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اسکار  :۲۰۱۷نامزدهای بهترین فیلم خارجی زبان

اسکار؛ آمریکا به سینماگر
سوری اجازه ورود نداد

مقامات اداره مهاجرت آمریکا مانع ورود خالد خطیب،
سینماگر  ۲۱ساله سوری به خاک این کشور شدهاند.
خالد خطیب از جمله عوامل فیلم « کاله سفیدها» است.
این فیلم در بخش جوایز مســتند نامزد جایزه اسکار
است.
او قصد داشــت برای شرکت در مراســم اهدای جوایز
اسکار به آمریکا سفر کند.
آقای خطیب دومین هنرمندی اســت که در ارتباط با
فرمان مهاجرتی آقای ترامپ در مراســم اسکار شرکت
نمیکند.
خبرگزاری آسوشیتدپرس گفته است که به آقای خطیب
ویزای آمریکا داده شــده بود ،اما او اجازه نیافت سوار

هواپیما شود.
براســاس این گزارش ،مقامات گفتهانــد که درباره او
«اطالعات مشکوکی» به دست آوردهاند.
این اطالعات بر اســاس توضیحــات مقامهای آمریکا
میتواند شــامل هر نوع اطالعات شــود از «ارتباطات
تروریستی» گرفته تا اشکال در گذرنامه.
فیلم « کاله ســفیدها» یک مستند  ۴۰دقیقهای درباره
تالشهای امدادگران در مناطق جنگی سوریه است که
به امدادگران کاله سفید مشهور هستند.
در این فیلم نشان داده شده که چگونه امدادگران با به
خطر انداختن زندگی خود جان کسانی را که تحت تاثیر
جنگ قرار گرفتهاند ،نجات میدهند.
بسیاری از اعضای «کاله سفیدها «در جریان بمبارانهای
هوایی نیروهای دولتی سوریه کشته شدند.
این گروه همچنین سال گذشته نامزد جایزه صلح نوبل
شده بود.
ایــن فیلم در بخش بهترین فیلم مســتند کوتاه نامزد
اسکار شده است.
خالــد خطیب یکــی از فیلمبــرداران و اورالندو ون
اینسفیلد کارگردان این مستند است( .بی بی سی)

آمارها نشــان میدهد که بیش از  ۷۰فیصد مردم ترکیه،
هرگز در رویدادهای فرهنگی و هنری شرکت نکردهاند.
«حریت دیلی نیوز» نوشت :براساس گزارش بنیاد فرهنگ
و هنر استانبول ،بیش از  ۷۰فیصد مردم ترکیه هرگز در
عمر خود به یــک رویداد فرهنگی و هنــری از جمله
کنسرت ،سینما ،تئاتر و  ...نرفتهاند.
این آمارگیری همچنین نشان میدهد  ۴۹فیصد ترکها
حتی یک بار هم به ســینما نرفتهاند .ایــن رقم درباره
کنســرت ،تئاتر و اپرا به  ۶۶فیصد هم میرســد۳۹ .
فیصد مردم این کشــور تاکنون در عمر خود یک کتاب
هم نخواندهاند ۸۵ .فیصد افرادی که به این پرسشــنامه
پاسخ دادهاند ،به تلویزیون تماشا کردن به عنوان فعالیت
فرهنگی ـ هنری مورد عالقه خود اشــاره کردهاند۴۷ .
فیصد شرکتکنندگان گفتهاند که اصال مجله نمیخوانند
و  ۹۰فیصد آنها اعالم کردهاند که هرگز در عمر خود در
کالسهای تفریحی و دورههای مورد عالقهشان شرکت
نکردهاند .براساس تحقیق دیگری که بین جون و سپتامبر

