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فون تریه «ترامپ» را سوژه فیلمش میکند

«الرس فون تریه» ،کارگــردان جنجالی دانمارکی در
جدیدتریــن اثر خود فیلمی جنایی بــا الهام از رئیس
جمهور جدید آمریکا خواهد ساخت.
به نقل از گاردیــن« ،فون تریه» کــه کمتر فیلمی از
ســاختههایش جنجالســاز نبوده در فیلم جدیدش
«خانهای که جک ســاخت» را خواهد ساخت که بنابر
اعالم خودش تا حدودی بر اســاس شخصیت «دونالد

ترامپ» ،رئیس جمهور جدید آمریکا ساخته میشود.
این کارگــردان دانمارکی گفت ،فیلم «خانهای که جک
ساخت» بر اساس این ایده ساخته میشود که زندگی
ناخوشایند و بی روح است ،موضوعی که اخیرا با ظهور
«دونالد ترامپ» ثابت شده است.
«فون تریه» از ســال  ۲۰۱۱و پــس از آن که به دلیل
اظهار نظری درباره «هیتلر» در جریان نشســت خبری

عکاس ترک با عکس ضارب سفیر
روسیه در آنکارا ،برنده جایزه
ورلد پرس فوتو شد

فیلم «مالیخولیا» در جشــنواره کن به عنوان «چهره
نامطلوب کن» معرفی شد ،به ندرت درباره فیلمهایش
صحبت میکند.
فیلم «خانهای که جک ســاخت» با بازی «مت دیلون»
در نقش اصلی به زندگی یک قاتل به نام جک در طول
مدت  ۱۲ســال و چگونگی تبدیل شدن او به یک قاتل
سریالی میپردازد.
آخریــن ســاخته این کارگــردان برنــده نخل طال،
«نیمفومینیا» نام دارد که در بخش خارج از مســابقه
جشــنواره برلین برای اولینبار به نمایش گذاشــته
شــد و به دلیل موضوع جنجالی ،حواشی و همچنین
اعتراضاتی را به همراه داشت.
این کارگردان صاحبنام که ســاخت فیلمهایی چون
«شکســتن امواج»« ،داگویل»« ،رقصنده در تاریکی»،
«مالیخولیا» و «ضدمسیح» را نیز در کارنامه سینمایی
دارد ،طــی چندیــن دهه حضور در ســینمای جهان
افتخارات متعددی کســب کرده است که از مهمترین
آنها میتوان به جایزه نخل طالی کن برای «رقصنده
در تاریکی» ،جایزه «ســزار» بهتریــن فیلم خارجی،
جایزه بهترین فیلم اروپایی از جوایز «دیوید دوناتلو»
ایتالیا ،دو جایزه بهتریــن کارگردانی از آکادمی فیلم
اروپا ،جایــزه بهترین فیلم اروپایی از گویا اســپانیا،
جایزه بهترین کارگردانی جشــنواره «کارلووی واری»
و اسب برنزی جشنواره استکهلم اشاره کرد.
فیلمبــرداری فیم «خانهای که جک ســاخت» از ماه
مارس در سوئد آغاز میشود و این فیلم در سال ۲۰۱۸
اکران خواهد شد.

بورهان اوزبیلیجی ،عکاس ترک خبرگزاری آسوشیتد
پرس ،برنده جایزه امسال رقابتهای «ورلد پرس فوتو»
شدهاست.
او دسامبر سال گذشــته میالدی در حال بازدید یک
نمایشگاه عکس در آنکارا ،پایتخت ترکیه،بود که یک
پولیس هفتتیرش را درآورد و آندره کارلوف ،ســفیر
روسیهدر ترکیه ،را با شلیک گلوله به قتل رساند.
بورهان اوزبیلیجی برای شجاعتش در ثبت عکسهای
آن واقعه ،پیش و پس از ترور ،مورد تقدیر قرار گرفت.
در عکسی که برنده رقابتهای «ورلد پرس فوتو»شده،
مرد مسلح در کت شلوار سیاه دیده میشود ،اسلحهاش

