یک شنبه  14قوس 1395

4

Desember 04 ,2016

معرفی  ۲۰نامزد اسکار جلوههای ویژه بصری

آکامی علوم و هنرهای ســینمایی اسکار فهرست کوتاه
شــامل  ۲۰فلم رقابت کننده در شاخه بهترین جلوههای
ویژه بصری را اعالم کرد.

در حالی که تا ســال گذشــته در ابتدا فهرست کوتاه ۱۰
فلم برای رقابت در شــاخه بهترین جلوههای ویژه بصری
پیش از اعالم نامزدهای نهایی اعالم میشد ،امسال برای

فراخوان برندگان نوبل برای حفظ
میراث جهانی

اولینبار  ۲۰فلم به فهرست کوتاه این بخش از جوایز
اسکار راه یافتند.
بر این اســاس فلمهای «آلیــس در آینه»« ،ورود»،
«غول بزرگ مهربــان« ،»BFG-بتمــن در مقابل
ســوپرمن :طلوع عدالت»« ،کاپیتان آمریکا :جنگ
داخلــی»« ،ددپول»« ،دیپ واتــر هرایزن»« ،داکتر
استرنج»« ،جانوران شــگفتانگیز و زیستگاه آنها»،
«روز استقالل :بازگشــت»« ،کتاب جنگل»« ،کوبو و
دو تار»« ،خانــه خانم پرگرین برای بچههای عجیب و
غریب»« ،مسافران»« ،روگ وان :یک داستان از جنگ
ستارگان»« ،فراتر از پیشتازان فضا»« ،جوخه انتحار»،
«سالی»« ،وارکرفت» و «مردان ایکس :آخرالزمان» ۲۰
فلم اولیه رقابت کننده در شــاخه بهترین جلوههای
ویژه بصری در جوایز اسکار امسال هستند.
اعضای شــاخه بهترین جلوههای ویژه بصری در ماه
جــاری میالدی با حذف  ۱۰فلم ،فهرســتی از  ۱۰فلم
رقابت کننده در این بخش را اعالم میکنند و فهرست
نامزدهای نهایی جوایز سینمایی اسکار  ۲۰۱۷نیز روز
 ۲۴جنوری اعالم خواهد شد.
مراســم اعطای جوایز هشــتادونهمین دوره جوایز
سینمایی اسکار روز  ۲۶فبروری  ۲۰۱۷در دالبی تئاتر
لسآنجلس برگزار میشــود و قرار است این رویداد
سینمایی در بیش از  ۲۲۵کشور جهان به صورت زنده
به روی آنتن برود.

پنج برنده نوبل از جمله «اروهان پاموک» و «ماریو بارگاس
یوسا» نامهای نوشتند و از مجامع بینالمللی درخواست
کردند هرچه سریعتر برای محافظت از میراث جهانی در
معرض خطر از ســوی گروههای تندرو و تروریست اقدام
کنند« .حریت دیلی نیوز» نوشــت :پنج چهره سرشناس
بیناالمللی که در بخشهای ادبیات و صلح ،جایزه نوبل را
به خود اختصاص دادهاند ،در کنفرانسی بینالمللی که در
ابوظبی برگزار شد ،کتبا از مقامات بینالمللی درخواست
کردنــد از مکانهایی که جزو میراث جهانی محســوب
میشــوند و خطر درگیریهای نظامی و گروههای تندرو
آنها را تهدید میکند ،محافظت کنند.
«اورهــان پاموک» داســتاننویس ترکیــهای و «ماریو
بارگاس یوســا» نویســنده و روزنامهنگار پرویی که به
ترتیب در ســالهای  ۲۰۰۶و  ۲۰۱۰جایزه نوبل ادبیات را

