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قلب جشنواره سارایوو برای سازنده
«فیلومنا»

رقابت بزرگان سینما برای
شیر طالیی ونیز

جشنواره فلم ونیز فهرست فلمهای هفتادوسومین دوره
از این رویداد ساالنه سینمایی را پنجشنبه اعالم کرد.
قدیمیترین جشنواره ســینمایی جهان با نمایش فلم
موزیکال عاشــقانۀ «الال لَند» شروع به کار خواهد کرد.
این فلم با بازی اما اســتون و رایان گاسلینگ داستان
عشق یک پیانیست سبک جاز به یک بازیگر است.
در بخش رقابتی جشــنواره ونیــز  20فلم از جمله فلم
شب زی» به کارگردانی تام فورد با بازی جیک
«جانوران 
جیلنهال و ایمی آدامز حضور دارند.
شیر طالیی ونیز امسال یک مدعی سرشناس دیگر هم
دارد .امیر کوستوریتســا کارگردان صرب با فلم «در راه
شیری» به جشنواره ونیز میرود .او در این فلم عالوه بر
کارگردانی کنار مونیکا بلوچی بازی میکند.
از دیگر فلمهای حاضر در این بخــش میتواند به فلم
«رسیدن» از دنیس ویلنو کارگردان سرشناس کانادایی،
«بهشــت» از آندره کنچالفسکی کارگردان اهل روسیه
و فلم «گوگرد» از مارتیــن کولهوون کارگردان هالندی
اشاره کرد .آخرین فلم ویم وندرس کارگردان سرشناس
آلمانی و «سفر زمان» از ترنس مالیک نیز در این بخش
حاضر هستند.
«جکی» به کارگردانی پابلو الرایین در آخرین دقایق به
فلمهای بخش رقابتی اضافه شد .این فلم با بازی ناتالی
پورتمن داستان زندگی ژاکلین کندی پس از ترور جان
افکندی را به تصویر میکشد.

آلبرتو باربرا مدیر هنری جشــنواره گفت که فلمهای
حاضر در ایــن دورۀ جشــنواره از موضوعات جهانی
میگویند اما دیدگاهشــان به زندگی روزمره ،خشونت
و فقر نسبت به دورههای پیشین کمتر گرافیکی است.
اینبار فلمســازان برای پرداختن به موضوعات مهم از
خشونت موجود در واقعیت فاصله میگیرند».
در این دوره از جشــنواره دو قســمت از سریال کوتاه
«پاپ جوان» به کارگردانی پائولو سورنتینو نیز در بخش
خارج از رقابت نمایش داده میشــوند .در این سریال
جود ال نقش پاپ پیوس ســیزدهم را بازی میکند .در
همین بخش از جشــنواره فلم جدید مل گیبســون با
عنوان «ستیغ ارهای» نیز به نمایش درمیآید .این فلم
داســتان واقعی یک پزشــک در جنگ جهانی دوم را
روایت میکند که حاضر نشــد سالح حمل کند اما جان
بسیاری از همرزمانش را نجات داد.
در اختتامیه جشــنواره فلم ونیز فلم «هفت دالور» به
کارگردانــی آنتونی فوکوآ نمایش داده میشــود .این
فلم با بازی دنزل واشــنگتن ،کریس پرت و ایتن هاوک
بازســازی یک فلم قدیمی درباره گروهی هفتتیرکش
است که برای حفاظت از یک شهر برابر دزدان استخدام
میشوند.
سم مندس کارگردان بریتانیایی فلمهایی مانند «اسکای
فال» و «اسپکتر» ریاســت هئیت داوران این دوره از
جشنواره را برعهده دارد.

