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 9مدعی اسکار بازیگری امسال را بشناسید

بسیاری از فلمهایی که در جشنواره تورنتو امسال روی
پرده رفتند ،ویترینی از اجرای متفــاوت بازیگران  -از
هنرپیشههای نوظهور گرفته تا ستارههای معروف  -را به
نمایش گذاشــتند که تحسین اغلب منتقدان را به دنبال
داشــت .بعضی از بازیگران بیش از همه درخشــیدند و
از همین حاال در صف مدعیان رقابت اســکار  2017قرار
گرفتند ،از اما اســتون برای درامکمدی موزیکال «ال ال
لند» گرفته تا ناتالی پورتمن کــه با ایفای نقش ژاکلین
کندی در درام تاریخی «جکی» در تورنتو حضور داشت .از
معروفترینها تا تازهواردها ،نظر منتقد باسابقه «ورایتی»
برنت لنگ را درباره درخشــانترین اجراهای جشنواره
امسال بخوانید.
 -1ناتالی پورتمن برای «جکی» ()Jackie
پورتمن تا امروز دو بار نامزد جایزه اســکار شــده؛ یکی
برای «نزدیکتر» و دیگری برای «قوی ســیاه» که آخری
اسکار بهترین بازیگر زن را برایش به همراه داشت .با این
حال ،اجرای بازیگر  35ساله در درام «جکی» بسیاریها
را شگفتزده و غافلگیر کرد .او در این فلم ،ژاکلین کندی
را در روزهای بعد از ترور جان اف .کندی به تصویر کشیده
است .به گفته ســتوده ،همزمان با سال انتخابات ریاست
جمهوری در امریکا« ،جکی» را باید یکی از مدعیان جدی
فصل جوایز دانست.
 -2نومی هریس برای «نور ماه» ()Moonlight
هریس در این فلم نقش یک مادر معتاد به کراک و صاحب
پسربچهای حســاس را بازی کرده است .به گفته لنگ،
مخاطبان با تماشــای بازی تاثیرگذار بازیگر  40ساله در
نقش مادری محترم که اعتیادش باعث میشود مشکالت
احساسی فرزندش را نادیده بگیرد ،غافلگیر خواهند شد.
منتقد ورایتی بازی هریس را در به تصویر کشیدن تحول
شخصیت فلم و تبدیل او به یک هیوال« ،بسیار ماهرانه»
توصیف کرده است .لنگ همچنین تاکید کرده ،تکگویی
پایانی هریس رو به پسرش که حاال دیگر بالغ شده را باید
به عنوان مسترکالس بازیگری تماشا کرد.
 -3ساشــا لین برای «عزیز امریکایــی» (American
)Honey
بازیگر  20ســاله امریکایی که در نقش قهرمان اصلی فلم
جادهای آندریا آرنولد ظاهر شــده ،با اجرای درخشانش
خیلیها را از جشنواره کن شگفتزده کرده است .لین که
تا پیش از این تجربه بازی در مقابل دوربین نداشته و در