کسب کردهاند ،دو نفر از این چهرهها هستند« .پاموک»
به عنوان یکی از مطرحترین رماننویســان ترکیه ،خالق
آثاری چون «زندگی نو»« ،مــوزه معصومیت»« ،برف»،
«کتاب ســیاه»« ،نام من ســرخ» و اثــر زندگینامهای
«استانبول» اســت« .یوسا» هم که متولد  ۱۹۳۶است ،از
سرشناسترین چهرههای ادبیات آمریکای التین بهشمار
میرود .او در پنج دهه گذشــته ،آثاری مانند «سور بز»،
«خانه ســبز»« ،گفتوگو در کاتدرال» و «شهر سگها»
را خلق کرده اســت .این نویســنده در عرص ه سیاست،
نمایشنامه و مقالهنویسی هم دست توانایی دارد.
«کوفی عنان» دبیر ســابق ســازمان ملل متحد« ،الن
جانســون ســرلیف» رییسجمهور لیبیا و «آنگ سان
ســوچی» رهبر دوفاکتوی میانمار هم که پیشتر جایزه
صلح نوبل را کسب کردهاند ،زیر این نامه را امضا کردهاند.

ژولی دلپی در نقش کارگردان،

نویسنده و بازیگر «زویی من»

چهره مشهور سینمای فرانســه کارگردانی ،نویسندگی
و بازی در فلمی بــا عنوان «زویی من» را برعهده خواهد
داشت.
ژولی دلپــی بازیگر مشــهور فرانســوی کارگردانی و
نویسندگی فلم بعدیاش را هم برعهده دارد.
وی که نامزدی اســکار را در کارنامــه دارد فلمنامه فلم
«زویی من» را نوشته و کارگردانی آن را نیز انجام میدهد.
این فلم بهار پیش روی در بریتانیا جلوی دوربین میرود.
خود دلپی در کنار گروه بازیگران شامل دانیل برول و جما
آرترتون در این فلم بازی نیز میکند.
گابریل تانا که برای «فیلومنا» نامزد اسکار شد کار تولید
این فلم را که ماجرایش در لندن میگذرد برعهده دارد.
«زویی من» داستانی درباره عشق مادری به فرزند است و
این که این عالقه تا کجا میتواند گسترش یابد.
دلپی در این فلم در نقش ایزابل بازی میکند که متخصص
ژنتیک اســت و از ازدواجی ناســالم رهایی یافته و باید
دخترش زویی را در ارتباط با همسر سابقش بزرگ کند.
زویی همه زندگی مادرش است و مادر باید خانواده را که
در هم شکسته سر و سامان بدهد و همه امور را در دست
بگیرد .برول بازیگر «تنها در برلین» و آرترتون بازیگر
«بهترین آنها» در نقش زوجی بازی میکنند که در مسکو
زندگی میکنند که ایزابل به کمکشان نیاز پیدا میکند.
هنوز بازیگر نقش همسر سابق دلپی انتخاب نشده است.

دلپی دراین باره گفته است :از  ۲۰سال پیش به این موضوع
فکر میکردم و یادداشتهایی درباره آن مینوشتم .اولین
بار با صحبت با کیشلوفسکی درباره نقش والدین به این
موضوع فکر کردم ،به عشق و سرنوشت .این فلم درباره
عشق بیقید و شرط شــما به عنوان پدر یا مادر است و
فرایند نوشــتن آن خیلی عمیق بود و من همه آنچه در
وجودم بود در آن ریختم و امیدوارم در دیگران نیز تاثیر

2247
هـدف

2769

جواب سودوکو شماره

ثریا ـ ثری ـ ثبت ـ ثابت
ـ ثبات ـ ثمــرات ـ ثار ـ
میراث ـ ارث ـ مثبت ـ اثر
ـ ثمر ـ تاثیر ـ متاثر ـ تاثر.
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قطور ـ کرستال ـ گوهر ـ لجن ـ متوسط ـ نظافت ـ وصال ـ هدیه ـ یاسا.
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حمل

هيچكس دوست ندارد ديگران برايش تصميم بگيرند ،شما هم همين
طور .به طور معمول الزم است با اين افراد به طور جدي برخورد كرد،
اما در شرايط كنوني مجبور هستيد پيشنهاد آنها را بپذيريد.

