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 5کشور دیگر وارد رقابت اسکار شدند
کشورهای هنگری ،ســویدن ،مصر ،کرواسی و بوسنیا
فلمهای نماینده خود را در جوایز اسکار شناختند.
به نقل از ورایتی ،ســینمای هنگری که سال گذشته با
فلم «پسر شائول» ساخته «الزلو نمس» موفق به کسب
جایزه اســکار بهترین فلم خارجی شد ،امسال کمدی
سیاه «قتل روی صندلی چرخدار» به کارگردانی «آتیال
تیل» را به عنوان نماینده خود در شــاخه بهترین فلم
غیرانگلیسی اسکار انتخاب کرد.
«قتل روی صندلی چرخدار»
این فلم که اولین بار در جشــنواره فلم کارلویواری در
کشور جمهوری چک به روی پرده رفته آمیزهای از خیال
و واقعیت اســت و درباره یک آتشنشان بازنشسته و
معلول و دو دوست ویلچری دیگرش است که قصد دارند
به عنوان آدمکش وارد گروههای تبهکاری شوند.
«مرگ در سارایوو» ساخته «دنیس تانویچ» که در بخش
اصلی جشنواره فلم برلین یکی از نامزدهای خرس طالی
بهترین فلــم بود و در نهایت جایزه بزرگ هیئت داوران
برلین را به خانه برد نیز نماینده ســینمای بوســنیا و
هرزگوین در اسکار  2017خواهد بود.
داســتان این فلم اکشن در هتلی در ســارایوو اتفاق
میافتنــد کــه در آن رهبران کشــورهای اروپایی به
مناسبت یکصدمین سالگرد ترور «آرسیدوک فرانکس
فردیناند» جمع شــدند ،تروری کــه جرقه آغاز جنگ
جهانی اول را برافرخــت .در این میان مدیران هتل در
تالشاند از اعتصاب کارمندان به دلیل کمبود منابع مالی
جلوگیری کنند.

«مرگ در سارایوو»
«دنیس تانویچ» در سال  2002میالدی با فلم «سرزمین
هیچکــس» جایزه اســکار خارجی را برای ســینمای
بوسنیاوهرزگوین به ارمغان آورد.
اما سینمای کرواسی با فلم رواشناختی «در سوی دیگر»
به کارگردانی «زرینکو اوگرستا» در اسکار  2017حضور
خواهد داشت .این فلم که اولین نمایش جهانی خود را در
بخش پانوارمای جشنواره فلم برلین تجربه کرد ،داستان
پرســتاری میانسال به نام ونسا است که همسر سابقش
 20ســال پس از ترک او دوباره به سراغش میآید .این

بازیگر سریال «خانواده مدرن»
درگذشت

جان پالیتو بازیگر باســابقه آمریکایی در  65سالگی بر
اثر ابتال به بیماری سرطان درگذشت.
این بازیگر در بیش از  100فلم سینمایی ،برنامه تلویزیونی
و نمایش از جمله «لبوفســکی بزرگ»« ،ساینفیلد» و
«خانواده مدرن» بازی کرد ه بود.

یکی از دوســتان این بازیگر خبر درگذشت او را صبح
جمعه در فیسبوک منتشــر کرد و پس از آن خانواده
پالیتو خبر را تایید کردنــد .پالیتو در فیالدلفیا به دنیا
آمده بود و در طــول حیات خود در ســینما ،تئاتر و
تلویزیون فعالیت گســتردهای داشــت .او بیشتر برای
بازی در فلمهــای برادران
کوئــن ماننــد «بارتون
فینــک» و «تقاطع میلر»
شناخته میشد .او در فلم
«لبوفســکی بزرگ» نقش
یــک کاراگاه خصوصی را
بازی میکرد.
از کارهــای او در تلویزیون
میتوان بــه «قتل  :زندگی
در خیابان»« ،ساینفیلد»،
«فیالدلفیا همیشه آفتابی
اســت» و «خانواده مدرن»
اشاره کرد .این بازیگر سال
 2012در مراسم جشنواره
فلم مستقل هالیوود جایزه
بهترین بازیگر مرد در یک
فلم کوتاه را از آن خود کرد.

