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«فروشنده»نامزدجوایزفلم
آسیاشد

فلم «فروشنده» ساخته اصغر فرهادی در شاخه بهترین
فلمنامه نامزد جوایز فلم آسیا ( )AFAشد.
به نقل از ورایتی ،نامزدهای جوایز فلم آســیا در کشور
هانگ کانگ در حالی اعالم شــدند که فلم «خدمتکار»
از کوریایجنوبی ســاخته «پارک چان ووک» با نامزدی
در شش شاخه پیشتاز این رویداد سینمایی است و فلم
«فروشنده» نیز در شاخه بهترین فلمنامه شانس کسب
جایزه دارد.
اغلب نامزدهای جوایز امسال فلم آسیا چون دورههای
پیشین از کشورهای شرق و .جنوب شرقی آسیا هستند
و تنها از هند یک فلم در بخــش بهترین بازیگر نقش
مکمل و از ایران اصفر فرهادی در شاخه فلمنامه نامزد

جایزه هستند.
پس از فلم «خدمتکار» ،فلم «من مادام بوواری نیستم»
به کارگردانی «فنگ ژیائوجانگ» در پنج بخش شــامل
بهتریــن فلــم ،کارگردانی و بازیگر زن نامزد کســب
جایزه اســت .در بخش بهترین فلم جوایز فلم آســیا
فلمهای «شــیون» و «عصر سایهها» از کوریای جنوبی،
«هارمونیــوم» از جاپان و «خدا به همــراه» از تایوان و
«من مادام بواری نیستم» نامزدهای جایزه بهترین فلم
هستند .اصغر فرهادی که در سال  ۲۰۱۲با فلم «جدایی
نادر از سیمین» موفق به کسب جایزه بهترین فلم جوایز
فلم آسیا شد ،امسال با فلم «فروشنده» تاکنون به جمع
 ۹نامزد بهترین فلم خارجی جوایز اسکار راه یافته است.

معرفی  ۵انیمیشن برتر سال

انجمن جلوههای تصویری آمریکا دیشــب اســامی
نامزدهای خود را برای پانزدهمین ســال اهدای جوایز
برترینهای سال معرفی کرد.
انجمن جلوههای تصویری با اعالم نامزدهای امسال خود
برای بهترین جلوههای تصویری سال « ،۲۰۱۶بازی تاج و
تخت» را با  ۱۱نامزدی در بخش تلویزیون از هر محصول
دیگری از این زمینه شایســتهتر دانست و «سرکش:
داســتانی از جنگهای ستارهای» را نیز با هفت نامزدی
در بخش سینمایی در راس امیدداران جای داد.
نامزدهای پانزدهمین جوایز ســاالنه انجمن جلوههای
تصویری ( )VESدر  ۲۴بخش معرفی شدند.
«داکتر استرنج»« ،جانوران شــگفتانگیز و زیستگاه
آنها»« ،خانــه میس پرگرین بــرای بچههای عجیب و
غریب» « ،سرکش» و «کتاب جنگل» پنج فلمی هستند
که در بخش جلوههای ویژه فتورئال ســینمایی نامزد
شــدهاند .در بخش انیمیشــن «در جستجوی دوری»،
«کوبو و دو رشته ســیم»« ،موآنا»« ،شازده کوچولو» و
«زوتوپیا» نامزد هستند.

خالق جنگ ستارگان

نامزدی در بخش دســتاوردهای ویژه انیمیشنی در فلم
فتورئال نیز شامل «جانوران شــگفتانگیز و زیستگاه
آنها»« ،ســرکش :داســتانی از جنگهای ستارهای»،
«کتاب جنگل» در دو بخش شــاه لویی و شــیر خان و
«وارکرافت» شدهاست.
دســتاوردهای ویژه انیمیشــنی در اثــری تجاری،
دســتاوردهای خالقانــه محیط زیســتی در فلم بلند
فتورئال ،دســتاوردهای ویژه بصری سینمایی در یک
پروژه فتورئال ،از دیگر بخشهای ۲۴گانه بودهاند.
این در حالی است که اســکار نیز  ۱۰فلم منتخب برای
کسب اســکار بخش جلوههای تصویری اسکار هشتاد
و نهم را معرفی کرده اســت و «ســرکش :داستانی از
جنگهای ستارهای»« ،کاپیتان آمریکا :جنگ داخلی»،
«جانوران شــگفتانگیز و زیســتگاه آنها» و «کوبو و
دو رشته ســیم»« ،ورود»« ،بیافجی»« ،آب عمیق در
افق» « ،داکتر اســترنج»« ،کتاب جنگل» و «مسافران»
فلمهایی هســتند که در این بخش انتخاب آکادمی را
تشکیل دادهاند.

