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«ذیب»برایاسکارمیجنگد
تصمیمهایسختیکپسربچه

«ذیب» اولین فلم بلند ناجی ابونــوار به عنوان نماینده
کشور اردن در اسکار  ۲۰۱۶حضور دارد و فلم ماجرای پسر
بچهای صحرانشین در جنگ جهانی اول روایت می کند.
به نقل از یورونیــوز« ،ذیب» اولین فلم بلند ناجی ابونوار،
کارگردان اردنی فلمی پرماجــرا و روایتی از انتقام و بقا
در صحرای اردن اســت .رویدادهای فلم حول شخصیت
محوری آن ،پســر بچه ای می گذرد که قربانی کنجکاوی
اش شده و ناگهان وارد دنیای بزرگسالی می شود.
ســال  ۱۹۱۶و در بحبوحه جنگ جهانــی اول در والیت
حجــاز امپراتــوری عثمانی ،ذیب کودک صحرانشــین
تصمیم می گیرد با یک سرباز انگلیسی همسفر شود .در
این ســفر خطرناک ،صحرا صحنه درگیری بین نیروهای

شورشی و مزدوران مسلح است .ذیب برای زنده ماندن،
باید تصمیم های ســخت بگیرد و با کودکی و دنیای آن
یکباره خداحافظی کند .کارگردان برای ســاخت فلم و
تجربه نزدیک از فرهنگ صحرانشینان ،چندین ماه را در
صحرای اردن گذراند .این تجربه عمیق در فرهنگ بومی،
در تصاویــر بدیع و ناب فلم و همچنیــن کیفیت کاربرد
آنها بازتاب پیدا کرده است« .ذیب» برنده جایزه بهترین
کارگردانی از جشــنواره ونیز شــد و یکی از پنج نامزد
دریافت اســکار در رشته بهترین فلم غیر انگلیسی زبان
است.صرف نظر از نتیجه اسکار ،فلم «ذیب» ساخته ناجی
ابو نوار ،تجربه ســینمایی ارزشمندی است و باید منتظر
کارهای آینده این کارگردان اردنی باشیم.

عنوان محبوبترین بازیگر آمریکا به
كدام هنرپيشه رسید؟

یک نظرسنجی تازه نشان میدهد تام هنکس محبوبترین
ستاره سینمای آمریکا است.
هنکس که با فلم جدیدیش «پل جاسوسان» نامزد دریافت
 ۶جایزه اسکار شــده ،در نظرسنجی «هریس» به عنوان
بهترین بازیگر سینمای آمریکا انتخاب شد.
این نظرسنجی  ۲۲۰۰بزرگسال را مورد سوال قرار داد و از
آنها درباره بهترین بازیگران مرد و زن هالیوود سوال کرده
است .هنکس پیش از این در سالهای ۲۰۰۵ ،۲۰۰۴ ،۲۰۰۲
و  ۲۰۱۳نیز همین عنوان را کسب کرده بود.
در این نظرســنجی جانی دپ دو پله از سال پیش باالتر
آمده و به عنوان نفر دوم انتخاب شــده است .این بازیگر
با بازی در فلم «عشــای ربانی سیاه» در نقش ویتی بولگر
ظاهر شد و توجه زیادی را به خود جلب کرد .با این حال نه
هنکس و نه دپ برای اسکار و گلدن گلوب نامزد نشدند.
دنزل واشنگتن که در سال  ۲۰۱۵در هیچ فلمی دیده نشد
سومین ستاره محبوب سینمای آمریکا شد .او سال پیش

