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نامزدهایجوایز«بفتا»اعالمشد

آکادمی هنرهای فلم و تلویزیون بریتانیا (بفتا) فهرست
نامزدهای جوایز این رویداد سینمایی را اعالم کرد.
نقل از اسکرین ،فلم «الال لند» ساخته «دمین شزل» در
جوایز گلدن گلوب درخشــش فوقالعادهای داشت ،در
جوایز بفتا  2017نیز با نامزدی در  11شاخه پیشتاز است
و دو فلم «وورد» ســاخته «دنیس ویلنوو» و «حیوانات
شــبانه» از «تام فورد» نیز هر کدام در  9شــاخه نامزد
کسب جایزه معرفی شدند.
«مارتین اسکورســیزی» با فلم «ســکوت» و «کلینت
ایســتوود» با فلم «سالی» دو ســینماگر سرشناسی
هســتند که امســال جایی در میان نامزدهای جوایز
آکادمی فلم وتلویزیون بریتانیا (بفتا) ندارند .فهرســت
کامل نامزدهای هفتادمین دوره جوایز بفتا به شرح زیر
است*:بهترین فلم« :ورود» (دنیس ویلنوو)« ،من ،دنیل
بلیک» (کن لوچ)« ،الال لند» (دیمین شزل)« ،منچستر
کنار دریا» (کنت لونرگان)« ،مهتاب» (بری جنکینز)
*بهترین فلم بریتانیایی« :عزیــر آمریکایی»« ،انکار»،
«هیوالهای شگفتانگیز و زیستگاه آنها»« ،من ،دنیل
بلیک»« ،یادداشتهایی درباره کوری» و «زیر سایه»
*بهتریــن فلم غیر انگلیســی« :دیپان» (فرانســه)،
«جولیتا» (اســپانیا)« ،موســتانگ» (فرانسه)« ،پسر
شائول» (هنگری)« ،تونی اردمان» (آلمان)
*بهترین مستند بلند« :ســیزدهمین» ( آو دوورنای)،
«بیتلز :هشت روز یک هفته» (ران هاوارد)« ،شکارچی
عقاب» (اوتو بل و استیســی ریس)« ،یادداشــتهایی
پیرامون کــوری» (پیتر میدلتون و جیمز اســپینی)،
«وینر» (جاش کریگمن و الیس استاینبرگ)
*بهترین انیمیشــن« :در جســتجوی ُدری»« ،کوبو و
دوتار»« ،موآنا» « ،زوتوپیا»
*بهترین کارگردانی« :دنیس ویلنو» (ورود»« ،کن لوچ»
(مــن ،دنیل بلیک)« ،دیمین شــزل» (الال لند)« ،کنت
لونرگان» (منچســتر کنار دریا)« ،تام فورد» (حیوانات
شبانه)
*بهتریــن فلمنامه اصلی« :اگر ســنگ ببــارد» (تام
شــریدان)« ،من ،دنیل بلیک» (پل الورتی)« ،الال لند»
(دیمین شزل)« ،منچســتر کنار دریا» (کنت لونرگان)،
«مهتاب» (بری جنکینز)
*بهترین فلمنامه اقتباســی« :ورود» (اریک هایسرر) ،
«ستیغ ارهای» (اندرو نایت و رابرت شنکان)«،چهرههای
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پنهان» (تئودور ملفی و الیسون شــرودر)« ،حیوانات
شبانه» (تام فورد)« ،شیر» (لوک دیویس)
*بهترین بازیگر مرد« :اندرو گارفیلد» (ستیغ آرهای)»،
«کیسی افلک» (منچستر کنار دریا)« ،جیک جیلنهال»
(حیوانات شبانه)« ،رایان گاسلینگ» (الال لند)« ،ویگو
مورتنسن» (کاپیتان فنتاستیک)
*بهتریــن بازیگر زن« :ایمی آدامــز» (ورود)« ،امیلی
بالنت» (دختــری در قطار)« ،اما اســتون» (الال لند)،
«مریل استریپ» (فلورانس فاســتر جنکینز)« ،ناتالی
پورتمن» (جکی)
*بهترین بازیگر مرد نقش مکمل« :آرون تیلور جانسون»
(حیوانات شــبانه)« ،دیو پاتل» (شــیر)« ،هیو گرانت»
(فلورانس فاســتر جنکینز)« ،جف بریجز» (اگر سنگ
ببارد)« ،ماهرشاال علی» (مهتاب)
*بهترین بازیگر زن نقش مکمل« :هیلی اسکوایرز» (من
دنیل بلیک)« ،میشــله ویلیامز» (منچستر کنار دریا)،
«نائومی هریــس» (مهتاب)« ،نیکل کیدمن» (شــیر)،
«ویوال دیویس» (حصارها)
*بهترین موســیقی متن« :یوهان یوهانسن» (ورود)،
«میکا لوی» (جکی)« ،جاســتین هورویتز» (الال لند)،
«داســتین اوهالوران» و «هاوشــکا» (شــیر)« ،ایبل
کورزنیوسکی» (حیوانات شبانه)
*بهترین فلمبرداری« :بردفورد یانگ» (ورود)« ،گیلس
ناجنز» (حتی اگر سنگ ببارد)« ،لینوس سندبرگ» (الال
لند)« ،گریگ فریزر» (شــیر)« ،سیموس مکگریوی»
(حیوانات شبانه)
*بهترین تدوین« :ورود»« ،ســتیغ ارهای»« ،الال لند»،
«منچستر کنار دریا»« ،حیوانات شبانه»
*بهترین طراحی صحنه« :داکتر اســترنج»« ،هیوالهای
شگفتانگیز و زیســتگاه آنها»« ،درود بر سزار»« ،الال
لند»« ،حیوانات شبانه»
*بهتریــن طراحی لبــاس« :متفقیــن»« ،هیوالهای
شگفتانگیز و زیستگاه آنها»« ،جکی»« ،الال لند»
* بهترین چهرهپردازی« :داکتر اســترنج»« ،فلورانس
فاستر جنکینز»« ،ســتیغ ارهای»« ،حیوانات شبانه»،
«روگ وان :داستانی از جنگ ستارگان»
*بهتریــن جلوههای ویژه تصویــری« :ورود»« ،داکتر
استرنج»« ،جانوران شــگفتانگیز و زیستگاه آنها»،
«کتاب جنگل» و «روگ وان :داستانی از جنگ ستارگان»

