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Desember 20 ,2016

سینماهادرتسخیردوباره
«جنگستارگان»
این هفته شاهد به نمایش در آمدن تعدادی از مهمترین
فلمهای سال خواهیم بود .مانند «زیبایی تضمینی» فلم
جدید ویل اسمیت ول جذابتر از همه رقابت میان «روگ
وان» عنوان جدید در مجموعه «جنگ ستارگان» با «الال
لند» مدعی اصلی اسکار امسال است.
داســتان «روگ وان» پیش از اپیزود چهارم (اولین فلم
«جنگ ســتارگان» به کارگردانی جــرج لوکاس) اتفاق
میافتد .زمانی که گروهی از نیروهای شورشــی مقاومت
سعی دارند تا نقشــههای پایگاه نظامی سیاره مرگ را از
امپراتوری بدزدند .در این فلم که کارگردانی آن را گرت
ادواردز ( کارگردان گودزیال) بر عهــده دارد بازیگرانی
چون فلیســیتی جونز ،فارست ویتاکر ،ریز احمد و مدس
میکلســون ایفای نقش کرده اند .تا به این لحظه «روگ
وان» با استقبال حیرتانگیزی از سوی تماشاگران مواجه

شــده و خیلیها آن را بهترین و ســیاهترین فلم در کل
مجموعه جنگ ســتارگان توصیف کرده اند« .روگ وان:
داستانی از جنگ ستارگان» که رکورد پیشفروش بلیت
را هم شکسته ،این شــانس را دارد تا به پرفروشترین
فلم سال تبدیل شود .سالی که پر بود از بالکباسترهای
ناامیدکننده و ناموفق .در مقابل «الال لند» بعد از مدتها
انتظار به ســینماها میآید .فلمی که در جشنواره ونیز و
تورنتو با تشــویق و تحسین مواجه شد و تا به این لحظه
و به توجه به فهرســتهای برگزیده و نامزدهای منتخب
جوایز مختلف ،مدعی اصلی اسکار امسال است .ساخته
جدید دیمین شــزل جوان بعد از «ویپلش» که نقشهای
اصلیاش را رایان گاســلینگ و اما استون ایفا کرده اند.
«الال لند» در اکران محدود هفتههای قبل قبل مجموعا ۶
میلیون دالر فروش داشته.

سری هفتم «بازی تاج و تخت» با کاراکترهای جدید
را نمی بینیم که با توجه به این تصاویر ،احتمال مرگ یکی
از این دو شخصیت یا هر دو نفر افزایش یافته است .با این
حال ،احتمال این که این دو شــخصیت توانسته باشند از
این نبرد مرگبار فرار کنند نیز همچنان وجود دارد.
فصل هفتم ســریال بازی تاج و تخت کمی دیرتر از حد

در عکس هــای جدیدی که از مجموعه بازی تاج و تخت
منتشر شده است حضور شخصیت های بیشتری در فصل
هفتم سریال دیده می شود.
فلمبرداری فصل هفتم سریال بازی تاج و تخت (Game
)of Thronesچند ماهی می شود که شروع شده است
و هنوز ادامــه دارد .با این حال شــبکه  ، HBOهنوز
اطالعاتی از اتفاقات و فهرست بازیگران این فصل ،منتشر
نکرده اســت .با این وجود ،طبق عکس های تازه منتشر
شــده از پشــت صحنه فلمبرداری فصل هفتم سریال
بازی تاج و تخت ،می بینیم کــه ارون دمپ با بازی پیلو
اســبک ،کاکای شیطانی تیان گریجوی ،دوباره برگشته و
موفق شده شــخصیتهای نام آشنایی مثل یارا گریجوی
با بازی جما والن ،االریا با بازی ایندیرا وارما و تاین ســند
با بازی روزابل لورنتی سلرز ،را دستگیر کند و آنها را از
خیابانهای بارانی کینگز لندینگ به زندان انتقال بدهد.
اینها مواردی است که تصاویر تازه منتشر شده به ما می
گویند .شــایعه بود که ارون در یک جنگ دریایی بزرگ
پیروز شده و حداقل یکی اعضای مارهای شنی را به قتل
رسانده اســت که در این تصاویر ما دو شخصیت اوبرا با
بازی کیشا کاستل-هیوز و نایمریا با بازی جسیکا هنویک،

معمول به روی آنتن میرود .این سریال قرار است به
جای پخش در ماه اپریل ،در طول تابستان سال ۲۰۱۷
میالدی از شبکه  HBOپخش شود .فصل هفتم این
سریال کوتاهتر از فصلهای گذشته خواهد بود و قرار
است در هفت قسمت پخش شود.

