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اولین نمایش عمومی

«سکوت» در واتیکان

فلــم «ســکوت» جدیدترین ســاخته «مارتین
اسکورســیزی» ،اولین نمایش عمومی خود را در
وایتکان مرکز کلیســای کاتولیــک جهان تجربه
میکند.
به نقل از هالیــوود ریپورتر ،این فلــم که درباره
سرنوشت یک ُمبلغ آئین مسیحیت در قرن هفدهم
میالدی جاپان اســت در اولین نمایش عمومی خود
در واتیکان در حضور صدها نفر از «یســوعیان» و
مهمانان دعوت شده به روی پرده خواهد رفت.
«اسکورسیزی» برای این نمایش عمومی به واتیکان
خواهد رفت اما هنوز مشــخص نیست که آیا «پاپ
فرانسیس» در این مراسم شرکت میکند یا خیر؟!
اما احتمال مالقات «اسکورسیزی» با پاپ طی یک
مالقات از پیش تعیین شده و یا طی مالقات هفتگی
پاپ با مردم وجود دارد.
کمپانی فلم «پارامونت» تاریخ  ۲۳سپتمبر را برای
اکران محدود فلم «ســکوت» اعالم کرده و این فلم
اکران عمومی و گسترده خود را از ماه جنوری ۲۰۱۷
در آمریکا آغاز میکند و بهتدریج در اروپا و ســایر
نقاط جهان نیز اکران میشود.
فلم «سکوت» براســاس رمان برنده جایزه نوشته
«شوساکو اندو» ،نویســنده جاپانی در سال ۱۹۶۶
اســت که پیش از این دوبار در سالهای  ۱۹۷۱به
کارگردانی «ماساهیرو سینودا» و در سال  ۱۹۹۶به
کارگردانی «ژائو ماریو گریلو» به سینما آمده بود.
داســتان این فلم براساس رویدادی واقعی و درباره
یک ُمبلغ آیین مســیحیت در قرن هفدهم با بازی
«لیام نیسون» است که به جاپان سفر میکند و در
آنجا مجبور میشود دین مسیحیت را تکذیب کند
و از آن روی برگرداند .دو کشــیش جوانتر با بازی
«آدام درایور» و «آندرو گارفیلد» که برای نجات این
مبلغ راهی جاپان میشوند نیز به سرنوشتی مشابه
دچار میشوند.

مرگ سینماگر
امریکایی در اوج فقر

ران تورنتــون طــراح جلوه های ویژه ســینما و
تلویزیون امریکا در سن  59سالگی به دلیل ابتال به
بیماری سرطان درگذشت.
ران تورنتون نویســنده ،تهیه کننده و طراح جلوه
های ویژه ســینما و تلویزیون امریکا در ســن 59
سالگی درگذشت .از جمله آثار او در زمینه طراحی
جلوه های ویژه می تــوان به «دیوانه ها»« ،بابیلون
 »5و «پیشتازان فضا» اشــاره کرد .تورنتون زاده
لندن بود ولی دیروز در ســن  59سالگی در خانه
خود واثع در نیومکزیکو امریکا درگذشت .وی طی
سالیان گذشته با بیماری سرطان کبد روبرو بود و از
لحاظ مالی در شریاط مناسبی به سر نمی برد .همسر
او چندی پیش در صفحات اجتماعی برای کمک به
پرداخت هزینه های درمان شــوهرش صفحه ای را
ایجاد کرده بود تا بتواند از پس هزینه های سنگین
درمان سرطان بر آید.

