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«الاللند»نامزدجایزهانجمن
کارگردانانآمریکاشد

انجمن کارگردانان آمریکایی اسامی نامزدهای دو بخش
کارگردانی را اعالم کرد.
«ددالین» نوشــت :جوایــز انجمــن کارگردانان که از
مهمترین رویدادهای سینمایی آمریکا محسوب میشود،
اسامی نامزدهای دو بخش بهترین کارگردانی فلم بلند و
بهترین کارگردان تازهکار را اعالم کرد.
در بخش بهترین کارگردانی فلمهای بلند ،نام «الاللند»
ت «گلدن گلوب» ،خودنمایی میکند.
پیروز میدان رقاب 
فلم «دیمین شــزل» با «شیر» ساخته «گارت دیویس»،
«مهتاب» اثر تحسینشــده «بری جنکینز»« ،منچستر
کنار دریا» بــه کارگردانی «کنت النــرگان» و «ورود»
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مستند زندگی «تری پراچت» نویسنده فقید آثار علمی
ـ تخیلی ساخته میشود.
شبکه «بیبیسی  »۲اعالم کرده مستندی را با محوریت
رویدادهای زندگی «تری پراچت» نویســنده مجموعه
رمانهای «جهان صفحه» به روی آنتن خواهد برد.
در این مســتند که درونمایه طنز دارد ،داستان زندگی
«پراچــت» از زبان خودش ،اما با صــدای «پائول کای»
کمدین روایت میشــود« .پراچت» نویسنده انگلیسی
اســت که در ماه مارچ  ،۲۰۱۵هشت سال پس از ابتال به
بیماری آلزایمر درگذشت.
نویســندگانی چون «نیل گیمن» و «وال مکدرمید» در
این فلم مســتند که اواخر ســال جاری میالدی پخش

ارتباط ها و اتفاقات ناگوار تمامی آنها را به سوی تباهی
می کشاند.
«دختــری در قطار» به واقع داســتان بهم ریختن یک
خانواده به قیمت شــکل گیری یکی دو خانواده دیگر
است.
بالنت از این فرصت و سوژه خاص برای به تصویر کشیدن
این بی پناهی و سرگشتگی به بهترین نحو بهره می گیرد
و آدمی را به تصویر می کشــد که نمی داند برای سر و
ســامان دادن به زندگی به هم ریخته اش باید چه بکند
و به همین خاطر دســت به هر کاری می زند و با این که
ظاهــرا ً قصد تالفی و انتقام گیری نــدارد اما کارهایش
چنان جلوه ای دارند.
یکی از آنها «سیکاریو» است که کاری جنایی ـ پولیسی
با کارگردانی دنیس ویله نودی آمریکایی است و در سال
 ۲۰۱۵اکران شــد و بالنت با ایفــای رل یک پولیس زن
دقیق و پرکار و سرســخت در این فلم تصویری به کلی
متفاوت را نسبت به آنچه در «دختری در قطار» مشاهده
می کنیم ،از خود ارائه می دهد و این هم نشانگر توانایی
های بسط یافته بالنت در حرفه بازیگری است.
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جواب سودوکو شماره

گــردش ـ گــرد ـ در ـ
دیگر ـ رد ـ دری ـ دیر
ـ شــاگرد ـ شاد ـ شاید
ـ داش ـ دریــا ـ دیار ـ
شیدا ـ گدا ـ گردن ـ ندا
ـ نادی ـ دانش ـ دین ـ
داین ـ رند ـ نادر ـ رشاد
ـ رشید ـ رشد ـ راشد.

 بازی با کلمات
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آفتابــی ـ ارجاع ـ بالغی ـ پناهنده ـ تاالر ـ ثنویت ـ جامدات ـ چیرگی ـ
حاکمیت ـ خراســان ـ دالور ـ ذریع ـ رمانتیک ـ زندیق ـ ژول ـ سخن ـ
شوالیه ـ صالح ـ ضخامت ـ طراح ـ ظالم ـ عرش ـ غنی ـ فریب ـ قرضه ـ
کالم ـ گلدسته ـ لبیک ـ میالد ـ نوبت ـ وسیله ـ هم کیش ـ یگانه.