ثور

به طور جالبی همه مشــکالت حل میشــوند و چیزهای زیادی را
متوجه میشــوید .بعضی از افراد طرز فکرشــان را تغییر دادهاند
و همین طور نقشههایشــان و این موضوع برای شــما جالب است
الً در زندگی خصوصی تاثیرگذار است و بهتر است به اتفاقاتی
.احتما 
که می افتد توجه کنید.

جوزا

ستارگان به شما قول ميدهند كه لحظات خوبي را پيش رو داريد .بر
خالف تإكيد زيادي وجود دارد و فرصتي داريد تا خودتان را نشــان
دهيد .ستارگان استعداد هنري شما را افزايش ميدهند.

سرطان

هیچکس به اندازه شــما به خانواده اهمیت نمیدهد و شاید اکنون
تصمیم بگیرید همه را دور هم جمع کنید .شاید نیاز به برنامه ریزی
داشته باشد ،اما هیچ چیز شما را مأیوس نمیکند مخصوص ًا کار بیش
از حد.

اسد

به عنوان يك قانون ،شــما هميشه پر از انرژي هستيد ،ولي در حال
حاضر به سختي ميتوانيد با شور واشتياق كاري را انجام دهيد .به هر
دليل كه باشد ،شما در مورد هر كاري كه ميكنيد احساس ميكنيد،
انگيزه و روحيهتان را از دست دادهايد .و يا نگران ميشويد كه نكند
آن ،چيزي نباشــد كه ديگران از شما خواســته بودند .در غير اين
صورت صد در صد حالتان خوب است.

سنبله

دوست دارید همه کارها بر اساس برنامه پیش بروند ،اما این طور نیست.
سعی کنید در همه چیز موفق باشید .اگر احساس بیحوصلگی میکنید
طوری رفتار نکنید که انگار هیچ اتفاقی نیفتاده است .کمی استراحت کنید
و انرژی دوباره بگیرید.
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 بازی با کلمات
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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
 8 کلمه :متوسط
 12 کلمه :عالی
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رمان جدیدی از «هاروکی موراکامی» نویســنده مشهور
جاپانی تا چند ماه دیگر روانه بازار میشود.
«تایمــز آو ایندیــا» نوشــت« :هاروکــی موراکامی»
داستاننویس مطرح جاپانی جدیدترین رمانش را فبروری
 ۲۰۱۷منتشــر میکند« .شینچوشا» ناشــر جاپانی آثار
«موراکامی» ،این خبر را اعالم کرد اما هیچ جزییاتی درباره
عنوان و موضوع این کتاب فاش نکرد .با این حال او اشاره
کرد که کار جدید نویسنده «جنگل نروژی» ،رمان بلندی
اســت و در دو جلد روانه بازار میشود« .سوکورو تازاکی
بیرنگ و سالهای زیارتش» آخرین اثر بلند «موراکامی»
بود که اپریل  ۲۰۱۳به زبان جاپانی منتشر شد .کار جدید
«موراکامی» کــه  ۲۰۰۰صفحه دارد ،چهاردهمین رمان او
به حســاب میآید .سال گذشته این نویسنده سرشناس
مجموعه داســتان کوتاهی به نام «مردان بدون زنان» به
چاپ رساند که شامل یک داستان جدید و پنج داستانی
که پیشتر در نشریات ادبی منتشر شده بودند ،میشد.
«موراکامی» که اخیرا بــرای دریافت جایزه ادبی «هانس
کریستین اندرســن» به دنمارک رفته بود ،اعالم کرد در
حال نگارش رمان جدیدی اســت و این اثر از «کافکا در
کرانه» طوالنیتر و از « »۱Q۸۴کوتاهتر است.