رقابتبرایاسکارداغترشد
نامزدهای جوایز اسپریت که برای تجلیل از
فلمهای مستقل اهدا می شود ،تعیین شدند.
ســی و دومین جوایز ساالنه اسپریت که به
عنوان اسکار ســینمای مستقل آمریکا یاد
میشود ،سهشنبه شــب نامزدهای خود را
شناخت.
«عزیز آمریکایی» ســاخته آندرا آرنولد و
«مهتاب» ساخته بری جنکینز ،هر یک با ۶
نامزدی بیشترین بخت دریافت جوایز را به
خود اختصاص دادند« .منچستر کنار دریا»
به کارگردانی کنت لونــرگان از محصوالت
آمازون نیز نامزد دریافت پنج جایزه شد.
در عین حــال «عزیز آمریکایــی» و «مهتاب» در کنار
«منچستر کنار دریا» و «جکی» و «مزمن» نامزد دریافت
جایزه بهترین فلم بلند هم شدهاند.
نامزدهای این بخش شــانس زیادی برای دریافت جایزه
اســکار دارند همان طور که سال پیش «اسپاتالیت» نیز
همین مسیر را طی کرد و در نهایت به عنوان بهترین فلم
اسکار انتخاب شد.
«عزیز آمریکایی» که توســط یک کارگردان زن ساخته
شــده برای بهترین بازیگر زن برای ساشا لین ،بهترین
بازیگر مرد مکمل برای شــایا البوف و بهترین بازیگر زن
مکمل برای رایلی نیز نامزد شــده است .این فلم درباره
چند جوان آمریکایی اســت که روزها کارشــان جذب
مشتری برای مجله و شبها خوشگذرانی است.
در عین حال اما استون برنده بزرگ جشنواره ونیز برای
بازی در فلم «الاللند» غایب فهرست بازیگران زن است.
نائومی هریس هم در فهرست بازیگران زن جایی نیافته

پیشتازی زنان در جوایز «کاستا»

از میــان  ۲۰نامزد راهیافته بــه مرحله نهایی بخشهای
مختلف جوایز کتاب «کاستا» ۱۴ ،نفر زن هستند.
«گاردین» نوشت :فهرســت نامزدهای نهایی بخشهای
رمان ،رمان نخست ،زندگینامه ،شــعر و کتاب کودک
«کاســتا» که از مهمترین رویدادهای ادبی انگلســتان
محسوب میشود ،با پیشتازی نویسندگان زن اعالم شد.
«مگی اوفارل» نویســنده «باید همینجا باشــد»« ،رز
ترمین» نویسنده رمان «سونات گوستاو» و «سباستین
بری» نویســنده کتاب «روزهای بیپایان» ســه برنده
پیشین جایزه «کاستا» هستند که در این دوره در بخش
بهترین رمان با هم رقابت میکنند« .بری» رماننویسی
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است .میشل ویلیامز نیز با وجود بازی تحسینشدهاش در
«منچستر کنار دریا» در بخش بهترین بازیگر زن مکمل
نامزد نشده است .در عین حال کیسی افلک برای همین
ش بهترین بازیگر مرد نامزد شــده و در کنار
فلم در بخ 
ویگو مورنتســن برای بازی در «کاپیتان شگفتانگیز» و
تیم راث در «مزمن» جای گرفته است.
آنت بنینگ برای «زنان قرن بیستم» و ایزابل هوپر برای
«اله» در کنار روث نگا برای «عاشقانه» و ناتالی پورتمن
برای «جکی» در بخش بهترین بازیگر زن نامزد شدهاند.
جوایز اسپریت از ســوی اعضای «فلم مستقل» انتخاب
میشــوند و برترین فلمهایی را که با بودجه کمتر از ۲۰
میلیون دالر ساخته شده باشند ،انتخاب میکنند.
برندگان سی و دومین جوایز ساالنه اسپریت  ۲۵فبروریو
یک روز پیش از اهدای جوایز اســکار برندگان خود را
معرفی میکند.
فهرست نامزدهای این جوایز چنین است:

