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گرامیداشت یاد

پل واکر در سالگرد
درگذشتش

همبازیهای پل واکر در سومین سالگرد درگذشت
او یادش را گرامی داشتند.
بازیگرانی که با پل واکر در فلم «سریع و خشمگین»
همراه بودند گفتند هر ســال رســیدن به چنین
روزهایی برایشــان خیلی سخت است چون یادآور
دوستی است که در این روزها از دست دادهاند.
سه ســال پبش در آخرین روز نوامبر  ۲۰۱۳بازیگر
محبوب «ســریع و خشمگین » در  ۴۰سالگی بر اثر
تصادف موتر درگذشت.

جوردانا بروستیر ،تریس گیبســون ،لوداکریس و
وین دیزل در شبکههای اجتماعی یاد واکر را زنده
کردند.
بروستیر با انتشــار تصویری از واکر نوشت :هر روز
دلم برایت تنگ است و دوستت دارم.
لوداکریس با انتشار تصویری از واکر در نقش برایان
اوکانر در فلم «سریع و خشمگین» نوشته :همیشه
در قلب ما هســتی .تو رفته ای اما هرگز فراموش
نمیشوی.
وین دیزل نیز عکس کاور فیس بوکش را تغییر داده
و عکس مشترکی از خودش و پل واکر گذاشته است.
ترسی گیبســون هم ویدیوی مشترکی از خودش
با پل واکر را منتشــر کرده و نوشته او «مرد سفید
محبوب من بود»
گیبسون در اینســتاگرام نوشته است :رسیدن این
هفته همیشه برای ما سخت است و برای آنها که او
را و شخصیتش را میشناختند .پل همیشه مراقب
همه بود و با نهایت احترام با همه رفتار میکرد و به
روش خودش به دوستانش نشان می داد که چقدر
برای او مهم هســتند ...هر روز دوستت دارم و دلم
تنگت میشود.
قســمت جدید از مجموعه «ســریع و خشمگین»
که قســمت هشتم آن است با افزوده شدن اسکات
ایستوود و شارلیز ترون به مجموعه بازیگرانش سال
 ۲۰۱۷راهی سینماها میشود.

 20فلم برتر سال از نگاه «سایتاندساوند»

نشریه سینمایی «سایتاندساوند» با نظرسنجی ساالنه
خود فهرســت  20فلم برتر سال  2016میالدی را منتشر
کردند.
به نقل از ورایتی ،نشریه معتبر سینمایی «سایتاندساوند»
که توســط بنیاد فلم بریتانیا منتشــر میشود پس از
نظرسنجی ،از بیش از  ۱۵۰خبرنگار سینمایی بینالمللی،
فلم «تونی اردمن» به کارگردانی «مارن ا ِده» را در صدر
فهرست  ۲۰فلم برتر سال  ۲۰۱۶میالدی قرار داد.
«تونی اردمن» که با رونمایی در جشــنواره کن یکی از
نامزدهای نخل طال بود و در نهایت موفق به کسب جایزه
بهترین فلم از نگاه انجمن بینالمللی منتقدین (فیپرشی)
شــد ،درباره پدری اســت که برای احیای رابطه خود با
دخترش شوخی فریبندهای را با او آغاز میکند.
این فلم یکی از شــانسهای اصلی اســکار خارجی نیز
محسوب میشــود و در جوایز حلقه منتقدین نیویورک
نیز عنوان بهترین فلم خارجی سال را از آن خود کرد.
همچنین این فلم در پنج شــاخه شــامل بهترین فلم،
کارگردانی ،فلمنامه و بهتریــن بازیگر مرد و زن نامزد
کسب جایزه جوایز فلم اروپا در سال  ۲۰۱۶است.
پس از فلم «تونی اردمن» ،فلمهای «مهتاب» ســاخته
«بری جنکینز» و «او» بــه کارگردانی «پل ورهوفن»در
رتبههای دوم و سوم نظرسنجی مجله «سایتاند ساوند»
درباره بهترین فلمهای سال  ۲۰۱۶قرار گرفتند و فهرست
کامل  ۲۰فلم برتر نیز در زیر آمده است:
« .۱تونی اردمن»« /مارن ا ِده»
« .۲مهتاب» « /بری جنکینز»

