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رقابت  124اثر مستند در
اسکار 2016

 124اثر مســتند بلند برای حضور در هشتادوهشتمین
دوره جوایز ســینمایی اسکار در شــاخه بهترین فیلم
مستند اعالم آمادگی کردند.
فهرستی شامل  124اثر از برترین آثار مستند سینمای
جهان برای بررسی به آکادمی علوم و هنرهای سینمایی
اسکار ارسال شدند.
از مهمتریــن آثار مســتند متقاضی بــرای حضور در
اســکار  2016میتوان به «جای حمله بعدی کجاست»
ســاخته جدید «مایکل مور» ،مستند «امی» بر اساس
زندگی «امی واینهاوس»« ،چهره ســکوت» ســاخته
تحسینشــدهی «جاشــوا اوپنهیمر» ،مستند «استیو
جابز :مردی در موتر» ،مستند کوهستانی «مرو»« ،زمین
شکار» و همچنین «نام من را مالله گذاشت» اشاره کرد.
مســتند «امی» که از تاریخ جوالی اکران خود را آغاز

کرده اســت تاکنون  8.1میلیون دالر فروخته است تا
یکی از  25مستند پرفروش تاریخ سینمای آمریکا نام
بگیرد.
مســتند مربوط به کوهنوردی «مرو» نیز تاکنون 2.3
میلیون دالر و «نام من را مالله گذاشــت» بر اســاس
زندگی برنده صلح نوبل نیز فروش  1.7میلیون دالری
را تا به امروز برای خود رقم زدهاند.
در دوره گذشــته جوایز اسکار« ،سیتزنفور» ساخته
«لورا پواتریس» بر اســاس زندگی «ادوارد اسنودن»
کارمند اسبق سازمان اطالعات آمریکا در نهایت جایزه
اسکار بهترین مستند را از آن خود کرد.
آکادمی اســکار فهرســت کوتاه  15اثر مستند برای
رقایت در شاخه بهترین مستند جوایز اسکار را در ماه
اکتبر و از میان این  124اثر انتخاب و منتشر میکند.

شرکت دیزنی کمپین بزرگ تبلیغاتی فیلم تازه «جنگ
ستارگان» به کارگردانی جیجی آبرامز را در چین به راه
انداخت.
پس از انتشــار تریلر نهایی فیلم حاال نوبت به تبلیغات
گســترده فیلم در دومین بازار بزرگ ســینمای جهان
رســیده اســت .از آن جا که بهترین مکان برای تبلیغ
هر چیــز در چین ،دیوار بزرگ اســت ،دیزنی نیز 500
استورمتروپر را از دنیای «جنگ ستارگان» به این مکان
آورده است.
«جنگ ســتارگان ،نیرو برمیخیزد» از  18دســامبر

در ســینماهای آمریکا و باقی نقاط جهان به نمایش
گذاشته خواهد شد .دیزنی هنوز زمان اکران این فیلم
در سینماهای چین را اعالم نکرده است .پیش از آغاز
اکران این فیلــم دیزنی تمام تالش خود را برای جلب
نظر تماشــاگران چینی برای تماشای این فیلم به کار
خواهد گرفت .هیچکدام از شــش قسمت نخست این
فیلم در سینماهای چین نمایش داده نشده است.
کمپانیهــای دیزنی و فاکس ماه اکتبــر قراردادی با
شرکت پخش ویدئوی آنالین تنسنت برای پخش شش
قسمت نخست «جنگ ستارگان» در چین امضا کردند.

هتلی که موزه وحشت میشود

فضــای هتل داســتانش را به پایان ببــرد ،اما دچار
اختالالت روانی و عصبی شــده و قصد کشتن همسر
و فرزندش را میکند.
کوبریــک فیلم «درخشــش» را در ســال  1980با
نقشآفرینی درخشــان «جک نیکلسون» به سینما
آورد؛ فیلمی که به عنوان تنها اثر وی در ژانر وحشت
از دلهرهآورترین فیلمهای ســینمای جهان محسوب
میشود.
اســتفن کینگ خالق بیش از 200اثر ادبی در ژانرهای
وحشت و خیالپردازی است .وی نویسندگی را در سن
هفتسالگی و بعد از پیدا کردن یک صندوقچ ه حاوی
کتابهای جنایی آغاز کرد و با نامهای مستعار «ریچارد
باچمن» و «جان سوئیتن» تاکنون آثار متعددی نوشته
است .رمانهای کینگ چنان با استقبال گرمی از سوی
خوانندگان او روبهرو شد که دیری نپایید به سینما نیز
راه یافت .کارگردانان مطرح با اقتباس از رمانهای او
فیلمهای بسیاری ســاختهاند؛ فهرست برخی از این
فیلمها که با بازی درخشــان بازیگران نامدار بر پرده
رفته از این قرار اســت« :مسیر ســبز»« ،رهایی از
شائوشنگ» و «مه» به کارگردانی «فرانک دارابونت»،
«میــزری» به کارگردانی «راب راینــر» و « »1408به
کارگردانی «مایکل هاف استروم».

