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معرفی

نامزدهای نهایی
جایزههای مهم
ادبیات کودک
اســامی نامزدهای نهایی مدال «کارنگی» و جایزه «کیت
گرینوی» که قدیمیترین جوایز حــوزه ادبیات کودک
انگلستان هستند ،اعالم شد.
اسامی نویســندگان سرشناسی همچون «پاتریک نس»،
«کیت ســاندرز» و «نیل گیمن» در میان راهیافتگان به
مرحلــه پایانی دو جایزه مهم ادبیــات کودک و نوجوان
«گرینوی» و مدال «کارنگی» به چشم میخورد.
کتاب «یک» نوشته «سارا کراســان» و «درخت دروغ»
کتاب پرفروشــی از «فرانســیس هاردینــج» از جمله
نامزدهای مرحله نهایی مدال «کارنگی» هســتند« .نیک

لیک»« ،پاتریک نس » و «کیت ساندرز» هم از رقیبهای
این نویسندگان هستند« .پاتریک نس» که از معروفترین
نویســندگان ادبیات کودک به شــمار میآید ،امسال با
کتاب «بقیه ما اینجا زندگــی میکنیم» موفق به راهیابی
به این مرحله مدال «کارنگی» شده است« .رابین تالی»
و «جنی ولنتاین» دو نویسنده برگزیده دیگر این مرحله
مدال «کارنگی» هستند .به گزارش گاردین ،جایزه کتاب
گرافیکی کودک «کیت گرینوی» نیز اســامی هشــت
نویســنده را به عنوان نامزدهای نهایی سال  2016خود
اعالم کرده اســت« .آنتونی براون» نویسنده و تصویرگر

مسوالن برگزاری جشــنواره کن  2016یک کارگردان
جاپانی را به عنوان رئیس هیئت داوران بخش فلم کوتاه
و سینه فونداسیون این رویداد سینمایی انتخاب کردند.
«نائومی کاواسه» ،کارگران مطرح جاپانی در راس هیئت
داوران بخش فلم کوتاه و سینه فونداسیون شصتو نهمین
دوره جشنواره فلم کن قرار خواهد گرفت« .کاواسه» که
سابقه طوالنی حضور در جشــنواره کن دارد ،در اولین
حضورش در ســال  1997در سن  27سالگی موفق شد
با فلم «ســوزوکا» نام خود را به عنوان جوانترین برنده
دوربین طالی کن ثبت کند و این اســتعداد کشف شده
کن بعد از آن حضور پررنگی در جشــنواره زقم زد و در
سال  2003با فلم «شارا» 2007 ،با «جنگل محزون»2011 ،
با «هانزو» و  2014با فلم « آب ســاکن» به بخش رقابتی

کن راه یافت .فلم «جنگل محزون» در سال  2007جایزه
بزرگ کن ،مهمترین عنوان جشنواره پس از نخل طال را
برای «کاواسه» به ارمغان آورد .این کارگردان جاپانی در
سال  2013نیز یکی از اعضای هیئت داوران بخش رقابتی
جشنواره بود که ریاســت آن را «استیون اسپیلبرگ»
بر عهده داشــت« .کاواسه» در فلمهای کم هزینه اش از
بودجه کم و بازیگران غیرحرفهای بهره می برد که حاکی
از آغاز کار او در ژانر مستند بود و همین امر موجب شد
پس از فارغالتحصیلی در رشته عکاسی دانشگاه اوزاکا
بتواند نامی برای خود دست و پا کند .دو مستند «آغوش
کشیدن» محصول  1992و « »Genpinدر سال  2010دو
نمونه موفق از سبک فلمســازی این کارگردان جاپانی
محسوب میشوند.