 ۲۰۱۶انجام شد ،بیشــترین گروه سنی شرکتکننده در
فعالیتهای فرهنگی و هنری ،افراد  ۱۸تا  ۲۴سال هستند.
با این حال ،بیش از  ۷۰فیصد ترکیهایها اذعان داشتهاند
که هرگز در هیچ برنامهای از این دست شرکت نکردهاند.
پژوهشها نشان میدهد تنها قشر تحصیلکرده جامعه
ترکیه به فعالیتهای فرهنگی ـ هنری عالقهمند هستند
و  ۸۲فیصد شرکتکنندگان در این آمارگیری گفتهاند که
هیچ عالقه به هنرها و حوز ه فرهنگی ندارند.
بیشترین عالقهمندی مردم این کشور نواختن ساز است
که آن هم ،تنها هفت فیصــد طرفدار دارد و پس از آن،
نقاشی و مجسمهسازی با چهار فیصد رتبه دوم را دارد،
آثار نمایشی هم مورد عالقه  3فیصد ترکهاست.
یک تحقیق دیگر هم نشــان داده ،نیمی از کاربران فعال
ترکیهای که باالی  ۴۵سال سن دارند ،هر روز «یوتیوب»
را چک میکنند .این رقم برای شهروندان ترکیهای باالی
 ۵۵سال رو به کاهش است و یکچهارم جمعیت آنها هر
روز به «یوتیوب» سر میزنند.

 ۴۹فیصد ترکها هرگز به
سینمانرفتهاند!
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تنا
کارگردان :مارتین باتلر و بنتلی دین
کشور :استرالیا (اولین نامزدی این کشور)
بازیگران :کاپان کوک ،مونگائو دین ،چارلی کاال
داستان :داستانی عاشــقانه و رومئو و ژولیتوار درباره
عشق ممنوع بین یک دختر و پســر از دو قبیله ،که در
جزیره تنا در اقیانوس آرام و بین قبایل بومی میگذرد.
نظر منتقدان :ایــن اولین فیلمی که بــه طور کامل در
جمهوری بســیار کوچک وانواتو فیلمبرداری شــده ،با
شرکت بازیگران غیرحرفهای در نقشهای خودشان و در
زبان محلی ساخته شده و برای همین است که به عنوان
نامزد اسکار فیلم خارجیزبان از یک کشور انگلیسیزبان
 اســترالیا  -پذیرفته شده اســت .لوک باکمستر در«گاردین» ضمن ستایش از فیلمبرداری خیرهکننده فیلم،
که جایزه بهترین فیلمبرداری را در جشــنواره فیلم ونیز
سال  ۲۰۱۶برد ،مینویســد« :داستان عشق ممنوع فیلم
ن بار روابط شکننده و پرتنش بین
واقعا تازگی ندارد ،اما ای 
قبایل داستان جان تازهای به این کلیشه آشنا میدهد».

تونی اردمن
کارگردان :مارن آده
کشور :آلمان (نوزدهمین نامزدی این کشور)

جواب سودوکو شماره

 جواب بازی با اعداد
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دستیار ـ دست ـ دوست
ـ دور ـ داور ـ وارد ـ دارو
ـ دیار ـ رادیو ـ درست ـ
یاد ـ رود ـ ســرد ـ سرود
ـ اســید ـ سید ـ دوایر ـ
درایت ـ دیو ـ دیوار ـ اسد
ـ دار ـ دستار.

تخت» که خودش از اعضای بخش کارگردانهای آکادمی
اســت هم دیگر گرداننده این کالس آموزشی خواهد بود.
اسکورسیزی در این کالس نکاتی درباره آثارش میگوید
و تکنیکها و چیزهایی را که رویش تاثیر گذاشتند مرور
میکند و در کنار آن کلیپهایی را که برای این کالس تعبیه
کرده به نمایش میگذارد.
اسکورســیزی گفت« :دریافت این افتخار از آکادمی فیلم
و تلویزیــون ایرلندی و گرفتن جایــزهای که در تجلیل
از هنرمندی و پرســتیژ جان فورد به وجود آمد ،اهمیت
شخصی بزرگی برای من دارد».
آین موریارتی مدیر اجرایی آکادمی نیز گفت« :پاسخ صنعت
ما در هفتهای که گذشت خارقالعاده بوده که حقیقتا احترام

