یک شنبه  2عقرب 1395

4

October 23 ,2016

عضو آکادمی نوبل از
رفتارمتکبرانه و زشت باب دیلن
انتقاد کرد

فروشندهفرهادیبرندههوگوینقرهایشیکاگوشد

فلم فروشنده به کارگردانی اصغر فرهادی برنده هوگوی
نقرهای ،جایزه ویژه هیات داوران پنجاه و دومین جشنواره
فلم شیکاگو شد .داوران این جشنواره از فروشنده برای
«بیان ســطوح مختلف موقعیتهای انســانی» قدردانی
کردهاند .هیات داوران جشــنواره شــیکاگو در توصیف
فروشــنده گفته اســت« :فلمی که دریچ ه بیهمتایی به
مسایل پیامد یک تجاوز جنسی و چگونگی مواجهه جامعه
عربی [ایرانی] با آن میگشاید .همزمان فلم داستانی قوی

درباره انتقام را به شکل واقعگرایانهای روایت میکند که
موقعیتهای پیچیده و دردناک در آن جای دارند».
در این بیانیه به اشــتباه از جامعه ایرانی به عنوان جامعه
عربی یاد شده است.
فروشنده داستان زن و شــوهری به نام رعنا و عماد (با
بازی شهاب حسینی و ترانه علیدوستی) را روایت میکند
که در حال بازی در نمایش «مرگ فروشنده» آرتور میلر
هستند .در آســتانه شــب افتتاح نمایش حادثهای رخ

«جنیفر الرنس» همسر رماننویس
معروف میشود

«جنیفر الرنس» ـ هنرپیشــه اســکاری هالیوود ـ در
پروژه جدیدش ،نقش «زلدا فیتزجرالد» فعال اجتماعی و
همسر «اف .اسکات فیتزجرالد» نویسنده رمان «گتسبی
بزرگ» را ایفا میکند« .گاردین» نوشــت« :ران هوارد»
فلمی را براســاس داســتان زندگی «زلدا فیتزجرالد» و
رابطه عاشقانهاش با «اف .اسکات فیتزجرالد» رماننویس
مشهور میسازد و نقش اصلی آن را «جنیفر الرنس» ایفا
خواهد کرد .این فلم براســاس کتاب پرفروش «نانســی
میلفورد» که بــه زندگینام ه «زلدا» پرداخته ،ســاخته
میشود« .زلدا» که خود داستاننویس ،نقاش و شاعر بود،

فلم مستند مهاجران «فرار من» جایزه «پریکس اروپا» را گرفت
فلم مســتند «مای اســکیپ» یا «فرار من» که داستان
مهاجران را بیان می کند ،جایزه «پریکس اروپا» را گرفت.
ایــن فلم چند روز پیش نیز جایزه بهترین فلم مســتند
حرفه ای را در جشنواره فلم کلن آلمان از آن خود کرد.
در ســال  2015صدها هزار مهاجر به آلمان آمدند .برخی
شان تحت شرایط دراماتیک خودشان را به اروپا رسانده
اند .بســیاری از آنان ،از مسیر فرارشــان به سوی اروپا
با موبایل فلم و عکس گرفته اند .ســازمان رســانه ای
«پرودکشــن برلین» از این مواد با همکاری رسانه های
دویچه وله و «دبلیو دی آر» یک فلم مستند ساخت.
این فلم در رقابت اروپایی تولیدات «ســه رسانه ای» در
بخش تلویزیون ،رادیو و محتوای اینترنتی توانست عنوان

بهترین فلم مســتند را از آن خود کند و جایزه اش را به
دست آورد.
هیات داوران این رقابت گفتند که این فلم به شخصیت
و کرامت انسان هایی اشــاره می کند که در سواحل و
مرزهای اروپایی در جستجوی یک زندگی امن و آینده
ای بهتر هستند.
در این رقابت رسانه ای سریال تلویزیونی تولید مشترک
آلمان و آیسلند به نام «تراپد» یا «به دام افتاده» عنوان
بهترین تولید تلویزیونی را به دست آورد.
مینی سریال تولید کشور ناروی به نام «نوبل» به عنوان
بهترین درامه تلویزیونی جایزه «گاو برنز» را به دســت
آورد.

 بازی با اعداد

جواب سودوکو شماره

جواب هدف
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جذب ـ جاذب ـ جاذبه ـ
جذاب ـ بجه ـ به ـ جابرـ
جبار ـ برج ـ بره ـ بهار ـ
جبر ـ رجب ـ جلب ـ جالب
ـ بال ـ بال ـ لب ـ بر ـ بذل
ـ باذل ـ ابر ـ باج ـ جبال ـ
بار ـ رب.

