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«دیوید کامرون»
کتاب مینویسد

«دیوید کامرون» سیاستمدار انگلیسی ،خاطرات دوران
نخست وزیری خود را در کتابی چاپ میکند« .گاردین»
نوشت« :دیوید کامرون» خبر داده یک سال آینده را به
روایت بیپرده خاطــرات دوران فعالیت خود به عنوان
نخســت وزیر انگلســتان خواهد پرداخت .او عالوه بر
خاطرات دوران استقرارش در پالک  ۱۰خیابان «داونینگ»،
مطالبی درباره زندگی خانوادگی و همهپرســی پرحاشیه
انگلیســیها را هم در کتاب زندگینامهاش میگنجاند.
«کامرون» که قرارداد چاپ کتابش را با انتشارات «هارپر
کالینــز» امضا کرده ،اعالم کرده یک ســال آینده را به
نوشــتن این کتاب اختصاص میدهد ،او همچنین گفته
است :در کتابم توضیحاتی در مورد تصمیماتی که گرفتم
میدهم و اعتراف میکنم کدامیک کارساز بود و کدام ،نه.
در این کتاب به همهپرســی انگلستان در مورد عضویت
یا خارج شدن از اتحادیه اروپا و پس از اعالم نتیجه آن،
اســتعفای «کامرون» از مقام نخســت وزیری و ریاست
حزب حاکم محافظهکار پرداخته میشود« .کامرون» در
این کتاب بخشهایی را به مســاله استقالل اسکاتلند از
انگلســتان ،اصالحات اقتصادی،رفاهی و آموزشی زمان
خود و سیاستهای خارجی از جمله اظهاراتش در مورد
بمباران لیبیا و حمله به سوریه اختصاص میدهد.

باب دیلن :خبر برنده شدن نوبل زبانم را بند آورده بود

باب دیلن ،خواننده و ترانهســرای برجسته آمریکایی
باالخره بعد از چندین روز ســکوت ،اعالم کرد جایزه
نوبل ادبیات را می پذیرد و برای دریافت آن شخصا به
اروپا سفر خواهد کرد.
او روز جمعه گفت خبر اهدای جایزه نوبل ادبیات به او،
زبانش را بند آورده بوده است.
با وجود این که موسسه ســویدنی اهدا کننده جایزه
نوبل هنوز اعالم نکرده که آیا باب دیلن ماه دســمبر
آینده شــخصا برای دریافت این جایزه حاضر خواهد
شد یا نه ،یک روزنامه بریتانیایی به نقل از این هنرمند
آمریکایی نوشته «اگر امکان داشته باشد» برای گرفتن
جایزه به ناروی خواهد رفت.
بیخبری از واکنش باب دیلن به برنده شده مهمترین
جایزه ادبــی جهــان ،در چند روز گذشــته باعث
گمانهزنیهای متعددی شده بود.
از جمله ،روز پنجشنبه ماریو وارگاس یوسا ،نویسنده
نامدار پرویی ،در گفتوگویــی با خبرگزاری آلمان از
اعطای جایزه نوبل در ادبیات به باب دیلن انتقاد کرد.
او گفــت« :باب دیلن بیتردید آهنگســاز و خواننده
توانایی است ،اما نویسنده مهمی به شمار نمیرود».
وارگاس (بارگاس) یوسا که از آلمان دیدن میکند ،در