فرود هواپیمای «هریسون فورد»
در بلواری در کالیفرنیا

فیلم «تونی اردمان»؛
جستوجویی میان مرز افسردگی و شادابی

در درون همگی مــا خصیصههایی وجود حضور دارد که
گاهی خودخواســته و گاهی بدون هیچگونه کنترلی آن
را بروز میدهیم .لحظاتی که ما فردی بیرحم میشویم،
لحظاتی که بسیار ناامید هستیم یا لحظاتی که بهشدت
احساس شرم میکنیم.
در درون همگی مــا خصیصههایی وجود حضور دارد که
گاهی خودخواســته و گاهی بدون هیچگونه کنترلی آن
را بروز میدهیم .لحظاتی که ما فردی بیرحم میشویم،
لحظاتی که بسیار ناامید هستیم یا لحظاتی که بهشدت
احساس شرم میکنیم .شاید مدتها از آخرین باری که
احساس بیکفایتی کردهایم میگذرد و شاید با رخدادن
هر اتفاق تلخی احســاس ناامنی وجودمان را فرا بگیرد،
اینها تمام خصوصیاتی هســتند کــه هیچگاه از وجود
آدمی دور نمیشــود ولی در هیچ شرایطی عالقه ندارد
والدینش شاهد این لحظات باشند ،مخصوصا در دوران
بزرگســالی .بهعبارتی دیگر ما با وجود اینکه با دیدن
جنبههای ناقص شخصیتی والدین خود بزرگ میشویم
ولی پس از رسیدن به مرز بزرگسالی هیچ عالقهای برای
روکردن این جنبههای مشکلدار برای آنها نداریم .این
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تبادل عجیب هسته مرکزی اثر هوشمندانه مارن آده را
تشکیل میدهد.
آده ،فیلمساز خوشفکر آلمانی ،موفق شده است با درنظر
گرفتن همین واقعیت نهچنــدان کوچک اثری بهغایت
پیچیده در مورد شــرایط انســانی نگارش و بهتصویر
بکشد« .تونی اردمان» از این حیث ،اثری بهشدت غنی
و حائز طنزی فوقالعاده و در لحظاتی غیرمنتظره است.
فیلــم در  ۱۶۲دقیقه با دقت جزئیات ســاختمان رابطه
یک پدر و دختر را بررســی میکند .لحظاتی که شاید
در نگاه اول کمی طوالنی بهنظر رســد ولی برای مطالعه
ساختمان افســردگی جامعه مدرن نیازی به ممارستی
بیش از ســه ســاعت امری دور از ذهن نیست .فیلم
میکوشد با بررسی رابطه یک پدر حاشیهنشین و دختر
تاجر و مستبدش راز افســردگی انسان معاصر را برمال
کند .اتفاقی که باید اذعان داشت بهدرستی تصویر شده
است و شجاعت آده در روایتش باعث میشود مخاطب
شناخت بهتری نسبت به کاراکترها پیدا کند .بازیهای
فوقالعاده درخشــان ســاندرا هولر و پیتر سیمونچک
کاراکترهای بعضا عجیب ماجرا را بهاندازه زیادی ملموس
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هـدف

 بازی با اعداد

جواب سودوکو شماره
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عسل ـ سعادت ـ ترس ـ
اسد ـ سال ـ سرد ـ درس
ـ سر ـ سرا ـ ستار ـ رسا
ـ ســد ـ راس ـ راست ـ
درست ـ دست ـ دستار ـ
داس ـ رسالت ـ سدر.

 بازی با کلمات
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آیینه دار ـ اســتادیوم ـ باصره ـ پیاز ـ تراژدی ـ ثنویت ـ جواله ـ چراگاه
ـ حالج ـ خنیاگر ـ دولتیار ـ ذخیره ـ رمضان ـ زابل ـ ژرف ـ ســرامد ـ
شــکربار ـ نوازش ـ صبح ـ ضربان ـ طرح ـ ظنین ـ علت ـ غزال ـ فربه
ـ قصد ـ کنیز ـ گلشن ـ لوزی ـ ماهی ـ واکنش ـ هوشمند ـ یوم الدین.

