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تجلیل از اندرو گارفیلد در جشنواره
سینمایی پالم اسپرینگز

مدال افتخار دیگری برای
تونی موریسون

«تونی موریسون»  ۸۵ساله به پاس یک عمر دستاورد
ادبی ،برنده مدال «امرسون ـ تارو» شد.
مجله «نورث داالس» نوشــت :مدال «امرسون ـ تارو»
که از سال  ۱۹۸۵راهاندازی شده و تاکنون به چهرههای
شــاخصی چون «رابرت فراســت»« ،تی.اس الیوت»
و «نورمن میلر» اعطا شــده ،در ایــن دوره به «تونی
موریسون» نویســنده رنگینپوست برنده نوبل ادبیات
تعلق گرفــت .این مدال که یک عمر دســتاورد ادبی
«موریسون» را پاس میدارد ،اپریل  ۲۰۱۷طی مراسمی
رسمی در ماساچوست ،از سوی آکادمی علوم و هنرهای

آمریکایی به گردن او آویخته خواهد
شد.
«جاناتان فانتــون» دبیر این آکادمی
درباره برنده امســال کــه خود نیز از
اعضای این آکادمی اســت ،گفت :ما
از «موریســون» به پاس درخشش در
حوزه انســانی و تعهد او به آرمانهای
آکادمی علوم و هنرهــای آمریکایی،
تجلیل میکنیم.
مدال «امرسون ـ تارو» در سال ۱۹۵۸
بنیان نهاده شده و به کل دستاوردها و
فعالیتهای یک فرد در حوزه ادبیات
تعلــق میگیرد« .تــی.اس .الیوت»،
«رابرت فراســت»« ،فیلیپ راث»« ،کاترین آنه پورتر»
و «سول بیلو» از برندگان پیشین این جایزه بودهاند.
«تونی موریسون» نویسنده و استاد دانشگاه است که
تاکنون جایزههایی چون نوبل ادبیات و پولیتزر را از آن
خود کرده اســت .از او بهعنوان نویسندهای یاد شده
که رمانهایش سرشــار از نیروهای بصری و مضامین
شاعرانه هســتند و به واقعیت زندگی آمریکایی جان
میبخشــند« .دلبند»« ،آبیترین چشــم«« ،عشق»،
«سرود سلیمان»« ،خانه» و «یک بخشش» از مهمترین
رمانهای «موریسون» هستند.

«مایکل فستبندر» آدم برفی سینمای
هالیوود میشود

فلم ســینمایی «آدم برفی» آخرین ســاخته «توماس
آلفردسون»  13اکتبر سال  2017اکران می شود.
فلم ســینمایی «آدم برفی» آخرین ســاخته «توماس
آلفردســون»  13اکتبر ســال  2017اکران خود را در
سینماهای امریکای شمالی آغاز می کند.
«توماس آلفردسون» که پیش از این به خاطر کارگردانی
فلم «بگدار فرد درست وارد شود»
نامزد جوایزی همچون گلدن گالب
شده بود این بار با داستانی جنایی
به سینما بازگشته است.
مایکل فاســبندر ،ربکا فرگوسن،
شارلوت گنزبور ،جی.کی .سیمونز
و وال کیلمر در این فلم یه ایفای
نقش می پردازند.
«آدم برفــی» درامی جنایی بوده
که به تعقیــب و گریز های خاص
این ژانر می پــردازد .در این فلم
یــک کارآگاه دائمالخمر ناروژی
شروع به تحقیق برای پیدا کردن
بزرگترین قاتل ســریالی کشور
میکند اما مصــرف بیش از حد

باعث ایجاد خلل در ادامه پیگیری پرونده می شود.
بعــد از فلم «بندزن خیاط ســرباز جاســوس» که به
عنــوان یکی از بهتریــن فلمهای دهه اخیر ســینما
شناخته میشــود ،خبری از توماس آلفردسون نبود تا
اینکه امسال با ساخت یک فلم جنایی با نقشآفرینی
فاسبندر دوباره به سینماها باز خواهد گشت.
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 ، To Find Themکاترین واتراســتون (Katherine
 .)Waterstonطبق گزاراشــات نقــش فرانکو در فلم
جدید اسکات ،کوتاه اما تاثیرگذار خواهد بود و با توجه
به حضور او در قســمتهای اولیه فلم ،به نظر میرسد
شــخصیت او پایانی غم انگیز را تجربه خواهد کرد .در
مصاحبه اخیر با  WGTCپیرامون فلم جدیدش با برایان
کرنستون ( )Bryan Cranstonتحت عنوان ? Why
 ،Himفرانکو اخبار موجــود پیرامون حضورش در فلم
«پیمان» را تایید کرد .

