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نگاهسکوت

عنوان بهترین اثر مستند سال

ســی و یکمین دوره جوایز انجمن بین المللی مســتند
( )IDAبرترین آثار مستند ســال  ۲۰۱۵سینمای جهان
را معرفی نموده و فلم “نگاه ســکوت” ســاخته “جاشوا
اوپنهیمر” که در دنباله مستند نامزد اسکار “عمل کشتن”
در سال  ۲۰۱۲ســاخته شده است ،از سوی این انجمن به
عنوان بهترین اثر مستند سال انتخاب شد.
“اوپنهیر” برای ســاخت مستند جدیدش “نگاه سکوت”
ناگزیر بود دوباره به اندونزی بازگردد و با بازماندگان قتل
عام سال  ۱۹۶۵در اندونزی و همچنین صحبت با قاتلینی
بپردازد که بستگان خود را به قتل رساندند ،اما سرانجام
با این فلم جایزه اصلی انجمن بین المللی مســتند را از

آن خود کرد .در مراســم اعطای جوایز انجمن بینالمللی
مستند که در ســالن “پارامونت” لسآنجلس برگزار شد،
فلم “آخرین روز آزادی” و “نومی تالیمان” جایزه بهترین
مســتند کوتاه را از آن خود کرد ،فلمی که همچون “نگاه
ســکوت” در فهرست کوتاه آثار مســتند جوایز اسکار
 ۲۰۱۶نیز حضور دارد .جایزه دســتاورد سینمایی انجمن
بین المللی مســتند ( )IDAبه “گوردن کین” موســس
و بنیانگذار کمپانی ( )kartemguinواقع در شــیکاگو
و جایزه ویژه “پرلورنز” ویژه فلمهای متمرکز بر مســائل
اجتماعی و زیست محیطی به “چری راثول” برای ساخت
فلم “چگونه دنیا را تغییر دهیم” اعطا شد( .ودصعم)

شروع امیدوار کننده « در قلب دریا »

قســمت چهارم و آخر از ســری فلمهای فانتزی و اکشن
«بازیهای پرعطش» که آن را با اســم جنبی «مرغ مقلد ـ
قســمت دوم» نیز مینامند .همان طور که یک بار دیگر در
آمریکای شمالی در صدر جدول آثار پرفروش سینما باقی
ماند .در سایر نقاط جهان نیز پیشتاز فلمهای سودساز شد.
این فلم که کارگردانی آن مثل قســمتهای دوم تا چهارم
این مجموعه با فرانســیس الورنس است ،در راه کسب این
مقام و موقعیت در  94کشــور و منطقه و بازار مختلف در
هفته سپری شده مجموع ًا  32/4میلیون دالر فروخت که با
توجه به این که از شروع نمایشاش در سطح دنیا چهار هفته
میگذرد ،آمار قابل توجهی است .این فلم اگر کل فروش آن
در ســطح جهان از بدو اکرانش مبنا گذاشته شود ،طی این

مدت  524میلیون دالر فروخته اســت که البته عبورش از
مرز نیم میلیارد دالر از قبل از اکران نیز با توجه به پیشینه
روشن  3فلم قبلی و نظر مثبت مردم نسبت به این فلمها،
حتمی بنظر میرسید و آنچه در این ارتباط روی داده ،جای
تعجبی ندارد .به واقع بررسیها آشکار میسازد که میزان
فروش این قســمت تازه از فلمهای «بازیهای پرعطش» از
میزان فروش قسمت ســوم و به روایتی از مقدار توفیق
قسمت قبلی (موســوم به مرغ مقلد ـ قسمت اول) کمتر
بوده اســت و به رغم تمامی رونق این فرانچیز  5ساله و 4
فلمی ،قســمت جدید از پارهای جهات پشت سر قسمت
قبلی و در منظری کلیتر زیردست فلمهای اول و سوم قرار
میگیرد.

1983
هـدف
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فلم «بروکلین» درباره سفر عاشقانه دختری ایرلندی با
نام الیس (ســوارس رونان) از ایرلند به سرزمینی دیگر
است .الیس در حقیقت باید میان دو گزینه ازدواج یکی
را انتخاب کند ،انتخابی که برای او به منزله ادامه زندگی
در ایرلند و یا آمریکا است.
اتفاقی که نمیتــوان آن را با زندگی کارگردان ایرلندی
این اثر جان کراولی بیارتباط دید« .بروکلین» به همان
اندازه که قهرمان نوجوانش را از فضای کشــوری چون
ایرلند تا آمریکا همراهی میکند ،حدیث سفر کارگردان
بااستعداد و میانسال خود از زادگاهش به سوی آمریکا و
گسترش دادن مرز رویاهای این فلمساز است .کارگردانی
که شاید بهترین گزینه برای ســاخت فلمی با مضمون
مهاجرت و انتخاب میان ماندن و رفتن است.
جان کراولی حرفهاش را بــا کارگردانی تئاتر آغاز کرد،
سپس به سراغ ساخت آثار سینمایی در کشور خودش
رفت  ،اولین اثر سینمایی او «وقت تنفس» نام داشت که
جمعی از ستارگان ایرلندی دنیای سینما که در آن زمان
در اوایل حرفه خود بودند نظیر سیلیان مورفی و کالین