هیچ کالس بازیگری شرکت نکرده است ،به گفته ستوده
با اجرای دیدنی خود در جدیدترین ســاخته کارگردان
بریتانیایی نوید ظهور ستارهای جدید را در سینمای حال
حاضر دنیا میدهد.
 -4اما استون برای «ال ال لند» ()La La Land
با آن صدای خشداری که برای اولینبار تا این حد ظریف
و نرم شــنیده میشود ،استون مدعی جدی جایزه اسکار
بهترین بازیگر  2017اســت .اجرای او در دومین فلم بلند
دمین شزل (کارگردان درام تحسینشده «ویپلش») در
نقش «میا» تحســین منتقدان ونیز و تورنتو را به همراه
داشته است .به گفته لنگ ،تماشای بازی همزمان قدرتمند
و شکننده او به قدری لذتبخش است که احتماال امسال
او با بردن جایزه طالیی ،صحنه مراســم اســکار را ترک
خواهد کرد.
 -5لــوکاس هجــز بــرای «منچســتر کنــار دریا»
()Manchester By the Sea
جدیدترین ســاخته کنت لونرگان با بازی کیسی افلک،
اولینبار در جشنواره مســتقل فلم ساندنس روی پرده
رفت و حق پخش آن به قیمت  10میلیون دالر به «آمازون
استودیو» واگذار شــد .فلم از همان ابتدا به عنوان یکی
از مدعیان مهم رقابت اســکار  2016مطرح شد .به گفته
ستوده ،نســخهای که در جشــنواره تورنتو روی پرده
رفته ،به مدد تدویــن دوباره به فلمی جذابتر و مفرحتر
تبدیل شده است .هجز  20ساله با ایفای نقش شخصیتی
به نام «پاتریک» پادزهری برای تمام ســیاهیهای فلم
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در حالی که خیلیها منتظر ساخت فلم سینمایی «دانتون
ابی» هستند ،سازنده این سریال گفته است بدون حضور
مگی اسمیت ساخت چنین فلمی غیرممکن خواهد بود.
به نقل از خبرگزاری فرانســه ،کامال بدیهی است که هیچ
یک از طرفداران سریال «دانتون ابی» نمیتوانند ساخت
فلمی از این مجموعه را بدون حضور مگی اســمیت که
همین هفته برای ایفای نقشــش در این سریال به عنوان
کنتس گرانتام برنده جایزه امی شد ،تصور کنند.
اسمیت بی شــک محبوبترین شخصیت مجموعه است
و میل آنالین گزارش کرده که او در فلم ســینمایی این
مجموعه همچنان در نقش مادربزرگ حاضر خواهد شد.
در حالی که جولین فِلوز خالق سریال پرطرفدار «دانتون
ابی» چندی پیش اعالم کرده بود این سریال ممکن است
در قالب یک فلم ســینمایی روی پــرده نقرهای برود و
مطمئنا نسخه سینمایی این سریال درام را خواهد نوشت،
مگی اسمیت سال پیش در مصاحبهای اعالم کرده بود او

 بازی با کلمات
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آیین ـ اخاللگر ـ بلندپایه ـ پرســتو ـ ترویج ـ ثقلین ـ جذابیت ـ چهارقل ـ
حکمیت ـ خصلت ـ دودله ـ ذکر ـ رافعه ـ زحمت ـ ژورنالیست ـ سرنگون ـ
شکایت ـ صریح ـ ضیافت ـ طلوع ـ ظریف ـ عتیقه ـ غنچه ـ فرزانه ـ قناعت ـ
کاپیسا ـ گرما ـ الله ـ میوه ـ ناله ـ وارث ـ هادی ـ یحیا.

ر
ک ی
ت
ر
ب ا

جواب سودوکو شماره

 جواب بازی با اعداد
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نسل ـ سن ـ سنا ـ سمن
ـ سامن ـ مونس ـ انس ـ
ســرما ـ راس ـ رسول ـ
مرسل ـ ســام ـ سالم ـ
سوار ـ رسا ـ سو ـ سوال ـ
سر ـ سرا ـ مس ـ رسوا ـ
رسم ـ رسام ـ سال ـ سوم
ـ رسوم ـ ســم ـ روس ـ
رسل ـ نرس.
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میزان

شــما می توانید خیلی خیالی باشــید و امروز یک جادوگر به نظر
میرســید .و زمانی پیش می آید که پول شما بیشتر می شود .به
نظر می رسد که استعداد در چانه زدن روی رسوایی معامالت دارید.

همسرتان کمی عجیب است و باید علت آن را حدس بزنید .شاید
برنامهها در لحظه آخر تغییر کند .سعی کنید انعطاف پذیر باشید
واگر نه خودتان را ناراحت می کنیــد .امروز همه چیز به انتخاب
خودتان بستگی دارد اما دوست دارید کارها مرتب و منظم انجام
شوند.

زندگی عشــقیتان بسیار خوب به نظر میرســد چون شما بسیار
با مجبت و گرم هســتید .همچنین کمتر حرف می زنید و بیشــتر
محبتتان را در عمل نشان می دهید و این بسیار خوب است.

امروز ترکیب بندی ستارهها شــما را بسیار محتاط خواهند کرد.
خصوص ًا اگر مشــغول کارهای مربوط به خانه هستید .مایلید که
کارهای روزمره و سخت را از ســرراهتان بردارید پس وقت تلف
نکرده و دیگر راجع به آنها فکر نمیکنید.

حمل

ثور

جوزا

احتیاج دارید که منزل بمانید و زیاد در اجتماع ظاهر نشوید .در هر
صورت ،اخیرا ً زیاد در بیرون از خانه بوده اید .الزم اســت که انرژی
تان را برای جشــن ها و مهمانی ها نگهدارید و یک روز آرام شما را
تازه نفس می کند.