«بری» به جای تعداد زیادی از شخصیتهای زن و مرد
از جمله «پت پســتچی»« ،خانم گوگینز»« ،تد گلن»،
«الف تامپسون»« ،دوروتی تامپســون»« ،پیترتیمز»،
«جولیا پوتج»« ،آرتور ســلبی»« ،سیلویا گیلبرستون»
و  ...صحبت کرد.
این هنرمند در حوزه خوانندگی هم فعال بود و به همراه
«فرد آستر» و «بینگ کراسبی» یک آلبوم منتشر کرد.
«بری» در چند سریال تلویزیونی دیگر همچون «جشن
کریسمس» ایفای نقش کرده بود.
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آنالین ،جیمز ون برای کارگردانــی «آکوامن» انتخاب
شده اســت .او در کارنامه اش قسمت هشتم «سریع و
آتشی» و «احضار روح » را دارد.
با انتخاب او برای کارگردانی «آکوامن» ،می توان پیش
بینی کرد که این فلم فروش باالیی در جدول گیشــه
نمایش ســینماها خواهد کرد .در حال حاضر ،اطالعی
از خط اصلی داســتان فلم در دســت نیست .اما می
توان حدس زد کاراکتر ابرقهرمان داســتان ،با گروهی
از موجودات پرقدرت به مبــارزه برمی خیزد .کاراکتر
ابرقهرمان آکوامن ،در کنار بقیه ابرقهرمانان شــرکت
دی سی کامیکز در فلم کمیک استریپی «لیگ عدالت»
حضور دارد .این فلم را زک اشنایدر کارگردانی می کند.

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.
 5کلمه :خوب
 10کلمه :متوسط
 15کلمه :عالی

جواب هدف

کاراکتر ابرقهرمان آکوامــن به صورت کاراکتر اصلی و
محوری یک فلم مستقل کمیک استریپی و اکشن درمی
آید .ویل بیل برای نگارش فلم نامه قسمت اول مجموعه
فلم «آکوامن» انتخاب شد .او فلم نامه خود را تا دو ماه
دیگر آماده می کند .این در حالی است که تا قبل از این،
شرکت دی سی کامیکز چند طرحی را که برای این فلم
نوشته شــده بود ،رد کرده است .مدیران این شرکت با
اطمینان می گویند فلم نامــه ای که بیل ویل برای آن
ها می نویسد ،تبدیل به فلم ســینمایی خواهد شد.از
سال  2014تا به حال ،کمپانی برادران وارنر و شرکت دی
ســی کامیکز به دنبال تولید یک فلم مستقل سینمایی
براســاس شــخصیت آکوامن بوده اند .به نوشته امپایر

 بازی با اعداد
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با فلــم «روابط خطرناک» رقم خــورد« .فریرز» با این
اثر در  6بخش جوایــز آکادمی اســکار نامزد جایزه
شــد .تهیهکنندگی فلم «جیببرهــا»ی او را «مارتین
اسکورسیزی» برعهده داشــت .این کار در سال ۱۹۹۱
نامزد دریافت اســکار بهترین کارگردانی شــد .جایزه
خرس نقرهای جشــنواره برلین به فلم «The Hi Lo
 »Countryاین کارگردان انگلیسی اعطا شد.
او در ســال  ۲۰۰۵در فلــم «خانم هندرســون تقدیم
میکند» از «جودی دنچ» و «باب هاسکینز» بازی گرفت.
فلم «ملکه» او دومین نامزدی اسکار را برایش رقم زد و
جایزه اسکار بهترین بازیگر نقش اول زن را برای «هلن
میرن» به ارمغان آورد.
«گوشهایت را تیز کن»« ،وفــاداری بزرگ»« ،والتر»،
«روابط خطرناک» و «ملکــه» از معروفترین فلمهای
این کارگردان هســتند« .فیلومنا» فلم ســال ۲۰۱۳
«فریرز» بود که «جودی دنچ» و «اســتیو گوگن» در آن
درخشــیدند .این اثر جایزه «بفتا»ی بهترین فلمنامه و
چهار نامزدی اسکار را برای «فریرز» به ارمغان آورد.
«استفن فریرز» در «ویکتوریا و عبدل» جدیدترین کار
ســینماییاش دوباره از «جودی دنچ» بازی گرفته .این
فلم که درباره ملکه «ویکتوریا» ســاخته میشود ،قرار
است سال  ۲۰۱۷بر پرده سینماها ظاهر شود.