بزرگی را که فیلمسازان ایرلندی برای مارتین قائل هستند
نشان میدهد .او حقیقتا الهام بخش است .ما از مارتین به
خاطر حمایتش از آکادمی و کارمان تشــکر میکنیم و به
خاطر اینکه وقتش را صــرف میکند تا اطالعات و حرفه
وسیع خود را اینجا در دوبلین با فیلمسازان ایرلندی ما در
میان بگذارد ،سپاسگزار هستیم».
کالسهای آموزشــی در همکاری با کمپانی «اســکرین
ترینینگ ایرلند» برگزار میشــوند .آکادمی همچنین با
«جامعه فلسفی دانشــگاهی کالج ترینیتی» هم همکاری
میکند و در این دانشــگاه اسکورسیزی با اعضای یکی از
انجمنهای آن صحبت میکند و مدال طالی افتخاری آن
را دریافت میکند.

مارتین اسکورسیزی از دست رییس جمهور ایرلند جایزه میگیرد

کارگردان «مرد ایرلندی» در سفری به دوبلین چند جایزه
دریافت خواهد کرد و یک کالس آموزشــی ویژه هم برای
فیلمسازان برگزار می کند.
مارتین اسکورســیزی که فیلم مافیایــی جدیدش «مرد
ایرلندی» موضوع بحثی در مورد حقوق بین المللی بوده،
جایزه جان فــورد را از مایکل دی .هیگینز رییس جمهور
ایرلند در یکی از رخدادهای ویژه «آکادمی فیلم و تلویزیون
ایرلندی» که روز شنبه در دوبلین برگزار میشود ،دریافت
میکند .این رخداد بالفاصله بعد از این برگزار میشــود
که این کارگردان یک کالس آموزشــی ویژه برای اعضای
آکادمی و دیگر فیلمســازان برگزار میکند .برایان کرک
کارگردان ســریالهای «بوردواک امپایر» و «بازی تاج و

2638

 بازی با کلمات
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آریا ـ احزاب ـ باور ـ پایدان ـ توانــا ـ ثامن ـ جنگل ـ چینی ـ حضار ـ
خالق ـ دبســتان ـ ذرات ـ ریاضت ـ زیبنده ـ ژنرال ـ ساختار ـ شاخه ـ
صراحی ـ ضایع ـ طرح ـ ظالم ـ عریضه ـ غیابت ـ فراعنه ـ قصد ـ کاروان
ـ گواه ـ لبریز ـ مسیر ـ نوبت ـ ورید ـ هیات ـ یواش.

ر
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سرزمین مین
کارگردان :مارتین زندولیت
کشور :دانمارک (دوازدهمین نامزدی این کشور)
بازیگران :رولند مولر ،لوییس هافمن ،جوئل باسمن
داســتان :بعد از پایــان جنگ جهانی دوم و شکســت
آلمان ،گروهی از اســرای جنگی آلمانی در دانمارک که
تقریبا همهشان نوجوان هســتند برای پاکسازی مناطق
مینگذاری شده ســاحلی استفاده میشــوند و چون
هیچکدام متخصص این کار نیستند و با دست خالی باید
مینها را خنثی کنند ،رفتن هر روزه به ســاحل به معنای

مردی به نام اووه
کارگردان :هان ِس هولم
کشور :سوئد (پانزدهمین نامزدی این کشور)
بازیگران :رولف السگارد ،بهار پارس ،فیلیپ ب ِرگ
داســتان :زندگی اووه که مرد بدخلق و دوستنداشتنی
محل اســت با اسبابکشــی یک خانواده مهاجر تازه به
محله تغییر میکند.
نظر منتقدان :اســتفانی مری در «واشنگتن پست» فیلم
را تلفیقی موفق از ژانرها خوانده و نوشــته «چرخشهای
غیرمنتظره داستان عاشقانه فیلم و طنز فرحبخش ،آن باعث
اعتالی داستان کمابیش آشنای فیلم میشود ».منتقدان به
شباهتهای این فیلم که بر اساس کتاب پرفروش فردریک
باکمن ســاخته شــده به فیلم «گران تورنینو»ی کلینت
ایستوود اشاره کردهاند که در آن هم یک دوستی عمیقی
بین خانواده مهاجر و همسایه بدخلق و ظاهرا نژادپرستشان
شکل میگیرد .با این که مساله مهاجران و تعامل با صلح و
دوستی با دیگران در این روزها موضوعی اساسی محسوب
میشود ،این شباهت به فیلم ایستوود ممکن است شانس
اسکار فیلم را کم کند( .بی بی سی)