 جواب بازی با اعداد
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«هریسون فورد» هنرپیشه هالیوودی در حال خلبانی
با هواپیمای شخصی خود به جای فرود در فرودگاه در
خیابان تاکسیرویی در کالیفرنیا فرود آمد.
«هریسون فورد» هنرپیشه در حال خلبانی با هواپیمای
شــخصی خود به جای فرود در فــرودگاه در خیابان
تاکسیرویی در کالیفرنیا فرود آمد.
فورد قرار بود طبق راهنمایی مسوول کنترل ترافیک
هوایی ،در فرودگاه جان واین اورنجکانتی با هماپیمای
شخصیاش «هاسکی» فرود بیاید که به اشتباه خیابان
تاکسی رو را برای فرود هدف قرار میدهد و همچنین
بصورتی معجزهآسا از باالی سر هواپیمایی مسافری با
 110سرنشین عبور میکند.

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.
 8 کلمه :خوب
 16 کلمه :متوسط
 25 کلمه :عالی

جواب هدف

جلوه داده است .اما نکتهای که باید هنگام بررسی «تونی
اردمان» در نظر داشت اشارات ضمنی آن به مسائل مهم
انسان مدرن است.
مارن آده با ظرافتی خاص مســائل فمینیستی را مطرح
میکند و آداب و رســوم انســان معاصر در دنیای پول
محور را زیر سوال میبرد .این اشارات در جهت پیشبرد
قصه به سوی کانسپت اصلی چیده شده است و هیچگاه
جز اشاراتی ضمنی و کوتاه باعث منحرفشدن مخاطب
به مقولهای دیگر نمیشود .این رویکرد کمتر در سینمای
امروز دیده میشود ،زیرا فیلمســازان معاصر برخالف
گذشتگان یا تالش میکنند چند پیام را بهصورت فشرده
در اختیار مخاطب قرار دهنــد یا با تمرکز بر وجوه یک
پیام از وارد شــدن و حتی نیم نگاهی به دیگر معضالت
خودداری میکنند .فیلمنامه آده روابط انسانی را مانند
برزخی پر از افســردگی و کمــدی در نظر میگیرد که
آگاهانه یا غیرآگاهانه در انتظــار معجزهای برای تغییر
حالت است .تغییر حالت از افسردگی به مرزهای طنز و
کمدی یا تغییر حالت از اتفاقی طنز به فاجعهای غیرقابل
جبران.
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میزان

حمل

اگر مي خواهيد در مورد كارهاي مالي و شــخصي تان ريسك كنيد
اكنون بهترين زمان است .زيرا امروز بسيار باهوش و خالق هستيد.
بنابراين به حرف هاي ديگران گوش نمي كنيد و كار خودتان را انجام
مي دهيد.

ثور

افراد نزدیک به شما خستگی ناپذیر هستند و ایده های زیادی دارند
 .ســوال این است که آیا شما آمادگی گوش کردن به آن ها را دارید
؟ اگر این طور است بنابراین آن ها به شما کمک می کنند تا تفاوت
بین موفقیت و شکســت را در یابید و تاثیر زیادی بر شــما خواهد
داشت.

جوزا

جاه طلبــي بعضي از اطرافيان برای در صــدی از متولدين اين ماه
دردسر و مشکل ايجاد نموده است و بهتر اينکه تا حد ممکن جلوی
اين گروه را بگيرند .هديه ايي را از اقوام نزديکتان دريافت خواهيد
کرد که بسيار خوشحالتان خواهد کرد.

سرطان

احســاس ميکنيد آنچنان که حقتان است در رشته تحصيلي و يا
شغلي و حتي روابط احساسي و پيشــرفت چشم گيری نميکنيد.
شايد احتياج داريد که رشته تحصيليتان را تغيير دهيد و شايد هم
احتياج داريد محل کارتان را عوض نمائيد.

اسد

شايد اکنون احساس نموده باشــيد که داريد به بن بست ميرسيد
و نميتوانيد روی هيچکس حساب نمایيد .بنابراين بهترين دوره را
داريد که تمام قيد و بندهــای بيهوده را از دور خود جدا نموده و با
تمرکز نمودن روی آنچه که واقع ًا ميتوانيد خوشحالتان سازد ،هدف و
روش جديد زندگي را پيش گيريد.

