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جنگستارگان

در میان  10فلم برتر 2015

«جنگ ستارگان :نیرو برمیخیزد» به فهرست  10فلم برتر
سال  2015از نگاه موسسه فلم آمریکا راه پیدا کرد.
موسســه فلم آمریکا ( )AFIفلم «جنگ ستارگان :نیرو
برمیخیــزد» جدیدترین فلم از این ســری فلم محبوب
ژانر علمی  -تخیلــی را به عنوان یکی از  10محصول برتر
سینمای سال  2015اعالم کرد.
در این فهرســت آثار دیگری همچون «کارول» ،انیمیشن
«پشتورو»« ،پل جاسوسان»« ،مکس دیوانه»« ،مریخی»،
«اتاق» و ...به چشم میخورد.
«جنگ ســتارگان» جدید بــه کارگردانــی «جی.جی.
آبرامز» اولین نمایش جهانی خود را از دوشنبهشــب در
لسآنجلــس آغاز کرد .گزارشها حاکی از آن اســت که
نمایش آغازین این فلم با بازخورد مثبتی از ســوی اکثر
منتقدین و مخاطبان روبهرو شده است« .جنگ ستارگان
نیرو برمیخیزد» اولین قسمت از سومین سهگانه «جنگ
ستارگان» است که توسط «برایان بورک» و رئیس کمپانی
لوکاس فلم «کاتلین کندی» تهیه میشود .فلمنامه این اثر

توســط خود «آبرامز» و «الرنس کاسدان« نوشته شده و
«جان ویلیامز» آهنگســاز مشهور هم موسیقی متن فلم
را ساخته است« .جورج لوکاس» خالق مجموعه فلمهای
«جنگ ستارگان» نیز به عنوان مشاور خالق با این پروژه
سینمایی همکاری داشته است .پیشبینی میشود «نیرو
برمیخیــزد» در هفته اول اکران بین  180تا  220میلیون
دالر در گیشه آمریکای شمالی بفروشد.
در مراســم اعطای جوایز انجمن فلم آمریکایی همچنین
سریال «مردان دیوانه» جایز ه ویژه این بنیاد سینمایی را
از آن خود کرد و برترین ســریال تلویزیونی تاریخ جوایز
انجمن فلم آمریکا شناخته شد.
از دیگر برنامههای تلویزیونی که در این مراسم برگزیده
شــدند میتوان بــه «آمریکاییها»« ،فارگــو»« ،بازی
تاج و تخت»« ،ســرزمین مادری»« ،اســتاد هیچچیز»،
«غیرواقعی» و «آقای رباط» اشاره کرد.
به گزارش اســکرین دیلی ،مراسم اعطای این جوایز روز
هشتم جنوری  2016در لسآنجلس برگزار خواهد شد.

خالق «جوجه اردک زشت» به سینما میرود

چین و دنمارک فلم سینمایی را درباره «هانس کریستین
اندرسن» راهی پرده نقرهای میکنند.
داستانهای هانس کریستین اندرسن نویسنده دنمارکی
خالــق قصههای ماندگاری چون «جوجه اردک زشــت»،
«بندانگشتی» و «دختر گوگرد فروش» ،دستمایه ساخت
فلمی با همکاری کمپانیهای دنمارکی و چینی میشود.
کمپانی فلمسازی «زنتروپا»ی دنمارک در کنار «شنگوی
مدیا» و «جتاوانا اینترتینمنت» قــرار گرفته تا «بهترین
دوستم اندرسن» را تولید کند« .شانگهای مدیا» متعلق به
«شو هوان» فلمنامهنویس مشهور چینی است که فلمهای
پرفروشــی چون «گمشده در هانگکانگ» و «گمشده در
تایلنــد» را در کارنامه حرفــهایاش دارد .این دو فلم در
زمان اکران ،رتبه دوم و چهارم را در گیشــه سینماهای