نام و تاریخ انتشار رمان جدید
«موراکامی» اعالم شد
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هریتیک روشــن یکــی از بازیگران هندی اســت که
مجسمهاش در موزیم مادام توسو قرار دارد.
روشن در سال  2000با سوزان خان ازدواج کرد و در سال
 2014از وی جدا شــد .دو فرزند حاصل زندگی  14ساله
این بازیگر هالیوود با سوزان خان بود.
وی تا به حال  4بار جایزه بهترین بازیگر هندوســتان
را از آن خــود نموده و هم کانون نیز ســال  2017را با
فلم «کابیل» آغاز کرده اســت .کریش  ،ام شــنتی ام ،
میبینمت  ،جودها اکبر ،درخواست  ،بادبادک ها  ،زندگی
روز به روزه  ،دان :۲تعقیب ادامه مییابد  ،مسیر آتش ،
بنگ بنگ و «موهنچو دارو از جمله آثاری هســتند که
روشن در آنها به ایفای نقش پرداخته است.

2279
هـدف

جواب سودوکو شماره
2801

حمل

خارج از اخالق و خصوصيات هميشــگي تان رفتار مي كنيد .در حال
حاضر به موضوع مالي جذب شده ايد و تصميم داريد پروژه اي را اجرا
كنيد.

ثور

امروز محبوبیت خاصی پیدا میکنید و الزم اســت به نکات مثبت
زندگی نگاه کنید .کمی ظاهرتان را تغییر دهید به خصوص اگر مجرد
هستید .همیشــه به خاطر داشته باشید که برخورد اول بسیار مهم
است .اگر متأهل هستید همسرتان کمی حساس است ،بنابراین با او
مهربان باشید و اجازه بدهید که احساساتش را بیان کند.

جوزا

الً
شايد خبر ناخواســتهاي از يك اداره دولتي دريافت كنيد و احتما 
تمايل داريد ،آن را براي همه بيــان كنيد .به جاي آنكه مضطرب و
نگران باشــيد ،با يك فرد با تجربهتر ،مشــورت كنيد؛ زيرا اين كار
ذهنتان را آرامتر ميكند .زماني كه از حقايق با خبر شويد ،راحتتر
ميتوانيد آرامش بيابيد .حتم ًا امشب بيرون برويد.

سرطان

دوســتان جدیدی پیدا میکنید؛ زیرا تحت تأثیــر ایدهها و عقاید
جدید هستید ،همچنین مثبت میاندیشید .آماده هر چیزی هستید
و اینطور هم نشان می دهید.

اسد

امروز ستارگان بيانگر اين هســتند كه شما بسيار حساس شدهايد
و به راحتي آزرده ميشــويد .اين طور به نظر ميرســد كه غرور
شيرانه شما ،به شــما اجازه بيان اين مطلب را نميدهد واگر كسي
شــما را نپذيرد يا ناراحت كند ،ناراحتي خود را بروز نداده و در خود
ميريزيد .متأسفانه اين بدين معناســت كه شما مايليد كه اهميت
بيش از حد به هر چيزي بدهيد .سعي كنيد تعادل را برقرار كنيد.

شخصی به شما کم توجهی می کند اما الزم نیست نگران باشید .غریزه
به شما میگوید که این فرد را ترک کنید تا بیشتر از این اذیت نشوید.
غرورتان را کنار بگذارید و مشکالتتان را با این فرد حل کنید.

2601
2243
2291

علی ـ عــدل ـ عادل ـ
عدالــت ـ عالی ـ عید ـ
دعا ـ عیــادت ـ عدیل
ـ عاید ـ عــادی ـ عدم
ـ عیال ـ اعــم ـ میعاد
ـ عمــل ـ عامل ـ علم ـ
عالم ـ تعلیــم ـ تعلم ـ
علت ـ عادت ـ متعال ـ
عمید ـ داعی ـ متعدی ـ
تعادل ـ معتدل ـ تعامل ـ
عالمت.

