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ادامه سریالی که
رکوردشکن شد

ســریال انیمیشــنی «خانــواده سیمپســون» یا
«سیمپسونها» دو فصل دیگر ادامه پیدا میکند و به
این ترتیب به عنوان طوالنیترین ســریال تلویزیونی
رکوردشکن میشود.
سریال «سیمپسونها» قراردادی برای ادامه دو فصل
دیگر بست تا مســتقیم وارد فهرست رکوردشکنها
شود و پس از معرفی به عنوان طوالنیترین انیمیشن
اکنون طوالنیترین سریال تلویزیونی نیز بشود.
روز جمعه شــبکه فاکس اعالم کرد دستور ساخت دو
فصل دیگر از این انیمیشن کمدی را داده است .به این
ترتیب فصل  ۲۹و  ۳۰این ســریال نیز ساخته خواهد
شــد و در مجموع تعداد اپیزودهای این سریال را به
 ۶۶۹قسمت میرساند.
شــمار این اپیزودها نشان میدهد «سیمپسونها» از
سریال «دود اسلحه» با  ۶۳۵قسمت نیز جلوتر میرود

برندگان جایزه «مدیسی» معرفی شدند

در فصل جوابز ادبی فرانســه ،پــس از معرفی برندگان
جوایز «گنکور»« ،فمینا» و «رنودو» ،نام «ایوان جابلونکا»
و «استیو ســم ـ ســندبرگ» به عنوان برندگان جایزه
«مدیسی»  2016اعالم شد.
«الونیر» نوشــت« :ایوان جابلونکا» با کتاب «التیتیا یا
پایان بشــر» موفق شد جایزه رمان فرانسوی «مدیسی»
را از آن خود کند.
«جابلونکا»ی  43ساله اســتاد تاریخ معاصر در دانشگاه
پاریس و رماننویسی اســت که از سال  2009مجموعه
«جمهوری ایدهها» را با همکاری «پیر روزانوالون» منتشر
میکند.
«خشونت گرمســیری» رمانی از «ناتاشا آپانا»« ،تاریخ
شیرمرد» نوشته «استفن آدگای»« ،جوانی نو» از «نیکالس
آیدیر»« ،پسر خوب» نوشته «دنیس میشلیس»« ،یک
رمان «آرنائو
بازی» کتابی از «سلین مینارد» و «برانسون»
ِ
ساینارد» آثاری بودند که تا مرحله نهایی این بخش باال
آمدند اما «مدیسی»  2016را به «التیتیا» باختند.
جایزه بخش رمان خارجی به «اســتیو سم ـ سندبرگ»
نویسنده ســویدنی کتاب «منتخب» رسید و در بخش
مقالهنویسی «ژاک انریک» با «مشتزنی» برنده شد .در
بخش رمان خارجی «مدیسی» ،هفت رمان «آنا» نوشته
«نیکولــو آمانتیتی»« ،مردی با ایمان ضعیف» نوشــته

«نیکالس باتلر»« ،هســته سفید» نوشته «کریستوف
هِین»« ،صندلیهای ســرخ کوچک» نوشــته «اندا
اوبراین»« ،تابو» نوشــته «فردیناند فن شــیراک»،
«درهای نیســتی» نوشــته «ثمر یازبک» ،و «کمدی
اشتباهات» نوشــته «نل زینک» به عنوان نامزدهای
نهایی معرفی شده بودند.
جایز ه ادبی «مدیســی» در سال  ۱۹۵۸راهاندازی شد
تا نویســندگان خالق را با وجود ناشناخته بودنشان

در دنیای ادبیات مورد تقدیر قرار دهد .این جایزه در
ســالهای اولیه تنها ویژه بهترین رمان فرانسوی بود،
ش رمان خارجی و سپس در سال
اما از سال  ۱۹۷۰بخ 
 ۱۹۸۰بخش مجموعه مقاالت نیز به آن افزوده شد.
از میان نویســندگان سرشناســی که تاکنون موفق
به دریافت جایزه رمان خارجی «مدیســی» شدهاند
میتوان به «پل آســتر»« ،اورهــان پاموک»« ،میالن
کوندرا»« ،اومبرتو اکو» و «فیلیپ راث» اشاره کرد.