رئیس بخش «سینهفونداسیون»
جشنواره کن معرفی شد
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جواب سودوکو شماره

جواب هدف

«کنیو ریوز» در سریال کمدی «کارآگاهان سوئیسی» در
نقش کارآگاه ایفای نقش میکند.
«کنیو ریوز» ،بازیگر مطرح ســینمای هالیوود ،قرارداد
بازی در ســریال کمدی «کارآگاهان سوئیسی» را امضاء
کرده است.
«ریوز» که در فلم «کنســتانتین» با «پیتر اســتورمار»
همبازی بود ،در این ســریال نیز در کنار او در نقش یک
کارآگاه بازی خواهد کرد« .جان گالنز» ،کمدین سوئیسی،
«ویوین بنگ»« ،فلیشا کوپر»« ،تراسی لوردز» و «اریک
رابرتز» از دیگر بازیگران این سریال خواهند بود.
فلم «کارآگاهان سوئیسی» هماکنون در سوئیس در حال
فلمبرداری است و این پاییز به مرحله پخش میرسد.
«ریوز» درباره این ســریال گفت :فلمنامــه این پروژه
شگفتانگیز است و از اینکه بار دیگر فرصت بازی در کنار
«پیتر استورمار» را پیدا کردهام بسیار خرسندم.
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موج ـ جو ـ جواد ـ جاده
ـ جوهــر ـ رواج ـ جهد ـ
جهاد ـ وجد ـ جدار ـ درج
ـ جدا ـ جرم ـ اجر ـ هاجر
ـ هجر ـ جد ـ مجاور ـ ارج
ـ جا ـ جام.

پس از اعتراض گروهی از فلمسازان و بازیگران آسیایی،
آکادمی اسکار نســبت به هر گونه توهین احتمالی در
جریان برگزاری مراســم اسکار  2016رسما عذرخواهی
کرد .هشتادوهشــتمین دوره جوایز سینمایی اسکار در
حالی فبروری  2016با اجرای «کریس راک» برگزار شد
که در بخشی از برنامه ،مجری برنامه سه کودک آسیایی
را به شوخی به عنوان حسابداران آکادمی معرفی کرد و
پس از آن «ساشا بارون کوئن» کمدین آمریکایی شوخی
توهینآمیزی نسبت به آسیاییها بیان کرد.
«آنگ لی» کارگردان تایوانی تبار برنده دو جایزه اسکار،
«جورج تاکای» بازیگر فلم «ســفر ستارهای» به همراه
بیش از  20فعال ســینمایی آسیایی در نامهای رسمی به
آکادمی اســکار از شوخیهای بیمزه و زننده در مراسم
اسکار در رابطه با آســیاییها به شدت انتقاد کردند و
خواستار ارائه تصویری در شــأن تمامی نژادها در این

تماشای فلمی که برای پرده بزرگ سینما ساخته شده
در صفحه کوچک موبایل کابوس جیجی آبرامز است.
کارگردان «جنگ ستارگان  :نیرو برمیخیزد» میگوید
فکر کردن به این که مــردم ماجراجویی علمی تخیلی
ساخته شده برای پرده سینما را در موبایل همراه تماشا
کنند ،یک کابوس است .جیجی آبرامز در یک سمینار
در جشنواره فلم جنوب از جنوبغربی در آستین تگزاس
گفت که تمام فلمســازان این جمله را تکرار میکنند:
«لطف ًا فلمهای من را در این وســیله تماشا نکنید ».این
کارگردان با اشاره به این که مردم به خاطر راحتی بیشتر
به تماشای فلم در وســایل همراه روی آوردهاند ،اضافه
کرد « :برای هر داستانسرایی یک کابوس است ،وقتی
مردم فلمهای ساخته شده را در وسیلهای به آن کوچکی
تماشا کنند« ».جنگ ستارگان  :نیرو برمیخیزد» از اول
اپریل در آیتیونز عرضه خواهد شد .هزینه ساخت این
فلم  200میلیون دالر بود و با فروشــی بیش از  2میلیارد
دالر در سرتاسر جهان سومین فلم پرفروش تاریخ سینما
پس از «تایتانیک» و «آواتار» لقب گرفت.
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 بازی با کلمات
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میزان

حمل

اگر كارهاي عقب افتاده اي داريد اول بايد به فكر حل آن ها باشيد.
در حال حاضر اهداف متفاوتي با گذشــته داريد و بايد اين اهداف را
به خوبي بررسي كنيد .هر طور با مسائل روبه رو شويد همان طور هم
نتيجه اش را مي بينيد .هر طور كه مي خواهيد رفتار كنيد پشيمان
نمي شويد.

ثور

الً خوشبختی و شادی زمانی پیش میآید که انتظارش را ندارید.
معمو 
بنابراین مراقب باشید تا فرصتها را تنها به خاطر این که همان چیزی
که انتظار داشتید نیستند نادیده نگیرید.

