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نامزدهای گوی بلورین
«کارلوویواری» معرفی شدند

جشــنواره بینالمللی فلم «کارلووی واری» در کشــور
جمهوری چک فهرست فلمهای بخش رقابتی این رویداد
ســینمایی را اعالم کرد 12 .فلم مطرح از سراسر جهان
برای کسب جایزه گوی بلورین بهترین فلم پنجاهویکمین
جشنواره بینالمللی و معتبر «کارلووی واری» با هم رقابت
میکنند .فهرست کامل فلمهای بخش رقابتی این رویداد
سینمایی از این قرار است:
*«بالهای پدرم» به کارگردانی «کیوانش سزر» (ترکیه)
*«اعترافات» به کارگردانی «روبرتو آندو» (ایتالیا و فرانسه)
*«کنار خط آهن» به کارگردانی «کاتالین میتولســکو»
(رومانیا و ایتالیا)
*«این زمان زندگی من نیست» به کارگردانی «زابولسک
هادو» (هنگری)
*«موجها» به کارگردانی «گرگور زاریسنی» (پولند)
*«سعادت اصلی» به کارگردانی «اسون تادیکن» (آلمان)
*«زندگی شبانه» به کارگردانی «دامیان کوزول» (اسلوونیا،
مقدونیه ،بوسنیا و هرزگوین)
*«پوسته بعدی» به کارگردانی مشترک «ایساکی الکوستا»
و «ایسا کامپو» (اسپانیا و سوئیس)
*«معلم» به کارگردانی «جان ربژک» (اسلوونیا و چک)

امیلــی بالنت پذیرفت تا در نقش مری پاپینز جدید که
ادامهای بر داستان کالســیک آن است ،جلوی دوربین
برود.
امیلی بالنت بازیگر بریتانیایی به فلم «مری پاپینز بازی
میگردد» پیوســت .داســتان این فلم  ۲۰سال پس از
داستان فلم اصلی «مری پاپینز» اتفاق میافتد که جولی
اندروز نقش او را ایفا کرده بود.
اســتودیو والت دیزنی اعالم کرد ایــن بازیگر در نقش
پرســتار بچه و در ادامه فلم کالســیک ســال ۱۹۶۴
نقشآفرینی خواهد کرد.
گفته شده این بازیگر انتخاب نخست تهیه کننده بوده
و ســرانجام موافقت او را جلب کرده است .لین-مانوئل
میراندا نیز در نقش یک شخصیت جدید به نام جک بازی
میکند که کارش روشن کردن چراغهای خیابان است.
این فلم با تمرکز بر مایکل بنکس و سه فرزندش که حاال

*«گرگ خیابان رویال وینیارد» به کارگردانی «ژان نمچ»
(چک ،اسلوونیا ،فرانسه)
*«ما هوز باهم هستیم» به کارگردانی «ژس کلین» (کانادا)
*«جانورشناســی» به کارگردانی «ایوان وردوفســکی»
(روسیه ،فرانسه ،آلمان)
«شــرق غرب» جشنواره فلم
همچنین در بخش رقابتی
ِ
«کارلووی واری» در سال  2016فلمهایی از کشورهای چون
لیتوانیا ،رومانیا ،فرانســه ،پولند ،روسیه ،استونی ،چک و
هنگری به روی پرده خواهند رفت.
ی واری» به عنوان یکی از رویدادهای
جشنواره فلم «کارلوو 
درجه الف ســینمای جهان و مهمترین جشنواره اروپای
مرکزی و شرقی به شمار میرود که دارای دو بخش رقابتی
و غیررقابتی است و جایزه اصلی آن گوی بلورین نام دارد.
نخستین دوره جشــنواره فلم «کارلووی واری» در اوت
 ۱۹۴۶به شکل غیرمسابقهای برگزار شد .این جشنواره از
سال  ۱۹۴۸به جشنوارهای رقابتی تبدیل شد و جایزه گوی
بلورین نیز در همان سال به وجود آمد .این رویداد سینمایی
از ســال  ۱۹۵۹به بعد ،هر دو سال یکبار (با جشنواره فلم
مسکو به صورت یک ســال در میان) برگزار میشد اما از
سال  ۱۹۹۴تاکنون به صورت ساالنه برگزار میشود.

