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چین آخرین مسافر اسکار
خارجی شد
ســینمای چین فلمی تاریخی بــه تهیهکنندگی «وونگ
کاروای» را برای رقابت در اسکار خارجی برگزید.
به نقل از هالیوود ریپورتر ،فلــم تاریخی و ماجراجویانه
«شــوانگ زانگ» به کارگردانی «هــو ژیانکی» نماینده
سینمای چین در شاخه بهترین فلم خارجی هشتادونهمین
دوره جوایز سینمایی اسکار خواهد بود.
این فلم که اولین محصول عمده مشــترک سینمای چین
و هند است ،روایتگر ســفر معنوی و افسانهای «شوانگ
زانگ» راهب قرن هفتمی از چین به هند است ،سفری که
تکمیل آن  17سال به طول انجامید.
فلم «شــوانگ زانگ» کــه نقش اصلــی آن را «هوانگ
ژیائومینگ» بــازی میکند ،علیرغــم بازخورد مثبت
منتقدین تنها موفق به فروش  5میلیون دالری در گیشــه
سینماهای چین شد.

داستان «شــوانگ زانگ» در چند سال اخیر مورد توجه
ســینمای چین بوده است و دســتمایه ساخت مجموعه
فلمهای «میمون شاه» ،کمدی «سفر به غرب» و انمیشن
«میمون شاه :بازگشت قهرمان» بوده است.
ســینمای چین تاکنون دوبار نامزد جایزه اسکار خارجی
شده اما هیچگاه این جایزه را کسب نکرده است.
امسال رکورد  86کشــور فلمهای خود را برای رقابت در
شــاخه بهترین فلم خارجی معرفی کردند و باید منتظر
ماند و دید آکادمی در یک ماه آینده و با انتشار فهرست
رسمی فلمها چند کشــور را واجد شرایط رقابت در این
شاخه معرفی میکند.
فهرست اولیه  9فلم خارجی نامزد در جوایز اسکار 2016
روز  17جنوری و پنج نامزد نهایــی نیز روز  24جنوری
معرفی میشوند.

اثر نقاش هالندی که میلیونها پوند به
فروش رسیده بود ‹جعلی› است

موسسه حراج ساتبیز لندن اعالم کرد که یکی از تابلوهای
فرانس هالس ،نقاش برجسته هلندی که حدود  ۸میلیون و
پانصدهزار پوند به فروش رسیده بود «جعلی» است.
ساتبیز اعالم کرد نتیجه آزمایش روی این تابلوی نقاشی
تحت عنوان «مرد ناشــناس» نشان داد که این اثر «بدون
شک» جعل شده است.
محققان این موسسه گفتهاند موادی که در خلق این تابلو
بــه کار رفته از انواع جدید آن اســت و در نتیجه ممکن
نیست اثر متعلق به قرن هفدهم باشد.
ســاتبیز همچنین اعالم کرد مبلغ کاملی که بابت این اثر
پرداخت شده بود را به خریدار پس داده است.
گفته میشــود که یکی از آثار اوراتســیو جنتیلسکی،
هنرمند ایتالیایی که به نشنال گالری در لندن قرض داده

