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January 31 ,2017

بیش از  ۲۰میلیون دالر برای
خاطرات «اوباما»

جشنوارهفلم«ساندنس»برندگانشراشناخت

جشنواره فلم ســاندنس با معرفی اسامی برندگان سال
 ۲۰۱۷به کار خود خاتمه داد.
به نقل از لسآنجلس تایمز ،جشــنواره فلم ساندنس که
کارش را با شــروع دولت ترامپ آغاز کــرد با تمرکز بر
آثار کارگردانهای زن و معرفی برندگان این دوره به کار
خود خاتمه داد .بنابرایــن جای تعجب ندارد اگر چندین
کارگردان زن در راس برندگان جوایز امسال جای داشته
باشــند .فلم «من دیگر در این دنیا احساس نمیکنم در
خانهام هستم» ساخته ماکون بلیر با بازی مالنی لینسکی
در نقش یک زن معمولی که به زنی پرقدرت بدل میشود
به عنــوان برنده جایزه بزرگ هیات داوری در بخش درام

آمریکایی انتخاب شد .این فلم را نتفلیکس ماه آینده به
نمایش درمیآورد.
ن «موشهای ســاحلی» نیــز که درباره
فلمــی با عنوا 
چالشهای بزرگ شدن و ســاخته الیزا هیتمن است به
عنوان برنــده جایزه کارگردانی در بخــش درام آمریکا
انتخاب شد .هیتمن در مراســم دریافت جوایز گفت :در
این کشــور برای زنان تابوهای زیــادی وجود دارد و من
تالش میکنم تا برای احقاق حقوق زنان در این سیســتم
جلو بروم .هالیوود ،در برابر تو هم میایستم.
جایزه فلم منتخب مخاطبان در بخــش آمریکا به «تاج
ارتفاعات» ســاخته مت راسکین رسید که زندگی واقعی

یک مهاجر ترینیدادی را که  ۲۰ســال برای تبرئه دوست
خود تالش میکند تصویر کرده است.
جایزه بهتریــن فلمنامه نیز به فلــم «اینگرید به غرب
میرود» تعلق یافت و جایزه ویژه یک اجرای درخشــان
نیز به چانته آدامز برای «روکســان روکسان» اهدا شد.
جایزه بهترین فلمبرداری نیــز نصیب دنیل لندین برای
فلم «پرندگان زرد» شــد.فلم «تعقیب مرجان» ساخته
جف اورلووسکی نیز که در باره ناپدید شدن منابع طبیعی
است موفق به کسب جایزه فلم مستند شد .این کارگردان
وقتی برای دریافت جایزهاش روی سن آمد تاکید کرد که
نباید مسایل علمی و تغییرات آب و هوایی سیاسی شود.
در بخش مستند آمریکا فلم «دینا» ساخته دن سیکلس
و آنتونی سنتینی که یک داستان عاشقانه بود به عنوان
برنده جایزه بزرگ هیات داوری انتخاب شد.
در بخش مستند آمریکا جایزه برترین کارگردانی به پیتر
نیکز برای «نیرو» رســید و «ایکاروس» جایزه اورول را
دریافت کرد.
در بخش مســتند جهانی نیز فلم جو پیسکاتال با عنوان
«جاشــوا :نوجوانی در برابر ابرقدرت» درباره زندگی یک
نوجوان در هانگکانگ بــه عنوان برنده جایزه مخاطبان
انتخاب شــد.جوایز ساندنس به نوعی معرفی برترینهای
سال در طول فصل جدید سینمایی است« .ضربه شالق»
سه سال پیش از همین جا کارش را شروع کرد و در ادامه
سال موفق به کسب جوایز متعددی شد.
در مراســم که برای اهدای جوایز برگزار شد ممنوعیت
ورود بازدیدکنندگان مسلمان به آمریکا که موجب شرکت
نکردن برخی از مهمانان این جشنواره شد ،تقبیح شد.