2179
هـدف

2701

«رستگاری در شائوشنک» دوباره روی
صحنه تئاتر

اقتباس نمایشی جدیدی از «رستگاری در شائوشنک»
رمان معروف «استفن کینگ » ساخته میشود.
«منچستر ایونینگ نیوز»نوشت :تئاتر «لوری» منچستر
انگلیــس اقتباس جدیــدی از کتاب «رســتگاری در
شائوشنک» را به روی صحنه میبرد.
«پل نیکولــز» نقش اصلی ایــن کار را ایفا میکند و
کارگردانــی آن را «دیویــد
اسبیرونسان» برعهده دارد.
متن نمایشــنامه اقنباســی
ایــن کار را هم «او ِون اونیل»
و «دیــو جونز» نوشــتهاند.
«کینــگ» این رمــان کوتاه
را  ۳۴ســال پیش به نگارش
درآورد و حاال  ۲۲ســال از
اولین اقتباس ســینمایی این
اثر میگذرد.
«فرانک دارابونت» کارگردانی
بــود کــه در ســال ۱۹۹۴
«رستگاری در شائوشنک» را
با بازی «تیم رابینز» و «مورگان
فریمن» تبدیل به فلمی دیدنی
کرد .این اثر به عنوان یکی از

 بازی با اعداد

جواب سودوکو شماره

 جواب بازی با اعداد

2700

2500

سجده ـ سجاد ـ ساجد ـ
جدا ـ جدی ـ دست ـ داس
ـ جد ـ سید ـ ده ـ جسد
ـ جاده ـ جهاد ـ جاهد ـ
جهد ـ درجه ـ درج ـ دره
ـ رده ـ دار ـ دهر ـ هدر ـ
هادی ـ یاد ـ دیار ـ دایره ـ
دیر ـ دری ـ جریده ـ درس
ـ ســاده ـ اسد ـ جراید ـ
جدار ـ سده ـ سدر ـ سرد

 بازی با کلمات

2413

آماس ـ ارشــد ـ بانگ ـ پافشاری ـ تاسف ـ ثامن ـ جدل ـ چیستان ـ حافظ
ـ خدمتگزار ـ دستبرد ـ ذاللت ـ رازی ـ زرنگ ـ ژولیده ـ سیاسی ـ شهناز ـ
صورت ـ ظابطه ـ طبابت ـ ظهور ـ عمران ـ غایله ـ فهرست ـ قضیه ـ کنسول ـ
گزارش ـ لبنیات ـ میکروب ـ نوازش ـ وعده ـ هویت ـ یگانگی.
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برترین فلمهای تاریخ سینمای جهان شناخته میشود.
در مراسم جایزه اسکار سال  ۱۹۹۴این فلم نامزد هفت
اسکار از جمله بهترین فلم ،بهترین بازیگر مرد ،بهترین
فلمنامــه ،بهترین فلمبرداری ،بهتریــن ویرایش فلم،
بهترین موســیقی فلم ،و بهتریــن صدابرداری بود ،اما
موفق به کسب هیچیک نشد.

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

جواب هدف

فلم دو سوال اساسی مطرح میکند :آیا بخشش امکان
پذیر است؟ و آیا میتوان از گذشته فرار کرد؟
آن سوی دیگر
اما بنا بر اعالم «هالیوود ریپورتــر» ،کمدی «مردی به
نام اُو» ساخته «هانس هولم» نماینده سینمای سویدن
در جوایز اســکار پیش رو خواهد بود .این فلم روایتگر
داستان شخصی انســان گریز و غرغروست که زندگی
او با آمدن یک خانواده مهاجر در همســایگی دیوار به
دیوارش تغییرات زیادی میکند .این فلم در سویدن یک
موفقیت بزرگ تجاری بود و به فروش  20میلیون دالری

