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نمایندگان فیلیپین ،مکزیک و بلغاریا در اسکار معرفی شدند

فلم «رزای من» برنده جایزه بهترین بازیگر زن جشنواره
فلم کن به عنوان نماینده ســینمای فیلیپین در جوایز
اسکار شناخته شد.
در ادامه معرفی فلمها از سوی کشورهای مختلف برای
حضور در بخــش بهترین فلم خارجی جوایز اســکار،
آکادمــی فلم فیلیپیــن نیز فلم « ُرزای من» ســاخته
«بریلیانت منــدوزا» را به عنوان نماینده این کشــور
انتخاب کرد.
این فلم اولین نمایش خود را به عنوان یکی از نامزدهای
نخل طال در جشنواره کن امسال تجربه کرد و در نهایت
«ژاکلین خوزه» ،بازیگر اصلــی این فلم جایزه بهترین
بازیگر زن جشنواره کن را از آن خود کرد.
داستان فلم « ُرزای من» درباره زن و شوهری به نام «رزا»
و «نستر» است که با هم یک مغازه کوچک را در محلهای
در شهر مانیل اداره میکنند ،اما از آنجا که درآمد مغازه
کفاف زندگیشان را نمیدهد ،اقدام به فروش موادمخدر
در مغازه خود میکنند ،اما دســتگیر میشوند .در این
میــان فرزندان آنها برای آزاد کــردن پدر و مادر خود
راهی پیدا میکنند.
اما ســینمای مکزیک نیز امســال با فلم «دزیرتو» به

نامزدهای جایزه ادبی
منبوکر معرفی شدند

سه نویسنده زن و سه نویسنده مرد برای دریافت جایزه
ادبی  ۲۰۱۶من بوکر نامزد شدهاند.
دبرا لوی ،نویسنده بریتانیایی متولد آفریقای جنوبی که
یک بار در سال  ۲۰۱۲نامزد این جایزه بود ،امسال برای
نوشتن کتاب «شــیر داغ» در فهرست نهایی نامزدهای
من بوکر قرار گرفته است.
آتوسا مشفق ،نویسنده آمریکایی با کتاب «آیلین» در
میان نامزدهای امسال قرار دارد .مشفق از پدری ایرانی
و مادری کروات در آمریکا به دنیا آمده است.
فهرست نهایی نامزدهای امســال را دو بریتانیایی ،دو
آمریکایی و دو کانادایی تشکیل میدهند.
این سومین سال است که شرکت در رقابت برای جایزه
بوکر برای هر نویســندهای از هر ملیت آزاد است .شرط
شــرکت در این رقابت ،تنها این اســت که اثر به زبان
انگلیسی نوشته شده باشد و در بریتانیا هم منتشر شده
باشد.
نام برنده ایــن جایزه معتبر ادبی روز  ۲۵اکتبر در لندن
اعالم میشود .سال گذشــته مارلون جیمز ،نویسنده
جامائیکایــی برای کتاب ‹تاریخچه هفــت قتل› برنده
جایزه ادبی بوکر شد( .بی بی سی)

کارگردانی «جوناس کواران» ،فرزند «آلفونسو کواران»،
کارگردان سرشناس در تالش است به اولین جایزه اسکار
خارجی دست یابد .فلم «دزیرتو» با بازی «گائل گارسیا

کشف اولین طرحهای «دیزنی»