شده نیز توسط همین کالهبردار جعل شده است.
نشنال گالری گفته اســت که کار تحقیقات برای اثبات
اصالت این تابلو را آغاز کرده است.
این تحقیقات پس از انتشــار گزارشی مبنی بر ظهور یک
جاعل متبحر شروع شد.
مقامات در فرانســه در ماه مارچ پــس از آنکه به اصالت
تابلویی منتســب به لوکاس کاراناخ ،نقاش آلمانی دوره
رنسانس ،شک بردند آن را توقیف کردند.
این اثر از سوی شاهزاده لیختتشتاین به نمایشگاهی در
آکسون پروانس ،فرانسه قرض داده شده بود.
ســپس محققان با یافتن ارتباطی بین این نقاشی و «مرد
ناشــناس» به اصالت اثر فرانس هالس نیز شــک برده و
تحقیقات خود را آغاز کردند( .بی بی سی)
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هواداران بروس لی فلم جدید زندگینامه افســانه
هنرهای رزمی را به پررنگ کردن نقش سفیدپوستان
و پنهان کردن میراث این بازیگر متهم کردند.
فلم «تولد اژدها» بــه رویدادهای زندگی بروس در
آمریکا و مبارزه جنجالی او با وانگ جک مان در سال
 1964میپردازد .این فلم به کارگردانی جرج نولفی
در جشنواره بینالمللی فلم تورنتو به نمایش درآمد.
پس از نمایش این فلم بســیاری از هواداران بروس
لی به انتقاد از فلم پرداختند و اعالم کردند که نقش
بروس لی در این فلم بسیار کمرنگ است.
در همین زمینــه یکی از کاربران پایگاه انترنتی فلم
نوشت« :شــوخی میکنید؟ من رفتم تا بروس لی را
ببینم اما فلم بیشــتر درباره چند فرد سفیدپوست
بود».
در «تولد اژدهــا» فیلیپ انجی بازیگر هانگکانگی
نقش بروس لی را بازی میکند .شیوه بازی یک بعدی
او نیز انتقادات بســیاری برانگیخت و بسیاری او را
متهم به احمق جلوه دادن بروس لی متهم کردند.
بسیاری از منتقدان نیز نوک پیکان حملههای خود
را به سمت بیلی مگنوسن بازیگر آمریکایی گرفتند
که در این فلم نقش دوســت خیالی بروس لی به نام
استیو مککی را بازی میکند .به اعتقاد منتقدان فلم
بیش از بروس لی روی شخصیت او تمرکز دارد.
یکی از منتقدان گفــت« :فلمنامه افتضاح و انتخاب
بازیگــران از آن هم بدتر بود .چطور ممکن اســت
که شــخصیت اصلی یک فلم مرید و پیرو یک فرد
سفیدپوست باشد».

جواب سودوکو شماره

گردش ـ گرد ـ در ـ دیگر ـ
رد ـ دری ـ دیر ـ شاگرد ـ
شاد ـ شاید ـ داش ـ دریا ـ
دیار ـ شیدا ـ گدا ـ گردن ـ
ندا ـ نادی ـ دانش ـ دین ـ
داین ـ رند ـ نادر ـ رشاد ـ
رشید ـ رشد ـ راشد.

جود ال
مدیر برنامه می شود

لئوناردو دی کاپریو طی مالقاتــش با باراک اوباما رئیس
جمهور آمریکا در کاخ ســفید از آمادگیاش برای سفر به
مریخ گفت .لئوناردو دیکاپریو هنرپیشــه مطرح و برنده
اســکار طی مالقات خود با باراک اوبامــا رئیس جمهور
آمریکا و داکتــر کاترین هیهو در مورد اهمیت حفظ کره
زمین صحبت کرد .در طول این مذاکره کاترین هیهو در
مورد سفر به مریخ و تمایل افراد از بادید این سیاره صحبت
کرد که دیکاپریو نیز از برنامه ریزی خود برای ســفر به
مریخ سخن گفت .اظهارات این هنرپیشه سرشناس تعجب
همگان مخصوصا باراک اوباما را در پی داشت.

جود ال در «ووکس لوکس» در کنار «رونی مارا» بازی
می کند .این فلم به صورت هفتاد میلی متری راهی
پرده سینماها خواهد شد.
برادی کوربــت بازیگری که به جمع فلم ســازان
پیوسته ،امر کارگردانی آن را به عهده دارد.
نزدیکان کارگردان می گویند او برای ســاخت این
فلم ،حدود پانزده ســال وقت صرف کرده و اصرار
داشته آن را هفتاد میلی متری بسازد.
داســتان فلم یک مقطع تاریخی هفده ساله را دربر
می گیرد ،که از سال  1997شــروع شده و تا حال
ادامه پیدا می کند.
کوربت می گوید تماشــاگران نباید گول نام فلم را
خورده و فکر کنند بــا یک اثر تاریخی دوران قدیم
روبرو هستند.
جود ال در داســتان فلم ،در نقش مدیر برنامه یک
هنرمند مشهور بازی می کند ،هنرمندی که می رود
تا پدیده دوران خود باشد.
این مدیر برنامه باید تالش کند هنرمند مورد نظر به
بیراهه نرود و کارش را درست انجام دهد .نقش این
هنرمند را ،رونی مارا به عهده دارد.
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میزان

حمل

بهتر اســت ســخت نگيريد .كمي بي حوصله هستيد و كمي وقت
ميگيرد تا مشكالت را حل كنيد .دوستان خوبي داريد كه ميتوانند
به شما كمك كنند ،البته اگر بخواهيد.