هتلی که الهامبخش «اســتفن کینــگ» برای نگارش
رمان «درخشش» شد،به زودی به موزه وحشت تبدیل
میشود .هتل «اســتنلی» کلورادو که رمان ترسناک
«درخشــش» اســتفن کینگ با الهام از آن به نگارش
درآمده ،قرار است به یک موزه وحشت تبدیل شود.
در کتاب ســال  1977کینگ نام این هتل «او ِورلوک»
است« .اســتنلی کوبریک» کارگردان معروفی بود که
فیلمی در ژانر وحشت را براساس این رمان به روی پرده
برد ،هرچند این اقتباس هرگــز به مذاق جنایینویس
آمریکایی خوش نیامد.
«االیجا وود» بازیگر نقش «فرودو» در «ارباب حلقهها»
و «سایمون پگ» هنرپیشه فیلم «رد ستارهای» اعضای
اصلی مرکز فیلم «استنلی» هستند که برای راهاندازی
این موزه برنامهریزی کردهاند .قرار اســت در این هتل،
یک تاالر کنفرانس ،موزه ،نمایشــگاه ،سالن کنسرت و
فضایی برای تدوین آثار سینمایی دایر شود.
به گزارش ورایتی ،قیمت این هتل  24میلیون دالر است
که با وامی  11.5میلیونی از بخش گردشگری خریداری
شده تا تغییر کاربری داده شود.
داستان «درخشــش» درباره مرد نویسندهای است که
به همراه همسر و فرزندش در هتلی به عنوان سرایدار
اقامت میگزینند تا در طول فصل زمستان و در آرامش

یک فیلم هالیوودی دیوار چین را تسخیر کرد
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ســاندرا بوالک بازیگر هالیوودی جدیدترین چهرهای
است که از تبعیض جنسیتی در هالیوود برای پرداخت
دستمزد بازیگران شکایت کرد.
ســاندرا بوالک بازیگر برنده جایزه اسکار با حمایت از
حرفهای جنیفر الرنس که هفتــه پیش در قالب یک
مقاله منتشر شــد و به پرداخت دستمزد در هالیوود و
تبعیض جنســیتی در این زمینه اعتراض داشت ،گفت:
این فاصله زیاد بین دســتمزدهای بازیگران زن و مرد
نتیجه مسایل بزرگتر اجتماعی است.
او که برای معرفی جدیدترین فیلمش با عنوان «برند ما
بحران است» در مراســمی شرکت کرده بود بیان کرد:
این مقاله شجاعانه ،زیبا و درست بود.
بازیگر فیلم «جاذبه» گفت در این مقاله ،الرنس پذیرفت
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جواب سودوکو شماره

 جواب بازی با اعداد
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شــکایت ـ شک ـ اشک
ـ شــاکی ـ کشت ـ شی
ـ کاش ـ کشــتی ـ شاید
ـ داش ـ شــیدا ـ شهید
ـ شــاهد ـ شاه ـ شدت ـ
شهادت ـ شاد ـ شادی.

2279

 بازی با کلمات

آزادمرد ـ ایمان ـ برگزیده ـ پیامبر ـ ترقی ـ ثنویت ـ جاللت ـ چگونگی
ـ حبس ـ خفقان ـ دستبرد ـ ذکریا ـ رهروان ـ زودرس ـ ژورنال ـ سپاه
ـ شهرســتان ـ صابر ـ ضمیر ـ طنــاب ـ ظرفیت ـ علمبردار ـ غمگین ـ
فیض ـ قلم ـ کشکول ـ گوهر ـ لقمه ـ مادر ـ نقیب ـ والی ـ هزار ـ یخنی.
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که در برابر دستمزد کمتر کوتاه آمده چون میخواست
همچنان قابل تحسین بماند و این اعتراف شجاعانهای
بود .وی تایید کرد در هالیوود پرداخت دســتمزد بر
مبنای تبعیض جنسیتی انجام میشود.
وی گفت :من بارها این را در قالب سوال مطرح کردهام
که چرا چنین روندی وجود دارد و هیچ کس نخواست
به این ســوال پاسخی بدهد .اما چرا باید اجازه بدهیم
که درباره زنان چنین تفکری وجود داشته باشد؟ من
هم خودم را برای پذیرش این مساله سرزنش میکنم.
بوالک گفت :فکر می کنم نیاز بود که کسی مثل جنیفر
الرنس که اینقدر موفق اســت و مــورد توجه ،چنین
چیزی را به زبان بیاورد تا بقیه متوجه آن بشوند چنین
اتفاقی برای همه ما میافتد.