جوزا

به نظر مي رسد ناگهان متوجه شده ايد كه روش متفاوت ديگري هم
براي زندگي وجود دارد و همين طور براي دوست داشتن .براي مدت
طوالني نگران يك موضوع بوده ايد ،حاال مي دانيد كه مي توانيد با
قدرتتان تأثير متفاوتي بر ديگران بگذاريد.

سرطان

هر کسی را که می شناسید امروز به شما زنگ می زند و هنوز تلفن
را قطع نکرده اید نفر بعد زنگ می زند.خسته کننده است اما در بین
کسانی که به شــما زنگ می زنند یک نفر حرف جالبی برای گفتن
خواهد داشت.

اسد

نحوه قرار گرفتن ســياره ها هنوز شــما را اميدوار نگه مي دارند و
امروز شما ميكوشيد كه خونســردي خود را راجع به مسائل كاري
و سالمتيتان ،حفظ كنيد .كسي كه سعي ميكند از ذات خوب شما
سوء استفاده كرده و وظايفي را به شما تحویل دهد.

سنبله

مشکل مالی با مسائل عشــقی با هم ترکیب شده اند ،مخصوص ًا اگر
احساس کنید همسرتان بیش از سهم خودش از شما پول می خواهد.
شاید با فردی روبرو میشوید که حسود می باشد.

اگر امروز مراقب نباشید نگرانیها شــما را تحت سلطه خود در
خواهند آورد ،پس سعی کنید که کارها را با تناسب و درست انجام
دهید .حتی اگر یکی از نزدیکان شــما بخواهد که کارها را از روی
شانه شما بردارد و نگرانی شما را کاهش دهد.

عقرب

امروز قدرت بیشتری در بدست آوردن پول پیدا میکنید مراقب
باشید که کسی را که می تواند و در موقعیتی هست که حمایتتان
کند ناراحت نکنید.

قوس

اگر امروز ميخواهيد تغيير كنيد به مهارتهاي عملي خود احتياج
داريد .البته اين دوره خوشــگذراني نيست ولي اگر يك ليست
درست كنيد به شما كمك مي كند كه توجه خودرا روي مسايلي
مهمتر معطوف كنيد .راه ديگر براي اين كه زندگي را بر خود آسان
كنيد اين اســت كه از ديگران تقاضاي كمك كنيد .برنامه جالبي
درســت كنيد و بعد همه خواهان شركت در آن براي كمك دادن،
مي شوند.

جدی

امروز نياز به معاشرت بادوستان و فاميل را داريد .با وجود اين كه
شما فردي برونگر نيستيد ولي نوشيدن چند ليوان آب با شامتان
شما را تبديل به يك آدم ديگري خواهد كرد.

دلو

ستارگان به شما کمک می کنند تا صداقت و احساسات را در کنار
هم قرار دهید و این کار می تواند ترکیبی موفقیت آمیز باشد .یک
الً با شما آشــتی می کند نه تنها به خاطر حرفی که
شخص احتما 
میزنید بلکه به خاطر طرز رفتارتان و حتی ممکن اســت شما را با
دیدی کام ً
ال متفاوت ببیند که برای درک یکدیگر مفید می باشد.

حوت

در پیشــامدهای کارهایتان تغییرات بزرگی ممکن است روی
دهد .اما در چند هفتــه آینده می تواند احتماالت جالب دیگری
در جریان شغل شما مطرح کند.
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نوبت مهره های سفید است ،شما باید با
دو حرکت مهره سیاه را مات کنید.
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مراسم سینمایی شدند .در بخشی از این نامه آمد ه است:
«در سایه کمپین «اسکار خیلی سفید» امیدوار بودیم که
جوایز اســکار قدمی به جلو بردارد و نمونهای فوقالعاده
از تنوع نژادی را ارائه دهد اما مراسم اسکار با رویکردی
نامناسب در توصیف و شــوخی با آسیاییها لکهدار شد.
مایلیم بدانیم این شــوخیهای بیمــزه و توهینآمیز تا
چه حد در آینــده رخ میدهد و آکادمی چه فرآیندی را
برای جلوگیری از ایــن تبعیض نژادی ناخودآگاه در قبال
گروههای مختلف اتخاذ میکند» .آکادمی علوم و هنرهای
سینمایی اسکار در واکنش به نامه اعتراضی سینماگران
آسیایی ضمن عذرخواهی رســمی بابت هر گونه توهین
نســبت به گروههای مختلف در مراســم اسکار 2016
عنوان کرد که مــا متعهدیم تا نهایت تالش خود را انجام
دهیم تا مطالب ارائه شــده در مراسمهای آتی از لحاظ
حساسیتهای فرهنگی مناسبتر باشد.

