دو شنبه  17عقرب 1395

4

November 07 ,2016

سرنوشت مرگبار یک
خانواده فلم شد

فلم سینمایی «حیوانات شبانه» به کارگردانی تام فورد
از  9دسمبر اکران خود را در سینماهای امریکای شمالی
آغاز خواهد نمود.
تام فورد کــه اولین تجربه کارگردانــی خود را با فلم
تحسین شــده «یک مرد تنها» آغاز کرد ،پس از هفت
سال با فلم هیجان انگیز «حیوانات شبانه» به روی پرده
سینماها بازگشته است.
داستان فلم «حیوانات شبانه»در مورد زن گالری داری
به نام سوزان با بازی ایمی آدامز است که در مورد رمان
نوشته همسر سابقش (با بازی جیک جیلنهال) کنجکاو
می شود .این رمان داستانی خشن دارد که سوزان آن
را به نوعی تهدید و انتقام از سرگذشت ازدواجشان می
بیند.
تام فورد فلمنامــه نویس ،کارگردان و طراح مد ،گفت:
«من واقعیت اغراق شده را دوست دارم .وقتی فلمی می
بینم دوست دارم آدمهایش قشنگ تر از دنیای بیرون
باشند.
مــی خواهم همه چیز کمی پررنگ باشــد .من خوش
شــانس بودم که ایمی جزو اولین بازیگرانی بود که به
این پروژه پیوست .این زن (ســوزان) تمام مدت فلم
مشغول خواندن آن کتاب است و ایمی موفق شد که با
او ارتباط برقرار کند .هر چه او می دید و احســاس می
کرد .بعالوه من می خواستم که قیافه بازیگر این نقش
دلنشین باشد و چشــم های ایمی حالتی دارد که نمی
توان از احساس آن فرار کرد».

پروژههای جدید
پیرمردهای هالیوود

اگرچه گرد پیری حســابی ســتارگان تکرار نشدنی
سینما در دههی هفتاد را در بر گرفته ،ولی آن نسل از
بازیگران هنوز به فکر بازنشستگی نیافتاده و با قدرت
به کار خود ادامه میدهند.
الیویه آسایاس کارگردان مشهور فرانسوی که امسال
جایزه بهترین کارگردانی را هم از جشنواره کن دریافت
کرد و نگارش فلمنامهی اثر جدید رومن پوالنسکی را
هم بر عهده داشته بزودی یک تریلر سرقتی را جلوی
دوربین میبرد.
«چشــم بت» داستان ســارقی با نقشآفرینی رابرت
پتینسون است که با دزدیدن یک الماس آبی ارزشمند
از رئیــس مافیای شــیکاگو دعوای بزرگــی را به راه
میاندازد .پیش از ایــن قرار بود که رابرت دنیرو نقش
این مافیا را بازی کند اما سیلوستر استالون جایگزین
او شده .ریچل وایز هم دیگر بازیگر این فلم خواهد بود.
از ســوی دیگر آل پاچینو هنوز خســتگیناپذیر و به
دنبال تجربههای سینمایی جدید است.
این غــول بازیگری در فلمی از یک کارگردان جوان با
عنوان «مامور اعدام» به همــراه کارل اربن و بریتنی
اسنو حضور پیدا خواهد کرد .داستان درباره کارآگاه
سالخوردهای اســت که به دنبال یک قاتل زنجیزهای
میگردد که آدمها بر اســاس بــازی کودکانه «مامور
اعدام» میکشــد .فلمبرداری دو هفتــه دیگر آغاز
خواهد شد.