دواین جانسن در تازه ترین حرکت هنری خود ،تبدیل
به یک ابرقهرمان می شود .فلمی که او در این رابطه بازی
می کند «داک ساوج» نام دارد.
داستان مصور و ابرقهرمانانه داک ساوج در دو دهه سی
و چهل میالدی شهرت بسیار زیادی در بین مردم عادی
داشت.
بیش از  200نــوول در رابطه بــا ماجراجویی های این
کاراکتر کمیک استریپی نوشــته و چاپ شد .براساس
داســتان این نوول ها ،تعداد زیادی نمایش رادیویی و
مجموعه تلویزیونی تولید شد.
بحث تولید نسخه سینمایی «داک ساوج» از سال 2009
مطرح شد .این فلم را شین بلیک کارگردانی می کند ،که
در کارنامه اش فلم کمیک استریپی «مرد آهنی» را دارد.
به نوشــته امپایر آنالین ،فلم نامه اقتباسی فلم را بلیک
با همکاری دوســت و همکار همیشــگی خود آنتونی
باگاروزی می نویسد .لســتر دنت خالق اصلی داستان
های داک ساوج بود.
از کاراکتر داک ســاوج به عنوان الهــام بخش اصلی

بزرگ شدهاند ساخته میشود.
راب مارشــال که با بالنت در نسخه سینمایی موزیکال

2345

 بازی با کلمات

آفتاب نشین ـ امواج ـ برادرخوانده ـ پیام ـ تعقیب ـ ثانی ـ چگونه ـ جنایت
ـ حلیمه ـ خالصه ـ دریغ ـ ذروی ـ رضوان ـ زلف ـ ژیان ـ ســراج ـ شفافیت
ـ صفدر ـ ضمیر ـ طنین ـ ظلمت ـ عجیب ـ غزال ـ فرشته ـ قفسه ـ کاتب ـ
گزمه ـ لحظه ـ مهران ـ نواسه ـ وقفه ـ هوا ـ یاور.

جواب سودوکو شماره

بازی بابا اعداد
جواب بازی
 جواب

اعداد

2110

2632

2432
2343

حکومت ـ حاکم ـ حکم ـ
حکایت ـ محک ـ کوت ـ
کام ـ حکیم ـ یک ـ یکتا ـ
حکمت ـ کم ـ تک ـ حکام.

2433

دیوید مگی نویسنده «در جستجوی ناکجاآباد» نوشته
خواهد شد .مارک شیمن و اسکات ویتمن که جایزه تونی
را برای «اسپری مو» بردند نیز برای نوشتن ترانههای این
فلم انتخاب شدهاند.
سال پیش خبر ساخت ادامهای بر مری پاپینز اعالم شد
و راب مارشــال همان زمان اعالم کرد این فلم برمبنای
موزیکال ســال  ۱۹۶۴ساخته نخواهد شد .بلکه داستان
آن از میــان  ۷کتاب اقتباس نشــده دیگر مری پاپینز
انتخاب می شود که پی ال تراورز درباره پرستار جادویی
نوشــته بود .اولین کتاب از این مجموعه ســال ۱۹۳۴
منتشر شده بود و آخرین کتاب آن سال  ۱۹۸۸به بازار
آمده بود.
در فلم «مری پاپینز» جولی اندروز و دیک ون دایک در
نقشهای اصلی بازی کرده بودند.
فلم جدید برای  ۲۵دسمبر  ۲۰۱۸پیش بینی شده است.

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.
 5کلمه :خوب
 10کلمه :متوسط
 15کلمه :عالی

جواب هدف

«درون جنگل» ساخته استفن ساندهایم همکاری کرده
بود ،این فلم را کارگردانی میکند و فلمنامه آن توســط

