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«مارگارت اتوود» بازیگر شد

«مارگارت اتوود» نویسنده سرشناس کانادایی در اقتباس
تلویزیونی یکی از رمانهایش مقابل دوربین میرود.
«کندیدین پرس» نوشت« :مارگارت اتوود» داستاننویس
مشــهور کانادایی که چندی پیــش خبر تبدیل «گریس
دیگر» کتاب برنده جایزه «گیلر» او به سریالی تلویزیونی
توسط «سارا پُلی» اعالم شد  ،در این پروژه جلو دوربین
میرود و نقش یک پیرزن را بازی میکند.
این مینیسریال ششقسمتی است و توسط «سارا پلی»
کــه در نوجوانی نقش اصلی ســریال «بچههای جزیره»
را ایفا میکرد و حاال کارگردان شــده ،ساخته میشود.
«مری هارون» کارگردان فلم «روانــی آمریکایی» ،این
فلمســاز جوان را در ســاخت این مینیسریال همراهی

میکند« .پلی» اخیرا فلم مستندی را با عنوان «قصههایی
که میگوییــم» عرضه کرده و در این پــروژه به عنوان
فلمنامهنویس و کارگردان ظاهر میشود.
«اتوود» درباره این تجربه بازیگریاش گفت :من قرار است
نقش یک پیرزن مزاحم را در کلیســا بازی کنم .برای من
که نویسنده هستم ،کار آسانی است .او از انتخاب بازیگر
اصلی و هوش «سارا پلی» به عنوان فلمنامهنویس این کار
ابراز رضایت و خوشحالی کرد.
«گریس دیگر» کــه در ایران با عنــوان «چهره دیگر»
هم ترجمه شــده ،یکی از آثار جنایی «مارگارت اتوود»
نویســنده کانادایی برنده جایزه «گیلر» است .داستان
رمان ســال « ۱۹۹۶اتــوود» درباره یــک مهاجر جوان

فلمنامهنویس «مرد فیلنما»
درگذشت

ایرلندی به نام «گریس مارکس» اســت که در یک خانه
اعیانی در کانادا خدمتکار میشود و به همراه یکی دیگر
از مســتخدمین به قتل مالک خانه محکوم میشــود.
«مارکس» پس از  ۳۰ســال از جرم خود تبرئه میشود اما
همدستش اعدام میشود .بیشتر داستان این کتاب طی
سال  ۱۸۵۹اتفاق میافتد.
این دومین اثر «اتوود» اســت که طی چند ماه اخیر مورد
اقتباس تلویزیونی قرار میگیرد؛ سریال برگرفته از کتاب
«قصه ندیمه» او از ســال  ۲۰۱۷بــه روی آنتن میرود و
«الیزابت ماس» نقش اصلی آن را ایفا میکند.
هنوز تاریخ شــروع پروژه «گریس دیگر» و فهرســت
بازیگران آن اعالم نشده است.
«مارگارت اتوود» شاعر و داستاننویس و نویسنده هشت
کتاب کودک اســت .او که اکنون یکی از سرشناسترین
نویســندگان و منتقدان ادبی کاناداست ،جایزههای ادبی
فراوانی را در کارنامه ادبی خود ثبت کرده است« .اتوود»
تاکنون پنجبار نامزد دریافت جایزه ادبی «بوکر» شــده و
یکبار در سال  ۲۰۰۰موفق شد برای رمان «آدمکش کور»
آن را به دست آورد .او در سال  ۱۹۸۵جایزه ادبی «آرتور
ســی.کالرک» را از آن خود کــرد .جایزه دولتی ادبیات
کانادا ،جایزه «گیلــر» و جایزه «ایمپک دوبلین» از دیگر
جایزههای ادبی هســتند که در کارنامه حرفهای «اتوود»
به چشم میخورند.
از این نویســنده آثار متعددی منتشر شده که بسیاری
از آنها به زبان فارســی نیز ترجمه شده است .رمانهای
«قص ه ندیمه»« ،عــروس فریبــکار»« ،گریس دیگر»،
«آدمکــش کور» و «اوریکس و کریــک» از جمله آثاری
هستند که از او به زبان فارسی ترجمه شدهاند.

