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آنجلینا جولی به کامبوج رفت

فیلم «در جسم و روح» برنده خرس
طالیی برلیناله شد

فیلم «در جسم و روح» با داستان عشق شاعرانه ایلدیکو
انیدی ،کارگردان مجاری همزمان برندۀ دو جایزه شــد:
یکی خرس طالیی بــرای بهترین فیلم و دیگری جایزه
موسوم به «جایزه کلیسای جهانی» ،که به بهترین فیلم
معنوی اعطاء میگردد.
این فیلم یک داســتان عجیب و غریب و زیبای عشقی
را در یک کشــتارگاه (مســلخ) در بوداپست پایتخت
مجارســتان حکایت میکند .دو انسانی که با هم پیوند
روحی دارند ،یا به اصطالح دو جســم و یک روح اند،
متوجه می شوند که شب ها خواب های یکسان میبینند:
ماریا که وظیفه شناس است و آزمایش کیفیت (گوشت)
را به عهده دارد ،و ا ِندری ،کارفرمای وی ،که یک شخص
کم حرف و رازدار است .انیدی کارگردان نزدیکی روحی
این دو تن را با محبت و طنز فراوان حکایت میکند .قصه
بر سر ترس از نزدیک شدن این دو نفر است ،و احساس
خوشــبختی که با وجود این ترس ،برای نزدیکی شان
ایجاد میشود.
داوران «کلیســای جهانی» ،که متشکل از سازمانهای
بین المللی فیلم کلیســاهای پروتستانت و کاتولیک
هســتند ،نیز جایزه خود را به همیــن فیلم مجاری
اختصاص دادند .همچنان فیلم تراژیدی «یک زن فوق
العاده» با کارگردانی سبســتیان لیلیو مورد تحسین و
تقدیر قرار گرفت.
جایزه ای برای اکی کاوریســماکی ،استاد طنز و شوخ
طبعی
جایزۀ خرس نقره یی برای بهتریــن کارگردان را اکی
کاوریســماکی فنلندی دریافت کرد .مهارت او در فیلم
«آن ســوی امید» ،هیئت داوران برلیناله تحت ریاست
پاول فرهوفن کارگردان هالنــدی را برای تفویض این
جایزه متقاعد ســاخت .این فیلم حکایتگر داستان پر
تأثیر یک پناهجوی ســوریایی به نام خالد اســت که
سرنوشت ،او را با یک مالک رستوران ،آشپز ،پیشخدمت
زن و یک سگ یکجا میسازد.
اکی کاوریسماکی به یک رسانۀ رادیویی فنلندی گفته
است که دیگر فیلم نمیسازد .او خطاب به هواداران خود
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گفته اســت« :من خسته شده ام .میخواهم حاال زندگی
خودم را آغاز کنم».
جایزۀ خرس نقره یی به بهترین فیلمنامه یا ســناریو ،به
فیلم «یک زن فوق العاده» با کارگردانی سبستیان لیلیو
اهدا شد .این فیلم نیز یک داستان عاشقانه تلخ و شیرین
دارد .زندگی مارینای پیشــخدمت ،پس از مرگ ناگهانی
معشــوق متأهلش ،غمانگیز و فاجعه بار میشود .مارینا
زنی با تغییر جنســیت اســت .خانواده اورالندو با این
هویت جنســی وی خود را در معرض تهدید میبیند و با
خشم و بی اعتمادی با او برخورد میکند .زمانی که مارینا
به مراسم تشییع جنازه معشــوقش نیز اجازۀ اشتراک
نمییابد ،در ناامیدی و درماندگی عمیق غرق شــده و به
عزا مینشیند .این یک فیلم بسیار قوی است.
جایزۀ بهترین فیلم مستند برای «صید اشباح»
کیم مین هی ،هنرپیشــه کوریای جنوبی ،به خاطر نقش
اولش در فیلم کوریایی-انگلیسی به نام «شبی در ساحل
به تنهایی» ،جایزۀ خرس نقــره یی برای بهترین بازیگر
زن را دریافت کرد .جایزۀ بهترین بازیگر مرد را گئورگ
فریدریش برای نقشش در فیلم «شــبهای روشن» ،به
کارگردانی توماس ارسالن ،بدست آورد.
رائد انضونی کارگردان فلســطینی نژاد با یک سخنرانی
بســیار تأثیر از جایزۀ غیر مترقب بــرای فیلمش به نام
«صید اشباح» سپاسگزاری کرد .این جایزه امسال برای
اولین بار در جشنواره فیلم برلیناله در شهر برلین پایتخت
آلمان اهدا شــد .در فیلم «صید اشباح» ،مرکز بازجویی
ادارۀ استخبارات اسرائیل از زندانیان سابق بازسازی شده
است .در این فیلم مردان فلسطینی صحنه های شکنجۀ
بی رحمانه را در برابر کمره تمثیل کرده اند« .صید اشباح»
فیلمی است که تا اعماق وجود تأثیر می گذارد.
در جشــنوارۀ فیلم برلیناله امسال  ۱۸فیلم برای کسب
جایزه های «خرس» در رقابت قرار داشــتند .شماری از
فیلم هایی که برنده شــده اند ،قب ً
ال مورد توجه زیاد قرار
نداشتند .در شــصت و هفتمین جشنوارۀ برلیناله جمع ًا
حدود  ۴۰۰فیلم مختلف از سراســر جهــان به نمایش
گذاشته شدند( .دویچه وله)
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جواب سودوکو شماره
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شر ـ خیر ـ شراب ـ خبر
ـ باختر ـ برات ـ بشر ـ بار
ـ ابر ـ تبر ـ خروش ـ خاور
ـ روا ـ بــاور ـ رو ـ بخار ـ
تار ـ بشارت ـ رخ ـ رخت
ـ خراب ـ خار ـ شور.

