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October 15 ,2016

ورود ابرقهرمان تازه کار به هالیوود

تایید  ۸۵فلم برای اسکار بهترین فلم غیر انگلیسیزبان؛

نماینده افغانستان از رقابت بازماند

آکادمی علوم و هنرهای ســینمایی فهرست تایید شده
فلمهایی که برای شــرکت در رقابت برای جایزه اسکار
بهترین فلم زبان غیر انگلیســی تقاضا کردهاند را منتشر
کرده است.

فلم گمشده
«ملییس» پیدا شد

فلم «مسابقه تردســتی» ژرژ ملییس که در سال 1904
ساخته شده بود ،در کشور چک پیدا شد.
«گاردین» نوشــت :فلمــی از «ژرژ ملییِس» کارگردان
نوآور فرانســوی ملقب به «نخستین جادوگر سینما» که
تصور میشد برای همیشه گم شده ،در آرشیو فلمی در
جمهوری چک پیدا شد.
فلمی دو دقیقهای و صامت از «ملییس» اســت که جزو
تاریخیترین کارهای ســینمایی محسوب میشود و با
برچسبی اشتباهی در آرشــیو چکی نگهداری میشده
است« .مســابقه تردستی» شعبدهبازی را نشان میدهد
که خودش را به دو نیم تقســیم میکند ،چند تردستی
انجام میدهــد و دوباره به صورت یــک آدم معمولی
درمیآید.
ســخنگوی این مرکز فرهنگی چکی گفت که قصد دارد
پــس از جمعآوری مجموعــهای از کارهای «ملییس»،
آنها را به نمایش بگذارد .این آرشیو دربردارنده  ۲۲فلم
از کارگردان «سفر به ماه» است.
«ملییس» این فلم را که اکنون در همین آرشیو نگهداری
میشود ،در سال  ۱۹۰۲ساخت .بسیاری «سفر به ماه» را
اولین فلم علمی ـ تخیلی تاریخ ســینما میدانند .سال
 ۲۰۱۱جشــنواره فلم کن نسخهای از این اثر را به نمایش
درآورد.

 ۸۵فلم از جمله نمایندگان ایران ،یمن ،عراق و عربستان
سعودی در این فهرست دیده میشــود .اما نام نماینده
سینمای افغانســتان که به آکادمی معرفی شده بود ،در
فهرست اولیه نیست.
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فلم «رفتن» به عنوان نماینده افغانستان به بخش فلمهای
خارجیزبان اسکار معرفی شده بود.
هنوز مشخص نیست علت کنار گذاشته شدن این فلم و
نمایندگان ســینمای تونس و ارمنستان از فهرست اولیه
چه بوده است.
پیشتر ابراهیم عارفی ،رئیس اداره افغان فلم به بیبیسی
گفته بود که این فلم که در ایران ســاخته شده ،از سوی
کمیته گزینش اتحادیه تهیهکنندگان افغانستان از میان
چهار فلم معرفی شده به این کمیته انتخاب شده است.
«رفتن» که محصول مشــترک ایران و افغانستان است،
مهاجرت و دردهای آن را به تصویر میکشــد .این فلم به
کارگردانی نوید محمودی ،فلمساز افغانستانی مقیم ایران،
در ایران فلمبرداری شده است.
این نخســتین بار نیســت که فلمی از افغانستان پس از
معرفی به آکادمــی حضورش در فهرســت اولیه تایید
نمیشود.
پیشــتر در ســال  ۲۰۰۹فلم « ۱۶روز در افغانستان» که
مســتندی درباره طالبان بود ،از سوی آکادمی پذیرفته
نشد.
تاکنون  ۱۱فلم از افغانستان سال  ۲۰۰۲به آکادمی معرفی
شــدهاند که هیچکدام نتوانســتند به فهرست نهایی
نامزدهای اسکار راه یابند( .بی بی سی)

