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نگاهیبهانیمیشنبالل
بالل حبشی بدون اذان

شاید چندان عجیب نیســت که «بالل» ،اولین فلم بلند
انیمیشــن امارات متحده عربی ،داستانی اساس ًا مذهبی
درباره صدر اسالم را با طمانینه و احتیاط روایت می کند:
بالل حبشی که به عنوان موذن صدر اسالم معروف است،
در تمام طول فلم ندای اهلل اکبر سر نمی دهد.
نگاه ســازندگان فلم (آیمن جالل به عنوان نویســنده
فلمنامــه و تهیه کننــده ،و خرم ه .عالفــی به عنوان
کارگردان) به داستانی اسالمی ،رویکردی اساس ًا شبیه به
ساختار و ساز و کار کشــوری چون امارات متحده عربی
است که در میان کشورهای اسالمی به نظر می رسد قصد
دارد اسالم مداراگرانهتری را ارائه کند.
در نتیجه تالش سازندگان این فلم ،به عنوان اولین خالقان
یک فلم بلند انیمیشــن که کام ً
ال در دوبی تولید شده -و
البته با اســتفاده از متخصصان کشــورهای مختلف و با
بودجه ای ســی میلیون دالری  -با آن که اساس ًا داستان
یکی از شخصیت های صدر اسالم را روایت می کند ،اشاره
مشخصی به دین اســام ندارد و داستان بالل حبشی را
به عنوان برده ای دنبال می کند که به دنبال رســیدن به
آزادی و برابری برای انسان هاست.
آیمن جالل ،تهیه کننده و نویســنده فلمنامه این فلم،
در گفتوگو با مجله ســینمایی ورایتی گفته اســت که
 ۵۰۰۰ســاعت تنها صرف تحقیق دربــاره لباس های آن
دوره شــده و  ۹۴۰متر پارچه برای درک نوع لباس های
آن زمان خریداری شده اســت .جالل اشاره کرده است
که متخصصان مختلفی از دنیای انیمیشــن در این فلم
به کار گرقته شــده اند ،از بیست و دو ملیت مختلف ،از
جمله کارشناسان هالیوود که در ساخت فلم هایی چون
«شرک» »۳۰۰« ،و «زندگی پی» همکاری کرده اند.
به نظر می رسد سازندگان فلم پیش از آن که به مخاطبان

خود در کشــورهای اسالمی نظر داشــته باشند ،قصد
داشتهاند تولیدی با استانداردهای جهانی ارائه کنند که
همه نوع تماشــاگری را راضی نگه دارد ،از این رو فلم به
زبان انگلیسی ساخته شده است.
با این حال به نظر می رسد راه باز کردن انیمیشنی از این
دست در بازار سینماهای کشورهای اروپایی و آمریکا ،کار
چندان ساده ای نیست.
فلــم با کودکی بالل آغاز می کنــد و در ابتدا به نظر می
رســد که مخاطبان کودک را مد نظر دارد ،اما خیلی زود
به فلم جدیتری بدل می شــود که مخاطب بزرگسال را
نشانه می گیرد.
بالل ،کودک سیاهپوســتی که با مادرش زندگی می کند،
به همراه خواهرش به بردگی برده می شــوند .سال های
جوانی زندگی او را می بینیم که در مکه ،زیر دســت بنی
امیه ،زجر می کشد اما آموزه های مادرش را به خاطر دارد
که روزی باید بندهای درونش را بــاز کند تا به آزادی و
آزادگی برسد.
ســرانجام بالل علیه برده داری طغیان می کند و زیر یک
سنگ بزرگ در میدان شــهر هم فریاد برابری انسان ها
سر می دهد.
ابوبکر او را می خرد و از او به عنوان یک برادر یاد می کند
و پس از هجرت به مدینه در جنگ با بنی امیه شرکت می
کند و سرانجام مکه را فتح می کنند.
این داستانی است که همه مسلمانان می دانند .روایت فلم
هم نسبت ًا وفادارانه است ،اما فلم عامدانه تنها بر شخصیت
بالل تاکید می کند و از روایت داســتانی اســامی  -که
ممکن بود شکلی تبلیغی به خود بگیرد -به شدت پرهیز
دارد .در تمام طول فلم نشانی از پیامبر مسلمانان نیست،
هرچند بسیاری از تماشاگران غربی ممکن است ابوبکر را
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فردا ـ فرهاد ـ فراه ـ فدا ـ
هدف ـ فخر ـ فاخر ـ خرافه
ـ رفاه ـ عــرف ـ عارف ـ
دفاع ـ دفع ـ دافع ـ فرع
ـ رفع ـ رافعه ـ فرد.