بگذارد .یکی از تهیه کننــدگان فلم از آن به عنوان
فلمی یاد کرد که مردم را بــه گفتگو درباره خود فرا
میخواند و افزود :دلپی درامی استداللی درباره معنای
والدین ساخته و این که امتداد مسئولیت پدر و مادر
برای فرزندان تا کجا میتواند برود.
یکی دیگر از تهیه کنندگان نیز گفت تا زمانی که این
فلمنامه را تمام نکرد نتوانست آن را پایین بگذارد.
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میزان

گر چه باید در این زمان پر انرژی باشید ولی امروز چنین احساسی
ندارید .اگر چنین احساســی ندارید کوچکترین فرصتی که پیدا
کنید میخواهید استراحت کنید .همچنین اگر چیزی شما را اذیت
میکند احساس بیحالی خواهید کرد و این طور به نظر میرسد که
شما نسبت به شخص مورد عالقهتان و یا وضعیت مالیتان بسیار
نگرانید .چگونه میخواهید این وضع را بهبود ببخشید؟

عقرب

در حال حاضر میتوانید ،نیازهای همســرتان را به خوبی برطرف
کنید .الزم نیست زیاد تالش کنید کوچکترین کاری هم که انجام
دهید موفق میشوید پس زیاد خودتان را خسته نکنید.

قوس

امروز يك نفر انتظارات بيشــماري از شما دارد و گرچه شما بايد
خيلي خشنود باشيد از اينكه ديگران اينقدر شما را توانا ميبينند،
و تحت فشار زيادي به خاطر اين مسئله قرار خواهيد گرفت .تحت
هيچ شرايطي نبايد بگذاريد مشكالت بر شما فایق شوند چون آن
وقت اعتماد به نفس خود را از دســت خواهيد داد؛ به عالوه اينكه
خستهتان مينمايد .سعي كنيد امشب استراحت كنيد و هيچ كار
هيجان انگيزي انجام ندهيد.

جدی

تناسب برقرار كردن در كارها بسيار مهم است .اگر الزم بود تمام وقت
كار كنيد ،حتم ُا به همسرتان بگوييد كه اين كار كردن شما به سود
خود او هم هست .اگر آمديد خانه و كسي نبود سريع عصباني نشويد.

دلو

دوســتان مهمترین بخش زندگیتان میباشند و امروز میتوانید از
معاشــرت با آنها لذت زیادی ببرید .باید دور هم جمع شوید و کاری
انرژیزا ســرگرم کننده یا غیر معمول انجام دهید .همچنان باید به
کسانی که اخیرا ً تعهدی به آنها سپردهاید توجه کنید.

حوت

شــما انگیزهای را که پشت رفتار یک شخص قرار دارد نمیتوانید
ال درک کنید .اما اجازه ندهید مانع شود .این حقیقتی ناخوشایند
کام ً
است که هیچ کس دوست ندارد ببیند آشنایانش پیشرفت کنند.
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 شطرنج 		
نوبت مهره های سفید است ،شما باید با
دو حرکت مهره سیاه را مات کنید.

»هاروکی موراکامی»  ۶۷ســاله بیشتر کتابهایش را به
سبک سوررئال به نگارش درآورد ه است و آثارش تاکنون
به بیش از  ۵۰زبان برگردانده شــدهاند .هر سال نام این
نویســنده به عنوان یکی از نامزدهای نوبل ادبیات بر سر
زبانها میافتد ،اما او هنوز موفق به کســب این افتخار
نشده اســت .از معروفترین کتابهای «موراکامی» که
یکی از مطرحترین نویســندگان معاصر است میتوان به
»کافکا در کرانه»« ،جنگل ناروی» و «ســوکورو تازاکی
بیرنگ و سالهای زیارتش» اشاره کرد.