فلم «الال لند» موفق به کسب جایزه بهترین فلم از جوایز
ساالنه حلقه منتقدین نیویورک شد.
با فرار رســیدن روزهای اوج فصل جوایز ســینمایی،
تشــکلهای هالیوودی اقدام به معرفی برترینهای سال
در شاخههای گوناگون میکنند و پس از هیئت ملی نقد
آمریکا این بار نوبت به حلقه منتقدین نیویورک رسید تا

« .۳او»« /پل ورهوفن»
« .۴زن خاص»« /کلی ریچاردت»
« .۵عزیر آمریکایی»« /آندرا آرنولد»
« .۶من ،دنیل بلیک»« /کن لوچ»
« .۷منچستر کنار دریا»« /کنت لونرگان»
« .۸چیزهایی که میآید»« /میا هنسن-الو»
« .۹پترسون»« /جیم جارموش»
« .۱۰مرگ لوئی چهاردهم»« /آلبرت سرا»
« .۱۱خریدار شخصی»« /الیور آسایاس»

جواب سودوکو شماره
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تاجــر ـ تاج ـ جماعت ـ
متر ـ جمعیــت ـ تیر ـ
رعیت ـ تار ـ تجار ـ تام
ـ تیار ـ رجعت ـ رایت ـ
اتم ـ تجمع ـ تیم ـ میت
ـ تیمار ـ عمارت ـ جرات
ـ تر.
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ثور

شاید کمی کسل و بی حوصله و مریض احوال باشید .باور کنید زود
ماه کامل میگذرد و این حالت و مشکالت شما هم برطرف میشود.

جوزا

اين قسمت از چارت شما به دوستان ،فعاليتهاي گروهي ،آشنايان و
روابط تيمي و عشق هاي معمولي مربوط ميشود .فرصتهاي زيادي
داريد بنابراين از زندگي استفاده كنيد.
ُ

سرطان

مســایل خانه دارای اهمیت زیادی هســتند .حتی در محل کار نیز
راحت نیســتیدِ زیرا به نظر میرسد همه سردرگم و عجیب هستند.
گامی به عقب بردارید و موقعیت را بررســی کنید به راهی دســت
مییابید که بهتر عمل میکند.

اسد

امروز شما بايد با مشــكالت خود ،در رابطه با سفر ،تحصيالت و يا
مذهب رو به رو شــويد .هم چنين ممكن است ،مردمي از كشورهاي
ديگر را مالقات كنيد .تمامي اينها صبر و تحمل شما را مورد سنجش
قرار مي دهد ولي يادآور مي شوند كه زندگي آن قدرها كه شما فكر
مي كنيد ،طبق برنامه نيست!
امروز روابط شما با افرادی که به آنها تکیه میکنید دارای اهمیت است.
همیشه فرصتی است تا کارهای عقب افتاده و نیمه تمام را پایان دهید.
پس از فرصتهایتان به بهترین نحو استفاده کنید.

 بازی با کلمات

برنده جایزه ادبی

«سروانتس» معرفی شد

«ادواردو مندوسا» رماننویس اسپانیایی موفق به کسب جایزه
ادبی «سروانتس» معروف به «نوبل اسپانیایی» شد.
به نقل از «واشنگتنپســت»« ،ادواردو مندوسا» رماننویس
اسپانیایی جایزه ادبی «سروانتس» در سال  ۲۰۱۶را بهعنوان
ارزشمدترین جایزه کشورهای اسپانیایی زبان ،به پاس «ایجاد
سبک روایتی جدیدی در ادبیات داستانی اسپانیایی» دریافت
خواهد کرد.
«اینیگو مندی دِویگو» وزیر فرهنگ اسپانیا با اعالم این خبر
گفت ،این نویســنده با اولین رمانش در سال  ۱۹۷۵با عنوان
«حقیقت درباره پرونده ســاولتا» تا کنون ادبیات اسپانیایی
زبان را متحول کرده و آثار او سرشار از نکات ریز و کنایهآمیز
است.
تا کنون بســیاری از کتابهای نوشته «مندوسا» به زبانهای
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آبراهه ـ ابروکن ـ بادبر ـ پادرهوا ـ تاتار ـ ثروت ـ جاندار ـ چاشت ـ حاجز
ـ خاله ـ دولت ـ ذریعه ـ رونق ـ زعیم ـ ژاله ـ ســنی ـ شیعه ـ صدادار
ـ ضایع ـ طریقت ـ ظلمت ـ عدم ـ غلغل ـ فرغانه ـ قلعی ـ کنســرت ـ
گلوگیر ـ لوده ـ میالد ـ نوکار ـ ولو ـ هسته ـ یواش.
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حمل