در بخش مسابقه «سینمای  ۱۰۰ثانیهای جهان» جشنواره
فیلمهای صد ثانیهای ۵۹ ،اثر از  ۲۸کشور به این بخش راه
پیدا کرده و با هم به رقابت میپردازند.
به نقل از روابط عمومی جشنواره فیلمهای  ۱۰۰ثانیهای ،از
میان  ۱۵۶۲اثر رسیده از  ۱۰۱کشور به دبیرخانه جشنواره،
 ۵۹فیلم از  ۲۸کشــور موفق به حضور در بخش مسابقه
«ســینمای  ۱۰۰ثانیهای جهان» که در زمینه آثار مستند،
داستانی ،پویانمایی طراحی شده شدند.
اســامی آثار راه یافته به بخش مســابقه «سینمای ۱۰۰
ثانیهای جهان» به شرح زیر اعالم شده است:
در یک دقیقه  -نیکیتا دشوانده  -هند
پری دیگر در کالهش -آنکیتاپاندا  -هند
الک پشت ها  -اولگاجاومه و جیمیکایلس  -روسیه
شهر در  ۶۰ثانیه  -رجینیکوالو  -روسیه
بلعیدن  -جاهد نور  -بنگالدش
چهار نعل  -جولیاروشا  -پرتغال
بازی کودکانه  -الساندرومارنیارو  -ایتالیا
میمو -ایلین ان تی یو -سنگاپور
خرمن ماه  -امیلیودالروزا -اسپانیا
دستمال -برندشومن -آلمان
هیچ جایی مثل خانه نیســت -امیلی النگرن اســمیت
انگلیس ۸۲ثانیه -نستورلوپز -اسپانیا
اسباب بازی جدید تیم -فابیوبیوندو -برزیل
همه چیز ممکن است  -دنیلوبلچور -برزیل
سرنوشت  -برزیل
ترس  -پاپلومونوز -اسپاینا
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قطره -گویلرمولینارس -اسپانیا
دست نگهدار یا ذوب شو -دانش جلیل -اسپانیا و امارات
کودک ابله -دیمیتاردیمیترو -بلغارستان
تو قویترین نیستی -امیلیویبرا -اسپانیا
- ۱-۱۴۰۰۰۰ساواشتئودوسیو -قبرس
تعادل -دیکشخادگی شاهی -نپال
نقاب -دونژتاهسینی -البانی
ماهیگیر -احمد وحید امید -افغانستان
داستان روباه -دوسان شین  -سریالنکا
خیال -فلورنتیا پرز -اروگوئه
زندگی یک پرونده است -دیکشخادگی شاهی -نپال
دستان امن -گودهوپالیس کیا -تانزانیا
تماشای شاهین ها -دنیل اسدی فائزی -پاکستان
تولد دوباره -دوستین بلوچ -پاکستان
تضاد -راجششرتا  -نپال
آسانسور -لینلینده  -التویا
صبح  -آتیکا زایالنی  -برونی
آینده آنها ،آینده ما  -سالی اسنو  -فیلیپین
کریسمس  -وجتچدمالتیل  -چک
تاللو  -کارولینفرند  -آمریکا
سوپ  -ماریا پیتر  -آمریکا
چه بهتر  -توماس هفی  -آمریکا
نوزاد و مادربزرگ  -ژنگکانگ  -آمریکا
من و من  -سوکریتیکائول  -هند
وارونه  -لیوندللویتا  -هلند
نخستین صفحه  -چتانشانیکار  -هند
باران زای کوچک  -فلوریدوهائو  -هند