بنکســی ،هنرمند ناشــناس بریتانیایی تازه ترین اثر
هنریاش را بر دیوارهای اردوگاه پناهجویان در شــهر
بندری کاله فرانســه که به «جنگل» موسوم شده ،خلق
کرده است.
بنکسی در این اثر هنری استیو جابز ،مدیرعامل سابق و
از بنیانگذاران شــرکت اپل را که پسر یک مهاجر سوری
بود ،به تصویر کشیده است.
در این نقاشی بنکســی آقای جابز را با همان لباس یقه
اسکی مشکی که همیشه به تن داشت و عینک قاب گرد
به تصویر کشیده که در یک دست یکی از مدل های اولیه
کمپیوتر را در دست دارد و در دست دیگرش یک کیسه
پالستیک است.
به گفته بنکسی این اثر هنری با این هدف خلق شده که
توجه مردم را به جنبه های مثبت مهاجرت جلب کند.
ایــن هنرمند در بیانیهای بیســابقه گفته اســت« :ما
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 بازی با کلمات

آســیب ـ ادیبانه ـ باتجربه ـ پریزاد ـ ترفند ـ ثریــا ـ جلگه ـ چگونه ـ
حکمران ـ خریدار ـ دایی ـ ذبیح ـ رجال ـ زندواف ـ ژرف ـ سنبل ـ شیرجه
ـ صنعتکار ـ ضرور ـ طبابت ـ ظلمت ـ عمود ـ غذا ـ فلزات ـ قضات ـ کنایه
ـ گریستن ـ لطیف ـ میمنت ـ نونهال ـ واگذار ـ هویت ـ یگانه.
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میزان

حمل

منتظر یک روز شاد و لذت بخش و پر از معاشرت باشید ،شما متمایلید
که با شوخ طبعی و گفتگوهای جالب خود بدرخشید و همه را مبهوت
خود کنید .اگر می خواهید که از کســی درخواستی بکنید و یا قصد
همکاری دارید ،از فواید امروز اســتفاده کرده و توانایی معاشرت خود
را به کار ببرید ،چرا که برای آنها خالص شدن از دست شما تقریب ُا غیر
ممکن است! اگر به کسی عالقمند هستید و می دانید که این حس دو
طرفه است بهتر است با هم صحبت کنید و اختالف ها را برطرف کنید.

ثور

امروز ذهن شــما درگیر جزئیات و نکات ریز می باشد و شما را قادر
میســازد که هر نکته ریز و مهمی که باعث ایجاد مشــکل شده را
بیابید .ممکن است نتوانید این وضع ذهنی خود را برای مدت زیادی
نگه دارید پس حاال که دارای آن هستید استفاده کنید.

جوزا

گاهی اوقات منطقی بودن خوب اســت اما گاهــی اوقات بهترین
راهنمای شما حس ششم تان است.به غریزه تان گوش کنید پشیمان
نمی شوید.دیگران به طرز فکر شما غبطه می خورند.

سرطان

به دوستانتان فکر میکنید .دوستان قدیمی برایتان اهمیت دارند
اما شاید اخیرا ً دوستان جدید پیدا کرده باشید .یک نفر تأثیر زیادی
بر آینده شــما دارد .امروز بیشتر حرف میزنید تا عمل .همه وقایع
به نفع شما درجریان هستند ،اما در پشت پرده هستند .سعی کنید
صبور باشید و همه چیز را خراب نکنید.

اسد

به آرزوها و کارتان فکر می کنید .اگر بخواهید موفق می شــوید .با
رئیس و همکارانتان هماهنگی خاصــی دارید .هر چیزی را که به
دنبالش هستید به راحتی پیدا میکنید.

سنبله

اخیرا ً با ســختی ها و مشــکالت زیادی روبرو بوده اید .شاید امروز
تسلیم شوید.اما من فکر میکنم این روش درستی نیست و خودتان
هم این را قبول دارید.