«رمبو» دوباره به سینما میآید

فلمی جدید از مجموعــه «رمبو» این بار بدون حضور
«سیلوستراستالونه» در نقش اصلی ساخته میشود.
به نقــل از گاردین ،این فلم که «رمبو :خون جدید» نام
دارد را «آریل ورومــن» کارگردانی خواهد کرد که در
واقع شروع مجددی برای این مجموعه فلمهای اکشن
و کالسیک محسوب میشــود و قرار است یک بازیگر
جوان جایگزین «سیلوستر استالونه» شود.
«بروکس مکلین» نگارش فلمنامه این فلم جدید را بر
عهده خواهد داشــت و «آریل ورومن» که با فلم «مرد
یخی» با بازی «مایکل شنون» در سال  2012مطرح شد،
کارگردانی آن را برعهده خواهد داشت.
اولین فلم «رمبو» به اقتباس از رمان «خون اول» نوشته
«دیوید مورل» به موفقیت فراوانی دست یافت و موجب
شد ســه فلم دیگر در ادامه فلم اول ساخته شود که
آخرین آن در ســال  2008اکران شــد و طرح ساخت
قســمت جدید و پنجم نیز پیش از اعالم بازنشستگی

«اســتالونه» از بازی در نقش این شخصیت سینمایی
اعالم شده بود.
«خون اول» ( )1982به کارگردانی «تد کاچف»« ،رمبو:
خون اول قســمت دوم» ( )1985به کارگردانی «جورج
پی کازماتــوس»« ،رمبو  )1988( »3بــه کارگردانی
«پیتر مکدونالد» و «رمبو» ( )2008ساخته «سیلوستر
اســتالونه» ،چهار فلمی هســتند که تاکنون در این
مجموعه فلم اکشن ساخته شده است که در مجموع به
فروش بالغ بر  700هزار دالر نیز دست یافتهاند.
فلم جدید «رامبو» در واقع مســیری مشــابه با فلم
«کرید» در پیش گرفته که دنبالــه مجموعه فلمهای
«راکی» بود اما شــخصیت اصلــی آن را بازیگر جوان
(مایکل بی جوردن) بازی کرد و فلم عملکرد موفقی در
گیشه و همچنین در جلب نظر منتقدان داشت .با اعالم
خبر ساخت قسمت جدید «رمبو» ،طرح ساخت «شوی
تلویزیونی رمبو» با حضور «استالونه» منتفی میشود.
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هـدف
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آکادمی علوم و هنرهای سینمایی اسکار فهرست 145
اثر متقاضی برای رقابت در شــاخه بهترین مستند بلند
جوایز اسکار  2017را اعالم کرد.
به نقل از ورایتی ،امسال در مجموع  145اثر از کشورهای
مختلف برای شرکت در شــاخه بهترین مستند جوایز
اســکار  2017آثار خود را به آکادمــی علوم و هنرهای
سینمایی اسکار معرفی کردهاند.
از شاخصترین آثار مستند رقابت کننده در جوایز اسکار
 2017میتوان به «سفر زمان» ساخته «ترنس مالیک»،
«ســیزدهمین» به کارگردانی «آوا دو ورنای»« ،وینر»
برنده جایزه بزرگ جشنواره فلم ساندنس به کارگردانی
«جاش کرگمن» و «الس اســتینبرگ»« ،من ســیاه تو
نیســتم» برنده جایزه منتخب تماشــاگران جشنواره
تورنتــو به کارگردانی «رائول پک» ،مســتند «نورهای
روشــن» با بازی «کری فیشر» و «دبی رینولد» ،مستند
«پیش از طوفان» ســاخته «فیشر استیونز» و همچنین

جواب سودوکو شماره

2216

نوح ـ حســن ـ حسین ـ
سن ـ ســنا ـ سند ـ نو ـ
نحو ـ نادی ـ دین ـ داین ـ
این ـ نوا ـ نوید ـ نود ـ نی ـ
انس ـ انیس ـ دنی ـ سینا ـ
دوان ـ دیوان.