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.
 8کلمه :خوب
 16کلمه :متوسط
 24کلمه :عالی

جواب هدف

حمایت ساندرا بوالک از جنیفر الرنس در
موضوع «تبعیض جنسیتی»
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میزان

حمل

اگر تصميم مهمي ميخواهيد بگيريد يا ميخواهيد به افراد مســن يا
رئيستان نزديك شــويد اكنون زمان خوبي است .در رابطه با روابط
دوستانه همه چيز به خوبي پيش ميرود و شرايط بهتر ميشود.

ثور

امروز احتمال دارد نظرتان در مورد موضوعی مهم عوض شــود .اگر
احســاس کردید بر سر دو راهی قرار دارید یادداشتی بردارید و روی
آن نکات مثبت و منفی را بنویســید .این کار باعث می شود انتخاب
درستی داشته باشید.

جوزا

دوستان حرف هاي زيادي براي گفتن دارند و با هم غيبت مي كنيد.
اما به خاطر داشته باشيد كه نبايد از اعتماد ديگران استفاده كنيد و
رازهاي آنها را به همه بگوييد؛ زيرا حتم ًا براي خودتان مشكل ايجاد
مي كنيد بنابراين بيشتر از همه به اعتماد ديگران احترام بگذاريد.

سرطان

شاید ،نخواهید کسی روی تان را زمین اندازد اما اگر دست از لجبازی
و غرورتان برندارید هیچ کس به شما کمک نخواهد کرد.

اسد

امروز روزي عالي براي به وجود آوردن هر تغيير مثبتي در زندگيتان
مي باشد .حتي اگر درحال حاضر همه چيز به خوبي پيش رود ،همين
حاال به اين نتيجه مي رسيد كه اگر كمي اصالحات ،در زندگي به وجود
آوريد ،اوضاع كمي بهتر از اين ميشود ،پس ببينيد امكان انجام چه
كارهايي وجود دارد ولي برنامه هايتان را با افرادي كه تأثير گذار در
برنامه هاي شما هســتند ،در ميان بگذاريد .اگر آنها را در برابر عمل
انجام شده قرار دهيد ،اوضاع ،چندان خوب پيش نخواهد رفت.

سنبله

مشــکالت را بزرگ میکنید .باید مراقب خودتان باشید .اگر برنامه
تفریحی دارید ،شاید تغییراتی در آن به وجود آید اما آماده باشید.
تنها خونسرد باشید.

متأســفانه امروز ممکن است خیلی زود تسلیم نگرانی ها و شک ها
شوید ،چه واقعی باشند و چه نباشند .نگرانیها میخواهند ذهن شما
را تسخیر کنند و شــما متعجبید که با این اوضاع چگونه کارها را با
نهایت تواناییتان انجام میدهید .با این حال این امر هیچ کمکی به
شما نمیکند چرا که یکی از افراد مافوق شما سرش را باال گرفته و از
آن باال خیلی حقیرانه به شما مینگرد و به شما این احساس را میدهد
که همانند یک پیشک به دام افتادهاید.

عقرب

امروز روز حســاب و رسیدگی به کارهاســت .بنابراین مراقب بیرون
رفتنهایتان باشــید .در حال حاضر مورد توجه هستید و هیچ کس
نمیتواندشمارانادیدهبگیرد.

قوس

در حال حاضر يك رابطه خاص در زندگي شما وارد مي شود .ولي
به داليلي زمان براي اين كه اين رابطه را به جلوتر بكشانيد زمان
خوبي نيست .شــايد يكي از شما از اين كه خود را وقف رابطه اي
بكنید وحشت دارید يا هنوز نياز داريد همديگر را بهتر بشناسيد.

جدی

اگر احساس مي كنيد تغييراتي در حال انجام است درست است .اما
اجازه ندهيد كه منفي انديشي شما را كسل و بدخلق كند .در حال
حاضر ســتارگان واقع ًا از شما حمايت مي كنند .بنابراين جاي هيچ
نگراني نيست .خوشحال باشيد!

دلو

امروز تمایــل زیادی به تغییر خود داریــد .احتمال خرید وجود
دارد زیــرا هیچ چیزی به اندازه لباسهای نــو تصویر تازهای به
شما نمیدهد .همچنین شاید به کاری آرامش بخش مانند ماساژ
زیبایی درمانی بپردازید .چرا که نه ؟!

