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کارگردان «دد پول »2
انتخاب شد

پس از جدا شدن «تیم میلر» از پروژه «دد پول  »2کمپانی
فاکس تصمیم گرفت «دیوید لیچ» را به عنوان جانشین
میلر به عنوان کارگردان برگزیند.
هفته گذشته مشاجره و اختالفات «رایان رینولدز» بازیگر
و «تیم میلر» کارگردان فلم «دد پول  »2تا آنجا باال گرفت
که میلر علن ًا عدم همکاری خود با این پروژه را اعالم کرد.
مســئولین کمپانی فاکس پس از این اســتعفا به دنبال
جایگزینی مناســب برای میلر بودند .این جایگزین باید
عالوه بر سابقه خوب می توانســت با رایان رینولدز نیز
همسو باشد.
سران کمپانی فاکس «دیوید لیچ» را به عنوان جایگزین
«تیم میلر» انتخاب کردند .لیچ پیش از این کارگردانی فلم
«جان ویک» را بر عهده داشته و مهم تر از آن در پروژه
«مردان ایکس» سابقه همکاری با رایان رینولدز را داشته
اســت .گفتنی است هفته اخیر مســئوالن فاکس دلیل
اختالف کارگردان و بازیگر فلم «دد پول  »2را اختالفات
بر سر ساخت نسخه دوم دانســتند .بر اساس این گفته
رینولودز خواســتار بود تا جسارت و هیجان بیشتری در
نسخه دوم به خرج داده شود اما میلر بر ادامه روند نسخه
اول پافشاری می کرد .عالوه بر این هفته گذشته شایعات
بسیاری مبنی بر حضور «کوئینتین تارانتینو» در این فلم
شنیده می شد که با اعالم این خبر تمامی آنها رد شد.
«دد پــول  3 »2مارچ  2017در امریکای شــمالی اکران
خواهد شد.

اخیــرا مجموعهای از نقاشــیهای پرتره رضا هزاره،
هنرمند افغان در نمایشــگاهی زیر عنوان «دیوها و
فرشتگان» در شــهر فلند سویدن به نمایش گذاشته
شد.
آقای هــزاره در این آثــار بــه واکاوی روح و روان
هموطنانش و تقابل بین زشــتی و زیبایی ،خیر و شر
پرداخته است.
رضا هــزاره در آثار جدید خود ،کــه فضایی متفاوت
با کارهای گذشــتهاش دارد ،صورتهــای مغموم و
پژمــردهای را به نمایــش گذاشــته ،چهرههایی در
همکشــیده که گویی فریاد ســالهای درازی را فرو
خوردهاند و حاال به خفقان رسیدهاند.
در آثار او صورتهایی بدون بدن یا بدنهایی بیتناسب
با صورت دیده می شود با رنگهای خاکستری و کدر،
رنگهای مرده در قالب اجساد و صورتهای مرده اما
زنده .نقاش با هنرش سعی در زنده کردن اندوه درونی
و ماللهای روزگار هجرت و انسانهای مهاجر داشته،
انسانهایی که شــاید خیلی از آنها در اعماق دریاها
هنوز دارند دســت و پا میزنند تا به مقصد برســند.
یعنی به جایی بــه دور از جنگ و مامنی برای زندگی،
انســانهایی که اگر چه حاال به مقصد رسیدهاند ،اما
جسمشان فرتوت و چهرهشان آنقدر پیر شده که به

کردن کودکی وحشی
است که حول محور افسانه راه پیدا
ِ
به دنیای تمدن به نگارش درآمده اســت .از این کتاب
میشود خیلی چیزها یاد گرفت« .پسر» تمثیلی است از
وحشیگری انسانها در زمان جنگ.
در بخش رمانهای خارجی «فمینا» هم «زندگی کاغذی»
نوشــته «ربیع علمالدین» به عنوان برنده این دوره این
رقابت ادبی برگزیده شد.
جایز ه «فمینا» در ســال  ۱۹۰۴از سوی گروهی از بانوان
نویسند ه فرانسوی با همکاری مجل ه «فمینا» راهاندازی
شد« .آنتوان دوسنت اگزوپری» سرشناسترین نویسنده
برند ه این جایزه اســت که در ســال  ۱۹۳۰برای «پرواز
شبانه» موفق به دریافت آن شد.
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هـدف
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فلمبرداری نسخه
چهارم «سیاره میمونها»
به پایان رسید