 بازی با اعداد
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کاراکتر ســوپرمن اسم می برند .او دست پروده گروهی
از دانشــمندانی بود ،که او را برای انجام کارهای بزرگ
خلق کرده بودند.
به همین دلیل ،داک ساوج از قدرت های ویژه برخوردار
بود و هم زمان هم کارهای دانشمندانه می کرد و هم لقب
یک کاشف و ابرقهرمان را گرفت.
در چند هفته اخیر ،نام دواین جانســن باره و بارها در
رســانه های گروهی مطرح شد .هر بار خبرتازه حکایت
از همکاری وی به عنوان بازیگر با یک پروژه جدید می
کرد.
اما در بین این خبرها ،خبر بازی وی در «داک ســاوج»
یک استثنا به حساب می آید .این اولین بار است که این
قهرمان ژانر اکشن ،در یک فلم کمیک استریپی ظاهر و
نقش یک ابرقهرمان را به عهده می گیرد.
هنوز زمانی برای شــروع کار فلم برداری این اکشــن
ماجراجویانه و کمیک اســتریپی تعیین نشــده است.
شنیده می شود این فلم برای نمایش عمومی در تابستان
سال  2018آماده خواهد شد.
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میزان

حمل

امروز مي تواند روز بد يا خوبي باشــد به خودتان بستگي دارد كه
چطور پولتان را خرج كرده ايد.

ثور

اخیرا ً روابط شما با دیگران گیج کننده بوده است اما همه چیز تمام
شده اســت .حتی افرادی که طرز فکرشان با شما متفاوت است هم
جذب جذابیت و اشتیاق شما می شوند .سعی کنید زیاد هیجان زده
نباشــید زیرا به جای این که مشــکالت را حل کنید بیشتر مشکل
تراشی می کنید.

جوزا

به نظر مي رســد در حال حاضر بر پول ،قرار كاري تاكيد وجود دارد
و بايد به آنها توجه كنيد .خوب اســت كه اين مسئله را در اولويت
كارهايتان قرار دهيد .حتي اگر بايد كساني را كه گله و شكايتي از
شما دارند ،ناديده بگيريد.

سرطان

شاید ماندن در خانه پیش همسرتان بد فکری نباشد اما شاید بحث
پیش بگیرد و یا از هم ایراد بگیرید .شــاید هردوی شما بیش از حد
خسته باشید.

اسد

بسياري از شما اخيرا ً در روابطتان با مشكل مواجه شده ايد و امروز
تشــخيص داده ايد كه به يك بحران رسيده ايد .مي دانيد كه بايد
تصميمــي بگيريد اما آيا جرات اين كه آنهــا را بيان كنيد ،داريد؟
ممكن است احساس كنيد ،بهتر است به جاي مهربان بودن ،سنگدل
باشيد ولي بي احساس بودن شما ،اوضاع را خراب تر مي كند.

سنبله

احساسات باال می رود .دیگران سعی دارند با این رفتار شما را مجبور
به انجام کاری کنند که میخواهند .این مســاله در آخر به ضرر آنها
میشــود زیرا شما از این که کسی شما را مجبور به انجام کاری کند
عصبانی میشوید .مخالفت با آن ها به انرژی زیادی نیاز دارد.

نهایت ســعی خود را بکنید تــا جایی که مــی توانید پذیرنده
احساسات باشــید چرا که اثری خاص بر شما خواهد گذاشت .اگر
با قلب و گوشــتان به آن چه که دیگران می گویند گوش کنید به
پیامهای دقیق و ظریف پی خواهید برد که عموم ًا آن را به سادگی
از آنها عبور می کنید.

عقرب

اگر امروز قبــل از انجام هر کاری فکر کنید در زمان صرفه جویی
میکنید و در آینده نیز با مشــکالت کمتری روبرو می شوید .اگر
چیزی به نظر شــما در حال حاضر اهمیت ندارد در آینده اهمیت
زیادی پیدا می کند بنابراین ســعی کنید از همین االن آنرا حل
کنید و به آن توجه کنید.

قوس

شما قطع ًا خوشحال خواهيد شد .كه بدانيد شرايط پرتنش ديروز
تمام شده و همه چيز امروز در آرامش و صلح و صفاست .بودن با
عزيزان لذت دارد و حتي ممكن است چند مهمان در شما را بزنند
كه باعث گرمي بيشتر محيط تان مي شود.