در راس این فهرست ایستاده بود .بازیگر «روز تعلیم» با
دریافت جایزه سســیل بیدومیل در مراسم جوایز گلدن
گلوب امسال ،تقدیر شد .نفر بعدی در نظرسنجی هریس
نماد سینمای وســترن آمریکا یعنی جان وین است که
جایزه اســکار را نیز دریافت کرده بود .هریســون فورد
ستاره مجوعه فلمهای «جنگ ســتارگان» که به تازگی
یک بار دیگر در نقش هان سولو بازی کرده نیز نفر پنجم
این فهرست شد .در این نظرسنجی اولین بازیگر زنی که
توانسته است جایی به خود اختصاص دهد ،ساندرا بوالک
اســت که عنوان ششــم را از آن خود کرده است .او که
صداپیشه انیمیشن پرفروش «مینیونها» بوده و در فلم
«بحران برند ماســت» تصویر یک استراتژیست سیاسی
را خلق کرده ،پیــش از جنیفر الرنس جای گرفته که در
مجموعه فلمهای «عطش مبــارزه» جلوی دوربین رفته
است .او امســال در فلم «جوی» نیز بازی کرده و در این
فهرست نفر هفتم است
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ژاک ریوت ،کارگردان و منتقد سینما و یکی از پرچمداران
سینمای موج نوی فرانسه در  ۸۷سالگی درگذشت.
خبر درگذشــت ریوت را که به آلزایمر مبتال بود ،وزیر
فرهنگ فرانســه ،فلور پلرن ،تأیید کرده اســت .او در
توییتر ریوت را خالق آثاری «صمیمی» خواند که درآنها
«بیقراریای دوستداشتنی» وجود دارد.
کارگردان آثاری مثل «ســلین و ژولی قایقســواری
میکنند»« ،پاریس متعلق به ماست» و «زیبای مزاحم»
یکی از آخرین بازماندگان حلقه موج نو به شمار می رفت
که اعضای دیگر آن فرانسوا تروفو ،کلود شابرول ،اریک
رومر و ژان لوک گدار بودند .منتقدان ،بین این گروه که
در اواخر دهه  ۱۹۵۰آغاز به کار کردند و آثارشان تاریخ
ســینما را تحت تأثیر قرار داد ،ریــوت را خالق آثاری
تجربیتر می دانند که معموالً برای مدتزمان بلند آنها و
توجه به دنیای نمایش ،بازیگران و بداههپردازی شناخته
میشد .ریوت در اول مارچ سال  ۱۹۲۸در روئن فرانسه و
در خانوادهای که داروخانهدار بودند به دنیا آمد.
خواندن کتاب یادداشــتهای ژان کوکتو درباره ساخت
«دیو و دلبر» او را شــیفته دنیای ســینما کرد و باعث
شد در  ۲۱سالگی اولین فلم کوتاه آماتوریاش را با یک
دوربین  ۱۶میلیمتری بسازد .در همان سال برای تحصیل
در مکتب سینمایی مشهور ایدک روانه پاریس شد ،اما
ریوت که همیشه خجالتی بود در آزمون شفاهی رد شد.
به جای رفتن به مکتب ســینمایی ،او برای چند سال در
ردیف اول ســینماتک پاریس به تماشای فلمهایی که
هانری النگلوآ نمایش میداد نشســت و در همانجا بود
که با تروفو ،گدار ،شابرول و رومر آشنا شد.