ساموئل ال جکسون از شروع کار خود در قسمت جدید
شگفتانگیزان خبر داد

«پلنگ سیاه» در راه است

شخصیت  T’Challaیا همان ( Black Pantherپلنگ
ســیاه) اوایل امسال حضور کوتاهی را در فلم Captain
« America: Civil Warکاپیتــان آمریــکا :جنــگ
داخلی» تجربه کرد؛ اما همانطور که میدانید ،مارول قصد
دارد یکی از فلمهای آیندهی دنیای ســینماتیک مارول
مختص این ابرقهرمان باشد.
فلم  Black Pantherاولین فلم اســتودیوهای مارول
اســت که شــخصیت اصلی آن یک ابرقهرمان ســیاه
پوست اســت .فلمنامه این فلم به صورت مشترک توسط
جو رابرت کــول ( )Joe Robert Coleو رایان کوگلر
( )Ryan Cooglerنوشته خواهد شد .البته رایان کوگلر
کارگردانی فلم را هم برعهده دارد.
بــر اســاس گزارشهــای ســایت On Location
 ،Vacationsفلمبرداری فلم « Black Pantherپلنگ
سیاه» در  ۱۵جنوری  ۲۰۱۷در آتالنتا آغاز خواهد شد .این
خبر ،گزارشهای قبلی منتشر شده را که اذغان داشتند
فلمبرداری در ماه جنوری آغاز میشود و تا ماه می ادامه

خواهد داشــت ،تایید میکند .بر اساس این خبر ،مدت
بسیار کمی تا شروع فلمبرداری این فلم فاصله داریم .در
واقع ،حدود یک ماه دیگر باید منتظر آغاز فلمبرداری این
فلم ابرقهرمانانه باشیم.
استعدادهای خوبی در بین عوامل فلم Black Panther
«پلنگ سیاه» وجود دارند .عالوه بر کارگردان موفق آن
یعنی رایان کوگلر ،بازیگرانی مشــهوری هم در این فلم
ایفای نقش میکنند .بازیگرانی همچون مایکل بی .جردن
(  ،)Michael B. Jordanفارســت ویتاکــر (Forest
 ،)Whitakerلوپیتــا نیونگــو (،)Lupita Nyong’o
دانای گوریــرا (،)Danai Guriraدنیل کالویا (Daniel
 ،)Kaluuyaوینســتون دوک ( )Winston Dukeو
فلورنس کاسومبا ( )Florence Kasumbaایفای نقش
خواهند کرد.
الزم به ذکر اســت که فلــم « Black Pantherپلنگ
ســیاه» قرار اســت در تاریخ  ۱۶فبروری سال  ۲۰۱۸در
سینماها اکران شود.
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جواب سودوکو شماره

طالع ـ طلوع ـ علم ـ عالم
ـ طالب ـ طلب ـ باطل ـ
طال ـ بال ـ مــال ـ مال ـ
عمل ـ عامل ـ بال ـ عوامل
ـ معطل ـ امل ـ اول.

به صحنه می برد  .این نمایش  ۶هفته از  ۸فبروری تا ۱۹
مارچ در تماشاخانه پاسادنا روی صحنه خواهد بود.
در این نمایش پاچینو در نقش تنســی ویلیامز بازی می
کند و نقش دوست صمیمی او استل را جودیت الیت بازی
میکند .این دو بازیگر دو جایزه تونی در کارنامه دارند که
پاچینو آنها را برای «آیا ببر کراوات میزند» در سال ۱۹۶۹
و«آموزش اساســی پاولو هامل» در سال  ۱۹۷۷دریافت
کرده و الیت برای «دیگر شهرهای بیابانی» در سال ۲۰۱۲

آل پاچینو بازیگر مشهور آمریکایی در کنار جودیت الیت
زندگی تنسی ویلیامز نمایشنامه نویس سرشناس را روی
صحنه بازی میکند.
آل پاچینو در نقش تنســی ویلیامز در نمایشی با عنوان
«خدا رو برگرداند» نمایشــی جدید نوشته داتسون رادِر
روی صحنه میرود.
رابرت آلن آکرمن که آل پاچینو را در برادوی و در نمایش
«سالومه» در سال  ۱۹۹۲کارگردانی کرده بود این درام را
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 بازی با کلمات
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آشــتی پذیر ـ ارواح ـ بدبین ـ پشــتوان ـ تدقیق ـ ثنویت ـ جلوگیر ـ
چلچله ـ حکمت ـ خردمند ـ درس ـ ذکاوت ـ رزاق ـ زهر ـ ژنده ـ سیما
ـ شــریک ـ صادق ـ ضامن ـ طلوع ـ ظهور ـ عصمت ـ غزال ـ فروتن ـ
قصه ـ کنایه ـ گرامی ـ الیحه ـ مناظر ـ نوازنده ـ وطن ـ هندسه ـ یغماگر.