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

 جواب بازی با اعداد
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زیادی دارد .گارفیلد  ۳۳ساله به تازگی برای همین نقش
از آکادمی فلم اســترالیا نیز جایزه بهترین بازیگر نقش
اول را دریافت کرد.
جشــنواره یبنالمللی فلم پالم اســپرینگز امسال از
کیســی افلک ،آنت بنینگ و ماهرشاال علی و بازیگران
فلم «ارقام پنهان» نیز تجلیل میکند .مراســم تجلیل
از این بازیگران  ۲جنوری در مرکز گردهماییهای پالم
اسپرینگز برگزار میشود .امســال بیست و هشتمین
دوره این جشنواره برگزار میشود.

جیمز فرانکو در فلم Alien:
 Covenantحضور خواهد داشت

ریدلی اسکات ( )Ridley Scottبار دیگر
قصد دارد با فلــم Alien: Covenant
«بیگانه :پیمان» به دنیای فلمهای «بیگانه»
بازگردد ،فلمی که داستان آن چیزی حدود
ده سال بعد از اتفاقات فلم Prometheus
جریان خواهد داشت .فلم جدید اسکات
در دنیایی «تاریک و بسیار خطرناک» (به
احتمال زیاد ســیاره انجینیران) جریان
خواهد داشــت که به صورت گســترده
خالــی از زندگی شدهاســت .گروهی از
انسانها در ســفینه فضایی تحت عنوان
«پیمان» در این فلم با شخصیت اندروید،
دیوید با بازی مایکل فسبندر (Michael
 )Fassbenderو بــه احتمال زیاد ،موجوداتی به غایت
ناخوشــایند روبرو خواهند شد .چند روز پیش شایعاتی
پیرامون حضور جیمز فرانکــو ( )James Francoدر
این فلم مطرح شــدهبود که به تازگــی این موضوع به
صورت رسمی توسط خود بازیگر تایید شدهاست .شایعه
منتشر شــده به این موضوع اشاره داشت که فرانکو در
این فلم نقش برانسون را خواهد داشت ،کاپیتان سفینه
فضایی «پیمان» و همسر شــخصیت اصلی فلم دنیلز با
بازی ســتاره فلم Fantastic Beasts And Where

 بازی با اعداد

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

جواب هدف

اندرو گارفیلد بازیگر سینما از جشنواره
بینالمللی فلم پالم اســپرینگز جایزه
میگیرد.
انــدرو گارفیلد بــا دریافــت جایزه
اســپاتالیت از جشــنواره بینالمللی
فلم پالم اســپرینگز تجلیل میشود .او
برای بازی در فلم «ســتیغ ارهای» مورد
قدردانی قرار میگیرد.
این فلم ســاخته مل گیبسون و درامی
اســت که برمبنای زندگی واقعی یک
پزشک ارتش به نام دزموند داس ساخته
شده است .او که در یکی از خونینترین
نبردهای جنگ جهانی دوم در جبههها
حاضر بود حاضر نشــد اسلحه به دست
بگیرد و به جای آن جان دهها نفر را نجات داد .گارفیلد
اولین چهرهای است که مدال کنگره را در این جشنواره
دریافــت میکند .گارفیلد برای بازی در فلم «ســتیغ
ارهای» به تازگی نامزد دریافت جایزه گلدن گلوب شده
و از سوی انجمن بازیگران آمریکا نیز در فهرست نامزد
بهترین بازیگران سال جای گرفت .او که سال موفقی را
پشت سر گذاشته در فلم «سکوت» مارتین اسکورسیزی
در نقش یک کشیش مسیحی در قرن هفدهم در جاپان
بازی کرده اســت .این فلم نیز امیــد به دریافت جوایز
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میزان

حمل

امروز ميتوانيد بــه خودتان خوش بگذرانيــد .فعاليت كنيد و از
انرژيتان استفاده كنيد و تا جايي كه ميتوانيد افراد جديدي ببيند.
در اين زمان مسایل احساسي مهمي اتفاق ميافتد.

ثور

امروز ممکن است یکی از همکارانتان کمکی از شما بخواهد چه در
انجام میزان زیادی کارها و چه تنها در یک راهنمایی ساده .شما امروز
قادرید که خیلی مصمم عمل کرده و با واقعیتها روبرو شوید و آنها
واقع ًا این حالت شما را میستایند .صحبتهایی از افزایش حقوق و یا
گرفتن کمک هزینه نیز وجود دارد پس گوشهایتان را تیز کنید.