جدی

امروز نمي توانيد آرام يك جا بنشــينيد .اين طور نيست؟ وقتي
در خانه هستيد دوســت داريد برويد بيرون و برعكس .تنها بايد
بپذيريد كه گاهي اين جور مســائل پيش مي آيند .اما اص ً
ال جنبه
منفي ندارند .تمام اين ها به خاطر اين است كه شما درحال ايجاد
تغييراتي هستيد اما هنوز به طور كامل از آن ها با خبر نيستيد.

دلو

امروز مسائل مالی بســیار مورد توجه هستند و بنابراین امروز زمان
مناسبی است تا به قسمت هایی از دارایی تان که در موردشان رضایت
خاطر نداشته اید رسیدگی کنید.

حوت

فرانک گریلو با فاصله گرفتن از دنیای کمیک اســتریپ های
ابرقهرمانانه ،در درام اکشن و انتقام گیرانه «ویلمن» بازی می
کند .این فلم حال و هوایی دلهره آور دارد.
شرکت مستقل فلم سازی سولوشن انترتینمنت تهیه کننده
این اکشن اســت و آن را ،با هزینه تولید  43میلیون دالری
تهیه می کند.
جرمی راش امر کارگردانی فلم را به عهده دارد .او «ویلمن» را
براساس فلم نامه ای از خودش کارگردانی می کند .سازندگان
فلم گفته اند کلید فلم برداری آن را اواســط ماه ســپتمبر
خواهند زد.
داســتان فلم در باره راننده ای فراری به نام ویلمن است ،که
برای حیات خود مبارزه می کند .بعد از آن که طرح سرقت از
بانک او در مسیر غلطی افتاد ،گروهی از پولیس ها و قاچاقچی
ها به دنبال او هستند.
ویلمن با موتری پر از اســکناس ،باید تالش کند جان خود و
خانواده اش را (که به گروگان گرفته شــده اند) نجات دهد.
در عین حال ،ویلمن می خواهد بداند چه کســی به او خیانت
کرده است.
نقش ویلمن ســارق را فرانک گریلو در جلوی دوربین بازی
می کند و تهیه کنندگان فلم امیدوارند این نقش ،او را نامزد
دریافت جایزه اسکار بهترین بازیگر مرد سال کند.
آن ها از درام اکشن خود به عنوان یک کار مستقل و اجتماعی
اســم می برند ،که قصد دارد به بررسی وضعیت اقتصادی و
اجتماعی قشر متوسط آمریکا بپردازد.
گریلــو در کنار بازی در فلم های پرفروشــی مثل «کاپیتان
آمریــکا» و «خاکســتری» ،بازیگر محصوالت مســتقل و
غیرمتعارف سینما هم بوده است.
جو کارناهان کارگردان اکشن تلخ و سیاه «خاکستری» با بازی
لیام نیسن و گریلو ،به عنوان مشــاور کارگردان با «ویلمن»
همکاری دارد.

فونیکس سرباز کهنه کار
جنگ ویتنام

امیلی بالنت مری پاپینز هزاره سوم شد

2111
هـدف

2633

جانسن ابرقهرمان تازه
سینما می شود

فرانک گریلو راننده فراری
سینما

این یکی از روزهایی اســت که می تواند برای شــما نشان نقطه
تحول باشد .هر کجا نمی توان آتش ســوزی قابل انفجار ایجاد
کرده اما شما تصمیمی می گیرید که آینده شما را تحت اثر قرار
خواهد داد و احتماالً افراد نزدیک شما.
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نوبت مهره های سفید است ،شما باید با
دو حرکت مهره سیاه را مات کنید.
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یواکین فونیکس در درام اجتماعی «تو واقعا هیچ وقت اینجا
نبــودی» ،به خاطرات دوران جنگ برمــی گردد تا یک فلم
کاراکترمحور بازی می کند.
ین بازیگر  41ساله ســینما در این درام تلخ و سیاه در قالب
یک سرباز کهنه کار جنگ ویتنام ظاهر می شود ،که از درون
ویران شده است.
لین رامســی که «باید در باره کوین صحبت کنیم» او در سال
 2011نامــزد دریافت جوایز گلدن گلوب شــد ،فلم نامه فلم
فونیکس را نوشته و آن را کارگردانی خواهد کرد.
به نوشــته هالیوود ریپورتر ،فلم نامه اقتباسی او با نگاهی به
داستان نوول پرسروصدای جاناتان آمس به همین نام نوشته
شده است .دوستداران دنیای کتاب ،استقبال باالیی از نوول
آمس کردند.
در داستان این نوول پرتنش ،سرباز کهنه کار جنگ ویتنام در