تهیهکنندگان مراسم اسکار معرفی شدند

و پراپیزودترین سریال تلویزیونی تاریخ خواهد بود.
سال پیش اعالم شــده بود جین و مت گرونینگ این
ســریال را تا فصل  ۲۸ادامه میدهند و آن را آخرین
بــاری خوانده بودند که فاکــس تصمیم به تداوم این
سریال میگیرد.
تا پایان یافتن فصل  ۲۸این سریال که اکنون در حال
نمایش اســت ،تعداد اپیزودهای این سریال به ۶۲۵
اپیزود خواهد رسید.
این ســریال با  ۶صدای اصلی روی آنتن میرود و در
واقع  ۶بازیگر صداپیشگان اصلی و دایمی آن هستند.
این برنامه تلویزیونی که از ســال  ۱۹۸۹روی آنتن
رفته تاکنون برنده  ۳۲جایزه امی شــده است .این
سریال ماه پیش رسیدن به اپیزود  ۶۰۰خود را جشن
گرفت.
در بیانیهای که به این مناســبت از سوی دانا والدن و
گری نیومان مدیرعامالن فاکس منتشر شد آمده بود:
به یک لحظه رکوردشکن دیگر رسیدهایم؛ این سریال
در شــبکه معنایی خاص دارد و استودیو و همه افراد
آن از مفهموم فرهنگی این ســریال در سراسر جهان
تاثیر پذیرفتهاند.
مت گرونینگ ،جیم بروکس و ال جین تهیه کنندگان
این سریال انیمیشنی هستند.
در حالی که فصل  ۲۶این سریال به طور میانگین ۶.۲
میلیون تماشاگر برای هر اپیزود داشت ،فصل  ۲۸که
اکنون روی آنتن میرود با  ۷.۲میلیون مخاطب همراه
شده است.

«مایکل دلوکا» و «جنیفر تاد» به عنوان تهیهکنندگان
مراســم هشــتادونهمین دوره جوایز سینمایی اسکار
معرفی شدند.
بــه نقل از ورایتــی« ،مایکل دلــوکا» و «جنیفر تاد»
که در حال حاضر به صورت مشــترک ریاست جوایز
انجمن کارگردانان آمریــکا ( )PGAرا بر عهده دارند،
تهیهکنندگی مراسم اسکار  2017که روز  26فبروری در
لسآنجلس برگزار و از شبکه  ABCبه روی آنتن میرود
را بر عهده خواهند داشت.
«مایکل دلوکا» پیــش از روی آوردن به تهیهکنندگی
یکی از مقامات اجرایی ارشــد در کمپانی «نیوالین» و
«درم ورکس» بود .وی از اواخر سال  2013تا اوایل 2015
مدیر تولید فلم در کمپانی ســونی بود و در چند سال
اخیر تهیهکنندگی دو فلم «کاپیتان فیلیپس» و «پنجاه
صیف خاکستری» را نیز بر عهده داشته است.
«جنیفر تاد» نیز یکی از چهرههای قدیمی ســینما و
تلویزیون اســت که در کمپانــی «نیوالین» با «مایکل
دلوکا» همکاری نزدیکی داشــته است و کمپانی تهیه
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خانه ـ خدا ـ خان ـ خنده
ـ اخیر ـ خینه ـ ســخن
ـ خس ـ ناســخ ـ نسخ ـ
سخی ـ سیخ ـ نخ ـ یخ ـ
خاین ـ نسخه.

