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داستین هافمن و ویل اسمیت
به جمع منتقدان اسکار پیوستند
مشکل را فراتر از نامزدنشدن خود دانسته و گفته مشکل
این است که فرزندان ما به تماشای اسکار خواهند نشست
و خود را در آن نخواهند دید.
او گفته اســت که «این بار نمی توانیم صرفا بنشینیم و
بگوییم ایرادی ندارد».
پیشتر ،جورج کلونی نیز آکادمی علوم و هنرهای سینمایی
را متهم کرده بود که «در جهت غلط حرکت میکند».
با این حال ،شریل بون ایزاکز ،رئیس آکادمی ،در بیانیه ای
نوشته است که طی چهار سال گذشته در شرایط عضویت
در آکادمی تغییراتی داده شــده است تا تنوع کافی در
میان اعضا تضمین شود« ،ولی این تغییرات سرعت کافی
نداشته است».
 ۶۳۰۰عضو آکادمی که از میــان اعضای فعال در صنعت
سینما انتخاب میشوند ،هر سال درباره نامزدهای جوایز
اسکار رای می دهند.
مراسم اسکار شامگاه یکشنبه  ۲۸فبروری در لس آنجلس
برگزار خواهد شد( .بی بی سی)

در پی باالگرفتن اعتراضها نســبت بــه غیبت هر گونه
غیرسفیدپوست در میان نامزدهای جوایز اسکار ،داستین
هافمن و ویل اسمیت ،بازیگران آمریکایی ،نیز به منتقدان
پیوستند.
داستین هافمن گفته اســت که به باور او اسکار به نوعی
نژادپرستی ناخودآگاه تنزل یافته است و ویل اسمیت هم
اعالم کرده است که در مراسم اسکار شرکت نخواهد کرد.
امسال برای دومین سال پیاپی هیچ بازیگر سیاهپوست یا
اقلیت نژادی دیگری در میان چهار رشته بازیگری اسکار
نامزد نشده است.
داستین هافمن که برای اهدای جایزهای ویژه به بیلی کانلی
در مراسم جوایز ملی تلویزیونی در بریتانیا به سر می برد،
به بی بی ســی گفت که به رسمیت نشــناختن بازیگران
سیاهپوست ،بخشی از مشکلی وسیع تر در آمریکاست.
ویل اسمیت ،بازیگر فلم «ضربه مغزی» ،که نامزدنشدنش
برای جایزه بهترین بازیگری در این فلم ،اعتراض هایی را
برانگیختــه ،در گفت و گو با برنامه «صبح به خیر آمریکا»

فلم زندگی «مریم مجدلیه» ساخته میشود
تولیدکننده فلم اسکاری «ســخنرانی پادشاه» ،داستان
زندگی «مریم مجدلیه» از پیروان حضرن عیســی (ع) را
سوژه پروژه جدیدش قرار داده است.
فلم زندگی «مریم مجدلیه» از پیروان عیسی مسیح (ع)
توسط کمپانی فلمسازی «سی ســاو» راهی پرده نقرهای
میشود .این کمپانی پیش از این فلم «سخنرانی پادشاه»

با بازی درخشان «کالین فرث» را عرضه کرده است« .هلن
ادمونسون» و «فیلیپا گازلت» فلمنام ه این اثر جدید را به
نگارش درمیآورند و «گارت دیویس» کارگردانی آن را بر
عهده دارد.
به گزارش گاردین ،فلمبرداری روایت ســینمایی زندگی
«مریم مجدلیه» از تابستان امسال شروع خواهد شد.
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جواب سودوکو شماره

 جواب بازی با اعداد
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کتاب ـ کاتب ـ کتب ـ ترک
ـ تبر ـ تبار ـ تاجر ـ تاج ـ
مکتب ـ اتم ـ متر ـ تار ـ
برات ـ بت ـ تکبر ـ برکت
ـ جرات ـ تام.