وقتی موبایل کابوس کارگردان
«جنگ ستارگان» میشود

آیین ـ انتصاب ـ بشارت ـ پروانه ـ تدابیر ـ ثنایا ـ جمعه ـ چگونه ـ حکمیت
ـ خمیده ـ دشــوار ـ ذکی ـ رنجیده ـ زرنگ ـ ژنرال ـ سعادت ـ شرمگین ـ
صداقت ـ ضیافت ـ طایفه ـ ظهور ـ عارفانه ـ غنچه ـ فاطمه ـ قاموس ـ کتاب
ـ گستاخ ـ لشکر ـ معنا ـ نیستان ـ وصیت ـ همت ـ یوغ.
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عذرخواهی رسمی آکادمی اسکار
از آسیاییها

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

بازی بابا اعداد
جواب بازی
 جواب

اعداد

ب

ایفای نقش «کنیو
ریوز» در سریال کمدی
«کارآگاهان سوئیسی»

 بازی با اعداد

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

ن
ل
ق

«داستانهای ویلی» و «الیور جفرز» نویسنده و تصویرگر
«روزی روزگاری یک فیل» از برگزیدگان هیات داوارن این
جایزه در این مرحله هستند« .یک خرس روی صندلی من
نشســته» به قلم و تصویرگری «راس کالینز » و «چیزی
درباره یک خرس» به قلم و تصویرگری «جکی موریس»
از دیگر نامزدهای نهایی این جایزه هستند.
در این فهرست یکی از کتابهای «نیل گیمن» نویسنده
مشــهور ادبیات کودک و نوجوان هم به چشم میخورد.
«زیبای خفته و دوک نخریسی» کتابی از گیمن است که با
تصویرگری «کریس ریدل» روانه بازار شده است.
از دیگر آثــار راهیافته به مرحله نهایی جایزه «گرینوی»
 2016میتوان به «کاپیتان جک و دزدان دریایی» نوشته
«پیتر بنتلی» با تصویرگری «هلــن اوزنبری»« ،گلهای
پیادهرو» نوشــته «ژانآرونو الوســون» با تصویرگری
«سیدنی اسمیت» و «سم و دیو یک حفره کندند» نوشته
«مک بارنت» با تصویرگری «جان کالسن» اشاره کرد.
برندگان نهایی این دو جایزه ادبیــات کودک و نوجوان
روز بیســتم جون  2016معرفی خواهند شد و به هر یک
از برندگان عــاوه بر مدال ،مبلغی  500یورویی به منظور
خرید کتاب برای کتابخانههای مدنظرشان اعطا میشود.
جایزه ادبی «کارنگی» به عنوان قدیمیترین و مهمترین
جایزه ادبی انگلیس در حوزه ادبیات کودک هر ساله توسط
موسسه کتابداری و اطالعات انگلیس به برگزیدگان اعطا
میشود .این مدال در سال  1936به یاد «اندرو کارنگی»
نیکوکار اسکاتلندی که بیش از  2800کتابخانه در دنیای
انگلیسیزبان بنیانگذاری کرد ،راهاندازی شد و  19سال
پس از آن ،مدال «کیت گرینوی» بــه نام هنرمند قرن
نوزدهمی به راه افتاد.
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قلعه را در خانه  g 6حرکت دهید.
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حمایت کارگردانهای برتر
هالیوود از یک سرویس تازه