«باراک اوبامــا» حاال میتواند با فراغ بال به نوشــتن
خاطرات دوران ریاســتجمهوری خود بپردازد و البته
پول هنگفتی هم به جیب بزند!
نیویورک تایمــز اعالم کــرده ناشــران حاضرند به
رییسجمهور ســابق ایاالت متحده آمریکا برای نوشتن
کتاب خاطرات دوران ریاستجمهوری خود مبلغی بیش
از  ۲۰میلیون دالر پیشنهاد دهند.
در حال حاضر چندین ناشر برای چاپ کتاب او در حال
رقابت با یکدیگر هستند و گفته شده «رندوم هاوس» که
خاطرات او را در سال  ۱۹۹۵منتشر کرد ،شانس بیشتری
برای کســب این امتیاز دارد .با روی کار آمدن «دونالد
ترامپ» و بحــران روحی که مردم آمریکا را دربرگرفته،
«باراک اوباما» به چهره محبوب آمریکاییها تبدیل شده
است« .اوباما» بعد از هشت سال کاخ سفید را ترک کرده
و پیش از این هم اعالم کرده بــود قصد دارد کتابی را
درباره خاطــرات این دوره از زندگی خــود به نگارش
دربیاورد .رییسجمهور سابق آمریکا پیشتر خاطرات
خود را از زمان جوانی در کتابی به نام «رویاهای پدرم»

رقابت بازیگران در اسکار  2017داغتر شد

اعالم برندگان غیرمنتظــره جوایز انجمن بازیگران
آمریکا در چند شــاخه معادالت چهار جایزه اسکار
بازیگری را پیچیده کرده است.
به نقل از ورایتی ،برندگان بیســتو ســومین دوره
جوایز ســینمایی انجمن بازیگران آمریکا ()SAG
در حالی اعالم شد که با ســورپرایزهایی برای اهالی
سینما همراه بود.در حالی که «کیسی افلک» بازیگر
فلم «منچستر کنار دریا» امسال پیشتاز فصل جوایز
ســینمایی بود اما در جوایز انجمن بازیگران آمریکا
رقابت را به «دنزل واشنگتن» بازیگر و کارگردان فلم
«حصارها» واگذار کرد.
«دنزل واشــنگتن» بازیگر برنده اســکار آمریکایی
در حالی برای اولین بار جایــزه بهترین بازیگر نقش
اصلی مرد را از این رویداد ســینمایی از آن خود کرد
کــه تاکنون تنها  7بار برنده جایزه اســکار و انجمن
بازیگران آمریکا یکسان نبوده و آخرین بار آن به 13
سال پیش بازمیگردد.
جایزه بهتریــن تیم بازیگری نیــز در نهایت به فلم
«چهرههای پنهان» رسید ،در حالی که تیم بازیگری
«الال لند» متشکل از «اما استون» و «رایان گاسلینگ»
بیشــترین توجهات و جوایز را تا کنون دریافت کرده
بودند.
فلم «منچســتر کنار دریا» تنها در شــاخه بهترین
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نمایش سه فلم درباره «لئونارد کوهن»

بازیگر اصلی مرد دست خالی مراسم ساالنه جوایز انجمن
بازیگران آمریــکا را ترک نکرد و «میشــله ویالیمز» و
«لوکاس هــج»و همچنین تیم بازیگری ایــن فلم نیز به
توفیقی دســت نیافتند تا یکی از بهترین فلمهای سال از
لحاط بازیهای درخشــان در مهمترین رویداد سینمایی
ویژه هنر بازیگری ناکام بماند.
از دیگــر اتفاقاتی که در جوایز امســال انجمن بازیگران
آمریکا بر خــاف پیشبینیها روی داد میتوان به اعطای
جایزه بهتریــن بازیگر مرد نقش اصلی در ســریالهای
کمدی به «ویلیام اچ .میســی» در حضور «جفری تامبر»
بازیگر سریال «شفاف» ،اعطای جایزه بهترین بازیگر مرد
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هـدف

جواب سودوکو شماره

جواب هدف
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فردا ـ فرهاد ـ فراه ـ فدا
ـ هدف ـ فخر ـ فاخر ـ
خرافه ـ رفــاه ـ عرف ـ
عارف ـ دفــاع ـ دفع ـ
دافع ـ فرع ـ رفع ـ رافعه
ـ فرد.
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 بازی با کلمات
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کلمات زیر را در جدول پیدا کنید و دور آن خط بکشید

آســیب ـ ادیبانه ـ باتجربه ـ پریزاد ـ ترفند ـ ثریــا ـ جلگه ـ چگونه ـ
حکمران ـ خریدار ـ دایی ـ ذبیح ـ رجال ـ زندواف ـ ژرف ـ سنبل ـ شیرجه
ـ صنعتکار ـ ضرور ـ طبابت ـ ظلمت ـ عمود ـ غذا ـ فلزات ـ قضات ـ کنایه
ـ گریستن ـ لطیف ـ میمنت ـ نونهال ـ واگذار ـ هویت ـ یگانه.

