پنج شنبه  7دلو 1395

4

January 26 ,2017

از طوالنیترین فلم تاریخ تا خانوادهای که  ۹۰نامزدی اسکار دارد

اعالم نامزدهای اســکار  ۲۰۱۷با ســورپرایزها ،ثبت
رکوردها و نکات جالبی همراه بود.
به نقل از ورایتی ،تفاوت اصلی اعالم نامزدهای امســال
جوایز اســکار پیش از آن که مربوط به نامزدها باشد،
بیشتر به شــیوه جدید اعالم نامزدها مربوط میشد که
بر خالف ُسنت دیرین برگزاری نشست خبری در سالن
«ساموئل گلدوین» واقع در مقر اصلی اکادمی اسکار در
لسآنجلس ،امسال این رویداد به صورت برنامهای ضبط
شده تنها به صورت آنالین در وبسایت آکادمی ،سایت
یوتوب و همچنین چندین شــبکه تلویزونی پخش شد
و فهرســت نامزدها به سرعت و در کمترین زمان اعالم
شد.
* فلــم «الال لند» موفق شــد تمام رقبــای خود را با
نامزد شــدن در  ۱۴بخش از جوایز ســینمایی اسکار
شکســت دهد و به رکورد دو فلم «تایتانیک» ()۱۹۹۷
و «همهچیز درباره ایو» ( )۱۹۵۰برســد که آنها نیز ۱۴
نامزدی اسکار کسب کرده بودند .در زمینه کسب جوایز
اســکار «تایتانیک» در کنار فلمهای «بن هور» ()۱۹۵۹
و «ارباب حلقهها :بازگشــت پادشاه» با کسب  ۱۱جایزه
رکورددار هستند.
* مستند «اُ.جی:ساخت آمریکا» با مدت زمان  ۷ساعت
و  ۴۷دقیقه ،طوالنیترین فلمی است که در تمامی ادوار
جوایز سینمایی اسکار نامزد کسب جایزه شده است.

*پس از دو سال بیاعتنایی به بازیگران رنگینپوست،
امســال  ۳۷درصد از نامزدهای شاخههای بازیگری از
سیاهپوستان هستند که از آن جمله میتوان به «دنزل
واشنگتن» (حصارها) و «اوکتاویا اسپنسر» (چهرههای
پنهان) اشــاره کرد و آکادمی به خوبی به وعده افزایش
تنوع نژادی عمل کرد.
*«تومــاس نیومن» امســال برای نــگارش فلمنامه
«مســافران» برای چهاردهمینبار نامزد جایزه اسکار
شد .اعضای خانواده «نیومن» شامل «آلفرد»« ،لیونل»،
«امیــل»« ،توماس»« ،دیوید» و « َرنــدی» در مجموع
تاکنون  ۹۰بار نامزد جایزه اســکار شدهاند تا خانواده
«نیومن» پرافتخارترین خانواده در عرصه جوایز اسکار
باشد.
* فلم «تنا» اولین فلم محصول سینمای استرالیاست که
به جمع نامزدهای نهایی شاخه بهترین فلم غیرانگلیسی
راه مییابد.
*«الال لند» اولین فلم موزیکال با موسیقی و فلمنامهای
اصلی اســت که پس از دو فلم «تمــام جاز» ( )۱۹۷۹و
«لنگرها را بکشــید» ( )۱۹۴۵نامزد اسکار بهترین فلم
میشود.
*فلم «دِدپول» با بازی «رایــان رینولدز» که برای آن
شــانس زیادی برای قرار گرفتن در میــان نامزدهای
بهترین فلم متصور میشد ،به طور کلی مورد بیاعتنایی