اولین طرحهــای «والت دیزنی» برای انیمیشــنهای
خاطرهانگیزی چون «میکی ماوس»« ،پســر جنگل» و
«پینوکیو» در آرشیو این کمپانی پیدا شد.
«گاردین» نوشــت :مجموعهای نایاب از اولین طرحهای
«دیزنی» که تاکنون در آرشــیو این کمپانی بزرگ فلم
و انیمیشنسازی نگهداری میشــده ،برای اولینبار در
معرض دید عموم قرار میگیرد.
آلیس در سرزمین عجایب
نقاشــیهای مربوط به صدها پروژه «دیزنی» از جمله
کارتونهــای «دامبــو»« ،دونالــد اردک»« ،آلیس در
ســرزمین عجایب»« ،ســیندرال»« ،پســر جنگل»،
«پینوکیو»« ،فانتازیا»« ،دانلد داک» و «ســفیدبرفی و
هفت کوتوله» میشود که به دالیل متعدد تاکنون دیده
نشدهاند.
سیندرال
تمام  ۱۵۰۰طرح و مقاله که در زمان حیات «والت دیزنی»
بنیانگذار این کمپانی سینمایی تولید شدهاند ،در یک
کتاب با عنوان «آرشیو فلمها :فلمهای انیمیشنی ۱۹۲۱
ـ  »۱۹۶۸منتشر خواهد شد .مقدمه این کتاب را «جان
الستر» کارگردان انیمیشــن پرطرفدار و برنده اسکار
«داستان اسباببازیها» نوشته است.
دامبو
با این کشف ،تعداد گنجینه کتابخانه تحقیقات انیمیشن
آمریکا به شــش میلیون اثر هنری رسیده که تاکنون
کمتر از یک میلیون عدد از آنها اســکن و دستهبندی
شدهاند.
به گفته یکی از افرادی که با پروژه بررســی آرشــیو
«دیزنی» همکاری میکنــد ،در این مجموعه تنها  ۵۰تا
 ۶۰طرح از کارتون «پســر جنگل» وجود دارد .در این
آرشیو همچنین نقاشیهای شگفتانگیزی از انیمیشن
موزیکال «فانتازیا» دیده میشــود که هیچوقت در فلم
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برنال» درباره یک کارگر مهاجر مکزیکی در آمریکاست
که در بیابانهای مرزی تحت تعقیب نیروهای آمریکایی
قرار دارد .سینمای مکزیک از اوایط دهه  1950میالدی

تاکنــون  8بار به جمع نامزدهای نهایی جایزه اســکار
غیرانگلیسی راه یافته اســت ،اما هیچگاه این جایزه را
کسب نکرده و آخرین بار در ســال  2010با فلم «زیبا»
ساخته «آلخاندرو گونزالز ایناریتو» و پیش از آن در سال
 2006با فلم «هزارتــوی پن» به کارگردانی «گیلرمو دل
تورو» نامزد اسکار شد.
فلم «بازندگان» به کارگردان «ایوایلو هیســتروف» نیز
به نمایندگی از ســینمای بلغاریا در اسکار  2017حضور
مییابد .این فلم که در جشــنواره مسکو سال گذشته
جایزه بهترین فلم و در جشنواره فلم صوفیه جایزه ویه
تماشاگران را از آن خود کرد رواتگر داستان گروهی از
دانش آموزان و دوستان در یک روستای کوچک است.
آخرین فرصت برای ارائه آثار از سوی کشورهای مختلف
و ســینماگران تاریخ سوم اکتبر  2016اعالم شده است.
فهرست اولیه  9فلم خارجی نامزد در جوایز اسکار 2016
روز  17جنوری و پنج نامــزد نهایی نیز روز  24جنوری
معرفی میشوند.
مراســم اعطای جوایــز هشــتادونهمین دوره جوایز
سینمایی اســکار روز  26فبروری  2017در دالبی تئاتر
لسآنجلس برگزار میشود.

جواب سودوکو شماره

آدم ـ آمیب ـ آمین ـ آمنه
ـ می ـ مه ـ میهن ـ من ـ
نــم ـ دم ـ بهمن ـ دمن ـ
مهد ـ مهدی ـ مدینه ـ نیم
ـ نیمه ـ مین ـ مدنی ـ بیمه
ـ همین ـ بیم ـ نهم ـ دهم.
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میزان

حمل

شــخصي ايده هاي جالبي دارد .تنها براي يك بار هم كه شده اجازه
بدهيــد آن ها تصميــم بگيرند .اكنون وقت آن اســت كه يك جا
استراحت كنيد و نتيجه فعاليت هاي تان را ببينيد.

ثور

امروز به نصایح دوســتان و آشنایان توجه نکنید؛ زیرا شرایط کمی
فریبنده اســت .اگر آن را بپذیرید آن چنان گیج می شــوید که
خودتان هم نمی دانید چه کار باید بکنید.

جوزا

امروز جرأت شما بيشتر مي شود ،مثبت تر و ماجراجوتر از هميشه
هستيد ،ديد مثبت و شور و شوق شــما به ديگران هم سرايت مي
كند .اين موضوع نه تنها به شــما كمك مي كنــد به آرزوهاي تان
دست پيدا كنيد ،بلكه براي سايرين جذابيت بيشتري پيدا مي كنيد،
امشب بيشتر در اجتماع باشيد از اين كار خوشحال مي شويد.

سرطان

امروز مصمم هستید همه وظایف تان را انجام دهید و به تنبلی هیچ
تمایلی ندارید .این کار خوب است ،اما دیگران را اذیت نکنید و اگرنه
باعث ایجاد بدخلقی می شوید.