ثور

به نظر میرســد دوستان و خویشــاوندان مهربان و حامی شما در
اطرافتان هستند و البته در هر صورت به هر کسی اجازه ندهید در
هیچ صورتی به شما با دید حقارت نگاه کند .دوست دارید خودتان
را پنهان کنیــد؛ زیرا حالت تدافعی داریــد و در هر صورت باید با
دیگران ارتباط روحی برقرار کنید و الزم اســت که با آنها صادق و
راحت باشید.

جوزا

ديروز ماه كامل بود .اين قسمت از چارت شما به سفرهاي دور و تمام
مسایل خارجي مربوط مي شود .براي چند روز سعي كنيد براي سفر
به خارج برنامه ريزي نكنيد ،با اين كار از مشكالت زيادي دوري مي
كنيد.

سرطان

افکار شما متوجه مطالب متفاوت است و سخت است که بخواهید
مــدت زمانی طوالنی روی یک مطلــب تمرکزکنید .در این زمان
شــما به راحتی ازکوره در میروید که اگر بخواهید روی مطلبی
تمرکز کنید شــما را عصبی خواهد کرد و ممکن است در نهایت
برای این که آرامش خود را حفظ کنید ،مجبور شــوید از دیگران
فاصله بگیرید..

عقرب

امروز بســیار پرانرژی هســتید وآماده فعالیت هستید ،امروز
فرصتهای زیادی در انتظار شماست و تنها کاری که باید بکنید،
این اســت که از این فرصتها استقبال کنید .همه کارها به خوبی
انجام خواهند شد بنابراین می توانید آرامش تان ار حفظ کنید.

قوس

ستارهها حساسيت شــما را زياد ميكنند كه براي شما ايده آل
است اگر قصد داريد ارتباط احساسي با كسي برقرار كنيد در حال
حاضر راحتي زيادي در ارتباط با زندگي خانوادگيتان در اطراف
خود داريد .پس سعي كنيد كه مقداري وقت با خانواده بگذرانيد
چون به نفع همه خواهد بود.

جدی

شاید جو کمی متشنج باشــد اما سعی کنید استراحت کنید .اگر از
نظر احساسی مشکل دارید بروید بیرون و کمی هوای تازه و محیط
زیبای اطراف را ببینید و ذهنتان را آرام و راحتتر کنید.

كسالت سرســختترين دشمن شماست و امروز حتي لحظهاي را
هم نبايد از دســت بدهيد .ديگران نميتوانند به پاي شما برسند
و شايد الزم باشد كه به فعاليتتان ادامه بدهيد و شب كه آنها را
مالقات ميكنيد حرفهاي زيادي براي گفتن داريد.

امروز بســيار صاف و ساده شده ايد و مشتاق عقايدي هستيد كه به
طريقي متفاوت هســتند .در حال حاضر ترجيح مي دهيد كه برخي
مســایل را تجربه كنيد ،و خصوص ًا در رابطه با مسایل مالي ،به جاي
دنبال كردن مسير عادي ،كمي ريسك كنيد.

امروز بین احساس و منطق خود جنگ دارید و به جای تعادل به یک
سمت گرایش پیدا میکنید .اگر مشکلی در منزل پیش آید که ندانید
چطور با آن برخورد کنید ،در این زمان عدم تعادل خود را نشــان
میدهید.

هیچ کس شما را به غیرمنطقی بودن یا عاقل نبودن متهم نمیکند.
اما امروز غیرعادی رفتار میکنید .تندتند افکارتان عوض می شود و
همه را گیج و سردرگم می کنید.

شما اغلب چنان دچار سردگمی عشق هستید که کسی نمی تواند
با شــما برابری کند .به هر حال کســی تصمیم گرفته که شما را
در بازی خودتان شکســت دهد .حقیقت ًا چه کسی شما را در این
جریانات متعجب باقی میگذارد.

