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جایزه جشنواره روتردام به فلمی با شرکت
محسن نامجو ،کابلدریمز و درامر متالیکا رسید

فلم «رویاهای رادیویی» ( )Radio Dreamsســاخته
بابک جاللی ،فلمســاز ایرانی ساکن بریتانیا ،برنده جایزه
ببر جشنواره بینالمللی فلم روتردام در هالند شد.
داســتان فلم درباره یک نویسنده ایرانی با بازی محسن
نامجو اســت که تالش میکند گــروه راک کابلدریمز و
متالیکا را برای یک اجرای مشترک در برنامهای رادیویی
گرد هم آورد.
عالوه بر محســن نامجو ،آهنگســاز و خواننده ایرانی،

اعضای گروه کابل دریمز ،یکی از مشهورترین گروههای
راک افغانستان و همین طور الرس اولریک ،درامر و یکی
از بنیانگذاران گروه متالیکا هم در فلم حضور دارند.
فلم بودکین راس ،ســاخته کاوه مدیری فلمساز ایرانی
ساکن هالند هم جایزه فیپرشــی را برد که برنده آن را
منتقدان بینالمللی انتخاب میکنند.
هیئت داوران جشنواره روتردام دلیل اعطای جایزه به فلم
رویاهای رادیویی را «نگاه ظریف و طنزآمیز به آوارگی و

موریس وایت ،بنیانگذار گروه ارت ویند اند فایر
درگذشت

موریس وایت ،آهنگســاز و ترانه سرا و بنیانگذار Earth
( Wind and Fireزمین باد و آتش) یکی از مشهورترین
گروههای سول در آمریکا ،پس از سالها مبارزه با بیماری
پارکینسون در سن  ۷۴سالگی درگذشت.
برادر موریس وایت ضمن اعالم این خبر گفت که او صبح
پنجشــنبه  ۴فبروری در حالی که هنــوز خواب بود در
منزلش در لسآنجلس درگذشت.
آهنگهــای ســپتمبر( ، )Septemberبوگی واندرلند
( )Boogie Wonderlandو ستاره درخشان (Shining
 )Starبعــد از رفتن عشــق ( After the Love Has
 )Goneآثار بسیار معروف و پرفروش این گروه هستند.
بیش از  ۹۰میلیون نسخه از آلبومهای این گروه در سراسر
جهان به فروش رفته است.

موریس وایت که یکــی از خوانندههای گروه نیز بود در
سال  ۱۹۹۲به پارکینسون مبتال شد و طبق گزارشها در
ماههای اخیر حال او بسیار وخیم شده بود.
گروه ارت ویند اند فایر در سال  ۲۰۰۰میالدی درفهرست
تاالر مشــاهیر راک اند رول Rock and Roll Hall of
 Fameقرار گرفــت و موریس نیــز در  ۲۰۱۰به تنهایی
برای خدماتش در زمینه آهنگســازی در تاالر مشاهیر
آهنگسازی  Songwriters Hall of Fameراه یافت.
وردین وایت ،برادر «ریس» نام مستعاری که به آن معروف
بود به خبرگزاری آسوشیتدپرس گفت« :برادرم ،قهرمان
من و بهترین دوستم با آرامش در خواب درگذشت».
ریس با بسیاری از هنرمندان مشهور دیگر از جمله باربارا
استریساند ،شر و نیل دایموند همکاری کرده است.
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رایزنی با «کایرا نایتلی»
برای بازی در نقش یک
نویسنده فرانسوی