مجموعــهای از نقاشــیهای «باب دیلــن» خواننده و
ترانهســرایی که اخیرا جایزه نوبل ادبیات را از آن خود
کرده ،در یکی از گالریهای شهر لندن به نمایش درآمد.
«گاردین» نوشــت :گالری «هالســیون» در مرکز لندن
نمایشــگاهی به نام «راه کوبیده» را بــرای نمایش آثار
نقاشی «باب دیلن» راهاندازی کرده است.
نام «باب دیلن» جدا از شــهرت همیشگی او به عنوان
ترانهســرا و خواننده آمریکایی ،اخیــرا به خاطر تعلق
گرفتن جایزه نوبل ادبیات به او ،بیش از پیش مورد توجه
رسانهها و مردم جهان قرار گرفته است.
«دیلن» هنرمند و ترانهســرایی اســت که معرفی او به
عنوان برنده مهمترین جایزه ادبی جهان ،موجب حواشی
بسیاری شده است.
در این میان ،این گالری انگلیســی بهترین زمان را برای
جذب مخاطبان و حتی خود «دیلن» به نمایشــگاه خود
انتخاب کرده است .با توجه به این «دیلن» باالخره هفته
گذشته اعالم کرد جایزه نوبل ادبیات را دریافت میکند،
مدیران این گالری امیدوارند او در تور پس از مراسم نوبل
به لندن بیاید و از این نمایشگاه دیدن کند.
این نمایشــگاه هنری از  ۵نوامبر تا  ۱۱دسمبر برپاست
و مجموعه گســتردهای از طراحیها ،نقاشیهای آبرنگ،
آکرلیک و کارهای فلزی «دیلن» را در معرض دید عموم
قرار داده است.
«پل گرین» رییس گالری «هالســیون» میگوید :مسلما
او هرجا تصمیم بگیــرد میرود .نمیدانیم او به گالری ما
میآید یا نه ،اما امیدواریم این کار را بکند .او را عمیقا در
تمام جنبههای این نمایشگاه میتوان دید.
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میزان

حمل

از آنجايي كه قوه درك بااليي داريد ميتوانيد در زمينه مالي سرمايه
گذاري كنيد و سود ببريد.

ثور

امروز ایدههای خوبی دارید ،اما برای عملی کردن آنها باید دیگران
هم را تحت تأثیر قرار دهید .شــاید در انجــام کارها عجله کنید.
میتوانید با اعتماد به نفســی که دارید موافقت به دست آورید تا
تغییرات کوچکی در زمینه مسایل مالی ایجاد کنید.

جوزا

افراد ديگر شــايد بداخالق ،بيحوصله و كسل باشــند ،تنها بايد
خودتان را كنترول كنيد و با اين روش از دعوا و بحثهايي كه ممكن
است پيش بيايد جلوگيري ميكنيد .هر نوع رابطهاي كه امروز ايجاد
شود بعدا ً مشكل ساز ميشود.

سرطان

شما مجبورید بحثی را آغاز کنید که در طی آن راجع به شخصی
اطالعات بیشــتر کسب کرده و بیشــتر بدانید خصوص ًا اگر فکر
میکنید او را همانند کف دســتتان میشناســید .سعی کنید
سؤاالت درست و به جا را مطرح کنید و خیلی زود روی دیگر آنها
را نیز خواهید شناخت.

عقرب

امروز در دو راهی هســتید که آیا احتیاط کنید یا ریسک کنید.
بخشــی از وجودتان به دنبال چیزهایی اســت که آن ها را می
شناســد و تجربه کرده است و بخش دیگر نیز به دنبال ناشناخته
هاست .اگر کمی بیشتر به آن فکر کنید متوجه میشوید که نیازی
به انتخاب هیچ کدام از آنها ندارید بلکه میتوانید از هر دوی آنها
در زندگیتان استفاده کنید.

قوس

سيارهها امروز مقداري اعتماد به نفس اضافه براي شما ميفرستند
تا بتوانيد با موانعي كه سر راهتان اســت مواجه شويد .امروز به
هر كسي كه در گذشــته توانایيهاي شما را قبول نداشته نشان
ميدهد چقدر واقع ًا قابل و قادر هســتيد .و يك نمايش قدرت به
اجرا خواهيد گذاشت .اگر الزم باشد كه به طريقي ثابت كنيد كه
قدرت در دستهاي شماست.