دیوید بوئی  ۱۰۰میلیون دالر
ارث به جا گذاشت

دیوید بوئی ،ستاره موسیقی پاپ و راک ،ارثی به ارزش
 ۱۰۰میلیون دالر از خود به جا گذاشته است.
بر اســاس وصیتنامه او که رسیدگی به آن در دادگاهی
در نیویورک به جریان افتاده است ،نیمی از این مبلغ به
همراه خانه ای که او و همسرش در آن زندگی می کردند،
به همسرش ،ایمان عبدالمجید ،خواهد رسید و بقیه آن
میان دختر و پسرش تقسیم خواهد شد.
همچنین بوئی در این وصیتنامه ،درخواست کرده است
که خاکسترش طی مراسم بودایی در جزیره بالی به باد
سپرده شــود .دیوید بوئی که به مدت  ۱۸ماه با بیماری
ســرطان مبارزه میکرد ،روز دهم جنوری امسال در ۶۹
سالگی درگذشت و جسدش در نیویورک سوزانده شد.
دیوید بوئی با فروش بیش از  ۱۴۰میلیون نسخه از آثارش
در سراسر جهان و دریافت تمامی جوایز موسیقی مهم،
در زمره برجسته ترین چهره های موسیقی معاصر قرار
دارد .طبــق وصیتنامه دیوید بویــی ۲ ،میلیون دالر به
کرانی شواب ،دســتیار خصوصی او و  ۱میلیون دالر به
ماریون اسکین ،یکی از دایه های خانواده بوئی ،می رسد.
به دانکن جونز ،پسر بوئی از همسر اولش ،و الکساندریا
زهرا جونز ،دختــرش ،هر یک  ۲۵درصد از دارایی او به
ارث می رسد .السکاندریا همچنین خانه ای در نیویورک
هم به ارث خواهد برد( .بی بی سی)

جواب سودوکو شماره

بازی بابا اعداد
جواب بازی
 جواب

اعداد
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وقت ـ قوت ـ قوم ـ قمر ـ
مقر ـ قرن ـ رقم ـ قیمت ـ
رونق ـ ورق ـ قیر ـ متقی ـ
تقوی ـ تقی ـ تقویم ـ قیوم
ـ موقت ـ قوتی.
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برگزارکنندگان جشنواره بینالمللی فلم ساندنس ۲۰۱۶
میالدی ،اســامی برندگان این دوره از رقابتها را اعالم
کردند .اسامی برندگان جوایز جشنواره فلم ساندنس در
حالی اعالم شده است که فلم سینمایی «تولد یک ملت»
ساخته «نات پارکر» ،برنده جایزه بزرگ هیأت داوران شد.
این فلم هفته گذشته در گیشه سینماهای جهان بیش از
 ۱۷میلیون و  ۵۰۰هزار دالر فروخت.
فلم ســینمایی «ســونیتا» به کارگردانی «رخساره قائم
مقامی» نیز در این دوره از رقابتها برنده جوایز بهترین
مستند و مســتند منتخب مخاطبان در بخش سینمای
جهان شــد.در این بخش از رقابتها ،جایزه بهترین فلم
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 بازی با کلمات
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میزان

حمل

زندگي اجتماعي و عشقتان به خوبي پيش ميرود .خالقيت زيادي
داريد و ديگران حمايتتان ميكنند .ورزش و احساســات اهميت
زيادي دارند.

ثور

بیشتر از همیشــه روابط اجتماعی دارید و از این خصوصیت لذت
میبرید.

جوزا

ايدههاي خوب زيادي داريد .عالوه بر آن مجرد هستيد ،افراد جذابي
را مالقات ميكنيد .اما اگر متأهل هستيد ،لطف ًا مراقب باشيد.

سرطان

از این که به این طرف و آن طرف بروید خســته شده اید .اما قبل از
این که همه چیز را خراب کنید به نقاط مثبت آن فکر کنید .شــما
چیزی برای از دست دادن ندارید.

اسد

در طي چند روز آينده ميتوانيد انتظار اين را داشــته باشــيد كه
محبوبيت شــما افزايش يافته و شما بيش از هميشه ،مورد استقبال
ديگران واقع خواهيد شــد .همچنين احساس خوبي داشته و بسيار
خوب به نظر ميرسيد و اين دقيق ًا همان چيزي است كه ميخواهيد،
به خصوص اگر شــما يكي از آن شيرهايي هســتيد كه آرزو داريد
شــخصي را در اين ماه مالقات كرده و عاشقش بشويد ،اگر اكنون
عشق راستين خود را يافته و با او جفت شدهايد ،در اين زمان فضاي
بين شما دو نفر بسيار شيرين و زيبا خواهد بود.