همکاری ایزابل هوپر با
کارگردان مشهور فرانسوی

ایزابــل هوپر در تریلری روانشناســانه بــرای بنویی ژاکو
کارگردان مشهور فرانسوی جلوی دوربین میرود.
ایزابل هوپر که برای بازی در فلم «او» از سینمای فرانسه نامزد
اسکار بخش خارجی زبان است و نامش در اغلب فهرستهای
امیدداران بازیگر زن نقش نخست اسکار جای دارد ،در فلمی
به نام «اوا» برای بنویی ژاکو کارگردان کهنه کار فرانســوی
بازی میکند.
ایزابل هوپر هفته پیش موفق شد از جایزه گاتام جایزه بهترین
بازیگر زن را برای بازی در فلم «او» ساخته پل ورهوفن از آن
خود کند.
تریلــر «اوا» با اقتباس از رمان جیمز هدلی ِچیز و با تمرکز بر
زنی به نام «اوا» ساخته می شود.
هوپر در این فلم در برابر گاسپار اولیل بازیگر مشهور فرانسوی
بازی میکند که در تازهتریــن فلمش «این تنها پایان جهان
است» ســاخته خاویر دوالن که برنده جایزه بزرگ جشنواره
کن شد ،حضور داشت.
رمان «اوا» ســال  ۱۹۶۲نیز مورد اقتبــاس قرار گرفته بود و
جوزف لوزی فلمی با اقتباس از آن با بازی جین مورو ساخته
بود.
به نظر میرســد نقش «اوا»کامال برازنده هوپر باشه که برای
بازی در فلم «او» با اقبال منتقدان روبه رو شــده است .او به
تازگی در انســتیتو فلم آمریکا نیز برای بازی در «او» مورد
تقدیر واقعشد.
فلمبــرداری «اوا» در نیمههای جنوری در پاریس شــروع
خواهد شد و لیون و نانسی نیز دیگر لوکیشنهای ساخت فلم
خواهند بود.
فلمنامه این فلم را ژاکو و ژیل توراند فلمنامه نویس مشهور که
فلمنامه دیگر فلمهای ژاکو چون «وداع ،ملکه من» را نوشته،
به اتفاق نوشتهاند.
هوپرت در دریافت نامزدی جایزه ســزار که اســکار فرانسه
محسوب میشــود به عنوان بهترین بازیگر زن رکورد دارد و
 ۱۵نامزدی کسب کرده و در ســال  ۱۹۹۵این جایزه را برای
فلم «مراسم» دریافت کرده اســت .او جایزه بهترین بازیگر
جشــنواره کن را هم بــرای «معلم پیانو» در ســال  ۲۰۰۱و
«ویولت» در سال  ۱۹۷۸دریافت کرده است.
در ســال  ۲۰۰۲او جایزه خرس نقــرهای برلیناله را به طور
مشــترک دریافت کرد و جایزه لژیون دو نور فرانســه را در
کارنامهاش دارد.

بازیگر سریال
«فالتی تاورز » درگذشت
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قلعه را در خانه  E 1حرکت دهید.
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اندرو ســاکس بازیگر بریتانیایی که بیشتر برای نقشآفرینی
در ســریال «فالتی تاورز » شناخته میشــد ،در  ۸۶سالگی
درگذشت .ساکس از چهار ســال پیش به بیماری زوال عقل
یا خردسودگی مبتال شده بود .همسر این هنرمند اعالم کرد
که از دنیا رفت .جان کلیز بازیگر سرشــناس بریتانیایی که
در «فالتی تاورز» همبازی ســاکس بود ،پس از انتشــار خبر
درگذشت این بازیگر در توییتر نوشت« :مردی دوستداشتنی،
موقر ،مهربان و کمدینی بزرگ بود».
ســاکس ســال  ۱۹۳۰در خانوادهای یهودی در آلمان به دنیا
آمد .خانواده او پس از به قدرت رســیدن نازیها از آلمان به
بریتانیا مهاجرت کردند .این بازیگر در سریال «فالتی تاورز»
نقش پیشــخدمتی به نام مانوئل را بازی میکرد که یکی از
موفقترین شخصیتهای کمدی دوران خود بود .او سال ۲۰۱۴
در این باره گفته بود« :مانوئل برای من تنها یک نقش همانند
دیگر نقشها بود ،اما مردم با دیدن او میخندیدند».
از آثار سینمایی این بازیگر میتوان به «هیتلر :ده روز آخر» و
فلم برنده اسکار «هیچکجا در آفریقا» اشاره کرد.