«اریک برگرن» یکی از فلمنامهنویســان «مرد فیلنما»
اثری از «دیوید لینچ» در سن  ۶۲سالگی درگذشت.
«ورایتی» نوشت« :اریک برگرن» که در نگارش فلمنامه
نامزد اســکار «مرد فیلنما» با «کریســتوفر دیوور» و
«دیوید لینچ» همکاری کرد،در ســن  ۶۲سالگی در اثر
ابتال به سرطان کبد درگذشت.
فلمنامه «مرد فیلنما» در سال  ۱۹۸۰نامزد بخش بهترین
فلمنامه اقتباسی آکادمی اسکار شد .این یکی از هشت
نامزدی بود که این فلم در رقابتهای آن سال کسب کرد.
«برگرن» همچنیــن فلمنامهنویس «فرانســیس» که
نامزدی اسکار بهترین بازیگر زن را برای «جسیکا النگ»
به همراه داشــت،بود .او در پروژه «باد سیاه» ( )۱۹۹۱به
کارگردانی «ارول موریس» با «نیل جیمنز» همکاری کرد.
این فلمنامهنویــس آمریکایی فارغالتحصیل رشــته
هنرهای نمایشی از دانشگاه کالیفرنیای جنوبی بود .در
ماه مارچ پزشکان بیماری او را سرطان کبد مرحله چهار
تشخیص دادند.

بازیگر گمشده انگلیسی صحیح و سالم
پیدا شد

تجلیل موزیم تصاویر متحرک آمریکا از «وارن بیتی»

موزیم تصاویــر متحرک آمریکا از «وارن بیتی» بازیگر و
فلمساز برنده اسکار آمریکایی تقدیر میکند.
«وارن بیتی» ســینماگر آمریکایی که در مجموع تاکنون
 14بار نامزد اسکار شــده است ،در مراسمی که روز دوم
نوامبر به مناسبت 30امین سالگرد تاسیس موزیم تصاویر
متحرک در نیویرک برگزار میشود مورد تقدیر ویژه قرار
میگیرد.
او اولین و تنها ســینماگر دنیای سینماست که توانسته
در چهار شــاخه بازیگری ،کارگردانی ،نویســندگی و
تهیهکنندگی نامزد جایزه اسکار شود و یک بار هم برای
فلم «سرخها» اسکار کارگردانی دریافت کرده است.
«مایکل بارکر» رئیس هیئت مدیره موزیم تصاویر متحرک
در نیویورک گفت« :وارن بیتی» با حساســیت مدرن و
نوینی که در مقابل و پشت دوربین آورد به ایجاد هالیوود
جدید کمک کــرد و فلمهایی شــجاعانه ،برانگیزنده و
سرگرمکننده ســاخت .او دارای سابقه فعالیت سینمایی
طوالنی و درخشــان در عرصه بازیگــری ،کارگردانی،
نویسندگی و تهیهکنندگی است.
«هنری وارن بیتــی» متولد  30مارچ  1937در ویرجینیا،
پــس از تحصیل در مدرســه فن بیــان در زادگاهش و
همچنین یک سال تحصیل در دانشگاه «نورث وسترن»،
از تحصیــل انصراف داد و مدتی کارگر ســاختمانی بود.
سپس به کالس آموزش بازیگری پیوست ،ابتدا نقشهای

کوچکی در تلویزیون ایفا میکرد ،اما پس از آن با حضور
در نمایشهای تلویزیونی به شهرت رسید.
«وارن بیتــی» بعدها به تئاتر بــرادوی رفت و پس از آن
جذب سینما شد و با ایفای نقش در فلم «شکوه علفزار»
محصول  1961ساخته «الیا کازان» در سینما مطرح شد.
وی همچنین با ایفای نقش در فلم مشهور «بانی و کالید»
در ســال  1967ســاخته «آرتور پن» که خودش تهیه
کنندهاش نیز بود ،به اوج شهرت رسید.
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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.
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جواب هدف

