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Desember 17 ,2016

اولین نامزدهای خرس طالی برلین
معرفی شدند

مسئوالن برگزاری شصتوهفتمین جشنواره فلم برلین،
فهرستی شــامل  ۱۰فلم از آثار بخش رقابتی این رویداد
سینمایی را منتشر کردند.
به نقل از سایت رسمی جشــنواره فلم برلین« ،درباره
بدن و روح» ســاخته «ایلدیکو انیادی» (هنگری)« ،آنا،
عشــق من» به کارگردانی «کالین پیتــر نتز» (رومانیا،
آلمان ،فرانســه) ،مستند «بویس» ســاخته «آندرس
ویل» (آلمان)« ،کولو» به کارگردانی «ترســا ویالورده»
(پرتگال ،فرانسه)« ،شام» از «اورن موورمان» (آمریکا)،
«خوشــبختی» به کارگردانی «آلن گومی» (فرانســه،
ســنگال ،بلجیم ،آلمان ،لبنان)« ،میهمانی» ســاخته

«ســلی پاتر» (بریتانیا)« ،ردپا» به کارگردانی «آگنیزکا
هوالند» (پولند ،آلمان ،چک ،ســویدن ،اسلواکیا)« ،روی
دیگر امید» به کارگردانی «آکی کوریسماکی» (فنلند) و
«یک زن فوق العاده» از «سباستین للیو» (چیلی ،آلمان،
آمریکا ،اســپانیا)  ۱۰فلمی هســتند که به عنوان اولین
فلمهای حاضر در بخش رقابتی جشنواره بینالمللی فلم
برلین معرفی شدند.
شصت وهفتمین جشنواره بینالمللی فلم برلین از تاریخ
 ۹تا  ۱۹فبروری  ۲۰۱۷در آلمان برگزار میشــود و امسال
ریاســت هیأت داوران بخش رقابتی جشــنواره را «پل
ورهوفن» کارگردان سرشناس هالندی برعهده دارد.

پایان فلمبرداری «ماشین جنگ»
فلم سینمایی «ماشــین جنگ» با بازی برد پیت ،تیلدا
ســوییتون و بن کینگزلی سال آینده میالدی اکران می
شود.
کمدی و اکشن «ماشــین جنگ» به کارگردانی «دیوید
میکوود» سال آینده اکران جهانی خود را آغاز می کند.
شبکه نتفلیکس که عالوه بر تولیدات سریالی محبوب و
دیدنی خود ،فلم های سینمایی نیز تولید کرده این بار به
این منظور پای به جنگ افغانستان گذاشته است.
فلم  War Machineاقتباســی از روی رمان پر فروش
روزنامــه نویس فقیــد «مایکل هســتینگز» با عنوان
«گردانندگان  :داستان های وحشیانه و وحشت برانگیز
از درون جنگ آمریکا در افغانســتان» می باشد که با
نگاهی کنایه آمیز و طنز به مســائل این جنگ و ماشین