اعضای آکادمی اسکار قرار گرفت .در حالیکه اگر این فلم
نامزد اسکار بهترین فلم میشد ،اولین فلم ابرقهرمانی
تاریخ بود که به چنین جایگاهی دست مییابد؛ اما این
فلم در نهایت حتی نتوانســت یک نامزدی فلم «جوخه
انتحار» (چهرهپردازی) و «دکتر اســترنج» (جلوههای
ویژه بصری) را نیز کسب کند.
* اگرچه فلم «وورد» توانست در  ۸شاخه نامزد اسکار
شود ،اما «ایمی آدامز» ستاره این فلم که تاکنون پنجبار
نامرد اسکار شــده از راهیابی به جمع نامزدهای نهایی
شاخه بهترین بازیگر زن بازماند« .ایمی آدامز» در فلم
«حیوانات شــبانه» نیز نقش اصلی را بر عهده داشت و
عدهای معتقدند همین امر موجب تقسیم شدن آرای او
و در نهایت عدم موفقیتاش شده و موجب شد «ایزابل
هوپر» (او) و «روث نگا» (دوست داشتن) مورد توجخه
ببیشتری قرار گیرند.
*«کوبو و دو تار» دومین فلم تمام انیمیشــنی است که
تاکنون در شــاخه بهترین جلوههای ویژه بصری نامزد
اسکار شده است .اولین انیمیشــن نامزد شده در این
شاخه «کابوس پیش از کریسمس» ( )۱۹۹۳بوده است.
* «مریل استریپ» توانست با کسب بیستمین نامزدی
اسکار برای فلم «فلورنس فاستر جنکینز» از این حیث
رکورددار تمام بازیگران تاریخ جوایز اســکار نام گیرد.
این بازیگر برنده  ۳جایزه اسکار اولینبار در سال ۱۹۷۸
با فلم «شکارچی گوزن» و آخرینبار در سال  ۲۰۱۱با فلم
«بانوی آهنین» نامزد اسکار شده بود.
* از نکات عجیب نامزدهای جوایز اســکار امسال این
بود که «تام هنکس» بازیگر برنده دو جایزه اســکار از
 ۱۶ســال پیش و نامزد شــدن برای فلم «دور افتاده»
دیگر نتوانســته بود به جمع نامزدهای اسکار راه یابد.
طلســمی که انتظار میرفت امسال برای بازی در نقش
قهرمان اصلی فلم «ســالی» ساخته «کلینت ایستوود»
بشکند .فلم «ســالی» فروش خوبی در گیشه داشته و
«کلینت ایســتوود» نیز معموال چهره محبوب و مورد
عالقه آکادمی است.
* بســیاری پیشبینی میکردند «هیو گرانت» بتواند
برای بــازی در فلم «فلورنس فاســتر جنکینز» برای
اولینبار نامزد اسکار شــود ،اما این فلم با کسب یک
نامزدی برای «مریل استریپ» بسنده کرد.
*«مارتین اسکورســیزی» تاکنون  ۸بــار نامزد جایزه
اسکار شــده ،اما اعضای آکادمی نسبت به این موضوع
بیتفاوت بودند و فلم «سکوت» تنها در شاخه بهترین

تصویربرداری نامزد اسکار شد.
*«جــوی مکمیالن» تدوینگر فلــم «مهتاب» اولین
سیاهپوستی است که در شــاخه بهترین تدوین اسکار
نامزد جایزه میشود.
* در سال  ۲۰۰۴انیمیشــن «در جستجوی نمو» اولین
محصول کمپانی پیکســار بود که برنده اسکار شد ،اما
دنباله این انیمیشــن با عنوان «در جســتجوی ُدری»
امسال به توفیقی در اســکار دست نیافت و جای خود
را به «زوتوپیا» و «مائونا» دیگر محصوالت دیزنی داد.
*در صورتی که «دیمین شــزل» بتواند جایزه اســکار
بهترین کارگردانی را کســب کنــد ،جوانترین برنده
این جایزه با  ۳۲سال سن خواهد بود .البته جوانترین
نامزد اســکار کارگردانی نیســت و پیش از این «جان
سینگلتون» برای فلم «پسرا و محله» در سال  ۱۹۹۱در
 ۲۴سالگی نامزد اسکار شده بود.
* فلم «وارن بیتی» با عنوان «قوانین صدق نمیکنند»
با بازی «آنت بنینگ» بازگشت موفقیتآمیزی به سینما
را بــرای «بیتی» رقم نزد و این فلم که در گیشــه نیز
عملکرد خوبی نداشــت ،بطور کلی از رقابت در جوایز
اسکار بازماند.
* مســتند «وینر» که روایتگر داستان تالش نافرجام
«آنتونی وینر» در انتخابات شــهرداری نیویورک است،
گرچه در طول سال بســیار مورد توجه و تحسین قرار
گرفته بود ،اما در اسکار به توفیقی دست نیافت که این
احتمال وجود دارد به ســبب نقش «وینر» در شکست
«هیالری کلینتــون» در انتخابات ریاســت جمهوری
آمریکا ،رایدهندگان اعتنایی به این مســتند نشــان
ندادهاند.
*«روث نگا» در جشــنواره سال گذشــته کن با بازی
درخشان در فلم «دوســت داشتن» به سرعت به یکی
از شانسهای مهم اسکار بدل شد ،اما رقابت سخت در
شاخه بهترین بازیگر زن اســکار با حضور چهرههایی
چون «ایمی آدامز» و «آنت بنینگ» به تدریج شــانس
او را برای رســیدن به نامزدی اسکار کمرنگ کرده بود،
اما در نهایت این بازیگر ســیاه پوســت توانست نامزد
اسکار شــود * .فلم «حیوانات شبانه» پس از استقبال
فوقالعاده در جشنواره تورنتو به تدریج در فصل جوایز
سینمایی محو شد ،اما امیدهای این فلم با کسب جایزه
گلدن گلوب برای «آرون تیلور جانســن» زنده شد و
«مایکل شنن» ،دیگر بازیگر این فلم تواست در شاخه
نقش مکمل اسکار نامزد کسب جایزه نام گیرد.