 بازی با کلمات
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آموختن ـ اســطوره ـ برومند ـ پایان ـ تسلیم ـ ثروتمندان ـ جهان نما ـ
چهارگل ـ حبیب ـ خشونت ـ دانشمند ـ ذاللت ـ رعدوبرق ـ زنگ ـ ژاله ـ
سرایت ـ شراب ـ صورت ـ ضمانت ـ طالع ـ ظرافت ـ عبارت ـ غنچه ـ فقیر
ـ قرابت ـ کاشف ـ گسترش ـ لیث ـ میراث ـ نثار ـ وحدت ـ همت ـ یادبود.
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حمل

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.

ثور

فرصتي داريد تا برخي از ايدههايتان را عملي كنيد .بهتر است بين
واقعيت و كارهاي تئوري تعادل برقرار كنيد .بدانيد كه چه كارهايي
را بايــد انجام دهيد .اگر كمي فكر كنيد موفقيت بزرگي به دســت
ميآوريد.

جوزا

مراقب باشــید چرا که امروز بسیار زود رنج شده اید خصوص ًا اگر
کمی احســاس ناراحتی می کنید .اگر همکار شما نمیتواند روی
کارش تمرکز کند و مدام حواس شما را پرت میکند .ممکن است
حوصله شما تمام شود و از کوره در بروید .بهترین راه برای مقابله
با همه این موارد این اســت که تا آنجا کــه میتوانید با روزهای
عادیتان متفاوت باشید.

عقرب

امروز ،روز بســیار جالبی برای شماست و ستارگان به شما کمک
میکننــد تا هر چه بیشــتر خالقانه فکر کنیــد .فرصت دارید
کارهایتان را به خوبی و منظم انجام دهید .با درایت و فکر رفتار
کنید و پاداشی را که مدتها در انتظارش بودید به دست میآورید.

قوس

اكنون بايد به عقب تكيه كنيــد و تصميم بگيريد؛ زيرا اكنون ذهن
شــما به درســتي كار نميكند و ميتوانيد تصميمهاي عاقالنهاي
بگيريد و يا پيشــنهادهاي خوب بدهيد .به خودتان اطمينان كنيد و
به افراد مردد اجازه ندهيد اعتماد به نفس شما را تضعيف كنند .مهم
اين است كه شما مي دانيد چه هدفي داريد.

هر چند وقت يك بار به شما فرصتي داده ميشود كه جنبههايي
از زندگــي خود را تحت نظر خود قرار دهيد تا بتوانيد از نزديكتر
بررسيشان كنيد .اين به شما خودآگاهي بزرگي مي دهد و كمك
ميكند بعضي از انگيزه هاي ذهني ناخودآگاه خود را بشناسيد.

اگر از شما خواسته شده که کار بیشتری انجام دهید سعی نکنید از
کاه کوه بسازید .شما نشان دادهاید که انرژی زیادی دارید و میتوانید
پیشــرفت کنید.بنابراین وقتی دیگران شما را جدی میگیرند نباید
گله و شکایت کنید.

