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ام پوری ،بازیگر سرشناس هندی
در  ۶۶سالگی درگذشت

«رفتن»بهبخشرقابتیجشنواره«داکا»دعوتشد
فلــم «رفتن» در تازهترین حضــور بینالمللی خود در
جشنواره فلم داکا به روی پرده میرود.
پانزدهمین جشــنواره بینالمللی فلم «داکا» در کشور
بنگالدش از فیم «رفتن» بــه کارگردانی نوید محمودی
و تهیهکنندگی جمشید محمودی برای حضور در بخش
«مسابقه سینمای آسیا» دعوت به عمل آورد.
سال گذشــته برادران محمودی با فلم «چند متر مکعب
عشق» جایزه بزرگ جشــنواره داکا را دریافت کردند و
این دومین حضور آنها در این رویداد سینمایی محسوب
میشود.
پس از ارائه نشدن فلم «رفتن» به دبیرخانه سیوپنجمین
جشــنواره فجر به دلیل مقررات جشنواره ،فلم برادران
محمودی حضورهای بینالمللی خود را از ســر گرفته و
در دو هفته آینده ابتدا در جشــنواره «پونا» در هند و
ســپس در پانزدهمین دورهی جشنواره بینالمللی فلم
داکا حضور خواهد داشت
فلم سینمایی «رفتن» که قصهای انسانی از مهاجرت به
اروپا را بیان میکند از سال  ٢٠١٦حضورهای بینالمللی
خود را آغــاز کرده اســت و تاکنون جایــزه بهترین
کارگردانی جشــنواره فلم بوسان را برای نوید محمودی
و جایزه بزرگ بازیگری جشــنواره فلم مراکش را برای

فرشته حسینی به ارمغان آورده است.
در خالصه این فلم آمده است« :رفتن» قصهی فرشته و
نبی قصهی عشقی که در پیچ و تاب رسیدن و نرسیدن
در غبار گم میشود .قصهی عشقی که از همه چیز غیر از
معشوق رنج میبیند« .رفتن« قصه درد است ،درد خانه

به دوشی درد مهاجرت.
نوید محمودی این فلم را براساس فلمنامهای از جمشید
محمودی ساخته اســت« .رفتن» در آسمان پرواز فلم
تولید شده است و پخش بینالمللی فلم بر عهده شرکت
فرانسوی دریم لب به مدیریت نسرین میر شب است.

ام پوری ،بازیگر سرشناس بالیوود که موفق به درخشش
در سطح جهانی شده بود ،در  ۶۶سالگی درگذشت.
بر اساس گزارشها او در ساعات اولیه صبح روز جمعه ۶
جنوری به علت ایست قلبی در خانه خود در مومبای از
دنیا رفت .ام پوری که هم بازیگری در فلمهای پرفروش
و هم هنری را در کارنامه خود دارد ،از دهه  ۸۰برای ارائه
بازی قدرتمند در فلمهای مطرح هندی بر ســر زبانها
افتاد.
او در جوانی با بازی در فلمهایی چون سانجی ،مهمان،
شهادت و سنگام به شهرت دست یافت.
فعالیت مداوم وی بعد از دوران میانسالی شهرت او را به
سطح جهانی رساند.

هنرمندی که پس از  ۳۰سال بازیگری برای اولینبار به
تلویزیون میرود

بازیگــر فلمهای کمدی رمانتیک پس از  ۳۰ســال
بازیگری برای نخســتین بار به تلویزیون میرود و
نقش اول یک فلم کمدی تلویزیونی را بازی میکند.
مگ رایان جدیدترین ســتاره سینما است که حاال
در صفحه کوچک تلویزیون ظاهر می شــود .بازیگر
«وقتی هری ســالی را مالقات کرد» قرارداد بازی در
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نقش اصلی یک کمدی را امضا کرده است .این پروژه یک
سریال نیم ساعتی است که برد هال نویسنده فلمنامه آن
بوده و در واقع اقتباسی از یک فلم کوتاه با عنوان «پاریس
را تصور کن» است که با همین نام ساخته میشود .در آن
فلم کوتاه جولیا لوییس -دریفوس که همسر نویسنده هم
بود ،بازی کرده بود .داســتان این فلم متمرکز بر زنی از
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 بازی با اعداد

هـدف

حروف زیر را ترکیب نموده و
کلماتی را بسازید که در آنها
الزام ًا حرف وسط جدول وجود
داشته باشد.
 10 کلمه :خوب
 20 کلمه :متوسط
 30 کلمه :عالی