اسد

سنبله

دلو

حوت
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در حالی که آکادمی نوبل هنوز به صورت رســمی تاریخ
اعطای جایزه نوبل ادبیات در ســال  2016را اعالم نکرده
است اما «پر واتسبرگ» از اعضای این آکادمی در گفتگو با
رسانههای سویدنی تاریخ اعالم برنده را روز  13اکتبر اعالم
و اظهار کرد که زمان اعطای جایزه به دلیل عدم توافق نظر
داوران از  6اکتبر یک هفته به تعویق افتاده است.
امسال «هاروکی موراکامی» که چند سالی است با نزدیک
شــدن به تاریخ اعطای جایزه نوبل گمانهزنیهای فراوانی
درباره او انجام میشــود از سوی وبسایت «لدبروکس» با
شــانس  1به  4محتملترین گزینه برای دریافت این جایزه
مهم معرفی شــد و پس از آن «آدونیس» شاعر سوری با
شانس  1به  6و «فیلیپ راث» نویسنده آمریکایی علیرغم
این که اخیرا از دنیای نویسندگی رمان اعالم بازنشستگی
کرده با شانس  1به  7قرار دارند.

دیکاپریو مسافر مریخ میشود!

آراســته ـ ابر ـ باران ـ پاسخ ـ تاسوعا ـ ثریا ـ جایگیر ـ چاقو ـ حاجتمند ـ
خاقانی ـ دادگاه ـ ذوبان ـ ریگ ـ زرد ـ ژاله ـ سرشت ـ شعور ـ صحنه ـ ضرب
ـ طاقه ـ ظروف ـ عقده ـ غذا ـ فندک ـ قدر ـ کنیز ـ گلیسرین ـ لکه ـ میخی
ـ نوساز ـ والیت ـ هوشمند ـ یخچال.

 جواب بازی با اعداد
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«هاروکی موراکامی» نویســنده مطرح جاپانی از ســوی
ســایت «لدبروکس» به عنــوان محتملترین گزینه برای
دریافت جایزه نوبل ادبیات در سال  2016شناخته شد.
به نقــل از گاردین،در فاصله یک هفتــه مانده به معرفی
برنده جایزه نوبل ادبیات در ســال  2016میالدی،ســایت
معروف انگلیســی «لدبروکس» طبق سنت هرساله درباره
برنده مهمترین جایزه دنیــای ادبیات گمانهزنی میکند و
امســال نام «هاروکی موراکامی» نویسنده جاپانی را باالتر
از چهرههایی چون «آدونیس»« ،فیلیپ راث» و «نگوگی وا
تیونگو» در پیشبینی خود قرار داده است.
هیأت داورانی شامل  18نفر از آکادمی نوبل مسئول انتخاب
برنده نوبل ادبیات خواهند بود و به گفته «آلفرد نوبل» باید
به نویسنده برجستهترین اثر با گرایش آرمانخواهانه اعطاء
شود.

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.
 5کلمه :خوب
 10کلمه :متوسط
 15کلمه :عالی

جواب هدف

تخریب چهره
بروس لی در یک فلم
داد هواداران را درآورد
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«» امسال هم شانس اول نوبل ادبیات
معرفی شد
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قلعه را در خانه  D 6حرکت دهید.

C

B

A

این اولین بار نیســت که دیکاپریو از عالقهاش در مورد
ســفر به فضا سخن میگوید .پیشــتر نیز این هنرپیشه
هالیــوودی تکت پیشفروش شــده شــرکت ویرجین
گلکتیک کــه در ازای پرداخت  250هزار دالر عالقمندان
را به فضا خواهد برد خریداری کرده است.
اوایل ســال جاری ،الون ماسک ،موســس و مدیر عامل
شرکت اسپیس ایکس ،از نیت خود برای راه اندازی اولین
ماموریت مریخ سخن گفت و اعالم کرد کسانیکه در این
سفر حضور پیدا کنند از شــانس کمی برای زنده ماندن
برخوردار خواهند بود.