عالءالدین فلم میشود

باب دیلن برنده نوبل ادبیات شد

باب دیلن ،خواننده و ترانهســرای آمریکایی برنده نوبل
ادبیات شــد .آکادمی نوبل در سویدن از باب دیلن برای
«بیان شــاعرانه نو» تقدیر کرد و او را برنده جایزه نوبل
ادبیات در سال  ۲۰۱۶اعالم کرد.
باب دیلن اولین ترانهســرایی است که برنده جایزه نوبل
ادبیات میشود.
دبیر آکادمی نوبل پس از اعالم برنده جایزه باب دیلن را
«شــاعری بزرگ» توصیف کرد و گفت« :او  ۵۴سال است
که مداوما خود را بازآفریــده و هویت نوینی خلق کرده
اســت ».برندگان امسال نوبل در رشتههای دیگر پیش از
این اعالم شــده بودند و این آخرین جایزهای بود که در
سال  ۲۰۱۶برنده آن اعالم شــد .مراسم اهدای جوایز ۱۰

جواب سودوکو شماره

جا ـ بار ـ ابر ـ پا ـ پارک ـ
کار ـ باریک ـ اجر ـ جاری
ـ کجا ـ برپا ـ برای ـ اکبر
ـ کبرا ـ یار ـ ریا ـ رای ـ
باج ـ جابر ـ جبار ـ ارج ـ
کجاب ـ اجیر ـ باک.

 بازی با کلمات
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آبدوغ ـ احسان ـ بامداد ـ پشتوانه ـ تاراجگر ـ ثقیل ـ جالل ـ چوپان ـ حجاب ـ
خالف ـ دوگانه ـ ذوات ـ رابطه ـ زلف ـ ژاله ـ سعادت ـ شنزار ـ صنعت ـ ضمایر
ـ طعام ـ ظنین ـ عاقل ـ غیابت ـ فرمایش ـ قســمت ـ کالغ ـ گناه ـ لیسه ـ
مصاحبه ـ نیایش ـ وکیل ـ همدل ـ یاسمین.

 جواب بازی با اعداد
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کمپانــی دیزنــی از ســاخت یک فلم ســینمایی بر
اســاس انیمیشــم معروف «عالء الدین» محصول سال
1992میالدی خیر داد.
به نقل از گاردین« ،گای ریچی» کارگردان انگلیسی در
مراحل نهایی توافق با کمپانی دیزنی برای ســاخت فلم
ســینمایی «عالءالدین» قرار داد که جدیدترین فلم از
سری اقتباسهای این کمپانی فلمسازی از انیمشنهای
معروف کالسیک است.
«دان لین» کــه پیش از این تهیهکنندگــی دو فلم از
مجموعه «شــرلوک هولمز» به کارگردانی «گای ریچی»
را بر عهده داشته قول ســاخت اقتباسی بلندپروازنه و
غیرسنتی از داستان عالءالدین را به سینمادوستان داد.
فلمنامه فلم «عالءالدین» را «جان آگســت» نوشته که
دارای بســیاری از عناصر موزیکال انیمیشن کالسیک
«عالءالدین» اســت اما ساختاری غیرخطی را در روایت
داســتان دنبال میکند که چیزی شبیه به «قفل ،انبار
و دو بشکه باروت» و «قاپ زنی» دو ساخته موفق «گای
ریچی» است.
انیمیشن «عالءالدین» در ســال  1992توسط کمپانی
دیزنی به سینماها آمد و «رابین ویلیامز» نیز صداپیشگی
غول چراغ جادو را در این انیمیشن بر عهده داشت .این
انیمیشن دو جایزه اسکار بهترین موسیقی و ترانه را از
آن خود کرد و به پرفروشترین فلم آن ســال سینمای
جهان بدل شد.
یک نمایش موزیکال نیز در ســال  2014بر اساس این
انیمشــن در تئاتر برادوی به روی صحنه رفته و هنوز به

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.
 9 کلمه :خوب
 18 کلمه :متوسط
 27 کلمه :عالی