«آکوامن» به دنبال استقالل

صداپیشه«پتپستچی»درگذشت

«کن بری» صداپیشه نقش اصلی انیمیشن خاطرهانگیز
«آقای پستچی» در سن  83سالگی درگذشت.
«گاردین» نوشــت« :کن بری» که از سال  1981تا 2005
به جای «پت پستچی» و چندین شخصیت دیگر در این
ســریال کارتونی صحبت میکرد ،در سن  83سالگی بر
اثر سرطان کبد درگذشت.
«بری» صداپیشه انگلیســی با نام اصلی «لزلی هیوم»
سال  1933متولد شــد .او در این سریال ترانه اصلی را
خواند و راوی داستان بود.

«اســتفن فریرز» کارگردان مطرح انگلیســی نشان
افتخاری قلب جشنواره فلم «سارایوورا» دریافت میکند.
«اسکرین دیلی» نوشــت«:فلورانس فاستر جنکینس»
جدیدترین فلــم «اســتفن فریرز» در ســالن روباز
بیستودومین جشــنواره فلم «ســارایوو»ی بوسنی
هرزگوین نمایش داده میشــود و این فلمســاز جایزه
افتخاری قلب این جشنواره را به خود اختصاص داد.
«فریرز» پیــش از این در ســال  ۲۰۰۲نیز از ســوی
برگزارکنندگان این جشــنواره مورد تقدیر قرار گرفته
بود« .مریل استریپ» و «هیو گرنت» در جدیدترین فلم
اکرانشده از او هنرنمایی کردهاند.
پیش از کارگردان «ملکه» و «فیلومنا» ،چهرههای هنری
دیگری همچون «آنجلینا جولی»« ،بنســیو دلتورو»،
«گال گارسیا برنال» و «مایک لی» این جایزه را دریافت
کردهاند.
این فلمساز انگلیسی کار خود را از سریالهای تلویزیونی
شروع کرد و با فلمنامهنویسان صاحبنامی چون «دیون
هر»« ،آلن بنت» و «تام استوپارد» همکاری داشت .وی
در سال  ۱۹۸۵با فلم «رختشویخانه زیبای من» که متن
آن توسط «حنیف قریشی» نویسنده معروف به نگارش
درآمده بود ،در بخش بهترین فلمنامه اسکار نامزد شد.
اولین حضور او در ســینمایی هالیوود ،در سال ۱۹۸۹

ز

د

ا

س

ت

ا

ن

ط

ب

ق

ا

ث

ن

ن

و

ت

و

ژ

ه

ل

ی

ا

غ

ظ

د

ا

ژ

ف

ف

گ

د

ع

ب

ت

ن

ه

ا

ش

پ

ا

ا

ط

ن

ت

ن

آ

ا

ب

ن

ف

ق

ر

آ

د

ب

د

د

ه

د

ذ

ا

ا

د

ظ

ی

و

ا

ض

ر

د

ی

ا

ب

ل

ی

ط

ه

ش

ی

ر

گ

ن

ل

ج

ر

گ

م

ا

ک

ر

ا

ز

ا

ا

ک

ض

ه

ژ

ی

ه

م

ا

گ

ن

ه

م

ف

ح

م

ذ

ر

ب

و

ن

ص

خ

و

ر

ا

ک

آ

چ

ن

ا

ر

ج

ا

ت

ژ

ف

غ

م

ع

ق

ی

د

ه

ج

ن

ک

ش

ژ

آ

ت

میزان

حمل

هر حرف محبت آميزي احساســات شما را بر مي انگيزد .همسرتان
شاداب است و كارهاي جالبي انجام مي دهد كه شما را شگفت زده
مي كند .سعي كنيد همه چيز را ساده بگيريد.

ثور

دو راه دارید یکی از آنها را قب ً
ال طی کرده اید و می دانید که نتیجه
اش چیست می دانید که به احساس ناخوشایندی و نارضایتی ختم
می شود .دیگری می تواند شما را درگیر برنامههای با ارزش و مفهوم
جدیدی از عشــق کند .عالوه بر این که حسی از رضایت و لذت به
شما دست می دهد.