نامزدهای نهایی جایزه
ملی کتاب آمریکا
معرفی شدند

جایزه کتاب ملی آمریکا فهرســت نامزدهای نهایی در بخش
ادبیات داستانی شعر و ادبیات جوانان را اعالم کرد.
به نقل از گاردین ،پنج رمان شــامل «بازگشت خاص» نوشته
«کریس بچلدر»« ،اخبار دنیا» نوشته «پائولت ژیله»« ،انجمن
بمبهای کوچــک» از «کاران ماهاجان»« ،راه آهن زیرمینی»
به قلم «کولســون وایتهد» و «بروکلین دیگر» از «ژاکلین
وودسون» به عنوان پنج نامزدهایی جایزه ملی کتاب آمریکا
در بخش ادبیات داستانی معرفی شدند.
«دنیل برزوتسکی» با مجموعه شعر «عملکرد انسان بودن»،
«ریتا داو» با کتاب مجموعه اشعار بین سالهای ،۲۰۰۴-۱۹۷۴
«پیتر گیزی» با کتاب شــعر «« ،»Archeophonicsجی
هاپلر» با «تاریخچه مختصر بارش باران» و «سولماز شریف»
با «نــگاه» به جمع  5نامزد نهایی جوایــز ملی کتاب آمریکا
در بخش شعر هســتند .در بخش غیر داستانی نیز آثاری از
«آرلی راسل هاشچیلد»« ،ایبرام کندی»« ،ویت تان انگوین»،
«آندرس رزنده» و «هیتر آن تامپســون» نامزد جایزه معرفی
شدند .سال گذشــته جایزه بخش ادبیات غیرداستانی به «تا
نهیســی کوتس» نویســنده کتاب «بین من و دنیا» و جایزه
ادبیات داســتانی به «آدام جانسون» برای کتاب «لبخندهای
شــانس» تعلق گرفت« .رابین کاســته لوییس» نیز توانست
جایزه بخش شــعر را با اولین مجموعه خود که «سفر ونوس
سیاه» نام داشــت ،به خود اختصاص دهد .جوایز ملی کتاب
آمریکا از مهمترین رویدادهای فرهنگی این کشور است که به
صورت ساالنه برگزار میشود و تنها به شهروندان آمریکایی
تعلق میگیرد و به هر یک از راهیافتگان به مرحله نهایی این
جوایــز ادبی مبلغ  ۱۰۰۰دالری و به برنــده نهایی جایزهای ۱۰
هزار دالری اعطا میشود .فهرست نامزدهای نهایی جوایز ملی
کتاب آمریکا در ســال  ۲۰۱۶روز  ۱۳اکتبر اعالم میشود و از
برگزیدگان بخشهای گوناگون نیز طی مراسمی در نیویورک
در تاریخ  ۱۶نوامبر تقدیر میشود.

لیام نیسن درخت
سخن گو شد

لیام نیسن بازیگر اکشــن کار ایرلندی تبار سینما ،از قرض
دادن صدایش به درام فانتــزی «فراخوان یک هیوال» راضی
و خشنود اســت .بازیگر  55ساله سینما در این فلم به جای
هیوالیی که شبیه یک درخت اســت حرف می زند .به گفته
وی ،این کاراکتر حــال و هوای خاصی دارد ودلش می خواهد
به شخصیت کوچولوی داســتان فلم کمک کند .نیسن برای
صحبت کردن به جای این کاراکتر خیالی و کمپیوتری ،به مدت
چهار هفته در استودیوی ضبط صدا حضور یافت .فراخوان یک
هیوال براساس داستان نوول پرخواننده و محبوب پاتریک نس
به همین نام ســاخته شده و از آن به عنوان یک فانتزی سیاه
اسم می برند .خط اصلی داستان در باره تنهایی ،از دست دادن
عزیزان ،بزرگ شــدن در یک دنیای نامطمئن و البته درخت
بسیار بزرگی است که می تواند حرف بزند.
کانر کاراکتر اصلی داستان فلم ،نوجوانی است که در مکتب با
مشکالت متعددی روبروست و کابوس آن ،او را رها نمی کند.
زمانی که کانر لب به شکوه می گشاید ،درخت تنومند و قدیمی
نزدیک خانه او جان تازه ای پیدا کرده و به کمک کانر می آید.
به نوشــته ورایتی ،خوان آنتونیو بایونا ایــن درام فانتزی را
براساس فلم نامه اقتباسی خود پاتریک نس کارگردانی کرده
است .سیگورنی ویور ،فلیســییتی جونز ،تابی کبل و لوئیس
مک دوگال (در نقش کانــر) بازیگران نقش های مختلف فلم
هستند.

