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نوبل کوچک اعطا شد

یک نویسنده چینی جایزه «هانس کریستین اندرسن»
آن خود کرد.
را که به نوبل کوچک معروف است از ِ
خبرگزاری شینهوا نوشــت« :کائو ونزوآن» نویسنده
چینی برای اولینبار موفق شــد طی مراســمی که در
نیوزیلند برگزار شــد ،جایزه ادبیــات کودک «هانس
کریستن اندرســن» را که به نوبل کوچک معروف است
و مهمترین جایزه حوزه ادبیات کودک جهان به حساب
میآید دریافت کند.
خبر برنده شــدن «کائو ونزوآن» در این جایزه ادبی در
ماه اپریل اعالم شــده بود و مراسم اعطای آن روز 20
اگست در اوکلند نیوزیلند برگزار شد.
«کائو ونزوآن» اولین نویســنده چینی اســت که به
فهرســت نهایی اندرسن راه یافته و موفق به کسب آن
شده است .او در سخنرانی دریافت جایزه خود از دوران

برندگان جوایز ادبی «هیوگو»
معرفی شدند

کودکی و فلسفه نویسنده شدنش حرف زد و گفت آرزو
داشــته تا مخفیگاهی برای نویسندهها و حتی کودکان
افتتاح کند.
جایزه بخــش تصویرگری کتاب «هانس کریســتین
اندرسن»  2016نیز به «روترات سوزانه برنر» تصویرگر
آلمانی اعطا شد .جایزه هانس کریستین اندرسن (نوبل
کوچک) هر دو ســال یکبار و با هــدف ارتقای کیفی
ادبیات کودکان جهان توســط دفتر بینالمللی کتاب
برای نســل جوان ( )IBBYبرگزار میشود .در هر دوره
مجموعه آثار یک نویسنده و یک تصویرگر از بین آثار
رسیده از سرتاســر جهان ،برنده دریافت پالک و لوح
جایزه هانس کریستین اندرسن میشود .این جایزه به
عنوان مهمتریــن و باارزشترین جایزه ادبیات کودکان
در جهان شناخته میشود.

صدای « زنگ تلفن» دوباره شما را

میترساند

سومین قسمت مجموعه فلم ترســناک و دلهره آور«
حلقه  /زنگ تلفن » ،آماده نمایش عمومی شد .اف خاویر
گوتیه رز کارگردان فلم است .این فلم با هزینه ای 33
میلیون دالری تهیه شــده و دنباله ای غیرمستقیم بر
داستان قسمت دوم آن است .در داستان قسمت سوم،
جولیا دانش آموز یک لیســه در جست و جوی یکی از
همکالســی های خود به نام هولت است .او متوجه می
شود هولت به گروهی پیوســته که نوار شوم و معروف
ســامارا را نگاه کرده اند .هولت این نوار را شــش روز
قبل تماشــا کرده است .در شرایطی که هولت فقط یک
روز دیگر زنده خواهد ماند ،جولیا تالش می کند نفرین
مرگبار نــوار ویدئویی را خنثی کند .به نوشــته امپایر

آنالین ،قســمت تازه «حلقه /زنگ تلفن» برای روزهای
پایانی مــاه اکتبر ،به روی پرده ســینماهای آمریکای
شمالی می رود .ماتیلدا لوتز ،آلکس رویی و جانی گالکی
بازیگران اصلی این درام ترسناک روان کاوانه هستند.
اما ستاره اصلی فلم ،جلوه های ویژه ترسناک آن است.
کمپانــی پارامونت که فلم را تهیه کرده ،به فروش باالی
آن در جدول گیشــه نمایش سینماها امید زیادی دارد.
دو قسمت اول و دوم فلم در سال های  2002و  ،2005با
استقبال خوب تماشاگران سینما در نقاط مختلف جهان
روبرو شــدند .این فلم ها که نسخه های دوباره سازی
شده یک فلم موفق جاپانی به همین نام بودند ،توانستند
در سطح جهانی بیش از  400میلیون دالر فروش کنند.
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را از آن خود کرد نیز جایزه ویژه هیئت داوران و جایزه
بهترین بازیگر زن (آیرینا ایوانوا) را از جشــنواره فلم
«ســارایوو» کســب کرد ،ضمن این که فلم «سگها»
ســاخته «بوگدان میریشا» محصول مشترک فرانسه و
بلغاریا از سوی هیئت داوران مورد تقدیر قرار گرفت.
در ســایر بخشها جایزه بهترین مستند جشنواره به
«یک نفس محض» رســید و مستند «فریادهایی برای
سارایووی من» به صورت ویژه مورد تقدر قرار گرفت.
همچنین طبق اعالم پیشین جشنواره امسال از «رابرت
دنیرو» بازیگر برنده اســکار آمریکایی با اعطای جایزه
قلب این رویداد ســینمایی به پاس یک عمر دستاورد
سینمایی تقدیر شد.
بنابر اعالم نشریه سینمای اســکرین ،بیستودومین
جشــنواره بینالمللی فلم «سارایوو» از تاریخ  12تا 20
اگست در کشور بوسنیا و هرزگوین برگزار شد.