دیوها فرشتگان؛
نمایشگاه نقاشی رضا هزاره در سویدن

مرگ نزدیک اند.
نســل جدید مهاجر از جمله موضوعاتی است که رضا
هزاره در آثار خود به آن پرداخته .نداشــتن هویت و
ثبات اجتماعی ،ســردرگمی و پریشانی در این عالم
برای این نســل در آثار او بازتاب دارد؛ نســلی که به

«پسر» جایزه «فمینا» را به خانه برد

جایزه ادبی «فمینا»  ۲۰۱۶که از رویدادهای مهم ادبیات
فرانسه است« ،مارکوس مالتا» را به عنوان برنده امسال
خود معرفی کرد.
«لوموند» نوشت :رمان «پسر» نوشته «مارکوس مالتا» که
به داستان پسری گمنام در سالهای ابتدایی قرن بیستم
پرداخته،موفق شــد جایزه ادبی «فمینا» را از آن خود
کند.
«مالتا»ی  ۴۸ســاله برای کسب این جایزه چهار نامزد
نهایی دیگر از جمله «کریستوف بولتانسکی» برنده سال
 ۲۰۱۵این جایزه را پشت سر گذاشت.
رییس هیات داوران «فمینا» درباره رمان  ۵۰۰صفحهای
«پسر» گفت :این کتاب یک داستان حماسی شگفتانگیز
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جواب سودوکو شماره

حال ـ حالــت ـ محل ـ
حمال ـ حیــات ـ حیه ـ
محله ـ حملــه ـ حامله ـ
حل ـ محال ـ حیله ـ حایل
ـ حلیم ـ حلیمه.

 بازی با کلمات
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آرامجو ـ ابوریحان ـ بابه ـ پایه ـ تندرو ـ ثبات ـ جهاد ـ چربدست ـ حجابت ـ
خالیگاه ـ ذلیل ـ ریان ـ زمینه ـ ژاله ـ سپاس ـ شهامت ـ صنعت ـ ضامن ـ طور
ـ ظرفیت ـ عقیم ـ غرغره ـ فهیم ـ قصه ـ کمان ـ گلبدن ـ لحظه ـ میرغضب ـ
نویسنده ـ وال ـ هموژن ـ یادکردن ـ دودکش.

 جواب بازی با اعداد

جواب هدف
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بیش از «نگهبانان کهکشان» و همچنین  23درصد باالتر
از فروش آغازین «کاپیتان آمریکا :سرباز زمستانی» است
و با توجه به این که «داکتر اســترنج» در مقایسه با دیگر
شخصیتهای داســتانهای مصور مارول کمتر شناخته
شده است ،این میزان فروش اولیه بسیار قابل توجه است.
«داکتر اســترنج» به کارگردانی «اسکات دریکسون» و با
نقشآفرینــی «بندیکت کامبربچ» در نقش اصلی در آخر
هفته میالدی که گذشــت اکران خود را در کشورهایی
چون فرانســه ،بریتانیا ،ایتالیا ،آلمان ،مکزیک ،کوریا و
هانگکانگ آغاز کرد و در همه این بازارها در صدر گیشه
فروش قرار گرفت.

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.
 5 کلمه :خوب
 10 کلمه :متوسط
 16 کلمه :عالی
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«داکتر استرنج» جدیدترین
ابرقهرمان پرفروش

فلم ابرقهرمانی «داکتر اســترنج» در اولین هفته نمایش
بینالمللی به فروش چشمگیر  86میلیون دالری دست
یافت.
به نقل از ورایتی« ،داکتر استرنج» که جدیدترین فلم از
محصوالت استودیو مارول کمپانی دیزنی است یک هفته
پیش از اکران در سینماهای آمریکا در گیشه بینالملل به
روی پرده رفت است ،در اولین هفته نمایش خود در 33
کشور ،فروش  86میلیون دالری را رقم زد.
فروش آغازین  86میلیون دالری «داکتر اســترنج» که
چهاردهمین فلم در دنیای مارول محســوب میشــود،
حدود  50درصد از فــروش «مرد مورچهای» 37 ،درصد

 بازی با اعداد

هیچ سرزمینی متعلق نیست و بهدنبال معنیبخشیدن
به زندگی است.
کار رضا هزاره ،انتقادی اســت به عصر کنونی ،به دوره
هجرت و جنگهایی که دامنگیر افغانستان شده حتی
به سیاستمداران و پرچمداران دین( .بی بی سی)
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میزان

از ديگران دلگير ميشويد منظورشان را اشتباه برداشت ميكنيد .اما
نبايد با همسرتان هم همينن طور رفتار كنيد.

