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معرفی  7نامزد اسکار چهرهپردازی

آکادمی علوم و هنرهای ســینما فهرست هفت نامزد
جایزه بهترین چهرهپردازی اسکار هشتادونهم را اعالم
کرد.
اعضای شــاخه چهرهپردازی آکادمی علوم و هنرهای
سینما روز هفتم جنوری سال  ۲۰۱۷میالدی به تماشای
 ۱۰دقیقه از این فلمها خواهند نشســت و در نهایت با
رای آنها سه نامزد نهایی دریافت جایزه اسکار انتخاب
خواهند شد.
در فهرســت هفت فلم منتخب آکادمی علوم و هنرهای
سینما ســه فلم ابرقهرمانی «دد پول»« ،پیشتازان فضا،
ماورا» و «جوخه انتحار» در کنار سه کمدی درام «خیاط»
(« ،)The Dressmakerفلورنــس فاســتر جنکینز»
و «درود بر ســزار» قرار گرفتهاند .در این فهرست فلم
«مردی به نام اووه» نیز حضور دارد« .مردی به نام اووه»

به کارگردانی هانس هلم نماینده سویدن در بخش بهترین
فلم غیرانگلیسیزبان است .این فلم همراه با «فروشنده»
و «تونی اردمان» به فهرست کوتاه  ۹نامزد جایزه بهترین
فلم غیرانگلیسیزبان نیز راه یافته است.
همانند همیشــه برخی از فلمهایی که تا پیش از این در
زمره مدعیان اصلی جایزه بودند در این فهرســت جایی
ندارند .از مهمترین این عنوانهــا میتوان به «جکی»،
«هکســا ریج»« ،جانوران شگفتانگیز و زیستگاه آنها»
و در نهایت «روگ وان :داستانی از جنگ ستارگان» اشاره
کرد.
نامزدهای نهایی دریافت جوایز اسکار سال  ۲۰۱۷در تاریخ
 ۲۴جنوری معرفی میشوند .مراسم معرفی و اهدای جوایز
اسکار نیز روز یکشنبه  26فبروری در لسآنجلس برگزار
خواهد شد.

کودکی که چند انسان را به کشتن داد

«دِیمین»نام کودکی است که زندگی چند خانواده را به
نابودی کشاند و آنها را به ُکشتن داد.
نوزاد رابرت تورن  ،ســفیر آمریکا به طور مرموزی در
شفااخانه جان می سپارد و او برای اینکه همسرش دچار
ناراحتی نشود  ،به پیشنهاد کشیشی در همان شفاخانه
 ،نوزاد دیگری را بــه فرزندی قبول می کند و نام وی را
«دیمین» می گذارد.
به تدریج رفتارهای عجیب و غریبی از دیمین ســر می
زند و پرســتارش نیز در مراسم تولد پنج سالگی اش به
طرز تکان دهنده ای خودکشی می کند .کشیشی به نام
پدر برنان به رابرت تورن هشــدار می دهد که دیمین
فرزند انسان نیســت ولی رابرت باور نمی کند تا اینکه
ابتدا همســرش در حادثه ای مجروح شده و سپس به

شکل مرموزی میمیرد.
عکاسی  ،حقایق باورنکردنی را برای تورن شرح می دهد
و برای کشــف ماجرا همراه او راهی فلسطین و اسراییل
می شود .
دیگر برای تورن ثابت شده که باید دیمین را با خنجرهای
مقدس از بین ببــرد  ،خصوصا که عکاس نیز در حاثه ای
جان می سپارد  ،اما تالش رابرت تورن برای کشتن دیمین
در کلیســا  ،با دخالت پولیس و به قتل رسیدن تورن بی
نتیجه می ماند و...
مطالب بــاال خالصه ای بود از یکــی از موفق ترین فلم
های ژانر وحشت در تاریخ سینما با عنوان «طالع نحس»
محصول ســال  1976که ریچارد دانر کارگردانی آن را به
عهده داشت .
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فلم سینمایی «کشــتن گوزن مقدس» ساخته یورگوس
النتی موس ســال آینده همزمان با جشــنواره فلم کن
افتتاح می شــود در این فلم بازیگران مطزحی همجون
کالین فارل ،نیکول کیدمن ،رافی کســیدی ،بیل کمپ و
آلیسیا سیلورستون به ایفای نقش خواهند پرداخت.
در خالصه این فلم آمده اســت :یک جراح پس از نجات
جان بیماری نوجوان درگیر اتفاقاتی ناخواسته میشود،
زیرا بیمارش بعد از بازگشت به نزد خانوادهاش رفتارهای
شــیطانی بروز میدهد .کارگردانان غیر انگلیسی زبان
کمی در جهان هستند که توانایی ساخت یک فلم موفق
به زبان انگلیسی را داشــته باشند و النتیموس یکی از
آنهاست .بعد از موفقیت فلم «خرچنگ» که جایزه کن
را برای او به همراه داشت ،این بار با تریلری روانشناسانه
و با حضور ســتارگانی مثل کالین فارل و نیکول کیدمن
به ســینماها میآید .کارگردان این فلــم پیش از این
ساخت فلم موفق «خرچنگ» را در کارنامه داشته است.
«خرچنگ» برنده جایزه ویژه هیات داوران جشنواره کن
 2015شد و «دندان ســگ» اثر دیگر النتیموس جایزه
بخش نوعی نگاه کــن  2009را دریافت کرد .او برای این
فلم نامزد بخش اسکار خارجیزبان هم شده بود.