سنبله

یک روز پیش از تولد  ۶۸ســالگی «هاروکی موراکامی»
اعالم شــد کتاب جدید این نویسنده سرشناس جاپانی
در روز  ۲۴فبروری روانه کتابفروشیها میشود.
«آسوشــیتد پرس» نوشــت« :هاروکــی موارکامی»
داستاننویس جاپانی اســت که انتشار هر کار جدید او
بازتاب بینالمللی دارد .ناشراو اینبار اعالم کرده نام کار
جدیدش «قتل یک فرمانده شــوالیه» است و این کتاب
در تاریخ  ۲۴فبروری در جاپان توزیع میشود.
«شینچوشا» ناشر کتابهای این نویسنده هنوز درباره
ترجمه و بازار بینالمللی ایــن رمان اظهارنظری نکرده
اســت .با این حال او اشاره کرده که کار جدید نویسنده
«جنگل ناروژی» ،رمان بلندی اســت و در دو جلد روانه
بازار میشود« .قتل یک فرمانده شوالیه» که  ۲۰۰۰صفحه
دارد ،چهاردهمین رمان او به حساب میآید.
»هاروکی موراکامی» بیشتر کتابهایش را به ســبک
ســوررئال به نگارش درآورد ه است و آثارش تاکنون به
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بیش از  ۵۰زبان برگردانده شــدهاند .هر ســال نام این
نویسنده به عنوان یکی از نامزدهای نوبل ادبیات بر سر
زبانها میافتد ،اما او هنوز موفق به کســب این افتخار
نشده است .این چهره ادبی که متولد  ۱۲جنوری ۱۹۴۹
است  ۶۸سالگی خود را جشــن میگیرد ،نویسندگی
را پس از پایان تحصیالت دانشــگاهی و راهاندازی یک
کلوب جاز در توکیو شروع کرد .رمان عاشقانه «جنگل
نروژی» او که در سال  ۱۹۸۷منتشر و به اثری پرفروش
تبدیل شــد ،او را به عنوان یک ستاره ادبی به شهرت
رساند »۱Q۸۴« .طوالنیترین رمان «موراکامی» است
که سال  ۲۰۰۹در سه جلد به زبان جاپانی چاپ شد.
«ســوکورو تازاکی بیرنگ و سالهای زیارتش» آخرین
رمان منتشرشده اوست که در ســال  ۲۰۱۳روانه بازار
شد و با استقبال زیادی مواجه شد .پس از آن مجموعه
داستان کوتاهی با نام «مردان بدون زنان» در سال ۲۰۱۴
از این نویسنده منتشر شد.

 بازی با کلمات

2514

آتشفشان ـ اتفاق ـ بخشایش ـ پاداش ـ ترکیب ـ ثواب ـ جواهر ـ چنانچه ـ
حتی ـ خواجه ـ دوبالژ ـ ذخیره ـ رایج ـ زمین ـ ژنرال ـ سرود ـ شکارگاه ـ
صیاد ـ ضربات ـ طراوش ـ ظلمت ـ عکاس ـ غیابت ـ فریبا ـ قبایل ـ کاینات
ـ گرماسنج ـ لیوان ـ مدهوش ـ نوین ـ وطواط ـ همانا ـ یاسا.

 جواب بازی با اعداد

جواب هدف

جشنواره برلین

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
 21 کلمه :متوسط
 31 کلمه :عالی

2278

جورج لــوکاس ،خالق جنگ ســتارگان موزیم «هنر روایی»
( )Narrative Artرا در لس آنجلس میسازد.
مســئوالن این طرح میگویند که پس از «تالش و بحثهای
فراوان» این موزیم به جای سان فرانسیسکو در لس آنجلس
ساخته میشود.
ســاخت این موزیم بیش از یک میلیــارد دالر هزینه خواهد
داشت که خود لوکاس آن را تامین میکند.
در این موزیم آثار هنــری و یادگاریهای مجموعه فلمهای
جنگ ستارگان و ســایر فلمهای کالسیک از جمله کازابالنکا
و جادوگر شهر آز به نمایش در می آید.
این موزیم در اکسپوزیشــن پارک و در نزدیکی ســاختمان
موزیم تاریخ طبیعی ،موزیم ســیاهان کالیفرنیا و مرکز علمی
کالیفرنیا بنا میشود.
این موزیم همچنین نزدیک دانشگاه کالیفرنیای جنوبی ،محل
تحصیل جورج لوکاس در دهه  ۱۹۷۰خواهد بود.
لوکاس ابتدا قصد داشــت این موزیم را در شیکاگو بسازد اما
این طرح با اعتراضات محلی روبهرو شد.
سپس مقامات شهری سن فرانسیســکو محلی را در جزیره
ترژر در سن فرانسیسکو پیشنهاد کردند اما نهایتا این شهر
هم نتوانست میزبان این موزیم باشد.
عالوه بر اشیای استفاده شــده در فلمهای جنگ ستارگان،
صدها اثر هنری از مجموعه خصوص جورج لوکاس بالغ بر ۴۰
هزار قطعه در این موزیم به نمایش در خواهد آمد.
لوکاس در سال  ۲۰۱۲امیتاز مجموعه فلمهای جنگ ستارگان
را به قیمت  ۴میلیارد دالر به دیزنی فروخت( .بی بی سی)