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.
 6 کلمه :خوب
 12 کلمه :متوسط
 18 کلمه :عالی

جواب هدف

با این که جایزه اســکار به خاطر نمایش نســبتا محدود
فیلمهای خارجیزبان و به اصطالح زیرنویسدار در آمریکا
به اندازه جوایز فستیوالهای بزرگ اروپایی اهمیت ندارد،
اما معموال این جایزه میتواند کلید ورود فیلمساز به صنعت
سینمای آمریکا یا بازسازی فیلمش در هالیوود باشد.
مراسم اسکار در روز  ۲۶فبروری برگزار خواهد شد .نگاهی
داریم به پنج نامزد جایزه بهترین فیلم خارجیزبان:

 بازی با اعداد
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بازیگران :پیتر زیمونیشِ ک ،ساندرا هولر ،اینگرید بیزو
داســتان :وینفرید کونرادی یک معلم موسیقی است که
بیشتر از هر کاری به شوخیهای عملی و سر کار گذاشتن
عالقه دارد .او حتی برای احیای رابطه به سردی گراییده
با دختر بیــش از حد جدیاش ،که حاال برای شــرکتی
چندملیتی در رومانی کار میکند ،به شــوخی متوســل
میشــود؛ تا جایی که بدون خبر به سراغ او در بخارست
میرود و با کالهگیــس و دندان مصنوعی در مهمانیهای
شــرکت او خودش را به عنوان تونی اردمن ،سفیر آلمان،
معرفی میکند.
نظر منتقدان :فیلم در سال  ۲۰۱۶توسط حداقل سه مجله
سینمایی مهم دنیا« ،سایت اند ساوند» (بریتانیا)« ،کایه
دو سینما» (فرانسه) و «فیلم کامنت» (آمریکا) به عنوان
اثر برگزیده منتقدان انتخاب شد .کیت میوئر در روزنامه
«تایمــز» رابطه پدر و دختر در فیلم را «ســوررئال و بی
نهایت بامزه» توصیف کرده .کاترین ویتلی در «سایت اند
ساند» اشــاره کرده که چطور تماشای دوباره و چندباره
فیلم رگههای پررنگ تراژدی در فیلم را آشکار میکند،
در نقطه مقابل بخش کمیک آن که در نگاه اول به چشــم
میآید.
فیلم قرار است با بازی جک نیکلسون در آمریکا بازسازی
شود .خبر این بازسازی به اضافه طوالنی بودن زمان فیلم
که برای یک کمدی کمی غیرعادی اســت ( ۱۶۲دقیقه)
شانس فیلم برای اسکار را کمی پایین میآورد.
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میزان

حمل

نمي توانيد ديگران را ببخشــيد اما دوست داريد توهين ديگران را
فراموش كنيد .گذشته را فراموش كنيد و به خوشي حال بپردازيد.
سعي كنيد به نيازها و خواسته هاي خودتان توجه كنيد.

ثور

زمانی که احســاس می کنید حوصله کافی دارید ،سعی کنید به
مســائل مالی و اوراق رسمی خود رسیدگی کنید .در هر حال شما
همیشــه حوصله و انرژی چنین کارهایــی را ندارید و اگر با خود
صادق باشــید ،می بینید که همیشه بهانه ای می تراشید و انجام
این کارها را به تعویق می اندازید.