پنجمین نمایشگاه بزرگ کتاب در هرات گشايش يافت

پنجمین نمایشگاه بزرگ کتاب در واليت هرات ،به هدف
ترويج کتابخوانى راه اندازی گرديد.
این نمایشــگاه ،با حضور مقامهای محلی و شــماری از
فرهنگیان ،در داخل ریاســت اطالعات و فرهنگ هرات
گشایش یافته است.
مســووالن محلی هرات میگویند که این نمایشــگاه،
از سوی انجمن ناشــران کتاب و قرطاسیه فروشان ،به
همکاری ریاســت اطالعات و فرهنــگ هرات ،به هدف
معرفی و ترویج فرهنگ کتابخوانی راه اندازی شده است.
محمد آصف رحیمی والی هرات ،در مراســم افتتاح این
نمایشگاه بزرگ گفت که هنوزهم ،مردم با کتاب بیگانه
هستند و برگزاری چنین نمایشگاهها ،میتواند مردم را به
خواندن کتاب تشویق کند.
وی افزود« :مردم بیشــتر وقت خــود را به پیش روی
تلویزیــون میگذرانند و یا اینکه بــه انترنت مصروف
میشــوند و وقت کم را کتاب ميخوانند و باید وقت زياد
خود را به خواندن کتاب هم بگذرانند».
او از مردم خواســت که روزانه حداقل یک ساعت کتاب
بخوانند.
درهمین حال ،آریا رؤوفیــان رییس اطالعات وفرهنگ
هرات ،در مراســم افتتاح این نمایشگاه گفت که دراین
نمایشــگاه  ٤٠هزار جلد کتاب با پنج هزار عنوان در ٣٠
غرفه به نمایش گذاشته شده است.
به گفتۀ رؤفیــان؛ دراين نمايشــگاه انــواع کتابهاي
دينى ،عرفانى ،اجتماعى ،سياســى ،تاريخى ،فلسفى،

اعالمنامزدهایجوایزفلماروپا
آکادمی فلم اروپا نامزدهای مهمترین جوایز سینمایی
این قاره را در شاخههای گوناگون اعالم کرد.
فلم کمدی-درام «تونی اردمن» ساخته «مارن ا ِده» که
امسال نماینده سینمای آلمان در جایزه اسکار بهترین
فلم خارجی نیز هست ،در پنج بخش شامل بهترین فلم،
کارگردانی ،فلمنامه و بهتریــن بازیگر مرد و زن نامزد
کسب جایزه جوایز فلم اروپا در سال  2016شد.
«تونــی اردمن» که با رونمایی در جشــنواره کن یکی
از نامزدهای نخل طال بود و در نهایت موفق به کســب
جایزه بهترین فلــم از نگاه انجمن بینالمللی منتقدین
(فیپرشی) شد ،درباره پدری است که برای احیای رابطه
خود با دخترش شوخی فریبندهای را با او آغاز میکند.
این فلم یکی از شــانسهای اصلی اسکار خارجی نیز
محسوب میشود.
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روانشناسى ،جامعه شناسى ،ادبيات ،کتابهاى درسى
و ده ها کتاب غربى که به زبان فارســى ترجمه شده
است ،به نمايش گذاشته شــده که  ٢٠درصد آنها از
نویسندگان خود کشور است.
وی گفت« :مــا نمیتوانیم تاثیرگذاری شــبکه های
اجتماعی را به صفر برســانیم و این کار ،منطقی هم
نیســت؛ ولی حداقل کوشش میکنیم که یک تعادل را
ایجاد بکنیم که دربرنامۀ روزانۀ مردم ،کتابخوانی هم
جای داشته باشد».
رؤوفیان افزود که این نمایشگاه ،به مدت ده روز ادامه
خواهد داشت.

شماری از غرفه داران این نمایشگاه نیز امیدوارند تا با
برگزاری این نمایشگاه ،مردم به خواندن کتاب تشویق
شوند.
فایــق وامق یکی از غرفه داران دراین نمایشــگاه به
پژواک گفت« :فرهنگ کتابخوانی در هرات ،نسبت به
دیگر والیات بهتر اســت؛ اما امیدوار هستیم که با راه
اندازی این نمایشگاه ها جوانان از این نمایشگاه دیدن
کنند و تشــویق شوند به کتاب خواندن ».ازسويی هم
شــهروندان هرات ،از برگزاری این نمایشگاه استقبال
میکنند و میگویند که چنین نمایشــگاهها ،میتواند
جوانان را به خواندن کتاب تشویق کند( .پژواک)

 بازی با اعداد

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

جواب سودوکو شماره
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ذلت ـ ذیل ـ ذرات ـ رذالت
ـ رذیل ـ ذات ـ ذی ـ ذکی
ـ ذکا ـ ذکر ـ ذاکر ـ ذکریا
ـ تذکر.