2445

ارتفاع ـ برنامه ـ تشــنگی ـ ثبات ـ جوشان ـ چهارشانه ـ حسین ـ خواجه ـ
دانشیار ـ ذلت ـ رخساره ـ زمینه ـ ژولیده ـ ساعت ـ شکر ـ صادق ـ ضربه ـ «لئوناردو دیکاپریو» قرار است در فلمی درباره «سم فیلیپس»
طلوع ـ ظهور ـ عالی ـ غدیر ـ فرسخ ـ قضاوت ـ کنیز ـ گلنار ـ لبیک ـ میزبان بنیانگذار موسیقی راک نقشآفرینی کند.
به نقل از گاردین« ،دی کاپریو» که امســال پس از ســالها
ـ نوپرداز ـ وسوسه ـ هویت ـ یغماگر.
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میزان

حمل

بايد به روابطتان اهميت بيشــتري بدهيد .مي توانيد انتظار تركيب
كار و تفريح را با هم داشته باشيد.

ثور

ماه امروز عالمت خاکی باکره شــده و شــما را وارد حالت روحی
انزوا طلبی و تفکر عمیق خواهد کرد .اگر قدرت انتخاب داشــته
باشــید ،نمی خواهید وقت خود را با افرادی که خیلی خوب نمی
شناسیدشــان ،بگذارانید چرا که احساس میکنید در حال حاضر
توانایی رویارویی با آنها را ندارید..

عقرب

شاید الزم باشــد یادآوری کنم که شما اســتعداد و توانایی ایجاد
تغییــرات مثبتی را در زندگی تان دارید .بروید بیرون و تا جایی که
امکان دارد افراد جدیدی را مالقات کنید .لذت ببرید مطمئن ًا از این
کار خوشحال می شوید.

امروز به خودتان مغرور هستید .بنابراین حتم ًا الزم است تغییراتی
در ظاهرتان به وجود آورید.جلوی آیینه بایستید و فکر کنید که
چه تغییراتی الزم است انجام شود.الزم نیست که به طور کل همه
چیز را عوض کنید اما ظاهرتان را به روز در آورید.

امروز هر اتفاقي كه غير منتظره صورت ميگيرد را بايد خوب بررسي
كنيد؛ زيرا منافع آن ضررهايش را تحت الشعاع قرار ميدهد .دوست
نداريد زياد در جمع باشــيد؛ زيرا به طور ناگهاني انرژيتان از بين
رفته است.

امروز خيلي ها در اجتماع به شــما نياز دارند و شما در موقعيتي
هستيد كه آنچه بيشتر با برنامه شــما جور است و بدردتان مي
خورد را انتخاب كنيد يا طبيعت معاشــرتي كه شما داريد احتماالَ
يك جمع و جريان مهــم اجتماعي را انتخاب خواهيد كرد تا يك
جريان كم اهميت و ساده.

جوزا

سرطان

قوس

سعی کنید زیاد مســؤولیت قبول نکنید و اگر نه خودتان را تحت
فشــار زیادی قرار میدهید .انعطاف پذیری در حال حاضر ضروری
اســت .اگر میخواهید دعوت دیگران را بپذیرید ،در مقابل برنامه
روزانهتان سخت گیری نکنید.

جدی

امروز ماه وارد عالمت عقرب شــده و به شــما يادآور مي شود كه
مراقب دارایيهاي زندگي خود باشيد .در حال حاضر بايد نيم نگاهي
به زندگيتان انداختــه و آن را مرور كنيد تا ببينيد كه چه كارهايي
به نتيجه رســيده و چه كارهاي بي ثمر باقي مانده اســت .راجع به
زمينههايي فكر كنيد كه ميتواند منجر به ترقي شما شود و ببينيد
كه چگونه اين امر به وقوع خواهد پيوست.

دلو

اسد

امروز می توانید دو راه انتخاب کنید.یا بیرون بروید و با دیگران در
معاشرت باشید و درنتیجه پول بیشتری به دست آورید یا می توانید
در خانه بنشینید و استراحت کنید.