«ادموند شــارل رو» ()Edmunde Charles-Roux
نویسنده سرشناس برنده مهمترین جایزه ادبیات فرانسه
درگذشت.
ادموند شــارل رو نویسنده فرانسوی برنده «گنکور» و از
نخستین اعضای هیات داوران این جایزه ادبی در سن 95
سالگی در مارسی از دنیا رفت.
او که از اولین دبیران نشــریه معروف «ا ِل» محســوب
میشد ،برای نگارش رمان «برای فراموش کردن پالرمو»
موفق شــد مهمترین جایزه ادبی کشورش را از آن خود
کند .او تا سال  1966سردبیر مجله «ووگ» بود اما به دلیل
اصرار بر چاپ پرترهای از یک زن غیرسفیدپوست ،مجبور
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 بازی با کلمات
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میزان

حمل

به راحتي مي توانيد از عهده مســؤوليتهاي خود بر آييد .شــايد
ديگران هم بخواهند كمك كنند ،بنابراين خيلي مغرور نباشيد.

ثور

سیاره ها این روز را روزی بسیار پرتحرک و پرهیجان ساخته اند به
خصوص زمانی که نگرش شما از همه نظر موفق از آب در میآید.
شــما آمادهاید که کارتان را با سروصدای زیاد و شهامت به انجام
برسانید تا اینکه محتاط و آرام پیش روید و این شیوهای است که
مطمئن ًا به نتیجه خواهد رسید.

عقرب

میتوانید نفس راحتی بکشــید؛ زیرا برای یک بار هم که شده این
سیاره طرفدار شماست .اگر به سختی کار کرده اید مطمئن باشید که
نهایت سعی تان را کرده اید و دیگران را خوشحال می کنید.

اگر اخیــرا ً از نظر اجتماعی کمتر درخشــیده اید امروز جذابیت
خاصی پیدا می کنید .یک رابطه صمیمی استحکام بیشتری پیدا
میکند .بیشترین جذابیت را دارید ،بنابراین اگر می خواهید یاری
پیدا نکیند در خانه بمانید تا کسی شما را نبیند.

امروز متوجه میشوید كه پول همه چیز را در زندگی كنترول میكند.
شاید یك رابطه به خصوص یا همكاری نزدیك در حال تغییر باشد.
الزم است كاری را تمام كنید یا سفری را شروع كنید ،اما ستارگان
نشان می دهند كه تجربیات شخصی جدیدی به دست می آوررید.

قوس

جوزا

سرطان

امروز مسؤولیتها را کنار میگذارید و کمی تفریح میکنید .دوستی
شاد و خوشــحال کننده داشتن بهتر از این است که یک آشپزخانه
تمیز داشته باشید .گاهی اوقات خیلی به خودتان سخت می گیرید
و این اص ً
ال خوب نیست.

اسد

اگر كه از پس كارهای روزمره خسته كننده برآیید ،از هر كار دیگری
كه امروز انجام دهید ،احساس شادی و لذت خواهید كرد از توانایی
ذاتی سازمان دهی خود بیشترین استفاده را كرده و لیستی از تمام
كارهایی كه باید انجام دهید تهیه كنید و از كارهایی شــروع كنید
كه مهم تر هســتند .از خواندن كتاب آشــپزی مورد عالقه تان در
آشپزخانه و انتخاب تركیبات غذا لذت خواهید برد.

سنبله

امروز تمایــل دارید اول حرف بزنید بعدا ً فکر کنید و این موضوع به
ضررتان می باشد .حرف هایی را که قول داده اید بیان نکنید ،بازگو
می کنید.

حالت آرام شما ادامه می یابد ،ولی حاال قلب و مغزتان بیشتر با هم
همكاری دارند یكی دو ســال اخیر به نحوی سالهای سختی بوده
اند و شما نیاز دارید كه مدتی توقف كنید و بعضی كارها را به بعد
موكول سازید وگرنه كام َ
ال خود را خسته خواهید كرد.

جدی

اگر با همســرتان در مورد خاصي عدم توافق داريد ،ســياره ها
مسئله شما را حل مي كنند .شما گاه خيلي سرسخت و لجباز مي
شويد مخصوص ًا وقتي اصول اعتقادي شما مورد مخاطره قرار مي
گيرد .ولي در خاتمه اين طور به نظر مي آيد كه شما و همسرتان به
توافق هايي كه به نفع هر دوي شماست ،خواهيد رسيد.