امروز تصمیمی عاقالنه برای نحوه خرج کردن پولتان می گیرید
پس به نظر نمیرســد که پولتان را صرف اشیاء احمقانه کنید و
پولتــان را هدر بدهید .هم چنین امــروز روز خوبی برای خرید
اشیاء مربوط به کار و اشیایی که به طریقی باعث پیشرفت موقعیت
اجتماعی شما می شــود و اگر بتوانید آنها را با قیمت حراج تهیه
کنید که بسیار عالی است.

عقرب

شروعی تازه در پیش خواهید داشت .ایده ها و افکارتان مورد توجه
سایرین قرار می گیرد .انجام کارهای همیشگی و متداول کمی بیش از
همیشه طول میکشد؛ زیرا امروز هر جا میروید یک آشنا میبینید و
آنها هم تمایل دارند با شما صحبت کنند.

قوس

خبر خوب این است که شما احساس هماهنگی با دیگران می کنید
و ارتعاشــات آنها را میگیرید و این باعث می شود که اگر کسی با
شما صادق نیست ،به سرعت درک کنید و تشخیص دهید .خبر بد
این است که ممکن است ترسهای غیر منطقی به شما روی آورند به
طوری که نتوانید آنها را از خود دور نمایید.

جدی

اکنون عشق در زندگی تان حضور پیدا می کند و شما نیز از حضور
آن راضی هســتید .تا زمانی که وقت آزاد دارید می توانید از آن
استفاده کنید .اگر وقت آزاد ندارید وقتی به خانه برگشتید از حضور
عشق لذت ببرید.

دلو

اگر به دنبال کار جدیدی ،ارتقاء رتبه یا افرایش حقوق می گردید
بسیار عالی می باشد .یک چیز حتم ًا وجود دارد .اینکه شما هیچ
نظری در مورد اینکه کجا قرار گرفته اید ندارید.

حوت

دورنماهای جدیدی در شــرف باز شدن هســتند و مادامیکه شما
راحتترین راه را ترجیح میدهید آماده انجام هر کاری هســتید،
مشروط بر اینکه جدید و پر ماجرا باشد .امروز کمی سخت و مشکل
است ،شاید با همسرتان دچار مشکل شوید .شاید تغییرات مفیدی
ایجاد شود و شــما اطالعاتی به دست آورید که دیگران متوجه آن
نشده اند.
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او جایزه افتخاری آکادمی فلــم اروپایی را نیز دریافت
کرد و ســومین دریافت کننده در همه دورههای اهدای
این جایزه بود.شــارلوت رمپلینگ نیــز جایزه بهترین
بازیگر زن را برای بازی در درام « ۴۵ســال» ســاخته
اندرو هیگ برد که درباره زوجی ازدواج کرده اســت که
چهل و پنجمین سال ازدواجشان را جشن میگیرند که
با نامهای عجیب که به ناگهان برای مرد میرســد روبه
رو میشــوند .رمپلینگ جایزه یک عمر دستاورد هنری
را نیز دریافت کرد .کبوتری که روی شــاخه نشست به
هستی میاندیشد» ساخته ران آندرسون نیز که پیشتر
جایزه شیر طالی ونیز را برده بود و سومین قسمت از سه
گانهای درباره شراط انسانی است ،به عنوان بهترین فلم
کمدی سال انتخاب شد.
«ایمی» ســاخه آصف کاپادیا نیز جایزه بهترین مستند
را دریافت کــرد و یورگوس النتیموس و افتیموس فیلپو
جایزه فیملنامه را برای «خرچنگ» دریافت کردند .این
فلم کمدی سیاه با بازی کالین فارل و راشل وایز ساخته
شده است.
«ترانه دریا» ســاخته تام مور درباره جوانی ایرلندی و
خواهر کوچکترش که میتواند به یک ُفک بدل شــود،
جایزه انیمیشن را گرفت.