سنبله

خبر خوب این است که باالخره ،مسیر مستقیم را در پیش گرفته اید.
بنابراین حاال می توانید هر نوع مشکلی را که در روابط دوستانه و
مسائل کاری پیش آمده بود ،برطرف کنید.

مجبور خواهيد شد که با افراد مهمي به بحث بنشينيد تا در رشته
فعاليتتان موفقيتي را که شايســته تان است به دست بياوريد.
ممکن است اين موضوع آنچنان که بايد ساده نباشد .به هر صورت
اگر احتياج به کمک داريد نگران شکســتن غرورتان نباشيد زيرا
که هستند افرادی که با جان و دل حاضر به کمک با شما ميباشند.

عقرب

شــما میتوانید یک نفس راحت بکشــید و همــه چیز به وضع
عادی خود بر می گردد .اگر به دنبال فرصت مناســب می گردید
تا موضوعی را با شــخصی در میان بگذارید ،اکنون دست به کار
شوید .امروز هم چنین روز خوبی برای خرید است.خصوص ًا اگر به
دنبال وسیله ای برقی می گردید.

قوس

بي جهت خودتان را افسرده ميکنيد ،حادثه ای پيش آمده و شما
هم مطلق ًا تقصيری نداريد .بگذاريد قضاوت کنند و به نتيجه گيری
برسند ،روز دلنشيني در انتظارتان است.

جدی

توقع عزيزان و دوستان و آشــنايان از متولدين اين ماه هميشه
زياد اســت ،البته چنين روحيــه ای تنها به دليــل امکانات و
فداکاريهای متولدين اين ماه بوجود آمده اســت ،بسياری از پدر
و مادرها که فرزندی متولد اين ماه دارند خوشــبخت هستند و
درضمن فرزنداني هم که پداراني متولــد اين ماه دارند در صف
خوشبخت ها قرار دارند.

دلو

فعاليتهاي زيادی در اطراف شما انجام خواهد شد .شما فرصتهای
فروان رومانتيک خواهيد داشت و قادر خواهيد بود با ديدگاه پيشرو
خود ،دوستان خود را خوشنود سازيد.

حوت

فشــار زيادی به خود نياوريد شما در اين روز احساس ويژهای از
دوســتان و خانواده خود انتظار داريد .چند قدم عقب بگذاريد و
درباره ناز پروردگي خود کمي بينديشــيد .اگر چنين نکنيد يک
شکست در انتظار شماســت و آن نتيجه خطا و اشتباه خودتان
است.
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 شطرنج 		
نوبت مهره های سفید است ،شما باید با
دو حرکت مهره سیاه را مات کنید.
8
7
6
5
4
3
2
1
H

G

را در هوا تکان میدهد ،در حالی که پیکر بیجان سفیر
روسیه پشت سرش بر زمین افتاد ه است.
او به خبرگزاری فرانســه گفت« :از لحظهای که صدای
تیزاندازیها را شــنیدم ،میدانســتم که این لحظهای
تاریخی است .آگاه بودم که به عنوان یک ژورنالیست،
نمیتوانستم صرف ًا فرار کنم و خود را نجات دهم».
عکس برجستهای که او از آن لحظه گرفت ۱۸ ،میلیون
بار دیده شــد ه است .داوران بنیاد «ورلد پرس فوتو» از
میان  ۸۴هزار و  ۴۰۰عکســی که توســط  ۵هزار و ۳۴
عکاس از  ۱۲۵کشور به آنان ارسال شدهبود ،این عکس
را برنده سال  ۲۰۱۷اعالم کردند( .بی بی سی)
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وزیر را در خانه  H 3حرکت دهید.
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ســازمان بازرســی هوایی اعالم کرده که تحقیقات در
این مورد صــورت میگیرد و در مورد صحت گواهینامه
خلبانی هریسون فورد  74ساله بررسی صورت خواهد
گرفت.
هریسون فورد یکی از طرفداران برنامههای نمایشهای
هوایی بوده که اینبار خود این تجربه را با دردسر پشت
سر گذاشــت .البته این اولین باری نیست که اینچنین
شــرایطی برای او پیش میآید .فورد ســال  2015نیز
فرودی اضطراری در ونیس کالیفرنیا داشته که به دلیل
هشــدار اختالل در موتور هواپیما بوده است .در سال
 1999نیز حین آموزش فرود با هلیکوپتر نزدیک زمین
در سانتا کالریتای کالیفرنیا سقوط کرد اما آسیبی ندید.