جواب سودوکو شماره
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نامزدهای شــصتونهمین دوره جوایز سینمایی انجمن
نویســندگان آمریکا برای تجلیل از بهترین فلمنامههای
سال معرفی شــدند .به نقل از ورایتی ،نامزدهای جوایز
انجمن نویســندگان آمریکا در حالی اعالم شــد که که
در میان شــگفتی «ریت ریس» و «پل ورنیک» برای فلم
ابرقهرمانی «ددپول» به عنوان یکی از نامزدهای بهترین
فلمنام ه اقتباسی ســال انتخاب شدند .در شاخه بهترین
فلمنامه اقتباسی ســال فلمهای «وورد» (اریک هیسر)،
«حصارها» (آگســت ویلســون)« ،چهرههای پنهان»
(الیسون شــرودر و تئودور ملفی) و «حیوانات شبرو»
(تام فورد) نامزد کسب جایزه شناخته شدند .حضور فلم
«ددپول» در میان نامزدهای بهترین فلمنامه اقتباســی
جوایز انجمن نویســندگان ســینمای آمریکا مهمترین

2509

 بازی با کلمات

کلمات زیر را در جدول پیدا کنید و دور آن خط بکشید
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عیــد ـ عایــد ـ دعا ـ
عادی ـ عــدم ـ عمد ـ
عمید ـ معبد ـ عابد ـ بد
ـ باد ـ دعوا ـ دو ـ وادی
ـ دما ـ دام ـ دایم ـ ابد
ـ مــواد ـ دوام ـ باید ـ
مادی ـ دی ـ بودا ـ عدو
ـ بدو ـ دوا ـ بعد.
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اعالم نامزدهای انجمن نویسندگان
سینمای آمریکا

آموزگار ـ ارمغــان ـ بیان ـ پریزاد ـ تامین ـ ثروت ـ جغرافیه ـ چراغ ـ
حصار ـ خانواده ـ دریچه ـ ذکاوت ـ رحمان ـ زعیم ـ ژالتین ـ ساختار ـ
شکارگاه ـ صانع ـ ضربه ـ طراحی ـ ظلمت ـ عوامل ـ غلو ـ فصل ـ قضا
ـ کیله ـ گریز ـ لغزان ـ ملکه ـ نهایت ـ وقار ـ هنرمند ـ یاعلی.

 جواب بازی با اعداد

ع د ش
م
ر ن ا
جواب هدف

حاشیه شهر اســت که میخواهد با همسرش به پاریس
برود و تنها هدفش این اســت که به این نتیجه برسد که
این سفر آن چیزی نیست که او همیشه تصور میکرد.
«هال» هم فلمنامه این ســریال را مینویسد و هم آن را
کارگردانی میکند .مگ رایان گرچه به عنوان مهمان در
نمایشهایی چون «وب درمانی» لیزا کودروف بازی کرده
بود اما این نخستین نقش جدی تلویزیونی این بازیگر در
طول  ۳۰سال بازیگریاش است.
این در حالی است که به تازگی جولیا رابرتز نیز قراردادی
برای بازی در اولین ســریال تلویزیونیاش را امضا کرد.
مریل استریپ ،جولین مور ،رابرت دنیرو ،جونا هیل و اما
اســتون دیگر بازیگرانی بودهاند که از سینما وارد صفحه
کوچک تلویزیون شدهاند تا برای شــبکههای کابلی یا
آنالین فلم بازی کنند.
«اپیکس» پخشکننده این ســریال اســت و برنامههای
دیگری از جمله ساخت فلمی با حضور نیک نولتی بازیگر
«گریوز» و ســاخت فصل جدید «ایستگاه برلین» را در
برنامه دارد.

میزان

حمل

امروز شروع يك كار بزرگ اســت .فرصت خوبي داريد اما به طرز
رفتار شما بستگي دارد.

ثور

این قسمت از چارت شما به لحظات خوب مربوط میشود .عالوه
بر آن ،مریخ هم به برج عقرب میرود .شاید رابطه عشقی جدید
پیدا کنید و فرصتی دارید تا زندگی را به طور کلی بهتر کنید .به
هر چیزی که بر سر راه تان می آید چنگ بزنید.

عقرب

در رابطههایتان کمی مشــکل وجود دارد کــه دلیل آن نگرانی
میباشد.دیگران در این زمان مشکالت خودشان را دارند .بنابراین
سعی کنید به آنها کمک کنید و با این کار مشکالت را حل کنید.