جواب هدف

دسامبر ،کمتر از دو ماه دیگر در استکهلم برگزار میشود.
جایزه صلح نوبل نیز در اسلوا اهدا خواهد شد.
اعالم برنده نوبل ادبیات امســال کمی به تاخیر افتاد ،که
دلیل آن بنا به گزارشها اختالف نظر اعضای کمیته بود.
پیش از انتخاب باب دیلن ،آخرین باری که یک آمریکایی
برنده جایزه نوبل ادبیات شد ،سال  ۱۹۹۳بود.
انتخاب یک ترانهســرا به عنوان برنده نوبل واکنشهای
متفاوتی را برانگیخته اســت و در حالی که برخی انتخاب
غیرمنتظره کمیته نوبل اســتقبال کردهاند ،عدهای این
انتخاب را به تمســخر گرفتهاند و میگویند از دستاورد
هنری باب دیلن باید در عرصه موسیقی تقدیر شود و نه
ادبیات( .بی بی سی)

 بازی با اعداد
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فلم «مکس فوالدی»محصول جدید کماپانی پارامونت به
کارگردانی «استورات هندل»  14اکتبر  2016اکران می
شود.
فلم «مکس فوالدی» یکی دیگر از فلم های علمی تخیلی
با محوریت ابرقهرمان هــا از کمپانی پارامونت  14اکتبر
 2016در امریکای شمالی اکران خواهد شد.
این فلم ماجرای نوجوانی به نام مک گراث را روایت می
کند که به قدرت بدن فوالدی رســیده و حاال سعی می
کند تــا بتواند با مهار قدرت و ترکیب قدرت های جدید
به تکامل خود و کمک به دیگران برسد.
در همین حین از سوی بیگانگان خطری زمین را تهدید
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میزان

حمل

به نظر مي رسد كمي بيحوصلهايد اما تقصيري نداريد و نميتوانيد
از اين شــرايط رها شويد .مي توانيد مشكالت را بدون اين كه كسي
را مقصر بدانيد ،حل كنيد.

امروز قادر خواهید بود که تغییراتی اساســی و بســیار غیر قابل
دسترسی را ایجاد کنید ،پس خود را دست کم نگیرید .فکر کنید
ببینید چه چیزی در زندگی شــما نیاز به بهترشدن دارد و از آن
شروع کنید .

عقرب

ممکن است امروز درگیری پیدا کنید که مطمئن ًا تقصیر شما نیست.
البته جای نگرانی نیست تغییرات غیرمنتظرهای صورت میگیرد که
درست همان چیزی است که در حال حاضر به آن نیاز دارید.

امروز هر چیزی برای شما یک پیغام است .میتوانید این پیغام را
جدی بگیرید ،اما جدی گرفتن آن بســتگی به میزان روحی شما
دارد ،امــا در هر صورت نمیتوانید این پیغام ها را نادیده بگیرید.
اگر همه چیز به شــما میگویند که باید پیشرفت کنید حتم ًا این
کار را انجام دهید.

بايد امروز اساس ًا به خانواده فكر كنيد .البته اين موضوع خيلي جالب
نيســت اما ما بايد گاهي به «افرادي كه دوستشــان داريم» توجه
كنيم .امروز بايد دقيق ًا پي ببريد كه ديگران چه احساســي دارند و
ببينيد كه از چه راهي مي توانيد به آنها كمك كنيد.

تصمیم شــما مطمئن ًا مورد توجه قرار گرفته و بر شما تبریکات
زیادی خواهند گفت و مالحظه می کنید که کســی شهامت خود
را به دســت آورده و به شما نزدیک می شــود و این دقیق ًا عین
میل است.

همه چیز مرموزتر می شود مگر این که اقدام به حل آنها کنید .تنها
به خاطر این که ماموریت دارید نباید شــخصیتتان یک شبه تغییر
کند .به اطرافتان نگاه کنید تا ببینید چه اتفاقی افتاده است.

