده
و داستانش اقتباسی از کتاب لذت بخش بی اف جی به
قلم رولد دال نویسنده بریتانیایی است.
متاسفانه متیسن قبل از اینکه بتواند نسخه نهایی فلم
را ببیند در ماه نوامبر بر اثر سرطان درگذشت ولی بعید
است فلمنامه نویس و فلمساز بهتری از این دو را برای
ساختن فلمی در این ژانر تصور کرد.
در کتــاب جادویی رولد دال ،دوســتی قهرمان
داستان که دختر جوانی است با یک غول بزرگ
و مهربان (که مــارک ریلنس به خوبی نقش او را
ایفا می کند) با دوستی که بین ئی تی و الیوت به
وجود آمد ،فاصله چندانی ندارد.
اکران عمومی این فلم از ماه جوالی خواهد بود.
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میزان

حمل

امروز به جاي اين كه بداخالق باشــيد به ديگران كمك مي كنيد .با
ديگران دور هم جمع مي شويد و تمام مشكالت را فراموش ميكنيد
و همديگر را مي بخشيد .يك جشــن كوچك مي تواند فكر خوبي
باشد.

ثور

اگر احساس می کنید شخصی از مشورت با شما سود می برد نهایت
ســعی تان را بکنید که به او کمک کنید اما سعی کنید قراردادهای
مالی طوالنی مدت زیــادی نبندید و بــه زودی تغییراتی صورت
میگیرد .مسیر کلی زندگی تان در حال تغییر است زیرا در چند روز
آینده خیلی چیزها اصالح می شوند.

جوزا

امــروز توجه خود را معطوف به امور مالــی کنید ،به خصوص اگر
میخواهید که پولتان سودی به شما برساند و شما میتوانید در
آینده تعادلی در حساب های بانکیتان پیدا کنید .با مردم صحبت
کنید و ببینید که کدام یک تجربهای را که شما نیاز دارید ،دارند و
با دقت به آنها گوش کنید.

عقرب

امروز همســرتان نیاز به توجه بیشتری دارد اما در عوض،تصمیم
داریــد بدون توجه به دیگران هر چیــزی را که میخواهید بیان
کنید.تنها چیزی که متوجه میشوند این است که شما فع ً
ال صبور
نیستید .سعی کنید در این زمینه افراط نکنید.

قوس

امروز فعالیت ذهنی و هم چنین جذابیت شما در درجه باالیی قرار
دارند .ذهن شما تشنه تجربه آموزی می باشد و احساس می کنید
جذب مســایل مرموز می شوید .یک نفر که به شما نزدیک است
به شما کمک میکند تا قسمتی جدید از وجودتان را بشناسید.

امروز ذهنتان گســترده است و بسيار مثبت انديش تر هستيد و به
طور كلي روحيه لطيف تــري داريد .آماده ايد تا در رقابت هايي كه
زندگي براي شما تدارك ديده است ،شركت كنيد .اين كار را با لبخند
و سياست انجام مي دهيد.

جدی

با هر کسی مشکلی داشته اید اکنون آشتی می کنید .شاید همسرتان
باشد اما ممکن است یک دوست یا اعضای خانواده باشد.آنها از این که
اولین قدم را بردارند خجالت می کشــند اما شما از اینکه قدم اول را
بردارید خوشحال می شوید.

دلو

سرطان

اسد

هر چقدر تالش میکنید تا نظر یک نفر را عوض کنید کام ً
ال بی فایده
اســت .بهتر است صبر کنید تا خودشــان بفهمند شما درست می
گویید .پافشاری شما تنها وقت تلف کردن است.

سنبله

رئیس و یا همکاران مثل همیشــه برای تان مفید نیستند .شاید هم
بین شما و آن ها سوءتفاهم پیش بیاید و باید سخت کار کنید تا این
اتفاق پیش نیاید .اگر منتظر گرفتن پولی هستید که اخیرا ً کار کرده
اید باید صبور باشید.