واکنش برنده نوبل به ادعای مرکز «پن» روسیه

«سوتالنا الکســییویچ» ضمن واکنش به ادعای مرکز
«پن» روســیه به انتقاد از فضای داخلی این کشــور
پرداخت.
پس از این که مرکز «پن» روســیه اعالم کرد «سوتالنا
الکســییویچ» عضور این نهاد ادبی نبوده است ،این
نویسنده برنده جایزه نوبل ادبیات سال  ،۲۰۱۵تصاویری
از مدارک عضویت خود منتشر کرد.
مسئوالن مرکز «پن» مســکو در بیانیهای اعالم کرده
بودنــد در حالی که «الکســییویچ» گفته به ســبب
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رعایت نشــدن آزادی بیان ،این مرکز را ترک کرده اما
وی هیچگاه عضور این مرکز «پن» نبوده و اظهارات او
بسیار عحیب به نظر میرسد .این نویسنده بالروسی در
واکنش به ادعای مرکز «پن» روسیه به انتشار مدارک
عضویت خود اقدام کرد و در گفتوگو با گاردین اظهار
کرد :فکر میکنم اعضای مرکز «پن» افراد کهنســالی
هســتند که هیچ ارتباطی با تکنولوژی ندارند و تصور
میکنند اگر نام مرا از فهرست آنالین اعضا پاک کنند
من ناپدید میشوم .آنها فراموش کردهاند که انترنت
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جواب سودوکو شماره

تالش ـ شغل ـ مشغول
ـ شــام ـ شما ـ شغال ـ
شــمال ـ لشم ـ موش ـ
شامل ـ شــال ـ غش ـ
شلغم.

آزوقه ـ ارتفاع ـ برنامه ـ تشــنگی ـ ثبات ـ جوشان ـ چهارشانه ـ حسین
ـ خواجه ـ دانشــیار ـ ذلت ـ رخساره ـ زمینه ـ ژولیده ـ ساعت ـ شکر ـ
صادق ـ ضربه ـ طلوع ـ ظهور ـ عالی ـ غدیر ـ فرســخ ـ قضاوت ـ کنیز ـ
گلنار ـ لبیک ـ میزبان ـ نوپرداز ـ وسوسه ـ هویت ـ یغماگر.

 جواب بازی با اعداد
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 بازی با کلمات

2526

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.
 5 کلمه :خوب
 10 کلمه :متوسط
 15 کلمه :عالی

جواب هدف

همه چیز را ذخیره میکند! این نویســنده برنده نوبل
در ادامه افزود :رســوایی مرکز «پن» حاکی از افزایش
استبداد و «میهمنپرستی نوین» در روسیه است .روش
هوشــمندانه برای تضعیف جامعه دموکرات و مدنی از
درون ،قرار دادن اعضای خود در تمامی سازمانهاست.
این به اصطالح «میهنپرســتی نوین» پدیده ترسناکی
است .من بســیاری از دوستانم را برای حمایت نکردن
از الحاق کریمه به روســیه از دست دادهام و به سرعت
برچسب «روسیههراس» را به من زدند .وی ادامه داد:

 بازی با اعداد
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میهمنپرســتی نوین «پوتین» موجــب عکسالعمل
روشنفکران روسی شــده و این اولینباری است که
در فضای پس از انحالل اتحادیه جماهیر شــوروی این
تعداد زیاد از نویســندگان میگویند که بدون ترس
از دولت فکر میکنند .مرکز «پن» مســکو که با شعار
دفاع از آزادی بیان راهاندازی شــده ،اخیرا با خروج
اعتراضآمیز نویسندگان صاحبنام روسی مواجه شده
که جدیدترین آنها «سوتالنا الکسییویچ» نویسنده
بالروســی برنده نوبل ادبیات ســال  ۲۰۱۵است .این
نویسندگان مدعی هستند کرملین قصد دارد صداهای
انتقادآمیز اعضای این بنیاد فرهنگی را سرکوب کند و
«پن» دیگر قادر نیســت وظیفه اصلی خود را که دفاع
از آزادی بیان است ،به سرانجام برساند.
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میزان

حمل

اكنون بايد تصميم بگيريد كه در آينده مي خواهيد چه كار كنيد .پيش
از آن كه تغييري ايجاد كنيد خوب فكر كنيد.

ثور

اگر میخواهید بهترین بهره را از امروز ببرید آن کاری را بکنید که
از انجام دادن آن لذت میبرید .شخص مورد عالقهتان امروز بسیار
سرزنده و شاداب است و ممکن است راجع به مسایل مالی برخی
تغییرات را به وجود آورد .زمانی که دســت از داد و فریاد بکشید،
مطمئن باشید که یکدیگر را خواهید بوسید و آشتی خواهید کرد
چون هیچ یک از شــما نمیخواهد که یک محافظ را تحمل کند
و هنوز هر دو برای عذرخواهی کردن کمی شک و تردید دارید.

شانس بسیار خوبی دارید .میتوانید ریسک کنید ،البته به شرط این
که خطا نکنید .همه چیز به خودتان بستگی دارد.

عقرب

امروز نبايد انتظار داشته باشيد ،در روابط احساسي پيشرفت كنيد.
مشكل ميتوانيد اهدافتان را براي همســرتان بيان كنيد .انتظار
مشــاجره و بحث را در منزل داشته باشيد و نميتوانيد با همسرتان
رابطه خوبي برقرار كنيد.

قوس

جوزا

سرطان

اگر با برادر یا خواهرتان اختالف نظر کوچکی دارید اجازه ندهید به
بحث کشیده شود .هر کســی نظر خودش را دارد ،اما برای آشتی و
مصالحه همیشه زمان هست .اگر بیرون میروید خیلی مراقب باشید.
همه با عجله از این سو به آن ســو میروند و احتمال تصادف زیاد
است.

اسد

امروز فضايي بسيار شلوغ در خانه حاكم است .ممكن است آن قدر
شلوغ باشد كه نتوانيد آرامش پيدا كنيد .خصوص ًا اگر منجر به صحنه
زد و خورد و لغات زشت شــود ،اهميت ندهيد ،چرا كه همه چيز به
همان سرعتي كه آغاز شــد خاتمه مييابد .اگر ميخواهيد راجع به
برنامههاي خودتان با اهل خانه مشــورت كنيد ،مايل خواهيد بود تا
حرف خود را به آنها تحميل كنيد.

سنبله

دیگران شما را تحسین میکنند .انرژیتان را با بیرون رفتن مصرف
کنید و اگر نه به انرژی منفی تبدیل میشود.

اگر در انتظار یافتن همسر مناسب هستید ،اکنون میتوانید به نتیجه
خوبی برسید .اما اگر همسر مناسبی پیدا نکردید ناراحت نباشید و
برای این کار اصراری نداشته باشید.
شــما معتقديد كه زندگي يك سفر است و مشكالتي بين راه فقط
قســمتي از اين تجربه است .با اينقدر مســتقل بودن شما اغلب
احســاس ميكنيد كه به تنهايي با مشكالت زندگي ميجنگيد .به
هرحال ،اگر به عنوان يك تيم كار كنيد ،همانطوري كه امروز شما
بايد چنين كنيد ،شما شروع به درك اين مطلب ميكنيد كه چقدر
حمايت برايتان وجود دارد كه شما از آن استفاده كنيد.

جدی

شــخصي تأثير فوق العادهاي بر شــما ميگذارد و غريزه به شما
ميگويد كه خودتان را به دست شرايط بسپاريد .مدتهاي زيادي
بود كه چنين احساسي نداشتهايد و هيچ زماني از االن بهتر نيست.