زمان آن فرا رسیده که راجع به کارهای روزانه و شرایط کاریتان
فکر کنید ،خصوص ًا اگر آنها آن قدر خســته کننده هســتند که
میخواهید از دستشــان فریاد بزنید (خسته شده اید) کارهای
تکراری و وظایف همیشگی نیز امروز اعصاب شما را خرد میکند
و باعث میشود از کوره فرار کنید.

به شدت کار می کنید .البته با همکاران تمام روز را غیبت میکنید،
بنابراین حوصلهتان ســر نمیرود .بهتر است امروز کار و تفریح را با
هم ترکیب کنید که البته نیاز به انگیــزه دارید که باید به دنبالش
بگردید.

اگر در آرزوهایتان به دنبال کســی میگردیــد که میدانید در
واقعیــت هرگز وجود ندارد ،مطمئن باشــید ،امــروز در مقابل
چشمانتان میباشد .شاید رابطهای در حال حاضر صورت نگیرد،
اما مطمئن باشید در آینده یک رابطه عمیق صورت میگیرد.

امروز كمي مشكل وجود دارد ،مث ً
ال در رابطه با مسایل ملكي ،خانه و
خانواده سعي كنيد شرايط را تا چند روز ديگر تحمل كنيد .تا بتوانيد
بعد از آن پيشــرفت كنيد و سوء تفاهم ها را حل كنيد و همين طور
براي آينده نقشه بكشيد.

احتمال يك اختالف عاشــقانه بين شما و آن شخص خاص وجود
دارد .يكي از شــما خيلي عيب جو و عصبــي خواهيد بود و يا به
طور آگانه يا غير عمدي ســعي خواهد كرد كه ديگري را ناديده
بگيرد .اين كه اين مســئله فقط يك اختالف زودگذار باشد يا به
يك مشكل بزرگ تبديل شود بستگي به اين دارد كه شما چقدر
سرعت عمل در حمل اختالف نشان دهيد.

حمل
ثور

جوزا

سرطان

احساساتتان بر شما غلبه کرده است و هر نوع استرس و اضطرابی
بر کارتان تأثیر میگذارد .همکارانتــان از این که حالت غیرعادی
پیدا کردهاید ،خوشحال هستند.

اسد

عقرب

قوس

جدی

امشب شما بسيار جذاب هستيد .اگر امروز دعا نكنيد ،نميتوانيد
كارهايتان را به خوبي انجام دهيد .ســيارات از شما حمايت مي
كنند بنابراين شجاع ودلير باشيد و سعي كنيد خجالتي و بي اراده
نباشيد.

امروز ارزشهاي شما ممكن است دستخوش تغييرات اساسي شود
كه نه تنها شــما ،بلكه اطرافيان شما را نيز شگفت زده خواهد كرد.
مواردي كه تا به حال برايتان بســيار مهم بوده ممكن است ناگهان
جلوه خود را از دســت بدهند ،يا روي مطالبــي كار كنيد كه قب ً
ال
برايتان حتي ارزش دوباره فكر كردن را نداشت .اين تجربهاي عالي
است و ذهن شما را به روي انواع احتماالتي باز ميكند كه هرگز قب ً
ال
مورد توجه قرار نداده بوديد.

ستارگان تشویقتان میکنند تا در رابطه با چگونگی پیشرفت در
هفته های آینده فکر کنید .با کســانی که اطالعاتی دارند یا می
توانند شــما را به چنین افرادی معرفی کنند صحبت کنید .دانش
قدرت است بنابراین شاید در فکر اضافه کردن معلومات یا مهارت
به گنجینه خود باشــید ،در این مورد برای به دست آوردن تمامی
اطالعات مربوط درنگ نکنید.

امروز بعضی از افراد قابل پیش بینی هستند .بنابراین در برخورد با
آنها با مشکل روبرو میشوید .اما خودتان هم همین رفتار را دارید.
امروز بهتر اســت هر کســی به حال خودش باشد و با خودش تنها
باشد .صحبت کردن درباره مشکالت بیفایده است.

سنجاق کردن دیگران در یک چهارچوب ترتیب داده شده کار و بار
تمام وقت امروز است .اگر میخواهید به تلف شدن وقتتان پایان
دهید باید برنامههای قریبالوقوع بزنید ،این نیســت که دوستان
شما را نرنجانند.