2539

«آتش در دریا» به کارگردانی «جیانفرانکو روسی» برنده
خرس طالی برلین و نماینده ســینمای ایتالیا در شاخه
بهترین فلم خارجی اشاره کرد .اعضای آکادمی علوم و
هنرهای سینمایی اسکار پس از بررسی این  145فلم در
ماه دسمبر فهرست کوتاه  15فلم مستند رقابت کننده
برای این جایزه ســینمایی را اعالم میکند و پنج نامزد
نهایی این شاخه از جوایز اســکار نیز روز  24جنوری
اعالم خواهد شد.
طبق اعالم آکادمی اسکار برخی از این فلمها هنوز دارای
شــرط الزم اکران در لسانجلس و نیویورک نیستند و
باید در مدت زمان باقیمانــده در این دو منطقه اکران
تجاری داشته باشــند تا در رایگیری اعضای آکادمی
شرکت داده شــوند.ضمن این که آثار متقاضی حضور
در شاخه بهترین مستند میتوانند در صورت دارا بودن
شرایط الزم در سایز شاخههای جوایز سینمایی اسکار
چون بهترین فلم نیز رقابت کنند.

 بازی با کلمات

2451

کلمات زیر را در جدول پیدا کنید و دور آن خط بکشید

آتشگاه ـ ادیان ـ برخورد ـ پوشنده ـ تحدیث ـ ثنویت ـ جاده ـ چکیده ـ حمید
ـ خزانه ـ دلخوش ـ ذلت ـ رسالت ـ زرگر ـ ژولیده ـ سیاح ـ شکارچی ـ صنویر
ـ ضیافت ـ طوطی ـ ظریف ـ عصمت ـ غفلت ـ فرهمند ـ قلمکاری ـ کنجکاو ـ
گریه ـ لطیفه ـ میراث ـ نمناک ـ وقفه ـ هواخواه ـ یک سخن.

 جواب بازی با اعداد
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«سطحیشدن فرهنگ در روزگار ماست».
آکادمی نوبل در سویدن ،دو هفته پیش از باب دیلن برای
«بیان شــاعرانه نو» تقدیر کرد و او را برنده جایزه نوبل
ادبیات در سال  ۲۰۱۶اعالم کرد( .بی بی سی)

رقابت  145مستند بلند در اسکار 2017

 بازی با اعداد

حروف زیــر را ترکیب
نمــوده و کلماتــی را
بســازید کــه در آنها
الزام ًا حرف وسط جدول
وجود داشته باشد.
 9 کلمه :خوب
 18 کلمه :متوسط
 27 کلمه :عالی

جواب هدف

برلین نســبت به اعطای جایزه ادبی نوبل به باب دیلن
واکنش نشــان داد .او گالیه کرد که ادبیات به «عالم
تفریح و سرگرمی» پیوسته است.
او افزود اهدای جایزه ادبی به ترانهسرای نامی نمایانگر

همبازی شدن رابرت
ردفورد و کیسی افلک در
«پیرمرد و تفنگ»
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میزان

امروز ،روز صلح و آرامش است .دوست داريد از سر و صدا دور باشيد
و در خانه بمانيد و اســتراحت كنيد .اگر ديگران از شما درخواست
غير قابل انتظاري دارند ميتوانيد مؤدبانه آن را رد كنيد.

هر ازچند گاهی می خواهید مطالبی را برای خودتان بررسی کنید
و اگر در طی چند هفته آینده افراد دیگری در اطراف شما باشند
 ،شــما احســاس نا آرامی و ناراحتی خواهید کرد .اگر واقع ًا تنها
بودنتان ضروری است ســعی کنید از راه و روشهایی استفاده
کنید که بتوانید برخی اوقات خلوت خود را حفظ کنید.

مســایل مالی به دو دلیل با مانع روبرو شده اند؛ زیرا از کارهایی که
انجام میدهید پولی به دســت نمیآید و دیگر اینکه الزم است که
بدانیــد در کاری که میخواهید انجام دهید تــا چه اندازه حمایت
میشوید.

مراقب باشید که با یکی از دوستان و یا آشنایان دعوا نکنید .شاید
بیشتر از شــما بدانند و تجربه داشته باشند و بعدها به کمک آنها
احتیاج پیدا کنید .به این موضوع بیشتر به عنوان تمرین انسانیت
نگاه کنید تا پذیرفتن شکست.

