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Desember 22 ,2016

فلمهای پانورامای برلین
معرفی شدند

جشنواره بینالمللی فلم برلین فهرستی از  11فلم را برای
بخش پانورامای این رویداد سینمایی معرفی کرد و پیش
بینی میشــود با توجه به تعداد فلمهای اعالم شده ،این
بخش لیست دیگری هم داشته باشد.
به نقل از سایت جشــنواره فلم برلین ،فلم «جراحت» به
کاگردانی«جان ترنگاو» که در کشــور آفریقای جنوبی
ســاخته شــده اســت ،فلم افتتاحیه بخش پانورامای
جشنواره برلین  2017خواهد بود.
داستان فلم «جراحت» درباره یک تاجر اهل ژوهانسبورگ
آفریقای جنوبی است که پسر  17سالهاش را به یک مراسم
مذهبی در قبیله قدیمی خود میبرد.
فهرســت کامل فلمهای بخش پانورامای شصتوهفتمین
دوره جشنواره فلم برلین از این قرار است:
«جراحت» (آفریقای جنوبی/آلمان/هالند/فرانســه) به
کارگردانی «جان ترنگاو» (فلم افتتاحیه)
«من ســیاه تو نیســتم» (فرانســه/امریکا/بلجیم) به
کارگردانی «رائول پک»
«وازنته» (برازیل/پرتگال) به کارگردانی «دانیال توماس»
«( »Honeygiver Among the Dogsبوتــان) بــه

کارگردانی «بچن رودر»
«قنطورس» (قرقیزســتان /فرانســه /آلمان/هالند) به
کارگردانی «آکتام آریم کوبات»
«آونگی» (برازیل/ارجنتین/.فرانســه) بــه کارگردانی
«جولیا مورات»
«صحبت کوتــاه» (تایوان) به کارگردانی «هوئی-شــن
هوانگ»
«بی عنــوان» (اتریش/آلمان) به کارگردانی «میشــل
گالووگر» و «مونیکا ویلی»
«سیاست ،دستورالعمل» (اسپانیا) به کارگردانی «فرناندو
لئون آرانادو»
«جنگ در میان شــب» (کانادا) به کارگردانی «سیلوین
لسپرانس»
«( »Casting JonBenetآمریکا) به کارگردانی «کیتی
گرین»
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.

دیک ون دایک در دنباله مری پاپینز
بازی میکند

دیک ون دایک ،ستاره هالیوود در دهه  ۱۹۶۰که در فلم
مــری پایپنز بازی کرده بود ،تایید کرده که در دنباله این
فلم نیز بازی خواهد کرد.
ش پاککن و دوست
این بازیگر  ۹۱ساله نقش برت ،دودک 
صمیمی مری پایپینز ،شــخصیت اصلی فلم را بازی کرده
بود.
«مری پاپینز باز میگردد» عنوان قســمت دوم این فلم
پرفروش اســت که نقش اصلی آن را امیلی برانت بازی
میکند .مریل استریپ و کالین فرث بازیگران دیگر فلم
هستند .ون دایک به مجله هالیوود ریپورتر گفته است که
داستان فلم  ۲۰ســال بعد و همراه با کودکان فلم اول که
حاال بزرگ شدهاند ،در لندن میگذرد.

این بازیگر ،کمدین و خواننده آمریکایی همچنین گفت که
قصد ندارد فعال بازنشسته شود.
قرار اســت این فلم در روز کریسمس  ۲۰۱۸به نمایش در
آید.
راب مارشال ،کارگردان موزیکال شیکاگو و دزدان دریایی
کارائیب این فلم را کارگردانی خواهد کرد.
موزیکال مری پاپینز با بازی جولی اندروز و به کارگردانی
رابرت استیونسون ،محصول سال  ،۱۹۶۴از پرفروشترین
فلمهای تاریخ سینما بوده است.
این فلم در ســال  ۱۹۶۵برای  ۱۳اسکار نامزد شد و پنج
اســکار از جمله جایزه بهترین بازیگــر نقش اصلی زن
(جولی اندروز) را به دست آورد( .بی بی سی)
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جواب سودوکو شماره
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چشم ـ چشــمه ـ مچ ـ
چمن ـ نمــا ـ امن ـ نام ـ
شما ـ شام ـ چکامه ـ ماه
ـ هما ـ اهم ـ کام ـ کمان
ـ مکان ـ شکم ـ مشک ـ
نمک ـ ما ـ من ـ نم ـ نامه
ـ نهم ـ مکه ـ کامه ـ هم.