دست یافت.
«مردی به نام اُو»
ســینمای مصر نیز با فلــم «برخورد» بــه کارگردانی
«محمد دیاب» شــانس خود را در شــاخه بهترین فلم
خارجی اسکار میآزماید .داستان این فلم اکشن که در
افتتاحیه جشنواره فلم کن امسال به روی پرده رفت و با
تحسین منتقدین نیز همراه بود ،در بهبوحه جنگهای
داخلی اخیر در مصر روی میدهد .تاکنون هیچ فلمی از
سینمای مصر نتوانسته به جمع نامزدهای نهایی اسکار
خارجی راه یابد.
«برخورد»
تاکنون کشورهای اســترالیا ،بلجیم ،کرواسی ،کیوبا،
گرجستان ،آلمان ،رومانیا ،عربستان سعودی ،سوئیس،
ونزوئال ،بلجیم و کوریای جنوبی نمایندگان اسکار خود را
معرفی کردند .سال گذشته  81فلم برای حضور در شاخه
بهترین فلم خارجی به آکادمی اسکار معرفی شدند.
آخرین فرصت برای ارائه آثار از سوی کشورهای مختلف
و سینماگران برای حضور در بخش بهترین فلم خارجی
جوایز اسکار تاریخ ســوم اکتبر  2016اعالم شده است.
فهرست اولیه  9فلم خارجی نامزد در جوایز اسکار 2016
روز  17جنوری و پنج نامــزد نهایی نیز روز  24جنوری
معرفی میشوند.
مراسم اعطای جوایز هشتادونهمین دوره جوایز سینمایی
اسکار روز  26فبروری  2017در دالبی تئاتر لسآنجلس
برگزار میشود و قرار است این رویداد سینمایی در بیش
از  225کشور جهان به صورت زنده به روی آنتن برود.

آ

ز

ط

ب

ا

ب

ت

ا

ی

ن

ب

ل

ت

ب

ر

د

ض

ظ

ه

و

ر

ا

ص

ژ

س

و

آ

ن

س

پ

ج

ع

ح

ت

و

و

ر

ر

ا

ز

گ

ت

م

د

خ

س

ر

ل

ه

ک

ث

آ

ن

س

ب

ه

و

ی

ت

ی

ف

ی

ذ

ل

ا

ل

ت

ر

ر

چ

ف

د

س

م

ض

م

ب

ر

ه

ا

د

ژ

ع

ه

ی

ش

آ

ق

ظ

ل

ش

ل

س

ذ

م

ط

ا

ه

ر

ث

ی

ف

ز

د

و

ف

ر

ب

س

ن

ق

ا

ا

ط

ا

ج

چ

س

ا

ا

ی

ا

غ

پ

ز

م

و

ح

آ

پ

ن

ض

ی

ز

ا

ر

ی

گ

ن

ا

گ

ی

ث

ک

میزان

حمل

در حال حاضر جو بسیار عالی در محل کارتان وجود دارد .این تنها
بستگی به خودتان دارد .شــما در مقابل دوستان و همکاران کام ً
ال
صمیمی و مهربان هســتید ودیدی کام ً
ال مثبت دارید.تنها کسی که
احساس تنهایی میکند همسرتان میباشد.

ثور

در انتخاب یک فرصت شــغلی تازه ،دچار تردید شدید ،اما اوضاع و
احوال و شــرایط موجود در طالع امروز شما ،از کامیابی در راه تازه
حکایت میکند.

جوزا

ابرهای تیره در آسمان احساس و عاطفه مشترک ،با اضافه شدن یک
فرزند دور خواهد شــد .استحکام و استواری مشخصه ممتاز روحی
شما را تشکیل میدهد بدون تردید نباید از اراده و تصمیم قاطع خود
آن هم به خاطر مشــکالت ناخواسته ،در راستای اجرای نقشه های
کاری خود ،دست بردارید .امروز روز تصمیم گیری شماست.

سرطان

شاید به دست آمدن آرامش و خوشبختی امروز برای اغلب متولدین
این ماه آســان نبوده اســت ،چرا که از فراز و نشیبهای بسیاری
گذشته و تن به سختیهای فراوانی دادهاند به همین جهت باید برای
حفظ آن کوشــش کنند و برای پایداری اش اندیشههای تازه به کار
گیرند.