عقرب

انرژی زیــادی دارید و تمایل دارید در ایــن حالت بمانید اما اگر
مجبور باشید در جایی برای مدت طوالنی بمانید انرژی تان از بین
می رود سعی کنید فعال باشید و از انرژی تان بهر ببرید.

دیگران را نصیحت کنید تا گذشته را فراموش کنند و بهتر است از
تجربیاتی که به دست آورده اند درس بگیرند اکنون زمانی است که
خودتان باید به این نصیحت گــوش کنید زیرا با این کار می توانید
زندگی کامل تر و ساده تری را بسازید.

قوس

امروز فوق العاده شــاد ،پذيرا و رمانتيك هستيد .در محل كارتان
ايده هاي خالق و خوبي داريد كه بايد دنبال شــوند ،با وجودي كه
خصوصيت اخالقي شما بر مسائل مادي تاكيد دارد ،از نظر احساسي
امروز ،روز جالبي است.

جدی

جوزا

سرطان

زمانی که انتظار هیچ تغییــری را ندارید ،این فرصت در اختیارتان
می باشد .امروز فرصت دارید تا کارهای جدیدی را در زندگی انجام
دهید .اگر در رابطه با دوستی با مشکل روبرو شدید میتوانید همه
چیز را از اول شروع کنید.

اسد

امروز در حال حاضر شما بيشتر به پس انداز كردن پول عالقه منديد
تا به خرج كردن آن .بهتر نيست كه از نصيحت كسي استفاده كنيد
و ببينيد كه آيا راه درســت را در پيش گرفته ايد و يا اين كه چگونه
مي شود بهترين استفاده را از پولتان بكنيد؟

سنبله

دوست دارید با دوســتان و آشنایان معاشــرت کنید .می توانید
روابط دوســتانه جدیدتری ایجاد کنید .اگر مدت هاست که با یکی
از دوســتان که از شما دور است ارتباط نداشته اید امروز با او تماس
بگیرید .از این که صدای شما را بشنوند خوشحال میشوند.

شــما قطع ًا هر بار كه با چالشــي روبرو مي شويد بسيار لذت مي
بريد ،و بسيار در اين كار توانائيد و بيشتر اوقات قادريد همه چير
را به نفع خود بچرخانيد .شما از ميان اين همه تغيير و تحولي كه
در اطراف شــما دارد صورت مي گيرد قــوي تر و عاقل تر بيرون
آمدهايد.
امروز ديدگاهي مثبت و پرانرژي وجــود دارد و هر چيزي را كه
بخواهيد مي توانيد به دست آوريد .اما گاهي به دليل شخصي ،از
اين كه كاري را به ديگران تحميل كنيد ،خجالت مي كشيد .خوب
شــما هم مي دانيدكه ديگران چه مي گويند ” :اگر تقاضا نكنيد،
هيچ چيزي به دست نمي آوريد.

دلو

مهم است که امروز با تمام کارهایی که باید انجام دهید با جدیت روبرو
شوید .حتی اگر الزم باشد از قدرت فوالدین خودتان کام ً
ال استفاده
کنید .اگر وسیله ای برای منزل می خواهید یا قصد دارید لباس بخرید
با دقت به اجناس فروشگاه نگاه کنید.

حوت

مــرگ اجتنابناپذیر عدهای از آنهاســت .تمرکز فیلم
بیشتر بر روی رابطه یک افسر دانمارکی خشن با اسرای
آلمانی است که پایانی تاثیرگذار را رقم میزند.
نظر منتقــدان :عنوان این فیلم «محکم و پرتعلیق» (نقل
از «نیویورک تایمز») ،بازی با کلمه  mineدر انگلیسی و
سرزمین من را میدهد
«مین» و «من» است که هم معنای
ِ
و هم زمین مینگذاری شده .گادفری چشایر در نقدش بر
فیلم ضمن اشاره به اهمیت تاریخی فیلم و اینکه استفاده
از اسرای غیرمتخصص برای پاکسازی میادین مین جنایت
جنگی محسوب میشود ،آن را «اثری باورپذیر و به طور
مداوم درگیرکننده خوانده» و آن را مدیون کیفیت باالی
ساخت فیلم دانسته است .یک نکته کلیدی دیگر درباره
فیلم این است که یکی از معدود فیلمهای اسکار است که
توسط یک فیلمبردار زن  -کامیل یِلم ،همسر کارگردان -
فیلمبرداری شده است.