در تعطیــات نمیتوانیــد کارهای عملی زیادی انجــام دهید .اما
میتوانید اســتراحت و تفریح کنید .فعالیتهای زیادی وجود دارد
که زیاد هم پرخرج نیست تنها اراده کمی میخواهد که موفق شوید.

جدی

امروز احســاس نزديكي به شخصي در زندگيتان ميكنيد ،آن قدر
كه ميتوانيد افكار او را بخوانيد و البته او نيز ميتواند افكار شما را
بخواند اين امر به شــما كمك خواهد كرد كه تفاهمتان را باال ببريد.
هم چنين شما احســاس خاصي راجع به شخصي يا نقشي كه قرار
است در آينده در زندگيتان ايفاء كند ،داريد.

دلو

اسد

سنبله

امروز،روز استراحت و آرامش است .مانند همیشه پرانرژی نیستید.
شاید بیماری دیگری به شما ســرایت کند؛ بنابراین به افراد سرما
خورده نزدیک نشوید .سعی کنید در خوردن زیاده روی نکنید .حد
اعتدال را حفظ کنید.

مرور تاریخ سینمای
علمی-تخیلی در
جشنواره برلین

بخش مرور آثار برلیناله  2017به سینمای علمی-تخیلی یکی
از تماشاییترین ژانرهای تاریخ سینما اختصاص پیدا میکند.
به نقل از سایت رسمی جشنواره فلم برلین ،بخش مرور آثار این
رویداد معتبر سینمایی به نمایش دنیاهای خیالی و چگونگی
پرداخت ژانر علمی-تخیلی به این موضوعات در قاب سینما
خواهد پرداخت و بــر روی مضمون اصلی «جامعه و آینده» و
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آزادگی ـ اتومبیل ـ بهاگیر ـ پهلوان ـ تقویت ـ ثواب ـ جناغ ـ چنین ـ حقانیت
ـ خنجر ـ دیانت ـ ذریه ـ رموز ـ زعیم ـ ژاله ـ ســفارت ـ شــقایق ـ صانع ـ
ضمانــت ـ طریقت ـ ظن ـ عاقل ـ غایله ـ فروزان ـ قطعنامه ـ کمین ـ گنج ـ
لوحه ـ مصروف ـ نیکبین ـ واعظ ـ همگام ـ یورش.
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نمایش نقاشیهای
باب دیلن در موزیم لندن