فارل در آن ایفای نقش میکردند.
گرچه کراولی در ســال  2007با ارائه فلم «یک پسر» با
بازی اندرو گارفیلد موفق به کســب جایزه بفتا شــد و
میزان اســتعداد و تواناییهایش برای مخاطبان جدی
ســینما ثابت شــده به نظر میرســید اما آخرین اثر
سینمایی وی پیش از اثری که پیشرو داریم «دور باطل»
نام داشت.
تریلر جاسوســی با شــرکت اریک بانا و ربکا هال که
منتقدان روی خوشــی به آن نشان ندادند ولی از سویی
دیگر اثری قابلتوجه و مهم در کارنامه وی محســوب
میشــود زیرا پا گذاشــتن به دنیای پر از هیجان فلم
باعث شــد کارگردانی دو قسمت از فصل دوم مجموعه
تلویزیونی موفق «کارآگاه حقیقی» به او پیشنهاد شود و
نام وی در مدیومی بسیار گستردهتر از قبل مطرح شود.
جان کراولــی در مصاحبهای که پیش رو دارید از دالیل
حضور خود در سینمای آمریکا سخن میگوید ،از برادر
بزرگترش باب که برنده جایزه تونی برای طراحی صحنه
شده است و از مشــکالتی که میان کارآکتر الیس و او
مشترک است.
ماجراهای فلم «بروکلیــن» در دهه  50میگذرد و نیک
هورنبی فلمنامه اثــر را برگرفته از رمان «کالم تایبین»
به رشــته تحریر درآورده است .از میان دیگر بازیگرانی
که رونان را در این ســفر همراهی میکنند میتوان به
دومهال گلیســون ،جیم برودبنت ،جســیکا پر ،جولی
والترز و امیلی بت ریکاردز اشاره کرد.

جواب سودوکو شماره

 جواب بازی با اعداد

2504

2304

ناز ـ نزد ـ زن ـ نیز ـ نیزه
ـ زی ـ زاید ـ زنده ـ زیاد ـ
زاهد ـ زهد ـ زین ـ نیاز ـ
زیان ـ نازی ـ زینت ـ تیز ـ
تازه ـ زیادت.

2305

کیت بالنشت بازیگر زن برنده جایزه اسکار به زودی برای
ساخت قسمت سوم «تور» به مارول میپیوندد.
بازیگر «کارول» مذاکره برای ایفای نقش در سومین قسمت
فلم ابرقهرمانی «تور» را با کمپانی مارول آغاز کرده است.
اگر مذاکرات او با مارول به نتیجه برسد این نخستین حضور
مهم او در یک فلم ابرقهرمانی براســاس یک کتاب مصور
خواهد بود.
در حالی که نام تایکا وایتی برای کارگردانی این اثر مطرح
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 بازی با کلمات
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میزان

حمل

اگر احساس میکنید زندگیتان عادی شده است و دنیا بیارزش است
اکنون دوباره تصمیم بگیرید ،تا دوباره از نو شروع کنید و انرژیهای تاز
به دست آورید .نتیجه آن رسیدن به هدفی تازه مثبت است .بنابراین
هر چه زودتر مسایل بیارزش و بیاهمیت را کنار بگذارید بهتر است.

ثور

اکثر متولدين اين ماه براي ســاختن زندگي بهتر دســت به تالش
ميزنند و البته بسياري نيز به نتيجه مطلوب ميرسند و عدهاي هم
با بن بستهايي روبهرو ميشوند که نبايد نا اميد شوند و همچنان به
تالش خود ادامه دهند.

جوزا

مدت زمانی اســت که با خود و دلتان در حال ستیز هستید! پس
قبل از اینکه احســاس آن هم از نوع ظاهری ،بر عقل و منطق شما
غالب شود .با نگاهی به گذشته و کنکاش در شرایط فعلی ،نسبت به
درستی ابزار تمایل عاشقانه «طرف مقابل» که میگوید ،برای او فقط
خود شما مطرح هستید ،بیشتر فکر کنید.