كمي لجباز به نظر ميرسيد .ميدانيد ،كه در اين صورت هيچكس
از شما دفاع نميكند .گاهي اوقات آنچنان در دنياي خودتان غرق
ميشــويد كه نميدانيد تا چه اندازه بداخالق هستيد .خوشحال
باشيد خيلي بيشتر از آنچه انتظارش را داريد ،موفقيت داريد.

ثور

جوزا

سرطان

اسد

تنش بين سياره ها از امروز ،روزي گيج كننده مي سازد ،خصوص ًا در
ارتباط با افراد زندگيتان .ممكن اســت كه آنها پيغام هايي متفاوت
براي شما بفرستند و شــما نميدانيد كه باالخره تكليفتان با آنها
چيست .همچنين ممكن اســت متوجه شويد كه شخصي از اعتماد
شما سوء استفاده كرده و شما را آلت دست قرار داده است .همه چيز
به همين وضوحي كه مشاهده ميكنيد نميباشد و ممكن است زماني
بگذرد و بعد شما از قضايا سردر بياوريد.

سنبله

امروز قدرت زیادی دارید و میتوانید تغییرات مهمی در زندگیتان
ایجاد کنید .اما خوب فکر کنید و ســپس تصمیم بگیرید؛ زیرا بعدا ً
نمیتوانید تصمیم خود را عوض کنید.

قوس

جدی

دلو

شما به دنیای کسی فکر میکنید و برایتان مهم نیست که دیگران
متوجه شــوند ،امروز حقیقت ًا در حال و هوای معنوی هستید و اگر
کسی را الیق بدانید با خوشــحالی و بدون هیچ شواهد و مدرکی
حرفهایش را باور میکنید .این از خوش قلبی شماســت .اما سعی
کنید در رابطه با این موضوع واقع گرا باشید.

حوت

فقدان ارتباط علت واقعی مباحثات اســت و امروز شما متهم به
برقرار کردن نادرست پیوستگی هستید و میتوانید مقصر باشید.
غرایز و احساس غریزی میتوانند مفید باشند .اما پاالیش همچنان
مهم است .امروز هر کسی می داند که خطر یک نزاع جدی چیست.

مــی کند و مکس فــوالدی تالش می کنــد تا به کمک
دوستش بر بیگانگان غلبه کند.
«کریستوفر یوست» فلمنامه این اثر را نوشته و «استورات
هندل» آن را کارگردانی کرده است.
«بن وینچل» « ،جاش برنر»« ،ماریا ب ِلو»« ،اندی گارسیا»
و «آنا ویالفان» نقش های اصلی این فلم مهیج را بر عهده
دارند .این فلم  100دقیقه  15میلیــون دالر هزینه در بر
داشته و نسبت ًا فلم پرخرجی محسوب می شود .حاال باید
دید آیا فلمی که ابرقهرمانش را یک بازیگر معمولی بازی
می کند می تواند از پس ابرقهرمان های فلم های همچون
ثور ،بتمن ،مرد آهنی و مرد عنکبوتی بر بیاید یا نه.
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نوبت مهره های سفید است ،شما باید با
دو حرکت مهره سیاه را مات کنید.
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اسب را در خانه  C 6حرکت دهید.
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اجرای خود ادامه میدهد.
فلــم «عالءالدین» جدیدترین محصــول کمپانی دیزنی
در پورژه اقتباس از انیمیشــنهای کالسیک این کمپانی
فلمســازی اســت و پیش از این فلمهای «سیندرال» و
«اژدهــای پیت» و امســال نیز «کتاب جنــگل» از این
مجموعه اگران شده که به فروش بیش از یک میلیارد دالر
دست یافت.