 جواب بازی با اعداد
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دو فلم مستند و یک فلم کوتاه درباره «لئونارد کوهن»
خواننده و ترانهسرای فقید کانادایی ،در لیسبون پرتگال
نمایش داده میشود.
«هارد موزیکا» نوشــت« :لئونارد کوهــن» خواننده و
ترانهســرای مطرح کانادایی حدود سه ماه پیش در سن
 ۸۲سالگی درگذشت.
آرشیو فلم «ســینماتک» که در شهر لیسبون پرتگال
قرار دارد هفنه آینده ســه فلم درباره این چهره هنری
را نمایش میدهد« .سینماتک» دو روز برنامه را به «یکی
از چهرههای مهم ترانه دهه  ۶۰و یکی از شــخصیتهای
مطرح فرهنگ آن دوران کانــادا» اختصاص میدهد و
د ,فلم مســتند و یک فلم کوتاه را با محوریت زندگی و
فعالیتهای هنری «کوهن» عرضه میکند.
«فرشته» نام فلم تجربی و کوتاه «درک می» است که در
سال  ۱۹۶۶درباره موسیقی «کوهن» ساخته شده است.
«خانمها و آقایــان ،آقای لئونارد کوهــن» ( )۱۹۶۵و
«ترانههای لئونارد کوهن» ( )۱۹۸۰نیز دو فلم مســتند
درباره این هنرمند فقید هستند که هفته آینده به مدت

مینیســریال یا تلهفلم به «برایان کرنستون» و همچنین
اعطای جایزه بهترین گروه بازیگری در سریالهای درام به
«چیزهای عجیب و غریب» اشاره کرد ،در حالی که سریال
«دانتون ابی» در ســال گذشته یکهتاز این بخش از جوایز
انجمن بازیگران آمریکا بود.
از آنجــا که انجمن بازیگران بیــش از  20درصد اعضای
رایدهنده آکادمی اســکار را تشکیل میدهند ،رأی این
اعضای انجمن مالک مناســبی برای پیشبینی برندگان
اسکار در بخشهای بازیگری است .باید منتظر ماند و دید
در نهایت چهار جایزه اســکار بازیگری به کدام بازیگران
میرسد.

 بازی با اعداد

حروف زیــر را ترکیب
نمــوده و کلماتــی را
بســازید کــه در آنها
الزام ًا حرف وسط جدول
وجود داشته باشد.
 8 کلمه :خوب
 16 کلمه :متوسط
 24 کلمه :عالی
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میزان

حمل

منتظر یک روز شاد و لذت بخش و پر از معاشرت باشید ،شما متمایلید
که با شوخ طبعی و گفتگوهای جالب خود بدرخشید و همه را مبهوت
خود کنید .اگر می خواهید که از کســی درخواستی بکنید و یا قصد
همکاری دارید ،از فواید امروز اســتفاده کرده و توانایی معاشرت خود
را به کار ببرید ،چرا که برای آنها خالص شدن از دست شما تقریب ُا غیر
ممکن است! اگر به کسی عالقمند هستید و می دانید که این حس دو
طرفه است بهتر است با هم صحبت کنید و اختالف ها را برطرف کنید.

ثور

امروز ذهن شــما درگیر جزئیات و نکات ریز می باشد و شما را قادر
میســازد که هر نکته ریز و مهمی که باعث ایجاد مشــکل شده را
بیابید .ممکن است نتوانید این وضع ذهنی خود را برای مدت زیادی
نگه دارید پس حاال که دارای آن هستید استفاده کنید.

جوزا

گاهی اوقات منطقی بودن خوب اســت اما گاهــی اوقات بهترین
راهنمای شما حس ششم تان است.به غریزه تان گوش کنید پشیمان
نمی شوید.دیگران به طرز فکر شما غبطه می خورند.

سرطان

به دوستانتان فکر میکنید .دوستان قدیمی برایتان اهمیت دارند
اما شاید اخیرا ً دوستان جدید پیدا کرده باشید .یک نفر تأثیر زیادی
بر آینده شــما دارد .امروز بیشتر حرف میزنید تا عمل .همه وقایع
به نفع شما درجریان هستند ،اما در پشت پرده هستند .سعی کنید
صبور باشید و همه چیز را خراب نکنید.

اسد

به آرزوها و کارتان فکر می کنید .اگر بخواهید موفق می شــوید .با
رئیس و همکارانتان هماهنگی خاصــی دارید .هر چیزی را که به
دنبالش هستید به راحتی پیدا میکنید.