چین کســب کردند .به گزارش اسکرین دیلی« ،بهترین
دوســتم اندرسن» برای گروه ســنی نوجوان و مخاطب
خانوادگی ساخته میشــود .این پروژه در شهر اودنسه
دنمارک زادگاه مشــهورترین نویســنده ادبیات کودک
اروپا فلمبرداری میشود .شــروع فلمبرداری از آگست
 2016خواهد بود و ســینماهای چین و دیگر کشورهای
جهان از ســال  2017میزبان این فلم خواهند بود .هانس
کریستین اندرسن اوین داســتانهایش برای کودکان را
در ســال  1835منتشر کرد .عالقه و تشویق مردم سبب
دلگرمی اندرسن بود؛ به طوری که تا پایان عمر نزدیک به
 157قصه و داســتان ،هشت رمان 800 ،قطعه شعر ،چهار
زندگینامه ،چند ســفرنامه و تعداد بیشماری طراحی و
کاردستی به شکل کاغذ و برش خلق کرد.

1988
هـدف
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جواب سودوکو شماره

1987

جایزه لویی دلوک به ˝فاطمه˝ رسید

فلم ˝فاطمه˝ به کارگردانــی فیلیپ فوکون برنده جایزه
لویی دلوک بهترین فلم فرانسوی سال شد.
برندگان جایزه ساالنه لویی دلوک روز چهارشنبه مشخص
شــدند و فلم «فاطمه» ( )Fatimaبه کارگردانی فیلیپ
فوکون جایزه بهترین فلم فرانســوی سال را از آن خود
کرد.
به گزارش ورایتــی ،این فلم روایتی مهرآمیز از یک مادر
مجر ِد فداکار مراکشی است که در فرانسه زندگی میکند.
«فاطمه» کــه اولین بار در بخش دو هفتــه کارگردانان
جشــنواره کن نمایش داده شد ،به مضامین معاصر چون
وضعیــت اقتصادی و اجتماعی مهاجران مقیم فرانســه
میپردازد.
شخصیت اصلی فلم زنی میانسال با بازی ثریا زروال است
که به عنوان یک خدمتکار کار میکند و میکوشــد برای
بزرگ کردن دو فرزند نوجوان خود پول کافی به دســت
بیاورد.
فوکــون کارگردان مؤلف و تحسینشــده فرانســوی،
اغلب در فلمهای خــود با بهره بردن از داســتانهای
صمیمی ،مضامین جامعهشــناختی معاصر را مورد توجه
قرار میدهد .او پیش از ایــن نیز این کار را در فلم «La
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میزان

حمل

رؤیا و واقعیت گاه با فاصلهای حتی کمتر از موی به هم نزدیک هستند.
با صبوری و امید ،سنگهای به ظاهر بیارزش ساحل ،به زمرد و مروارید
تبدیل خواهند شد.

ثور

احســاس نیرومند و فاتح ،در پوششــی از رنگهای ارغوانی ،سبز و
بنفش ،براق و درخشان ،راه را برایتان میگشاید .واقعیت این است
که بیش از اندازه ،خود را در اندیشه و تالش ،جمع آوری پول ،غرق
کردهاید تا جایی که تحصیل و امکان بالقوه موفقیت در آن فراموش
شده است.

جوزا

شرایطی پیش میآید که به شــما اجازه میدهد ،به عنوان یک آدم
پولدار از مدارج باالی تحصیلی برخوردار شوید .حال خود دانید ،اما
قرار اســت علم و ثروت با هم جمع شوند! در دوستی و رقابت ،فردی
با وفا و ثابت قدم هســتید و اگر قرار بر دشمنی باشد ،با قدرت ،اما
منصفانه برخورد کنید.

سرطان

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

اسد

بدانید که اوضاع به گونهای نیست که دست به کمر و با فریاد بگویید
«سرش را بزنید ،او دیگر زیاد اســت» روزگار عوض شده است .او
دیگر زیادی نیســت ،شــما به او نیاز پیدا میکنید .قرار است زیر
پایتان را خالی کنند.