«ادگارو موراتا» در
هالیوود ربوده میشود

فلم ســینمایی «ربودن ادگارو موراتا» آخرین ســاخته
استیون اسپیلبرگ پاییز سال آینده اکران خواهد شد.
اســتیون اســپیلبرگ کارگردان فلم هایــی همچون
«فهرست شــیندلر» و «ای تی» و «آرواره ها» یه تازگی
فلمنامه این اثر را به پایان برده و از ایتدای ســال آتی
میالدی فلمبرداری کار خود را آغاز می نماید.
تاکنون حضور بازیگرانی همچون اســکار ایزاک ،مارک
رایلنس و پوپ پیروس در این فلم قطعی شده است.
این فلم داســتان پسری یهودی اســت که می خواهد
مسیحی شناخته شود .در دههی  1850میالدی ،یک پسر
جوان یهودی به طور مخفیانه غسل تعمید داده شده و به
اجبار از خانوادهاش جدا میشود تا به عنوان یک مسیحی
بزرگ شــود .بعد از فاصلهای که بین «لینکولن» و «پل
جاسوسها» افتاد ،اسپیلبرگ دوباره به فلمسازی پرکار
تبدیل شــده ،وی بعد از اکران «بیافجی» در تابستان
امسال و آمادهسازی «بازیکن یک آماده» برای اکران در
 2018و معرفی «ایندیاجونز  »5برای سال بعد از آن ،این
روزها مشغول پیشتولید «ربودن ادگاردو مورتارا» است.
در این درام مذهبی که براســاس یــک زندگی واقعی
ساخته میشود ،تاکنون حضور ستارگانی همچون «اسکار
آیزاک» و «مارک رایلنس» قطعی شده است.

جواب سودوکو شماره
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رحمت ـ راحت ـ حر ـ حرم
ـ حیدر ـ حرام ـ حرمت ـ
رای ـ یار ـ دیار ـ دری ـ ریا
ـ مراد ـ مرد ـ مدار ـ امیر
ـ مدیر ـ دیر ـ متر ـ تیار ـ
تیر ـ مری ـ مرید ـ درام ـ
حریت ـ رد ـ در ـ رایت ـ
تار ـ مار ـ امر.
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فلم ســینمایی «به شکل آب» به کارگردانی «گیرمو دل
تورو» پاییز  2017اکران جهانی خود را آغاز می نماید.
گیرمو دل تورو پیش از این فلــم کارگردانی فلم های
هیجانی و تخیلی فراوانی همچون «هزارتوی پن» ،پسر
جهنمی و جنگ اقیانوس» را بر عهده داشته است.
ســالی هاوکینز ،مایکل شــنون ،داگ جونز ،ریچارد
جنکینز و اکتاویا اسپنسر از جمله بازیگرانی هستند که
در فلم جدید دل تورو بازی می کنند.
این فلم داستان خیالی و عاشقانه ای است که در آمریکا

 بازی با کلمات
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میزان

در رابطه با مسایل احساسي منطقي هستيد و ميتوانيد كارهاي نيمه
تمام خود را پايان دهيد .افرادي كه هيچ نقشي در زندگيتان ندارند را
ميتوانيد حذف كنيد و به افرادي كه دوستشان داريد توجه بيشتري
كنيد.