کلمات زیر را در جدول پیدا کنید و دور آن خط بکشید
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کریتز» اعطاء شــد ،همچنین جایــزه بخش بهترین
داستان مصور به «سندمن :پیشدرآمد» نوشته «نیلی
گیمن» رسید .اما در بخش جایزه «جان دبلیو .کمپبل»
که ویژه نویسندگان نوقلم است «اندی ویر» در رقابت با
«پیرس براون»« ،سباستین دو کستل»« ،برایان نایمیر»
و «آلیسا وونگ» برگزیده شد.
«هیوگو» از مهمتریــن جوایز علمی  -تخیلی جهان به
حســاب میآید که از سال  1953به صورت ساالنه آثار
داســتانی و فانتزی را که به زبان انگلیسی به نگارش
درآمدهاند ،مــورد توجه قرار میدهد .این جایزه به نام
«هیوگــو گونزبک» بنیانگذار مجلــه علمی -تخیلی
«داستانهای شگفتانگیز» و ثبتکنند ه ترکیب «علمی
تخیلی» نامگذاری شده است.برندگان جوایز «هیوگو» که بیش از  50سال سابقه دارد،
توســط اعضای انجمن علمی  -تخیلی جهان انتخاب
میشوند« .اســحاق عظیماف»« ،آن لکی» و «اورسوال
کی .لو گویین» از برندگان پیشــین این جایز ه ادبیات
علمی  -تخیلی هستند.

قلب جشنواره «سارایوو» به فلم
ترکیهای رسید

فلم «آلبوم» موفق به کسب جایزه قلب بهترین فلم از
بیستودومین جشنواره بینالمللی فلم «سارایوو» شد.
فلم «آلبوم» به کارگردانی «مهمت مرتاوغلو» محصول
سینمای ترکیه موفق به کســب جایزه بهترین فلم از
جشنواره فلم «ســارایوو» در کشور بوسنیوهرزگوین
شد و جایزه قلب طالیی این رویداد سینمایی را همراه
با جایزه نقدی  18هزار دالری دریافت کرد.
این فلم کمدی که در بخش هفته منتقدین جشــنواره
فلم کن امســال رونمایی شد ،داستان یک زن و شوهر
ترکیهای را روایت میکند که تصمیم دارند یک بچه را
به فرزندی قبول کنند اما قصد دارند با تظاهر به بارداری
حقیقت را از دیگران پنهان کنند.
اسکرین در ادامه نوشت :اما فلم «بیخدا» اولین ساخته
بلند «رالیتزا پتروا» از بلغاریا نیز که چندی پیش جایزه
معتبر یوزپلنگ طالیی جشنواره بینالمللی فلم لوکارنو

 بازی با اعداد

حروف زیــر را ترکیب
نمــوده و کلماتــی را
بســازید کــه در آنها
الزام ًا حرف وسط جدول
وجود داشته باشد.
 5کلمه :خوب
 10کلمه :متوسط
 15کلمه :عالی