2278
هـدف

جواب سودوکو شماره
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عید ـ غدیر ـ نی ـ غریب
ـ غیــب ـ بیع ـ عیب ـ
دی ـ دیر ـ بید ـ عربی
ـ غیر ـ نبی ـ بین ـ دری.

والت دیزنی در پیش نمایش فلمهای ســال  ۲۰۱۷خود
اطالعاتی کوتاه از فلم پنجــم دزدان دریایی کاراییب:
مــردان مــرده قصــه نمــی گوینــد (Pirates Of The
،)Caribbean: Dead Men Tell No Tales
منتشر کرد که نشان میدهد ،باز هم کاپیتان اسپارو در
مخمصهای جدید گرفتار شدهاست.
در این اطالعات جدید ،باز هم نشــانی از اورالندو بلوم
( )Orlando Bloomکه حضورش در این فلم تایید
شدهبود ،دیده نمیشود.
همچنان اســمی از بازیگران نســبتا مهمــی مانند
جفری راش ( ،)Geoffrey Rushاســتیفن گراهام
( )Stephen Grahamو کوین آر.مکنالی (Kevin
 )R. McNallyدر جزییات جدید فلم دیده نمیشود.
در فلم جدید ،کاپیتان جک اســپارو با بازی جانی دپ
که نمــادی از محبوبترین و بزرگترین ضدقهرمانهای
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تاریخ سینماســت ،دوباره در ماجراجویی بزرگ حضور
یافتهاست و باز هم بادهای بدشانسی به شدت به سمت
کاپیتان جک اسپارو میآیند.
در این ماجراجویی پرهیجان کاپیتان ســاالزار با بازی
خاویر باردم ( )Javier Bardemاز دشــت شیطان
فرار میکند و قســم میخورد که تمام دزدان دریایی را
از بین ببرد .حاال تنها راه نجات کاپیتان اسپارو استفاده
از عصای سه دندانهای پوسایدون است .اما مشکلی که
کاپیتان برای به دست آوردن آن دارد ،این است که باید
با یک دریانورد لجباز ســلطنتی به نام کارینا اسمیت با
بازی کایا اســکادالریو ( ،)Kaya Scodelarioهم
پیمان شــود .او حاال با کشتی قدیمی خودش در دریاها
باید برای جان خودش بجنگد .فلم Pirates Of The
 Caribbean: Dead Men Tell No Talesدر
 ۲۶می سال  ۲۰۱۷به سینماها میآید.