جوزا

بر روابط دوســتي ،روابط آشــنايي و همكاري تاكيــد وجود دارد
طرفداران زيادي داريد .افرادي كه در فعاليت هاي گروهي شــركت
دارند حتم ُا موفق مي شوند افراد جالب و جديدي را مالقات ميكنيد
بنابراين مي توانيد انتظار اتفاقات زيادي را داشته باشيد.

سرطان

دوســت دارید بعد از این فعالیت ها کمی استراحت کنید و دوست
دارید در خانه بمانیــد و لذت ببرید .اگر همســرتان هنوز از این
جابجایی سردرگم اســت و به دنبال چیزی می گردد می توانید به
او کمک کنید.

اسد

امروز مراقب باشيد ،چرا كه افكارتان تغييري اساسي كرده و ممكن
است باعث ناراحتي و افســردگي شما شود .اين فرد ،شما نيستيد،
چرا كه شما معموالً بسيار پرحرارت و پرجنب و جوش هستيد .پس
ممكن است شروع به مجازات خود كرده و باور كنيد كه به طور قطع
اوضاع به همين بدي است كه شما فكر مي كنيد.

سنبله

امروز بسیار جدی و منطقی هستید .در حال حاضر به دنیای اطراف
منطقی نگاه میکنید مخصوص ًا در مورد امیدها و آرزوهای آینده .اما
سعی کنید افراط نکنید.

جیمز باند سابق علیه
گروگان گیرها

امروز شما بیشــتر از دیروز در چهارچوب ذهنی آرامی به سر می
برید ولی هنوز نگرانی ها و شــکها شما را می آزارند .سعی کنید
با تمرکــز روی کاری که در حال انجامش هســتید ،این افکار را
ازسرتان بیرون بریزید ،این تنها راه موفقیت شما در این کار است.
در حال حاضر شما بسیار متمرکز و مصمم هستید ،پس همه انرژی
و ایمان درونی که دارید برای مقابله با کارهایی که پیش رو دارید،
یک جا جمع کنید .اکنون زمان تسلیم نیست.

عقرب

از محیط اطراف کام ً
ال با خبر هستید .می توانید خودتان را درگیر
مسائل روحی کنید و یا به مسائل احساسی مشغول شوید .اگر در
مورد موضوعی مطمئن نیستید به ندای درونتان گوش دهید.

قوس

امروز يك حالت مرموز و اسرارآميز دارد و شما در معرض ريسك
از دست دادن شخصي هستيد اگر هر دو با يكديگر صادق نباشيد.
هر كاري مي كنيد مواظب باشيد به هيچ وجه سعي نكنيد همديگر
را بازيچه قرار دهيد.

جدی

شهرت زياد در كاري و فعال بودن داريد اما به امنيت خانواده نيز
به همان اندازه اهميت مــي دهيد .امروز از انجام كارهاي روزمره
عادي با خانواده خوشحال مي شويد و اين موضوع با ارزش است.

دلو

قلب شما فلزیست ،اما ساخته شده از طال ،یعنی گاه غرور بی اندازه
و خود پســندی راه منطق را میبندد .مشکلی که عاطفه و احساس
دوست داشتن را به کدورت و دشمنی تبدیل کرده است ،با پوشیدن
زره و به دست گرفتن سپر و شمشیر ،حل نخواهد شد .با شهامت باید
مسؤولیت خود را بر دوش بگیرید و گام اول آشتی را بر دارید.