یک دوســت یا همکار به نظر میرسد که قصد دارد روحیه شما
را افســرده کند .بنابراین به آنها اجازه ندهید .شما آموخته اید
که چطور با حســد مقابله کنید .به خصوص در محل کار در سال
های اخیر و حاال شــما می دانید که این شغل شما نیست که همه
احساس امنیت کنند.
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توهین به نویسنده
استرالیایی در فرودگاه
آمریکا

«مِم فاکس» نویسنده  ۷۰ساله اســترالیایی حوزه ادبیات
کودک که توســط نیروهــای کنترل مــرزی آمریکا مورد
اهانت قرار گرفت و دستگیر شــد ،گفت :به عمرم اینطور
توهینآمیز با من برخورد نشده بود.
«گاردین» نوشــت« :مم فاکس» نویسنده مطرح کتابهای
کودک که عازم آمریکا بود تا در یک کنفرانس شرکت کند،
در فرودگاه لسآنجلس توســط مامــوران مرزی آمریکا به
مدت دو ســاعت بازداشت بود و مورد توهین و تحقیر قرار
گرفت.
این نویســنده که کتاب پرفروش «ده انگشــت کوچولوی
دست و ده انگشت کوچولوی پا» را به نگارش درآورده ،در
مصاحبه با رســانههای استرالیایی گفت :به مدت دو ساعت
در مقابل اتاقی مملو از افراد دیگر ،من را مورد ســوال قرار
دادند .این تجربه به شــکلی بود که احســاس کردم انگار
مورد تعرض فیزیکی قــرار گرفتهام .به همین خاطر بود که
وقتی به اتاقم در هتل رسیدم ،عین بچهها زدم زیر گریه و
هقهق کردم .و من یک آدم  ۷۰سالهام!
«مم فاکس» درباره این اتفاق گفت :تا حاال در عمرم اینطور
توهینآمیز با من صحبت نشــده بود و اینطور تحقیرآمیز،
با این همه توهین و بیادبی بیپاســخ با من برخورد نشده
بود.
«فاکس» این رفتار زشــت و تهاجمی نیروهای آمریکایی را
به قانون جدیدی که «دونالــد ترامپ» وضع کرده ،مرتبط
دانســت .طبق قانــون موقتی که «ترامــپ» وضع کرده،
مســافران و مهاجران هفت کشور مســلمان ایران ،عراق،
ســوریه ،لیبی ،ســودان ،یمن و ســومالی حتی با وجود
داشــتن کارت ســبز ،حق ورود به آمریکا را ندارند؛ اما به
نظر میرسد کشورهای غیرمســلمان و آنهایی که روابط
حســنهای با آمریکا دارند نیــز از پیامدهای این قانون در
امان نیستند.
این نویسنده اســترالیایی اذعان داشت که آنها سواالتی
درباره ویزای او پرسیدند و این در حالی بود که او پیش از
این  ۱۱۶بار بدون هیچ مشکلی به آمریکا سفر کرده بود.
«فاکس» پس از این جریان ،از طریق ســفارت اســترالیا
در واشنگتن و ســفارت آمریکا در کانبرا ،شکایت خود را
اعالم کرد و یک ایمیل عذرخواهی نیز از مقامات آمریکایی
گرفت.
او گفته است که از این برخورد آنقدر شوکه شده که حتی
تصور بازگشــت به آمریکا را هم در سر ندارد .آثار ادبیات
کودک این نویســنده بینالمللی میلیونهــا جلد در دنیا
فروش داشتهاند.