امروز خورشید شما را تشویق میکند که به امور مالی زندگیتان
بپردازید .ایــن امر به خصوص در موردی اهمیتاش بیشــتر به
چشــم میخورد که شما تصمیم گرفته باشــید که دقیق ًا حساب
هزینههایتان را داشته باشــید و برای همه هدیه سال نو بخرید.
اکنون ســعی کنید که روی وضعیت مالیتان کار کنید چون هنوز
فرصت این کار را دارید.

دیگران بیشتر از همیشــه برایتان ارزش دارند .همیشه خودتان به
عنوان فردی متفکر میدانید ،اما همۀ ما گاهی خیلی مغرور میشویم.
فکر میکنم خودتان هم قبول دارید.

 .اگر انرژیتان زیاد است ،فهرستی از کارهایی که باید انجام دهید
تهیه کنید .شــما یکی از برجهای منطقه البروج هســتید که هر
چیزی را که بخواهید ،میتوانید به دست آورید.

دوستان بسيار سرحال هستند و روز شــما را هم شاد و پر از نشاط
ميكنند در حالي كه شما احســاس مي كرديد امروز بايد روز كسل
كنندهاي باشــد .اگر مجرد هســتيد بيرون برويد حتم ًا يك رابطه
احساسي پيدا مي كنيد.

امروز روز ريسك كردن نيست .خورشيد در خانه شما به مركوري
ميپيوندد و گرچه خيلي سر نترس داريد و احتياط را ميخواهيد
به دور بريزيد ولي راجع به آنچه قصــد انجامش را داريد خيلي
مراقب باشيد .ممكن است وسوسه شويد كه يك قمار بسيار بزرگ
انجام دهيد ،ولي يك لحظه به عقب بايستيد و از دور به نتايج آن
نگاه كنيد .مسايل امكان دارد خيلي بد پش بروند.

حمل

ثور

جوزا

سرطان

همــۀ کارها را برای تفریح انجام میدهیــد .آمادهاید تا به خودتان
خوش بگذرانید و دیگران هم دوست دارند با شما همکاری کنند.

اسد

اگر درگير هر نوع اصالحي در محيط خانه و يا معاملهاي راجع به ملك
خود هستيد ،بسيار مراقب باشيد .عميق ًا اين طور به نظر ميرسد كه
همه حقايق به شما گفته نشده و ممكن است شما بدون اينكه بدانيد،
آنها چه قصدي دارند ،تصميــم مهمي اتخاذ كنيد .براي جلوگيري از
انجام كاري كه بعدها منجر به پشيماني ميشود ،بهتر است كمي صبر
كرده و ببينيد كه در طي چند روز آينده چه اتفاقي ميافتد.

سنبله

امروز فکرتان به همه طرف میرود و نمیتوانید ذهنتان را به چیزی
متمرکز کنید .شاید خسته باشــید و موضوع دیگری ذهنتان را به
خود مشــغول کرده است .اگر کار مهمی انجام میدهید خوب آن را
بررسی کنید تا اشتباه نکنید.یا اگر میتوانید به روز دیگر موکلاش
کنید تا تمرکز بیشتری داشته باشید.

عقرب
قوس

جدی

گاهي تنبل و دست و پا چلفتي ميشويد .امروز مراقب وسايل با ارزش
باشيد و اگرنه وسيلهاي را كه براي خريدش زحمت زيادي كشيدهايد،
ميشكنيد .اگر تصميم داريد خانه را تميز كنيد ،اين كار را يك روز
ديگر انجام دهيد ،تنها براي اينكه در امان باشيد.

دلو

امروز بهترین روش برای شناختن یک شخص این است که درباره
موضوعی که هر نفرتــان به آن عالقه داریــد صحبت کنید .از
تفاهم فکری با این شخص لذت خواهید برد و این موضوع بسیار
سازنده و درمانی است که بتوانید افکارتان را با کلمات بیان کنید.
حساستر از همیشه هستید ،بنابراین نزدیک شدن به افرادی که
آنها را به خوبی نمیشناسید ،بسیار راحتتر می باشد.

حوت

همه برای یک جشــن سرحال به نظر میرسند و حتی جذابیت هم
یافت میشود .و شما طبق معمول به نظر میرسید که در قلب جشن
هستید.