سنبله

بحث های بیهوده و بهانههای بی پایه را کنار بگذارید .اوضاع خانوادگی شما
به گونهای درهم و وخیم است که انگار قایقی کوچک و پوسیده در امواج
سهمگین اقیانوس گرفتار شده باشد خود را به کوچه علی چپ نزنید.

ریدلی اســکات که هفته گذشته برای ساخت «مریخی»
نامزد جایزه معتبر گلدن گلوب شــد ،تاکنون سهبار برای
فلمهای «سقوط شاهین ســیاه»« ،گالدیاتور» و «تلما و
لوئیز» نامزد جایزه اسکار شده است.
به گزارش اســکرین دیلی ،رئیس ایــن انجمن درباره
کارگردان «بیگانه» و «بلید رانر» گفت :کارهای او همیشه
حساسیتی را نسبت به تصاویر بینظیر و باارزش به نمایش
میگذارد .این افتخاری شایســته برای یکی از بزرگترین
سبکپردازان دنیای تصویر ماست و من خیلی خوشحال
هســتم که انجمن تصویربرداران آمریکایی امسال او را
انتخاب کرد.

 »desintegrationانجام داد کــه یکی از اولین و تنها
فلمهایی است که موضوع افراطیگری جوانان فرانسوی
وابســته به طبقه محروم و گرایش آنها به تروریسم را
مورد توجه قرار میدهد.
«فاطمه» برای دریافت جایزه ساالنه لویی دلوک فلمهای
«روزهای طالیی من» به کارگردانی آرنو دپلشــان« ،حد
یک مرد» به کارگردانی اســتفان بریــز« ،مارگریت» به
کارگردانی زاویه جانولی« ،فرار شــیرین» به کارگردانی
برونــو پودالیدس« ،پرتره یک هنرمنــد» به کارگردانی
آنتوان بارو و «تصویر گمشده» به کارگردانی ریتی پان را
به عنوان رقیب پیش رو داشت.
از سوی دیگر« ،بازی بزرگ» به کارگردانی نیکالی پاریزر
جایــزه لویی دلوک بهترین فلــم اول را برد .این فلم بر
فلم «موستانگ» به کارگردانی دنیز غمزه ارگوون پیروز
شد که در جوایز اسکار امسال نماینده فرانسه در بخش
بهترین فلم خارجیزبان است.
«جبهه واخان» ،به کارگردانی کلمان کوژیتور« ،ونسان»
به کارگردانی توماس سالوادور و «ببر جوان» به کارگردانی
سیپرین ویال ،دیگر رقبای جایزه لویی دلوک بهترین فلم
اول بودند.

اعالم فهرست کوتاه بخش فلم
خارجیزبان

آسان ـ اشعار ـ بلورین ـ پروین ـ تشویق ـ ثالوث ـ جهانجو ـ چشمه ـ حصار
ـ خصلت ـ دقیق ـ ذخیره ـ روایت ـ زیانکار ـ ژولیده ـ ســاقی ـ شهناز ـ
صنوبــر ـ ضربه ـ طریقت ـ ظریف ـ عبادتگاه ـ غزلیات ـ فصیح ـ قانون ـ
کیهان ـ گزمه ـ لحظات ـ مدرک ـ نیت ـ ورود ـ هدیه ـ یاسا.
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دریا ـ دیــار ـ دری ـ دیر
ـ دیار ـ حیدر ـ حیات ـ
تیر ـ تیار ـ رایت ـ تایر ـ
حیرت ـ حیا ـ روی ـ راوی
ـ روایــت ـ دیو ـ دیوار ـ
رادیو ـ دوایر ـ یاد ـ یاور
ـ یــار ـ رای ـ ریا ـ وادی
ـ وحی.
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«ریدلی اسکات» ،کارگردان مطرح هالیوودی جایزه یک
عمر دســتاورد هنری انجمن تصویربرداران آمریکایی را
دریافت خواهد کرد.
انجمن تصویربرداران آمریکایی ( )ASCطی مراســمی
که در  14فبــروری  2016برگزار میشــود ،جایزه یک
عمر دســتاورد هنریاش را به ریدلی اسکات ،کارگردان
سرشناس آثاری چون «گالدیاتور» و «تلما و لوئیز» اعطا
میکند.
این سیامین سالگرد برگزاری مراسم اعطای جوایز انجمن
تصویربرداران آمریکایی خواهــد بود که در لسآنجلس
برگزار میشود.