بهترین فلم بلنــد« :عزیز آمریکایی»« ،مزمن»،
«جکی»« ،منچستر کنار دریا» و «مهتاب»
بهترین فلــم اول بلند« :کودکــی یک رهبر»،
«متناسب»« ،مردم دیگر»« ،مرد ارتش سوییس»
و «ساحره»
بهتریــن کارگردان :آندرآ آرنولــد برای «عزیز
آمریکایی» ،بــری جنکینز برای «مهتاب» ،پابلو
الرین برای «جکی» ،جف نیکولز برای «عاشقانه»
و کلی ریچارد برای «زنان خاص»
بهترین فلمنامه :رابرت ایگرز برای «ســاحره»،
کریس کلی برای «مردم دیگر» ،آدام منســباخ
برای «بری» ،استال مگی برای «جین از جونسس»،
کریگ شیلوویچ برای «کریستین»
جایزه جان کازاوتیس برای فلــم بلند (که با بودجه زیر
 ۵۰۰هزار دالر ســاخته شــده)« :در عمل رها»« ،جمع
شکار»« ،ترانه عشق»« ،ناکوم»« ،شب اسپا»
بهترین مرد نقش اول :کیسی افلک برای «منچستر کنار
دریا» ،دیوید هروود «در عمل رها» ،ویگو مورتنسن برای
«کاپیتان شگفتانگیز» ،جســی پلمونز برای «مردمان
دیگر» و تیم راث برای «مزمن»
بهترین زن نقــش اول :آنت بنینگ بــرای «زنان قرن
بیستم» ،ایزابل هوپر برای «اله» ،ساشا لین برای «عزیز
آمریکایی» ،راث نگا برای «عاشــقانه» و ناتالی پورتمن
برای «جکی»
بهترین مرد نقش مکمل :رالف فاینس برای «مزمن» ،بن
فاستر برای «جهنم یا آب» ،لوکاس هجز برای «منچستر
کنار دریا» ،شیا البوف برای «عزیز آمریکایی» و کریگ
رابینسون برای «موریس از آمریکا»

 بازی با اعداد

جواب سودوکو شماره
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وصــل ـ واصل ـ وصلت ـ
صوت ـ تونــل ـ نو ـ نوا ـ
تــوان ـ رو ـ روا ـ روان ـ
نور ـ انور ـ نول ـ صلوات
ـ روال ـ نوار ـ نوت ـ تنور.
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میزان

حمل

شــايد يكي از دوستان بخواهد جدي با شما صحبت كند .شايد نظر
شما را بخواهد .سعي كنيد اگر حوصله داريد صحبت كنيد؛ زيرا بعدا ً
به دعوا كشيده ميشود؛ زيرا به حرفهايشان بيتوجه بودهايد.

ثور

الً دید جدیدی به زندگی
اکنون تغییراتی در حال انجام است و احتما 
میدهد .شاید در اثر فعالیت زیاد دچار صدمه جسمانی شوید ،اما در
هر صورت هر نوع فعالیتی که انجام دهید.

جوزا

در طول صبح برايتان بســيار مشكل است كه به آرزوهايتان فكر
كنيــد و تمام توجهتان را به كارتان يــا قرارهايي كه داريد بدهيد.
خوشــبختانه بعدازظهر اين حال و هوا تغيير ميكند و بسيار شاد و
سرحال ميشويد كه همه دوست دارند وقتشان را با شما بگذرانند .

سرطان

همه شما را تشــویق و تمجید کردهاند ،اما شما اجازه نمیدهید که
باعث غرور شود .این طور نیست؟ فراموش نکنید که از کسانی که به
شما کمک کردهاند تشکر کنید.

اسد

امروز شــما داراي اعتماد به نفس عميقي هستيد ،خصوص ًا در رابطه
انجام كارهاي ماليتان .هر چند اين امر كمك ميكند كه در رويارويي با
اشخاص ،مهم خونسردي خودتان را حفظ كنيد ،بايد توجه داشته باشيد
كه احتياط را به فراموشي نسپرده و ريسك نكنيد .با وجود اين امروز
روزي عالي براي سرمايه گذاري هاي بزرگ مي باشد و تمامي آن چه را
كه مي خواهيد در اختيار شما قرار داده و كام ً
ال مي دانيد كه چه كاري
انجام دهيد و چه قدر بايد هزينه كنيد.