 جواب بازی با اعداد
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جواب هدف

«تونی اردمن» در شاخه بهترین فلم جوایز فلم اروپا با
فلمهای «او» ساخته «پل ورهوفن» نماینده فرانسه در
اســکار« ،من ،دنیل بلیک» برنده نخل طالی جشنواره
کــن  2016به کارگردانــی «کن لــوچ»« ،جولیتا» به
کارگردانی «پدرو آلمادورا» نماینده اسکار اسپانیا و فلم
«اتاق» ساخته «لنی آبرامسون» نامزد اسکار  2016برای
کسب جایزه بهترین فلم رقابت خواهد کرد.
در شــاخه بهترین کارگردانی نیز چهار چهره مطرح
ســینمای اروپا یعنی «کن لوچ» (من ،دنیل بلیک) «پل
ورهوفن» (او)« ،کریستین مونجیو» (فارغ التحصیلی)
در کنار «مارن ا ِده» (تونی اردمن) نامزد جوایز فلم اروپا
شدند.
«ایزابل هوپر» (او)« ،والریا برونی تادشــی» (شــبیه
دیوانه)« ،ترین دیرهولم» (« ،)The Communeسندرا
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هولر» (تونی اردمن) و «اما ســوارز» و «آدریانا اوگارته»
برای فلم (جولیتا) نامزد بهترین بازیگر زن اروپا شــدند
و در شاخه بهترین بازیگر مرد نیز «خاویر کامارا»« ،هیو
گرانت» (فلورنس فاستر جنکینز)« ،دیو جونز» (من ،دنیل
بلیک)« ،برگارت کالبنر» (مــردم در مقابل فریتز بائر)،
«رالف السگارد» (مردی به نام اُو) و «پیتر سایمونچک»
(تونی اردمن) نامزد کسب جایزه شناخته شدند.
در شــاخه بهترین فلمنامــه نیز «مــارن اده» (تونی
اردمن)« ،اما اما دونــو» (اتاق)« ،پل الورتی» (من ،دنیل
بلیک)« ،کریســتین مونجیو» (فازغ التحصیلی) و«توماژ
واسیلفسکی» (ایاالت متحده عشق) نامزد کسب جایزه
هستند.
«آتش در دریــا» از «جیانفرانکو رســی» (ایتالیا)21« ،
ایکس نیویــورک» به کارگردانی «پیوتر استاســیک»
(پولند)« ،رسوایی خانوادگی» ســاخته «تام فاسائرت»
(هالند ،بلجیم)« ،مستر گاگا» به کارگردانی «تام هیمن»
(سویدن ،آلمان ،هالند) 30« ،ســال پشت فرمان برای
استنلی کوبریک» ســاخته «الکس اینفاسلی» (ایتالیا)
و «سرزمین روشــنفکران» از «پیتر ژان دپو» (بلجیم،
ایرلند ،هالند و آلمان) در شــاخه بهترین مستند جوایز
آکادمی فلم اروپا رقابت میکنند.
از بیــش از  3000عضو آکادمی فلــم اروپا برای انتخاب
برترینهای قاره در شاخههای گوناگون رای گیری خواهد
شد و برندگان نیز طی مراسمی در روز  10دسمبر در شهر
«وروتسواف» لهســتان پایتخت فرهنگی اروپا در سال
 2016معرفی میشوند.
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حمل
ثور

امروز باید ماجراجو و متکبر باشــید .ســعی کنید از بخش کسل و
بیحوصله خصوصیاتتان استفاده نکنید ،تا شما را عقب نگه ندارد.
ســعی کنید و جرأت به خرج دهید و کارهایــی را که قب ً
ال انجام
ندادهایــد .انجام دهید و در رقابتها شــرکت کنید .جنس مخالف
بسیار جذب شما میشوند.
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در حال حاضر جنگی بین احساســات و افکار شــما درگرفته و
احســاس میکنید که در میان این دو دارید از هم پاره میشوید.
در نیتجه ،نمیدانید که باید خیلی ســرد باشید ،یا اینکه بسیار
احساساتی عمل کنید.