سنبله

دلو

حوت
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نوبت مهره های سفید است ،شما باید با
دو حرکت مهره سیاه را مات کنید.
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اسب را در خانه  D 5حرکت دهید.
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چهارمین نسخه از فلم مشهور «سیاره میمون ها» به کارگردانی
«مت ریوز» چهاردهم جوالی  2017اکران خواهد شد.
نسخه چهارم فلم «سیاره میمون ها» با نام «جنگ در سیاره
میمون ها» فلمبرداری خود را به پایان رســانده و 14جوالی
 2017در سینماهای امریکای شمالی اکران خواهد شد.
کارگردانی این نسخه را «مت ریوز» بر عهده دارد که در نسخه
قبلی نیز کارگردانی «ســقوط ســیاره میمون ها را بر عهده
داشت.
این فلم از ســال  2001با نسخه اول «ســیاره میمون ها» به
کارگردانی تیم برتون آغاز شــد و پس از آن در ادامه «ظهور
سیاره میمون ها» به کارگردانی «راپرت واییت» در سال 2011
و «سقوط سیاره میمون ها» به کارگردانی «مت ریوز» در سال
 2014روی پرده سینماها اکران شد.
اندی سرکیس ،وودی هارلسون  ،اســتیو زان و جودی گریر
بازیگران اصلی این نســخه از فلم هستند و «گری اولدمن»
بازیگر مطرح هالیوود در این قســمت ســیاره میمون ها را
همراهی نمی کند.

آل کاپون جدید سینمای
جهان کیست؟

تام هاردی کــه در فلم بیوگرافیکی گانگســتری بریتانیایی
«افسانه» ســال  ۲۰۱۵نقش دو برادر دوقلو را بازی کرد ،حاال
قرار است نقش بزرگترین گانگستر را بازی کند.
جاش ترنک نویسنده و کارگردان درباره دوران زندان گانگستر
آمریکایی فلم می سازد.
تام هاردی کــه در فلم بیوگرافیکی گانگســتری بریتانیایی
«افسانه» ســال  ۲۰۱۵نقش دو برادر دوقلو را بازی کرد ،حاال
قرار است نقش بزرگترین گانگستر را بازی کند.
این بازیگر نامزد دریافت جایزه اسکار در فلم «فونزو» ،پروژه
ای جدید از جاش ت َرنک نویسنده و کارگردان نقش آل کاپون
را بازی کند .داســتان فلم حول محور زندگی کاپون در ۴۷
سالگی می گذرد ،که بعد از گذراندن تقریبا یک دهه در زندان
دچار جنون شده و گذشــته خشونت وارش دوباره به زندگی
اش بازمی گردند.
راسل اکرمن و جان شوئنفلدر این فلم را در همکاری با الرنس
بِندِ ر تهیه کننده نامزد دریافت جایزه اســکار برای کمپانی
ادیکتیو پیکچرز تهیه می کنند .از کارهای قبلی بندر می توان
به «حرامزاده های بی افتخار»« ،بیل را بکش :قسمت های اول
و دوم»« ،ویل هانتینگ خوب» و «پالپ فیکشن» اشاره کرد.
کمپانی بلوم مسئولیت فروش های بین المللی فلم را بر عهده
دارد که در حال حاضر در مراحل پیش از تهیه به سر می برد.
بلــوم هفته آینده آن را در «بازار فلــم آمریکا» یا  AFMبه
خریداران احتمالی معرفی می کند.
الکس والتون از کمپانی بلوم گفت« :فونزو افسانه و داستان های
گانگستر بدنام آمریکایی آل کاپون را با استعداد انکارناپذیر
تام هاردی و جاش ترنک متحد می کند .خیلی هیجان زده ایم
که می توانیم این فلم را در  AFMبه خریداران ارایه کنیم».