«کایــرا نایتلی» در حال رایزنی بــرای بازی در فلم
«کولت» با موضوع داستان زندگی « سیدونی گبریل
کولت» ،نویسنده مطرح فرانسوی در قرنهای  ۱۹و
 ۲۰میالدی است.
عوامل فلمهای «هنوز آلیــس» و «کارول» ،دو فلم
مطرح در رقابتهای اسکار سال گذشته و امسال ،از
ماه می ،یک فلم جدید تاریخی تحت عنوان «کولت»
را در بوداپست ،جلوی دوربین خواهند برد.
«کولت» داســتان زندگی «سیدونی گبریل کولت»،
نویســنده مطرح فرانســوی در قرنهای  19و 20
میالدی اســت که رمانهــای «ناقوسهای آبی»،
«انزوای پراحساســات»« ،ولگــرد»« ،روز تولد» و
«سرانجام شری» از جمله آثار اوست.
«کایــرا نایتلــی» ،بازیگر جوان و موفــق هالیوود
هماکنون در حال رایزنی برای بازی در نقش اول این
فلم است.
فلمنامــه پــروژه ســینمایی «کولــت» را «واش
وستمولند» و «ریچارد گالتزر» ،نوشتهاند.
«وستمولند» که پیش از این یکی از نویسندگان فلم
موفق «هنوز آلیس» با بازی «جولین مور» بوده ،قرار
است این فلم را کارگردانی کند.

جواب سودوکو شماره

بازی بابا اعداد
جواب بازی
 جواب

اعداد

2549

2349
2343

رسم ـ رســام ـ درس ـ
مدرس ـ ســرد ـ ترس ـ
ســتار ـ مرتد ـ متر ـ نرم
ـ مادر ـ مراد ـ درام ـ مار
ـ امر ـ مدار ـ رند ـ نرس
ـ مرد.

2350

صدها تن از مردم ســانتاباربارا به پیشواز جانی دپ
رفتند که برای دریافت جایزه خود وارد این شهر شد.
به نقل از آسوشــیتدپرس ،پنجشنبه شب صدها تن از
مردم سانتاباربارا به استقبال جانی دپ رفتند .او برای
دریافت جایزه اســتاد مدرن فستیوال بینالمللی فلم
سانتابارابار به این شهر رفته بود.
در این مراسم که در تئاتر آرلینگتون برگزار شد ،جانی
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 بازی با کلمات
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میزان

حمل

ســعي نكنيد آن چه را كه در ذهنتان ميگــذرد مخفي كنيد .اگر
آرزوهايتان را براي ديگران بازگو كنيد متوجه مي شــويد كه چطور
ديگران آمادهاند تا آنها را به حقيقت تبديل كنند .ميتوانيد در مقابل
يك نفر از خودتان دفاع كنيد اما اين كار غرور شما را افزايش مي دهد.

ثور

امروز به یک موضوع قدیمی فکر میکنید شاید به یاد حرف یک نفر
بیفتید .اما اگر همین طور در گذشته بمانید نمیتوانید پیشرفت کنید،
بنابراین سعی کنید رها شوید و خودتان را با زندگی حال وفق دهید.

جوزا

تغييرات كوچكي در زندگي همكاران و يا در محل كار شــما صورت
مي گيرد كار درســت اين است كه تا جايي كه مي توانيد خودتان را
با شرايط وفق دهيد ،ســعي نكنيد دانايي افرادي كه از شما باالتر
هستند را زياد مورد سؤال قرار دهيد امروز الزم است برويد بيرون
و انرژيتان را تخليه كنيد ،بنابراين ســعي كنيد با افرادي كه با آنها
تفاهم داريد ،وقت خود را سپري كنيد.

سرطان

اگر دیگران با ادب باشــند ،شما بیشــتر آن را میپسندید .بسیار
حساس هستید و بی دلیل احساس نا امنی میکنید .اما الزم نیست
نگران باشید .رفتار خوب با دیگران امروز زیاد دیده می شود.

اسد

امروز روزي قابل توجه اســت ،از اين نظر كه شما بسيار هماهنگ با
اتفاقاتي هستيد كه در اطراف شما مي گذرد .مثل اینکه آنتنهايي
روي سر شما در آمده به شما ميگويند كه هر شخصي در اطراف شما
به چه چيزي فكر مي كند! البته كه اين امر در زمانيكه با آنها صحبت
مي كنيد و يا در بحث ها شركت مي كنيد .شما را در وضعيتي بسيار
قوي قرار خواهد داد! حل اختالفات در اين زمان بسيار ساده است.

سنبله

امروز دوســت دارید هر چه قدر می توانید به دیگران کمک کنید.
به همکاران توجه و اهمیت بیشــتری میدهید .اگر کسی غمگین و
ناراحت باشد به او کمک میکنید .روز خوبی برای بهتر کردن روابط
با دیگران است.