«دیکاپریو» در نقش
یک پیشگام موسیقی راک

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

سنبله

در مجموع  231تولید تلویزیونی ،رادیویی و اینترنتی از
 24کشور خود را برای به دست آوردن یکی از  13جایزه
 6000یورویی این جشنواره نامزد کرده بودند.
جشنواره «پریکس اروپا» در کنار دیگر جشنواره ها ،برای
برجسته ســاختن بهترین تولیدات رسانه ای به صورت
اختصاصی برای کشورهای اروپایی از سال  1987به این
سو برگزار می شود.
گفتنیست که فلم مستند مهاجران «مای اسکیپ» هفته
گذشته در بیست و ششمین جشنواره فلم کلن در آلمان
نیز توانست عنوان بهترین فلم مستند حرفه ای را از آن
خود کند و در کنار تندیس ،جایزه  3000یورویی را نیز به
دست آورد( .دویچه وله)

یکی از منابع الهام «اسکات فیتزجرالد» محسوب میشد.
«اسکات» شخصیت «نیکل دایور» در رمان «لطیف است
شــب» را با الهام از او خلق کرد .در رمان «زیبا و ملعون»
نیز به خوبی میتوان تاثیر زندگی زناشویی این نویسنده
و «زلدا» را مشــاهده کرد« .زلــدا فیتزجرالد» بعدها به
شــیزوفرنی مبتال ،در آسایشگاه بستری شد و در حادثه
آتشســوزی در همانجا درگذشت .نام فلم جدید بازیگر
مجموعه سینمایی «بازی بقا» که به زندگی زناشویی این
دو چهــره ادبی و هنری میپردازد« ،زلدا» اســت و «اما
فراست» متن فلمنامه آن را به نگارش درآورده است.
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هـدف
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میدهــد که رابطه این زوج را ناخواســته درگیر تنش و
التهاب میکند .فلم فروشــنده پیش از این برنده بهترین
فلمنامه و بهترین بازیگر نقش اول مرد در جشــنواره کن
شده است .در جشــنواره فیم مونیخ فروشنده به عنوان
بهترین فلم و در جشــنواره آمستردام به عنوان بهترین
فلم تماشاگران انتخاب شد.
فروشــنده از طرف ایران برای جایزه اسکار بهترین فلم
خارجی نامزد شده است( .بی بی سی)

جایزه «تی.اس .الیــوت» که به عنوان گرانترین جایزه
شعر انگلستان شــناخته میشود ،نام برگزیدگان نهایی
این دوره را اعالم کرد.
«گاردین» نوشــت :اسامی  ۱۰شــاعر از جمله «واهنی
کاپیلدیــو» برنده جایزه شــعر «فــوروارد» به عنوان
نامزدهای نهایی جایزه مهم «تی.اس الیوت»  ۲۰۱۶اعالم
شد.
«کاپیلدیو» برای کســب این جایزه با «آلیس آزولد» و
«دنیس رایلی» که از شــاعران شناختهشــده هستند،
رقابت میکند .این شاعر اهل ترینیداد ،در ماه سپتمبر
به عنوان برنده جایزه  ۱۵هزار دالری شــعر «فوروارد»
برگزیده شــد و حاال به جایزه  ۲۰هزار دالری «الیوت»
چشم دوخته.
«گســتره جالی وطن» نام مجموعه شعر اوست که به
هویت و احساس بیگانگی افرادی که وطن خود را ترک
گفتهاند ،میپردازد .به غیر از این بانوی شــاعر« ،آلیس
آزولد» با مجموعه شــعر «بیدار رفتن»« ،یان دوهیگ»

برای «جادهســار نابینا» و «دنیس رایلی» شاعر «جواب
دادن» هم که نامزد «فوروارد» بودند ،برای کســب جایزه
 ۲۰هزار دالری «تی.اس .الیوت» تالش میکنند.
دیگر نامزدهای نهایی این جایزه «راشــل بوست»« ،جو
مورگان»« ،برنارد او دوناهــو»« ،جیکوب پلی»« ،روبی
رابینسون» و «کاترین تاورز» هستند.
امسال ناشــران  ۱۳۸کتاب را برای شــرکت در رقابت
«الیوت» ارســال کردند و برنده نهایی این جایزه روز ۱۶
جنوری معرفی خواهد شد.
جایزه ادبی «الیوت» از ســال  ۱۹۹۳برای بزرگداشــت
نام «توماس استرنز الیوت» شــاعر ،نمایشنامهنویس و
منتقد ادبی برند ه نوبل ادبیات نامگذاری شــده است .او
در سال  ۱۸۸۸در ایالت میســوری آمریکا به دنیا آمد.
الیوت در مجموع هفت نمایشنامه ۱۷ ،اثر غیرداســتانی
و  ۱۰کتاب شــعر نوشــت .او از کســانی چون «هومر»،
«دانته»« ،شکسپیر» و «جوزف کنراد» الهام گرفت و خود
الهامبخش نویسندگان دیگری شد.