مریل اســتریپ بازیگر برنده سه جایزه اسکار و هشت جایزه
گلدن گلوب ،جایزه سســیل بی .دمیل را نیز به فهرســت
افتخارات خود اضافه میکند.
انجمن مطبوعات خارجی هالیوود روز پنجشــنبه اعالم کرد
مریل استریپ برنده ســه جایزه اسکار در هفتاد و چهارمین
دوره جوایز ســاالنه گلدن گلوب تجلیل میشود .او با  ۱۹بار
نامزدی اسکار در این زمینه نیز رکورد گذاشته است.
بازیگر سرشناس ســینما برای خدمات چشمگیرش به دنیای
ســرگرمی ،جایزه سســیل ب .دمیل گلدن گلوب امسال را
دریافت خواهد کرد.
مریل استریپ همچنین به خاطر تواناییاش در زمینه کمدی
و نیز اجرای موفق در فلم اخیرش «فلورانس فاستر جنکینز»
ساخته استیون فریرز این جایزه را دریافت میکند.
از برندگان سالهای اخیر این جایزه میتوان از دنزل واشنگتن،
جرج کلونی ،وودی آلن ،جودی فاستر ،مورگان فریمن ،رابرت
دنیرو و مارتین اسکورسیزی یاد کرد.
لورنزو سوریا رییس انجمن مطبوعات خارجی هالیوود در این
باره گفت :جای تعجب ندارد که مریل اســتریپ برای دریافت
جایزه سیســیل ب.دمیل  ۲۰۱۷انتخاب شده است .مجموعه
درخشان کارهای این بازیگر در  ۴۰سال در ژانرهای مختلف،
الگویی برای نسلهای حدید است.
او همیشــه در فلمهایی بازی کرده که نقش زن آنها بسیار
قوی اســت و تصویرگر حقیقت آدمها بــر پرده بزرگ بوده
است .او پیشگام راهیابی زنان به تلویزیون ،سینما و صحنه
تئاتر بوده اســت و گلدن گلوب مفتخر به اهدای این جایزه
به وی است.
استریپ تاکنون  ۲۹بار نامزدی جایزه گلدن گلوب را دریافت
کرده و در سال  ۲۰۰۸برای درام «شک» و موزیکال «ماما میا!»
هم زمان در دو بخش نامزد دریافت گلدن گلوب بوده اســت.
همین اتفاق در ســال  ۲۰۰۲برای «اقتباس» و «ساعتها» نیز
افتاد.
وی تاکنون  ۸بار برنده جایزه گلدن گلوب شــده که شــامل
«بانوی آهنین» در سال « ،۲۰۱۱جولیا و جولیا» در سال ،۲۰۰۹
«شیطان پرادا میپوشد» در سال« ،۲۰۰۶فرشتهها در آمریکا»
در سال « ،۲۰۰۳اقتباس» در سال « ،۲۰۰۲انتخاب سوفی» در
ســال « ،۱۹۸۲زن ستوان فرانسوی» در سال  ۱۹۸۱و «کریمر
علیه کریمر» در سال  ۱۹۷۹بوده است.

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.
 4 کلمه :خوب
 10 کلمه :متوسط
 13 کلمه :عالی

جواب هدف

فلم «تادفلمیز» را به همراه خواهرش «ســوزان تاد»
مدیریت میکند .وی اخیر تهیه کنندگی دو فلم «آلیس
در ســرزمین عجایب» و «آلیس در آینه» را بر عهده
داشته است.
«مایکل دلوکا» و «جنیفر تاد» در بیانیهای مشــترک
اعالم کردند؛ از اینکه به عنوان تهیه کنندگان مراســم
اسکار  2017انتخاب شدهاند بسیار مفتخر هستند .ما هر
دو به جوایز اسکار احترام زیادی میگذاریم و هر سال با
تماشای این مراسم همراه با خانوادههایمان بزرگ شدیم
و از اینکه بخشی از این میراث افسانهای هستیم ،بسیار
قدردانیم و تالش میکنیم یک شوی جذاب برای جشن
گرفتن سینما و قدرتی که برای پیونددادن همه ما دارد،
برگزار کنیم.
مراســم اعطای جوایــز هشــتادونهمین دوره جوایز
سینمایی اســکار روز  26فبروری  2017در دالبی تئاتر
لسآنجلس برگزار میشــود و قرار اســت این رویداد
سینمایی در بیش از  225کشور جهان به صورت زنده
به روی آنتن برود.

تجلیل گلدن گلوب از
رکورددار نامزدی اسکار

امروز تصميم خاصي در زمينه مسایل مالي نگيريد؛ زيرا پولتان
تمام ميشود .همچنين ،خيلي مراقب اموالتان باشيد .ميدانيد
كه افراد بيوجداني در اطراف هستند كه سعي دارند سرتان كاله
بگذارند.

ممکن است وسوسه شوید که به جزئیات ساده اما مهم بی توجهی
کنید زیرا فکر کردن به آنها حوصله تان را سر می برد .این طرز فکر
شما را به هیچ جا نمیرساند .بنابراین تالش کنید تا همه چیز با به
دقت بررسی کنید .این کار در نهایت بسیار با ارزش است.