حمل

ثور

جوزا

امروز آمادهايد تا حساب شده ريسك كنيد و به دنبال ماجراجويي
هســتيد ،نتيجه يك تصميم جســورانه را ارزيابي ميكنيد و فكر
ميكنيد كه آيا بايد شرايطي را كه با سرعت تصميم گرفتهايد ترك
كنيد دوباره به دست آوريد؟! خوشبختانه نميتوانيد برگرديد ،تنها
چيزي كــه در حال حاضر به طور موقتــي از آن رنج ميبريد نبود
شجاعت و دليري است.

سرطان

شاید محدودیتها و حد و حدود از بین برود ،اما الزم نیست نگران
باشید.در حقیقت شما موفق میشــوید .مخصوص ًا اگر در رابطه با
روابط عاشقانه باشد.

اسد

امروز توانايي زيادي براي برقراري ارتباط با ديگرن داريد .خصوص ًا
وقتي راجع به مسایلي كه بسيار برايتان حایز اهميت است صحبت
ميكنيد .مطمئن شــويد كه هراز چند گاهــي نيز به ديگران اجازه
صحبت كردن را ميدهيد! همچنين امروز ،روز خوبي براي رسيدگي
به اوراق كاري مربوط به مسایل مالي ميباشد.

سنبله

امروز به راحتــی میتوانید صحبت کنیــد و حرفهایتان را برای
دیگران بازگو کنید .البته به ســختی میتوانید دســت از صحبت
بردارید؛ زیرا حرفهای زیادی برای گفتن دارید.

عقرب

قوس

بعضي از شماها ممكن است موقعيت خيلي عالي براي درخشيدن
در هفتههاي آتي داشته باشيد .اگر هنوز هدفتان تعالي است به
دنبال حمايت كســي كه نمونه و مشوق خوبي براي شما ميتواند
باشد بگرديد.

جدی

احتياج به كســي داريد تا از شــما حمايت كند و خوشبختانه
شخصي به مالقاتتان ميآيد يا به جايي دعوت ميشويد كه شما
را واقع ًا خوشحال خواهد كرد .سعي كنيد از فرصت استفاده كنيد
و با گروه دوســتان بيرون برويد؛ زيرا بيرون رفتن دو نفر در حال
حاضر كار زياد جالبي نيســت .شايد حرفهاي زيادي براي گفتن
داشته باشيد اما اول صبر كنيد تا همه سكوت كنند.

دلو

اگر سعی دارید به اوضاع مالیتان رسیدگی کنید شاید بهتر است
که در هفتههای آینده با مسؤول بانک یا مشاور مالی خود صحبت
کنید .همچنین اگر با مســؤول امور اداری در تماس باشــید این
شخص میتواند به شما کمک کند تا به خوبی پیشرفت کنید.