اگر به فرزندانتان توجه كنيد آن ها امروز ســرگرم كننده تر از
هميشه خواهند بود .بازي پرانرژي را انجام مي دهيد و از آنجايي
كه به ورزش نياز داريد اين بازي برايتان مناســب مي باشد .الزم
است كه يك روز به خودتان استراحت بدهيد.
میتوانید منتظر مشکالت کوچکی در روابط عاشقانه تان باشید.
برنامه های اجتماعیتان که تحت کنترل شــما هســتند لغو می
شــوند یا به عقب می افتند و عاقالنه اســت که هر چه پیش می
آید را آســان بگیرید و گرنه منجر به احساس اضطراب و ناکامی
شما می شود.

حوت

تركيب كار و تفريح با هم هميشــه درســت نيست اما امروز به
جايي دعوت مي شويد كه نمي توانيد به آنجا نرويد .اگر در انتظار
پيشرفتي در حرفه يا زندگي خصوصيتان هستيد ،نااميد خواهيد
شــد ،يا حداقل براي مدت كوتاهي اما در روزهاي آينده روابط
سودمندي خواهيد داشت.
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تجلیل موسسه فلم آمریکا
از «ورنر هرتزوگ»

جشنواره فلم مستند موسسه فلم آمریکا از «ورنر هرتزوگ»
کارگردان نامدار آلمانی به پاس نقش تاثیرگذار در ســینمای
غیرداستانی تقدیر میکند.
ســمپوزیوم فلم مســتند «چارلز گاگینگهام» موسسه فلم
آمریکا« ،ورنر هرتــزوگ» آلمانی را به عنوان دریافت کننده
جایزه افتخاری این رویداد سینمایی معرفی کرد.
در این مراســم که روز  24جون برگزار می شود؛ کلیپهایی
از برترین آثار مستند «هرتزوگ» به نمایش گذاشته میشود
و پس از آن رامین بحرانی کارگردان و فلمنامهنویس ایرانی-
آمریکایی گفتگویی با این کارگردان کهنهکار خواهد داشــت
و پس از آن فلــم «حقیقت رو ببین» جدیدترین ســاخته
«هرتسوگ» به نمایش گذاشته خواهد شد.
به گزارش هالیوود ریپورتر ،از دیگر چهرههای تقدیر شده از
سوی جشنواره مستند موسسه فلم آمریکا میتوان از «مارتن
اسکورسیزی»« ،جاناتان دمی» و «اسپایک لی» نام برد.
«ورنر هرتزوگ» طــی چندین دهه فلمســازی افتخارات
متعددی از جشــنوارههای فلم سراسر جهان بهدست آورده
اســت که میتوان به جایزه فیپرشــی و جایزه بهترین فلم
معنوی جشــنواره کن ( ،)1975جایــزه بهترین کارگردانی
جشنواره کن ( ،)1982جایزه بهترین دستاورد یک کارگردان
از انجمــن کارگردانان آمریــکا ( ،)2006جایزه بهترین فلم
خارجی از انجمــن منتقدین فلم فرانســه ( ،)1976جایزه
بهترین فلم از اســکار ســینمای آلمان در سالهای 1978
و  ،1968جایزه ویژه هیاتداوران جشــنواره آمســتردام،
خرس نقرهای جشــنواره برلین ( ،)1968دو جایزه بهترین
فلم از انجمن ســینماهای خانه هنر آلمان ،جایزه یک عمر
دستاورد سینمایی از جشنواره فلمهای مستند هات داکس
کانادا ،جایزه بهترین فلم مســتند بلند از انجمن بینالمللی
مستندســازان ،جایزه بهترین فلم از جشــنواره ملبورن،
تندیــس طالیی جشــنواره سانفراسیســکو ،جایزه ویژه
جشنواره سنسباســتین ()1982جایزه انجمن کارگردانان
فلم جشنواره سانفراسیســکو ،جایزه بهترین فلم جشنواره
ســاندنس ،جایزه فدراســیون بینالمللی منتقدین فلم از
جشنواره ونیز( )2005اشاره کرد.