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

 جواب بازی با اعداد

هـ آ د
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تقدیر انجمن تصویربرداران
آمریکا از خالق «گالدیاتور»

زمانی که دنی بویل ،فلمساز انگلیسی در سال  2014خبر
از کارگردانی فلمی درباره اســتیو جابز موسس اپل داد،
منتقدان سینمایی شگفتزده شدند .دلیل امر هم این بود
که هنوز یک سال از اکران عمومی درامی شرححالگونه
درباره این نابغه دنیای کمپیوتر نمیگذشت ،فلمی که با
نام «جابز» روی پرده رفت و آشتون کوچر در نقش اصلی
آن بازی داشت.
اما دنی بویل در تصمیم خود جدی بود و قصد داشــت
نقش اصلی فلم خود را به بازیگر مورد عالقهاش مایکل
فاســبندر بدهد .این فلمساز برای اینکه نشان دهد در
تصمیم خود جدی است ،اواســط نوامبر سال  2015را
بهعنوان زمان نمایش عمومی آن اعالم کرد .گفته شــد
فلم بویل یکدوره چهارده ســاله از زندگی استیو جابز
را پوشش میدهد و در دل آن ،روی سه محصولی تمرکز
میکند که او به جهانیان ارائه داد .درام شــرححالگونه
دنی بویــل با نام «اســتیو جابــز» وارد مرحله تولید
شــد و فلمنامه آن متعلق به آرون ســورکین بود .این
فلمنامهنویس سرشــناس برای نوشــتن فلمنامهاش از
کتاب شرححالگونه اســتیو جابز اثر والتر ایساکسون
اســتفاده کرد .در عین حال ،خود سورکین با تعدادی از
نزدیکان جابز گفتوگوهایی کرد و از آنها برای نوشــتن
فلمنامه استفاده کرد .فلمنامه ســورکین در سه پرده
نوشته شــده و در هر پرده ،بخشی از زندگی جابز را به
تصویر میکشد.
شرکت سونی امتیاز برگردان سینمایی کتاب ایساکسون
را در ســال  2011خریداری کرده بــود و در همان زمان
اعالم کرد خیلی زود ،فلمی ســینمایی براســاس آن
تولید خواهد کرد .در همان زمان ،مسئوالن این شرکت
فلمسازی قراردادی با ســورکین امضا کردند تا او کار
نگارش فلمنامه اقتباسی را انجام دهد .وی برای اینکه
به واقعیات وفادار بماند و از نظر تاریخی متهم به تحریف
وقایع نشــود ،به سراغ اســتیو وزنیاک یکی دیگر از
موسسان اپل رفت .این نکته به وی کمک کرد تا بتواند به
روابط کاری و اجتماعی جابز با تعدادی از شخصیتهای
کلیدی و مهم بپردازد .تا سال  2014شرکت سونی چند
بار خبر آغاز تولیــد فلم را اعالم کرد ،اما اقدامی عملی
برای ساخت آن صورت نگرفت .شنیده میشد مذاکره و
صحبتهای مسئوالن شرکت با چند فلمساز سرشناس
برای قبول کارگردانی فلم ،به نتیجهای نرســیده است.
در نوامبر ســال  2014ناگهان اعالم شد شرکت سونی
از ساخت اســتیو جابز منصرف شده است .در حالی که
معلوم نبود دالیل شرکت برای عدم تولید فلم چیست،
کمپانی یونیورســال امتیاز تولید فلم را خریداری کرد.
حاال مسئوالن این کمپانی به دنبال کارگردان و بازیگری
برای این فلم بودند .شایع شــد که جورج کلونی و نوآ
وایل نامزد بازی در نقش اصلی فلم شــدهاند .این دومی
در سال  1997در فلم سینمایی تلویزیونی «سارقان دره
سیلیکون» نقش استیو جابز را بازی کرده بود.
در حالی که کمپانی یونیورســال هنوز آماده تولید فلم
اســتیو جابزی خود نشــده بود« ،جابز» جاشوآ مایکل
استرن و بازی آشتون کوچر به روی پرده سینماها رفت.
این فلم با هزینه تولید  12میلیون دالریاش 36 ،میلیون
دالر در کشورهای مختلف جهان فروش کرد و لقب فلمی
نســبتا ناموفق را گرفت .تحلیلگران اقتصادی سینما با
توجه به این رقم فــروش معمولی ،از تولید فلم دیگری
درباره موسس اپل ابراز تعجب کردند.