دیوارنگاری بنکسی از استیو جابز
به عنوان فرزند مهاجر سوری

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
 24 کلمه :عالی
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در حالی مراســم اهدای جوایز فلم اروپایی  ۲۰۱۵برگزار
شد ،که فلم «جوانی» موفق شد عنوان بهترین فلم سال
این مراسم را از آن خود کند.
«جوانی» ساخته پائولو سورنتینو کارگردان ایتالیایی نه
تنها به عنوان بهترین فلم بیست و هشتمین دوره جوایز
فلم اروپایی انتخاب شد ،بلکه جایزه بهترین کارگردانی
را برای سازندهاش و بهترین بازیگری را برای مایکل کین
دریافت کرد.
این درام که نخستین بار در جشــنواره فلم کن امسال
به نمایش درآمد بر شــخصیت یک آهنگســاز ارکستر
بازنشســته با بازی مایکل کین اســتوار اســت که با
سالخوردگی روبه روست و در یک آسایشگاه در سوییس
با دوست قدیمیاش با بازی هاروی کیتل زندگی میکند.
این دومین جایزه بزرگی است که ســورنتینو از جوایز
فلم اروپایی دریافت میکند و او یک بار دیگر برای درام
«زیبایی بزرگ» جوایز را در سال  ۲۰۱۳جارو کرده بود و
پنج جایزه اصلی از جمله بهترین فلم ،بهترین کارگردانی
و بهترین بازیگر را دریافت کرده بود.
مایل کین که برای دریافت جایزهاش روی صحنه رفته بود
گفت :در طول  ۵۰سال بازیگریام هرگز جایزهای از اروپا
دریافت نکردم و حاال دو جایزه گرفتم.

با حضرت محمد اشتباه بگیرند.
برخی از تماشاگران غربی جشنواره دوبی به گمان اینکه
چهره حضــرت محمد در فلم نمایش داده شــده  -که
علمای اسالم روا نمی دانند -تعجب کرده بودند.
اما فلم در صحنه جنگ بدر ،چهره امام اول شیعیان را به
نمایش می گذارد که ممکن است چندان خوشایند برخی
از پیروان او نباشد.
با آن که به نظر می رسد قصد سازندگان راضی نگه داشتن
همه نوع تماشــاگر و پرهیز از هر نوع جنجال و حواشی
است ،با این حال بالل اگر نتواند تماشاگران جهانی را به
خود جلب کند ،به نظر می رســد در کشورهای اسالمی
فلمی بی سرو صدا نخواهد بود.
اما فارغ از این حواشــی ،بالل انیمیشــن داستانگویی
اســت که از اصول حرفه ای پیروی می کند و با پرهیز
از نوآوری ،ســعی دارد با تکنیک های از پیش تثبیت
شده ،یک فلم جذاب باشد که قصه ای جهانشمول را با
تماشاگرش در میان می گذارد.
فلم با نوشــته ای در ابتدا تاکید می کند که بالل یکی از
اولین چهره های شاخصی است که برای برابری و آزادی
جنگید .فلم به همین رویکرد تــا انتها وفادار می ماند:
نمایش شکلگیری انسان آزادهای که علیه ظلم و تبعیض
جنگید.
تهیه کننده فلم هم تاکید می کند که فلم اص ً
ال مذهبی
نیست و در طول فلم هیچ اشاره ای به مذهب نمی شود.
به همین دلیل شاید حتی زمانی که بالل در صحنه آخر،
پس از فتح مکه ،برای اذان گویی به باالی مسجد می رود
و برای اذان گفتن دســت بر صورتش می گذارد ،تعجبی
ندارد که صدای او را نمی شنویم و موسیقی پایانی تیتراژ
جایگزین آن می شود( .بی بی سی)
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اغلب معتقدیم که مهاجران از منابع کشــوری که به آن
مهاجرت می کنند ،اســتفاده می کنند .اما استیو جابز
پسر یک مهاجر سوری بود».
به گفته بنکسی «اپل یکی از سودآورترین کمپانیهای
جهان است  .این کمپانی بیش از  ۷میلیارد دالر در سال
مالیات می دهد و اگر امروز کمپانی اپل وجود دارد تنها
به این دلیل است که آنها به یک مرد جوان از شهر حمص
(در سوریه) اجازه کار دادند« .
این اثر هنری بــر روی یک دیوار آجــری در اردوگاه
پناهجویان کاله کشیده شده است.
بنکسی نام مســتعار هنرمندی بریتانیایی است که به
نوشته تریستان مارکو ،نویسنده و طراح گرافیک ،متولد
و بزرگ شده شهر بریستول در انگلستان است.
چهره و هویت این هنرمند افشا نشده ،اما دیوارنگاریهای
او شهرت جهانی دارد( .بی بی سی)