دلو

صحبتی خصوصی با یک دوســت مشــکالت مابینتان را از بین
میبرد .اگر چه ممکن اســت مسایلی شما را ناراحت کند ،اما این
مسایل با نگاهی جدی به آنها از بین میروند .این زمانی است که
انتقاد را میپذیرید.

حوت

هنگامی که خسته هستید میتوانید بد دهان باشید .خیلی با شتاب
یاد میگیرید و بیحوصله میشوید .به تقدمهای اصلی رسیدگی کنید
و جزئیات را ترک کنید تا هنگامی که وقت بیشتری داشته باشید و به
یاد بیاورید که طرحهایتان شامل شریک زندگیتان باشد.
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«او» پیشتاز نامزدهای
جوایز سزار فرانسه شد

فهرست نامزدهای جوایز سینمایی ســزار موسوم به اسکار
سینمای فرانسه اعالم شد.
فلم «او» ســاخته «پل ورهوفن»« ،فرانتــس» به کارگردانی
«فرانسوا اوزون» و «خلیج سست» از «برنو دومونت» پیشتاز
چهلودومین دوره جوایز سینمایی سزار فرانسه شدند.
دو فلم «او» و «فرانتس» هر کدام در  11بخش از جوایز ســزار
نامزد جایزه هستند و «خلیج سست» نیز در  9شاخه شانس
کسب جایزه دارد.
فلم «او» که اولین نمایش خود در جشــنواره کن  2016تجربه
کرد ،تاکنون موفق به کسب جایزه بهترین فلم خارجی جوایز
گلدن گلوب شده و «ایزابل هوپر» ستاره این فلم نیز که اخیرا
جایزه افتخاری سینمای فرانســه را دریافت کرده عالوه بر
کسب جایزه گلدن گلوب بهترین بازیگر زن ،در جوایز اسکار
نیز نامزد دریافت جایزه است.
«ایزبل هوپر» امسال برای شانزدهمین بار نامزد کسب جایزه
سزار شده است ،جایزهای که وی یک بار در سال  1996با فلم
«مراسم» دریافت کرده بود.
فهرست نامزدهای شاخههای اصلی چهلودومین دوره جوایز
سینمایی سزار به شرح زیر است:
*بهترین فلم
«خدایان»؛ «او»؛ «فرانتس»؛ «بیگناهان»؛ «خلیج سســت»؛
«ویکتوریا»
*بهترین کارگردانی
«هودا بنیامینــا» (خدایان)؛ «پل ورهوفن» (او)؛ «فرانســوا
اوزون» (فرانتس)؛ «آن فونتن» (بیگناهان)؛ «زاویه دئوالن»
(اینجا تنها آخر دنیاســت)؛ «برونو دومونت» (خلیج سست)،
«نیکل گارسیا» (از
سرزمین مهتاب)
*بهترین بازیگر زن
«جودیث کمال» (زندگــی یک زن)؛ «ماریــون کوتیار» (از
سرزمین مهتاب)؛ «ویرجینیا افیرا» (ویکتوریا)؛ «مارینا فوا»
(بیتقصیر)؛ «ایزابل هوپر» (او)؛ «ســید بابت نادسن» (150
میلیگرم)
*بهترین بازیگر مرد
«فرانســوا کلوزه» (غیرقابل تعویض)؛ «پیر دالدونکامپس»
(پسر جان)؛ «نیکالس دوواشــل» (مرد شایسته)؛ «فابریس
لوچینی» (خلیج سســت)؛ «عمر سی» (شکالت)؛ «گاسپارد
اول ِی» (این تنها پایان دنیاست)
بهترین فلم خارجی
«آکواریس» (کلبر مندوسا فیلهو) -پرتگال
«فارغالتحصیلی» (کریستین مونجیو) -رومانیا
«زن ناشناخته» (برادران داردن) -بلجیم
«منچستر کنار دریا» (کنت لونرگان) -آمریکا
«من ،دنیل بلیک» (کن لوچ) -انگلستان
«تونی اردمن» (مارن ا ِده) -آلمان
بهترین مستند
«آتش در دریا» (جیانفرانکو ُرســی)؛ «آخرین اخبار جهان»
(جولی برتوچلی)؛ «متشــکرم رئیس» (فرانســوا روفین)؛
«تکبر» (الویر بابینت)؛ «سفری در سینمای فرانسه» (برتنارد
تاورنیه)
*بهترین انیمیشن
«دختری بدون دست»؛ «زندگی من به عنوان یک کدو سبز»؛
«سنگ پشت سرخ»