عقرب

امروز مراقب حرف زدنتان باشــید .در غیر این صورت یک نفر
ی خواهید دعوا پیش نیاید ســعی کنید
را ناراحت میکنید .اگر م 
خونسرد باشــید .اگر توانستید این کار را بکنید آن شخص دیگر
نیز آرام میشــود .امشب خوب است با دوستانی که مدت هاست
آنها را ندیدهاید ،بیرون بروید.

قوس

امروز بدانيد كه ديگران كارهاي ســخت و خودفداييهاي شــما را
تحسين ميكنند .دوســت داريد بدانيد كه تالشهايتان بينتيجه
نبوده است .در هر صورت شما مشــكالت زندگي يك نفر را كمتر
كردهايد .هيچ شكي نيست كه شركت شما باعث ايجاد تفاوتهايي
شده اســت ،اما خيلی ديرتر از آنچه فكر ميكنيد نتيجه ميدهد به
خودتان اعتماد داشته باشيد و صبر كنيد.

تمایل به فعالیت فیزیکی یا ورزشــی ندارید ،اما شــاید بخواهید
انرژیتان را به شکلی مصرف کنید .صحبت در مورد مسایل شخصی
باعث خراب شدن جو میشود.

امروز روز خوبي را براي همســرتان فراهم كنيد و تا آخر شــب
خيلي خوشحال و ســرحال خواهيد بود .يك مسئلهاي در حال
انجام است و بعضي از شما در انتظار مذاكرهاي جدي در رابطه با
مسئلهاي خصوصي هستيد.

امروز بســيار ساده است كه حواستان پرت شود و مطالب اشتباه را
بگویيد .خصوص ًا اگر كســي ناگهان مچ شما را بگيرد .بعد از چنين
اتفاقي ،خود را حســابي تنبيه خواهيد كرد و ممكن است تصميم
بگيريد كه عذرخواهي كنيد .به عبارت ديگر ،ممكن است شما مورد
مرحمت كسي قرار بگيريد كه نميداند چه وقت بايد صحبت كند و
مطالبي را به شما بگويد كه نميخواهيد آن را بشنويد!

روز دشواری است؛ زیرا از نظر احساسی با کسانی که در اطرافتان
هســتند فاصله دارید .انگار که خط ارتباطی بین شما از بین رفته
اســت .اگر طوری رفتار کنید که انگار بین شــما و دوستانتان
فاصلهای هست .حتم ًا همین اتفاق میافتد.

اسد

سنبله

امروز نمیدانید از دیگران چه میخواهید .هر کاری کنند ،احساس
میکنید اشتباه است و عصبانی میشوید .شاید این عصبانیت شما
به خاطر دالیل شخصی است که از آنها ناراحت هستید.

جدی

دلو

حوت

جایزه «تولستوی» به
«پاموک» رسید
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بايد به شما هشــدار بدهم كه مسایلی ممكن است زيادي بزرگ
شوند و شــما را عصباني كنند .ممكن اســت احساس كنيد كه
يك شــريك در زندگي شــما را ناديده ميگيرد و با اين كه شما
سهم بيشــتري را در كارها بدوش ميكشيد .حتم ًا حرف خود را
برنيد ولي يادتان باشد كه شايد امروز عينك بدبيني را به چشم
گذاشتهايد و همه چيز را منفيتر از آنچه هست ميبينيد.