«اسکورسیزی» به
«سامورایی» رسید

جشــنواره بینالمللی فلم توکیو در ایــن دوره از «مارتین
اسکورسیزی» و «کیوشی کوروساوا» تجلیل میکند.
«هالیوود ریپورتر» نوشت« :مارتین اسکورسیزی» و «کیوشی
کوروساوا» دو فلمساز بزرگ سینما از جشنواره بینالمللی فلم
توکیو جایزه «سامورایی» دریافت میکنند.
این جایزه که به یک عمر دستاورد هنری این دو تعلق گرفته،
طی مراسم اختتامیه این فستیوال در سوم نوامبر به برندگانش
اعطا میشود.
«کوروساوا» که بیشــتر به خاطر فلمهای ترسناکش شهرت
دارد ،تاکنون آثاری چون «سفر به ساحل» و «توکیو سوناتا» را
در کارنامهاش به ثبت رسانده است.
البته اعالم شــده «اسکورســیزی» به دلیل تعهدات کاری،
برای دریافت این جایزه حضور نخواهد داشت .این کارگردان
هالیوودی جدیدترین فلم خود «ســکوت» را با الهام از رمانی
از «شوساکو اندو» نویسنده جاپانی جلو دوربین برده است.
رمان این نویسنده جاپانی در سال  ۱۹۶۶نوشته شده و پیشتر
دو بار در سالهای  ۱۹۷۱به کارگردانی «ماساهیرو سینودا» و
در ســال  ۱۹۹۶به کارگردانی «ژائو ماریو گریلو» به سینما راه
یافته است.
داستان فلم «سکوت» براساس رویدادی واقعی و درباره یک
ُمبلغ آئین مســیحیت در قرن هفدهم با بازی «لیام نیسون»
است که به جاپان سفر میکند و در آنجا مجبور میشود دین
مسیحیت را تکذیب کند و از آن روی برگرداند.
گفته میشود این فلم که از آن به عنوان چالشبرانگیزترین
فلم «اسکورســیزی» یاد میشود ،برای مدت  ۲۳سال پروژه
ســینمایی مورد عالقه «اسکورســیزی» بوده که در نهایت
امسال به سینما میآید.

داریو فو ،نمایشنامه نویس
و بازیگر ایتالیایی در ۹۰
سالگی درگذشت

داریو فو ،نمایشنامه نویس و بازیگر ایتالیایی که برای طنزهای
تلخ سیاسی و اجتماعی شهرت دارد ،در  ۹۰سالگی در میالن
درگذشت.
او که یکی از شناختهشــدهترین نویسندگان ایتالیا در عرصه
بینالمللی است در سال ۱۹۹۷میالدی موفق به دریافت جایزه
نوبل ادبیات شد.
از آثار مشهور او که به تقریبا  ۳۰زبان دنیا ترجمه شده است
می توان «مرگ تصادفی یک آنارشیست»« ،حساب پرداخت
نمیشه»و «نگهبان جاده و راه آهن»را نام برد.
اما یکی از تاثیرگذارترین آثارش« ،اسرار کمدی» ،نمایشنامهای
تک نفره است که به مدت  ۳۰سال با اجرای آن در سراسر دنیا
تماشاچیان را مجذوب خود کرد.
فرانکا رامه ،همســرش نیــز بازیگر بود و در بســیاری از
نمایشــنامهها او را همراهی میکرد .او سه سال پیش در سن
 ۸۳سالگی درگذشت.
ماتئو رنتسی ،نخستوزیر ایتالیا که خود بارها هدف نیشهای
انتقادی تند و تیز داریو فو قرار گرفته بود ،از او به عنوان»یکی
از سردمداران بزرگ تاتر ،فرهنگ و جامعه مدنی» ایتالیا یاد
کــرد .او گفت« :طنز او ،تحقیقــات او ،کارهای او در طراحی
صحنه ،جنبههای گوناگون فعالیتهای هنری او ،همه از میراث
مانــدگار یک ایتالیایی بزرگ در جهان اســت ».داریو فو در
مارچ  ۱۹۲۶در ســن جیانو ،شهری کوچک در اطراف دریاچه
ماجوره به دنیا آمده و هنر داستانســرایی را از پدربزرگش
که یک فروشــنده دورهگرد بود و برای جلب مشتری به نقل
داستانهای جذاب میپرداخت ،آموخت( .بی بی سی)