عقرب

در حال حاضر در هیچ کاری تأخیر وجود ندارد که حوصلهتان ســر
برود .تصمیم دارید کاری را عملی کنید و شرایطی را که در حال حاضر
ایجاد میشود .شروعی تازه را برایتان فراهم میکند.

امروز می توانید بســیار جذاب باشــید ،اما مراقب باشید؛ زیرا
یک نفر احســاس میکند مورد بیتوجهی قرار گرفته است .فکر
میکنید بهتر است کارها در کنترل شما باشند .بهتراست در مورد
افکارتان بیشتر فکر کنید و تجدید نظر کنید.

اين قسمت از چارت شما مربوط به كار سخت ميباشد .البته شما هيچ
وقت از اين موضوع نميترسيد .اگر همكاری داريد و به كمك احتياج
داريد ميتوانيد از اوتقاضای کمک كنيد.

به شــما توصيه ميشود كه تا جایي كه ميتوانيد تنها باشيدچون
با كوچكترين ناماليمتي ممكن اســت از صحنه فرار کنید .سعي
كنيد خيلي مســايل را بدل نگيريد چون آنقدرها ارزش ناراحت
شدن ندارند .بايد مراقب سالمتی خود نيز باشيد ،چون احساسات
شديدي در بدن خود حس خواهيد كرد.

جوزا

سرطان

یک دوست یا آشــنا تصمیم میگیرد به شما زنگ بزند .اگر تلفن یا
آدرس آنها را گم کردهاید ،از تماس آنها خوشحال می شوید .از این
که ارتباط تان با آنها قطع شده است ناراحتاید.

اسد

قوس

جدی

اكنون به نقشــههاي آيندهتان فكر كنيد .اما ســعي كنيد اين
برنامهريزي براي آينده مانع از تفريح بادوستانتان نشود .زماني
كه خورشــيد در چنين موقعيتي قرار دارد ،اگر تصمي داريد كه
عشــقي پيدا كنيد ،اين بهترين زمان براي پيدا كردن عشــقي
مناسب است.

امروز روزي نيســت كه حســادت و حس مالكيت طلبي كسي را
برانگيزيــد .اگر كه ميتوانيد به او كمك كنيد ،چرا كه او با خشــم
و كينه توزي زياد واكنش نشــان خواهد داد .اگر شما بيدي نيستيد
كه از اين بادها بلرزيد ،تمام سعي خود را بكنيد كه احساساتتان را
كنترل كنيد و چيزي نگوئيد و كاري نكنيد كه اوضاع را خرابتر از
اين كه هست ،بكنيد.

دلو

امروز از غیبت کردن لذت میبرید .دوســت ندارید کار جدی انجام
دهید ،اما در عین حال دوســت ندارید یک جا بیکار بنیشینید .هر
کاری میکنید مراقب زنگ تلفن باشید؛ زیرا خبر جالبی میشنوید
یا شاید به یک مهمانی دعوت شوید.

حوت

سنبله

امروز سعی کنید دوستان و مادیات را تا جایی که میتوانید از هم
دور نگه دارید و گرنه کشمکش خواهید داشت .به هر حال شاید
به این نتیجه برسید که اگر به مشکالت اجازه دهید راه خودشان
را بروند و یا اینکه مشکالتی که با دیگران دارید را نادیده بگیرید
و وانمود کنید که اتفاقی نیافتاده اســت در مورد آنها بحث کنید.
اگر بتوانید اوضاع را روبراه کنید میتوانید به جلو حرکت کنید.

امروز زندگی قدری آرامتر میشــود .اما این بدین معنی نیست که
پیشرفت برای شما متوقف شده است برعکس شما میتوانید چند
هفته آینده مقداری ارتباط تماشایی داشته باشید.
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قلعه را در خانه  G 5حرکت دهید.
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بدترین انتخابهای