نگاهی به علل موفقیت فیلم
جان ویک و تبدیل شدن
آن به فرنچایزی بزرگ

طرفداران ژانر فیلمهای اکشــن این روزهــا اوقات خوبی را
سپری میکنند .سالنهای ســینما مملو از این فیلمها است.
برای تبدیل شدن به فیلمی درخشان در این دوران پرترافیک
ژانر اکشن ،الزم اســت چیزی فراتر از یک اکشن محض به
نمایش گذاشتهشود.
در سال  ۲۰۱۴فیلم  John Wickتوانست این ویژگی خاص
را به نمایش بگذارد.
با داشتن بنیان داســتانی به مراتب ســاده ،فیلم توانست
مخاطبان را در ســفری غنی و هیجانانگیز با دنیای مخوف
قاتالن زیرزمینی آشــنا کند .با درخشش کیانو ریوز در نقش
قهرمان داستان ،فیلم توانست همزمان از طرف سینمادوستان
و منتقدان بخاطر داســتان هوشمند ،شخصیتهایی جذاب،
استایلی نو و در نهایت اکشنی خیرهکننده مورد ستایش قرار
گیرد.
حال دنبالهی این فیلم با عنوان  2 John Wick: Chapterبه
تازگی وارد مرحله اکران عمومی شدهاست و قصد دارد دنیای
زیبای معرفی شــده در فیلم اول را در مقیاسی گستردهتر به
نمایش بگذارد .با برنامه ریزیهای صورت گرفته برای ساخت
فیلمهای بیشتر و حتی احتمال ساخت سریالی پیشدرامد بر
داستان ریشهای قهرمان ،دنیای پیرامون جان ویک روز به روز
گستردهتر خواهد شــد .در این مقاله قصد داریم به علل این
موضوع بپردازیم که چــرا جان ویک میتواند فرنچایز بزرگ
اکشن بعدی باشد و اینکه چرا فیلم اول توانست به این اندازه
موفق باشد .با ما همراه باشید.
اکشنی بزرگ
این موضوع جزو واضحات اســت و در همین ابتدا قصد داریم
بدان اشــاره کنیم .فیلمهای بزرگ اکشن نیاز به صحنههای
اکشن بزرگ دارند و جان ویک قطعا این مشخصه را داراست.
کیانو ریوز به منظور آماده شــدن برای نقش اســتاد قاتالن،
ماهها با اساتید هنرهای رزمی و متخصصان اسلحه گرم تمرین
کردهبود تا حرکاتش در فیلم به صورت کامل درست و منطقی
به نظر برسند .مشــخصا همانطور که اطالع دارید این برای
اولین بار نیســت او این روند را برای یک فیلم طی میکند:
برنامهای مشابه برای تمام ســتارگان فیلم ماتریکس در نظر
گرفته شدهبود و آن فیلم نیز برای اکشن زیبایش ستایش شد.
در فیلم «جان ویــک» او بار دیگر مزد تالشهایش را گرفت،
جایی که ترکیب جودو و جوجیتسوی بزریلی به او کمک کرد
که موجی از شــخصیتهای منفی را به راحتی از سر راه خود
بردارد.
البته ریوز در به دوش کشیدن بار اکشن فیلم به صورت کامل
تنها نبود .آدرین پالیکی نیز بــرای هنرنمایی در نقش خانم
پرکینز به صورت ویژه تمرین کردهبود و مایکل نیکویســت
برای نقش خود به عنوان رئیس باند تبهکاری مدت زمانی را به
ورزش بوکس اختصاص دادهبود.