 بازی با کلمات
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آرام بخش ـ اســباب ـ بازداشتگاه ـ پویان ـ تشریف ـ ثبور ـ جهانگشا ـ
چاپلــوس ـ حویج ـ خنک ـ دکالمه ـ ذخیره ـ رازق ـ زبانزد ـ ژنده پوش
ـ ســاغر ـ شیراز ـ صوفی ـ ضریب ـ طوال ـ ظروف ـ عریض ـ غمخوار ـ
فرخار ـ قاره ـ کافی ـ گراف ـ لعل ـ مفید ـ نخســت ـ ورزش ـ همدرد ـ
یتیم.
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میزان

حمل

امروز خوب نيست از همســرتان انتقاد كنيد؛ زيرا عصبانيت او روز
شما را خراب ميكند .پيش از آنكه نظري در مورد رفتار وي بدهيد
زمان را بسنجيد.

ثور

در مورد مسایل کاری امروز شرایط متغییر است .بنابراین الزم است
تا جایی که امکان دارد انعطاف پذیر باشــید .از کار زیاد فرار نکنید،
اما برای انجام آن هم داوطلب نشوید .اگر قرار است در مورد موضوع
مهمی صحبت کنید ســعی کنید حتی دروغ مصلحتی هم نگویید؛
زیرا به ضررتان تمام میشود.

جوزا

افراد جالب و جديدي وارد زندگيتان ميشــوند كه يا در محل كار،
يا در روابط اجتماعي با آنها رو به رو ميشــويد .مراقب باشيد؛ زيرا
حداقل يك نفر به شما كمك ميكند تا آرزوهايتان برآورده شود.

سرطان

نهایت ســعی خود را بکنید و به جلو پیش بروید و در این صورت
دلیل خوبی برای این که از خود رضایت داشــته باشید ،خواهید
داشــت .شما بســیار رقابت کننده و مؤثر شدهاید و دست به هر
کاری که میزنید عالی پیش خواهد رفت .اگر میخواهید در جلسه
و یا مصاحبهای شرکت کنید ،تأثیر بسیار خوبی خواهید گذاشت.

عقرب

امروز خوش شانسی با شماست و همه کارها به خوبی پیش میرود.
اگر در گذشته در رقابتی شکست خوردهاید ،اکنون با تغییر طرز
فکرتان حتم ًا در همان رقابت موفق میشوید.

قوس

امروز يك درگيري كوچك بين زندگي شــخصي و حرفهاي شما
پيش ميآيد .خبر خوب اين اســت كه راه حلــي در دو قدمي
شماست ،ولي در صورتي كه همه مايل باشند كه بنشينند و سعي
كنند اختالفات را از بين ببرند .گرچه به نظر غيرممكن ميرســد
ولي شما ميتوانيد آنرا عملي سازيد.

جدی

تصوری که برای آینده دارید ،لحظه به لحظه تغییر میکند .البته تغییر
اهداف بسیار عالی است .اگر یک لحظه چیزی به شما الهام شود بهتر
است که ساعتها بنشینید یک جا و به موضوعی فکر کنید.

امروز وقتي براي استراحت نداريد .يكي از اعضاي خانوادهتان در
رابطه با يك طرح يا ايدههاي پول ساز فوقالعاده خوشحال است.
آنها از شــما ميخواهند كه در اين پروژه شركت كنيد اما مطمئن
نيستيد.

به عنوان يك شــير ،شما قلب بزرگي داريد و نميتوانيد عواقب اين
خوش قلبي را از ديگران مخفي نگه داريد .امروز احســاس شديدي
به شــخصي داريد و از حد و اندازه خارج ميشويد تا عشق خود را
به او نشان دهيد .حتي ممكن است در زمان الزم ،او را مورد حمايت
معنوي خود قرار دهيد .اگر منتظر شنيدن اخباري راجع به پروژههاي
خانگي خود هستيد ،كارها يك قدم به جلو خواهند رفت.