اسد

قدرت تصور شما امروز بیش از اندازه مشغول به کار است و تمامی
تصویرهای زنده را برای شــما می سازد .این بسیار عالی است اگر
بتوانید به طریقی از آنها استفاده خالقانه ببرید ،ولی خوب نیست
که در دنیای رؤیاها و تخیالت غرق شــده و حقیقت را با تصوراتی
که آرزو دارید مخلوط کنید.

عقرب

امروز تمایل دارید دل به دریا بزنید و فرصت های بیشــتری را به
دســت آورید.چیزی که مهم است این اســت که باید از خودتان
اجازه بگیرید .بنابراین ســعی کنید قدرت تــان را برای دیگران
استفاده نکنید.

قوس

حد انرژي شــما هم چنان باالتر و باالتر مي رود و شــما خيلي
احساس نشاط و تحرك مي كنيد به طوريكه مدتها مديدي سابقه
نداشــته .امروز مستقالنه عمل كنيد و دست به كاري بزنيد كه به
شجاعت و سرزنده بودن نيازمند است .شما در يك مرحله هيجان
انگيز قرار گرفته ايد و به زودي آماده خواهيد بود كه در يك مسير
جديد قدم بگذاريد.

جدی

امروز شــما خيلي جذاب هستيد و در صورتي كه عاشق هستيد
ممكن اســت از اين كه كســي بخواهد جلب توجه كند ،دلخور
شويد .اگر احســاس تنهايي كرده و دوست داريد با كسي آشنا
شــويد ،امروز شانس خوبي از نظر عشقي در مسيرتان قرار دارد.
البته به شرط اين كه بيرون رفته و آمادگي خود را اعالم كنيد.

امروز اتصال محكمي بين شما و همسرتان وجود دارد .كه هيچ نيازي
به بيان لغات نمي باشــد .ذهن هاي تان در يك مسير فكر مي كنند
و درك مستقيم شما از يكديگر بسيار عميق مي باشد .با اين وصف،
تصميم گيري براي يكديگر ،ممكن اســت به زودي منجر به اختالف
نظر و ســوء تفاهم شود پس تا آنجا كه ممكن است حقايق را در نظر
بگيريد.

امروز دیگران از تفکرات شما الهام می گیرند ،بنابراین شما مشکلی
برای متقاعد کردن آنها در رابطه با درســتی اســتدالل های خود
نخواهید داشت.

امروز مراقب باشید.زیرا ذهن تان دایم ًا از سمتی به سمت دیگر می
رود و اگر بخواهید آن را یک جا جمع کنید کار مشــکلی است .اگر
کار مهمی باید انجام دهید بعدها این کار را عملی کنید؛ زیرا ممکن
است اشتباه کنید یا چیزی را فراموش کنید.

شما امروز موهبتی از جنبش ها را به روز می کنید ،بنابراین بیشتر
آنها را خلق کنید .اگر شما در جستجوی شخص مورد عالقه تان
هســتید .مطلق ًا این طور نیست که در خانه منتظر بنشینید تا او
درب خانه شما را بکوبد.

سنبله

یک بازیگر معــروف برازیلی که پس از اتمام فلمبرداری برای
شنا به رودخانه رفته بود ،غرق شد.
به نقل از بی.بی.ســی ،دومینگوئز مونتاگنر ،بازیگر مشهور
برازیلی در همان رودخانهای غرق شــد که نام پربینندهترین
سریال تلویزیونی فعلی برازیل نیز برگرفته از آن است؛ نام این
سریال «ویهو چیکو» و برگرفته از رودخانه سائو فرانسیسکو
اســت؛ همان رودخانهای که مونتاگنر ،بازیگر نقش اصلی این
سریال در آن غرق شد.
درحالی که دومینگو مونتگر اســیر امواج رودخانه شده بود
و بازیگــر زن مقابل او برای درخواســت کمک فریاد میزد،
محلیها تصور میکردند ،این اتفاق هم بخشی از صحنههای
فلمبرداری اســت .آنتونیو فرانسیسکو ،رئیس پولیس منطقه
گفته اســت «آنها تصور میکردند بخش امن رودخانه را برای
شنا انتخاب کردهاند ،ولی آنجا یکی از خطرناکترین مناطق
برای شــنا است و محلیها از شنا کردن در آن قسمت پرهیز
میکنند» .جسد این هنرپیشه برازیلی حدود چهار ساعت بعد
و تقری ًا  30متر دورتر از جایی که غرق شده بود ،پیدا شد.