سنبله

امروز شــانس شما خوب است و همه چیز به خوبی پیش میرود .اما
سعی کنید ریســک نکنید که بعدا ًَ به دردسر بیفتید .اگر رفتارتان
خوب باشــد افراد بیشــتری در کنارتان خواهند بــود .محبوبیت
بیشتری مییابید.

داستین هافمن و درام
آلمانی برندگان بزرگ
امی بینالمللی شدند

جوایز امی بینالمللی  ۲۰۱۶در حالی ساعاتی پیش برندگانش
را شناخت که داستین هافمن و «آلمان  »۸۳از برندگان بزرگ
آن بودند.
دوشنبه شــب برندگان جوایز امی بینالمللی شناخته شدند.
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آزرده ـ اجمال ـ بازده ـ پذیرش ـ تجربه ـ ثاقب ـ جامعه ـ چکه ـ حسنی
ـ خزر ـ دانا ـ ذاکر ـ راســتی ـ زاید ـ ژوپن ـ سپیدار ـ شاه باال ـ صاف
ـ ضمیــر ـ طباخ ـ ظاهر ـ عاطفه ـ غلیان ـ فرغانه ـ قاره ـ کادر ـ گاما ـ
لیلیه ـ متیقن ـ نفرت ـ وادی ـ هراس ـ یاسا.
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 بازی با کلمات

فلم «متفقین» ( )ALLIEDدر تاریخهای مختلف ماه نوامبر
در کشورهای دنیا اکران می شــود و سپس  23نوامبر 2017
اکران عموم خود را در امریکای شمالی آغاز خواهد نمود.
افتتاحیه فلم «متفقین» در شانزه لیزه پاریس و با حضور برد
پیت و ماریون کوتیارد ،بازیگران آن برگزار شد.
فلم به کارگردانی رابرت زمکیس ،داســتان افسر اطالعاتی
کانادایی به نام مکس واتان و آشــنایی او با ماریان ،یک عضو
نیروی مقاومت فرانسه در مراکش است.
فلمنامه این اثر را فلمنامه نویس مطرح هالیوود استیون نایت
نگاشته است .وی پیش از این فلمنامه آثاری همچون «پیکی
بالیندر» و «جنگ جهانی زد» را خلق کرده است.
ازدواج ماریــان (با بازی ماریون کوتیارد) و واتان (با بازی برد
پیت) ،در آستانه سوختن در آتش جنگ جهانی دوم است و با
تهدید جدی مواجه می شود.
عالوه بر برد پیت و ماریون کوتیارد ،وینسنت ابراهیم ،کاملی
کوتین ،مایکل مک کل و خاویر گویلیبن در این فلم به ایفای
نقش می پرازند.
برد پیت می گوید« :این فلم داستانی جهانی درباره عشق یا
به نظر من اعتماد است .اعتماد به کسی که عاشق او هستید،
اعتماد به غریزه و یا حتی اعتماد به کاری که انجام می دهید.
و شــاید اعتماد به آن ماموریت یا رسالتی است که بر عهده
دارید .این جنبه فلم برای من جالب تر از همه چیز بود».
به گفته افسران رده باالی واتان ،ماریان جاسوس آلمان است
و واتان باید برای کشتن او داوطلب شود در غیر این صورت در
داگاه نظامی به مرگ محکوم می شود .واتان که به بی گناهی
ماریان اطمینان دارد برای اثبات آن وارد ماموریت خطرناکی
می شود.
فلم «متفقین» ( )ALLIEDدر تاریخهای مختلف ماه نوامبر
در کشورهای دنیا اکران می شــود و سپس  23نوامبر 2017
اکران عموم خود را در امریکای شمالی آغاز خواهد نمود.