*حیوانات شبرو
*پسر شائول
*تونی اردمن
فلم خارجی سال
*آتش در دریا
*پسر شائول
*چیزهایی که میآیند
*تونی اردمن
*ویکتوریا
مستند سال

فهرســت نامزدهای جوایز ساالنه حلقه منتقدین لندن با
پیشتازی دو فلم «مهتاب» و «عشق و دوستی» اعالم شد.
فلم «مهتــاب» به کارگردانی بــری جنکینز که تاکنون
درخشش چشمگیری در فصل جوایز سینمایی داشته به
همراه فلم «عشق و دوستی» ساخته «ویت استیلمن» هر
کدام در هر هفت بخش از جوایز حلقه منتقدین سینمایی
لندن نامزد جایزه شناخته شــدند و فلم آلمانی «تونی
اردمن» در شش بخش و دو فلم تحسین شده «الال لند»
و «منچستر کنار دریا» نیز هر کدام در پنج شاخه شانس
کســب جایزه دارند .حلقه منتقدین بریتانیا که با شکل
گیری در سال  1913دارای قدمتی بیش از صد سال است،
هماکنون دارای  140عضو اســت و مراسم اعطای جوایز
این دوره رویداد ســینمایی روز  22جنوری  2017برگزار
میشود .فهرســت کامل نامزدهای جوایز ساالنه حلقه
منتقدین لندن از این قرار است:
فلم سال
*عزیز آمریکایی
*اتش در دریا
*من ،دنیل بلیک
*الال لند
*عشق و دوستی
*منچستر کنار دریاچ
*مهتاب

2584

*بیتلز :هشت روز هفته ،سال تور
*فلمبردار
*شکارچیان عقاب
*اتش در دریا
*زندگی ،انیمینشی
فلم بریتانیایی سال
*عزیز آمریکایی
*بلند
*من ،دنیل بلیک
*عشق و دوستی

 بازی با کلمات

2496

آلوچه ـ احســان ـ بوته ـ پشــیمان ـ تمنا ـ ثروت ـ چهارده ـ جمال ـ
حویلــی ـ خرامان ـ دارایی ـ ذلیل ـ رکورد ـ زاید ـ ژاله ـ ســاده دل ـ
شــکافنده ـ طنبور ـ ظلمت ـ عجله ـ غالم ـ فرخنده ـ قندول ـ کامل ـ
گودال ـ الله ـ مریم ـ نعمت ـ ورزشکار ـ همسر ـ یکدل.
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میزان

حمل

نصيحت كردن ديگران كار راحتي اســت ،اما اجازه دهيد ديگران
سعي ـكنيد به
هنگاممچ ـ
چشــمه ـ
خودشان از تجربه كردن آگاهي به دست آورند.چشم
درســت م
شودـو نام ـ
نمــايـ امن
بحران و ناراحتي ســكوت كنيد ،بعدا ً همه چيزچمن ـ
نتيجه خوبي ميگيريد.
شما ـ شام ـ چکامه ـ ماه
ـ هما ـ اهم ـ کام ـ کمان
ثور
حساس
خالق و
سیارات قوه تخیل شما را افزایش دادهاند و شما ـبسیار
مشک ـ
شکم ـ
مکان ـ
هستید .باید امشب مراقب انتخاب هم صحبت خود
کنیدـ نامه
سعیـ نم
باشید؛ـ من
نمک ـ ما
دهند.
شماـپند
کامه ـ هم.
مکه ـ
با افراد دلسوز و مهربان صحبت کنید تا بتوانند ـبهنهم

جوزا

بعــد از فضای آرامش بخش دیروز ،شــما دوباره بــه نقطه اول
بازگشــتهاید و باید شــروع به کار کنید .خوشبختانه شما انرژی
این را داریــد که از جایی به جای دیگر رفته و دوباره به جای اول
برگردید و هیچ کس دیگری یارای همپایی شما را ندارد ،هرگونه
ورزش و رقابتی اکنون برای شما مفید است .پس کاری بکنید که
این همه انرژی عصبی و فیزیکی شما را بسوزاند.

عقرب

امــروز در موقعیت کنونی تان تغییراتی ایجــاد می کنید .اگر از
محیط اطرافتان خسته شــدهاید دست به کار شوید و چیزهایی
بیهوده را بیرون بریزید و یا ببخشید.

ميتوانيد از طبيعت احساسيتان به خوبي بهره مند شويد .فعاليتهاي
خالق داراي اهميت زيادي هستند ،اگر ميخواهيد ادامه داشته باشند
بايد ســعي كنيد به خواستهها و آرزوهاي ديگران هم اهميت بدهيد.
ديگران از شما انتظار دارند كه هر كاري را كه اكنون آغاز ميكنيد ،به
پايان برسانيد ،بنابراين اهدافتان را با دقت انتخاب كنيد.