وی در سال  1978در اثری مشترک فلم «بهشت میتواند
منتظر بماند» را کارگردانی کرد که در نگارش فلمنامه آن
نیزمشارکت داشــت و ضمن همکاری در تهیه این فلم،
نقش اول آن را نیز بــازی کرد .این فلم تبدیل به یکی از
موفقترین فلمهای او شــد؛ چراکه عالوهبر فروش قابل
توجه در سینما ،نامزد دریافت جایزه اسکار بهترین فلم
نیز شد و «وارن بیتی» نیز در دو بخش بهترین کارگردانی
و بازیگری نامزد دریافت جایزه شد.
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پولیس ساسکس که هفته پیش اعالم کرده بود درحال
جستجوی بازیگر ســریال «جنگ فویل» است ،اکنون
اعالم کرد او صحیح و ســالم پیدا شده است .به نقل از
آسوشــیتدپرس ،روز جمعه اعالم شد هانی ساکلویکز
بازیگر  ۳۶ساله انگلیسی ناپدید شده است و آخرین بار
در ساعت  ۹شب پنجشنبه دیده شد و از آن زمان تاکنون
هیچ خبری از وی نیســت .پولیس گفته بود رفتار او در
این اواخر خانواده و دوســتانش را نگران کرده و به نظر
میرسید او دچار اضطراب است .پولیس حتی از مردمی
که ممکن اســت از وی خبری داشته باشند خواست تا
آنها را در جریان قــرار دهند .کیت ویت بازرس پولیس
نیز گفت گرچه او زیاد به ســفر میرود و با لندن ارتباط
نزدیکی دارد و خانوادهاش در ویلشایر ساکن هستند ،اما
او در این مدت با خانوادهاش تماسی نداشته است .پولیس

ه

د

ن

ژ

ش

ش

ل

ش

ن

پ

ث

گ

ح

ط

ا

ه

ر

ه

ا

م

ر

د

ن

آ

ی

ژ

و

ب

م

ل

ک

ه

ل

ا

و

ح

ب

ت

ن

ل

ن

ز

ع

ژ

ی

غ

خ

پ

ذ

ه

و

ژ

ا

د

ا

ا

آ

ه

ج

ت

ا

ص

ب

ر

ض

ی

ر

ع

ب

ن

و

ث

س

خ

ز

و

ف

گ

ت

خ

ل

ح

ش ک

ر

ژ

ی

و

ت

ظ

ل

و

ش

ث

ش

ا

ق

گ

ت

ر

ف

ط

ق

ش

ق

ب

غ

و

ت

س

خ

ت

ا

ح

و

ت

ف

ا

ط

ژ

م

آ

ع

ی

ی

ا

ج

ل

غ

ت

ی

پ

ن

و

پ

ز

ا

د

ن

ا

پ

چ

ه

ص

میزان

حمل

کمی در کارها زیاده روی کردهاید که البته از کنترول شــما خارج
بوده است و از این موضوع خیلی خوشــحال هستید .اگر عصبانی
هستید سعی کنید مدتی با افرادی که مقصر هستند رو به رو نشوید.
در رابطه با روابط دوستانه همه چیز به خوبی پیش میرود و شرایط
بهتر می شود.

ثور

تغییری که در مسایل کاری ایجاد می شود باعث می شود تا دوباره
به هدفتان فکر کنید .در این زمان پیشرفت غیرمنتظرهای میکنید،
اما هنوز کارهای زیادی است که باید انجام شوند.

جوزا

امــروز می توانید به دنبال قوه تخیل خــود بروید و از ماجراجویی
خودتان متعجب خواهید شــد .از همه مهم تــر اینکه اکنون زمان
ســازندهای برای شماست که برای مدتی طول میکشد .اما به خاطر
داشته باشید که نباید از اعتماد دیگران استفاده کنیدو رازهای آنها
را به همه بگویید.