 بازی با اعداد

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

جواب هدف

چرا مردم «جابز» سینما را
نپسندیدند؟

حادثهای مانند زلزله در خانــواده رخ میدهد ،حادثهای که اصل و
اساس آن روی رفتار و گریز شــما از خانه نهاده شده است .تا دیر
نشــده در خود و رفتارتان تجدید نظر کنید .اگر منتظر هستید تا
اعضای خانواده روی دست و پایتان بیفتند ،اشتباه میکنید .یک
رویداد خوشــایند ،واقعهای چون یک تولد تازه ،یک زندگی نوین،
یک ســفر رویایی و در نهایت یک مالقات داغ ،داغ در راه است،
گوش به زنگ باشید!

عقرب

متولد این ماه به طور ذاتی آگاه اســت ،اگــر بخواهد ،دوباره تعادل
جسمانی خود را به دست میآورد ،باید زندگی فعال و پر تحرکاش
را با اســتراحت و تفریح مناسب ،همراه ســازد .هماهنگی ذهن و
احساسات ،هرگز به سادگی امکان پذیر نخواهد شد.

قوس

شما این روزها ،ذهن و روح خود را درگیر مسألهای کردهاید که به
هیچ روی با شرایط اجتماعی و خانوادگیتان ،سازگار نیست .برای
رهایی از این معضل ،پیشــنهادی دریافت میکنید .که با قبول آن
چند ماهی از کانون آتش دور خواهید شد .دوری به سود شماست.

جدی

توان غلبه بر خشم و دل نگرانی های درونی را دارا هستید .قبل از دست
زدن به هر اقدامی ،الزم است تسلط و اعتماد به نفس از دست رفته را پیدا
کنید .ابرهای سیاه در حال گذر است .مشکالت مالی مربوط به شغلی که
دارید با کمک یک نهاد اقتصادی مقتدر ،رفع و رجوع میشود.

دلو

توجه کنید در تعریف شخصیت ذاتی شما میگویند او نسبت به
دوســتانش تمام و کمال وفادار است .در واقع باید گفت« :دردی
باالتــر از آن برای زنان نیســت که مردی زندگــی اش را فدای
دوستانش کند» در این رهگذر ،شما به عنوان متولد این ماه یک
دوست به تمام معنا ،از چنین خصوصیتی برخوردار هستید.