دلو

اسد

سنبله

امروز بســیار منطقی فکر میکنید.دوســت دارید از لحظاتتان
اســتفاده کنید .کارهای خود را برنامه ریزی کنیــد .میتوانید به
نقشههای آینده فکر کنید .ایدهای مفید و سازندهای دارید.

امروز ستارگان نشان میدهند که شاید بعضی از شماها قراردادهای
پر سودی را امضاء کنید و یا ارتقا ء رتبه پیدا کنید و یا کار جدیدی
مییابید .همچنان به شما پیشنهاد یک سفر کاری را بدهند و این
میتواند هم از نظر مالی و هم از نظر شغلی مفید باشد.

حوت

«سه بیلبورد خارج از
ایبین میسوری»شد

فلم سینمایی «سه بیلبورد خارج از ایبین میسوری» ساخته
مارتین مک دونا فلمنامه و نمایشــنامه نویس مطرح جهان
پاییز امسال در امریکا اکران خواهد شد.
پیتر دینکلج بازیگر مطرح سریال «بازی تاج و تخت» که این
روزها درگیر بــازی در فصل هفتم این مجموعه بوده از جمله
بازیگرانی است که در این فلم به ایفای نقش پرداخته است.
وودی هارلســون ،ابی کورنیش ،سام راکول و فرانسیس مک
دورماند از دیگر بازیگرانی هســتند که در این فلم بازی می
کنند.
مادری با ســماجت و وســواس زیاد در پی به دام انداختن
دخترش است ،او در این راه با رئیس پلیسی با نام بیل ویلوبی
مواجه می شود ،شخصی که خود نیز اعتقاد زیادی به اجرای
دقیق و منظم قانون ندارد.
این فلمنامه و فلم اتفاقی خواهد بود که چندین ســال است
عالقه مندان آثار محدود سینمایی و نمایشنامه های مارتین
مک دونا در انتظار آن بودند.
«میسوری» اثر دیگری از خالق فلم های قابل مالحظه ای چون
«در بروژ» و «هفت روان نژند» اســت که مراحل پس از تولید
را به پیش می برد و یکــی از کنجکاو کننده ترین آثار 2017
خواهد بود و دلیل آن تنها در گرو خالق خالق و صاحب سبک
آن مارتین مک دونا است.

والت دیزنی اطالعات جدیدی از
«دزدان دریایی کاراییب »5منتشر کرد نویسندهای که نوشتن را

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

 جواب بازی با اعداد

ت
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م

تخت» درگیر

«همه چیز» /دیوید اُریلی/آمریکا ،ایرلند
«تو چیزهایــی را میبینی» /باربارا واگنــر ،بنجامین
دبورسا /برازیل
«یک فلم تابستان» /امانوئل ماره /فرانسه ،بلجیم
«خارج از فصل» /سابرینا کامپوس /ارجنتین
«سه شــنبهها ماهیگیری نمیکنند» /لوکاس مارکست،
مارسل اودنباخ /آلمان
«هیوا» /ژاکلین سانتزو /یونان
«شوخیهای مصنوعی» /گالریل آبرانته /پرتگال
«بگذار آن رویا بسوزد» /رینر کولبرگر/آلمان
«ستاره دنبالهدار» /ویکتور لیندگرن /سویدن
«مارتین گریه میکند» /جاناتان وینل /فرانسه
«خانم هولوکاست»/میشلینا موزالیک /پولند ،آلمان
« /»Monangambeeeسارا مالدورور /الجزیره
«برادر اختاپوس» /فلورین کونرت /آلمان
«شکار خرگوش» /پاتریک برسنان /آلمان ،هنگری
«خیابان مرگ» /کرم حسین /لبنان ،آلمان
شصتوهفتمین جشــنواره بینالمللی فلم برلین از  ۹تا
 ۱۹فبروری در آلمان برگزار میشــود و امسال ریاست
هیأت داوران بخش رقابتی جشــنواره را «پل ورهوفن»
کارگردان هالندی برعهده دارد.