سرطان

امروز روزی عالی بــرای به وجود آوردن هر تغییر مثبتی در زندگی
تان می باشــد .حتی اگر درحال حاضر همه چیز به خوبی پیش رود،
همین حاال به این نتیجه می رسید که اگر کمی اصالحات ،در زندگی
به وجود آورید ،اوضاع کمی بهتر از این می شود پس ببینید امکان
انجام چه کارهایی وجود دارد .

اسد

امروز بســیار با مالحظه شــده اید و اگر وقتی برای خودتان پیدا
کنید ،قدرش را خواهید دانســت این به آن معنی نیست که فردی
غیراجتماعی شده اید .تنها نیاز به کمی خلوت و آرامش دارید.

سنبله

امروز برای شرکت در مذاکرات و صحبت روز خوبی است .حرفهای
منطقــی و جالبی برای گفتن دارید ،همچنین افرادی هســتند که
مشتاق شنیدن نظرات شما میباشند.

اگر می خواهید فرد مورد عالقه قلبتان را قانع کنید که از زاویه
دید شما به اوضاع نگاه کند ،امروز روز انجام این کار است.خیلی
صادقانه بگویم اگر در این زمان موفق به انجام این کار نشوید .هیچ
گاه موفق به انجام این کار نخواهید شد.

عقرب

اگر می خواستید احساســات تان را برای یک نفر بیان کنید چه
زمانی بهتر از امــروز ،حتم ًا،ایــن کار را بکنید.امروز با دیگران
صمیمی تر هستید .امروز روز حســاب و رسیدگی به کارهاست.
بنابراین مراقب بیرون رفتنهایتان باشید.

قوس

امروز صبر و طاقت شما توسط کســی که فکر می کند هر کاری
خودش انجام دهد درست است و هر چه شما می گویید غلط است
به پایان میرســد .این مسئله به حس عدالت در وجود شما برمی
خورد و بدون تردید به حساب آنها خواهید رسید.

جدی

اکنون زمان استراحت است .امشب به یک مهمانی جالب دعوت
میشوید ،اگر کســی در خانه منتظرتان نیست ،سعی کنید حتم ًا
به آن مهمانی بروید.جذابیت زیادی به دســت آوردهاید و این به
خاطر اعتماد به نفس زیاد است .ممکن است عشقی وارد زندگی
تان شود.

دلو

امروز درباره دارایی خود فکر نکنید مهم نیست تا چه اندازه وسوسه
شوید چون کارها با وجود توجه زیاد شما تمایل به خراب شدن دارند.

حوت

همه ميدانند که دنبال اين هســتيد تا تغييراتي در زندگي خود
ايجاد کنيد ولي بهتر اســت بيش از آغاز هر کار اطراف و جوانب
آن را به دقت بررسي کنيد .به زودی یک پیشنهاد تأثیر گذار به
شما خواهد شد که بهتر است قبول کنید.
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نوبت مهره های سفید است ،شما باید با
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فیل را در خانه  B 2حرکت دهید.

C

B

A

با انتشار بیانیهای خواست تا اگر فردی با وی ارتباط دارد
او را از ایــن نگرانی که پای پولیس را وارد موضوع کرده،
مطلع سازند .با این حال خواهر او اعالم کرد او را صحیح و
سالم و یک روز پس از اعالم پولیس دیده است .او که یک
فرزند  ۴ساله دارد با مراجعه به پولیس آنها را از سالمت
خود مطمئن ساخت .این بازیگر که در نقشهای مختلف
تلویزیون انگلیــس بازی کرده بیش از همه برای بازی در
نقش سامانتا اســتوارت در سریال جنگی «جنگ فویل»
که از سال  ۲۰۰۲تا  ۲۰۱۰پخش میشد شناخته شده است.
این ســریال که از  ۲۰۱۳تا  ۲۰۱۵دوباره روی آنتن رفت.
این سریال داستان کارآگاهی را پس از جنگ دوم جهانی
روایت میکند .این ســریال را نویسنده و فلمنامه نویس
آنتونی هورویتس خلق کرد و پس از ســریال «سربازرس
مورس» روی آنتن رفت.