حوت

در میان متولد این ماه افراد به دالیل معنوی نا خواسته خود را از تمام
نعمتهای عادی و خدادادی محروم میکنند ،اما برای شما ،حادثه ای
به عبارت بهتر مالقاتی رخ میدهد که چشم شما را به روی واقعیت
های ملموس و الزم زندگی باز میکند.
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قلعه را در خانه  h 8حرکت دهید.
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آکادمی علوم و هنرهای ســینمایی اسامی  9فلم راهیافته به
مرحله بعدی رایگیری برای انتخــاب نامزدهای بخش فلم
خارجیزبان هشتاد و هشــتمین دوره جوایز اسکار را اعالم
کرد.
 9فلم فهرست کوتاه بخش فلم خارجیزبان جوایز اسکار 2016
از میان  80فلم معرفیشده و واجد شرایط انتخاب شدند.
به گزارش ورایتی ،فهرست کوتاه نامزدهای این بخش به این
شرح است:
بلجیــم« ،عهــد خیلــی جدیــد» (The Brand New
 ،)Testamentژاکو وان دورمل
کلمبیا»« ،آغوش مــار» (،)Embrace Of The Serpent
سیرو گرا
دنمارک« ،یک جنگ» ( ،)A Warتوبیاس لیندهولم
فنلند« ،شمشیرباز» ( ،)The Fencerکالوس هارو
فرانسه« ،موستانگ» ( ،)Mustangدنیز غمزه ارگوون
آلمان« ،هزارتــوی دروغهــا» ( ،)Labyrinth of Liesجولیو
ریچارلی
هنگری« ،پسر شائول» ( ،)Son of Saulالشلو لمس
ایرلند« ،زندهباد» ( ،)Vivaپدی براناخ
اردن« ،ذیب» ( ،)Theebناجی ابو نوار
نامزدهای بخش فلــم خارجیزبــان در دو مرحله انتخاب
میشــوند .در مرحله اول صدها تن از اعضای کمیته عمومی
بخش فلم خارجیزبان به دو گروه تقســیم شدند و از اواسط
اکتبر تا  14دســامبر فلمهای معرفیشده را دیدند .آنها بر
مبنای امتیــاز  6تا  10به فلمها نمره دادند .شــش فلمی که
باالترین متوسط امتیاز را توسط کمیته عمومی کسب کردند،
به دور بعد راه پیداکردند و دو ســوم فهرست کوتاه را شکل
دادند .ســپس  20عضو کمیته اجرایی بخش فلم خارجیزبان
پس از اطالع از شش فلم انتخابشده تشکیل جلسه دادند و
سه فلم را دیگر انتخاب کردند .در مرحله بعد ،سه کمیتههای
ویژه در نیویورک ،لس آنجلس و لندن فلمهای فهرست کوتاه
را در ســه روز میبیند و بعد درباره پنج نامزد نهایی تصمیم
میگیرد که اســامی آنها  14جنوری  2016همراه نامزدهای
دیگر بخشهای جوایز اسکار اعالم خواهد شد .هفت فلم از 9
فلم فهرست کوتاه اروپایی هستند .از آمریکای شمالی ،شرق
آســیا و آفریقا هیچ فلمی به فهرست نامزدها راه پیدا نکرده
است.مانند هر سال چند فلم مهم از راهیابی به مرحله بعدی
بازماندند« .شــب بخیر مادر» ( )Goodnight Mommyاز
اتریش« ،مــادر دوم» ( )The Second Motherاز برازیل،
«قوچها» ( )Ramsاز ایران« ،محمد رسول اهلل» به کارگردانی
مجید مجیدی از ایــران« ،تو مرا میبری» ()You Carry Me
از مونتهنگــرو 18« ،تحت تعقیــب» ( )18 The Wantedاز
فلســطین 11« ،دقیقه» ( )Minutes 11از پولند« ،شــبهای
عربی :جلد  – 2محزون» (– 2 Arabian Nights: Volume
 )The Desolate Oneاز پرتگال« ،یک کبوتر روی شاخهای
نشست و به هستی فکر کرد» (A Pigeon Sat on a Branch
 )Reflecting on Existenceاز ســویدن« ،آدمکش» (The
 )Assassinاز تایوان و «پدر جان» ( )Baba Joonاز اسرائیل
نتوانستند به فهرست کوتاه راه پیدا کند .خیلی از این فلمها یا
در جشنوارههای سینمایی موفق بودند یا فروش خیلی خوبی
داشتند ،اما در نهایت نتوانستند نامزد شوند.