آالت جنگی که با جان هزاران نفر بازی میکند می پردازد.
در این فلم بردپیت در نقش یک جنرال  4ســتاره ظاهر
شــده که اعتبار و سابقه اش باعث می شود وی به عنوان
فرمانده جنگ آمریکا در افغانستان اعزام شود .او که برای
پیروزی در این جنگ «غیرممکن” مصمم است به همراه
فرماندهان چند ملیتی و مشاورینش در سرتاسر دنیا به
دنبال هم پیمان گشته و همچنین از آنها تقاضای نیرو می
کند .داســتان این فلم نوید انتقادی تند و تیز از اوضاع
جنگ های بی هدف آمریکا را می دهد .عالوه بر برد پیت،
تیلدا سوئیتون و بن کینگزلی نقش های اصلی این فلم را
بر عهده دارند .هنوز تاریخ دقیق اکران مشــخص نشده
اما فلم مراحل پایانی پس از تولید را سپری کرده و سال
آینده میالدی اکران خواهد شد.
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شبکه آنالین نتفلیکس با شــاهرخ خان برای نمایش و
تولید برنامه قرارداد بست .یک روز پس از آن که اعالم
شد آمازون یک سرویس ویدیویی در هند راه میاندازد
(که تاکنون در  ۲۰۰منطقه جهان این کار را کرده است)،
نتفلیکس افشا کرد با یکی از بزرگترین چهرههای هنری
این سرزمین یعنی شاهرخ خان قرارداد بسته است.
روز پنج شــنبه اعالم شــد نتفلیکس با شاهرخ خان و
کمپانی او به نام «رد چیلیز انترتینمنت» قراردادی برای
تولید یا نمایش محصول انعقاد کرده اســت .نتفلیکس با
انتشار بیانیهای اعالم کرد شــروع رابطهای بین این دو
کمپانی رقم خورده و بر مبنای این قرارداد شــماری از
فلم های جدید شــاهرخ خان از جمله «زندگی عزیز» و
فلمهای قدیمیتر او مثل «سال نو مبارک»« ،دیوالی» و
«اوم شانتی اوم» در این شبکه در دسترس قرار میگیرد.
آمازون نیز تاکنون با برخی از استودیوهای مهم هندی از
جمله «درام پروداکشــنز» « ،ویشز فلمز» و«تی-سریز»
مشغول همکاری شده و کاتالوگ برنامههایش را منتشر
کرده است .تد ساراندوس از روسای نتفلیکس از شاهرخ
خان به عنوان یکی از مهمترین بازیگران صنعت فلم هند
یاد کرد و با تاکید بر این که وی نقشــی تعیین کننده در
آوردن صنعت سینمای هند به صحنههای جهانی داشته
است از این قرارداد ابراز خوشحالی کرد.
شــاهرخ خان نیز با ابراز خوشحالی از انعقاد این قرارداد
گفت به این ترتیب فلم های هندی برای نخستین بار در
نتفلیکس در برابر مخاطبان جهانی قرار میگیرند و این
بار دیگر همه موانع جغرافیایی از میان برداشته میشود.

اتلوی مدرن با حضور
جیمز باند!

در روزهای گذشته تئاتر «اتللو» که در نیویورک و خارج
از برادوی به روی صحنه رفته ســر و صدای زیادی به راه
انداخته.
دنیل کریگ شاید یک ستارهی بینالمللی و نماد جهانی
برای شخصیت جیمز باند و مامور  ۰۰۷باشد ،اما این مانع
تجربیات متفاوت او در بازیگری نشــده است .چند سال
قبل او همراه با هیو جکمن در نمایش «باران سهمگین»
در شــیکاگو به روی صحنه رفته بــود و این روزها در
نیویورک مشغول اجرایی مدرن از «اتلو» است.
در این اجرای متفاوت از متن کالســیک شکســپیر که
توسط سم گلد ،کارگردان معروف تئاتر و برندهی جایزهی
تونی ،کارگردانی شده ،تمام داستان در یک پایگاه نظامی
و موقعیت جنگی اتفاق میافتد و صحنه تئاتر هم تبدیل
شده به یک سربازخانه .در این تئاتر دیوید اویلوو نقش
اتلو و دنیل کریگ نقش یاگــو را ایفا کرده اند و تمهای
اصلی متن یعنی خیانت و اعتماد مابهازاهای امروزی پیدا
کرده اند .منتقدانی که «اتلو» را تماشا کرده اند ،حسابی
شگفتزده شــده و بازیهای درخشــان و درک تازه و
خالقانه از این متن کالسیک را ستوده اند.
این تئاتر متفاوت تا هجدهم ژانویه به روی صحنه خواهد
بود و دیگــر نکتهی جالب توجــه در آن ،حضور باربارا
بروکولی تهیهکنندهی سری فلمهای جیمز باند بهعنوان
یکی از تهیهکنندگان اصلی نئاتر است.

جواب سودوکو شماره

خــواص ـ خاص ـ صیاد ـ
وادی ـ دوا ـ خــدا ـ یاد ـ
دریــا ـ داور ـ دارو ـ رای
ـ یــار ـ ریا ـ روا ـ راوی ـ
دیوار ـ خار ـ خواری ـ دار
ـ دیار ـ خیار ـ اخیر ـ رویا
ـ وارد.
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جیمی کیمل یکی از مشــهورترین مجریان برنامههای
گفتوگو محور آمریکا برای اجرای اسکار دستمزد خیلی
کمی میگیرد.
کیمل چهارشــنبه  ۲۴قوس در یــک برنامه تلویزیونی
اعالم کرد که برای اجرای اســکار تنهــا  ۱۵هزار دالر
دستمزد میگیرد.
این مجری سرشناس در این باره گفت« :مطمئن نیستم
که باید در مورد میزان دستمزدم چیزی میگفتم یا نه.
اما هیچ کسی به من نگفت که این کار را نکنم .اگر قرار
نبود که دستمزد را فاش کنم ،تقصیر آنهاست که به من
خبر ندادند ».او که برنامهای با عنوان «پخش زنده جیمی
کیمل» دارد ،در چند سال گذشته پس از مراسم اسکار
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میزان

حمل

كمي در كارها زياده روي كردهايد كه البته از كنترول شما خارج بوده
است و از اين موضوع خيلي خوشحال هستيد .اگر عصباني هستيد.
سعي كنيد مدتي با افرادي كه مقصر هستند رو به رو نشويد.