سخنرانی کنایهآمیز
«موراکامی» در دنمارک

«هاروکی موراکامی» نویســنده سرشــناس جاپانی که برای
دریافت جایزه ادبی «هانس کریستین اندرسن» راهی اودنسه
دنمارک شده ،طی سخنرانی به مسائل کنایهآمیزی اشاره کرد.
«پیلوت آنالیــن» نوشــت« :هاروکی موراکامــی» رمان و
داســتاننویس جاپانی در مراســم دریافت جایزه «هانس
کریستین اندرسن» که در اودنسه ـ زادگاه این چهره ادبیات
کودک قرن نوزدهمی ـ برگزار میشود ،حضور پیدا کرد و به
مسائلی اشاره کرد که برخی آن را ،کنایه از بحران پناهندگان
و مقابله برخی کشورها با ورود آنها دانستهاند.
سخنرانی نویسنده «کافکا در کرانه» که «معنای سایهها» نام
داشت به داستانی از «اندرسن» با عنوان «سایه» اشاره کرد،
این داســتان درباره دانشمندی است که سایهاش را از دست
میدهد اما در پایان ســایه او را تحت سلطه خود درمیآورد
و میکشد.
ایــن رماننویس مطرح در خــال صحبتهایش گفت :مهم
نیســت دیوارهایی به چه بلندی برای بیرون نگه داشــتن
مزاحمها بسازیم ،مهم نیســت چقدر در راه ندادن غریبهها
سختگیرانه عمل کنیم ،مهم نیست تاریخ را چندین بار به نفع
خودمان بازنویســی کنیم ،سرانجام فقط به خودمان آسیب و
ضرر میرسانیم.
حرفهــای «موراکامی» انتزاعــی و غیرمســتقیم بود اما
رسانههای جاپانی «دیوار» و «مزاحمان» را همان پناهندگانی
تفســیر کردند که راهی اروپا شــدهاند و برخی کشورها از
ورودشان ممانعت میکنند.
نویسنده «جنگل ناروی» ادامه داد :فقط افراد نیستند که باید
با سایههایشــان روبرو شوند .همین کار برای جوامع و ملتها
هم ضروری است ،ما باید با سایههایمان روبرو شویم ،با آنها
مقابله کنیم و گاهی با آنها کار کنیم و این الزمه نوعی خرد و
شجاعت است اما اگر مردم از این کار اجتناب کنند ،نمیتوانند
واقعا رشد کنند و پخته شوند .در بدترین حالت ممکن ،آنها
مثل دانشمند داستان «سایه» ،به دست سایه خودشان نابود
میشــوند« .موراکامی»  67ساله از آن نویسندههای خجالتی
اســت که کمتر در مجامع عمومی حاضر میشود اما در این
مراسم ســخنرانی گیرایی ایراد کرد ،او دیپلم افتخار جایزه
«اندرســن» را همراه با مجسمهای برنزی و چکی به مبلغ 500
هزار کرون سویدنی ( 74هزا دالر) دریافت کرد.

تصویری تازه از مرد
خفاشی«بتمن»

پس از غوغای مالی فلم «بت من مقابل ســوپرمن» که اولین
فلم بلند در بردارنــده هر دوی این کاراکترهای بزرگ کمیک
اســتریپی بود ،یکبار دیگر این دو را سال آینده ( )۲۰۱۷در
فلم کمیک بوکی دیگری به نام «اتحادیه عدالت» کنار یکدیگر
خواهیم دید .این در حالی اســت که بت من با بازی بن افلک
و سوپرمن با ایفای نقش از جانب هنری کاویل برای فلم های
مستقل بعدی خود نیز که احتماالً در  ۲۰۱۸و  ۲۰۱۹اکران می
گردند ،آماده می شوند.
بــت من تا این لحظه در  ۸فلم بلند مســتقل با بازی مایکل
کیتون ،ول کیلمر ،جورج کلونی و کریســتین بیل به تصویر
کشیده شده و سوپرمن نیز در  ۷فلم بلند با بازی کریستوفر
ریو فقید و اینک هنری کاویل بر پرده نقره ای نشسته است.
هر دو فلم از اواسط دهه  ۱۹۹۰تا اواسط دهه  ۲۰۰۰غیرفعال و
تعطیل بودند اما با ارائه شــدن نسخه هایی تازه از میانه دهه
گذشته به دوران رونق و تجلی خود بازگشتند ولی حاال بار و
توشه و تجربه فلم های مشترک و یکسان نیز ضمیه کارهای
انفرادی آنان شده است.
روزگاری پوشــیدن لباس فلزی سنگین مرد خفاشی و از آب
و گل در آمدن چهره و پیکر هنرپیشــه ایفا کننده رل وی به
ســاعت ها تالش و گریم و برنامه ریزی نیاز داشت اما به لطف
پیشــرفت خیره کننده فن چهره آرایی و دوخت لباس برای
کاراکترها ،این مهم این روزها در نهایت نیم ساعت انجام می
شود و آن البسه فلزی آن قدر سبک شده که به باور نمی آید.