سرطان

کتاب دستنویس «جی.کی رولینگ» به قیمت  ۵۰۰هزار پوند
چوب حراج میخورد.
«گاردین» نوشت :یکی از هفت کتاب دستنویس «افسانههای
بیدل قصهگو» به قیمت تخمینی  ۵۰۰هزار پوند در شعبه لندن
حراجی «ساتبی» عرضه میشود.
«افسانههای بیدل قصهگو» یکی از هفت نسخه دستنویسی
است که «رولینگ» نوشــته و آن را به ناشر رمانهای «هری
آن
پاتر» هدیه کرده بود .این کتاب نفیس روز  ۱۳دســمبر از ِ
بهترین خریدار خواهد شد.
این کتاب شامل قصههایی میشود که شخصیتهای کتابهای
«هری پاتر» آن را مطالعه میکردند« .رولینگ» این نســخه
نفیس را که جلدی چرمی مزین به ســنگهای قیمتی دارد،
سال  ۲۰۰۷برای «بری کانینگهام» اولین ناشر کتابهای «هری
پاتر» خود فرســتاد و در نامهای همراه آن نوشت :برای بری،
مردی که فکر کرد شاید کتابی بسیار طوالنی درباره پسرکی
جادوگر و عینکی ،فروش خوبی داشته باشد ...سپاسگزارم.
«افســانههای بیدل قصهگو» نقش مهمی در داستان «هری
پاتر و هدیههای مرگ» هفتین کتــاب از مجموعه پرفروش
«رولینگ» ،ایفا میکند« .دامبلدور» نسخهای از این کتاب را
به «هرمیون» میدهد تا او و دوستانش با استفاده از کلیدهای
درون آن بتوانند «ولدمورت» را شکست دهند.
حراجی «ســاتبی» اعالم کرده ســنگهایی کــه روی جلد
این کتاب به کار رفته ،ســرخفامه (نوعی کانی ســرخرنگ و
شیشهمانند) است و «رولینگ» در پایان کتاب آن را نمادی از
عشق،تعادل و خوشیهای روزمره دانسته است.
«هری پاتر و ســنگ جادو» اولین رمان این مجموعه در سال
 ۱۹۹۷به چاپ رسید و پس از آن شش قسمت بعدی رمانهای
«رولینگ» بــا موفقیتی روزافزون روانه بازار کتاب شــدند.
نمایشــنامهای به نام «هری پاتر و فرزند نفرینشده» نیز چند
ماه پیش روانه بازار شد و از سوی خوانندگان ،عنوان هشتمین
قسمت این مجموعه را دریافت کرد.
اقتباس ســینمایی از این هفت اثر در قالب هشت فلم با بازی
«دنیل رادکلیف» و «اما واتسون» در فروش باالی این کتابها
بیتاثیر نبوده است.

جایزه خانهموزه «تولستوی» نصیب «اورهان پاموک» نویسنده
سرشناس ترک و برنده نوبل ادبیات  ۲۰۰۶شد.
«راشا بیاوند د هدالینز» نوشت :جایزه  ۱۶هزار دالری ادبیات
خارجی که ساالنه از سوی «یاسنایا پولیانا»  -خانهموزه «لئو
تولستوی»  -برگزار میشود ،در این دوره به «اورهان پاموک»
نویسنده رمان «شوری در سر» تعلق گرفت.
جایزه «یاســنایا پولیانا» یکی از مهمترین جوایز ادبی کشور
روسیه است و شامل مبلغی  ۱۶هزار دالری میشود .به مترجم
روسی کتاب «پاموک» هم که طی ســال جاری میالدی این
کتاب را به روسی برگردانده جایزهای نقدی اعطا میشود.
«الکســی وارالموف» یکی از اعضای هیــات داوران جایزه
«تولستوی» درباره رمان «شــوری در سر» گفت :این کتابی
است با چندین چهره و داســتان که نمیشود آن را در یک
نشست خواند« .شوری در ســر» ابراز عشق «پاموک» برای
استانبول ،شهر زادگاهش است.
نویسنده «نام من ســرخ» که نمیتوانست در مراسم دریافت
جایزهاش در مسکو شــرکت کند ،با ارسال فایلی ویدیویی از
طرف خود و «مولود» شــخصیت اصلی داستانش ،از اعضای
بازی با کلمات
هیات داوران این جایزه تشــکر کرد .از این نویســنده ترک
دعوت شــده تا در ماه فبروری  ۲۰۱۷به خانه موزیم «یاسنایا
کلمات زیر را در جدول پیدا کنید و دور آن خط بکشید
پولیانا»ی تولســتوی که در منطقه «توال» ( ۱۶۰مایلی جنوب
آتشــگاه ـ احمقان ـ بتخانه ـ پرتو ـ تصویب ـ ثابت ـ جنسیت ـ چاره جو ـ مسکو) واقع است ،دیدن کند و جایزه یک میلیون روبلی (۱۶
حیاتبخش ـ خاکستری ـ دامنه ـ ذلت ـ روحانیت ـ زنده دل ـ ژاله ـ سرزنده ـ هزار دالری ) خود را طی مراســمی در تئاتر «بولشوی» مسکو
شمعدانی ـ صحابه ـ ضرب ـ طیره ـ ظریف ـ عاشقانه ـ غزل ـ فرهاد ـ قاره ـ دریافت کند« .آپولینریا آوروتینا» مترجم روسی کتاب «شوری
در سر» است که جایزهای  ۲۰۰هزار روبلی (معادل  ۳۰۰۰دالر)
کیسه ـ گیتار ـ لذت ـ مخروط ـ نهال ـ وجود ـ هجده ـ یاسا.
را از آن خود کرده اســت .جایزه دو میلیون روبلی ( ۳۱هزار
دالری) «قرن بیستویکم» نیز از سوی موزه «یاسنایا پولیانا»
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میزان