«هیو جکمن» در
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رونمایی از فلم جدید

«هرتیک روشن»  43ساله شد

«هرتیک روشن» بازیگر سینمای بالیوود دهم جنوری
سال  2017شمع تولد  43ساله شد.
این بازیگر خوش نقش سینمای هندوستان سال 1974
در شــهر بمبئی هند به دنیا آمد .وی از همان کودکی با
حضور پدرش «راکیش روشــن» در محیطی سینمایی
پرورش یافت.
او می خواست بعد از شــاهرخ خان بهترین هنرپیشه
بالیوود شــود ولی هنوز نتوانسته به این آرزویش دست
پیدا کند.وی بازیگری را در ده ٔه  80میالدی و در هنگامی
که تنها  6سال داشت آغاز کرد .در سال  2000با بازی در
فلم « ”Kaho Naa… Pyaar Haiبه طور جدی وارد
عرص ٔه بازیگری شد.

موزیم یک میلیارد دالری
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میزان

ســعی کنید امروز خیلی ســخت نگیرید چرا که بعضی از افراد
اطرافتان بسیار غیر دوستانه شــدهاند.آنها خیلی واضح پیام را
برای شما میفرستند که در نتیجه شما آزرده و ناراحت می شوید.
ممکن است ناخودآگاه شما بخواهید تا آنجا که ممکن است خود را
از آنها دور کنید تا بیش از آن رنجیده خاطر و ناراحت نشوید ولی
به نظر میرسد شما بیش از آنچه که باید ناراحت شوید ،شدهاید.

عقرب

امروز بسیار صادق هستید .هیچکس نمیتواند شما را از تصمیمتان
منصرف کند.

قوس

امروز شما مركز توجه همه هستيد و از اين موضوع خيلي شاديد.
هر چقدر هم كه از اين توجه لذت ميبريد ،قســمتي از وجودتان
ميداند كه زندگي چيزي ماوراي شكوه و تجمالت است .ولي با اين
وجود ضرري ندارد كه هر چند وقت يكبار خود را غرق در چيزهاي
مورد عالقهتان بكنيد.

جدی

اگــر رازي داريد ،امــروز ميتوانيد آن را فــاش نكنيد .يكي از
جمله کسانی هســتيد كه از عشقهاي پنهاني لذت ميبريد ،اگر
ميخواهيد كه كســي متوجه نشود ،بهتر است روشتان را عوض
كنيد.

دلو

اگر مجرد هستید یا رابطه ای جدی با کسی ندارید امروز این شانس
بزرگ را دارید که با یک شخص خاص مالقات کنید به خصوص اگر
به طور اتفاقی به یک مهمانی بزرگ بروید .اکنون زمانی اســت که
میتوانید هر کار مهمی را با اراده انجام دهید؛ زیرا اکنون در موقعیتی
هستید که میتوانید دنیای خود را به طور کامل عوض کنید.

حوت

یک بازی و هوس خیالی که مانند یک حباب اســت ممکن است
در زندگی ثابت و ماندنی شــده باشــد .اگر مطمئن نیستید که
میخواهید به مرحله بعد بروید باید بلور فرض کنندهتان را پاک
کنید.
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فلم «لوگــن» جدیدترین فلم از مجموعــه فلمهای «مردان
ایکــس» اولین نمایش جهانی خــود را در بخش غیررقابتی
جشنواره برلین  2017تجربه خواهد کرد.
به نقل از سایت جشــنواره برلین« ،لوگن» که دنباله دو فلم
«خاستگاه مردان ایکس :ولورین» ( )۲۰۰۹و «ولورین» ()۲۰۱۳
و دهمین قسمت از مجموعه فلمهای «مردان ایکس» محسوب
میشود ،به کارگردانی «جیمز منگولد» و با بازی «هیو جکمن»
در نقش اصلی در بخش غیررقابتی شصتوهفتمین جشنواره
فلم برلین رونمایی میشود.
فلم «لوگن» کــه در آن بازیگران دیگــری چون «پاتریک
اســتوارت» و «دافنه کین» ایفای نقش میکنند درباره یک
«ولورین» سالخورده است که قدرتهایش رو به تحلیل است.
این فلم پیــش از اکران عمومی خود در مــاه مارچ 2017در
جشنواره برلین به روی پرده میرود.
فلم «شب تنها در ساحل» به کارگردانی «هونگ سانگ سو»
از کوریای جنوبی« ،بار» به کارگردانی «الکس دال ایگلسیا» از
اسپانیا« ،شبهای روشن» ساخته «توماس آرسالن» محصول
آلمان و ناروی« ،یواخیم»به کارگردانی «مارسلو لوپز» محصول
مشــترک برازیل و پرتگال« ،آقای النگ» از «سابو» (جاپان،
آلمان ،هانگکانگ ،چین ،تایوان)« ،بازگشــت به مونتاک» از
« ُولکر شلندروف» (آلمان ،فرانسه ،ایرلند) و «موش وحشی»
ســاخته «جوزف هادر» (اتریش) نیز فلمهایی هستند که به
فهرست بخش رقابتی برلین اضافه شدند.
پیش از این نیز  10فلم به عنوان اولین فلمهای حاضر در بخش
رقابتی برلین معرفی شده بودند.