 جواب بازی با اعداد

جواب هدف
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را داشــت« .ارن کروگر» فلمنامهنویــس «جیغ  »۳و
«تغییرشکلدهندگان» قرار است نگارش متن فلمنامه
این اثر را بر عهــده دارد« .تیم برتون» به دلیل دیدگاه
متفاوت ،ســبک ویژه و منحصربهفرد در فلمســازی و
طراحی شــخصیتهایی عجیب و متفاوت معروف شده
است و از برجســتهترین کارگردانها به شمار میرود.
وی خالق برخی از تاریکتریــن و مهیجترین فلمهای
تاریخ ســینما ازجمله «ســیاره میمونهــا»« ،ادوارد
دستقیچی» و «بیتل جوس» است« .برتون» که  ۱۴فلم
بلند در کارنامه ســینماییاش دیده میشود ،از معدود
کارگردانانی اســت که تقریبا در همه ژانرها فلم ساخته
است؛ «مریخ حمله میکند» و «سیاره میمونها» در ژانر
علمی-تخیلی« ،ماهی بزرگ» در ژانر فانتزی« ،عروس
مرده» نامزد جایزه اسکار در شاخه انیمیشن« ،سوئینی
تاد» در ژانر موزیکال و «چارلی و کارخانه چاکلتسازی»
در ژانر کــودکان .از دیگر ســاختههای این کارگردان
آمریکایــی میتوان به «آلیس در ســرزمین عجایب»،
«بازگشت بتمن»« ،چشــمان بزرگ»« ،بیتل جویس» و
«آلیس آنسوی آینه» اشاره کرد.

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
 21 کلمه :عالی
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میشود ،حضور خواهند داشت« .راب ویکینز» دستیار
«پراچت» گفت که ســاخت این مستند از چند ماه آخر
زندگی این نویســنده سرشــناس آغاز شده است .او
همچنین اعالم کرده که این مســتند در ادامه سهگانه
تلویزیونی «سِ ــر تری» که بین سالهای  ۲۰۰۹و ۲۰۱۳
پخش شد ،تولید میشود.
کتابهای «تری پراچت» بیش از  ۷۵میلیون نســخه
در سراســر جهان فروش داشته است .او پس از انتشار
اولیــن رمان «جهان صفحه» به یکــی از محبوبترین
نویســندگان انگلستان تبدیل شــد .اولین رمان این
مجموعه  ۴۱جلدی که «رنگ جادو» نام داشت ،در سال
 ۱۹۸۳به چاپ رسید.

«ویل اسمیت» بازیگر نامزد اســکار در فلم «دامبو»،
جدیدترین ساخته «تیم برتون» ایفای نقش میکند.
«گاردین» نوشت« :تیم برتون» در جدیدترین کار خود
به سراغ انیمیشن کالســیک «دامبو» رفته و در نسخه
سینمایی داستان معروف فیل پرنده ،از «ویل اسمیت»
بــازی میگیرد .همچنین گفته میشــود احتماال نقش
منفی این فلم به «تام هنکس» هنرپیشــه «فارســت
گامپ» و «مسیر سبز» سپرده شود.
انیمیشن «دامبو» از قدیمیترین کارهای کمپانی «والت
دیزنی» اســت که در ســال  ۱۹۴۱اکران شد .داستان
«دامبو» درباره بچه فیلی اســت کــه گوشهای خیلی
بزرگی دارد و مورد تمســخر دیگران قرار میگیرد ،اما
بعدها مشخص میشود او میتواند با همین گوشها پرواز
کند« .اســمیت» در این فلم نقش پدری را ایفا میکند
که فرزندانش با «دامبو» دوســت میشــوند .پیشنهاد
نقش منفی این فلم هم به «تام هنکس» داده شــده اما
حضور او هنوز قطعی نشــده است« .برتون» که در سال
 ۲۰۱۰فلــم پرفروش «آلیس در ســرزمین عجایب» را
به روی پرده برد ،از ســال  ۲۰۱۵قصد ساخت «دامبو»

 بازی با اعداد
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عنکبوتی منتشر شد

ساخت فلم «دامبو» با بازی
«ویل اسمیت»

ساخته «دنیس ویلنوو» رقابت میکند.
پنج فلمســاز هم در بخش بهترین کارگردان فلم اولی
جوایز انجمن کارگردانان آمریکا  2016معرفی شــدهاند:
«شــیر» به کارگردانی «گارت دیویس»« ،آستانه هفده
سالگی» ساخته «کلی فرمون»« ،ددپول» از «تیم میلر»،
«ظهور یک ملت» به کارگردانی «نیت پارکر» و «پالک 10
کوچه کاورفیلد» اثری از «دن ترچنبرگ».
نامزدهــای بخش بهترین کارگردانی فلمهای مســتند
ب ه زودی اعالم خواهد شــد .برندگان جوایز بخشهای
مختلف ایــن دوره از انجمن کارگردانــان آمریکا ،روز
چهارم فبروری  2017معرفی خواهند شد.