کدام فلمها شانس دریافت
جایزه اسکار را دارند؟

هفتاد و هشتمین دوره از جوایز اسکار امسال در حالی برگزار
میشود که حدود  ۱۰فلم به عنوان شانسهای برتر این دوره
از رقابتها ،شانه به شانه هم پیش میروند.
در حالیکــه حدود دو ماه دیگر تا برگزاری مراســم اعطای
جوایز اسکار باقی اســت ،گمانهزنیها از چندی پیش درباره
بخشهای مختلف این جوایز پررنگ شــده و هرچه به تاریخ
برگزاری جوایز نزدیکتر میشــویم ایــن گمانهزنیها رنگ
واقعیتری به خود میگیرد.
اکنون که فلمهای مطرح در اســکار امســال در تعدادی از
جشــنوارهها به نمایش درآمده و توانسته برخی جوایز مهم
ســینمایی را نیز از آن خود کنند ،میتــوان گفت که برخی
نسبت به برخی دیگر از شــانس بیشتری برای ربودن اسکار
بهترین فلم ،برخوردارند.
فلم سینمایی «کانون توجه» که با نام «افشاگر» نیز شناخته
میشــود ،یکی از این فلمهاست که با کسب جوایز متعدد از
سوی سه انجمن مهم فلم بوستون ،نیویورک و لسآنجلس ،در
صدر دیگر شانسهای اسکار ایستاده است.
«کانــون توجه» درامی به کارگردانی «تــام مککارتی» و با
بازی «مایکل کیتون» اســت که اولین بار در هفتاد و دومین
جشنواره فلم ونیز به نمایش درآمد ،این فلم اوایل ماه جنوری
 2016نیز قرار اســت در جشنواره بینالمللی فلم ساندنس به
نمایش درآید.
این فلم عالوه بر ســه جایزه انجمنهای منتقدان نیویورک،
لسآنجلس و بوستون ،جایزه معتبر سینمایی گوتام را از آن
خود کرده است.
فلم «کانون توجه» داســتان یکی از قدیمیترین گروههای
روزنامهنگاری افشــاگر به نام گروه روزنامه نگاران افشاگر از
روزنامه بوستون گلوب است.
منتقد سینمایی «گاردین» نیز پس از آنکه فلم «کانون توجه»،
ســه جایزه انجمنهای فلم را از آن خود کرد ،در گزارشــی
تحلیلی ،این فلم را پیشــتاز دیگر گزینههای احتمالی اسکار
بهترین فلم سال  2016میالدی معرفی کرده است.
فلم سینمایی «از مرگ جسته» ،محصول مشترک کمپانیهای
نیوریجســنی و فالکس به کارگردانی «آلخاندرو ایناریتو» نه
تنها احتمال میرود که ســرانجام بتواند طلســم «لئوناردو
دیکاپریو» برای رسیدن به جایزه اسکار بهترین بازیگر سال
را بشــکند بلکه احتمال دارد که پیروزی «مرد پرندهای» در
رقابتهای اسکار سال گذشــته را بار دیگر برای «ایناریتو»
تکرار کند.
«ایناریتو» این فلم را براساس فلمنامهای که خود در نگارش
آن همکاری داشته براساس کتابی به همین نام نوشته «مایکل
پانکه»،ساخته است.
«از مرگ جسته» که براســاس اتفاقاتی واقعی ساخته شده،
داستان زندگی مردی اسطورهای به نام «هیو گالس» است که
طی اتفاقاتی پیچیده و نفس گیر طی قرن  19میالدی ،تالش
میکند زنده بماند.
در این فلم عالوه بر «دیکاپریــو» ،بازیگران مطرح دیگری
چون «تام هــاردی»« ،ویل پولتر» نیز ذر این فلم ایفای نقش
کردهاند .این فلم قرار اســت  8جنوری  2016اکران عمومی
شود.
فلم سینمایی «جوی» دیگر شــانس اسکار امسال است که
نه تنها حضور تیم موفقی چون «دیوید او.راســل» ،به عنوان
کارگردان و «جنیفر الرنس» و «رابــرت دنیرو» را به عنوان
س آن را برای حضور در فهرست نامزدهای اسکار
بازیگر ،شان 
بهترین فلم پررنگ میکند بلکه برخی از منتقدان نیز احتمال
دادهاند که ممکن است این فلم بتواند جایزه اسکار این بخش
را از آن خود کند .حال آنکه مرور تاریخچه جوایز اسکار نشان
داده که فلمهایی که براساس یک زندگینامه ساخته میشوند
اغلب مــورد عالقه رأیدهندگان اکادمــی علوم و هنرهای
سینمایی هستند.