حوت

هر چقدر امروز غیر قابل پیش بینی تر باشد بیشتر دوستش دارید.
پس برای هر نوع تغییر یا وقفه در برنامههایتان آماده باشید.
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«غریبهها و دیگــران» تمرکز خواهد کرد و مجموعهای از 27
فلم بینالمللی شــامل فلمهای کالسیک و معروف و همچنین
آثاری ناشناحته از کشــورهایی چون جاپان و اروپای شرق و
مرکزی به نمایش گذاشته خواهد شد.
از جملــه مهمترین فلمهایی که در این بخش از جشــنواره
فلم برلین به روی پرده میروند ،میتوان به «ســویلنت سبز»
ساخته «ریچارد فالیشــر» ،اولین اقتباس بلند سینمایی از
رمان « »1984نوشــته «جورج اورول» به کارگردانی «مایکل
اندرسون» محصول  1956میالدی،
«  »1138 THXســاخته «جورج لــوکاس»« ،پایان تمدن»
به کارگردانی «پیوتر ســولکین» کارگردان پولندی« ،جنگ
دنیاها» از «برایان هاسکینز» و همچنین فلم صامت «سفری به
مریخ» محصول سال  1918سینمای دنمارک اشاره کرد.
همچنین موزیم هنرهای مدرن نیویورک نیز که از سال 2011
میالدی با بخش مرور آثار جشنواره فلم برلین همکاری دارد،
قرار است نمایشگاهی از فلمهای علمی-تخیلی برپا کند.
شصت وهفتمین جشنواره بینالمللی فلم برلین از تاریخ  9تا
 19فبروری  2017در آلمان برگزار میشود.

هتل «درخشش» میزبان
جشنواره فلمهای
ترسناک میشود

هتلی که برای ساخت فلم «درخشش» استنلی کوبریک مورد
اســتفاده قرار گرفته بود به زودی محل برگزاری جشــنواره
فلمهای ترسناک خواهد شد.
هتل «اوورلوک» که برای ســاخت فلم «درخشش» در سال
 ۱۹۸۰انتخاب شد و یکی از مشهورترین لوکیشنهای فلمهای
ترســناک اســت ،از  ۲۷تا  ۳۰اپریل میزبان جشنواره فلم
اوورلوک خواهد بود که برای معرفی فلمهای ترسناک برگزار
میشود.
مایکل لیرمن و لندن زاخیم مدیران این فســتیوال هستند و
پیشتر این جشنواره را در هتل استنلی در کلرادو برگزار کرده
بودند .این جشنواره با تمرکز بر تجربیات ساخت فلم ترسناک
در سینمای مستقل برپا میشود.
شــماری از بازیگران شــناخته شــده در ژانر ترسناک از
جمله الیجاه وود بازیگر «ارباب حلقههــا» ،جو دانته بازیگر
«گزیملینز» ،لری فســندن بایگر «وندیگو» و لی وانل بازیگر
«اره» از جمله حاضران در این جشــنواره خواهند بود .مایک
گاریس که ســال  ۱۹۹۷یک فلم تلویزیونی با اقتباس از رمان
«درخشش» اســتیون کینگ ســاخت نیز در این جشنواره
شرکت خواهد کرد.
«درخشش» فلمی در ســبک ترسناک روانشناسانه محصول
آمریــکا و بریتانیا بــه کارگردانی و تهیهکنندگی اســتنلی
کوبریک است که در سال  ۱۹۸۰ساخته شد .فلمنامه این کار
را کوبریک و دایان جانسون ،رماننویس زاده آمریکا نوشتند.
در این فلم هنرپیشگانی همچون جک نیکلسون ،شلی دووال
و دنی لوید به ایفای نقش پرداختهاند.
داستان فلم بر مبنای مرد نویسندهای متمرکز است که همراه
همسر و فرزندش در هتلی به عنوان سرایدار اقامت میگزیند
تا در طول فصل زمستان و در آرامش فضای هتل داستانش را
به پایان ببرد ،اما او دچار اختالالت روانی و عصبی شده و قصد
نابودی همسر و فرزندش میکند.