سنبله

منتشــر کرده بود .او همچنین در دوران سناتوری خود
کتابی با عنوان «جســارت امید» را روانه بازار کرد که هر
دو اینها در آن زمان به جدول پرفروشترینها راه پیدا
کردند« .اوباما» عالوه بر این ،کتابی کودکانه هم برای دو
دخترش به نگارش درآورده اســت .کتاب زندگینامهای
جدید او در اصل ،چهارمین اثرش در بازار نشر محسوب
میشــود« .نیویورک تایمز» همچون برخــی دیگر از
رسانههای آمریکایی که این روزها با رو شدن تصمیمهای
جدید «ترامپ»« ،اوباما» را رئیسجمهوری قابل تحسین
میدانند ،اعالم کرده این سیاستمدار بیش از  ۲۰میلیون
دالر هم برای کتاب خاطرات خود از ســالهای  ۲۰۰۹تا
 ۲۰۱۷به دســت میآورد و این به معنی دستمزدی بیش
از تمام روســای جمهور آمریکایی است« .بیل کلینتون»
در سال  ۲۰۰۴برای نوشتن کتاب «زندگی من»  ۱۵میلیون
دالر دریافت کرد.
عالوه بر این ،خبر رسیده ناشران به «میشل اوباما» همسر
رییسجمهور سابق هم مبلغی  ۱۰میلیون دالری پیشنهاد
دادهاند تا او هم خاطرات این دوران را به نگارش درآورد.

اخیرا ً با ســختی ها و مشــکالت زیادی روبرو بوده اید .شاید امروز
تسلیم شوید.اما من فکر میکنم این روش درستی نیست و خودتان
هم این را قبول دارید.

امروز تصمیمی عاقالنه برای نحوه خرج کردن پولتان می گیرید
پس به نظر نمیرســد که پولتان را صرف اشیاء احمقانه کنید و
پولتــان را هدر بدهید .هم چنین امــروز روز خوبی برای خرید
اشیاء مربوط به کار و اشیایی که به طریقی باعث پیشرفت موقعیت
اجتماعی شما می شــود و اگر بتوانید آنها را با قیمت حراج تهیه
کنید که بسیار عالی است.

عقرب

شروعی تازه در پیش خواهید داشت .ایده ها و افکارتان مورد توجه
سایرین قرار می گیرد .انجام کارهای همیشگی و متداول کمی بیش از
همیشه طول میکشد؛ زیرا امروز هر جا میروید یک آشنا میبینید و
آنها هم تمایل دارند با شما صحبت کنند.

قوس

خبر خوب این است که شما احساس هماهنگی با دیگران می کنید
و ارتعاشــات آنها را میگیرید و این باعث می شود که اگر کسی با
شما صادق نیست ،به سرعت درک کنید و تشخیص دهید .خبر بد
این است که ممکن است ترسهای غیر منطقی به شما روی آورند به
طوری که نتوانید آنها را از خود دور نمایید.

جدی

اکنون عشق در زندگی تان حضور پیدا می کند و شما نیز از حضور
آن راضی هســتید .تا زمانی که وقت آزاد دارید می توانید از آن
استفاده کنید .اگر وقت آزاد ندارید وقتی به خانه برگشتید از حضور
عشق لذت ببرید.

دلو

اگر به دنبال کار جدیدی ،ارتقاء رتبه یا افرایش حقوق می گردید
بسیار عالی می باشد .یک چیز حتم ًا وجود دارد .اینکه شما هیچ
نظری در مورد اینکه کجا قرار گرفته اید ندارید.

حوت

دورنماهای جدیدی در شــرف باز شدن هســتند و مادامیکه شما
راحتترین راه را ترجیح میدهید آماده انجام هر کاری هســتید،
مشروط بر اینکه جدید و پر ماجرا باشد .امروز کمی سخت و مشکل
است ،شاید با همسرتان دچار مشکل شوید .شاید تغییرات مفیدی
ایجاد شود و شــما اطالعاتی به دست آورید که دیگران متوجه آن
نشده اند.
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دو روز در پرتگال به نمایش درمیآیند.
اولین مستند که در سال  ۱۹۶۵ساخته شده ،اثر مشترک
«دونالد بریتیان» و «دن اوون» اســت کــه پرترهای از
«لئونارد کوهن» جوان را به تصویر کشیده است« .کوهن»
آن زمان در دهه چهارم عمرش بود ،استعدادی بیمانند
به شــمار میرفت ،چهار کتاب منتشر کرده و در آستانه
شهرت جهانی بود .در زمان ســاخت این فلم ،خواننده
«هلهلویــا» در یونان زندگی میکرد اما ســازندگان این
مستند او را تا مونترال و جلسات شعرخوانی و مالقات با
هوادارنش همراهی میکنند« .کوهن» در این فلم با بارانی
مشکیرنگ خود ،در خیابانهای شهرش قدم میزند و به
کافه و خانهاش ســر میزند .او در آن زمان به عنوان یک
نویسنده ،و نه یک موسیقیدان شناخته میشد .دومین
فلم مستند که «ترانههای لئونارد کوهن» نام دارد ،سال
 ۱۹۸۰توسط «هری َرسکی» ،پس از تور کانادای «کوهن»
با آلبوم «ترانههای اخیر»ســاخته شده است .در این کار
تفســیر بســیاری از ترانههایی که «کوهن» تا آن زمان
سروده و عکسهای خانوادگی او نمایش داده میشود.