 جواب بازی با اعداد
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آل پاچینو بر صحنه تئاتر ظاهر می شود

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
 18 کلمه :متوسط
 27 کلمه :عالی

جواب هدف

اگرچه یکــی از تمایالت کمپانی پیکســار ارائه خطوط
داستانی ســنتی و آثار تک قسمتی است گاهی داستان
بعضی از آثار نتایجی را به همــراه دارد که کمپانی را به
انتشار قسمتهای بعدی ترغیبمیکند.
در جســتجوی نمو عنوانی بود که امسال شاهد انتشار
دنباله آن بودیم ،به همین ترتیــب عنوان Toy Story
«داستان اســباببازیها» به یک شاهکار چها ر قسمتی
بدلشد ،طبعا انیمیشن شگفتانگیزان از همان سالهای
اول انتشــارش ،انتظارمیرفت شــاهد قسمت دوم آن
باشیم.
این اثر ب ه یادماندنی پس از نه سال در لیست پرفروشترین
های زمان انتشار خود تا زمان جایگزینیش با فلم Thor:
« The Dark Worldتور :دنیای تاریک» حضورداشت
و همچنین جایزهی بهترین انیمیشــن ســال در مراسم
اسکار را دریافتکرد« Brad Bird .ب َرد ب ِرد» با وعدهی

 بازی با اعداد
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بازگرداندن تیم صداپیشــگان و تنظیم فلمنامه درحال
فعالیت بهنظر میرســد و قطعا طرفدارانش را خوشحال
خواهدکرد.
اخیرا « Samuel L. Jacksonســاموئل ال .جکسون»
پســتی را در صفحه شخصی اینســتاگرام خود منتشر
کرده که گویای همهچیز هســت! در این پست عکسی
اســتودیو ضبط با توضیحاتی مبنیبر اولین ضبط وی در
نقش « Frozoneفروزون» منتشرشــده است .اگرچه او
چند سال گذشته صداپیشگی خو د را در این نقش تایید
کردهبود ،مشــاهده وی در حال ضبط و خبر شروع کار
رســمی او در این پست خالی از لطف نیست.پیش از این
نیز « Holly Hunterهالی هانتر» بازی خود را در نقش
هلن(االستی گرل) تایید کردهبود.
البته هنوز اعضای کامل تیم هنرپیشگان این عنوان جدید
بهطور کامل مشخص نشده است .با این حال با حضور هلن،
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حمل

بعد از گذشت چند روز جالب و هيجان انگيز اكنون همه چيز به آرامي
پيش ميرود .اما نه به اين معنا كه نميتوانيد هيچ كاري را انجام دهيد،
بلكه بايد كارهاي نيمه تمام را پايان دهيد و زمينه را براي آينده مهيا
كنيد.

ثور

در عین حال که دوســتان خوشحال تان می کنند از آنها ناراحت هم
می شوید .برای این که مسایل برایتان قابل حل باشند باید منطقی
باشید .مسایل مهمی هستند که نیاز به همیاری دارند باید بدانید که
به تنهایی نمیتوانید آنها را حل کنید.

جوزا

امروز به نظر ميرسد كه ديگران به طريقي سعي دارند شما را ترك
كنند .اين موضوع درست نيست ،به آنها فرصتي بدهيد حتم ًا به شما
توجه دارند به تصورات اجازه ندهيد جنجال به پا كنند.

سرطان

یکی از جمله روزهایی اســت که تمایل دارید به سالمتی تان توجه
کنید ،مخصوص ًا اگر چند روز اخیر زیاد فعالیت کردهاید .بهتر است
یک جا بنشینید و استراحت کنید .در مورد غذا چطور؟ دوست دارید
آشپزی کنید  ،اما ساالد و میوه بهتراست از یک ظرف پر از غذا .

اسد

افكارتان تغييري مبتكرانه يافته و شما از طرح برنامههاي هوشمندانه
لذت خواهيد برد .مغز شما بسيار عالي كار مي كند ،خصوص ًا زماني
كه ميخواهيد اوضاع زندگيتان و يا خانوادهتان را بهبود ببخشيد.
همچنين ممكن است شما آماده توجه به موقعيتهايي باشيد كه در
گذشــته غير منطقي و احمقانه ،به نظر ميرسيدند و آنها ناگهان در
نظر شما امكان پذير شدهاند.