سرطان

بحرانی پیش میآید که نمیتوان برای آن راه حل ســریع و سادهای
پیدا کرد .باید مدتی بگذرد تا آبها از آسیاب بیفتد ،پس از آن است
که با دستی پر میتوان به جنگ مشکالت رفت و بر آنها غلبه نمود.

اسد

از نظر مالي تا هنگامي کــه از رفع کامل گرفتاريهای مالي مطمئن
نشدهايد ،دست به ولخرجي نزنيد .از سرمايه گذاريها و ريسکهای
مالي که نتيجهشــان برايتان مبهم است ،خودداری نمائيد .با ديدار
دوستان دوران کودکي خوشحاليتان فوق العاده خواهد بود.

سنبله

مشــکالت خود را سیاســتمدارانه حل کنید و از بازگو کردن آنها
بدیگران بپرهیزید .اطالع یافتن ســایرین از مســایل و مشکالت
زندگی شما نه تنها کمکی در جهت رفع آن مشکالت به شما نخواهد
کرد بلکه بیجهت مسایل خصوصی زندگی شما را فاش خواهد نمود.

اين طــور به نظر ميآيد که درگيريهاي چنــد روز اخير پيروزي
با شما بوده اســت .براي بهرهوري هر چه بيشتر از اين موفقيت
برنامههاي مالي و خانوادگي خود را تنظيم کنيد .به زودی شــادی
بزرگی به شما خواهد رسید.

عقرب

زحمت شما زياد ميشــود ،و اين مقدمهاي برای حرکتتان در يک
مسير دلخواه است .فعاليتهاي فرهنگي ميتواند اصل وجودی شما
را به اطرافيان بشناساند ،ضمن آنکه خودتان را نيز خوشحال ميکند.
اگر تصميم گيری راجع به فعاليتهای اقتصادي خود را کمي به تعويق
بيندازيد ،به نفع شما خواهد بود.

قوس

یک مسالهی فوق العاده پیش آمده است و شما را به خود مشغول
کرده است آن چنان که ممکن اســت حتی شما را از انجام کاری
مهم باز دارد .وظایف و مسؤولیت خود را در هیچ شرایطی فراموش
نکنید.

جدی

دقت و توجه شــما به امور خانوادگي ،نتيجه ای مطلوب داده است
با نرمش و اخالق به راه خود ادامه دهيد و اطمينان داشــته باشيد،
پيروز خواهيد شد .از سرمايه گذاريها و ريسکهای مالي که نتيجه
شان برايتان مبهم است ،خودداری نمائيد.

دلو

به خاطر داشته باشید که همه چیز در زندگی به همکاری کمک و
حس نسبت به دیگران بستگی دارد بنابراین امروز افراط نکنید.
البته باید به اهداف خودتان به خوبی فکر کنید اما به خاطر داشته
باشــید که دیگران هم نهایت سعی خودشان را میکنند هر چند
اگر ایدههای آنها به خوبی مال شما نباشد.

حوت

آماده هستید تا امروز برای چیزهایی که برایتان ارزش دارد بجنگید.
اما امیدوارم به آن جا کشیده نشود .با وجود این مجبور هستید که
از دیدگاه یا اعتقادات خود دفاع کنید و در حال انجام این کار باید با
دقت فکر کنید که چرا آن را انجام می دهید .از آن جایی که این برج
بر پولهای شما که در آن با دیگران شریک هستید اثر میگذارد شما
و همسرتان به دنبال چیز بزرگی هستید مانند خرید موتر.
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نوبت مهره های سفید است ،شما باید با
دو حرکت مهره سیاه را مات کنید.
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درایور» و «سم شپرد» ایفای نقش کردهاند.
«الکس گیبنی» ســازنده مســتندهای جنجالی «دروغ
آرمسترانگ» و «پاک شدن :ســاینتالوژی و زندان یک
عقیده» ،با اولین نمایش فلم جدیدش با عنوان «روزهای
صفر» در بخش رقابتی جشــنواره برلین حضور خواهد
داشت.
«تنها در برلین» ســاخته «وینســنت پرز» کارگردان
فرانسوی با بازی «برندون گلیســون»« ،اما تامپسون»
و «دنیل برول» دیگر فلم رقابتی برلین  2016اســت که
اقتباسی از رمان کالسیک نوشته «هانس فاالدا» در سال
 1974و روایتگر داستان واقعی زوجی است که مجموعهای
از اعتراضهای ناشــناس را در جریان جنگ جهانی دوم
علیه نازیها ترتیــب میدهند .پنجمین و آخرین فلمی
که تاکنون در فهرست نامزدهای خرس طالی برلین قرار
گرفته اســت ،درام کانادایی «بوریــس بدون بئاتریس»
ساخته «دنیس کوته» اســت .سه مستند نیز تاکنون در
برنامه نمایش ویژه جشــنواره برلین گنجانده شدهاند که
شامل مستند جنجالی «مایکل مور» تحت عنوان «مکان
حمله بعدی کجاست»« ،موســیقی غریبه ها :یو-یو ما و
گروه جاده ابریشم» به ساخته «مورگان نویل» کارگردان
برنده اســکار مســتند « 20قدم تا آزادی» و همچنین
مستند «فصول در کوئینسی :چهار پرتره از جان برگر» به
کارگردانی مشترک «کالین مککیب»« ،کریستوفر راث»،
«بارتک زیادوس» و «تیلدا سوئینتون» است.