امروز ســيارات نيروي عجيبي دارند .به جاي اينكه قرارهايتان
رابرنامه ريزي كنيد ،الزم است كه انعطافپذير و هوشيار باشيد.
مخصوص ًا مهم اســت كه حواســتان را جمع كنيــد؛ زيرا افراد
بياحتياط و كله شق در اطرافتان وجود دارند.

امروز در مســایل مالی خوش شانسی به شما روی می آورد  .شاید
مورد لطف شخصی واقع شوید و یا در جایی از شما دفاع شود حتی
اگر شما از آن بی خبر باشــید .اگر خرید می کنید تخفیف خوبی
میگیرید و همچنین در محل کارتان خبر خوبی میگیرید.

حوت

اگر مطمئن نیســتید که چگونه میتوانیــد در یک مرافعه راضی
بیرون بیایید بهتر است آن را تمام کنید .ممکن است هنوز تحت
احساسات باشید بهتر است چیزی نگویید تا بتوانید عاقالنه ترین
کلماتی را که بتواند منظور شما را درست برساند پیدا کنید.

انتظار جایزه اسکار بهترین بازیگر مرد را کسب کرد ،در فلمی
به اقتباس از رمان «ســم فیلیپس :مــردی که راک اند ُرل را
اختراع کرد» عالوه بر بازیگری ،تهیهکنندگی نیز را بر عهده
خواهد داشت« .ســم فیلیپس» تهیهکننده موسیقی بود که
نقــش مهمی در به وجود آمدن راک انــد رول به عنوان یک
سبک موســیقی پرطرفدار در دهه  ۱۹۵۰داشت .از طریق وی
هنرمندان بااستعداد زیادی کشف شدند و اوج موفقیت او در
راهاندازی حرفهای «الویس پریسلی» در سال  ۱۹۵۴بود.
کمپانی فلمسازی پارامونت حق ساخت این اقتباس سینمایی
را در اختیار گرفته اســت و با «لئوناردو دیکاپریو» را نیز به
عنوان بازیگر و همچنین تهیهکننده مشترک این فلم به توافق
رسیده است اما هنوز نویسنده و کارگردان فلم مشخص نشده
اســت« .دی کاپریو» اولینبار در ســال  ۱۹۹۳برای فلم «یه
چیزی گیلبرت گریپ را آزار میده» نامزد جایزه نقش مکمل
اسکار شد و سپس در سالهای ) ۲۰۰۵هوانورد)( ۲۰۰۶ ،الماس
خونین)( ۲۰۱۴ ،گرگ وال اســتریت) نیز مجددا نامزد اسکار
بازیگری شد تا سرانجام امسال برای بازی در فلم «بازگشته»
موفق به کسب این جایزه مهم سینمایی شود .پروژه جدید او
که مستندی با موضوع تغییرات آب و هوایی با عنوان «پیش
از طوفان» است ،اخیرا در آمریکا اکران شده است.

«تام هادلستون»
به سراغ انسان های
اولیه می رود
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اسب را در خانه  D 5حرکت دهید.
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«تام هادلســتون» بازیگر مطرح سینمای هالیوود برای ایفای
نقش و صدا پیشگی به انیمیشن «انسان های اولیه» پیوست.
«تام هادلســتون» بازیگر مطرح سینمای هالیوود برای ایفای
نقش و صدا پیشگی به انیمیشن «انسان های اولیه» پیوست.
در خالصه داستان این انیمیشن آمده است :وقتی آفتاب اول
تابیده می شود و دایناسورها حمله می کنند چند انسان اولیه
برای دفاع از خودشان متحد می شوند.
«مارک برتون» نگارش فلمنامه این انیمیشن را بر عهده داشته
و «نایک پارک» آن را کارگردان کرده است.
پارک پیش از این کارگردانی انیمیشــن های بسیار محبوبی
مانند «فرار مرغی»« ،مزرعه گوســفندها» و» در جستجوی
گوسفند» را کارگردانی کرده و این اثر با همان فضای ساخت
انیمیشن پیگیری می شود.
عالوه بر «تام هادلستون» تاکنون بازی «ادی ردمایر» بازیگر
فلم های «بینوایان» و «غول های عجیب» نیز در این اثر قطعی
شده است.
گفتنی است «تام هادلســتون» تاکنون در فلم هایی مانند
«ثور»« ،انتقام جویان»« ،نیمه شب در پاریس» و «مدیر شب»
به ایفای نقش پرداخته است.