شايد بيحوصله و كسل باشــيد .صبر كنيد تا اين چند روز بگذرد.
ســپس وارد عمل شويد .در عين حال سعي كنيد توجهتان را متوجه
چيز ديگري كنيد و صبر كنيد تا همه چيز رو به راه شود.
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انتخاب شد.
در شــاخه بهترین بازیگر نقش اصلی مرد و زن نیز به
ترتیب «کیسی افلک» برای فلم «منچستر کنار دریا»
و «ایزابل هوپر» برای فلم «او» به عنوان برندگان نهایی
انتخاب شدند.
«میشله ویلیامز» برای بازی در دو فلم «منچستر کنار
دریا» و «زن خاص» بهترین بازیگر نقش مکمل زن نام
گرفت و در شاخه نقش مکمل مرد نیز «ماهرشاال علی»
برای بازی در فلم «مهتاب» برگزیده شد.
اما در سایر بخشهای جوایز حلقه مننقدین نیویورک،
«کنت لونرگان» برای فلم «منچسر کنار دریا» برگزیده
شاخه بهترین فلمنامه شد و جایزه بهترین فلمبرداری
نیز «جمیز الکستون» برای فلم «مهتاب» رسید.
«تونی اردمن» ســاخه «ماردن اده» نماینده سینمای
آلمان در جوایز اسکار  2017عنوان بهترین فلم خارجی
سال از نگاه حلقه منتقدین ســینمایی نیویورک را از
آن خود کرد و جایزه بهتریــن فلم اول یک کارگردان
به صورت مشــترک به دو فلم «لبه هفده» و «کریشا»
و جایزه بهترین مســتند ســال نیز به «اُ.جی :ساخت
آمریکا» تعلق گرفت.
دو فلم «منچســتر کنار دریا» بــه کارگردانی «کنت
لونرگان» و «مهتاب» که با عنوان «نور ماه» نیز شناخته
میشود به کارگردانی «بری جنکینز» بیشترین جوایز را
از حلقه منقدین نیویورک دریافت کردند.

فلم فروشنده ،ساخته اصغر فرهادی کارگردان ایرانی ،جایزه
بهترین فلم «خارجی زبان» هیئت ملی نقد فلم در آمریکا در
سال  ۲۰۱۶را گرفت.
جایزه بهترین فلــم خارجی زبان این هیئت که نخســتین
دستاورد فلم فروشنده در فصل جوایز سینمایی آمریکاست،
میتوانــد راه را بــرای دریافت جوایز دیگــر از انجمنها و
اتحادیههــای دیگر منتقدان و ســینماگران آمریکا باز کند
و حتــی به نامزد شــدن این فلم برای اســکار بهترین فلم
غیرانگلیسی زبان کمک کند.
پنج ســال پیش فلم «جدایی نادر از سیمین» ،فلم دیگری از
اصغر فرهادی تقریبا به عنوان بهترین فلم خارجی زبان تمام
این جوایز انتخاب شــد و نهایتا موفق شد اسکار بهترین فلم
غیر انگلیسی زبان را نیز از آن خود کند.
اصغر فرهادی دو بار دیگر این جایزه را برای فلمهای «جدایی
نادر از سیمین» و «گذشته» به دست آورده بود.
هیئت ملی نقد فلم در آمریکا که در سال  ۱۹۰۹تأسیس شد،
در نیویورک مستقر است.
جایزه بهترین فلم این هیئت به فلم «منچســتر کنار دریا»
ساخته کنت لونرگان داده شد.
داستان این فلم مســتقل آمریکایی با بازی کیسی افلک و
میشــل ویلیامز درباره یک خانواده طبقه کارگر است که با
چندین ترژادی دست و پنجه نرم میکنند.
کیســی افلک و لوکاس هجز ،برای بــازی در این فلم جایزه
بهتریــن بازیگر نقش اصلی و نقش مکمــل مرد را گرفتند و
لونرگان جایزه بهترین فلمنامه را دریافت کرد.
این هیئت بری جنکینز ،کارگردان فلم «مهتاب» را به عنوان
بهترین کارگردان سال معرفی کرد و نائومی هریس ،بازیگر آن
بهترین بازیگر نقش مکمل زن شد( .بی بی سی)