حوت

شما ممکن است توجهتان به چهره جدیدی جلب شود این شخص
از خود حالتی روحانی و جذاب بروز میدهد .اگر وقت آزاد ندارید
که به او نزدیکتر شــوید از او دور شوید حرارت او شما را خواهد
سوزاند.
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 شطرنج 		
نوبت مهره های سفید است ،شما باید با
دو حرکت مهره سیاه را مات کنید.
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 جواب شطرنج 2450
اسب را در خانه  C 2حرکت دهید.
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رابرت ردفورد بازیگر کهنهکار و کیســی افلک در کنار هم در
فلمی با عنوان «پیرمرد و تفنگ» جلوی دوربین میروند.
رابرت ردفورد و کیســی افلک در یک فلم در کنار هم بازی
میکنند که ردفــورد در کنار آنتونی ماســترومائورو و بیل
هولدرمن تهیه کننده آن است.
کار پیشتولید رســمی این فلم اوایل بهــار  ۲۰۱۷در اوهایو
شروع خواهد شد.
این فلم بر مبنای مقالهای تهیه شده که سال  ۲۰۰۳در نشریه
نیویورکر منتشر شد و دیوید گرین نویسنده آن بود .به همین
دلیل فلم بیان کننده یک ماجرای واقعی اســت که شخصیت
اصلی آن فارســت تاکر (با بازی ردفورد) است که سابقه ۱۸
بار فرار موفقیتآمیز از زندان را دارد و در سرقتهای متعدد
بانک حضور داشته است.
فلمنامه این فلم را الوری نوشــته و فرار بیپروای فارست از
ســن کوئنتین در  ۷۰ســالگی را روایت میکند که رشتهای
باورنکردنی از ســرقتها را نیز انجــام میدهد .در این میان
افلک نیز کارآگاهی اســت که درگیر این ماجرا میشود و در
عین حال زنی نیز در این ماجــرا حضور دارد که وی را برای
تخصص و مهارتش تحسین میکند.
با وجود هنرنماییهای پیشین رابرت ردفورد به عنوان بازیگر
و کارگردان ،این فلم به نوعی برآیند همه نقشهایی است که
او ایفا کرده و به نوعی یادآور همه نقشهایی است که پیش از
آن بازی کرده است.
وی که از بنیانگذاران جشنواره موفق ساندنس است ،امسال
با یک فلم فانتزی به عنــوان «اژدهای پیت» راهی پردههای
نقرهای شد.
این بازیگر که آگوست امسال  ۸۰ساله شد ،برنده جایزه اسکار
بهترین کارگردانی ســال  ۱۹۸۰برای فلم «مردم معمولی» و
برنده اسکار یک عمر دســتاورد هنری در سال  ۲۰۰۲است.
سال  ۲۰۱۰او نشان شوالیه لژیون دونور فرانسه را دریافت کرد
و جایزه بفتا ،انجمن کارگردانان آمریکا ،جایزه انجمن بازیگران
و گلدن گلوب را در کارنامه دارد.
او برای سال  ۲۰۱۷در فلم «دیســکاروی» بازی کرده که در
مرحله پس از تولید اســت و اکنون در حال نقشآفرینی در
فلم «روحهای ما در شب» است که در دست فلمبرداری است.