سنبله

دلربا و احساساتی هستید و همه متوجه این جریان هستند .همه شما را
تحسین میکنند .شاید بعضیها را فراموش کنید ،بنابراین ممکن است
این موضوع شما را ناراحت کند.

امروز شــانس با شماســت ،گرچه اگر بخواهید قمارهای بزرگ و
ریســکهای احمقانهای بکنید شما را به خاک سیاه خواهد نشاند.
پس در این رابطه عاقل باشــید و خیلی کله شقی به خرج ندهید.
شما دارای روحیهای بسیار میانه رو شدهاید و گر چه میخواهید
در این زمان افکارتان را بازگو نکیند ،از بحث راجع به موضوعات
روحی ،مرموز ،مطالب مذهبی لذت خواهید برد.

عقرب

میدانید چه میخواهید و چطور آن را به دســت آورید .بنابراین
بدانید که موفقیت زیادی به دست میآورید .دوست ندارید منتظر
شوید تا دیگران برای همراهی با شما این دست و آن دست کنند
و تصمیم قطعی نگیرند ،بنابراین،خودتان به تنهایی کارها را انجام
میدهید .خوشبختانه موفق میشــوید و در میان جمع خواهید
درخشید.

قوس

ســتاره ها شما را ترغيب ميكنند كه بدون فكر كردن عمل كنيد
و اين ممكن است باعث خجالت شما شود چون شما منتظر لحظه
مناسب براي اقدام به كارها نميشويد .اگر بتوانيد صبورتر شويد
ميتوانيد انتظار نتايج مثبتي را داشته باشيد .اگر در حال رانندگي
هســتيد ،بسيار مراقب باشــيد چون امكان دارد زندگي خود را
ريسك كنيد.

جدی

خبر مهمي در مورد وضعيت مالي حسابهاي ماليتان ميگيريد
كه خوشحال كننده است .بنابراين ميتوانيد يكي از نقشههايتان
را عملي كنيد .تنها موضوعي كه باعث جلوگيري از پيشرفت شما
ميشود احساس احتياط دروني شماست.

دلو

اگر الزم اســت کاری را با دقت و توجه انجام دهید و یا تصمیمی
بگیرید .اکنون زمانی اســت که با تکیه بر دانش خود و اطمینان از
اینکه کار درستی انجام میدهید میتوانید به جلو قدم بردارید.

حوت

سلیقه شما عالی است ،اما حقیقت ًا شما میخواهید ،تأثیری دلپذیر
روی کسی بگذارید آیا در نزدیکی شــما عشق تازهای میتواند
باشد؟
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 شطرنج 		
نوبت مهره های سفید است ،شما باید با
دو حرکت مهره سیاه را مات کنید.
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جایزه برای نقشآفرینــی در مجموعه تلویزیونی لوتر و
فلم جانوران بدون سرزمین ()Beasts of No Nation
به دست آورد .اسپاتالیت جایزه اصلی را برای مجموعه
بازیگرانش گرفت و لئوناردو دیکاپریو (برخاسته از گور)
و بری الرســون (اتاق) مانند گلدن گلوب جوایز بهترین
بازیگران نقش اصلی را گرفتند.
ادریس البا (جانوران بدون ســرزمین) و آلیسیا ویکاندر
(دختر دانمارکی) هم برنــدگان جوایز بهترین بازیگران
نقش مکمل شــدند .فلم مد مکس؛ جاده خشم هم برنده
جایزه بهترین مجموعه بدلکاران شد.
در بخش تلویزیون نارنجی همان ســیاه است (Orange
 )is the New Blackبرای مجموعه بازیگران برنده شد.
اوزو ادوبا بازیگر این سریال در بخش بهترین بازیگر زن
سریالهای کمدی جداگانه جایزهای گرفت( .بی بی سی)