اجازه دهید افکارتان به هر سمتی که میخواهند بروند .شما بسیار
خالق شــدهاید و عقایدی جالب و عالی به ذهنتان خطور میکند،
همچنین بسیار با سیاست با فرد مورد عالقهتان رفتار میکنید و این
باعث می شود که تنها با گفتن چند کلمه به جا و مناسب ،همه جلب
توجه شما شوند .همچنین ممکن است که جذب شخصی شوید که
مالقات میکنید و هر زمان که به او فکر میکنید قلبتان به طپش
بیافتد.

عقرب

امروز با حس خوش بینی که دارید مــی توانید فوق العاده مفید
باشید و کارهای مهم انجام دهید .همچنین در حالتی که دیگران
از تالش برای کاری خسته شده اند شما می توانید هم چنان ادامه
دهید.

قوس

امروز تحمل آدم هاي احمق را اص ً
ال نداريد و احتمال يك برخورد و
بحث با آنها زياد است .اين مي تواند به نفع يا به ضرر شما باشد و شما
يا در چشم كسي مهمتر ميشويد و يا اعتبار خود را به كلي از دست
ميدهيد .خود را كنترل كنيد ،سعي نكنيد حتم ًا در اين موضوع برنده
باشید چون آن وقت يك پيروزي توخالي و ظاهري خواهد بود.

جدی

امروز همكارانتان از ديدن زيركي شما تعجب ميكنند .سعي كنيد
مثبت بين و مشتاق باشيد و مسؤوليتهايي به شما واگذار ميشود.
بايد بتوانيد هر كاري را انجام دهيد.

دلو

ستارگان تأکید میکنند که درباره نقشهها و موقعیتتان صادق باشید
و هیچ دلیلی برای انجام دادن آن وجود ندارد .از این که احســاس و
عشقتان را بیان کنید نترسید؛ زیرا دیگران هم در نتیجه مانند شما
احساسات و عشقشــان را آزادانه بیان میکنند .از لحاظ اجتماعی
شما شرایطش را دارید پس آن را از دست ندهید.

حوت

امروز استرس زیادی وجود دارد .مخصوص ًا در زمینه انجام کارها.
دیگران با شــما همکاری نمیکنند و عمدا ً ناراحت تان میکنند.
سعی کنید دیگران را مقصر ندانید.
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نوبت مهره های سفید است ،شما باید با
دو حرکت مهره سیاه را مات کنید.
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(لندن) متشکل از  ۴۵۰متخصص صدابرداری است که
در صنعت ســینما و تلویزیون فعال هستند و هر سال
برترینها را در این زمینه انتخاب میکنند.
«پل جاسوسان»« ،هشــت نفرتانگیز»« ،اسپکتر» و
«جنگ ستارگان :نیرو بیدار میشود» دیگر نامزدهای
دریافت این جایزه بودند.
این جایزه بین مارک راث مســئول تهیه میکس صدا،
اولیور تارنی مســئول تدوین صدا و پل مسی مسئول
میکس صدا تقسیم میشود.
سال پیش «ضربه شالق» و در سال « ۲۰۱۴جاذبه» این
جایزه را به خانه برده بودند.

اهدای جایزه جشنواره سانتا باربارا به
جانی دپ

آشــتی پذیر ـ ارواح ـ بدبین ـ پشــتوان ـ تدقیق ـ ثنویت ـ جلوگیر ـ
چلچله ـ حکمت ـ خردمند ـ درس ـ ذکاوت ـ رزاق ـ زهر ـ ژنده ـ سیما
ـ شــریک ـ صادق ـ ضامن ـ طلوع ـ ظهور ـ عصمت ـ غزال ـ فروتن ـ
قصه ـ کنایه ـ گرامی ـ الیحه ـ مناظر ـ نوازنده ـ وطن ـ هندسه ـ یغماگر.