حوت

اگر تعهد مالیتان در خالی کردن حسابتان کمی زیاد بوده است
از دور و برتان بپرسید به سادگی جواب را پیدا خواهید کرد .امکان
دارد کمی حیله گرانه باشد.اگر شراکت در سرمایه گذاری شکافی
بین شــما و شــریکتان ایجاد میکند .برای تشخیض آن با یک
دوست صمیمی واقعی مقداری وقت صرف کنید.

نامزدهای جایزه شعر «تی.
اس الیوت» معرفی شدند

اسامی شعرای سرشناسی همچون «شین اوبراین» و «کلودیا
رنکین» به عنوان نامزدهای نهایی جایزه معتبر شعر «تی.اس
الیوت» اعالم شد.
درست یک هفته پس از اعطای جایزه مهم «بوکر» به «مارلون
جیمز» ،نویسنده جامائیکایی شاعر هموطن او که پیش از این
جایزه شــعر «فوروارد» را از آن خود کرده ،به فهرست نهایی
جایزه «تی.اس الیوت» راه پیدا کرد.
رنکین با مجموعه شــعر «شــهروند :غزل آمریکایی» که به
مسائل مربوط به نژادپرســتی میپردازد ،در این رقابت ادبی
شرکت کرده است .رنکین پیشتر با همین کتاب جایزه حلقه
منتقدیــن ملی کتاب آمریکا را از آن خود کرده اســت .این
شاعر متولد جامائیکا ،اکنون در کالیفرنیا زندگی میکند.
او یکی از  10شــاعری است که برای کســب جایزه  20هزار
پوندی «الیوت» نامزد شــده است .امسال ناشران 142 ،کتاب
شعر را برای شرکت در این رقابت ارائه کردند.
شــین اوبراین از دیگر نامهای آشنای این فهرست است که
با مجموعه شــعر «کتابداران زیبا» به فهرست نهایی راه پیدا
کرده است« .چهل غزل» نام کتاب «دن پترسون» است و «لز
موری» استرالیایی با مجموعه شعر «در انتظار گذشته» در این
رقابت شرکت کرده است.
«سارا هویی» نویسنده انگلیسی چینی با کتاب «حلقه یشم»
از دیگر رقبای رنکین برای کسب این جایزه معتبر ادبی است.
به گزارش گاردین« ،مارک دوتــی» با کتاب «کوچه عمیق»،
«تریســی هرد» با کتاب «نه در این جهان» و «سلیما هیل»
با کتاب «یولند» از دیگر نامهایی هستند که در این فهرست
آمده است.
«زیبا  /زیبا» نام کتابی اســت که «ربکا پری» در این رقابت
شرکت داده است .آخرین شــاعر راهیافته به مرحله نهایی
جایزه «تی.اس الیوت» هم «تیم لیاردت» اســت که مجموعه
شعر «جهان پیش از برف» را به چاپ رسانده است.
برنده نهایی جایــزه «تی.اس الیــوت» روز یازدهم جنوری
معرفی میشــود و چکی به مبلغ  20هزار پوند را از آن خود
خواهد کرد.
جایزه ادبی «الیوت» برای بزرگداشــت نام «توماس استرنز
الیوت» شــاعر ،نمایشنامهنویس و منتقــد ادبی برند ه نوبل
ادبیات نامگذاری شــده است .او در ســال  1888در ایالت
میســوری آمریکا به دنیا آمــد .الیــوت در مجموع هفت
نمایشنامه 17 ،اثر غیرداســتانی و  10کتاب شعر نوشت .او از
کسانی چون «هومر»« ،دانته»« ،شکسپیر» و «جوزف کنراد»
الهام گرفت و خود الهامبخش نویسندگان دیگری شد.
الیــوت در دوران زندگی ،جایزههــای متعددی دریافت کرد
که به نوبل ادبیات ،نشــان لیاقت از پادشاه جورج ششم در
سال  ،1948نشان افتخار دولت فرانسه در سال  ،1951جایزه
«گوته» در ســال  ،1955مدال «دانته» در سال  ،1959نشان
شوالی ه ادبیات و هنر فرانسه در ســال  1960و نشان آزادی
ریاستجمهوری در سال  1964میتوان اشاره کرد.