جواب هدف

جوایز «هیوگو» به عنــوان قدیمیترین و از مهمترین
جوایز در عرصه ابیات علمی  -تخیلی برندگان خود را
شناخت.
گاردین نوشت« :فصل پنجم» نوشته «ان.کی جمیسین»
در رقابت با آثاری از «آن لکــی»« ،جیم بوچر»« ،نیل
استفنســن» و «نوامی نویک» به عنوان برنده جایزه
بهترین رمان جوایز ادبیات علمی  -تخیلی «هیوگو» در
سال  2016میالدی انتخاب شد.
همچنین در بخش بهترین داســتان بلند که «استفن
کینــگ» جنایینویس معــروف آمریکایــی یکی از
نامزدهای اصلی کســب جایزه بود ،هیئت داوران این
رویداد ادبی در نهایت داستان «پکن منعطف» از «هائو
جینگ فانگ» ترجمه «کن لیو» را برگزیدند.
«ندی اوکورافور» نیز برای نگارش رمان کوتاه «بینتی»
در رقابت بــا آثاری از «دنیل پوالنســکی»« ،لوییس
مکمســتر بوجلد»« ،برندون سندرسون» و «آالستر
رینولدز» جایزه این بخــش را از آن خود کرد و جایزه
بخش بهترین داســتان کوتاه به اثر نوشــته «نائومی

سینمای اسپانیا  3فلم را
نامزد معرفی به اسکار کرد
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کمیته اسکار سینمای اسپانیا سه فلم از جمله ساخته جدید
«پدرو آلمادوار» را نامزد معرفی به اسکار خارجی  2017کرد.
ورایتی نوشــت« :جولیتا» به کارگردانی «پــدرو آلمادوار»،
«درخت زیتون» از «ایثیار بوالئین» و «عروس» ساخته «پائوال
اورتیز» ســه فلمی هستند که از ســوی مسئوالن سینمایی
اسپانیا در فهرســت کوتاه فلمهای نامزد معرفی به آکادمی
اسکار برای حضور در شــاخه بهترین فلم خارجی زبان این
رویداد سینمایی قرار گرفتند.
این سه فلم از سه کارگردان مولف ،هر یک متعلق به یک نسل
از فلمسازی در اسپانیاست و هر کدام عالوه بر جنبه هنری در
فروش تجاری نیز عملکرد موفقی داشتهاند.
فلم «درخت زیتون» هفتمین ســاخته بلند سینمایی «ایثیار
بوالئین» اســت که نگارش فلمنامه آن بر عهده «پل الورتی»
همکار قدیمی «کن لوچ» اســت و داستان آن الهام گرفته از
مقالهای در یک روزنامه است که درباره خانوادهای روستایی
در شرق اسپانیاست که در آن پدر و دایی خانواده قصد دارند
که درخت زیتون کهن با قدمت بیش از  1000سال را علی رغم
مخالفت اعضای دیگر خانواده به فروش برسانند.
اما فلم «جولیتا» ســاخته «پدر آلمادوار» که در بخش اصلی
جشنواره کن امسال رونمایی شد ،ظاهرا شانس بیشتری برای
نمایندگی سینمای اسپانیا در اسکار  2017خواهد داشت.
در این فلم که بر اساس داســتانهای نوشته «آلیس مونرو»
نویسند برنده نوبل کانادایی ساخته شده است ،به سه دهه از
زندگی یک زن اسپانیایی میپردازد که از دهه  1980در مادرید
آغاز میشــود که این دهه همزمان با جنبش ضدفرهنگی «ال
موویدا» در اسپانیا و ظهور «آلمادوار» به عنوان یک فلمساز
است.
در این فلم «اما رامیرز» و «آدریانا اوگارت» بازی میکنند که
در کنــار «رزی دی پالما» گروه بازیگران زن قدرتمندی برای
این فلم تشکیل دادهاند و «آلبرتو ایگلسیاس» همکار قدیمی
«آلمادوار» نیز ساخت موســیقی این فلم را بر عهده خواهد
داشت.
تا کنون  20فلم از آثار «آلمادوار» نماینده ســینمای اسپانیا
در جوایز اسکار بودهاند که در نوع خود یک رکورد محسوب
میشود .وی در ســال  1999با فلم «همه چیز درباره مادرم»
جایزه اسکار خارجی را برای سینمای اسپانیا به ارمغان آورد
و در ســال  2002نیز با فلم «با او حرف بزن» اســکار بهترن
فلمنامه اصلی گرفت.
وی دو بار دیگر با فلمهای «زنان در آستانه فروپاشی عصبی»
در شاخه اسکار خارجی و «با او حرف بزن» در شاخه بهترین
کارگردانی نامزد اسکار شده ضمن اینکه «پنهلوپه کروز» در
سال  2006برای فلم «وولور» نامزد جایزه اسکار بازیگری شد.
فلم «عروس» به کارگردانی «پائــوال اورتیز» که دیگر گزینه
معرفی به اســکار از ســوی ســینمای اسپانیاست در واقع
اقتباسی آزاد از نمایشنامه «عروسی خونین» نوشته «فدریکو
گارسیا لورکا» اســت که از ماه دسمبر در سینماهای اسپانیا
اکران خود را آغاز میکند.
اعضای آکادمی اسکار سینمای اسپانیا از تاریخ  23اگست تا
 6سپتمبر درباره انتخاب این سه فلم رایگیری میکنند و در
نهایت فلمی که در اســکار پیش رو نماینده سینمای اسپانیا
خواهد بود در تاریخ  7سپتمبر معرف خواهد شد.
پیش از این سینمای گرجســتان فلم «با دیگران» ،سینمای
سوئیس انیمیشن «زندگی من به عنوان یک کدو سبز» ،کشور
کوبا فلم «همراه» و ســینمای رومانی فلم «سیرانوادا» را به
عنوان نمایندگان خود در شــاخه بهترین فلم خارجی جوایز
سینمایی اسکار معرفی کرده بودند.
در شــاخه مهم بهترین فلم خارجی (غیرانگلیســی) جوایز
ســینمایی اســکار ،آخرین فرصت برای ارائه آثار از سوی
کشورهای مختلف و سینماگران تاریخ سوم اکتبر  2016اعالم
شده است.
فهرســت اولیه  9فلم خارجی در جوایز اسکار  2016روز 17
جنوری اعالم میشود و پنج نامزد نهایی نیز روز  24جنوری
معرفی میشوند.
مراسم اعطای جوایز هشــتادونهمین دوره جوایز سینمایی
اسکار روز  26فبروری  2017در دالبی تئاتر لسآنجلس برگزار
میشود و قرار است این رویداد ســینمایی در بیش از 225
کشور جهان به صورت زنده به روی آنتن برود.