قوس

اگر خوب دقــت کنید میتوانید اطالعات خوبی به دســت آورید.
همیشه به دنبال روشی هستید که با پولتان کار کنید و ستارگان در
این قسمت به شما کمک میکنند.

جدی

سرطان
اسد

هر چند وقت يكبار شما ايدهاي به سرتان ميآيد كه چگونه درآمد
خود را ازدياد بخشــيد .اين دفعه مشكل اينجاست كه كسي كه
پيشنهادتان را باور مي کند احســاس خطر مينمايد .اين واقع ًا
معنايي ندارد و شايد نياز باشد كه از آنها بپرسيد چرا نميتوانند
به شما اعتماد كنند.

هر كدام از شما كه عشــقي پنهاني داشتهايد ،امروز آشكار مي
شود .رازها سعي دارند آشكار شوند .شخصي كه طبيعت شكاكي
دارد ،يك برداشت غلط مي كند.

اتفاقي كه ديروز رخ داد ممكن اســت هنوز شــما را اذيت كند ،در
اين صورت اكنون ميخواهيد به آنها نشان دهيد كه شما چه كسي
هستيد .به جاي اينكه موضوع را كنار گذاشته و انتظار مطالب بهتري
را داشته باشيد ،بيشتر ترجيح ميدهيد که خواستار حق خود شويد
و از آن شخص بپرسيد كه موضوع چيست .حتي در اين صورت هم
شــما نتايج خوبي خواهيد گرفت ،به شرطي كه احساسات خود را
كنترل كرده و شوخ طبعي را از ياد نبريد.

امروز روز تعمیرات و جبران است ،یعنی هم تعمیر وسایل منزل و
هم پاک شدن اشک یک نفر .امروز روز فوق العادهای برای بهبود
اوضاع میباشد زیار میدانید که چه اتفاقی افتاده است و چطور
آن را درست کنید .اگر در حال خرید و فروش خانه هستید همه
کارها را باید با برنامه ریزی انجام دهید.

اگر به نصایح دیروز من گوش کرده باشــید ،امروز میتوانید کارهای
عقــب مانده را انجام دهیــد .از اینکه آنها را انجــام بدهید واقع ًا
خوشحال میشوید .دور ریختن اشیاء بیمصرف و مرتب کردن منزل
احساس خوبی یه شما میدهد.

فعالیتهای پشــت پــرده حتی موارد توجه شــما را هم عوض
میکنند ،بنابراین به ناامیدیهای کوچک اجازه ندهید شــما را
متوقف کنند .شــما اخیرا ً مقداری در پیچ و خم راهها بودهاید که
مجبور شدهاید فقط کمی سرعت را کم کنید.

سنبله

دلو

حوت

 -۴دِدپول
 -۳بتمن علیه سوپرمن :طلوع عدالت
 -۲کاپیتان آمریکا :جنگ داخلی
 -۱جوخه انتحار
پایگاه « »IMDBاخیرا محبوب ترین بازیگران سال
 ۲۰۱۶را اعالم کرده که مارگو رابی هنر پیشه فلم های
تارزان و جوخه انتحار ،صدر نشــین فهرست منتشر
شده بود.

نامزد بهترینهای سال در لیست منتقدان لندن

کلمات زیر را در جدول پیدا کنید و دور آن خط بکشید

 جواب بازی با اعداد
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ساخته شدهاند .در ادامه می توانید لیست کامل محبوب
ترین ها را مشاهده کنید:
 -۱۰افسانه تارزان
 -۹وارکرفت :آغاز
 -۸شکارچیان روح
 -۷هفت دالور
 -۶کتاب جنگل
 -۵مردان ایکس :آپوکالیپس

هر ســال بهترین و محبوب ترین فلم ها و بازیگران از
سوی وب سایت های معتبر معرفی می شوند و امسال نیز
این اتفاق رخ داده است.
کمتر از  ۱۰روز دیگر ســال  ۲۰۱۶میالدی با تمام اتفاقات
و ماجراهایش به پایان می رســد .به همین دلیل ،کم کم
برترین افراد و برترین آثــار در هر زمینه ای معرفی می
شــوند .یکی از بخش های پرطرفدار در این زمینه ،بخش
سینما و تلویزیون است که طرفداران بسیار زیادی دارد.
هر ســال بهترین و محبوب ترین فلم هــا و بازیگران از
سوی وب سایت های معتبر معرفی می شوند و امسال نیز
این اتفاق رخ داده است .وب سایت « »IMDBکه معتبر
ترین پایگاه انترنتی در این زمینه به شــمار می رود ،به
تازگی لیســت محبوب ترین فلم های سال  ۲۰۱۶میالدی
را منتشر کرده است .این لیست به خوبی محبوبیت آثار
ابر قهرمانی را نشان می دهد .بر اساس اطالعات منتشر
شــده ،فلم هایی مانند «جوخه انتحــار»« ،وارک َرفت» و
«مردان ایکس :آپوکالیپس» در ردیف محبوب ترین آثار
سینمایی سال  ۲۰۱۶قرار می گیرند.
این لیست بر اساس ارزیابی های فنی و یا میزان موفقیت
در باکس آفیس تنظیم نگشته و تعداد بازدید صفحات از
طریق وب و موبایل ،برترین فلم ها را مشخص کرده است.
بنابراین فلم ها لزوما خوب و یا خوش ســاخت نیستند و
برخی از آن ها از منتقدان نمره های پایینی کسب کرده
اند .به عنوان مثال ،فلم «شــکارچیان روح» که در رده
هشــتم قرار دارد ،امتیاز  ۶۰را از سوی منتقدان دریافت
نموده و رتبه  IMDBآن تنها  ۵٫۴است.
 ۵اثر برتر همگی مربوط به فلم های ابر قهرمانی هستند
که توسط شــرکت های مارول ،برادران وارنر و یا فاکس