اسامی برندگان جشنواره فلم ساندنس

آسانسور ـ اشعار ـ بلورین ـ پروین ـ تشویق ـ ثالوث ـ جهانجو ـ چشمه
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فلم اســپاتالیت جایزه اصلی انجمن بازیگران سینمای
آمریکا را به دســت آورد اما اهدای جوایز به نامزدهای
اقلیت نژادی مهمترین نکته این مراسم بود.
این جوایز کــه به صرفا به بازیگران برگزیده ســینما و
تلویزیون اهدا میشود امسال با توجه به انتقاد گسترده
به غیبت غیرسفیدپوســتان در میــان نامزدهای جوایز
اسکار برخی از جوایز خود را به بازیگران با اقلیت نژادی و
پیشزمینه مهاجر اهدا کرد .برای دومین سال پیدرپی در
میان نامزدهای چهار بخش بازیگری در اسکار هیچ نامزد
غیر سفیدپوســتی دیده نمیشود که با اعتراض بسیاری
از چهرههای سرشــناس هالیوود ماننــد جورج کلونی و
داستین هافمن روبهرو شده اســت .در بیست و دومین
دوره مراســم اهدای جوایز که شنبه شب در لسآنجلس
برگزار شد ادریس البا بازیگر سیاهپوست بریتانیایی ،دو

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

جواب هدف

درگذشت ژاک ریوت،
کارگردان موج نو
سینمای فرانسه

 بازی با اعداد

ن

جوایز انجمن
بازیگران
سینمای آمریکا
و توجه به
بازیگران
غیرسفیدپوست
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درام نیز به «داستان ماسه» ساخته «الیت زکسر» و جایزه
بهترین درام منتخب مخاطبان به فلم ســینمایی «میان
خشکی و دریا» ساخته «کارلوس دل کاستیلو» اعطاء شد.
دیگر برندگان جشنواره امسال ســاندنس به شرح زیر
است:
در بخش جایزه «نکست» برای فلم منتخب مخاطبان:
فلم آمریکایی «اولین دختری که عاشقش بودم» ساخته
«کرم سنگا»
در بخش بهترین کارگردانی یک مستند آمریکایی:
مستند سینمایی «زندگی» ساخته «راجر راس ویلیامز»
در بخش بهترین کارگردانی برای یک درام آمریکایی:
«مرد ارتشی آمریکایی» به کارگردانی «دنیل شینرت»
در بخــش بهتریــن کارگردانی یک مســتند متعلق به
سینمای جهان:
«میچال مارزاک» برای «همه این شبهای بیخوابی» از
کشور پولند»
در بخش بهترین کارگردانی یک درام متعلق به سینمای
جهان:
«فلیکس ون گروئنینجن» برای فلم ســینمایی «بلجیم»
محصول مشترک کشورهای بلجیم ،فرانسه و هالند
در بخش بهترین فلمنامه :
فلم ســینمایی «موریس از آمریکا» محصول مشــترک
آمریکا و آلمان