بن ویشاو در کنار
«مری پاپینز»

میزان

حمل

باالخره بعد از مدتی طوالنی فضای تشنج بار اطرافتان آرام شده
و همگی احساس آرامش بیشتری دارند .در نتیجه ،شما در مقامی
عالی قرار می گیرید تــا راجع به این که چه چیزی موجب به روز
این مسایل شد ،بحث کرده و این شانس را به بقیه بدهید که حرف
هایشان را بزنند.

به شدت سرزنده وشاداب هستيد و شخصي از اين انرژي زياد شما
باخبر است .ســعي كنيد از اين انرژي در حل كردن اختالف نظرها
اســتفاده كنيد .مي توانيد هماهنگي زيادي ايجاد كنيد كه به نفع
خودتان هم هست.

عقرب

در انتخاب بین کار و تفریح دومی انتخاب بهتری اســت به خصوص
این که در حال حاضر موضوعات جدی و کاری سرعت کمی دارند و
به جلو نمی روند .ســعی کنید حتم ًا به خودتان خوش بگذرانید .اما
در پایــان می بینید که چقدر با این روشــی که در پیش گرفته اید
موفق هستید.

قوس

ثور

جوزا

مراقب اتفاقات غير منتظره به خصوص در محل كارتان باشيد خوب
تحقيق كنيــد و محتاطانه رفتار كنيد .اگر ايــن كار را انجام دهيد
اتفاقي كه مي افتد به نفع تان مي باشد در غير اين صورت همه فكر
مي كنند شما ديوانه هستيد.

سرطان

دوست دارید امروز در مورد موفقیتهایتان به همه بگویید بنابراین
تلفن مرتب ًا اشغال است .سعی کنید به فکر کسان دیگری که در خانه
هستند باشید؛ زیرا آن ها نیز تلفن را الزم دارند.

اگر برنامه ای برای تفریح دارید سعی کنید کام ً
ال متفاوت از همیشه
باشــید و اگر نه حوصله تان خیلی سر می رود .انرژی فوق العاده
ای دارید ،بنابراین اگر برای مدتی طوالنی در جایی بمانید احساس
خوبی پیدا نمی کنید .برای کسانی که این احساس عاشقانه دارند
بهتر است کارهای فیزیکی انجام دهند.
امروز موقعيت فوق العاده اي را براي اين كه سركار از خود تعريف
و تمجيد كنيد به شما مي دهد .بعضي اوقات مي توانيد حتي زياده
روي كنيد .بدون اين كه بتوان آن را فخرفروشي ناميد.