 بازی با اعداد

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

جواب هدف
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نوبت مهره های سفید است ،شما باید با
دو حرکت مهره سیاه را مات کنید.
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وزیر را در خانه  H 3حرکت دهید.
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هالیوود رو به «نابودی»
میرود

فلم سینمایی «نابودی» به کارگردانی الکس گارلند با موضوعی
زیست محیطی نوامبر  2017اکران خواهد شد.
با همکاری جف وندر ِمیِر فلمنامه «نابودی» را نگاشته و خود
کارگردانی کرده است.
ناتالی پورتمن ،جنیفر جیســن لی ،تســا تامپسون ،جینا
رودریگز و اســکار آیزاک از جمله بازیگرانی هستند که در
«نابودی» به ایفای نقش می پردازند.
یک زیستشناس و سه دانشــمند دیگر ،درگیر یک فاجعه
محیطزیستی میشــوند ،در حالی که همسر یکی از آنها در
ماموریتی مشابه گم شده اســت .این خالصه داستان فلمی
است که در ژانر علمی تخیلی ساخته شده و به دنبال موفقیت
فلم قبلی کارگردان است.
گارلند پس از نوشتن فلمنامههای « 28روز بعد » و «آفتاب»،
با یکی از بهترین فلم اولهای چند سال اخیر «ایس ماشین»،
وارد عرصه کارگردانی شــد .او این بار با بودجهی بیشــتر و
گروه بازیگران مشهورتر فلم علمی -تخیلی دیگری را روانه
سینماها میکند.

بازسازی «متروپلیس»
توسط خالقان
«آقای روبات»

خالقان ســریال «آقای ربات» قصد دارند یک مینی سریال
براساس فلم «متروپلیس» فریتز النگ بسازند.
سال گذشته ســریال «آقای ربات» موفق شد جایزه بهترین
سریال درام مراسم گلدن گلوب را به خودش اختصاص دهد.
با این حال فصل جدید این سریال که امسال از شبکه USA
روی آنتن رفت ،در حدی مورد استقبال قرار نگرفت که بتواند
از عنوان سال گذشــته اش دفاع کند و حتی نتوانست نامزد
بخش بهترین ســریال درام گلدن گلوب شود .حاال خالقان
این ســریال قصد دارند یک مینی ســریال بر اســاس فلم
«متروپلیس» ،اثر کالسیک سینمای اکسپرسیونیستی آلمان
را طراحی کنند .سم اسماعیل ،نفر اول و خالق سریال «آقای
ربات» قصد دارد در فرمت مینی سریال سراغ ساخته صامت
سال  1927فریتز النگ ،کارگردان شــهیر آلمانی برود .این
سریال در بخش تلویزیونی کمپانی یونیورسال ساخته خواهد
شد .گفته میشود پروژه ساخت آن بین دو تا سه سال به طول
میانجامد .یونیورســال قصد دارد هزینه ای سنگین را برای
این ســریال جدید متحمل شود و به ازای هر اپیزود حدود 10
میلیون دالر بودجه اختصاص دهد .عددی که برای یک سریال
عادی چندان معمول نیست و به نظر می رسد سازندگان ورژن
تلویزونی متروپلیس ،فکر های زیادی برای آن در سر دارند.
هنوز شبکه پخش کننده این سریال مشخص نیست.
داستان فلم کالسیک فریتز النگ در شهری در آینده (سال
 )2026رخ می دهد .زمانی کــه ثروتمندان در برجهای بلند
زندگی میکنند و فقرا مجبور به کار در زیر زمین هســتند.
در چنین زمانی یک پسر ثروتمند به منطقه فقرا پا میگذارد.