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.
 7 کلمه :خوب
 14 کلمه :متوسط
 22 کلمه :عالی

جواب هدف

است که در ســال  ،۲۰۰۸عالوه بر کسب جایزه بهترین
رمان،جایزه اصلی کتاب سال «کاستا» را هم از آن خود
کرد .چهارمین نامزد بخش رمان هم «سارا پری» است که
کتاب «مار ا ِسکس» را به نگارش درآورده است.
«هشام مطر» نویسنده اهل لیبی که هفته گذشته جایزه
مهم ادبیات غیرداستانی «بیلی جیفورد» را به دوستش
«فیلیپه ســندز» باخت ،با کتاب «بازگشت» به فهرست
نهایی نامزدهای بخش زندگینامهنویســی «کاستا» راه
پیدا کرده است« .سیلویا پترسون»« ،کگی کارو» و «جان
گای» از برندگان پیشــین این بخش «کاستا» رقیبهای
«مطر» هستند.

بخش شــعر این دوره به طور کامل تحت ســلطه زنان
است؛ «کیت تمپست»« ،آلیس آزولد»« ،دنیس رایلی» و
«ملیسا لی ـ هاوتون» که همگی از چهرههای سرشناس
هستند،فهرســت نامزدهای نهایی این بخش را تشکیل
دادهاند.
«ســوزان بیل» برای «آدم خوب»« ،کیت دو وال» برای
«اسم من لئون اســت»« ،گویینور گالســفورد» برای
رمان «واژهها در چنگم» و «فرانســیس اســپوفورد»
نویســنده «تپه طالیی» به مرحلــه نهایی بخش رمان
نخست «کاستا» راه یافتهاند .در بخش کتاب کودک نام
«فرانچسکا سایمون» نویسنده مجموعه کتاب پرفروش
«هنری زلزله» با اولیــن کتاب ویژه نوجوانان خود نامزد
شده است« .برایان ُکناگان» نامزد نهایی مدال «کارنگی»
هم در این جــدول رودرروی «پاتریس الرنس» و «راس
ولفــورد» قرار گرفته اســت .جایزه «کاســتا» یکی از
معتبرترین و مشــهورترین جایزههای ادبی در انگلیس
است که کتابها و نویسندگان مطرح در انگلیس و ایرلند
براساس آن شــناخته میشوند .این جایزه از سال ۱۹۷۱
کار خود را با عنوان جایزه ادبی «وایت برد» آغاز کرد و
سپس در ســال  ۲۰۰۶به جایزه کتاب «کاستا» تغییر نام
داد .رکورد تعداد کتابهایی که برای رقابت در این جایزه
ادبی شرکت کردهاند ۶۴۰ ،اثر بوده است.

افتتاح اکران فلمی با
بازی بردپیت

امروز بســیار امیدوارید و باور کردهاید هر چیزی به بهترین نحو
خودش پیش میرود حتی اگر همیشــه این چنین نبوده باشــد.
همچنین شما امروز بسیار همدرد و مهربان شدهاید و این شانس
را دارید که به کمک افرادی که کم شانستر از شما هستند بروید.

عقرب

آرامش خود را به دســت آورید و اعتماد به نفس داشته باشید،
مخصوص ًا اگر قرار مالقات دارید یا درباره موضوعی باید ازخودتان
دفاع کنید .میتوانید در زمان مناســب حرف مناســب بزنید و
میتوانید به سود خود عمل کنید.

قوس

امروز كنترول اراده چيزيســت كه بايد در آن تبحر يابيد شايد
ديگران بخواهند صبر شما را امتحان كنند ولي دليلي ندارد كه در
اين مورد عصبي شويد .شما هميشه اين حق را داريد كه انتخاب
كنيد چگونه به موقعيتها عكسالعمل نشان دهيد و هر چه بيشتر
از اين حق انتخاب اســتفاده ميكنيد احساس بهتري چه از نظر
فيزيكي و چه رواني خواهيد نمود.