سنبله

امروز ذهن شــما خالقانه کار میکند ،راه حلهایی پیدا میکنید که
تاکنون به دنبال آنها گشتهاید .خبرهای جدیدی میگیرید شاید در
رابطه با یکی از همسایگان یا خویشاوندان نزدیک باشد.

امروز در مورد مســایل مالی و کارتان دیدگاهی بسیار غیرمعمول
دارید ولی از عمل به آنها نترســید .کمی جدی فکر کردن در این
زمان نتیجه خوبی به همراه خواهد داشــت ،حتی دیگران موافق
شما نباشند .شما همیشــه نمیتوانید دنباله رو دیگران باشید و
آنچه دیگران توقع دارند ،انجام دهید و در حال حاضر از نشــان
دادن تفاوت ها و فردیت خود به دیگران لذت خواهید برد.

عقرب

امروز با یک نفر مشکل دارید و ترجیح میدهید در افکار خودتان
باشید .دوست دارید در رؤیاهایتان بمانید .تصورات و تخیالتتان
در حال حاضر بسیار فعال هستند.

قوس

امروززندگي چالش هاي خاص خود را دارد ولي شما خيلي احساس
انعطاف پذير بودن ميكنيد و با هر چيزي ميتوانيد بســازيد .در
مورد يك رابطه خصوصي امكان دارد شــما ارتباط عميقتري را
شروع نمائيد و يا از نظر احساسي بيشتر درگير اين رابطه شويد.

جدی

شــما راستگو و حقيقت گرا هســتيد و اگر در اين رابطه از شما
بازخواست شود عصباني خواهيد شد .فكر نمي كنيد اخيرا ً كمي
اين خصوصيــات را ناديده گرفته ايد؟ براي هر كس منفعت را در
نظر ميگيريد و قانوني را كه براي يك شــخص در نظر ميگيريد
براي ديگري در نظر نميگيريد.

دلو

مراقب باشید به کسی پیغام غلط ندهید وگرنه از شما انتظار گرمی
و محبت بیشتری خواهد داشت ســعی کنید در مورد هیچ چیز
بیش از حد احساساتی نشــوید .چون گیج و سردرگم میشوید.
اگر شخص خاصی بخواهد نقش یک فرد مظلوم را بازی کند ،اجاز
ندهید باعث ایجاد احساس گناه در شما بشود.

حوت

حضور آقای شگفتانگیز با صدای Craig T. Nelson
«کریگ تی .نلســن» قابل پیشبینی است و از طرفی
صداپیشگی ب َرد ب ِرد در نقش ادنا امیدوارانه پیشبینی
میشــود! اما درباره کودکان حاضر در عنوان قبلی
نمیتوان قاطعانه نظرداد ،با توجه به این که Spencer
 Foxدر نقش دش که در سال زمان اکران نسخه اول
یازدهساله بود هماکنون بیستوسه سال سن دارد! به
همین ترتیب احتمال میرود تیم صداگذاری یک عضو
جدید در نقش جکجک(کوچکترین عضو خانواده!)
ب ه همراه داشتهباشد .ب ه هرحال خبر تولید رسمی فلم
« 2 Incrediblesشــگفتانگیزان  »۲به اندازهکافی
طرفدارانش را به وجد آوردهاســت ،با این حال خبر
پیوســتن تیم قدیمی این شــاهکار و اضافهشدن
بازیگران قبلی به لیســت هنرپیشگان عنوان جدید
طرفداران را شگفتزده تر نیز خواهد کرد.

ممکن اســت آرام و در حال زمزمه کردن به نظر برسید .اما در زیر
پوستتان شعف پیشبینی میتابد .مطمئن نیستید .دقیق ًا برای شما
چه پیش میآید ،اما مطیع هستید طبق راهنمایی پیش میروید .شما
هم باید مسایل شغلی و هم خانوادگی را سرپرستی کنید.
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و «احزاب پیش ساخته» در سال  ۲۰۱۳این جایزهها را
در کارنامه دارد.
میلس گاستون ویلنووا ،گرت گالیتون ،اندرو دیتس،
مت گاتلیب و تاکوما آنــزی دیگر گروه بازیگران این
نمایش هستند.
تنسی ویلیامز وقتی نمایشنامه نویسی جوان بود دو
نمایش از آثار اولیهاش را در همین مجموعه نمایشی
به صحنه برده بود.