ج

2026

جایزه ســاالنه انجمن صدابرداران ( )AMPSبه فلم
«مریخی» ساخته ریدلی اسکات رسید.
در ادامه معرفی برترینهای سال از نظر تخصصی ،انجمن
صدابرداران آمریکا جایزه اول خود را به فلم «مریخی»
اهدا کرد .فلم «مریخی» ســاخته ریدلی اسکات که
در چندین بخش از جوایز اســکار نامزد دریافت جایزه
شده ،موفق شد با دریافت جایزه صدابرداری از انجمن
صدابرداران ،شانس خود را برای گرفتن جایزه اسکار در
این بخش باال ببرد .فلم «مریخی» به این ترتیب پس از
«جاذبه» و «ضربه شالق» جایزه انجمن صدای سینمایی
را به خود اختصاص داد.این سازمان مستقر در بریتانیا

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

بیگانگی گروهــی از آدمهای جانیفتاده در یک فرهنگ
خارجی» عنوان کرده است.
فلم رویاهای رادیویی یکی از هشــت نامزد جایزه ببر
جشنواره روتردام بود که به فلمسازان رو به رشد و کمتر
شناختهشده اختصاص دارد.
بابک جاللی ،کارگردان و مرجانــه مقیمی ،تهیهکننده
فلم ،به طور مشــترک برنده این جایزه  ۴۰هزار یورویی
شدند.
در سالهای قبل ،این جایزه به طور مشترک به سه فلم
از میان نامزدهای این بخش از جشــنواره میرسید اما
امسال رویاهای رادیویی تنها برنده این جایزه بود.
در این بخش جایزه ویژه هیئت داروان به ارزش  ۱۰هزار
یورو به فلم برازیلی آخرین سرزمین ساخته پابلو المار
رسید.
پیش از این فلمهای ایرانی آرام باش و تا هفت بشــمار
ساخته رامتین لوافیپور در سال  ۲۰۰۹و لرزاننده چربی
ساخته محمد شــیروانی در سال  ۲۰۱۳برنده جایزه ببر
جشنواره روتردام شده بودند .رویاهای رادیویی دومین
فلم بلند بابک جاللی اســت .او در ســال  ۲۰۰۹با فلم
داستانهای مرزی ( )Frontier Bluesدر جشنواره فلم
لوکارنو شرکت داشت( .بی بی سی)
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«مریخی» برنده جایزه انجمن
صدابرداران شد
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شاه را در خانه  g 6حرکت دهید.
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دپ به عنوان دومین فردی که تاکنون
این جایزه را دریافت کرده ،روی ســن
رفت .ســال  ۲۰۱۵مایکل کیتون برای
بازی در فلم «مرد پرنــدهای» جایزه
«مالتین مدرن مستر» را دریافت کرده
بود .جایزه اســتاد مدرن به نام لئونارد
مالتین منتقد ،خوانده شده است.
هواداران دپ از ســنین مختلف و از
نقاط مختلف جمع شده بودند تا بتوانند
بازیگر محبوبشان را ببینند.
در این مراسم اسکات کوپر کارگردان
فلم «عشای ربانی سیاه» جایزه استاد
مــدرن مالتین را بــه دپ اهدا کرد و
گفت :با جانی دپ میتوان هر نقشی را
درآورد .او یک اســتاد مدرن واقعی است .هیچ بازیگر
دیگری را نمیشناســم که تا این اندازه توانایی تغییر
داشــته باشــد .بودن در اینجا در کنار او یک افتخار
واقعی است.
با این حال دپ دیرتر از زمان تعیین شــده رســید و
نتوانســت طبق برنامه از پیش تعیین شده در نشست
خبری مراسم شرکت کند.