معرفی برندگان بزرگ جوایز
بینالمللی آکادمی استرالیا

کیت بالنشــت و لئوناردو دیکاپریو جوایــز اصلی بازیگری
آکادمی استرالیا را از آن خود کردند.
بعد از اینکه ســینمای استرالیا در سراسر جهان سال بزرگی
را پشت سر گذاشت ،این مســاله دیگر تعجبآور نیست که
برندگان بزرگ مراسم اهدای جوایز بینالمللی آکادمی هنرهای
سینما و تلویزیون استرالیا ( )AACTAکه روز جمعه بیست و
نهم جنوری در لسآنجلس برگزار شد ،استرالیایی باشند .در
میان برندگان جوایز «مد مکس :جاده خشم» بهترین فلم نام
گرفت و جرج میلر هم جایزه بهترین کارگردانی را از آن خود
کرد .این فلم در جوایز داخلی  AACTAکه در ماه دســمبر
برگزار شــده بود ،و همچنین در جوایــز فلم حلقه منتقدان
لندن برنده همین دو جایزه شــده بــود .فلم میلر با دریافت
جایزه اصلی ،فلمهای «کسری بزرگ»« ،کارول»« ،بازگشته»
و «در کانون توجه» را شکســت داد .این اولین باری اســت
که یک فلم اســترالیایی توانسته در دو مراسم جوایز داخلی
که در سیدنی برگزار میشــود و در جوایز بینالمللی که در
لسآنجلس اهدا میشود ،هر دو جایزه اصلی آکادمی استرالیا
را از آن خود کند .فلــم «کارول» تاد هِینز برنده بزرگ دیگر
جوایز بینالمللی آکادمی استرالیا بود و کیت بالنشت که خود
استرالیایی است ،همراه رونی مارا برنده جوایز بهترین بازیگر
زن و بهترین بازیگر زن نقش مکمل شدند .لئوناردو دیکاپریو
هم گامی دیگر به سمت پیروزی محتملش در اسکار برداشت
و جایزه بهترین بازیگر مرد را بــه خود اختصاص داد .مارک
رایلنس برای ایفای نقش رودالف ا ِیبِل ،جاســوس شوروی در
فلم «پل جاسوسها» جایزه بهترین بازیگر مرد نقش مکمل را
دریافت کرد .فلم درام روزنامهنگاری «در کانون توجه» رقبای
سرسختی مثل «کارول»« ،اکس ماکینا»« ،مریخی» و «استیو
جابز» را پشت سر گذاشت و جایزه بهترین فلمنامه را گرفت.
دیمین تــرووال مدیر اجرایــی  AACTAگفت :در پنجمین
سال جوایز بینالمللی  AACTAدوباره شاهد این بودیم که
ترکیبی پویا از فلمهای بینالمللی و استرالیایی جوایز خود را
دریافت کردند و از شماری از بزرگترین نامهای دنیای فلم ،چه
پشت دوربین و چه جلوی دوربین ،تجلیل شد.

ویل اسمیت :تنوع نژادی نقطه
قوت کشور ماست

«ویل اســمیت» در واکنش به اعتراضها علیه نژادپرســتی
موجود در ســینمای هالیوود ،گفت :تنوع نژادی نقطه قوت
کشور ماست و اگر با حســن نیت به سراغ مشکالت برویم،
نتیجه مثبت خواهد بود.
وجود پارهای مشــکالت از زمان تأسیس جوایز اسکار و عدم
وجود هیچ بازیگر سیاهپوســتی در جمع نامزدهای  ۴بخش
بهترین بازیگر نقش اول و مکمل زن و مرد اســکار برای دو
سال پیاپی ،باعث شد تا از چند هفته پیش موجی از انتقادها
در میان بازیگران هالیوود علیه سیاســتهای نژادپرستانه
آکادمی اسکار شکل بگیرد.
در این میان آکادمی علوم و هنرهای سینمایی نیز در واکنش
به این اعتراضها و تحریم این مراســم از ســوی برخی از
چهرههای هالیوود ،اعالم کرد از امسال تغییراتی اساسی در
سیاســتهای آکادمی و همچنین بدنه رأی دهندگان اسکار
به وجود خواهد آمد که تا ســال  ۲۰۲۰تعداد هنرمندان زن
و اقلیتهای نژادی در میان رأیدهندگان اســکار به دو برابر
تعداد کنونی خواهد رسید.
«ویل اسمیت» ،بازیگر برنده اسکار و سیاهپوست هالیوود که
برای بازی در درام سینمایی «ضربه مغزی» به عنوان یکی از
شانسهای مطرح جایزه اسکار بهترین بازیگر نقش اول مرد
سال مطرح بود ،علیرغم انتطار منتقدان ،نتوانست به مرحله
نامزدی این دوره از جوایز راه یابد.
«اســمیت» در واکنش به این اتفاقات گفــت :برای من ،ما
و آنهایی وجود ندارد .بلکه این ما هســتیم .من خودم عضو
آکادمی اسکار هستم.