کلمات زیر را در جدول پیدا کنید و دور آن خط بکشید

 جواب بازی با اعداد
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جواب هدف

برترینهای سینمای سال  2016را انتخاب کنند.
در هشــتادودومین دوره جوایز ساالنه حلقه منتقدین
نیویورک برگزیدگان خــود را معرفی کر ،فلم موزیکال
«الال لند» به کارگردانی «دمین شــزل» موفق به کسب
جایزه بهترین فلم ســال شــد و «بری جنکینز» برای
ســاخت فلم «مهتاب» به عنوان بهتریــن کارگردان

 بازی با اعداد

حروف زیــر را ترکیب
نمــوده و کلماتــی را
بســازید کــه در آنها
الزام ًا حرف وسط جدول
وجود داشته باشد.
 5 کلمه :خوب
 10 کلمه :متوسط
 15 کلمه :عالی

سنبله

« .۱۱سیرانوادا» « /کریستی پویو»
« .۱۳آتش در دریا» /جیانفرانکو ُرسی»
« /»Nocturama« .۱۳برتنارد بونلو»
« .۱۳جولیتا»« /پدرو آلمادوار»
« .۱۶الال لند»« /دمین شزل»
« .۱۶فلمبردار»« /کریتسین جانسن»
« .۱۸عشق و دوستی»« /ویت استیلمن»
« .۱۹آکواریس»« /کلبر مندوسا فیلهو»
« .20ویکتوریا»« /سباستین شیپر»

حلقه منتقدین نیویورک برترینهای سال را انتخاب کردند
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هـدف
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‹فروشنده› جایزه بهترین
فلم خارجی زبان هیئت ملی
نقد فلم در آمریکا را گرفت
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میزان

امروز در خانه متضاد شما است و به شما یادآوری می کند که شما
باید بیشتر به روابطتان و هرگونه مشکالت شراکتی توجه کنید.

عقرب

امروز این انرژی و اشتیاقتان را از دست میدهید .سعی کنید کمی
از سرعت کارهایتان کم کنید .سعی کنید به چیزهایی که اهمیت
بیشتری دارند توجه کنید.

قوس

ذره ذره واضح تر شــده كه يك بخش زندگي شما در حال بسته
شدن است و گرچه پايان هر چيزي آسان نيست شما در قلب خود
مي دانيد كه زمان تغيير فرا رسيده .و اگر شما صادق باشيد قبول
مي كنيد كه يك بخش وجودتان از اين كه وارد دنياي ناشناخته ها
مي شود خوشحال است.
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 شطرنج 		
نوبت مهره های سفید است ،شما باید با
دو حرکت مهره سیاه را مات کنید.
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جدی

اگر شخصي را كه دوست داريد و به شما نزديك است را در جريان
برنامه هايتان قرار ندهيد ،مشكالتي پيدا مي كيد.

دلو

به احتمال زیاد در بخشی از زندگی تان بالها را میگشایید و استقالل
تان را مییابید .خبر خوب این اســت که برکت ستارگان را در تمام
تالشهای خود خواهد داشت.