امروز با شــخص جدیدی آشنا می شــوید که بسیار شاداب و
پرانرژی است .شــاید با آنها صمیمیتر نشوید و رابطه دوستی
محکمــی برقرار نکنید ،اما در همین چند لحظه به شــما انرژی
زیادی میدهند.

اين قســمت از چارت شــما ،به شغلتان مربوط اســت ،بنابراين
فرصتهاي زيادي در اين زمينه داريد و بايستي پيش دستي كنيد تا
قبل از ديگران به آنها دست يابيد.

تأثيرات ســتارهاي امروز قدري بيثبات است و شما ميتوانيد
منتظر يك روز پراز درگيري احساســي عميق با يك شــريك
باشيد .به دنبال يك راه ســازنده براي كم كردن فشار عصبي
باشيد تا به شما و آن شخص كارتان به پرخاش به يكديگر نكشد.

امروز متوجه مســایل مالیتان شــوید .پس اگر اخیرا ً مانند ریگ
،پول خرج کردهاید و حسابهای بانکیتان را خالی کردهاید،اکنون
میتوانید فکری راجع به آن بکنید.

جدی

جوزا

سرطان

اسد

امروز خود را با مســایل خانه مشــغول كنيد .ممكن است شيفته
ايدههاي جالب براي دكوراسيون خانه شويد .همچنين ممكن است
كسي به جمع خانواده شما اضافه شود.

سنبله

امروز قسمت رابطه ها و مسافرت های کوتاه چارت شماست .بنابراین
امروز سرتان شلوغ است .به خوبی میتوانید با دیگران صحبت کنید و
خواستههایتان را بیان کنید

قوس

امروز عشــق خود را پيدا ميكنید! شايد اين عشق را در محل
كارتان پيدا کنید.

دلو

اگر با هر موضوع بینالمللی یا مســافرت روبرو شــدهاید همه
چیز فوقالعــاده عالی پیش میرود .همچنین بهترین زمان برای
یادگیری مهارتهای جدید میباشد یا وسعت دادن به طرز تفکر
از طریق مطالعه یا صحبت با شــخصی که به شما القا ء میکند تا
زندگی را از زاویهای دیگر ببینید.

حوت

این میتواند یک روز به یاد ماندنی باشد .اگر شما باعث یک شراکت
خالق با همکارتان شوید.
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نوبت مهره های سفید است ،شما باید با
دو حرکت مهره سیاه را مات کنید.
8
7
6
5
4
3
2
1

I

H

او که بازیگری همه فن حریف بود در بسیاری از فلمهای
پرفــروش آمریکایی و بریتانیایــی ،از جمله گاندی به
کارگردانی ریچارد آتنبرا نیز نقشآفرینی کرد.
در سال  ۱۹۹۹برای فلم ‹شرق شرق است ‹ نامزد جایزه
بفتا برای بهترین بازیگر نقش اول مرد شد .همچنین بازی
در فلم هنری ‹صد قدم راه ‹ در مقابل هلن میرن قدرت
او در بازیگری را یک بار دیگر در هالیوود به رخ کشید.
او در مقابل ستارگان هالیوودی دیگر از جمله تام هنکس
و جک نیکلسون نیز ایفای نقش کرده است .ام پوری در
 ۱۸اکتبر  ۱۹۵۰در ایالت هاریانا ،شمال هندوستان به دنیا
آمد .او از سال  ۱۹۷۶به دنیای سینما وارد شد و در بیش
از  ۲۰۰فلم بازی کرده است( .بی بی سی)
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وزیر را در خانه  F 5حرکت دهید.
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اتفاق اعالم نامزدها بود ،گرچه در ســال  ۲۰۱۵نیز فلمنامه
«نگهبانان کهکشان» نوشته «جیمز گان» و «نیکل پرلمن»
نامزد این رویداد سینمایی شد .اما فلم «سکوت» با فلمنامه
اقتباسی از «مارتین اسکورسیزی» و «جی کاکس» بر خالف
پیشبینیها به جمع نامزدهای جوایز انجمن نویسندگان راه
نیافت .ساخته «ساکو.رســیزی» پیش از این توانسته بود
جایزه بهترین فلمنامه اقتباسی را از جوایز هیئت ملی نقد
امریکا از ان خودد کرده بود .اما در بخش بهترین فلمنامه
اصلی جوایز انجمن نویسندگان آمریکا در سال  ۲۰۱۷نیز
فلمهای «الال لند» با فلمنامهای از «دمین شــزل»« ،اگر
سنگ از آسمان ببارد» (تیلور شرایدن)« ،دوست داشتن»
(جف نیکلز)« ،منچســتر کنار دریا» (کنــت لونرگان)) و
«مهتاب» (بری جنکینز) نامد کسب جایزه معرفی شدند.