چهرههای سرشناسی همانند استیون اسپیلبرگ ،ران هاوارد
و پیتر جکسون از ســرویس تازهای که فلمهای را همزمان با
اکران در خانهها نمایش میدهد ،پشتیبانی میکنند.
ران هاوارد دوشنبه اعالم کرد که از پلتفرم توزیع ارائه شده از
سوی شان پارکر بنیانگذار «نپستر» و پریم آکاراجو حمایت
میکند.
پیش از این استیون اسپیلبرگ ،جیجی آبرامز و پیتر جکسون
نیز از «اتاق نمایش  »Screening Room /پشتیبانی کرده
بودند .این پلتفرم بــا هزینهای  50دالری فلم را در همان روز
افتتاحیه به مدت  48ساعت به مشتریان در خانه ارائه میکند.
هاوارد درباره این پلتفرم گفت  « :اتاق نمایش مدلی عادالنه
و متعادل اســت و تمام ارزشهای صنعت ســینما را تامین
میکند .ما برای پرده سینما و تمام کسانی که خواهان دیدن
اثر هســتند فلم میسازیم .اتاق نمایش راهحلی برای این کار
است».
در پلتفرم اسآر کاربران از طریق دستگاهی که از سرقت آثار
جلوگیری میکند به فلمها دسترسی پیدا میکنند .قیمت این
دستگاه  150دالر خواهد بود.
بازار هدف این پلتفرم شــامل افرادی میشود که تمایلی به
سینما رفتن ندارند ،اما در عین حال خواستار تماشای فلمهای
در حال اکران هستند .براســاس ادعای پارکر و آکاراجو این
پلتفرم باعث کاهش تعداد تماشاگران سینماها نمیشود.
در حالیکه کارگردانان صاحبنام هالیوود از این طرح حمایت
کردهاند ،برخی سینماها با این طرح مخالفند .هم اکنون میان
اکران سینمایی یک فلم با عرضه آن در شبکه توزیع خانگی
به صورت متوسط  90روز فاصله وجود دارد.

«اسپیبرگ» با «ایندیانا
جونز  »5به سینما میآید

تاریخ اکران پنجمین قسمت از مجموعه فلمهای ماجراجویانه
«ایندیانا جونز» با همکاری مجدد «اســتیون اســپیبرگ» و
«هریسون فورد» اعالم شد.
کمپانی فلم دیزنی  19جوالی ســال  2019را به عنوان تاریخ
اکران پنجمین قسمت از سری فلمهای «ایندیانا جونز» اعالم
کرد« .اسپیلبرگ» که کارگردانی چهار قسمت پیشین سری
فلمهای «ایندیانا جونز» را بر عهده داشــته است در قسمت
جدیــد این مجموعه با «هریســون فــورد» بازیگر اصلی و
همچنین «کاترین کندی» و «فرانک مارشال» تهیهکنندگان
قدیمی این فلم مجددا همکاری میکند.
به گزارش اسکرین دیلی« ،آلن هورن» ،رئیس کمپانی دیزنی
در اینباره گفت« :ایندیانا جونز» یکی از بزرگترین قهرمانان
تاریخ سینماست و ما بیصبرانه منتظریم او را دوباره به سینما
بازگردانیم .داشــتن چنین ترکیب فوقالعادهای از کارگردان،
بازیگر ،تهیهکننده و نقشها بسیار نادر است.
مجله «امپایر» چنــدی پیش در نظرســنجی خود کاراکتر
«ایندیانا جونز» با بازی «هریسون فورد» را به عنوان برترین
شخصیت فلم در تاریخ ســینما معرفی کرد تا این شخصیت
سینمایی از کاراکترهای معروفی چون «جیمز باند»« ،بتمن»
و «هانســولو» پیشــی بگیرد .مجموعه فلمهای «ایندیانا
جونز» حاصل همکاری «استیون اســپیلبرگ» کارگردان و
نویس دستیار و تهیهکننده آن است
«جورج لوکاس» ،فلمنامه
ِ
و «هریســون فورد» که نقش اصلی را بر عهده دارد ،در این
فلم نقش ماجراجویی بیپروا را ایفا میکند که در جستجوی
دستنیافتنیترین گنجهای دنیاســت« .مهاجمان صندوق
گمشــده» (« ،)1981ایندیانا جونز و معبد مرگ» ( )1984و
«ایندیانا جونز و آخرین جنــگ صلیبی» ( )1989و «ایندیانا
جونز و قلمرو جمجمه بلورین» ( )2008چهار فلمی هســتند
که تاکنون در این مجموعه فلم ساخته شده است .مجموعه
فلمهای «ایندیانا جونز» تا کنون به فروش بیش از  2میلیارد
دالر در گیشه جهانی دست یافته است.