دلو

اگر تصمیم دارید امشب کاری برای سرگرمی خودتان انجام دهید
باید حسابی تالش کنید تا به هدفتان برسید  .نان خوردن خوردن
در خارج منزل با افراد مورد عالقه فکر خوبی اســت و اگر شانس
بیاورید و تبادل افکار داشته باشید شب بی نظیری دارید

حوت

امروز حقیقت ًا ممکن است درک کنید که این همان کسی است که
می خواهید به مقدار بسیار زیاد به او نزدیک شوید .به خاطر داشته
که خوشبختی به دلیری ارتباط دارد بنابراین خیلی کم رو و ترسو
نباشید و احساسات خود را بیان کنید.
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نوبت مهره های سفید است ،شما باید با
دو حرکت مهره سیاه را مات کنید.
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دیگر بازیگرانی هســتند که حضور در این پروژه به آنها
پیشنهاد شده است .مارک بول در همکاری با چارلز راون
و الکس گارتنر فلمنامه این اثر را نوشت ه است.
داستان این فلم در مرز بدنام میان کشورهای آرژانتین،
پاراگوئه و برازیل ،محل تالقی رودخانههای ایگوآســو و
پارانا رخ میدهد .این منطقه که مرز سهگانه نام دارد محل
امنی برای تبهکاران جنایات سازمانیافته است.
دپ به تازگــی بازی در فلــم «دزدان دریایی کارائیب :
مردان مرده قصه نمیگویند» را به پایان رســانده است و
م «آلیس در آینه» بر پرده سینما ظاهر
ســال  2016با فل 
خواهد شد.
اســتودیوی فلمســازی پارامونت هنــوز در این باره
اظهارنظری نکرده است.

درگذشت نویسنده برنده «گنکور»

آفتابگردان ـ اســتاد ـ بدنه ـ پروردن ـ تردد ـ ثامن ـ جلد ـ چرخش ـ
حسابداری ـ خواب ـ دلکش ـ ذرات ـ رکورد ـ زندگی ـ ژنرال ـ سرکوب
ـ شــیرازه ـ صادق ـ ضمن ـ طهارت ـ ظریف ـ عالمه ـ غلغله ـ فاتح ـ
قطور ـ کرستال ـ گوهر ـ لجن ـ متوسط ـ نظافت ـ وصال ـ هدیه ـ یاسا.
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جانی دپ احتماال قصد دارد به دنیای تبهکاران جنایات
سازمان یافته بازگردد ،اما این بار در آمریکای جنوبی.
ستاره فلم «عشــای ســیاه» گفتوگوهای اولیه برای
پیوســتین به تریلر جنایی «مرز ســهگانه» را با کمپانی
پارامونت آغاز کرده است.
دپ اخیرا برای بازی در فلم «عشــای سیاه» نامزد جایزه
انجمن بازیگران شــده اســت .او که در این فلم نقش
تبهکار آمریکایی مشهور وایتی بالجر را بازی میکند ،در
فلم جدید نیز دوباره پا به دنیای جنایات ســازمان یافته
میگذارد.
این بازیگر در ابتدا به دلیل حضــور کاترین بیگلو برای
بازی در این فلم تمایل پیدا کرده است .جی.سی چاندور
کارگردانی اثر را برعهده دارد .تام هنکس و ویل اسمیت

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.
 6 کلمه :خوب
 12 کلمه :متوسط
 18 کلمه :عالی