فروش داخلی دیزنی هم
رکورد زد

پس از آن که ماه گذشته فروش جهانی کمپانی والت دیزنی
برای اولیــن بار در تاریخ به رکورد  ۷میلیارد دالر رســید،
حاال فروش داخلی این شــرکت مشــهور هم رکوردهای
صنعت ســینما را جا به جا کرده است .با پایان یافتن سال
 ،2016اعداد و ارقام رســمی فروش ها در این سال منتشر
شده و کمپانی دیزنی توانسته رکوردی عجیب را به خودش
اختصاص دهد .این شــرکت در سال گذشــته بیش از 7.6
میلیارد دالر فروش را در ســینماهای سراسر جهان تجربه
کرد که از این بین ســهم سینماهای آمریکا به تنهایی بیش
از  3میلیارد دالر بوده اســت .این اولین بار در تاریخ صنعت
سینماست که شرکتی توانسته به چنین فروشی دست پیدا
کنــد .اگر فروش  7میلیاردی دیزنــی را با جدیدترین آمار
صندوق بین المللی پول در ســال  2016مقایســه کنیم می
بینیم که این عدد از تولید ناخالص داخلی بیش از  45کشور
دنیا بیشتر است .از سوی دیگر این دومین سال پیاپی است
که دیزنی رکوردهای خودش را هم می شکند .تا پیش از سال
 ،2016بهترین سال ساکنان «النه موش»  2015بوده که آنها
فروش بیــش از  5.84میلیارد دالری را در جهان ثبت کرده
بودند که سهم سینماهای آمریکا از این عدد ،بیش از 2.27
میلیارد دالر بوده است .امســال دیزنی  7فلم از  12فلم پر
فروش داخل خاک آمریکا و  5فلم از  9فلم پر فروش جهان
را تولید کرده بودند .آثاری چــون «کاپیتان آمریکا :جنگ
داخلی»« ،در جســت و جوی دوری»« ،روگ وان :داستانی
از جنگ ســتارگان»« ،زوتوپیا»« ،داکتر استرنج»« ،کتاب
جنگل» و «موآنا» مهم ترین فلم های کمپانی دیزنی در سال
گذشته بودند.

بازگشت پرسر و صدای
کتاب «هیتلر»

کتاب «نبرد من» نوشــته «آدولف هیتلر» در اولین تجدید
چاپ پس از جنــگ جهانی دوم در آلمــان ۸۵ ،هزار جلد
فروخت .گاردین نوشت :موسسه تاریخ معاصر مونیخ که چاپ
کتاب «نبرد من» هیتلر را در آلمان بر عهده دارد ،اعالم کرد
این اثر از سال گذشته که برای اولینبار پس از جنگ جهانی
دوم در این کشور مجوز نشر گرفته ،با استقبال فراوانی مواجه
شده و به چاپ ششم رسیده است .این کتاب از جنوری سال
گذشــته دوباره وارد چرخه چاپ کتاب آلمان شده و تاکنون
 ۸۵هزار جلد فروخته است .این انتشارات ابتدا قصد داشت
تنها  ۴۰۰۰هزار نســخه از این دوجلدی را روانه بازار کند اما
تقاضای باال از سوی کتابفروشــیها ،کار را به چاپ ششم
رسانده اســت« .نبرد من» در سال گذشته اغلب در فهرست
پرفروشترینهای ادبیات غیرداستانی مجله «اشپیگل» قرار
داشــت و حتی به مدت دو هفته در ماه اپریل صدرنشین این
جدول بود .مدیر این انتشــارات اعتقاد دارد ترس از تبلیغ و
گســترش افکار و جهانبینی «هیتلر» کامال از بین رفته و به
همین دلیل ،قصد دارد به توزیع این کتاب در نقاط دیگر آلمان
و اروپا اقدام کند .این ناشــر همچنین گفت که ترجمههای
انگلیسی و فرانسوی این کتاب به زودی آماده چاپ میشوند.