فلمنامه تازه کشف شده
اینگمار برگمن
ساخته میشود

فلمنامهای از اینگمــار برگمان که تا همین چندی وقت پیش
ناشناخته بود و این اواخر کشف شد در قالب فلمی سینمایی
روی پرده میرود.
فلمنامه اینگمار برگمن کارگردان مشهور سویدنی که به نظر
میرســد بخشی از پروژه مشترک اجرا نشــده او با فدریکو
فلینی و آکیرا کوراساوا بود ،برای صدمین سال تولد او ساخته
خواهد شد.
برگمان این فلمنامه را با عنوان « ۶۴دقیقهای با ربکا» ســال
 ۱۹۶۹نوشت و داســتان درباره آموزگار کودکان ناشنوا است
که باردار شده و نگران فرزندش است .در این فلمنامه زندگی
او در چند روز دنبال میشــود که در جریان آن او دچار یک
تصادف موتر هم میشــود و چند کار معمول روزانه را انجام
میدهد.
درنظر گرفته شده که نقش این آموزگار را کاترین راس بازی
کند که بــرای بازی در فلم «فارغالتحصیــل» نامزد دریافت
اسکار شده بود.
این فلمنامه را برگمان در همکاری با کمپانی پارامونت نوشته
بود که قرار بود با فلینی و کوراســاوا هم ادامه یابد اما هرگز
به ثمر ننشســت .این فلمنامه تا زمانی که او آرشیو خود را به
بنیادی که به نام او در سال  ۲۰۰۲تاسیس شد اهدا کرد ،کشف
نشــده بود و تازه آن زمان روشن شــد که چنین فلمنامهای
وجود دارد.
اکنون اعالم شده که این فلمنامه توسط سوزانه اوستن یکی از
مشهورترین کارگردانهای سویدنی ساخته خواهد شد .البته
این انتخابی بســیار عجیب است زیرا این کارگردان و برگمان
بســیار روابط خصمانهای داشتند که تا زمان مرگ برگمان در
سال  ۲۰۰۷ادامه داشت .این دو به دو بخش متفاوت فرهنگی
در اواخــر دهه  ۱۹۶۰تعلق داشــتند و برگمان به عنوان یک
فردگرای سنتی شــناخته میشد در حالی که اوستن یکی از
بنیانگذاران سینمای فمینیست رادیکال بود و از اعضای گروه
جنبش  ۸محسوب میشد.
آنها با هم درگیریهای شــخصی هم داشتند و مادر اوستن
که منتقد ســینمایی بود ،بعد با برگمــان در یکی از فلمهای
اولیه او همکاری کرد اما نتوانست در صنعت مردانه آن مقطع
جایگاهی پیدا کند .اولین فلمی که اوســتن ساخت با عنوان
«ماما» درواقع تالشــی برای تصویر چهره برگمان به عنوان
فردی ناخوشــایند در این صنعت و الهام گرفته از تجربیات
مادرش بود .اوستن میگوید ابتدا تمایلی به این کار نداشته،
اما وقتی فلمنامه را خواند با خود گفت وای برگمان حداقل ۶۴
دقیقه یک فمینیست بود!

روایت بازیگر شرلوک
هلمز از غیرمعمولترین
ابرقهرمان کمپانی مارول

یک ابرقهرمان با علوم ماورالطبیعه از سالهای خالف جریان
 !1960داکتر استرنج ،جدیدترین محصول ابرقهرمانی است که
برپرده سینماها ظاهر می شود و این بار کمپانی دیزنی ،جهان
مارول را به مسیری غیرسنتی می برد.
بندیکت کمبربچ بازیگر و تهیه کننده انگلیســی در این فلم
نقش دکتر اســتفن اســترنج را ایفا می کند .او دارای قدرت
جادویی مرموزی متاثر از فرهنگهای شــرقی است .بندیکت
کمبربچ می گوید  :فلم جدید از قصد مسیرمتفاوتی را نسبت
به دیگر ابرقهرمانان ســینمایی مارول مانند کاپیتان آمریکا,
مرد آهنین و مرد مورچه ای در پیش گرفته؛ که قدرتشان را
از تکنولوژی می گیرند.
کامبربچ درباره کتاب های مصور دکتر اســترنج که در سال
های  1960منتشر شــد می گوید :یک گردش به چپ واقعی
بود .بسیار تلخ و شیطانصفتانه و توهم آمیز و غیردنیوی بود
و تالش برای تبدیل کردن این داستان در سینمای مدرن واقعا
چالش برانگیز است.
داکتر اســترنج از چهارم نوامبر در ســالنهای ســینما به
نمایش عمومی درمی آید و ماجرای جراح موفق اســترنج-
شبیه شــخصیت مرد آهنین تونی استارک -است که پس از
یک ســانحه رانندگی و از کار افتادن دســت هایش؛ زندگی
مرفهاش از کفاش می رود .اســترنج برای معالجه افسردگی
به کشور نپال سفر می کند جایی که با (Ancient Oneتیلدا
سوئینتن) آشنا می شود و کشف می کند که چطور قدرت های
مرموز التیام بخش هستند و می توان با کمک آنها نبرد کرد...
کامبربچ می گوید:داکتراســترنج مانند یک فصل جدید برای
مارول است  .مسلما مسیر جدیدی هم برای من است و کامال
از ایفای این نقش لذت بردم .پــس اگر مردم هم لذت ببرند
کارمان را درست انجام داده ایم.