جدی

هنوز از موفقيتي كه روز گذشته به دست آورديد متحيريد؟ خب،
به خاطر داشته باشيد كه شما شخصي منحصر به فرد هستيد .اگر
شما توجهي به جذابيت خود نداريد ،بدين معنا نيست كه ديگران
به اين موضوع پي نمي برند .فراموش نكنيد كه شــما شخص با
ارزش و وااليي هستيد.

دلو

امروز اين شعار شماســت «زندگي كن و به ديگران ،اجازه زندگي
بده» .ســعي مي كنيد با ديگران ،خوب رفتار كنيد .مهم نيست اگر
آنها افراد مورد قبول شما در دنيا نباشند ،شما همين حاال براي آنها
اجازه صادر مي كنيد و اميدواريد كه آنها نيز همين كار را براي شما
انجام دهند.

شیفته پول خرج کردن هستید و در نتیجه بیشتر از آن حدی که الزم
است بذل و بخشش می کنید .هنگامیکه این کار را می کنید حقیقت ًا
لذت می برید .اگر سعی کنید که پول خرج کردن خودتان را محدود
کنید برای تان خوب نیست .با وجود این اگر پولی برای خرج کردن
داشته باشید دوست دارید هر وسیله ای را که لذت بخش تجملی و
خوشحال کننده دیگران می باشد خریداری کنید.

برای یادگیری چیزهایی جدید باید ذهن تان را گسترش دهید .امروز
در مورد دنیا و مردم کنجکاو هستید .اگر وقت داشته باشید روزنامه
و مجالت روز را مطالعه می کنید تا خبرهای جدید را به دست آورید.

یک دعوای خانوادگی یک احتمال واقعی اســت .آشوب و هیاهو
به پا نکنید حقیقت ًا ارزش ندارد .همــه جا این چنین تنش های
معاشرتی هست .تمام چیزی که شــما بایستی انجام دهید این
است برای یک نوشیدنی فوری به نزدیکترین کافه بروید.
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بن ویشــاو هم به جمع بازیگران قسمت دوم درام خانوادگی
و فانتزی «مری پاپینز» پیوست .کلید فلم برداری فلم ،اوایل
سال  2017زده می شود.
مریل استریپ و امیلی بالنت قبل از این برای بازی در دو نقش
مهم فلم انتخاب شده اند.
بن ویشاو انگلیســی تبار در داستان «مری پاپینز شروع می
کند» ،در نقش دوران جوانی کاراکتر مایکل بنکز ظاهر خواهد
شد.
راب مارشال کارگردان فلم است .او در کارنامه اش درام های
موزیکالی مثل «شــیکاگو» را دارد و می تواند بهترین گزینه
برای کارگردانی قســمت دوم یکی از بهترین موزیکال های
کالسیک تاریخ سینما باشد.
در داستان دومین قسمت «مری پاپینز» ،استریپ نقش خاله
مری پاپینز را بازی می کند .ایفــای نقش مری پاپینز هم به
عهده امیلی بالنت است.
فلم نامه فلم را دیوید مگی با نگاهی به داستان و کاراکترهایی
نوشته ،که پی ال تراورس چند دهه قبل در نوول پرخواننده و
محبوب خود خلق کرد.
در داستان فلم نامه مگی ،پرستار پرشوروشر دوباره به جمع
خانــواده بنکز می پیوندد .این بار خانــواده ثروتمند بنکز با
دوران افسردگی اقتصادی معروف شهر لندن در دهه بیست
میالدی روبرو هستند.
به نوشــته ورایتی ،دو کاراکتر کوچولوی جین و مایکل بنکز
داستان قسمت اول ،حاال برای خودشان آدم های بزرگی شده
اند .مایکل سه فرزند دارد و جمع خانواده ،نیازمند فرد توانایی
است که بتواند در این ایام سخت به آن ها کمک کند.
فلم برای نمایش عمومی در ایام کریســمس و تعطیالت سال
 2018آماده می شــود ،که بهترین زمان برای نمایش یک فلم
شاد خانوادگی به حساب می آید.
کل صحنه های قســمت دوم «مری پاپینز» در لوکیشن های
مختلف شهر لندن فلم برداری خواهد شد.