منهتن زندگی می کنــد و در دنیای زیرزمینی تجارت زنان و
کودکان فعال است.
زمانی که فروش یک جوان بخت برگشــته در مسیر غلطی
می افتد ،سرباز کهنه کار با گروهی از نیروهای فاسد صاحب
قدرت درگیر می شود.
کلید فلم برداری «تو واقعا هیــچ وقت اینجا نبودی» همین
روزها در شهر نیویورک زده می شــود .این درام سیاه برای
نمایش عمومی در فصل اسکاری امسال سینما آماده نمایش
خواهد شد.
منتقدان سینمایی می گویند حال و هوای اجتماعی و سنگین
فلم به گونه ای است ،که آن را تبدیل به یکی از کارهای مورد
پسند اعضای آکادمی اسکار خواهد کرد.
یواکین فونیکس در طول سال های گذشته ،بازیگر فلم هایی
بوده که نامزد دریافت جوایز اصلی اســکار شده اند .خود او
هم بــرای تعدادی از این فلم ها ،نامزد دریافت جایزه بهترین
بازیگر مرد بوده است.
تماشاگران ســینما فونیکس را برای بازی در فلم هایی مثل
«گالدیاتور»« ،استاد» و « مرد غیرمنطقی» به یاد می آورند.

«موترها  »3با داستان تازه به
جاده می زند

شرکت کمپیوتری پیکسار خط اصلی داستان سومین قسمت
مجموعه فلم انیمیشــنی «موترها» را در اختیار رسانه های
گروهی قرار داد .این کمدی اکشــن خانوادگی و ماجراجویانه
را این شــرکت فلم ســازی با همکاری کمپانی والت دیزنی
تهیه می کند .در داستان قسمت سوم این انیمیشن ،کاراکتر
الیتینگ مک کوئین که یک موتر مسابقات موتر رانی است،
دارد پیر می شود و نگران اســت نتواند در مسابقات حضور
فعال داشته باشد .مســابقه مهمی در راه است و مک کوئین
می خواهد قهرمان و برنده آن باشــد .دوستان او هم خواهان
برنده شدنش هستند ،ولی نگرانی خود از فرسودگی این موتر
مسابقات را هم پنهان نمی کنند.
آشــنایی مک کوئن با یک موتر جوان و تازه نفس به نام کروز
رامیــرز ،می تواند به او کمک کند تا در این مســابقه هم به
عنوان برنده و نفر اول معرفی شود.
کروز رامیرز کــه اصلیتی آمریکایی التینی تبار دارد ،به مک
کوئین یک ســری از حقه های جدیــد کاری را یاد می دهد.
در طول داستان ،دوســتی این دو عمیق می شود .به نوشته
هالیوود ریپورتر ،برایان فی وظیفه کارگردانی «موترها  »3را
به عهده دارد .او جایگزین جان لستر شده که دو قسمت قبلی
این مجموعه فلم را کارگردانی کرده اســت .سومین قسمت
«موترها» برای تابستان سال  2017آماده نمایش عمومی می
شود و تهیه کنندگانش امید فراوانی به موفقیت باالی مالی و
انتقادی آن دارند .منتقدان و تحلیل گران اقتصادی سینما می
گویند دوران نمایش عمومی این انیمیشــن ،از اهمیت بسیار
زیادی برای کمپانی والت دیزنی و شرکت کمپیوتری پیکسار
برخوردار اســت .دلیل اصلی این امر هم ،واکنش نه چندان
مثبت تماشاگران و منتقدان به قسمت دوم این مجموعه فلم
در سال  2011بوده است .این فلم با هزینه تولید  200میلیون
دالری خود ،فقط  192میلیون دالر در آمریکای شمالی فروش
کرد .این در حالی اســت که اولین قسمت «موتر ها» در سال
 2006بــا یک هزینه تولید  120میلیــون دالری ،حدود 245
میلیون دالر در این محل فروش داشت.