«يخ و آسمان»فیلم تازه
کارگردان «رژه پنگوئن ها»

لوک ژکه ،کارگردان برنده جایزه اســکار فیلم مستند «رژه
پنگوئن ها» با ســاخته تازه ای به دنیای هنر هفتم بازگشته
است.
فیلم جدید او بنام «يخ و آســمان» سفر سال  ۱۹۵۷میالدی
کلود لوریوس به قطب شمال را روایت می کند .فیلم ،داستان
یک زندگی خارق العاده سرشار از ماجرا و شیفتگی به علم را
بیان می کند که رازهای تغییرات آب و هوایی را با فرو رفتن
در اعماق یخ های قطبی آشکار کرد.
لوک ژکه که برای افتتاحیه رسمی و نمایش فیلم در جشنواره
لومیر به شــهر لیون فرانســه آمده در گفتگویی با یورونیوز
گفت :من و کلود لوریوس تجربه مشــترکی با فاصله زمانی
تقریبا چهل سال از ســر گذراندیم .من هم مانند او پوستری
در دانشــگاه لیون دیدم که نوشــته بود دانشجویی مایل به
گذراندن زمستان در قطب شــمال مورد نیاز است و درست
مثل او ،من هم فکر کردم اوه ،راهی ماجراجویی در قطب می
شــوم .در نهایت ،از جاهای دورتری سر درآوردم .حاصل این
سفر برای او علم و برای من سینما بود.
کلود لوریوس دانشمند و کاوشگری بود که در طول سی سال
 ۲۲سفر اکتشــافی به قطب شمال و جنوب انجام داد .مردی
شجاع و بی باک که به رغم ناباوری عمومی ،همانوقت به مقام
ها و رسانه ها در باره تغییرات آب و هوایی هشدار داد.
لوک ژکه افزود :زندگی او با تاریخ عجین شــده است .کلود
لحظات سرنوشت سازی را از ســر گذارند که رابطه انسان با
دنیا را بکلی تغییر داد .این تغییر تا اندازه زیادی مرهون داده
های علمی است که او کشــف کرد .حاال انسان می داند که
نمی تواند مانند پنجاه ســال پیش رفتار کند .این فیلمساز
فرانسوی در بخش دیگری از این گفتگو درباره انگیزه ساختن
چنین فیلمی گفت :هدف من نگاهی به مساله تغییرات آب و
هوایی نه از زاویه اعداد و آمار بلکه از دریچه چشم یک انسان
خاص بود« .يخ و آسمان» ساخته لوک ژکه در بخش خارج از
مسابقه جشنواره کن امسال نمایش داده شد و از پاییز امسال
در سینماهای اروپا اکران می شود.

تناقضگویی بازیگر «جیمز باند»
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«دنیل کریــگ»  -بازیگر مجموعه فیلمهای پرفروش «جیمز
باند»  -در مصاحبههای اخیر خود درباره حضور دوباره در این
نقش ،دچار تنقاضگویی شده است.
دنیل کریگ که دنیا او را با نقــش «جیمز باند» در مجموعه
فیلمهای « »007میشناسد ،پس از این که گفته است ترجیح
میدهد مچش قطع شــود تا این که در پنجمین فیلم «باند»
بازی کند ،گفت که هنوز بــرای ادامه دادن یا ندادن بازی در
این نقش تصمیم قطعی نگرفته است.
کریگ پیش از این در مصاحبه با مجله «تایم اوت» گفته بود:
ترجیح میدهم مچمهایم را قطع کنند تا این که در پنجمین
فیلم «باند» بازی کنم.
این در حالی اســت که این بازیگر سرشناس در گفتوگوی
اخیر خود با «بی.بی.ســی» اظهار کرد :من آدم رکی هستم
و هر وقت احساســی دارم ،چیزهایی به زبان میآورم و بعد
نظرم را عوض میکنم .من هم مثل دیگران هســتم .آنها هم
گاهی هیجانزده میشوند .در این مورد خیلی کاری از دستم
برنمیآید.
وی همچنین در خالل صحبتهایش گفت :من و ســم مندز
(کارگردان فیلمهای «جیمز باند») میخواســتیم «باند» را
باال ببریم ،اما دوســت نداشتیم به عقب برگردیم و آنچه قبال
انجام دادهایم را تکرار کنیم .زمانی که این نقش را پذیرفتم،
میدانستم که زندگیام را زیرورو خواهد کرد و کرد .هیچ راه
فراری از آن نیســت .من هنوز هم بیشتر از گذشته از بازی
در این نقش لذت میبرم ،چون به من اجازه داده شــد آنچه
درباره این نقش میدانــم را ارائه کنم .من در تمام جنبههای
فیلمسازی این اثر دخیل بودم.گزارش بی.بی.سی ،کریگ در
پایان حرفهایش گفت که هنوز درباره ادامهدار شدن ایفاش
نقشش در این مجموعه فیلم تصمیمی نگرفته است.