 23فلم از  19کشور چهان برای کسب جایزه خرس طالی
بهترین فلم کوتاه جشنواره برلین  2017رقابت خواهند
کرد.
به نقل از سایت رسمی جشــنواره فلم برلین ،در بخش
فلم کوتــاه برلیناله ،فلمها عالوه بر اعطای جایزه خرس
طالیی بهترین فلم ،جایزه خــرس نقرهای و همچنین
جایزه  20هزار یورویــی آئودی نیز به برگزیدگان اعطاء
میشود.
هیات داوران بینالمللی بخش فلم کوتاه جشنواره برلین
 2017شامل «کریستین یانکوفسکی»« ،کیمبرلی درو» و
«کارلوس نونز» است.
فهرســت کامل آثار بخش فلم کوتاه شصتوهفتمین
جشنواره برلین در زیر آمده است:
«پیش از پرواز» /الورنس بونوین /سوئیس
«پسری از » /H2هلن یانوفسکی /فلسطین
«شهرهای مرتفع جمجمه» /ژائو ساالویزا/پرتگال
«قنطورس» /نیکالس سوارز /ارجنتین
«شهر کوچک» /دیهگو کاستا /پرتگال
«تیر خالص» /سالومه الماس /پرتگال
«صدف گریان» /وینسنت توی /کانادا
«خیالبافی در علفزار» /استبان آرانگوئز جولین /مکزیک

 بازی با اعداد

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

جواب هدف

فهرست فلمهای کوتاه جشنواره
برلین اعالم شد

بازیگر «بازی تاج و

تغییرات صرف ًا به خاطر آن غالب ًا بهترین انتخاب نیست .هر چند
چند سال اخیر به شما نشــان داده است که علم کردن گذشته
مانند یک توپ و زنجیر عمل میکند شــما ممکن است در آینده
نزدیک اشتباه کنید.
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از موسیقی یاد گرفت