شانس خوبي به دست آورديد ،بنابراين مراقب باشيد آن را از دست
ندهيد.

حراج کتاب  ۵۰۰هزار
پوندی «رولینگ»

شما در یک وضعیت عصبی و احتماالً در یک وضع غیر عادی فکری
قرار دارید و میتوانید کســی را که باعث این کار شده با خشونت
پاسخ دهید .قبل از این که عصبانیت خود را بروز دهید نفس عمیق
بکشید و تا  10بشمارید و سپس آن را بیرون دهید.
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دفاع تاریخدان سینما از
«آلفرد هیچکاک»

پس از اظهــارات جنجالی بازیگر فلم «پرنــدگان» مبنی بر
مورد آزار جنســی قرار گرفتن توســط «هیچکاک» ،یکی از
تاریخدانهای سینما به این موضوع واکنش نشان داد.
بــه نقل از گاردین ،پــس از این که «تیپی هــدرن» بازیگر
آمریکایی که سابقه بازی در فلم معروف «پرندگان» و همچنین
فلم «مارنی» از ســاختههای «آلفرد هیچــکاک» را دارد ،در
کتاب خاطراتش ،مدعی شد که «هیچکاک» در زمان ساخت
فلم دلهرهآور «پرندگان» در دهه  1960میالدی او را مورد آزار
و اذیت جنسی قرار داده است« ،جان راسل تیلور» تاریخدان
سینما ،نویسنده رســمی زندگی نامه «هیچکاک» به دفاع از
یکی از تاثیرگذارترین کارگردانان تاریخ سینما برخاست.
«جان راسل تیلور» که نویسنده کتاب «زندگی و زمان آلفرد
هیچکاک» اســت گفت :نمیخواهم «تیپی هدرن» را مقصر
بدانم چون او را از اواخر دهه  1970میالدی و زمانیکه مشغول
تحقیق درباره کتابم بودم میشناسم .فکر میکنم او در حال
شاخ و برگ دادن به خاطراتی است که احساس تلخی به آنها
دارد اما به عنوان دوســت «هیچکاک» از تغییر داستان او در
طول این ســالها رنجیده شــدم .وی ادامه داد :در مصاحبه
قبلیام با «تیپی هدرن» برای نگارش زندگی نامه «هیچکاک»
او گفت که هر چه از ســینما و فلم میداند از هیچکاک است
که حتی به من اجازه میداد در جلســات فلمنامه نویسی فلم
«پرندگان» نیز شــرکت کنم« .تیلور» و «تام لی مورال» یکی
دیگر از متخصصان در زمینه آثار هیچکاک و نویســنده دو
کتاب «ساختن مارنی» و «ساختن پرندگان هیچکاک» هر دو
معتقدند که اظهارات اخیر «هدرن» را هیچ یک از دیگر عوامل
این فلمها و همچنین مدارک موجود در آرشــیو هیچکاک در
کتابخانه «مارگارت هریک» تائید نمیکنند.
«تیپی هــدرن» در بخش از کتاب خاطراتــش که از اول ماه
جاری میالدی منتشر شده است ،مدعی شده که «هیچکاک»
در جریان ساخت فلم «پرندگان» که «هدرن» را به اوج شهرت
رســاند ،رابطه ناســالمی را با او آغاز کرده است و احساس
مالکیت زیادی به او داشته و حتی به دیگر بازیگران نسبت به
نزدیک شدن به او هشدار میداده است.