بازی کیت بالنشت در یک فلم ابرقهرمانی

آخرین ـ ابد ـ بینا ـ پاک ـ تباشیر ـ ثامن ـ جمهوری ـ چلچراغ ـ حریم ـ
خانقاه ـ دامنگیر ـ ذریعه ـ راحت ـ زمامدار ـ ژنرال ـ سرک ـ شکل ـ صیاد
ـ ضحاک ـ طومار ـ ظهور ـ عبارت ـ غیبت ـ فرزانه ـ قیادت ـ کاخ ـ گذاره
ـ البد ـ مدار ـ ناب ـ وهم ـ هوا ـ یاوه.

هـ

1982

فهرســتی از پنج فلم رقابتی و سه فلم بخش نمایشهای
ویژه ،شصت و ششمین جشــنواره بینالمللی فلم برلین
اعالم شد.
مسئوالن برگزاری شصت وششمین جشنواره فلم برلین
یکی از مهمترین رویدادهای ســینمایی جهان ،فهرستی
اولیه از پنج فلــم حاضر در بخش رقابتــی این رویداد
ســینمایی را به همراه ســه فلم بخش نمایشهای ویژه
جشنواره را منتشر کردند.
پنج فلمی که تاکنون به عنــوان نامزدهای خرس طالی
برلین شناخته شدهاند ،همگی اولین نمایش جهانی خود
را در این رویداد سینمایی تجربه خواهند کرد و شامل این
م «نابغه» اولین تجربه بلند سینمایی
فلمها میشوند :فل 
«مایکل گرندج» کارگردان سرشناس تئاتر انگلیس با بازی
«کالین فرث»« ،جود ال»« ،نیکل کیدمن»« ،گای پیرس»،
«الئورا لینی» و «دومنیک وســت» ،بر اســاس فلمنامه
اقتباسی نوشــته «جان لوگان» نویسنده فلمنامه «سقوط
آسمانی» ،روایتگر داســتان رابطه میان «توماس وولف»
چهرهسرشناس ادبی با بازی «جود الو» و «مکس پرکینز»
دبیر معروف انتشارات «اسکرایبنر» با بازی «کالین فرث»
است .فلم «ویژه نیمه شب» ســاخته «جف نیکلز» یکی
دیگر از فلمهای بخش رقابتی جشنواره برلین  2016خواهد
بود که داســتان پدر و پسری است که پس از پی بردن به
قدرتهای ویژه پســر فرار میکنند .در این فلم «مایکل
شــنون»« ،جوئل ادگارتون»« ،کریستین دانست»« ،آدام

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.
 6 کلمه :خوب
 12 کلمه :متوسط
 18 کلمه :عالی
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اولین نامزدهای خرس طالی
برلین معرفی شدند
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است ،کریس همسورث همانند قسمتهای پیشین «تور»
در فلم تازه نیز در نقش اســطورهی اسکاندیناوی ظاهر
خواهد شد.
در قسمت سوم «تور» هالک ابرقهرمان دیگر مارول با بازی
مارک روفالو و شخصیت پلید فلم «انتقامجویان» لوکی با
بازی تام هیدلســتون نیز حضور دارند ،اما هنوز مشخص
نیست که بالنشت در این فلم در نقش چه شخصیتی ظاهر
خواهد شد.