سرگشتگی بازیگر مشهور در یک رابطه
از هم پاشیده

«دختری در قطار» فلمی جنایی و مرموز است که فرصت
تازه ای را نصیب امیلی بالنت بازیگر زن آمریکایی کرده
تا ثابت کند که روزی می تواند به ســمت جایزه معتبر
اسکار هم خیز جدی بر دارد.
«دختری در قطار» فلمی جنایی و مرموز که توسط تیت
تیلور و بر اســاس سناریویی از ارین کرمسیدا ویلسون
ســاخته شــده ،فرصت تازه ای را نصیب امیلی بالنت
بازیگر زن آمریکایی کرده تا بر تنوع نقش هایش بیفزاید
و ثابت کند که روزی می تواند به ســمت جایزه معتبر
اسکار هم خیز جدی بر دارد.
بالنت در این فلم ایفاگر نقش راشل واتسون است که در
ابتدا زندگی خوب و موفقی کنار شوهر تاجر خود به نام
تام (جاستین ترو) دارد اما عجز او از باردار شدن رابطه
آنها را تیره می کند و تام را به سوی فلم سوم ماجرا که
زنی به نام مگان هیپ ول (هیلی بنت) است می کشاند و
راشل تبدیل به موجودی شکست خورده و در هم ریخته
می شود.
راشل می کوشــد با یافتن مگان سر از ماجراها در آورد
اما سلسله مســایلی تازه برای او افشا و زنجیره ای از

زندگی «تری پراچت» مقابل
دوربین میرود

اولین تصاویر مرد
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میزان

حمل

شماگرچه که شما یک شبه از ورشکستگی میلیونر نمیشوید ولی
از دریافت نعمات بیشمار تعجب خواهید کرد .همچنین شما مایل
به هزینه کردن پول برای اشــیایی هستید که زیبایی را به زندگی
شما می آورند.

امروز مراقب حرف زدنتان باشيد؛ زيرا ممكن است سوءتفاهمي پيش
بيايد .اگر رازي داريد آن راز فاش ميشود و در پايان سبب خجالت شما
ميشود.

عقرب

این قسمت از چارت شــما به فعالیتهای گروهی روابط دوستانه و
ارتباطات و کارهای بزرگ مربوط میشود .اگر هر کدام از این نکات
به شما مربوط میشود آماده شوید تا در جهت موفقیت بیش بروید.
مثبت بیندیشید .اگر سعی کنید همه چیز به خوبی پیش میرود.

قوس

ثور

جوزا

حقيقت ًا مثبت انديشتر هســتيد كه احتماالً به ســبب تشويقهاي
ديگران اســت .اخيرا ً روابط صميمانهتري با دوســتان خود ،برقرار
كردهايد كــه امروز اين روابط ،نقش مهمي را در زندگي شــما ايفا
ميكنند.

سرطان

برای مدتی به استراحت نیاز دارید .اخیرا ً همه چیز تحت کنترولتان
بوده است و اکنون درست نیست مسؤولیت بیشتری بپذیرید.

اسد

امروز ســتارهها شــما را داراي روحيه ماجراجويي كرده و شما نيز
دوست داريد كه به طريقي افقهاي خود را گسترش دهيد .شما در
حال باال و پايين كردن اين ايده هســتيد يك تفريح كوچك براي
خودایجاد كنيد .روابط شما با مردم از كشورهاي ديگر بسيار خوب
خواهد بود و ممكن است گفتگويي جالب با آنها داشته باشيد.

سنبله

از معاشرات با همسایگان و خواهر و برادرتان لذت میبرید .خبرهای
جالبی برایتان دارند .اگرهنوز مجرد هستید همسر مورد عالقهتان
را مییابید.