سینمای سال  ۲۰۱۶کدامند؟

منتقدان نشریه هالیوود ریپورتر بدترین انتخابهای سینمایی
سال  ۲۰۱۶میالدی را معرفی کردند.
در حالیکه تنها چند روز دیگر تا شــروع سال  2017میالدی
باقی نمانده است ،منتقدان نشریه سینمایی هالیوود ریپورتر،
اســامی  10فلم را به عنوان بدترینهای سال  2016میالدی
معرفی کردند:
وجود شخصیتهای غیرقابل باور در فلم سینمایی «خانواده
هوالر»:
فلم خانوادگی «هوالرها» به کارگردانی «جان کراسینسکی»
 ،بازیگر  36ســاله آمریکایی ،داستان زندگی یک نویسنده
جوان نیویورکی اســت که با شــنیدن خبر بیماری سخت
مادرش به زادگاهش بازمی گردد و با ورود به خانه در طوفانی
از خاطرات گذشته ،خانواده و مکتب غرق می شود.
منتقدان ســینمایی هالیوود ریپورتر تالش «کراسینسکی»
برای در کنار هم قرار دادن شخصیتهای خندهدار و در عین
حال صمیمی و بیریا فلم تالشی بیهوده دانسته که در نهایت
«خانــواده هوالر» را به فلمی ناموفق و نه چندان ارزشــمند
تبدیل کرده است.
«کراسینسکی» خود در این فلم نقش اصلی را به عهده دارد.
او درباره فلم «خانــواده هوالر» میگوید :فلم های خانوادگی
زیادی ساخته شده است .این یکی کمی متفاوت و خنده آور
است .ساختن فلم از این نظر برای من مهم بود که به نظرم از
این دست فلم های خانوادگی به اندازه کافی نداریم در دنیای
امروز باید به داستانگویی ساده ،قوی و کالسیک مانند روایت
های خانودگی بیشتر بپردازیم.
این فلم مســتقل و کم بودجه دومین تجربه کارگردان «جان
کراسینسکی» است.
این فلم در سینماهای آمریکا به نمایش درآمده ولی نتوانسته
توجه منتقدان را به خود جلب کند.
بازی «براد پیت» در فلم سینمایی «متفقین»:
فلم ســینمایی «متفقین» به کارگردانی «رابرت زمهکیس»
داســتان دو آدمکش به نامهای «مکس واتان» (با بازی برد
پیت) و «ماریان بوسهژوق» (با بازی ماریون کوتیار) است که
در طی مأموریتی برای کشتن یک مقام آلمانی عاشق یکدیگر
میشوند.
نشریه «هالیوود ریپورتر» بازگشت «براد پیت» به نقش یک
جاســوس در فلمی با موضوع جنگ جهانی دوم را اشتباهی
بزرگ دانسته که به گونهای آن را تکرار اشتباه فلمهای چون
«لعنتیهای مفتضح» و «خشم» دانسته است.
«متفقین» با بودجهای بالغ بر  85میلیون دالر ســاخته شده
و بازیگران دیگری چــون «لیزی کاپالن»« ،جرید هاریس» و
«سایمن مکبرنی» در آن ایفای نقش کردهاند.
شخصت نفرتانگیز «لکس لوتر» با بازی «جسی آیزنبرگ» در
فلم سینمایی «بتمن در برابر سوپرمن :طلوع عدالت»:
فلم ابرقهرمانــه و آمریکایی «بتمن در برابر ســوپرمن» به
کارگردانی « زاک اســنایدر» و نویسندگی مشترک «دیوید
اس .گویر» و «کریس تریو» ساخته شده است.
در این فلم بازیگــران مطرحی چون بن افلک ،هنری کاویل،
گل گدوت ،امی آدامز ،الرنس فیشــبرن ،دایان لین ،جسی
آیزنبرگ ،جرمی آیرونز و هالی هانتر بازی کردهاند.
منتقدان بر این عقیدهاند که بازی «جسی آیزنبرگ» و نقشی
که در این فلم به عهده دارد به قدری آزار دهنده اســت که
مخاطب دوســت دارد که بتمن و سوپرمن به جای دشمنی با
هم ،با یکدیگر متحد شــده و «آیزنبرگ» را از صفحه روزگار
محو کنند.
«بتمن در برابر سوپرمن» ،نخستین فلم تاریخ سینماست که
بتمن و سوپرمن با هم در آن حضور دارند.
در این فلم هنگام نبرد ســوپرمن با جنرال زاد (در فلم مرد
پوالدین) ساختمان شــرکت وین در متروپلیس نابود شده و
یکی از دوستان بروس وین کشته میشود .بروس از سوپرمن
کینه به دل گرفته و در صدد نابودی وی برمی آید .با گذشت