اشتیاق ویل اسمیت برای
ریاست جمهوری

ویل اســمیت بازیگر سرشــناس هالیوودی اعالم کرد شاید
مجبور شود برای ریاست جمهوری اقدام کند.
در حالی که این روزها بازار اخبار حول محور ریاست جمهوری
در آمریکا داغ است و هر روز نام کسی مطرح می شود ،ویل
اســمیت اعالم کرد ممکن است برای ریاست جمهوری اقدام
کند .او که در تور اکران فلم جدیدش« ،ضربه مغزی» به ســر
می برد در جلســه پرسش و پاسخ مربوط به فلم گفت که اگر
مردم حرف های دیوانه واری که در مورد مسلمانان یا مسائل
دیگر می زنند را ادامه دهند ممکن است مجبور به حضور در
عرصه سیاست شــود .با ادامه سواالت خبرنگاران که منظور
وی را از عرصه سیاست پرسیدند اسمیت پاسخ داد ،منظوری
جز پست ریاست جمهوری ندارد.
فارغ از این که او یک حرف جدی را در قالب شــوخی بیان
کرد اما اسمیت همیشه هنر پیشــه جاه طلبی بوده .وی می
گوید «:من بــه فرزندانم می گویم ،تا حد امکان غیرواقع بین
باشید و بعد بگردید دنبال راه حل تا چطور آن را واقع بینانه
کنید .همه چیزهای خوبی که اتفاق افتاده اند ،تا قبل از وقوع
غیر واقع بینانه بوده اند .مثال برای من ،فکر کنم بزرگ ترین
سوپراستار سینما بودن دیگر هدف کوچکی است!»
جالب اســت که از االن میان هوادارن اسمیت و کانیه وست
درگیری هایی در فضای مجازی رخ داده .به جز اســمیت که
اخیرا با این شوخی گفت که می خواهد برای ریاست جمهوری
اقدام کند ،چندی پیش کانیه وست رپر سرشناس آمریکایی
هم از عالقه خود برای پست ریاست جمهوری گفته بود .حاال
هواداران در تخیالتشان ،این دو سوپراستار صنعت سرگرمی
آمریکا را رقبای انتخاباتی سال  2020می دانند .جالب این که
هواداران ویل اسمیت در فضای مجازی می گویند« :به کسی
رای دهید که پیــش از این یک بار خودش را با نجات آمریکا
ثابت کرده ...در «روز استقالل» » .که اشاره ای مستقیم به فلم
«روز استقالل» رولند امریش با بازی ویل اسمیت دارد.
ویل اســمیت پنجشنبه شــب ،به خاطر بازی در فلم «ضربه
مغزی» نامزد گولدن گلوب بهترین بازیگر مرد شده است.

برنامه بازنشستگی تارانتینو

کویینتین تارانتینو کارگردان سرشناس و پر حاشیه سینمای
آمریکا از برنامه هایش برای دوران بازنشستگی گفت.
کویینتین تارانتینو کارگردان سرشــناس و برنده اسکار فلم
های «جانگوی رها از بند» و« .لعنتی های بی آبرو» که با فلم
«الپ فیکشن» در یکی از پر حاشیه ترین جشنواره های فلم
کن تاریخ ،نخل طال را هم برده اســت از برنامه هایش برای
دوران بازنشستگی گفت.
تارانتینو که امسال فلم «هشت نفرت انگیز» را روی پرده دارد
می گوید دوست دارد پس از بازنشستگی ،سراغ رمان نویسی
و کارگردانی تئاتر برود .ســال  2012این کارگردان سرشناس
در مصاحبه ای اعالم کرد بعد از ساخت فلم دهمش بازنشست
خواهد شــد و «هشت نفرت انگیز» هشــتمین فلم کارنامه
اوست .با این وجود چندی بعد در مصاحبه با هالیوود ریپورتر
حرف خودش را به نوعی پس گرفت و گفت تا جایی که بتواند
کار خواهد کرد .حاال اما او هنوز معتقد اســت که با فلم دهم
دیگر سراغ سینما نمی آید و می خواهد عالم ادبیات و تئاتر
را هم تجربه کند .شاید منظور وی از کار کردن هم کارگردانی
تئاتر و رمان نویسی باشــد .تارانتینو می گوید دوست دارد
اجرای «هشــت نفرت انگیز» را روی صحنه تئاتر هم داشته
باشد چرا که می خواهد به بقیه بازیگران هم شانس بازی در
نقش های این فلم را بدهد و ببیند آنها چگونه بازی می کنند.
تارانتینو همین طور معتقد است اجرای تئاتر فلم «سنگ های
انباری» ساخته سال  1992خودش هم می تواند جذاب باشد.
کویینتین تارانتینو پنجشنبه شب نامزد جایزه گولدن گلوب
بهترین فلمنامه ارجینال برای فلم «هشت نفرت انگیز» شد.
این فلم همین طــور در بخش بهترین بازیگر نقش مکمل زن
برای جنیفر جیســون لی و بهترین موسیقی متن برای انیو
موریکونه هم نامزد کسب جایزه است.