ثور

تغییری که در مسایل کاری ایجاد میشود باعث میشود تا دوباره به
هدفتان فکر کنید .در این زمان پیشرفت غیرمنتظرهای میکنید ،اما
هنوز کارهای زیادی است که باید انجام شوند.

جوزا

امــروز ميتوانيد به دنبال قوه تخيل خود برويــد و از ماجراجويي
خودتان متعجب خواهيد شــد .از همه مهمتــر اين كه اكنون زمان
سازندهاي براي شماست كه براي مدتي طول ميكشد.

سرطان

شما به اخالق قدیمیتان بازگشتهاید و همکارانتان از این موضوع
ترسیدهاند .شاید حساس باشید ،اما قلبی مهربان و رفتاری مهربان
و دلربا دارید و این همان رفتاری است که اکنون باید نشان دهید.

اسد

امروز بسيار با مالحظه شده ايد و اگر وقتي براي خودتان پيدا كنيد،
قدرش را خواهيد دانســت اين به آن معني نيســت كه فردي غير
اجتماعي شدهايد .تنها نياز به كمي خلوت و آرامش داريد .ا

سنبله

امروز به خطر کردن دربــاره دارایی خود حتی فکر هم نکنید ،مهم
نیست تا چه اندازه وسوسه شوید چون کارها با وجود توجه زیاد شما
تمایل به خراب شدن دارند .به هر حال امروز روز خوبی برای بیرون
رفتن و خوش گذراندن اســت .چون شما پر از انرژی و لذت زندگی
هســتید .مردم توجهشان به سمت شما جلب میشود و توجهتان را
میخواهند .بنابراین تصمیم بگیرید که تا چه اندازه تمایل دارید در
دسترس آنها باشید.

اگــر میخواهید فرد مورد عالقه قلبتان را قانع کنید که از زاویه
دید شما به اوضاع نگاه کند ،امروز روز انجام این کار است .خیلی
صادقانه بگویم اگر در این زمان موفق به انجام این کار نشــوید.
هیچگاه موفق به انجام این کار نخواهید شد .امروز روز عالی برای
همراه بودن با بچهها و تفریح کردن با آنهاســت .اگر الزم باشد،
شما به راحتی روی دســتها و زانوهایتان راه خواهید رفت و با
آنها بازی خواهید کرد.

عقرب

اگر میخواستید احساساتتان را برای یک نفر بیان کنید چه زمانی بهتر
از امروز ،حتم ًا ،این کار را بکنید .امروز با دیگران صمیمیتر هستید.

قوس

امروز صبر و طاقت شما توسط كســي كه فكر مي كند هر كاري
خودش انجام دهد درســت است و هر چه شــما ميگویيد غلط
است ،به پايان ميرسد .اين مسئله به حس عدالت در وجود شما
بر ميخورد و بدون ترديد به حســاب آنها خواهيد رسيد .البته
احتماالً شــما فقط وقت خود را تلف ميكنيد ،اگر بخواهيد نقطه
نظر خود را به او بقبوالنيد ،ولي حداقل حرفتان را زدهايد.

جدی

اكنون زمان استراحت است .امشــب به يك مهماني جالب دعوت
ميشويد ،اگر كسي در خانه منتظرتان نيست ،سعي كنيد حتم ًا به
آن مهماني برويد .جذابيت زيادي به دست آوردهايد و اين به خاطر
اعتماد به نفس زياد است .ممكن است عشقي وارد زندگيتان شود.