برادران کوئن سریال
وسترن میسازند

جوئل و ایتن کوئن ،دو برادر سرشناس هالیوود با یک سریال
کوتاه در سبک وســترن وارد دنیای تلویزیون خواهند شد.
قرار است این سریال در سینما هم اکران شود .هنوز مشخص
نشده کدام هنرپیشگان در این سریال بازی خواهند کرد.
بــازار ســریالهای تلویزیونی در ســالهای اخیر به حدی
پرطرفدار و پرفروش شــده ،که پس از وودی آلن و دیوید او.
راسل ،برادران کوئن هم به ساختن سریال ترغیب شدهاند.
به نوشــته مجله «هالیوود ریپورتر» جوئل و ایتن کوئن قرار
است یک ســریال کوتاه بر اساس داســتانی که خود آن را
نوشــتهاند ،کارگردانی کنند .این ســریال به سبک وسترن
ســاخته خواهد شد و «ترانه برای باســتر اسکراگز» (The
 )Ballad of Buster Scruggsنام دارد.
تا بدینجا جزئیات بیشــتری در مورد داستان این سریال و
هنرپیشگانی که در آن ایفای نقش خواهند کرد ،منتشر نشده
است.
برادران کوئن پیشتر با ساخت فلمهای مشهوری چون «جایی
برای پیرمردها نیســت» و «ترو گریت» (شجاعت واقعی) نام
خود را در میان کارگردانان سبک وسترن تثبیت کرده بودند.
ســریال این دو فلمساز پرآوازه قرار اســت توسط شرکت
فلمسازی «آناپورنا» تهیه شود .این شرکت پیشتر در پروژه
ساخت فلم «شجاعت واقعی» با برادران کوئن همکاری کرده
بود.نسخهای از این ســریال برای نمایش در سینما نیز آماده
خواهد شد .هنوز مشخص نیست که سریال برادران کوئن چه
زمان و توسط کدام شبکه پخش میشود( .دویچه وله)

فلمی با منشأ عالقه به
بازی های کمپیوتری

«راه یک آدمکش» (اسیسینز کرید) ،فلم پرحادثه و ماجرایی
جدیدی است که از بازی کمپیوتری پرطرفداری به همین نام
اقتباس شده است .فلم برداشتی معاصر از داستان اصلی گیم
است که در اسپانیای قرن پانزدهم و دوران تفتیش عقاید روی
می دهد .فلم بر محور یک زندانی محکوم به نام کالم لینچ دور
می زند که توسط یک سازمان مخفی ربوده شده و سپس در
بدن یکی از اعضــای این گروه ترور قرن پانزدهمی قرار داده
می شــود .مایکل فاسبندر ،نقش آدمکش یا همان شخصیت
اصلی فلم را ایفا می کند .بازیگر  39ســاله آلمانی – ایرلندی
می گوید« :من با اقتباس سینمایی گیم مخالف نبودم و معتقد
بودم که شــدنی اســت .البته اعتراف می کنم که اطالعات
زیادی هم نداشتم .ولی می دانستم داستان آن هیجان انگیز
و پیچیده است و از عناصر زیادی بهره می برد که می توانند
بخوبی به یک تجربه سینمایی تبدیل شوند ».ماریون کوتیار،
بازیگر فرانســوی فلم هم افزود« :من با بازی کمپیوتری آشنا
نیستم ولی زمینه تاریخی داستان را می دانم که بسیار قوی
و تاثیرگذار است و می دانم کســانی که این بازی را دوست
دارند از زمینه تاریخی آن هم حرف می زنند .جالب است که
بــا این بازیهای کمپیوتری بچه ها به تاریخ هم عالقه پیدا می
کنند ».فلمبرداری «اسیســینز کرید» از تابستان  2015در
مالت ،اسپانیا و لندن انجام شد و دسامبر  2016در آمریکا به
نمایش در آمد.