سرطان

امروز روزیســت که با شــجاعت راه بروید و اعتقاد داشته باشید
که همه چیز امکان پذیر اســت .برای شما خیلی سخت خواهد بود
که احساســاتتان را در خود بگنجید چون درباره همه چیز خیلی
احساس مثبتی دارید.

اسد

عقرب

قوس

ستارگان می گویند که شما معتقدید مدت طوالنی در رابطه با او
صبوری به خرج داده اید و اکنون زمان آن است که او را سر جای
خودشان بنشــانید .احتماالً اتفاقاتی که در گذشته رخ داده را به
یاد آورده و میترســید که این اتفاقات دوباره به وقوع بپیوندند.
با دقت آن را بررسی کنید و نگذارید تاریخ مجددا ُ تکرار شود.

جدی

احســاس میکنید باید سرعت داشته باشید .سعی کنید بیش از
حــد توانایی خود به دیگران قول ندهید .شــاید کمی دیگر این
پیشرفتها به موقعیتهای غیر ممکن تبدیل شوند.

دلو

ستارگان قوه تخیل و درک شما را باال می برند و می توانید بفهمید
که قدم بعدی یک نفر چه می تواند باشــد .به راحتی می توانید از
احســاس یکی از همکاران نســبت به خودتان باخبر شوید .البته
میتوانید به راحتی از او ســوال کنید اما شما هیچ وقت این کار را
نمی کنید ،زیرا از این کار لذت نمی برید.

در مقابل خواســته ستارگان مقاومت نکنید.سعی کنید سرنوشت و
تغییر را بپذیرید .زیرا اگر نپذیرید انگشت سرنوشت می تواند خودش
بر شما زخم بزند .موفقیت آتی شــما در دست دیگران است و این
بستگی به رفتار شما با آنها دارد.

شما تا آنجایی که میتوانید باید امروز صبور و با حوصله باشید زیرا
در آخرین دقایق برنامهها طوری تغییر میکند که شوکه میشوید.
برخی از جزئیات روزمره زندگیتان مبدل به هرج و مرج می شود

می توانید انتظار یک فرصت را در زمینه های کاری داشته باشید.
اما اگر باید قراردادی را امضا کنید یک هفته در موردش فکر کنید
در این صورت همه چیز به خوبی پیش می رود.م مکن است امروز
هر اتفاقی بیفتد.

سنبله

حوت

2424
 شطرنج 		
نوبت مهره های سفید است ،شما باید با
دو حرکت مهره سیاه را مات کنید.
8
7
6
5
4
3
2
1
H

شود.
چهارمین قســمت فلم راز ،با افتتاحیه ای  18کروری در
ردیف دوم جدول گیشه نمایش سینماهای هند نشست.
تهیه کنندگان فلم که  30کرور برای تولید آن صرف کرده
اند ،چشم انتظار افتتاحیه بسیار باالتری برای آن بودند.
راز 4به نوعی به احیای داســتان این مجموعه فلم موفق
بالیوودی می پردازد و عمران هاشــمی را در نقش اصلی
دارد.
در داســتان فلم ،او با اتفاقات ترسناک و عجیب و غریب
تازه ای روبرو می شــود .ویکرام بهــات دایی بازیگر،
کارگردان فلم است.
به نوشته ســایت ایندیا اف ام ،فلم تازه عمران هاشمی
در جدول گیشــه نمایش هند ،لقب یک فلم کم فروش را
گرفته است .آمیتاب باچان در اوایل سال جاری میالدی،
درام سیاســی «وزیر» را روی پرده سینماها داشت .این
فلم بسیار کم فروش کرد و به عنوان فلمی معرفی شد که
در جدول گیشه شکست سخت مالی خورده است.

فلم سینمایی «دانتون ابی» بدون مگی
اسمیت ممکن نیست

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

«گالبی» با بازی آمیتاب باچان بازیگر کالسیک بالیوودی،
صدرنشین جدول هفتگی گیشه نمایش سینماهای هند
شد.
این درام دادگاهی با حال و هوای اعتراضی خود ،موفق به
فروشی  26کروری ( 4میلیون دالر) شد.
این فلم افشاگرانه با نگاهی انتقادی به سیستم قضایی ،با
چهارمین قسمت مجموعه فلم ترسناک «راز» در جدول
گیشه نمایش رقابت می کرد.
در داســتان گالبی ،باچان در نقش یک وکیل کارکشته
بازی مــی کند که به یک بیماری العالج مبتالســت .او
وکالت سه دختر اهل دهلی را به عهده می گیرد.
یکی از نزدیکان یک سیاســتمدار بانفوذ ،این دختران را
آزار داده و از چنگ قانون فرار کرده است .کاراکتر باچان
تالش می کند ،قربانیان را به حق قانوشی شان برساند.
هزینــه تولید درام تازه باچان 26 ،کــرور بوده و فروش
افتتاحیه آن توانســته این رقم تولیــد را تامین کند.به
همین دلیل ،از فلم به عنوان یک کار موفق اسم برده می