حوت

امروز فعالیت های گروهی دارای اهمیت زیادی هســتند .مهم
نیست که خودتان در آنها نقش داشــته باشید یا تنها تشویق
کننده باشید امروز برایتان خوب است و به افرادی که برایتان
مهم هستند نزدیکتر هستید.
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نوبت مهره های سفید است ،شما باید با
دو حرکت مهره سیاه را مات کنید.
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اسب را در خانه  a 5حرکت دهید.
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پیرس برازنان جیمز باند سابق ســینما ،راهی یکی از بزرگ
ترین استادیوم های ورزشی شهر لندن می شود تا با گروهی
گروگان گیر مبارزه کند.
فلم تازه این بازیگر «امتیاز نهایی» نام دارد که هشتم آگست
در استادیوم اوپیون پارک لندن جلوی دوربین می رود.
فلم نامه این اکشن ماجراجویانه و دلهره آور را جاناتان لینچ
نوشته و آن را اسکات مان کارگردانی خواهد کرد.
بخش اعظم صحنه های فلم در اســتادیوم ورزشی مسابقات
فوتبال فلم برداری می شود و به قول معروف ،تک لوکیشنی
است.
به نوشته هالیوود ریپورتر ،داســتان «امتیاز نهایی» در باره
گروهی از جنایت کاران تا دندان مسلح است ،که تماشاگران
یک استادیوم ورزشی را به گروگان می گیرند.
این گروگان گیری در جریان یک مسابقه مهم ورزشی اتفاق
می افتــد و گروگان گیران برای آزادی  35هزار تماشــاچی
حاضر در استادیوم ،درخواست مبلغی کالن می کنند.
یک نظامی بازنشســته که در اســتادیوم حضور دارد باید
از تمامی توانایی های خود اســتفاده کند ،تا ضمن مقابله با
گروگان گیرها جان تماشاگران را نجات دهد.
برای این که بار عاطفی داستان فلم افزایش یابد ،دختر جوان
فرمانده این نظامی سابق هم در بین گروگان ها حضور دارد.
دیو باتیستا قهرمان ورزشی سابق جهان ،نقش مقابل برازنان
را در این اکشــن دلهره آور بازی می کنــد .او رئیس گروه
گروگان گیرهاست.
شرکت مســتقل فلم سازی ســیگنیچر اینترتینمنت ،تهیه
کننده «امتیاز نهایی» اســت و آن را با هزینه ای  50میلیون
دالری تولید می کند.