اسد

عشق در ذات خود ،میتواند با امنیت و آرامش روح همراه باشد و این
به این معناســت که در صورت نیاز به سویش دست دراز کنیم و به
تبع آن ،تنهایی را به دست فراموشی بسپاریم.

سنبله

اتفاقی در رابطه عاطفی شــما در حال شکل گیریست و از آنجا که
طرف مقابل شــما از روی دوم شــما آگاهی ندارد ،اگر این رابطه به
همین شکل ادامه یابد ،پیش از شروع زندگی مشترک ،از هم خواهد
پاشید و یا در خود زندگی دچار مشکل اساسی خواهید شد.

عقرب

قوس

شما امروز در فکر تغییر دادن روش خود هستید و هرقدر بیشتر
فکر میکنید این موضوع بغرنج تر میشــود .خوشبختانه مشکل
خیلی حادی برایتان پیش نخواهد آمد ،اما باید از تجزیه و تحلیل
کردن منطقی کردن دست بردارید.

جدی

بدون ترس و اطمینان گام بردارید .پــل ترک خورده رابطه ،در
حال جوش خوردن اســت .بار اول نیست که پول به عنوان یک
وجه اصلی ،زندگی شما را به بن بســت رسانده است ،اما تجربه
نشان میدهد که با رفتار قاطع و تصمیمات شجاعانه ،گره های کور
زندگیتان باز میشود.

دلو

منتظر خبرهای خوش باشید و بدانید اشکهایی که در تنهایی میریزید،
نه از سطح که از اعماق رودخانه ای شفاف و پر خروش ایمان و بور شما
سرچشمه گرفته است بدانید تمام نامالیمات از میان خواهد رفت و
امروز سرآغاز روزهای خوشیست که در انتظار شماست.

حوت

زیبایی ظاهری در ذات شــما ،نعمت دل آویز خداوند است ،اما
تکیه زیاد بر آن به عنوان یک مزیت اصلی ،شــما را از دستیابی
به توافق با همسر مورد عالقه تان دور میکند .برای او تواناییها و
داشته های معنوی و اخالقی شما اهمیت به سزایی دارد.

دواین جانســون بازیگری که به عنوان پردرآمدترین بازیگر
یک سال اخیر معرفی شده میگوید کارش را با  ۷دالر شروع
کرده است.
به نقل از آسوشــیتدپرس ،دواین جانســون که به تازگی از
سوی فوربس به عنوان پردرآمدترین بازیگر سال معرفی شد
و در یک ســال اخیر با فلمهایی چون«خشمگین « ،»۷سن
آندریاس»« ،هوش مرکزی» دیده شــده و فلمهای «موآنا»،
«ســریع  »۸و «دیدهبان ســاحلی» را در دست اکران دارد،
درباره این گزارش اظهارنظر کرد.
این بازیگر که همه نظراتش را به صورت اینترنتی با هوادارانش
به اشــتراک میگذارد در توییتر خیلی خیلی فروتنانه تاکید
کرد که کارش را از نقطه صفر شروع کرد.
او نوشت :میخواهم دو مورد را بگویم یکی اینکه کارم را با ۷
دالر شــروع کردم .دوم اینکه اگر من توانستم به اینجا برسم
شما هم میتوانید.
وی چندی پیش در یک مصاحبه اعالم کرده بود که وقتی ۱۴
سال داشت با مادرش به هاوایی زادگاهش رفت و متوجه شد
که از آنجا اخراج شدهاند .در آن زمان پدر او به اسم «راکی»
یک کشتیگیر حرفهای بود که در ازای کاری ثابت به صورت
هفتگی حقوق ناچیزی دریافت میکرد و یک هفته پیش موتر
آنها را فرد دیگری تصاحب کرده بود.
در همان لحظه جانسون تصمیم گرفت زندگیاش را در دست
خودش بگیرد و به بدنسازی فکر کرد .او پس از سالها کار در
این زمینه موفق شد یک بورسیه برای تحصیل در رشته لیگ
فوتبال آمریکایی در دانشگاه میامی به دست بیاورد تا شانس
خودش را با بازی در این رشته امتحان کند.
سال  ۱۹۹۵او قراردادی برای بازی در تیم کالگری استمپدرز
امضا کرد ،اما به سرعت جایش در ذخیرهها تعیین شد و تنها
هفتهای  ۲۵۰دالر حقوق میگرفــت و در نهایت از تیم کنار
گذاشته شد .او وقتی به شهر تمپا در میامی بازگشت تنها ۷
دالر در جیبش داشت.
از اینجا او به کشــتی روی آورد و با پدرش شروع به تمرین
کرد .ســال  ۱۹۹۶وی توانست با فدراســیون کشتی جهانی
قراردادی ببندد و زندگیاش تغییر کرد.
طبق گزارش فوربس ،جانسون سال پیش بیش از  ۶۴.۵میلیون
دالر درآمد داشت و توانســت به دو سال صدرنشینی رابرت
داونی جونیور در فهرست پردرآمدترین بازیگران خاتمه دهد.
این در حالی است که جکی چان با درآمد  ۶۱میلیون دالر نفر
دوم و مت دیمون با  ۵۵میلیون دالر نفر سوم شد.