لونرگان است .به عقیده ستوده« ،منچستر کنار دریا»
نویدبخش ظهور بازیگری بزرگ در ســینمای امروز
است.
 -6سانی پاوار برای «شیر» ()Lion
حتی تصور کردنش هم بیش از حد ترســناک است:
پسربچهای پنج ساله از خانوادهاش جدا میشود ،آواره
و بیســرپناه در کوچه و خیابان میخوابد و ناامیدانه
در میان محلههای زاغهنشــین کلکته گم میشــود.
«شیر» براساس یک داستان واقعی ساخته شده و تا
یک ساعت نخست بار اصلی فلم بر دوش پاوار است.
به گفته لنگ ،پاوار بدون هیچگونه تجربه معتبری در
عرصه بازیگری با اجــرای طبیعی خود پرده را قبضه
میکند و مخاطب را انگشــتبهدهان میگذارد .لنگ
صراحتا عقیده دارد« :ستارهای متولد شده است».
 -7فلیســیتی جونز برای «هیــوال صدا میزند» (A
)Monster Calls
شاید در نگاه اول ،فلیسیتی جونز  32ساله برای بازی
در نقش مادر یک پســربچه  13ساله زیادی جوان به
نظر برســد ،اما او قبال هم تواناییهایش را با اجرای
درخشانش در نیمه نخست فلم برنده اسکار «نظریه
همه چیز» به اثبات رسانده است .به گفته ستوده ،در
کنار صداپیشگی لیام نیسن در نقش «هیوال» و اجرای
لوییس مکداگال در نقش نوجوان بریتانیایی ،بیش از
همه این اجرای جونز است که توجه مخاطب را به خود
جلب میکند.
 -8آرون تیلور-جانســن برای «حیوانات شبزی»
()Nocturnal Animals
تیلور-جانسن که تا امروز بیش از همه برای بازی در
فلمهای «گودزیــا» و «انتقامجویان :عصر اولتران»
شناخته میشد ،به مدد کارگردانی قدرتمند تام فورد
به خوبی از پس اجرای نقش منفی خود در «حیوانات
شــبزی» برآمده است .ســتوده از تماشای اجرای
بازیگر  26ســاله انگلیسی با عنوان «هیجانانگیز» و
«هولناک» یاد کرده است.
 -9مایــکل شــنون بــرای «حیوانات شــبزی»
()Nocturnal Animals
دومین اجرای درخشان «حیوانات شبزی» متعلق به
مایکل شنون بازیگر  42ساله امریکایی است .به زعم
لنگ ،بازی شنون با آن سرفههای خسدار و نگاه خیره
و سرسخت در نقش مامور قانون یکی از ماندگارترین
اجراهای بازیگر نامزد اسکار را رقم زده است.
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نمیتواند در فلم ســینمایی مجموعه در نقش مادربزرگ
بازی کند چون معلوم نیست چه سنی باید داشته باشد.
وی گفته بود در فلم سینمایی مادر بزرگ  ۱۱۰ساله خواهد
بود و این ممکن نیست و حضور او در این نقش نمیتواند
جالب باشد .از سوی دیگر مایکل فاکس که در سریال در
نقش اندی پارکر بازی کرده اســت ،گفت :فلم در گالبی
جالب اســت که همه مجموعه را با هم داشته باشد ولی
با حضور مگی اســمیت در واقع مهر کیفیت بر مجموعه
میخورد .در همان برنامه امی که مگی اســمیت جایزه
گرفت« ،فلوز» ســازنده سریال گفت :عاشق ساخت این
فلم هســتم چون فلم سینمایی به خاطر این که میتوان
هزینه بیشــتری بابت آن صرف کرد ،ابعاد وســیعتر و
جالبتری خواهد داشت .در عین حال او در برنامه «صبح
به خیر بریتانیا» در ادامــه حرفهایش گفت :تا آنجا که
بتوانم ،همه تالش من این است که همه شخصیتها را با
همه بازیگران سریال داشته باشیم.