2015

جانی دپ به قلب
جنایات سازمان یافته
آمریکای جنوبی
میرود

«اتاق خواب ونگوگ» نام نمایشگاهی نقاشی از کارهای
«ونسان ونگوگ» است که به زودی در شیکاگو برگزار
میشود.
شــیکاگو ماه آینده میزبان مجموعهای از نقاشــیهای
ونسان ونگوگ استاد پساامپرسیونیست هالندی خواهد
بود.
در این نمایشــگاه که «اتاق خواب ونگوگ» نام گرفته،
سه نســخه موجود از تصویر اتاق این نقاش در کنار هم
قرار میگیرد ،این رویداد از  14فبروری در موسسه هنر
شیکاگو برگزار میشود.
به گزارش شــیکاگو تریبیون ،عالوه بر سه نقاشی «اتاق
خواب» 30 ،تابلــوی دیگر از این هنرمند هلندی عرضه
میشود.
در این نمایشگاه همچنین نسخه دیجیتالی شده اتاقی
که الهامبخــش ونگوگ برای خلق این آثار بوده نمایش
داده میشود تا بازدیدکنندگان به صورت مجازی در آن
فضا قرار گیرند.
در کنار ارائه شــاهکارهای نقاش «شبهای پرستاره»،
مجموعه سخنرانیهای تخصصی ،نمایش فلم و اجراهای
هنری هم در این نمایشــگاه که تا دهــم ماه می ادامه
خواهد داشت ،ترتیب داده شده است.
ونســان ونگوگ ،نقاش نامدار هلندی ،اگرچه در زمان
حیاتش در گمنامی کامل بهســر برد ،اما اکنون بهعنوان
یکی از تأثیرگذارترین نقاشــان پستامپرسیونیســت
شــناخته میشــود .او در  30مارچ  1853در زاندرت
در ایالت برابانت هلند نزدیــک مرز بلجیم به دنیا آمد.
ونگوگ فعالیت هنری خود را بهعنوان طراح و نقاش از
سال  1880و در سن  27سالگی آغاز کرد.
برخی از مشهورترین کارهای او در دو سال پایانی عمرش
خلق شدند ،او فقط در دوماه پایانی عمرش  90نقاشی از
خود باقی گذاشت.
ونگوگ ابتدا از رنگهای تیره و محزون استفاده میکرد
تا اینکه در پاریس با امپرسیونیسم و نئوامپرسیونیسم
آشنا شد و این آشنایی پیشــرفت هنری او را سرعت
بخشید.
او شیفته نقاشی از کافههای شبانه ،مردم طبقه کارگر،
مناظر طبیعی فرانسه و گلهای آفتابگردان بود.
مجموع ه «گلهای آفتابگردان» او که تعدادی از آنها از
معروفترین نقاشیهایش نیز محسوب میشوند ،شامل
 11اثر اســت .خودنگارهها و «شبهای پرستاره» دیگر
نقاشیهای برجست ه او هستند.
ونگوگ در سال  1890به دکتر «گاشه» روانشناسی که
از او پرترهای نیز کشیده است ،مراجعه کرد« .پیسارو»
این دکتر را به او معرفی کرده بود.
اولین برداشت ونگوگ از «گاشــه» این بود که داکتر،
خودش از او بیمارتر اســت .روزبــهروز فرورفتگی و
افســردگی ونگوگ عمیقتر میشد .سرانجام او در 29
جوالی  1890در سن  37ســالگی در میان کشتزارها،
گلولهای در ســینهاش شــلیک کــرد و روز بعد در
مهمانسرای «روو» درگذشت .ونسان آخرین احساسش
را به برادرش کــه قبل از مرگ بر بالیــن او آمده بود،
اینگونه بیان کرد« :غم برای همیشه باقی خواهد ماند».
شــشماه بعد تئو نیز درگذشت و پس از مرگ ونگوگ،
تابوتاش را پر از گلهای آفتابگردان کردند.

 بازی با اعداد
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وزیر را در خانه  h 2حرکت دهید.
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شد از کار در این نشریه کنارهگیری کند.
به گــزارش گاردین ،او در همان ســال اولین رمانش را
منتشر کرد و شهرت زیادی در قالب یک نویسنده کسب
کرد .شارل رو در ســال  1983عضو هیات داوران جایزه
«گنکور» شــد و سپس در ســال  2002به سمت ریاست
آن دســت پیدا کرد .این نویسنده و روزنامهنگار پیش از
این جریان ،چندین رمــان و اثر زندگینامهای به نگارش
درآورده بود .او ســال  2010نشــان «لژیون دونور » را از
دستان رئیسجمهور وقت کشورش دریافت کرد.
«شانل و دنیایش»« ،داشتم فکر میکردم» و «میل شرقی»
از جمله کتابهای شارل رو هستند.