حوت

يك نفر سعي دارد شما را اذيت كند و هر رفتاري در پيش ميگيريد
با مانعي رو به رو مي شود .به دست آوردن آزادي ،كار آساني نيست
و تالش بيشتري احتياج دارد.
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دیگر از جمله انگلیســی ترجمه شده و فلمهایی نیز براساس
آنها ساخته شده است .او همچنین نویسنده یک نمایشنامه
و دو داستان کوتاه نیز هست.
«اسرار دخمهی جِ نّی» ( « ،)۱۹۷۹هزارتوی زیتون» (،)۱۹۸۹
«شــهر ولخرجهــا» (« ،)۱۹۸۶جزیرهی غریــب» (،)۱۹۸۹
«بیخبر از گورب» (« ،)۱۹۹۱سال ســیل» ( )۱۹۹۲و نمایش
«کمی مضحک» ( )۱۹۹۶از دیگر آثار او است.
جایزه  ۱۳۲هزار دالری «ســروانتس» که گاه با نوبل ادبیات
مقایسه میشود ،ســال  ۱۹۷۵توسط وزارت فرهنگ اسپانیا
راهاندازی شــد تا نویســندگان برجســته حــوز ه ادبیات
اسپانیولیزبان را مورد تقدیر قرار دهد .در چهار دهه گذشته،
نویســندگان مکزیکی دیگری مانند «خورخه گیلن» و «النا
پونیاتوسکا» موفق به کسب این جایزه شدهاند .سال گذشته
نیز «فرناندو دل پاسو» نویسنده مکزیکی این جایزه ادبی را
از دستان پادشاه اسپانیا دریافت کرد.
این جایزه هر ســال در تاریخ  ۲۳اپریل همزمان با ســالگرد
درگذشــت «میگوئل د سروانتس» نویسنده شهیر اسپانیایی
به فرد برگزیده اعطا میشود.

اهدای جایزه «استاد

مدرن» به دنزل واشنگتن

دنزل واشنگتن برنده دو جایزه اسکار که امسال برای بازی در
فلم «فنسها» به عنوان یکی از مدعیان جدی اســکار مطرح
است با دریافت یک جایزه دیگر تجلیل می شود.
دنزل واشنگتن با دریافت جایزه «مدرن مستر» در جشنواره
بینالمللی فلم سانتا باربارا مورد قدردانی قرار میگیرد.
بازیگر  ۶۱ساله که یک بار ســال  ۱۹۸۹جایزه اسکار را برای
«پیروزی» برده و بار دیگر در ســال  ۲۰۰۱برای «روز تمرین»
آن را دریافت کرد ،امســال به عنــوان کارگردان و بازیگر و
تهیهکننده فلم «فنسها» نیز امید زیادی به دریافت اســکار
دارد .وی روز  ۲فبــروری با دریافت جایزه مدرن مســتر در
سینمای تاریخی آرلینگتون در سانتا باربارا یک جایزه دیگر
به افتخاراتش اضافه میکند.
سی و دومین جشنواره سینمایی سانتا باربارا از اول تا یازدهم
فبروری برگزار میشود.
جایزه «مدرن مستر» جشــنواره سانتاباربارا باالترین افتخار
این جشــنواره است که از ســال  ۱۹۹۵هر سال به فردی که
موجب غنای فرهنگی از طریق صنعت ســینما شــود ،تعلق
میگیرد .در ســال  ۲۰۱۵لنونارد مالتین منتقد سینمایی این
جایزه را دریافت کرد .جانی دپ ،مایکل کیتون ،بروس درن،
بن افلک ،کریســتوفر نوالن ،مایکل داگالس ،جودی فاستر،
آنتونی هاپکینز ،دایان کیتون ،شــان پن ،جف بریجز ،پیتر
جکسون ،جرج کلونی ،ویل اســمیت ،کیت بالنشت ،کلینت
ایستوود ،کریستوفر پالمر و جیمز کامرون از برندگان پیشین
این جایزه هســتند .دیگر برندگان این جشنواره در روزهای
آینده معرفی میشوند.