هجده ماه از حادثه متروپلیس سوپرمن خبرنگار روزنامه دیلی
پلنت شده است و . ...
بدترین کالهگیسهای ســینمای « /2016نیکول کیدمن» در
«شیر»« ،جولیا رابرتز» در «روز مادر» و «شیلین وودلی» در
فلم سینمایی «اسنودن»:
هالیــوود ریپورتر کالهگیس این ســه بازیگــر را بدترین و
مصنوعیتریــن کالهگیسهایی که ممکن بود بتوان برای یک
بازیگر انتخاب کرد دانسته است.
کاله گیس «نیکول کیدمن» در فلم «شــیر» را آزار دهنده و
نامـأنوس با نقش وی ،کاله گیس «جولیا رابرتز» را بچهگانه و
کالهگیس «وودلی» را کامال مصنوعی دانسته است.
دنبالههای سینمایی تاریخ گذشته:
نســخه اصلی فلم کمدی «زولندر» در سال  2001میالدی و با
بودجهای بالغ بر  28میلیون دالــر به کارگردانی و بازی «بن
اســتیلر» ساخته شد .منتقد ســینمایی «هالیوود ریپورتر»
مینویسد :به نظر میرسد که اشتباه ساخت چند ادامه برای
فلم «زامبیها» به کارگردانی «جرج رومر» از  12تا  20ســال
پس از نســخه اصلی آن و اخیرا ساخت پروژههای ادامه دار
دیگری چــون «خاطرات بریجت جونز»« ،عروســی یونانی
پرریختوپــاش و بزرگ من» و «بابا نوئل بد» تنها اشــتباه
عالقمندان به ســاخت ادامه آثار ســینمایی نبوده و امسال
سازندگان «زولندر» در کنار پروژههای سینمایی چون «روز
استقالل» این اشــتباه بزرگ را بار دیگر تکرار کرده و خیلی
دیرتر از آنچه قابل قبول باشد دست به ساخت ادامه این فلم
کمدی زدهاند .این منتقد در ادامه میافزاید :اگر چیزی از بین
رفت و از زمان مرگ آن خیلی گذشــت شــاید بهتر باشد تا
اجازه دهیم تا آن چیز در آرامش بیارآمد تا اینکه بخواهیم بار
دیگر خاطرات آن را زیر و زبر کنیم.
ساخت «بن هور»ی مدرن،امروزی و با بودجه حداقلی:
«تیمور بکمامبتوف» ،کارگــردان قزاق-روس کارگردانی این
پروژه  100میلیون دالری را به عهده داشــته و «جان ریدلی»
که برای فلم « 12ســال بردگی» ،برنده جایزه اسکار بهترین
فلمنامه شده ،فلمنامه آن را نوشته است.
منتقد هالیوود ریپورتر ســاخت این فلم را یکی از بزرگترین
اشتباهات ســینمای  2016میالدی عنوان کرده و مینویسد:
نمیدانم که ســاخت نســخه جدید «بن هور» با این بودجه
حداقلی چه لزومی داشته است؟
این منتقد متذکر میشود :بدترین قسمت این فلم مربوط به
بازسازی صحنههای مســابقات ارابه رانی با استفاده آن همه
فنآوری دیجیتالی و تدوینهای مکرر اســت .اســتفاده از
موســیقی مدرن پاپ نیز در این فلم یکی دیگر از چیزهایی
است که حقیقتا مخاطب را آزار میدهد.
در این فلم «جک هیوستون» ،بازیگر بریتانیایی و نوه «جان
هیوستون» ،کارگردان شهیر آمریکایی در نقش یهودا بنهور
بازی کرده اســت که به عقیده «هالیوود ریپوتر» انتخاب او و
برخی دیگر از بازیگران فلم نیز از جمله اشتباهات فاحش این
پروژه سینمایی است.
مورگان فریمن ،رودریگو ســانتورو و نازنین بنیادی،بازیگر
ایرانی-آمریکایی دیگر بازیگران این فلم هستند.
«دریای درختان» فلمی ناهمگون در کارنامه کاری «گاس ون
سنت»:
این فلــم  25میلیون دالری که بســیاری از منتقدان آن را
بدترین فلم کارنامــه کاری «گاس ون ســنت» میدادند و
مخاطبان جشــنواره فلم کن آن را هــو کردند ،اکنون مورد
انتقاد نشریه ســینمایی هالیوود قرار گرفته است ،تا آنجا که
آن را در فهرســت بدترینهای سینمایی سال  2016میالدی
قرار میدهد .دریای درختان فلمی معمایی درام به نویسندگی
«کریس اسپارلینگ» است که آن بازیگران مطرحی همچون
متیو مککانهی ،نائومی واتس ،کیتی اســلتون و کن واتانابه
ایفای نقش کردهاند.