انجمن تهیهکنندگان
آمریکا برندگان
خود را شناخت

انجمن تهیهکنندگان آمریــکا «الال لند» را به عنوان بهترین
فلم سال انتخاب کرد .به نقل از ورایتی« ،الال لند» در بیست
و هشتمین دوره جوایز ســاالنه انجمن تهیهکنندگان آمریکا
( )PGAبه عنوان بهترین فلم ســال انتخاب شــد .در این
مراسم ،این فلم در بخش داســتانی جایزه داریل اف .زانوک
را که به بهترین تهیهکننده سال اهدا میشود ،دریافت کرد.
«الاللند» با پشت سر گذاشتن رقبای خود در این بخش شامل
«مهتاب»« ،ورود»« ،ددپول»« ،هکساو ریج»« ،حصارها»« ،اگر
ســنگ هم ببارد»« ،چهرههای پنهان»« ،شیر» و «منچستر
کنار دریا» موفق به کسب این موفقیت شد.
به این ترتیب «الاللند» میتواند امیدش برای کســب جایزه
اســکار در بخش بهترین تهیه کننده را نیز افزایش دهد .هر
چند ســال پیش در حالی که انجمــن تهیهکنندگان آمریکا
«کمبــود بزرگ» را انتخاب کرد ،جایزه اســکار به «در مرکز
توجه» رسید .جایزه تهیه کنندگان آمریکا در بخش بهترین
فلم انیمیشن به «زوتوپیا» از کمپانی دیزنی رسید که موفق شد
تا «در جستجوی دوری»« ،کوبو و دو رشته سیم»« ،موآنا» و
«زندگی پنهان حیوانات خانگی» را پشت سر بگذارد .در بخش
بهترین مستند نیز «او.جی :.ساخت آمریکا» موفق به کسب
جایزه شد .هر سال حدود  ۷هزار عضو انجمن تهیهکنندگان
آمریکا برترینهای این بخش را انتخاب میکنند.

همبستگی آلن دلون
با پوالنسکی

آلن دلون بازیگر سرشــناس سینمای فرانسه این پیشنهاد را
که به جای رومن پوالنســکی ریاست جوایز سزار را بر عهده
بگیرد ،نپذیرفت .به نقل از خبرگزاری فرانسه ،چهره سرشناس
سینمای فرانسه با رد پیشنهاد ریاست جوایز سزار که معادل
اســکار در سینمای فرانسه اســت ،به مخالفت با پوالنسکی
اعتراض کرد .در حالی که هفته پیش از ســوی آکادمی فلم
فرانســه از رومن پوالنسکی  ۸۳ساله به عنوان رییس جوایز
سزار یاد شد ،مخالفت شماری از ســازمانهای حقوق زنان
فرانسوی موجب شد تا پوالنسکی این عنوان را رد کند .پس
از این امر رسانههای فرانسوی با شدت تمام خواستار ریاست
آلن دلون برای این جوایز شدند و انتشار تصویری از آلن دلون
در ایسنتاگرام دختر وی نیز موجب شد تا مطبوعات فرانسوی
بر این خواست خود اصرار بیشتری بکنند و این امر را به معنی
آماده بودن دلون برای پذیرفتن این جایگاه شمردند.
با این حال با پیشــنهاد این سمت به آلن دلون وی از پذیرش
آن سر باز زد و با اعالم همبستگی با رومن پوالنسکی گفت من
این جایگاه را در همبستگی با پوالنسکی نمیپذیرم.
وی در گفتگویی با فیــگارو افزود :هر وقت او را میبینیم یاد
ســال  ۱۹۷۰می کنیم .اگر قرار باشــد من پای خود را جایی
بگذارم روی همه این حرفها میگذارم.
جوایز سزار  ۲۴فبروری برگزار میشود و هنوز رییسی ندارد.