مطلبي هســت كه تمايل داريد آن را همان طور كه هست براي
ديگران بيان كنيد اما گفتن عين حقيقت كمي مشــكل است .هر
كسي دوست دارد كه مورد تحسين ديگران باشد اما اگر موضوعي
براي تحسين و خوشحال كردن آن ها پيدا نكرديد ،بهتر است كه
افكارتان را براي خودتان نگه داريد.

امروز دوست داريد كه از نظر احساســي بسيار آزاد و رها باشيد و
توقعات و درخواستهاي ديگران دســت و پاي شما را نگيرد .ولي
آيا اين امكان پذير است ،يا اينكه باالخره ،از دست افراد نزديكتان
رنجيده خاطر خواهيد شد؟ باالخره تكليف شما با آنها چيست؟

شما عاشق آزادی و استقالل خود هستید ،اما امروز کسی سعی می
کند جلوی آزادی شما را بگیرد و در شما احساس ترس از عدم آزادی
ایجاد کند .اولین کار برای جلوگیری از بروز هر نوع مشکلی این است
که از افراد حسود مالکیت طلب و ریاستمآب دوری کنید.

بار دیگر رفتار متغییر دارید و صبر همه را از بین بردهاید .اگر کسی
واقع ًا عصبانی شد تعجب نکنید .بهتر است برایش توضیح دهید که
این کار را عمدا ً نمیکنید و پر از ایدههای متفاوت هستید.

احساسات شــما ظاهرا ً درست است .و هنوز شما به وسیله رفتار
کسی گیج شدهاید .بهتر است گاهی تنها باشید و خودتان را روی
حق تقدمها متمرکز کنید .و شما رؤیاهای زیادی را برای پیگیری
دارید این طور نیست؟

سرطان

اسد

سنبله

جدی

دلو

حوت

یافت و سپس با نورودوم سیهامونی پادشاه کامبوج دیدار
کرد و با فرزندانش در کنار پادشاه کامبوج به تماشای این
فیلم نشست.
این فیلم تاثیرگذار که از تجربه وحشتناک جنگ کامبوج
ســخن میگوید با اقتباس از کتاب خاطرات لونگ آونگ
نویســنده و فعال حقوق بشــر کامبوجی ساخته شده
است .حکومت خمرهای سرخ در کامبوج در دهه  ۱۹۷۰و
پیامدهای سخت زندگی و بقا در آن دوران در مرکر توجه
این فیلم است.
جولی گفت :دلم می خواست در این فیلم نه فقط بر جنگ
که به عشــق به خانواده و زیبایی این کشور تمرکز کنم و
نیز این حقیقت که میخواستم زادگاه فرزندم را بشناسم.
وی افزود :میخواســتم او را بهتر بشناسم و کشور او را
بهتر بشناسم.
این بازیگر سینما از همراهی این فرزندش در ساخت فیلم
ســخن گفت و افزود :او کسی بود که از من خواست این
فیلم را بسازم و آماده بود تا در این کار با من همراهی کند
و در مراحل تولید با من حضور داشت.
«اول پدرم را کشتند» ســال آینده روی پرده سینماها
میرود .این فیلم در کامبوج با استفاده از بازیگران محلی
ساخته شده است.

معرفی  ۵۹اثر بخش مسابقه جشنواره فیلمهای  ۱۰۰ثانیهای

کلمات زیر را در جدول پیدا کنید و دور آن خط بکشید
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یافت .مدوکس پســر  ۱۵ساله وی ،پکس فرزند  ۱۳ساله،
زهرا  ۱۲ســاله ،شیلو  ۱۰ســاله و دوقلوهای  ۸ساله وی
کناکس و ویوین وی را در این سفر همراهی میکردند.
جولی دیروز شنبه پیش از نمایش جهانی فیلم «اول پدرم
را کشتند» در یک نشست مطبوعاتی در کامبوج حضور

بازیگر و کارگردان آمریکایی با فرزندان خود برای نمایش
فیلمش به کامبوج رفت و با پادشاه این کشور دیدار کرد.
آنجلینا جولی پس از جدا شدن از همسرش برای نخستین
بار با جمع فررندانش در برنامهای عمومی ظاهر شد و در
کامبوج برای نمایش فیلمش «اول پدرم را کشتند» حضور