2497
 شطرنج 		
نوبت مهره های سفید است ،شما باید با
دو حرکت مهره سیاه را مات کنید.
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کارگردانی «نیل تریفت» (اســترالیا)« ،یک زن و پدر» به
کارگردانی «کریستیانا اولیویرا» (برازیل ،اروگوئه)« ،تمام
مکتب من در دریا غرق میشــود» ساخته «داش شاو»
(امریکا)« ،الپرینس» به کارگردانی «کوبا زکای» (پولند)
و «عجیب وغریبهــا» به کارگردانی «بروس مکدونالد»
(کانادا) میشود.
در بخش « »Kplusنیز فلمهای نیز «دو آیرین» ساخته
«فابیو ماریا» (برازیل)« ،مکتب رابیت :نگهبانان تخم مرغ
طالیی» ساخته «اون فن مانچو-پل» (آلمان)« ،جنوری»
به کارگردانی «داریو ماســکامبرونی» (ارجنتین)« ،سگ
قرمز :آبی واقعی» از «کرو استندرز» (استرالیا)« ،ریچارد
لک لک» ســاخته «توبی جنکل» و رضال معماری (آلمان،
بلجیم ،لوکزامبورگ ،ناروی)« ،تسوروس» ساخته «ماریا
نووارو» (مکزیک) و «کله سنگی» از «ژیانگ ژائو» (چین)
تاکنون معرفی شدهاند.
فهرست کامل فلمهای بخش « »Generationجشنواره
فلم برلین در اواسط جنوری اعالم میشود.

فلم جدید کارگردان «پسر جهنمی»
پاییز  2017اکران میشود

آموختن ـ اداره ـ باقلوا ـ پاغنده ـ تابعیت ـ ثنایا ـ جرعه ـ چرخ ـ حیدر
ـ خنده ـ دغدغه ـ ذاکر ـ رضا ـ زمین لرزه ـ ژنرال ـ ســیما ـ شیردان ـ
صعود ـ ضمانت ـ طغیان ـ ظلمــت ـ عطا ـ غرامت ـ فروگذار ـ قیچی ـ
کوتل ـ گمشده ـ الحول ـ منحصر ـ نهضت ـ وقت یاب ـ هنگامه ـ یار.

 جواب بازی با اعداد
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جشنواره فلم «برلین» از اولین فلمهای حاضر در بخش
«( »Generationنسل) این رویداد سینمایی رونمایی
کرد.
به نقل از سایت رسمی جشــنواره فلم برلین ،چهلمین
دوره از بخش « »Generationیا «نســل» جشنواره
فلم برلین کــه ویژه فلمهای مرتبط با موضوعات کودک
و نوجوان اســت ،اولین فلمهای حاضر در این بخش را
در دو زیرشــاخه «( »Kplusکودکان  4سال به باال) و
«( »14Plusنوجوانان  14سالژ به باال) را منتشر کرد.
در بخش « ،»14Plusامســال نمایش ویژه فلم مستند
«در جــاده» ســاخته «مایکل وینترباتــم» کارگردان
انگلیســی فلم افتتاحیه خواهد بود و ســایر فلمهایی
که تاکنون اعالم شده شــامل «تقریبا بهشت» ساخته
«کارول سالتر» (بریتانیا)« ،بوسههای پروانهای» ساخته
«رافائل کاپلینسکی» (بریتانیا)« ،آنهایی که در میانه راه
انقالب میکنند تنها قبر خود را میکنند» ساخته «ماتئو
دنیس» و «ســیمون الووی» (کانادا)« ،موزیکال امو» 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.
 10 کلمه :خوب
 20 کلمه :متوسط
 30 کلمه :عالی
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قلعه را در خانه  H 6حرکت دهید.
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و در خالل جنگ سرد روی می دهد.
بعد از شکست نســبی «قلهای به رنگ خون» در گیشه،
دل تورو با یک فلم فانتزی دیگر برگشته است .جزئیات
بیشــتری از فلم منتشر نشده ولی گفته میشود داستان
عشق یک زن و یک مردماهی خواهد بود.
دل تورو عالوه بر این فلم این روزها پیش تولید سه فلم
دیگر را نیز در دســت دارد .پینوکیو ،پســرجهنمی  3و
جنگ اقیانوس  2نام آثاری اســت که وی برای تولید آنها
اقدام کرده است.