دلو

امروز بسيار با مالحظه شــده ايد و اگر وقتي براي خودتان پيدا
كنيد ،قدرش را خواهيد دانست اين به آن معني نيست كه فردي
غير اجتماعي شدهايد .تنها نياز به كمي خلوت و آرامش داريد .ا

حوت

ممکن است اکنون چندین پوند سبکتر به نظر بیایید که وزنتان را
کم کرده اید .با انجام چیز متفاوتی حتی خوشرنگ امشب جشن
ال در این مورد متاسف نخواهید بود.
بگیرید.شما اص ً
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نوبت مهره های سفید است ،شما باید با
دو حرکت مهره سیاه را مات کنید.
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قوانین نیوتون در مکانیک کالســیک بــه همراه قانون
گرانش و قوانین کپلر در حرکت سیارات بود و نسخه اولیه
آن با شــمارگان  80جلد در اروپا چاپ شد و یک نسخه
 400جلدی آن نیز در بریتانیا به چاپ رســید که نسخه
فروخته شــده در حراجی ساتبی مربوط به نسخه بسیار
نادر  80جلدی آن بود .البته نسخه دستنوشته این کتاب
که ارزش فوقالعــادهای دارد هم اکنون در اختیار انجمن
سلطنتی لندن قرار دارد و تا جایی که ممکن باشد از آن
محافظت خواهد کرد و آن را به عنوان بزرگترین گنجینه
خود معرفی میکند .نســخه چاپی دیگر از این کتاب در
سال  2013به قیمت  2.5میلیون دالر فروخته شد.
مجموع فروش حراجی کتاب و نسخ خطی ساتبی به بیش
از  8.6میلیون دالر رسید.

دستمزد باورنکردنی مجری اسکار

آله ـ امر ـ برگ ـ پرمایه ـ تباه ـ ثواب ـ جهد ـ چاخان ـ حساس ـ خون
خواه ـ دسته ـ ذات ـ رســتاخیز ـ زردچوبه ـ ژاله ـ سوداگر ـ شگون ـ
صنعــت ـ ضرور ـ طیاره ـ ظرفیت ـ عــکاس ـ غنچه ـ فیصله ـ قاصد ـ
کماندار ـ گردش ـ لوزی ـ مایه ـ نقل ـ وحی ـ هدف ـ یار.

 جواب بازی با اعداد
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شاهکار «ایزاک نیوتون» با فروش در حراجی «ساتبی»،
گرانترین کتاب علمی جهان نام گرفت.
به نقــل از گاردین ،گرچه کتابهای علمی در حراجیها
اغلب با قیمتهای باالیی به فروش نمیرود اما حراجی
ساتبی توانست اولین نســخه از کتاب «اصول ریاضی
فلسفه طبیعی» شاهکار «ایزاکم نیوتون» در سال 1687
را به قیمت  3.7میلیون دالر به فروش برســاند تا این
کتاب گرانترین کتاب علمی باشــد که تاکنون در یک
حراجی به فروش رفته است .در ابتدا قیمتی بالغ بر 1.5
میلیون دالر برای این کتاب تخمین زده شــده بود اما به
دلیل بســیار نادر بودن چاپ اول این کتاب قیمت آن تا
 3.7میبلیون دالــر افزایش یافت .کتاب «اصول ریاضی
فلســفه طبیعی» مهمترین اثر «ایزاک نیوتون» و شامل

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.
 11 کلمه :خوب
 22 کلمه :متوسط
 33 کلمه :عالی

جواب هدف

نتفلیکس با شاهرخ
خان قرارداد بست
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کتاب «نیوتون»  3.7میلیون دالر
فروخته شد

G

F

E

D

 جواب شطرنج 2490
فیل را در خانه  C 7حرکت دهید.
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نیز در شبکه  ABCبرنامه داشته است.
آکادمی علوم وهنرهای سینما امسال مجری اسکار را در
مقایسه با ســالهای گذشته دیرتر معرفی کرد .کیمل در
این برنامه تلویزیونی با شــوخی درباره تاخیر آکادمی در
معرفی مجری مراسم گفت« :آنها پیش از این که به من
برسند اجرای مراسم را به  ۱۴نفر دیگر پیشنهاد کردند و
با جواب منفی آنها روبهرو شدند».
او پیش از این نیــز در این باره گفته بود« :تهیهکنندگان
مراسم و آکادمی فهرســت بلندی از نامها را پشت سر
گذاشــتند و در نهایت از آنجا که من درست در خیابان
روبهرویی اجرای مراسم اسکار هستم ،تصمیم گرفتند که
اجرای مراسم را به من بدهند».