چانینگ تاتوم در نسخه
تازه «اسپالش»

نسخه دوباره سازی شده فلم کالسیک «اسپالش» ،چانینگ
تاتوم و جیلیان بــل را به عنوان بازیگران اصلی خود انتخاب
کرد .نســخه تازه این کمدی خانوادگی در حالی آماده تولید
می شود ،که یک تغییر اساسی در فلم نامه آن به وجود آمده
است .در نسخه اصلی تام هنکس جوانی اهل زمین بود ،که با
یک پری دریایی آشنا می شود و او را وارد جامعه انسانی می
کند .اما در نسخه تازه ،این کاراکتر چانینگ تاتوم است که از
دل دریا بیرون آمده و با مردم زمین آشنا و دوست می شود.
از ماه جون گذشــته که بحث تولید نســخه دوباره ســازی
«اسپالش» مطرح شد ،شنیده می شد که داستان آن تفاوت
هایی با نسخه اصلی خواهد داشت.
ماریا لوئیس راین و برایان گریزر کار نگارش فلم نامه نســخه
جدیــد فلم را به عهده دارند .اما هنــوز کارگردانی برای آن
انتخاب نشده است .به نوشته هالیوود ریپورتر ،کمپانی والت
دیزنی این کمدی جوان پســند را با هزینه تولید  80میلیون
دالری تهیه می کند .بــه گفته مدیران این کمپانی ،کلید فلم
برداری «اســپالش» تازه تا قبل از پایان سال جاری میالدی
زده خواهد شد .ران هاوارد که نسخه اصلی را در سال 1984
کارگردانی کرد ،به عنوان مدیر تولید و مشاور کارگردان با این
نسخه همکاری دارد .تهیه کنندگان نسخه دوباره سازی شده
این فلم پرفروش دهه هشتادی ،قول داده اند فلمی جذابتر و
دیدنی تر ارائه کنند.

چهره تازه مت دیمون در
«دیوار بزرگ»

مت دیمون در فلم تازه خود «دیوار بزرگ» ،در نقش و چهره
تازه ای ظاهر می شــود که تفاوت زیادی با کارهای قبلی او
دارد.
ژانگ ییمو فلم ســاز مولف چینی امــر کارگردانی این درام
تاریخی جنگی را به عهده دارد .داستان فلم در قرن پانزدهم
میالدی اتفاق می افتد و در باره گروهی از ســربازان جنگی
است که در جست و جوی ادوات جنگی هستند .این جست و
جو ،سربازان را به چیزهای بیشتری می رساند .آن ها در کنار
دیوار بزرگ با چیزی برخورد می کنند ،که قابل باور نیســت.
مت دیمون در داســتان «دیوار بزرگ» ،یکی از این سربازان
جنگی اســت که بقیه هم ردیفی هایش را آماده رویارویی با
یک نبرد بزرگ می کند .منابع نزدیک به فلم می گویند ،ییمو
در آن چشم اندازهایی باشکوه ارائه می دهد و فلم برداری کار،
خیره کننده است .رنگ آمیزی فلم و صحنه های نبرد آن هم،
یاد آور درام کالسیک «ران /آشوب» آکیرا کوروساوا و صحنه
های جنگی آن اســت .به نوشته نشریه اسکرین اینترنشنال،
تهیه کنندگان «دیوار بــزرگ» آن را برای نمایش عمومی در
اواسط ماه فبروری  2017آماده می کنند .مت دیمون این هفته
«جیســن بورن» را روانه پرده سینماهای جهان کرد .این فلم
در ســه روز اول نمایش در آمریکا و  45کشور دنیا ،باالی 100
میلیون دالر فروش کرد .این فلم قسمت چهارم یک مجموعه
فلم اکشــن و افشاگرانه اســت ،که دیمون را به عنوان یک
قهرمان اکشن معرفی کرد.