هدیه کریسمس
«رولینگ» به طرفدارانش

«جی.کی رولینگ» در صفحه اجتماعــی خود از نگارش دو
رمان جدید خبر داد.
به نقــل از گاردین« ،جی.کی رولینگ» ،نویســنده مجموعه
کتابهای پرطرفدار «هری پاتر» در آستانه سال نوی میالدی
در صفحــه توئیتر خود اعالم کرد که در حال نگارش دو رمان
جدید است.
این نویسنده انگلیســی اعالم کرد یکی از این رمانها با نام
خوش به عنوان نویســنده ودیگری با نام هنریاش «رابرت
گالبریث» از مجموعه رمانهای کارآگاهی منتشر خواهد شد.
«رولینگ» که جزئیات زیادی درباره دو رمان جدیدش فاش
نکرد ،تائید کرد که یکی از این دو رمان زودتر منتشر خواهد
شد.
«رولینگ» در  ۲۰۱۶سال پرمشــغلهای را پشت سرگذاشته
اســت ،فلم جدید برگرفته از کتابهــای «هری پاتر» یعنی
«هیوالهای خارقالعاده و زیستگاه آنها» که خودش نگارش
فلمنامه آن را نیز بر عهده داشــت اکران شد و تاکنون بیش
از  ۴۷۳میلیون دالر در سینماهای جهان فروش داشته است،
ضمــن این که نمایش ««هری پاتر و فرزند نفرینشــده» که
«رولینگ» یکی از نویســندگان آن بود نیز در «تئاتر وست
ا ِند» لندن به روی صحنه رفت.
«رولینگ» پس از اســتقبال فراوان مخاطبانش ،نمایشنامه
«هری پاتر و فرزند نفرینشده» را نیز روانه بازار شد و از سوی
خوانندگان ،عنوان هشــتمین قسمت این مجموعه رمانهای
«هری پاتر» را دریافت کرد.
«هری پاتر و سنگ جادو»« ،هری پاتر و تاالر اسرار»« ،هری
پاتــر و زندانی آزکابان»« ،هری پاتر و جام آتش»« ،هری پاتر
و محفل ققنوس»« ،هری پاتر و شاهزاده دورگه» و «هری پاتر
و یادگاران مرگ» هفت کتاب رسمی منتشر شده از مجموعه
رمانهای تخیلی«هری پاتر» هســتند و تاکنون هشت فلم
نیز بر اساس این رمانها ســاخته شده که به فروشی بالغ بر
 ۸.۲میلیارد دالر دست یافتند تا با پیشی گرفتن از مجموعه
«جیمزباند» در مکان نخســت پرفروشترین سری فلمهای
تاریخ سینما قرار بگیرند.

«شهر ستارهها» با صدای
رایان گاسلینگ

تا به این لحظه که پیشبینیها حاکی از موفقیت گســتردهی
«الال لند» در اسکار و دیگر جشنهای سینمایی سال است.
فلم موزیکالی کــه دل همه را برده و یــادآور عصر طالیی
موزیکالهای هالیوودی است.
«الال لند» ساختهی جدید دیمین شزل کارگردان جوانی است
که دو سال قبل با «ویپلش» حسابی درخشید و امسال با فلم
جدیدش گام بزرگی را برداشته .رایان گاسلینگ و اما استون
در فلم نقش زوج موزیسینی را ایفا کرده اند.
یکــی از ترانههای فلم که نامزد جایزه گلدن گلوب شــده و
احتماال مدعی اسکار هم خواهد بود« ،شهر ستارهها» است.
قطعهای کــه در فلم چند اجرای مختلــف دارد و تم اصلی
موسیقی فلم را در بر میگیرد.
ســرزمین ال ال (بــه انگلیســی )La La Land :یک فلم
آمریکایی در ســبک درام و فلم موزیکال به نویســندگی و
کارگردانی دیمین شزل است .در این فلم بازیگرانی همچون
رایان گاسلینگ ،اما اســتون ،جی .کی .سیمونز ،جان لجند،
رزمری دویت و میگن فی ایفای نقش میکنند.
داســتان فلم در زمان حال و در شــهر لس آنجلس روایت
میشود ،و درباره رابطهای عاشــقانه میان سباستین (رایان
گاسلینگ) یک پیانیست جاز ،و میا (اما استون) هنرپیشهای
آرزومند است.