وکالت واشنگتن در
«شهر درونی»

آمنه ـ احضاریه ـ برافتادن ـ پروتکل ـ تشــخیص ـ ثبات ـ جواله ـ چرنده ـ
حاجت ـ خدمه ـ درنده ـ ذکاوت ـ رهبانیت ـ زحل ـ ژرف ـ سیاست ـ شوربا ـ دنزل واشــنگتن بازیگر اسکار گرفته سینما می گوید در فلم
ضجر ـ طواف ـ ظلم ـ عادل ـ غرور ـ فرج ـ قاصد ـ کماندو ـ گلوله ـ المذهب تازه اش «شهر درونی» ،در نقش یک وکیل دعاوی ظاهر می
شود.
ـ ملک ـ نواسه ـ واقعه ـ هیبت ـ یکبارگی.

 جواب بازی با اعداد

جواب هدف

استفاده نشدند.
شــرکت «والت دیزنی» که به عنوان یکی از بزرگترین
کمپانیهای رسانهای و سرگرمی جهان شناخته میشود،
در  ۱۶اکتبر  ۱۹۲۳توســط «والت دیزنی» و با مشارکت
برادرش «روی اولیور دیزنی» ،در قالب یک اســتودیو
کوچک انیمیشنسازی تاسیس شد و به سرعت توسعه
پیدا کرد و به یکی از بزرگترین اســتودیوهای هالیوود

تبدیل شد.
فانتازیا
این شــرکت امروزه مالک  ۱۴شــهربازی ،شمار زیادی
شبکه تلویزیونی از جمله «ای.بی.سی» ،شبکه «دیزنی»،
«ای.اس.پی.ان» و «ای.بی.سی خانوادگی» و شرکتهای
تابعه و زیرمجموعه «والت دیزنی پیکچرز»« ،پیکسار»،
«مارول اینترتینمنت»« ،لوکاس فلم» و «هیولو» است.

کلمات زیر را در جدول پیدا کنید و دور آن خط بکشید
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نویسنده ،بازیگر و کارگردان بزرگ سینمای فرانسه با دریافت
جایزه یک عمر دستاورد هنری تجلیل میشود.
ژان کلود کریر نویسنده ،کارگردان و بازیگر  ۸۵ساله سینمای
فرانسه جایزه یک عمر دستاور هنری را از فلم اروپا میگیرد.
این چهره مطرح سینمای فرانسه با دریافت جایزه فلم اروپایی
در مراسم بیست و نهمین دوره این جایزه در تاریخ  ۱۰دسامبر
در وراکالو تجلیل میشود.
کریر نوشتن را با خلق رمانهای کوتاه با الهام از فلمهای ژاک
تاتی شروع کرد .از طریق تاتی او با پییر اتایی آشنا شد که با
او چندین فلم ساخت که فیل lکوتاه «سالگرد شاد» در سال
 ۱۹۶۲برنده اسکار شد.
عالقــه اصلی کریــر اقتباس از ادبیات اســت و بیشــتر
کارگردانهایی که دوســت دارند از مشهورترین داستانهای
تاریخ ادبیات اقتباس کنند به سراغ او میروند.
او با لوییس بونوئل فلمنامه «خاطرات یک کلفت» را در سال
 ۱۹۶۴نوشــتند که درآن او در بخشی از فلم در نقش کشیش
دهکده بازی نیز کرد .از اینجا همکاری  ۱۹ساله این دو شروع
شد که شامل فلمهای بعدی بونوئل چون «بل دوژور» در سال
 ۱۹۶۷و «جذابیت پنهان بورژوازی» هم شــد که برای آن او
جایزه بفتای بهترین فلمنامه اوریجینال را دریافت کرد.
او یک جایزه دیگر بفتا برای «سبکی تحمل ناپذیر هستی» در
ســال  ۱۹۸۸دریافت کرد که آن را با همکاری کارگردان فلم
یعنی فیلیپ کافمن نوشته بود .جایزه اسکار برای همکاری در
نوشــتن فلمنامه «بازگشت به ماریت گوئر» در سال  ۱۹۸۲به
کارگردانی دانیل ویگنی از دیگر جوایز اوست.
وی ســال  ،۱۹۷۹کتاب مشــهور گونتر گراس به نام «طبل
حلبی» را تبدیل به فلمنامه کرد که نســخهای که شلوندورف
از روی آن ساخت اسکار بهترین فلم خارجی را دریافت کرد.
وی در همکاری بعدیاش با شــلوندورف« ،عشق سوان» را از
آثار مارسل پروست برداشت کرد .فلمنامه «والمونت» نیز در
سال  ۱۹۸۹نوشته شد که میلوش فورمن آن را تبدیل به فلم
کرد که اقتباســی از کتاب «روابط خطرناک»اثر شودرلو دو
الکلو بود.