اسامی فلمهای جشنواره
لندن اعالم شد

جشــنواره فلم لندن اسامی فلمهای شــرکت کننده در این
جشنواره معتبر جهانی را اعالم کرد.
به نقل از اسکرین دیلی ،جشــنواره فلم لندن که از  ۵تا ۱۶
اکتبر برگزار میشود ،میزبان فلمهای مهمی چون «الال لند»،
«تولد یک ملت» و «اسنودن» است.
در ایــن دوره از جشــنواره فلم لندن که شــصتمین دوره
جشنواره اســت  ۲۴۵فلم از سراســر جهان حضور دارند و
 ۱۹۳فلم داســتانی و  ۵۲فلم بلند مســتند در آن به نمایش
درمیآیند ۱۸ .فلم برای نخستین بار اکران جهانی خود را در
این جشنواره بینالمللی تجربه میکنند.
فلمهای مهمی چون «ورود» ساخته دنیس ویلنوو« ،الاللند»
ساخته دمین شــازل که فلم افتتاحیه جشــنواره فلم ونیز
بود« ،هیوال صدا میزند» ســاخته جــیای بایونا« ،حیوانات
شبانه» ساخته تام فورد« ،اســنودن» ساخته اولیور استون،
«خوبترین آنها» ســاخته لون شــرفیک« ،تولد یک ملت»
ساخته نیت پارکر و «منچســتر در کنار دریا» ساخته کنت
لونرگان از جمله فلمهای حاضر در این جشنواره هستند.
این در حالی اســت که پیش از این اعالم شــده بود «یک
پادشاهی متحد» ســاخته اما آسانته فلم افتتاحیه جشنواره
است و «آتش آزاد» ســاخته بن ویتلی در شب اختتامیه به
نمایش درمیآید« .شیر» ساخته گرت دیویس نیز فلم بخش
جشن آمریکایی است و «ملکه کاتوی» ساخته میرا نیر نیز در
بخش ویرجین آتالنتیک نمایش داده میشود. .
امسال یک ســینمای جدید با  ۷۸۰صندلی به سینما گاردن
اضافه میشود تا فلمهای جشنواره در آنجا به نمایش درآید.
این سینمای جدید با نمایش فلم موزیکال «میرزیا» از بالیوود
افتتاح میشود.
این جشــنواره بار دیگر بر مبنــای موضوعهای طبقه بندی
شده که شامل موضوع عشق ،مناظره ،شهامت ،خنده ،دلهره،
مکتب فکری ،سفر ،شــنیداری و خانوادگی است ،شماری از
فلمها را نمایش میدهد .این تقسیم بندی برای راحت کردن
کار انتخاب فلمها انجام میشود.
در بخش عشق فلم «میرزیا» به کارگردانی راکیش اومپراکاش،
در بخش «دلهره» فلم «برایش خون بده» ساخته بن یانگر ،در
بخش خنده فلم «تونی اردمن» ســاخته مارن آده ،در بخش
مناظره فلم «نکتوروما» ،در بخش مکتب فکری فلم «اتوپسی
جین دو» ســاخته انــدری اووردال ،در بخش خانوادگی فلم
«ترولها» ساخته مایک میچل و والت دورن ،در بخش شهامت
فلم «خدمتکار» ساخته پارک چان-ووک ،در بخش سفر فلم
«پاترسون» ســاخته جیم جارموش و در بخش شنیداری فلم
«شی-راق» ساخته اسپایک لی به نمایش درمیآیند.
امسال بار دیگر  ۱۲فلم در بخش رقابتی به نمایش درمیآیند
و برندگان بخش اولین فلم بلند و بخش رقابتی مستند جوایز
ساترلند گریسون را دریافت میکنند.
در بخش مستند نیز  ۱۲فلم با یکدیگر رقابت دارند.