جدیدترین فلم های
سینمایی دنیا اینجاست

کیث کیمبل ،از وبسایت متاکریتیک هر هفته آخرین اخبار،
آپدیت ها ،تریلرها و مطالب مربوط به فلم های ســینمایی که
قرار اســت در طول ماه های آینده روی پرده سینماهای دنیا
بروند را گردآوری و منتشــر می کند .متاکریتیک وبسایتی
تجاری اســت که نقدهای منتقدین در خصــوص فلم های
ســینمایی ،بازی ها ،آلبوم های موسیقی ،سریال ها ،دی وی
دی هــا و اخیرا ً کتاب ها را جمع آوری می نماید .بنابراین می
توانید موثق ترین اخبــار در مورد فلم های مورد عالقه خود
و ستاره هایی که قرار اســت در این فلم ها بازی کنند را در
اینجا بخوانید.
فلم «هفــت دالور» ( )The Magnificent Sevenســاخته
آنتوان فوکوا و محصول ســال  ،2016نسخه بازخلقشده ای
از فلم «هفت دالور» جان اســترجس است که در سال 1960
ســاخته شــد که خود این فلم نیز در اصل برداشتی آزاد از
فلم به یادماندنی و حماســی «هفت سامورایی» ساخته آکیرا
کوروســاوا در سال  1954است .نســخه ای که فوکوآ آن را
کارگردانی کرده ســتاره هایی مانند دنزل واشینگتن ،کریس
پرت ،ایثان هاوک ،وینســنت دونوفریــو ،بیونگ-هون لی،
مانوئل گارسیا-رولفو و مارتین سنسمایر را در تیم بازیگران
خود دارد.
جان لی هنکاک ،ریچارد ونک و نیک پیتزوالتو داستان آن را
نوشته اند و ماجرای آن درباره هفت نفری است که از دهکده
ای در مقابل فــردی به نام بارتولوموف بــوگ (با بازی پیتر
سارسگارد) و آدم هایش محافظت می کنند.
فلم «هفت دالور» با بازیگــران دیگری از جمله هیلی بنت،
مت بومر ،کم جیگاندت و وینی جونز ،روز  23ســپتمبر 2016
اکران می شود.
«سوســیس پارتی» ( )Sausage Partyانیمیشــنی درباره
غذاهای سوپرمارکتی اســت و اینکه وقتی می فهمند بعد از
خریداری شدن توسط مشتریان خوشــحال ،قرار است چه
اتفاقی برای آنها رخ دهد.
نویسندگان این انیمیشن سث روگن و اوان گلدبرگ هستند
و کنراد ورنــون و گرگ تیرنــان آن را کارگردانی کرده اند.
صداپیشگان این انیمیشن که قرار است  12اگست  2016اکران
شود عبارتند از سث روگن ،کریستن ویگ ،جونا هیل ،جیمز
فرانکو ،مایکل سرا ،پل راد ،ادوارد نورتون ،بیل هیدر و سلما
هایک .این فلم پس از نمایش در جشــنواره  SXSWنقدهای
خوبی دریافت کرد.
فلم سینمایی درام ،مهیج و اســرارآمیز «دختری در قطار»
( )The Girl on the Trainکــه اقتباســی از رمان پائوال
هاوکینز اســت ،روز هفتم اکتبر  2016بــه اکران عمومی در
خواهد آمد .این فلم داســتان دختری به نام ریچل (با بازی
امیلی بالنت) را تعریــف می کند که به الکل اعتیاد دارد و به
خاطر طالقش کام ً
ال در هم ریخته و ناراحت است.
وی هر روز بــا قطار به محل کارش مــی رود و در طول راه
درباره زوجــی که در خانه ای در کنــار راه قطار زندگی می
کنند رویاپردازی می کند .ولی یک روز اتفاق شــوکه کننده
ای برایش می افتد و او خودش را در وسط معمایی می یابد که
برای آن اص ً
ال آمادگی ندارد.
فلم «دختری در قطار» به کارگردانی تیت تیلور و با بازیگرانی
همچون هیلی بنت ،لوک اوانز ،ربهکا فرگوســن ،لورا پرپون،
ادگار رامیرز ،الیســون جانی ،جاستین ثیرو و لیزا کودرو ،می
تواند تبدیل به فلمی همانند «دختر گمشده» ( )Gone Girlو
با موفقیتی نظیر آن شود.
تای وســت ،کارگردان فلم هایی همچون «خانه شــیطان»
(« ،)The House of the Devilمســافرخانهداران» (The
 )Innkeepersو «هفت آئیــن» ( )The Sacramentبا فلم
جدیدش که «در دره خشونت» ()In a Valley of Violence
نام دارد ،از ژانر وحشــت به ژانر وسترن گذار کرده است .این
فلم که روز  21اکتبر اکران می شــود ،درباره مردی آواره (با
بازی ایتان هاوک) اســت که وارد دهکده دنتون می شود و
با گیلی (جیمز رانسون) پســر مارشال (با بازی جان تراولتا)
درگیر می شــود .طبق نقدهای اولیه ،ایــن فلم آمیزه ای از
خشونت و طنز است.
در یکی از دو فلمی که امســال در جشنواره ساندنس درباره
کریســتین چاباک اکران شد ،کیت لین شیل نقش کریستین
را در فلم ســینمایی»کیت نقش کریستین را بازی می کند»
( )Kate Plays Christineایفا می کند ،گزارشگر خبری که
در سال  1974خودکشی کرد.
این فلم غیرتخیلی توســط رابرت گرین کارگردانی شده و
فلمنامه آن را نیز خودش نوشــته است .گرین در این فلم،
مانند فلم قبلی اش نیز که جایزه ویژه هیئت داوران را برای
فلمنامه نویســی برد ،معنا و تأثیر واقعیت ،عملکرد ،مهارت
و دیدگاه را بررســی می کند و کیت بــه کاوش در زندگی
کریســتین می پردازد تا نقــش او را در یک فلم بازی کند.
این فلم که نقدهای اولیه عالی دریافت کرده اســت ،روز 24
اگست  2016اکران می شود.