هم خبرهای بد دارید و هم خبر خوب .در رابطه با مادیات اعتماد
به نفس خوبی دارید ،اما شــاید وسوسه بشوید ولخرجی کنید و
خودتان را به قرض بیندازید .ســعی کنید تمرین خودداری کنید،
همه چیز درست می شود.
يك آگاهي جديد از خودتان به شــما ميدهد همانطور كه اجازه
ميدهد روابطتان را با ديگران ارزيابي كنيد .اگر در حال گذراندن
يك دوره مشكل هستيد اين مسئله خيلي ميتواند به شما كمك
كند ،چون مشكالت وضوح بيشتري در ديدتان پيدا ميكند .اگر
شــما بطور مســتقل و براي خود كار مي كنيد و يا منتظر چنين
مسيري در زندگي هستيد اين زمان ،زمان خوبيست براي شما.

جدی

امروز شايد تمايل داشته باشيد كه زياد در اجتماع حضور نداشته
باشيد .حتي اگر كاري هم نكرده باشيد كه از آن خجالت بكشيد
مدتي دوست داريد كه از صحنه خارج باشيد.

دلو

اکنون طرزی فکری مثبت و از همه جهت سودمند دارید بنابراین
لبخند بزنید .متوجه می شــوید که اگر طرز فکر مثبت داشــته
باشید موفق تر خواهید بود تا اینکه به خودتان بگویید که کاری
امکان پذیر نیست یا اینکه وقت تلف کردن است.

حوت

امروز یک حس آتشــین در وجود شما بیدار خواهد شد .جریان
عادی زندگیتان ممکن اســت شما را اذیت کند .ممکن است که
تصمیم بگیرید که دیگر بس است .عمل از روی وسوسه ناگهانی
گاهی صحیح است .و شما بســیار هوشیار و مطمئن هستید که
بهترین تصمیم را می گیرید.
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نوبت مهره های سفید است ،شما باید با
دو حرکت مهره سیاه را مات کنید.
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قلعه را در خانه  A 8حرکت دهید.

C

B

A

فلم سینمای «مرد عنکبوتی»  7به کارگردانی «جان واتس»
جوالی سال  2017اکران جهانی خود را آغاز می کند.
فلم ســینمای «مرد عنکبوتی»  7جوالی ســال  2017اکران
جهانی خود را آغاز می کند .این نسخه از مرد عنکبوتی با نام
بازگشــت به خانه را «جان واتس» بر اساس فلمنامه «جاناتن
گلداستین» کارگردانی کرده است.
این فلم یکی از جدی ترین آثار این کارگردان محســوب می
شود و در آن «تام هالند» در نقش پیتر پارکر (مرد عنکبوتی)
ظاهر خواهد شد .عالوه بر هالند ،رابرت داونی جونیور ،ماریسا
نائومی ،دونالد گالور ،مایکل کیتون و جان فارو در این فلم به
ایفای نقش می پردازند.
در حال حاضر مرد عنکبوتی (بازگشت به خانه) مراحل پس از
تولید را پشت سر می گذارد و به تازگی عکس های اولیه آن
منتشر شده است.
یکی از بزرگترین تغییرات این نســخه از فلم پر طرفدار مرد
عنکبوتی حضور «مرد آهنی» در این قسمت از این فلم است.
«رابرت داونی جونیــور» در نقش مرد آهنــی در کنار مرد
عنکبوتی هیجان ها برای اکران این فلم را به حداکثر رسانده
اســت.عالوه بر مرد آهنی که در این فلــم با مرد عنکبوتی
همکاری می کند در نقطه مقابــل «مایکل کیتون» در نقش
«کرکس» نقش بد فلم را ایفا کرده است.
کرکس نام همان شــخصیت سینمایی است که کیتون با بازی
در فلم «مرد پرنده ای» توانســت برای آن اسکار را دریافت
کند.