بازگشت ملگیبسون
به روزهای اوج سینما

در حالی که مل گیبسون اندکی پیش از اعالم اسامی نامزدهای
اسکار هشتادو نهم برای نهمین بار پدر شد ،با جای گرفتن در
میان نامزدهای اســکار دوباره به سطح کارگردانهای مطرح
بازگشت.
با جای گرفتن نام مل گیبســون در میــان نامزدهای بخش
بهترین کارگردانی سرانجام روشن شد که این کارگردان موفق
شده است تا دوباره به جمع کارگردانهای مطرح روز باز گردد
و هالیوود پس از  ۱۰ســال نادیده گرفتن و بایکوت کردن ،وی
را بخشیده است.
در عین حال دو روز پیش از اعالم نام نامزدهای اسکار ،اعالم
شد این کارگردان برای نهمین بار پدر شده است.
گیبسون  ۶۱ساله از همســر  ۲۶سالهاش صاحب فرزند شده
است .این فرزند پسر الرس جرارد گیبسون نامیده شد.
یــک منبع خبری با اعالم این خبر گفت :مل روی ماه ســیر
میکند.
گیبسون از همسر ســابقش  ۷فرزند دارد و از همسر دومش
یک فرزند دختر داشت.
این بازیگر با شریک زندگیاش در مراسم گلدن گلوب حضور
یافته بود.
گیبسون که سال  ۱۹۹۶برای «شجاع دل» برنده اسکار شد در
فلم جدیدش با عنوان «هکساو ریج» یا «ستیغ ارهای» مبارزه
ســربازارن آمریکایی با جاپانی ها را در صخرههای اوکیناوا
ترســیم کرده و در این میان یک ســرباز به دلیل تعلیمات
مذهبی حاضر به دست گرفتن اسلحه و کشتن سربازان نیست
و به جای آن با از خودگذشتگی موفق می شود تا جان بیش از
 ۷۰تن از هم قطارانش را نجات دهد.
فلم جدید گیبسون در مجموع در  ۶بخش شامل بهترین فلم،
کارگردانی ،بازیگر مرد برای انــدرو گارفیلد ،تدوین ،تدوین
صدا و صداگذاری نامزد شده است.

یک بیمار روانپریش
در هالیوود

فلم سینمایی «اسپلیت» به کارگردانی «مانجو نایت شیاماالن»
از دو روزقبل اکران خود را در امریکای شــمالی آغاز کرده
است.
پسر خردسال ،یک زن و مردی با وسواسی فکری بیمارگونه،
بخشــی از نه شخصیتی اســت که جیمز مک آووی در فلم
«اسپلیت» ایفا می کند.
در این فلم روانشــناختی کوین مردی دچار چند شخصیتی
بیمارگونه است که سه دختر نوجوان را می رباید و با هویتهای
متعدد خود آنها را آزار می دهد.
جیمز مک آووی ،بازیگر  37ساله اســکاتلندی درباره هنر
ایفای این نقشــهای متعدد در یک فلم می گوید :من معموال
ِ
پرداخت شــخصیت وقت زیادی می گذارم .در این فلم
برای
 9بــار این کار را انجام دادم و وقت آن نصف وقت معمول بود.
به همین دلیل شخصیت سازی باید دقیق و جداگانه پیش می
رفت .درحالیکه هر کدام با دیگری ارتباط دارد و ممکن است
تفکیک آنها برای مخاطب کمی گیج کننده بنظر برســد ولی
برای من باید کامال دقیق بودند.
مانجو نایت شــیاماالن ،کارگردان و نویسنده این فلم ساخت
چند فلم دلهره آور و روانشناختی دیگر مانند «حس ششم»،
««روستا» و «اتفاق» را در کارنامه دارد.
این کارگردان سینما در خصوص فلمش عقیده دارد :دوست
دارم دنیای پیرامون مان را به تصویر بکشــم ،چیزی خارق
العاده را برجسته کنم و سپس پرسشی در باره آن طرح کنم.
اگر حقیقت داشــته باشد ،می تواند ممکن باشد؟ این اختالل
روانشناختی برای من چنین حالتی دارد ،یک اختالل شگفت
آور و همچنین بســیار تاثیر گذار و تلخ است .توانایی ذهن و
بدن انسان باورنکردنی است.