بروس ويليس در پيش
درآمد «جان سخت» هم
بازی میكند

به نقل از ایندپندنت ،فلم بعدی «جان سخت» قرار است یك
پیش درآمد باشد و داســتانش پیش از داستان فلم اول رخ
میدهد.
حتی با وجود اینكه فلم «جان ســخت :سال اول» قرار است
نســخهای جوانتر از جان مكلینی را كــه تا به حال دیدیم
به تصویر بكشــد ولی لن وایزمــن تهیهكننده این فلم گفته
كه ویلیس هنوز هم بخشــی از این مجموعه فلمهای محبوب
خواهد بود.
او در توجیه این تصمیم میگوید :در فلم اول ،مكلین با كلی
تجربه احساسی از راه میرسد .او طالق گرفته ،آدم بداخالقی
شده و افسر مافوقش هم از او متنفر است.
وایزمــن در ادامه گفت :ما داســتان ازدواج او را ندیدیم .از
مرگ آن خبــر داریم ،اما هرگز ندیدیم وقتی او هالی (با بازی
بانی بدیال) را میبیند چطور اســت ،یا وقتی او ســال ۱۹۷۸
در نیویورك یك پلیس معمولی بود چه حالی داشــت ...این
همیشه چیزی بوده كه به فكر آن بودیم و حاال داریم انجامش
میدهیم.
داستان فلم در شب تحویل سال  ۱۹۷۹رخ میدهد و با وجود
اینكه این مساله هنوز رسما تایید نشده ،مكلین قرار است با
مسالهای مربوط به تروریستها دست و پنجه نرم كند .وایزمن
درباره حضور ویلیس در فلم گفــت :نمیخواهم یك حضور
كوتاه و نامربوط باشد .قرار است با جان مكلین امروزی تالقی
بامزه و خالقانهای داشته باشد.
آخریــن فلم از مجموعه فلمهای «جان ســخت»« ،یك روز
خوب برای جانسخت» بود كه در سال  ۲۰۱۳روی پرده رفت.
هنوز كسی برای ایفای نقش جان مكلین جوان در فلم جدید
انتخاب نشــده اما میتوان مطمئن بود كــه مدیر برنامههای
هالیوودی االن دارند با بازیگران زیادی تماس میگیرند.

اسپایک لی تحریم اسکار را
رد کرد

اســپایک لی با اعالم این که من و همسرم در اسکار شرکت
نمیکنیم باقی هرکاری که میخواهند انجام دهند.
کارگردان «شیراک» تحریم مراسم جوایز اسکار در اعتراض
به کمبود تنوع نژادی در میــان نامزدهای نهایی جایزه را رد
کرد.
لی در گفتوگویی با برنامه «صبح بخیر آمریکا» گفت  « :من
هیچگاه از واژه بایکوت یا تحریم استفاده نکردم .تنها چیزی
که گفتم این بود که من و همسرم در مراسم شرکت نخواهیم
کرد .دالیل خود را از این کار نیــز اعالم کردم ،بنابراین من
هیچگاه از واژه تحریم استفاده نکردم .هر کسی هر کاری که
میخواهد انجام دهد».
او در ادامه به شــوخی گفت که در عوض مراســم اسکار به
نیویورک و تماشای بازی بسکتبال در مدیسون اسکوار گاردن
خواهد رفت .لی همچنین خواستار افزایش حضور اقلیتها در
صنعت فلمسازی شــد و گفت که این مسئله به مدیرانی که
مسئول تصمیمگیری برای این کار هستند بازمیگردد.
این کارگردان که جایزه افتخاری اســکار را نیز دریافت کرده
است پیشــنهاد کرد که هالیوود نیز از چیزی مشابه با قانون
رونی در لیگ فوتبال آمریکایی اســتفاده کند که به افزایش
اقلیتها در پســتهای مربیگری و مدیریتی یاری میرساند.
براساس این قانون باید با تمام افرادی که از گروههای اقلیت
جامعه برای هر موقعیت شغلی نامزد شدهاند ،مصاحبهای برای
استخدام انجام شود که نوعی از تبعیض مثبت به شمار میرود.
لی همچنین با یادآوری اسکار ســال  1989که در آن جایزه
بهترین فلم به «رانندگی برای خانم دیزی» رسید و فلم او به
نام «کار درست را انجام بده» نادیده گرفته شد ،گفت «« :کار
درست را انجام بده» در کالجها تدریس میشود .اما حاال دیگر
هیچ کس «رانندگی برای خانم دیزی» را تماشا نمیکند.