معرفی نامزدهای نهایی
یک جایزه ادبی

جایزه «دزموند الیوت» که یکــی از مهمترین جایزهها برای
رماننویســان نوقلم محسوب میشود ،نامزدهای نهایی خود
را شناخت.
نام دو نویســنده ایرلندی و یک نویسنده انگلیسی به عنوان
سه نامزد مرحله نهایی جایزه  10هزار پوندی «دزموند الیوت»
2016سال اعالم شد.
«گوین مککری» برای نگارش رمان «خانم انگلس» که درباره
شــیفتگی دو خواهر به «کارل ماکس» و «فردریش انگلس»
است ،یکی از نامزهای امســال جایزه ادبی «دزمو.ن الیوت»
است.
«یان پیــرس» از اعضای هیئت داوران امســال این جایزه
ادبی درباره رمــان «خانم انگلس» اظهار کرد«« :مککری» با
هوشــمندی تمام جزئیات تاریخی را صحنههای برانگیزنده
کتاب افزوده است و سپس اجازه میدهد شخصیتها داستان
را روایت کنند».
«لیزا مکاینرنی» دیگر نویســنده ایرلندی نیز برای نگارش
رمان «بدعتهای باشــکوه» به جمع نامزدهای نهایی جایزه
«دزمون الیوت» راه یافته است که در جایزه ادبی «بیلیز» زنان
نیز نامزد نهایی کســب جایزه است و به عقیده «یان پیرس»
نگاش این رمان با توجه به استعداد «مکاینرنی» چیز عجیبی
نیست.
به گزارش گاردین ،ســومین و آخرین نامزد جایزه «دزموند
الیوت» امســال رمان «خانهای در لبه دنیا» نوشــته «جولیا
راچستر» انگلیسی است که نامزدهای اولیه جایزه «بیلیز» بود
و هیئت داوران جایزه «دزموند الیوت» آن را اثری فوقالعاده
بویژه از حیث القای حس مکان معرفی کردند.
«دزموند الیوت» ناشر و کارگزار ادبی بود که در یک یتیمخانه
ایرلندی بزرگ شد؛ او ســال  1947در سن  16سالگی با دو
پوندی که در جیب داشت ،راهی انگلیس شد تا در انتشارات
«مکمیالن» شروع به کار کند.

جولیا رابرتس مادر
یک پسربچه با چهرهای
غیرطبیعی میشود

جولیــا رابرتس درســت پیش از نخســتین نمایش جهانی
فلم «هیوالی پول» در جشــنواره کن ،به پروژه ساخت فلم
«اعجوبه» با اقتباس از رمان پرفروش آر.جی پاالچیو پیوست.
جیکوب ترمبلی که بازی درخشانش مقابل بری الرسن یکی از
عوامل موفقیت فلم «اتاق» بود در این فلم نقش پسربچهای به
نام آگی پالمن را بازی میکند که نقصی مادرزادی در چهرهاش
دارد .رابرتس در «اعجوبه» نقش مادر جیکوب ترمبلی را بازی
میکند.
استیفن شباســکی کارگردان این اثر ســینمایی از کمپانی
الینزگیت اســت .او کارگردانی «مزایای گوشهگیر بودن» را
در کارنامه کاری خود دارد .فلمنامه «اعجوبه» را استیو کنراد
مینویسد .الینزگیت قصد دارد این فلم را در بازار فلم کن به
فروش برساند.
رمان «اعجوبه» فبروری سال  2012به بازار کتاب عرضه شد و
از آن زمان تا کنون بیش از  2میلیون نســخه از آن به فروش
رسیده است .این کتاب از ماه مارچ سال  2012تا کنون همواره
در فهرســت پرفروشهای نیورکتایمز قرار داشته و نامزد
دریافت بسیاری از جوایز معتبر در زمینه ادبیات کودکان بوده
است.
رابرتس هم اکنون فلم «روز مادر» را برپرده ســینما دارد و
در «هیوالی پول» به کارگردانی جودی فاســتر همبازی جرج
کلونی است.