 بازی با اعداد

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

جواب هدف
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نوبت مهره های سفید است ،شما باید با
دو حرکت مهره سیاه را مات کنید.
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خواب های بد  -ولتونلشیک  -انگلیس
کلیدهای شکسته  -لیلینآتکینز  -انگلیس
روشن  -هالی جیمز  -انگلیس
طراحی امنیتی  -مایکفالکنر  -انگلیس
شغل  -لویسرینالدز  -انگلیس
توبی  -ریچارد دای  -انگلیس
نوسان  -دیوید هوبارد  -انگلیس
خرس عروسکی  -هرمس مانگیاالدو  -ایتالیا
انتخاب  -فردریکوبریجیدا  -پرتغال
سرباز  -تادوزتیشبین  -آلمان
عبور  -امیلیودالروزا  -اسپانیا
آنچه تو را نمی کشد  -الساندرسیکیرا  -فرانسه
عشق خیالی  -محمود موسوی  -افغانستان
زندگی یک پرونده است  -هایتمآمور  -افغانستان
دوستدار حیوانات  -محمد مهدی احمدی  -افغانستان
هواپیما  -جیززمارتینز  -اسپانیا

کارگردان مشهور بعد از
 40سال بخشیده شد

پس از این که دو روز پیش اعالم شــد وکیل پوالنســکی در
حال مذاکره با مقامات آمریکایی است ،امروز اعالم شد قربانی
پوالنسکی وی را بخشیده است.
یک مصاحبه جدید ویدویی از سامانتا گیمر قربانی پوالنسکی
در سال  ۱۹۷۷اعالم میکند او را بخشیده است و پوالنسکی
در آن زمان به نوعی قهرمان این دختر محسوب میشد.
گیمر که سال  ۲۰۱۳با انتشار یک بیوگرافی با عنوان«دختر»
به بیان این ماجرا پرداخته در این ویدیو گفته است پوالنسکی
نباید به زندان بیشــتری محکوم شــود و امیدوار است این
پرونده ســرانجام برای همیشه بسته شود .وی افزود :در همه
این مدت این پرونده را دنبال کردم تا حقیقت آن روشن شود.
او عذرخواهی کرده و من او را بخشیدهام .میدانم او متاسف
اســت و قصد او آسیب زدن به من نبود .او تایید کرده که این
کار را انجام داده و برای آن به زندان هم رفته است.
گیمر در زمان وقوع این رویداد تنها  ۱۳سال داشت و پس از
مصرف مواد مخدری که پوالنسکی به وی داده بود مورد تعدی
کارگردان واقع شــد .این اتفاق در خانه جک نیکلسون افتاد
و در ماه مارس  ۱۹۷۷پوالنســکی دستگیر و به  ۵مورد اتهام
علیه گیمر متهم شــد .او  ۴۲روز را در زندان سپری کرد و در
حالی که آزاد شده بود ،خاک آمریکا را ترک کرد .سال ۱۹۷۸
یک قاضی اعالم کرد آن پرونده باید دوباره به جریان بیفتد و
همین موجب شد تا پوالنسکی از بازگشت به آمریکا خودداری
کند و برای همیشه تحت تعقیب بماند.

سینمای هالیوود در
آستانه یک «برخورد»
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وزیر را در خانه  E 3حرکت دهید.
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فیلم سینمایی «برخورد» به کارگردانی» ایرن کریوی» از ماه
آینده اکران خود در سینماهای امریکا را آغاز خواهد کرد.
«برخورد» با نام دیگر «اتوبان» فیلمی اکشن و محصول 2016
میالدی است که از  24فوریه  2016اکران شده و انتظار می رود
گیشه خوبی را در پایان زمستان از آن خود کند.
از بازیگران فیلم «برخورد» میتوان به «آنتونی هاپکینز»« ،بن
کینگزلی»« ،فلیسیتی جونز» و «نیکوالس هولت» اشاره کرد.
داســتان این فیلم که بر پایه ســرعت استوار است در مورد
«دوره گردی امریکایی» اســت که با برخورد به قاچاقچیان
مواد مخدر مجبور به انجام اتومبیل سواری های خطرناک در
سطح اتوبان می شود.