سفر «دی کاپریو» به آینده

غرور نابود کننده را دور بریزید .باور کنید اگر از ته دل در پی یک
دوست باشــید آن را خواهید یافت .اما اگر صحنه سازی را وارد
زندگی امروز خود کنید ،بدانید همیشــه پرونده ی یافتن همراه
مناسب را از دست خواهید داد.

در ارتباط با کار و به عنوان یک رییس ،بیتابی ذاتی دارید .از پس
مشــکالت و درگیریهای اداری به خوبی میتوانید برآیید ،اما باید
آرامش خود را حفظ کنید .این دست است که باد نمیتواند یکجا
ثابت بماند اما برای روزهای در پیش رو نیاز به صبوری دارید.

پردرآمدترین بازیگر سال :کارم
را با  ۷دالر شروع کردم
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لئوناردو دی کاپریو هنوز امیدوار اســت نسخه تازه سینمایی
نوول آینده نگرانه و دلهره آور«دنیای شــجاع آینده» تهیه و
تولید شــود .حدود دو سال است که شنیده میشود این فلم
با بازی او و کارگردانی ریدلی اســکات ،در دستور کار صنعت
سینما قرار دارد .لئوناردو دی کاپریو هنوز امیدوار است نسخه
تازه ســینمایی نوول آینده نگرانه و دلهره آور«دنیای شجاع
آینده» تهیه و تولید شــود .حدود دو سال است که شنیده
میشــود این فلم با بازی او و کارگردانی ریدلی اسکات ،در
دستور کار صنعت سینما قرار دارد .به گزارش نشریه اسکرین
اینترنشنال ،تالش تازه دی کاپریو پس از آن صورت میگیرد
که در خبرها آمد نسخه تلویزیونی آن بزودی جلوی دوربین
میرود .داســتان «دنیای شــجاع آینده» یکی از کارهای
موفق کالســیک دنیای ادبیات است و هر دو صنعت سینما و
تلویزیون ،ســال هاست که بهدنبال تولید نسخه تصویری آن
هستند .داستان هیجانانگیز علمی ـ تخیلی آلدوس هاکسلی
سال  1931نوشته و یک سال بعد ،چاپ شد و روی پیشخوان
کتابفروشیها قرار گرفت .خط اصلی داستان کتاب ،زمان حال
را به  500سال در آینده (سال  )2540میبرد .جامعه انسانی در
این ایام بشدت تغییر کرده و نسل آدمها ،تبدیل به کاستهای
متفاوت شدهاند .این کاستهای مختلف ،براساس میزان هوش
و تواناییهایشان تعیین و مشخص میشوند و هریک ،جایگاه
متفاوتی در جامعه دارند .در این جامعه ،عشــق و تشــکیل
خانواده دادن ممنوع است و یک تابو به حساب میآید.
کاراکتر اصلی داستان ،مردی به نام برنارد است که در مقابل
سیستم موجود ایســتاده و با آن مبارزه میکند .در این راه،
او با جــوان دیگری به نام لنینا برخــورد میکند .آنها راهی
منطقهای میشوند که مردم آن هنوز یک زندگی عادی دارند.
اما اوضاع آن گونه که خواســت برنارد است پیش نمیرود و
خیلی زود او و لنینا با دردسرهای زیادی رو به رو میشوند.