گری اولدمن به
«قاتل شکارچی» پیوست

«گــری اولدمن» ،بازیگر مطرح هالیوود به پروژه ســینمایی
«قاتل شکارچی» پیوست.
فلم ســینمایی «قاتل شــکارچی» پس از مشکالت فراوان
سرانجام وارد مرحله پیش تولید شــده و کمپانی «میلنیوم
فلمز» که به طور کامل سرمایهگذاری آن را به عهده دارد ،در
حال جستجوی کارگردانی مناسب برای این پروژه سینمایی
است.
«میلنیوم فلمز»« ،قاتل شــکارچی» را از ماه جوالی ســال
میالدی جاری جلوی دوربین میبرد.
در حالیکــه پیش از این بازیگرانی چــون «فلیپ نویس» و
«مارتین کمپبل» برای بازی در این فلم معرفی شدهاند ،خبرها
حاکی از آن است که «گری اولدمن» نیز قرارداد بازی در این
فلم را امضاء کرده است.
«قاتل شکارچی» داستان یک کاپیتان نیروی دریایی است که
رئیس جمهور ربوده شده روسیه توسط یک جنرال خائن روس
را نجات میدهد« .اولدمن» در این فلم قرار اســت در نقش
یک جانرال آمریکایی ظاهر شــود .فلمنامه «قاتل شکارچی»
با اقتباس از کتابی تحت عنوان «نقطه آتش» نوشته مشترک
«جورج واالس» و «دونالد کیث» نوشته شده است.

اظهارات تند برادران «کوئن»
دربارهی حواشی اسکار

برادران فلمساز «کوئن» جزو آخرین سینماگرانی هستند که
درباره اسکار سفید عقیده خود را ابراز کردهاند.
اتان و جوئل کوئن دو برادر فلمســار هالیوودی که بهزودی
جدیدترین اثرشان «درود بر ســزار!» در افتتاحیه جشنواره
برلین به نمایش درمیآید ،تنوع نژادی را امری مهم دانستند
اما جوایز اسکار را ،نه!
جوئل کوئن در مصاحبه اخیر خود با «دیلی بیســت» گفت:
جوایز اسکار مهم نیست ،تنوع نژادی مهم است .این مراسم از
دید تجاری اهمیت چندانی ندارد.
این دو برادر در واکنش به انتقادات مطرحشــده نســبت به
سفیدپوست بودن تمام بازیگران در فلم «درود بر سزار!» ،این
مصاحبه را انجام دادند .جوئل پس از انتقاد تند «آن هورندی»
منتقد «واشنگتن پست» ،اظهار داشت :این کجفهمی مطلق
و بیمعنی در مورد چکونگی شکل گرفتن یک داستان است.
چرا مسائل اینطور و آنطور نیســتند؟ این یک سوءتفاهم
بنیادی درباره چطور نوشــته شدن داستانهاست .پس اینجا
باید اینطور حــرف زد« :تو نمیفهمی داری درباره چه حرف
میزنی».
به گزارش دیلی میل ،این ســینماگر سرشــناس ادامه داد:
اینطور نیست که شــما بنشینی و داســتانی بنویسی و با
خودت بگویی :داستانی مینویسم که چهار سیاهپوست ،سه
تا یهودی و یک ســگ در آن باشد .درست است؟ اگر این را
متوجه نمیشوی ،از داستاننویسی هیچ چیز سرت نمیشود
و نمی فهمی سوالی که پرسیدی چقدر احمقانه است.
کارگردان «درون لیون دیویس» و «پیرمردها کشوری ندارند»
همچنین گفت :اینکه بگویی باید در صنعت فلمسازی مساله
تنوع رعایت شود ،غیرقانونی نیست .اما مشکل ،موضوع این
سوال نیست .این سوال درباره مســاله دیگری مطرح شده
است .اتان کوئن هم در ادامه صحبتهای برادرش عنوان کرد:
مهم این است که داستانت را که ممکن است سیاهپوستان یا
افرادی یا هر نژاد و قومیتی در آن باشــند یا نباشند درست
روایت کنی .برادران کوئن تاکنون  10بار نامزد دریافت جایزه
اسکار شــدهاند و چهاربار آن را از آن خود کردهاند .امسال
«پل جاسوســان» این دو برای کسب جایزه بهترین فلمنامه
اوریجینال در رقابتهای بینالمللی اســکار تالش میکند.
خبرهای مربوط به «اسکار سفید» ،اصطالحی که برای اعتراض
به سفیدپوســت بودن تمام نامزدهای نهایی دو سال گذشته
این مراسم بینالمللی بهکار گرفته شده ،طی یک ماه گذشته
نقل محافل سینمایی شده است.