«اسکورسیزی» فلم
ساختن را «کار» نمیداند

«مارتین اسکورسیزی» که از سال  ۱۹۶۷به فلمسازی مشغول
است ،در مصاحبه اخیر خود گفته که کارگردانی را یک «کار»
نمیداند« .تیوی  »۳نوشت« :مارتین اسکورسیزی» کارگردان
مشهور فلمهایی چون «هیوگو»«  ،راننده تکسی» و «رفقای
خوب» ،در مصاحبه با «ساندی تایمز» گفت که دوست ندارد
فلمســازی را یک «کار» بداند چون این کلمه برایش یادآور
ل و بدون لذت است.
انجام کاری خالف می 
او در اینبــاره گفت :من از کار کردن خوشــم نمیآید .کار
بــرای من یعنی تو را وادار به انجام کاری کنند و من در عمرم
حرفهای داشتهام که اصال احساس نکردم دارم سر کار میروم.
حتی زمانی که دارم فلمی را به دلیل خاصی میسازم ،همیشه
خوششــانس بودهام که بدون اینکه مجبور باشم ،داستان،
بازیگران ،سبک و کشفیات سینمایی خودم را داشتهام.
«اسکورســیزی» اخیرا فلم «ســکوت» را راهی سینماها و
جشــنوارههای بینالمللی کرده اما این اثر آنطور که انتظار
میرفت ،مورد توجه قرار نگرفته است« .لیام نیسون» در این
فلم که درباره مبلغان دینی در جاپان ساخته شده ،نقش اصلی
را ایفا میکند .این کارگردان برای ســاخت این فلم  ۱۰سال
صبر کرده چون هربار پروژه و مشکالتی سد راهش میشدند.
گفته شده «اسکورســیزی» بعد از موفقیت چشمگیر «گرگ
وال استریت» ،بودجه الزم برای ساخت «سکوت» را به دست
آورد ،اما او در صحبتهای اخیرش این مطلب را تکذیب کرد و
گفت که مجبور شده فقط برای خوشآمد آدمهای سرمایهدار
فلم بســازد و فقط دوبار که یک مرتبــه آن «رفقای خوب»
بوده ،آنچه را خودش دوست داشته به روی پرده برده است.
«اسکورسیزی» درباره فلم جدید خود گفت« :سکوت» بیش
از تمام فلمهایم من را به عمق جاده فرو برد .صادقانه بگویم
نمیدانم تا چه عمقــی .در این فلم «اندرو گارفیلد» و «آدام
درایور» دو مبلغ دینی هســتند که به جاپان سفر میکنند تا
با «لیام نیســون» که گفته شده دینش را انکار کرده ،مالقات
کنند .این کارگردان باســابقه همچنین درباره فلم سال ۲۰۰۶
خود گفت :ســاخت فلم « ُمردگان» برایم بسیار ناخوشایند
بود ...من تقریبا تبلیغ رسانهای هم برای این فلم نکردم چون
از آن خسته بودم .فکر میکردم این فلم دیوانهکننده است.

انتشار کتاب جدید نویسنده
«بازی تاج و تخت»

رمان گرافیکی جدیدی از «جــورج آر.آر .مارتین» به زودی
منتشر میشود.
«آی .بی تایمز» نوشــت« :جورج آر .آر .مارتین» نویســنده
سرشــناس رمانهای «ترانه یخ و آتش» که به خاطر اقتباس
تلویزیونی آنها به نام «بازی تاج و تخت» شــهرت دارند ،از
انتشار رمان گرافیکی جدید خود خبر داده است.
نام این کتاب «شــوالیه مرموز» است که بخشی از مجموعه
رمانهای کوتاه «دانک و ا ِگ» محســوب میشــود .به گفته
«مارتین» ،این کتابی است که بسیاری از خوانندگان منتظرش
بودند و به زودی از سوی انتشــارات «رندم هاوس» به چاپ
میرسد« .شوالیه مرموز» رمان تصویری  ۱۴۸صفحهای است
که چهارم جوالی روی پیشخان کتابفروشیها قرار میگیرد.
مجموعه کتابهای «دانک و اگ» داســتان «ســر دانکن» و
«ایگون وی تارگاریــن» را روایت میکند و وقایع آن پیش از
رویدادهای مجموعه «ترانه یخ و آتش» اتفاق میافتد.
«جورج .آر .آر .مارتین» نویسندهای آمریکایی است که سال
ن «بازی تاج و تخت» را
 ۱۹۹۶قرارداد نگارش ســ ه جلد رما 
امضا کرد ،اما حاال  ۲۰سال از آن زمان گذشته و این نویسنده
همچنان درگیر نگارش هفتجلدی پرفروشش است .مجموعه
رمان «مارتین» بخش قابل توجهی از شهرت خود را به اقتباس
تلویزیونیاش مدیون است.