جومانجی در نیمه راه

با به نیمه رســیدن کار فلم برداری قسمت تازه اکشن فانتزی
«جومانجی» ،اولین عکس های فلم هم منتشر شد.
دواین جانسن بازیگر ورزشکار سینما که با نام راک هم شناخته
می شود ،نقش اصلی قسمت تازه این کمدی ماجراجویانه را به
عهده دارد.
عکس هایی کــه از فلم در اختیار رســانه های گروهی قرار
گرفته ،حکایت از مهم بودن طبیعت در داستان آن می کند.
در این عکس ها ،دواین جانســن در شکل و شمایلی شبیه
کاراکتر ایندیانا جونز (با بازی هریسون فورد) ظاهر شده است.
کل صحنه های جومانجی تازه در لوکیشن های مختلف شهر
لس آنجلس فلم برداری می شود و دنباله ای منطقی بر قسمت
اول آن است.
دواین جانسن در نســخه تازه فلم ،در قالب همان کاراکتری
ظاهر می شود که رابین ویلیامز در نسخه اصلی بازی کرد.
جک بلک ،کوین هارت و کارن گیالن هم در نســخه تازه فلم
بازی دارند و جیک کاسدان امر کارگردانی این کمدی فانتزی
را به عهده دارد.
دواین جانســن مدتی قبل گفت داستان نسخه تازه بیشتر از
آن که به احیای داستان این نسخه بپردازد ،ماجراهای نسخه
اصلی را دنبال می کند.
ســازندگان فلم هنــوز اطالعات دقیقی در باره داســتان و
ماجراهای نسخه تازه فلم را ،در اختیار رسانه ها نگذاشته اند.
به نوشــته ورایتی ،منتقدان سینمایی از نسخه اصلی فلم که
ســال  1996اکران عمومی شد ،به عنوان یک کالت کالسیک
سینما یاد می کنند.

«بازی تاج و تخت» وارد
فصل هفتم شد

ســرانجام رســانههای آمریکایی از آغاز ساخت فصل هفتم
مجموعه تلویزیونی «بازی تاج و تخت» در این کشــور خبر
دادند .در حالی که ساخت ســریهای قبلی این مجموعه در
ماه جوالی آغاز میشد ،تولید سری هفتم آن دیرتر و در اوایل
زمستان شروع خواهد شد.
شــخصیتهایی که در فصــل قبل در جریــان حوادث این
مجموعه تلویزیونی حماسی کشته نشدهاند ،در سری جدید
آن حضور دارند .بعالوه بازیگران جدیدی مانند جیم برودبنت
نیز در این مجموعه نقشآفرینــی میکنند و فلمبرداری این
سری از سریال در اطراف ایرلند شــمالی ،اسپانیا و ایسلند
انجام میشود.
فصل هفتم بازی تاج و تخت ،تفاوتهایی با ســریهای قبلی
دارد .از جمله این تفاوتها میتــوان به پخش این فصل در
هفت قســمت به جای ده قســمت و زمان دیرتر نمایش آن
نسبت به فصلهای قبلی اشاره کرد.
مجموعه تلویزیونی بازی تاج و تخت (،)Game of Thrones
به سبک خیالپردازی حماسی و توسط دیوید بنیاف و دی .بی.
وایس برای شــبکه اچ.بی.او آمریکا ساخته شد ه و برگرفته از
داســتانهای فانتزی جورج آر .آر .مارتین به نام «ترانه یخ و
آتش» است که پرفروشترین مجموعهداستانهای او به شمار
میرود .بازی تاج و تخت ،داستانهای مجموعه رمان ترانه یخ
و آتش که در قلمرو خیالی وســتروس اتفاق میافتد و نبرد
خشونتبار بین دودمانهای اشرافی در این سرزمین را روایت
میکند که برای به دست آوردن تخت آهنین تالش میکنند.
در ادامه این مجموعه داستانی ،مدعیان و تهدیدهای جدیدی
در سرزمینهای یخی شــمالی و قاره شرقی اسوس پدیدار
میشوند و تمامی این داســتانها به صورت همزمان در سه
روند اصلی پیش میرود .همان گونه که رمان ترانه یخ و آتش،
شخصیتهای زیادی دارد ،در مجموعه تلویزیونی بازی تاج و
تخت نیز شــخصیتهای گوناگونی ایفای نقش میکنند و نام
بردن از  257نفر به عنوان بازیگر در زمان تولید فصل ســوم
این مجموعه ،موید این موضوع است.