خوانندگان حرفهای کتاب از پیوند ریشــهدار داســتانهای
هاروکی موراکامی با هنر موسیقی خبر دارند ،اما شاید ندانند
او نویسندگی را از دنیای موسیقی یاد گرفته و چند سال پیش
کتابی در اینباره نوشته است.
«اسکرول» نوشت :زمانی که «موراکامی» تصمیم گرفت متن
صحبتهای ســالهای  ۲۰۱۰و  ۲۰۱۱خود با «ســیجی اوزاوا»
موسیقیدان مشهور ،را به یک کتاب تبدیل کند ،موفقیت این
اثر از پیش تضمین شــده بود .کتاب «کامال درباره موسیقی»
اثــری جذاب و گیرا دربــاره اهمیت موســیقی و چگونگی
الهامبخش بودن آن برای «هاروکی موراکامی» مشــهورترین
نویسنده حال حاضر کشور جاپان است.
«ســیجی اوزاوا» مثل «موراکامی» در دنیای ادبیات ،یکی از
چهرههای شناختهشده موسیقی کالسیک جهان است .او به
مدت  ۲۹سال مدیر ارکستر سمفونی بوستون بوده و رهبری
ارکستر سمفونیهایی در تورنتو و سانفرانسیسکو و شیکاگو
را بر عهده داشــته اســت .این هنرمند پس از چندین دهه
فعالیت در عرصه موســیقی ،ناگهان از ابتالی خود به سرطان
مری مطلع شد .بیماری او با یک عمل جراحی و سپس وقفهای
برای بهبودی ،همراه بود .این درست زمانی بود که «موراکامی»
تصمیم گرفت از قالب یک هوادار گمنام که «اوزاوا» تنها نامش
را از دخترش شنیده بود ،خارج و با موسیقیدان محبوبش وارد
گفتوگو شود.
پس از آن بود که این دو با هم مالقات کردند و یک بعدازظهر
را به گوش دادن آثاری از «گلن گولد» و «میتســوکو اوچیدا»
سپری کردند و همانجا «اوزاوا» متوجه شد «موراکامی» تنها
عاشق موسیقی نیست ،بلکه موسیقی را میفهمد.
همه میدانند که «هاروکی موراکامی» پیش از اینکه به عنوان
یک پدیده در جهان ادبیات به شهرت برسد ،مالک یک کلوب
جاز به نام «پیتر کت» در توکیو بوده است .با وجود اینکه او
یک شنونده مشتاق و مجموعهدار آلبومهای مختلف موسیقی
است و مدام در کنســرتها و اپراهای کالسیک حضور پیدا
میکند ،همیشــه خود را به عنوان یک شنونده غیرحرفهای
موسیقی خطاب میکند .او خود بر این عقیده است که دههها
طول کشیده تا ظرافتهای موسیقی را درک کند و دانش فنی
او از این هنر محدود است.
واقعیت این اســت که رابطه «موراکامی» با موسیقی همیشه
دربردارنده تعهد و نظم بوده و گوشــههایی از آن تقریبا در
تمام کتابهایش قابل مشــاهده اســت .برای مثال نه تنها
یکــی از اولین رمانهای او با الهام گرفتــن از کاری از گروه
«بیتلز»« ،جنگل ناروی» نامگذاری شــده ،بلکه یکی از آثار
«لئوس یاناچک» آهنگساز چکی ،نقش مهمی در کتاب ۹۲۸
صفحهای او یعنی « »۱Q۸۴ایفا میکند« .اسکات مزلو» درباره
این رماننویس جاپانی گفته است که خواندن کارهای او مثل
باال و پایین کردن لیست ترانههاست.
اما «کامال درباره موسیقی» کتابی تنها درباره موسیقی نیست
و به مقایسه ترانهها و اجراهای مختلف از دیدگاههای متفاوت
میپردازد .در این کتــاب «موراکامی» اعتراف میکند که در
کنــار «اوزاوا» نوعی خودآگاهی را تجربه میکند .او خاطرات
خود از کنســرتهای «اوزاوا» و حس تحسین خود را شرح
میدهد« .موراکامی» نوشته اســت« :اوزاوا» فردی است که
تمــام انرژی خود را روی کارش متمرکز میکند و زمانی که از
آن فاصله میگیرد ،به یک وقفه نیاز دارد.
«موراکامی» درســت مثل داســتانهایش ،در این کتاب هم
نمیخواهد عشق و عالقه و درک خود نسبت به موسیقی را به
خواننده القا کند ،اما مسلما تماشای دیدگاه و تفسیر او از یک
آهنگساز بخصوص برای خوانندگان جذاب است.
«اوزاوا» در «کامال درباره موسیقی » به مراحل ابتدایی کارش
و داســتانهایی از زندگی خود در دهــه  ۱۹۶۰در نیویورک
میپردازد و «موراکامی» درست شــبیه یک مصاحبهکننده
حرفهای ،میان حرفهــای او اظهارنظر و مســیر گفتوگو
را تعیین میکنــد .در واقع تفســیر «موراکامی» از زندگی
موســیقایی «اوزاوا» نیز در جای خود مسئلهای شگفتانگیز
است.
در بخشی از کتاب« ،اوزاوا» میگوید« :دارم از صحبت کردن
راجع به موســیقی با تو لذت میبرم و دلیلش این اســت که
دیدگاه تو با من خیلی متفاوت اســت .همین تفاوت است که
این مکالمه را برای من به یــک تجربه برای یادگیری تبدیل
کرده؛ تجربهای تازه و غیرمنتظره ».در یکی دیگر از فصلهای
کتاب ،نویسنده «سوکورو تازاکی بیرنگ و سالهای زیارتش»،
درباره تأثیر موســیقی روی حرفه نویســندگیاش صحبت
میکند و به «اوزاوا» توضیح میدهد که چگونه ریتم ،جریان
کلمات را کنترل میکنــد .او در اینباره میگوید« :هیچکس
به من نوشــتن را یاد نداده .من هرگز دربــاره تکنیکهای
نویسندگی آموزش ندیدهام .پس چگونه یاد گرفتم بنویسم؟
از گوش دادن به موسیقی .و مهمترین چیز در نوشتن چیست؟
ریتم .هیچکس نمیخواهد نوشتههای تو را بخواند مگر اینکه
ریتم داشته باشند .نوشته باید یک حس ریتمیک قوی را در
خواننده ایجاد کند و او را به سمت جلو ببرد».