جدی

كارهــاي قانوني كه مدتي معلق مانده بودنــد اكنون به مرحله اي
بحراني ميرسند .اگر در اداره چاپ يا رسانههاي گروهي كار ميكنيد
مخالفتهايي پيش ميآيند .و بيشتر از همه اينها اگر ازدواج كرده
ايد با خانواده همســرتان مشكالتي پيدا ميكنيد .به نظر مي رسد
پشت سر هم بد مي آوريد .اين طور نيست؟

دلو

در مقابل کســانی که انجام همه کارها را به دوش خود میپسندند
بایســتید .احتماالً حقیقت را آشــکار نمیکنند و حتی شاید به
روشهای پنهانی سعی دارند شما را تحت نفوذ خود در آورند .ممکن
است مشاجرهای درباره عقاید متفاوت پیش آید و هیچ کس تمایل
نداشته باشد از عقیدهاش صرف نظر کند.

حوت

نگویید به شــما اخطار نکردم .اگر سر شما به دلیل بیمباالتی داد
و بیداد شــده اســت و هیچ کس را به جز خودتان مقصر ندانید.
اما خودتان را به خاطــر آن آزار ندهید فقط آن را برطرف کنید و
نگذارید دوباره اتفاق بیفتد.
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فیل را در خانه  E 6حرکت دهید.
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در چهل و چهارمین جشــن ســاالنه این مراسم برگزیدگان
امسال معرفی شدند.
در این مراســم فلم آلمانی «آلمان  »۸۳جایزه بهترین درام
بینالمللی را برد و جایزه بهترین فلم کمدی به فلم انگلیسی
«رکورد هوف» رسید.
جایزه بهترین بازیگر مرد به داســتین هافمن برای بازی در
نقش آقای هوپی در فلمی از تلویزیون بیبیسی به نام «اسیو
تروت رولد دال» رسید که اقتباسی از رمانی از رولد دال بود.
تونی گولدوین ستاره «روسیای» نیز شوندا ریمس را به عنوان
نویسنده-تهیه کننده معرفی کرد و جایزه بینانگذاران امی را
به وی اهدا کرد.
اسامی کامل برندگان چنین است:
برنامه هنری« :مردی که به هیروشیما شلیک کرد» از جاپان
بهترین اجرا توســط یک بازیگر مرد :داســتین هافمن برای
«اسیو تروت رولد دال» از بریتانیا
بهترین اجرا توســط بازیگر زن :کریستین پل در «زیر رادار»
از آلمان
برنامه ســرگرمی بدون فلمنامه « :فرانسیس ،یسوعیون» از
آمریکا
کمدی« :رکورد هاف» از بریتانیا
تله نووال« :حقایق پنهان» از برازیل
مستند« :جنگ دروغها» از آلمان
فلم تلویزیونی /مینی سریال« :سرمایه» از بی بی سی وان

«تسکین» آنتونی هاپکینز
برای سینمای هالیوود

فلم سینمایی«تســکین» به کارگردانی افونســو پوارت 16
سپتمبر  2016اکران خود در ســینماهای امریکای شمالی را
آغاز خواهد کرد.
ین ب ِیلی و تــد گریفین نگارش فلمنامه این اثر جنایی ،دلهره
آور و هیجانی را بر عهده داشته اند و افونسو پوارت کارگردان
فلم هایی همچون «دو خرگوش» و «دلهره» کارگردانی فلم را
بر عهده دارد.
«تسکین» داستان یک روانکاو و یک کاراگاه پولیس است که
برای بازداشت قاتلی سریالی با هم همکاری می کنند.
در این فلم آنتونی هاپکینــز نقش روانکاو را بر عهده دارد و
تماشاگر را بار دیگر به یاد شخصیت معروف «هانیبال لکترم
می انــدازد .کالین فارل نقش قاتل ســریالی را بازی کرده و
جفری مــورگان نیز در نقش مامور پولیس به آنتونی هاپکینز
کمک می کند.
این فلم محصول کمپانی الین گیت بــا مبلغی در حدود 24
میلیون دالر هزینه ساخته شده و قرار است پس از افتتاحیه
در کشــورهای اروپایی اکران عمومی خــود را در امریکای
شمالی آغاز نماید.
آنتونــی هاپکینز ،جفری مورگان ،اَبی کورنیش ،کالین فارل و
مت جرالد در این فلم به ایفای نقش پرداخته اند.