نویسنده «تقدیم با عشق»
درگذشت

«ای.آر .بریتویت» نویســنده سیاهپوست رمان «تقدیم با
عشق» در سن  ۱۰۴سالگی درگذشت« .نیویورک تایمز» نوشت:
«ادوارد دیکاردو بریتویت» نویسنده ،دیپلمات و پیلوت که
اصالتا اهل گویان آفریقا بود و کتاب «تقدیم با عشــق» (To
 )Sir, with Loveرا در ســال  ۱۹۵۹نوشــت ،در سن ۱۰۴
ســالگی از دنیا رفت« .تقدیم با عشق» رمانی زندگینامهای
از خاطرات دوران تدریس «بریتویت» در مکتب ای محروم
در ایســتا ِند لندن بود که در سال  ۱۹۶۷به سینما راه یافت
و بســیار مورد توجه قرار گرفت .این فلم اقتباسی را «جیمز
کالول» کارگردانی و «ســیدنی پوآتیه» نقش اصلی آن را ایفا
کرد .داستان «تقدیم با عشق» درباره اینجینیری است که به
دلیل تبعیض نژادی حاکم در انگلیس دهه  ۱۹۴۰به تدریس در
یک مکتب منطقه محروم روی میآورد .هیچیک از همکاران
و شــاگردانش به جز یک معلم موسیقی با او با احترام رفتار
نمیکنند .اما او به شیوه خود بچهها را جذب میکند و کم کم
رابطهای دوستانه و عجیب بین آنها شکل میگیرد...
«بریتویت» که فارغالتحصیل رشــته فیزیک از دانشــگاه
کمبریج بود ،در دانشــگاههای هاروارد ،نیویورک و دانشگاه
دولتی فلوریدا ،ادبیات تدریس میکرد و ســالهای متمادی
ساکن واشــنگتن بود .این نویسنده ،نماینده کشور گویان در
سازمان ملل و سفیر کشورش در ونزوئال بود و در طول عمرش
چندین کتاب درباره نژادپرســتی در کشــورهای آفریقای
جنوبــی و آمریکا نوشــت« .یک نوع بازگشــت به وطن»،
«انتخاب کاهها»» ،همسایههای مخالف» و «سفیدِ افتخاری»
از جمله دیگر آثار ادبی این نویسنده رنگینپوست هستند.

پاتریک ویلسون نقش منفی
یک فلم شد

بازیگر «احضار» در فلمی کــه ماجراجویی های آکوامن را به
تصویر می کشد ،نقش برادر ناتنی او را ایفا خواهد کرد.
شــخصیت آکوامن در فلم جدیدش باید با یک مورد جدی
رقابت برادرانه دست و پنجه نرم کند .پاتریک ویلسون به این
فلم ابرقهرمانی پیوسته تا نقش شخصیت Ocean Master
یا ارباب اقیانوس را بازی کند که در کمیک بوک های دی سی
برادر ناتنی آرتور کوری (آکوامن) اســت .این برادر ناتنی که
با نام اورم کوری شــناخته می شود ،همیشه نسبت به قدرت
هایش برادرش احســاس حســادت می کرده چون خودش
قدرت نداشته اســت .در نهایت این حسادت باعث می شود
او تبدیل به شــخصیتی منفی شود و با استفاده از تکنولوژی
خودش را تبدیل به ارباب اقیانوس کند .جیمز وان کارگردان
فلم «آکوامن» روز دوشنبه در توییتر خود خبر انتخاب شدن
ویلســون را تایید کرد .این دو در گذشــته در چند پروژه با
یکدیگر همکاری داشــته اند که از جمله آن ها می توان به
«احضار» و «بدطینت» اشاره کرد.
ویلسون پیش از این تجربه ایفای نقش یک شخصیت کمیک
بوکی را داشته اســت .او در اقتباس کمیک بوکی سال ۲۰۰۹
«مراقبان» ساخته زک اسنایدر در نقش شخصیت Nite Owl
ظاهر شــده بود و تنها جدیدترین بازیگر از آن فلم است که
به دنیای کمیک های دی ســی می پیوندد .بیلی کرودآپ از
همان فلم در پروژه ســینمایی «فلش» نقش آفرینی خواهد
کرد و جفری دین مورگان کــه در حال حاضر نقش نیگان را
در «واکینگ دد» بازی می کند ،در فلم امســال «بتمن مقابل
سوپرمن :طلوع عدالت» در قالب نقش پدر بروس وین یا بتمن
نقش آفرینی کرد.
جیســون موموآ بازیگر اصلی فلم «آکوامن» است و پیش از
این یک بار نقش این شــخصیت را کوتاه در فلم «بتمن مقابل
سوپرمن» ایفا کرده بود .همچنین قرار است او این نقش را در
فلم «لیگ عدالت» هم تکرار کند.