مایکل کیتون از علت
عالقهاش به نقش
وولچر میگوید

با نگاهی به سابقه کاری مایکل کیتون ()Michael Keaton
متوجه میشویم که او با پروژهای ابرقهرمانی بیگانه نیست.
بعد از قرار گرفتن در نقش شــوالیه تاریکی در فلمهای اواخر
دهه  ۸۰و اوایل دهه  ۹۰میالدی ،او بار دیگر در فلم Birdman
در ســال  ۲۰۱۴بازی کرد ،فلمی که نگاهــی انتقادی به مدل
هالیوودی و تمرکــزش بر روی فلمهای ابرقهرمانی و فرنچایز
محور داشت .اما این انتهای کار نیست و این بازیگر بار دیگر
قصد دارد در یک فلم ابرقهرمانی دیگر ،در نقش آدرین تومس
یا همان وولچر مقابل دوربین برود .با اینکه تام هالند (Tom
 )Hollandدر فلــم Spider-Man: Homecoming
«مرد عنکبوتی :بازگشــت به خانه» تنها با یک شرور روبرو
نخواهد شد ولی میدانیم که وولچر بزرگترین و نزدیکترین
تهدید به قهرمان فلم است .با سینماگیمفا همراه باشید.
در تریلر منتشر شــده برای فلم ،لباس مکانیکی این کاراکتر
و تهدیدهای مایکل کیتون به نمایش گذاشــته شد اما انگیزه
او برای این کار مشخص نشد .خلق شخصیت منفی قدرتمند
همواره جزو موضوعاتی بودهاست که دنیای سینماتیک مارول
در آن به مشکل برخورد کردهاست اما به نظر میرسد کیتون
بتواند نقطه عطفی برای تغییر این موضوع باشد.
در گفتگوی اخیر این بازیگر با وراییتی پیرامون فلم اخیرش
« The Founderبنیانگــذار» ،کیتون از علل عالقهاش به
این نقش گفت:
اگر بخواهم زیاد داســتان را لو ندهم باید بگویم که او به طور
همزمان هم قابل درک و هم نفرت انگیز است .او بسیار جالب
است و من انتظار نداشتم تا به این اندازه برای من جالب باشد.
در جاهایی از فلم شما خواهید گفت« :میدانی قضیه چیست؟
کارش قابل درک اســت!» .واقعا این عنصر باعث میشود از
بازی کردن در این نقش لذت ببرم.

ماجرای سرقت ادبی از
«بورخس» باال گرفت

پرونده نویســندهای که یکی از داستانهای «خورخه لوئیس
بورخس» را بلندتر و به نام خود منتشر کرده ،باز هم به دادگاه
میرود.
گاردین نوشــت« :پابلو کاتچاجیان» فردی اســت که نسخه
طوالنیترشده «الف» ،داستان مشهور این نویسنده ارجنتینی
را به نام خود منتشر کرده و مدعی است این کار سرقت ادبی
محسوب نمیشود.
«ماریا کوداما» همســر «بورخس» فقید اســت و اداره امور
مربوط به نشر کتابهای او را پس از مرگش در دست دارد .این
زن  ۷۹ســاله به خاطر انتشار داستانی به وضوح کپیشده از
روی داستان «بورخس»« ،کاتچاجیان» را به دادگاه فراخوانده
است« .کوداما» از ســال  ۲۰۱۱شکایت خود را تسلیم دادگاه
کرده و حاال پس از پنج سال این پرونده مراحل پایانی را طی
میکند .گفته میشــود دادگاه روز  ۱۴فبروری به نفع همسر
«بورخس» رای خواهد داد .داســتان «الف» بورخس اولینبار
در سال  ۱۹۴۵منتشــر شد و اکنون در یک مجموعه داستان
در دسترس خوانندگان اســت« .کاتچاجیان» داستان ۴۰۰۰
کلمهای «بورخس» را به  ۹۶۰۰کلمه افزایش داده و در ســال
 ۲۰۰۹به چاپ رسانده اســت .او مدعی است چون در انتهای
اثرش ،لیســتمنابع را باز گذاشــته ،کارش سرقت ادبی به
حساب نمیآید .با این حال،تمام توصیفات اضافی و بخشهای
دیگری که به این کتاب افزوده شــده ،اصل پیرنگ داستان
«الف» را تغییر نــداده و تنها نــام «کاتچاجیان» روی جلد
مشاهده میشود .کتاب «کاتچاجیان» با نام «الف چاقشده»
منتشر شده و نویســندهاش آن را «آزمایشی ادبی» و «اثر
هنری نو» میداند .این نویســنده میگوید که قصد داشــته
مرزهای بین مطالب خود و متــن اصلی «بورخس» را از بین
ببرد و برای او بهترین لحظه آن است که خواننده نتواند بگوید
این بخش را چه کسی نوشته است.
این نخســتینبار نیســت که «کاتچاجیــان» ارجنتینی از
کتابهای دیگر نویسندهها اســتفاده میکند؛ او پیشتر هم
در ســال  ۲۰۰۹ترکیب جدیدی از شعرهای «مارتین فیرو» را
منتشر کرده بود .او در آن اثر با همان کلمات ،معانی جدیدی
خلق کرده بود .بنیــاد بینالمللی «پن» نیز در حمایت از این
نویســنده،بیانیهای صادر و کار او را یک آزمون ادبی خطاب
کرده است.