مرگ یک بازیگر به دلیل
غرق شدن در رودخانه

 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

تجلیل از ژان کلود کریر با
یک جایزه سینمایی در اروپا
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این فلم دومین ســاخته سینمایی دان گیلروی به حساب می
آید وفلم نامه غیراقتباسی آن را خود گیلروی نوشته است.
دو هفته قبل که خبر تولید فلم اعالم شد ،خبر رسانی زیادی
در رابطه با آن صورت نگرفت و رسانه های گروهی ،اطالعی از
محتوای آن نداشتند.
اما حاال واشــنگتن می گوید خط اصلی داســتان این درام
اجتماعی ،در یک دادگاه رخ می دهد و یک موضوع حقوقی را
مورد بررسی قرار می دهد.
همزمان با پخش خبر ســاخت فلم ،گیلروی اعالم کرد هنوز
کار بر روی فلم نامه ادامه دارد و تغییراتی بر روی آن صورت
خواهــد گرفت .او قول داده بود که پس از پایان کار فلم نامه،
داستان آن را به اطالع منتقدان و رسانه های گروهی خواهد
رساند .به نوشــته امپایر آنالین ،داستان درام پرتنش«شهر
درونی» در شــهر لس آنجلس اتفاق می افتد و حال و هوایی
معاصــر دارد .کلید فلم برداری فلم ،اوایــل فصل پائیز زده
خواهد شــد .هزینه تولید فلم حدود  70میلیون دالر برآورد
شده اســت .دان گیلروی اولین فلم سینمایی خود در سال
 2014را بازی جیک جیلنهال ساخت و از حضور واشنگتن در
فلم دوم خود ،ابراز خشنودی می کند.
دنزل واشــنگتن در حالی آماده بازی در «شهر درونی» می
شود ،که تازه از بازی در درام خانوادگی «فنس ها» فارغ شده
اســت .او امر کارگردانی این فلم را هم به عهده داشته است.
فلم نامه فلم ،با نگاهی به یک نمایش موفق صحنه ای نوشته
شده است.

«خانه» آگاتا کریستی
در دست سینما

صنعت ســینما که این روزها عالقه خاصی به آگاتا کریستی
پیدا کرده ،یکی دیگر از داســتان هــای او را تبدیل به فلم
سینمایی می کند.
این بار داســتان «خانه کج و کوله» این جنایی نویس مشهور
انگلیسی به صورت فلمی سینمایی درمی آید.
بازیگرانی همچون ترنس اســتامپ ،گیلیان اندرســن ،گلن
گلوز ،کریســتینا هندریک ،مکس آیرونز و استفانی مارتینی
بازیگران این فلم هستند.
نوول خانه کج و کوله کریســتی سال  1947روی پیش خوان
کتاب فروشــی ها قرار گرفت و به سرعت ،تبدیل به یک اثر
پرمخاطب شد.
زمان انتشــار این نوول جنگ به پایان رسیده بود ،اما قتل و
کشــتار هنوز ادامه داشت .داستان کتاب هم ،به ماجرای یک
قتل می پردازد.
به نوشته هالیوود ریپورتر ،آگاتا کریستی از این نوول خود به
عنوان یکی از دو کتاب مورد عالقه اش اسم می برد.
مکس آیرونز در نســخه سینمایی این داستان ،راوی ماجراها
به نام چارلز هیوارد است .او دلباخته سوفیا (با بازی مارتینی)
می شود .اما این دو قبل از ازدواج باید یک معمای مجهول را
حل کنند .این معما ،راز قتل مرموز پدریزرگ سوفیا است .او
با سم مسموم و به قتل رسیده است.
گیلس پاکت برنــر به عنوان کارگــردان «خانه کج و کوله»
انتخاب شــده اســت .کل صحنه های فلم در لوکیشن های
مختلف انگلستان فلم برداری خواهد شد.
طی هفته های قبل اعالم شد کنت برانا و بن افلک دو داستان
«قتل در قطار ســریع السیر شرق» و «شاهدی برای تعقیب»
کریستی را جلوی دوربین می برند.

