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انجمن صدا «بازگشته» را شایسته عنوان
بهترین صدا خواند

تقدیر آکادمی سینما و
تلویزیون ایرلند از
«لیام نیسون»

آکادمی سینما و تلویزیون ایرلند از یک عمر دستاورد
حرفهای «لیام نیسون» ،بازیگر ایرلندیاالصل هالیوود
تقدیر میکند.
آکادمی ســینما و تلویزیون ایرلند،با اعطای جایزه یک
عمر دستاورد حرفهای از «لیام نیسون» ،بازیگر فلمهای
«تیکن» (ربوده شــده) و «فهرست شــیندلر» تقدیر
میکنــد .این جایزه طی مراســمی  9اپریل در دوبلین
برگزار میشود .در این مراسم «مایکل هیگینز» ،رئیس
جمهور ایرلند ،نیز حضور خواهد داشت.
«نیسون» طی بیش از سه دهه فعالیت در عرسه سینما
و تلویزیون تاکنون در بیش از  80فلم بازی کرده و طی
این ســالها با کارگردانان صاحب نامی چون «مارتین
اسکورسیزی»« ،استیون اسپیلبرگ»« ،جورج لوکاس»
و «کریستفر نوالن» همکاری داشته است.
او برای بازی در نقش اول فلم «فهرســت شیندلرز» به
کارگردانی «اسپیلبرگ» نامزد جایزه اسکار شده است.

انجمن صــدای آمریکا عالوه بر جدیدترین ســاخته
الخاندرو گونزالس ایناریتو ،بــه «فارگو»« ،بازی تاج و
تخت» و «خانواده مدرن» هم جایزه داد.
به نقــل از د رپ ،فلم «بازگشــته» در مراســمی که
شنبهشب در مرکز شهر لسآنجلس برگزار شد ،توانست
جایزه اصلی بهترین فلم انجمن صدای سینما ( )CASرا
از آن خود کند.

برد پیت با نویسنده پولیتزری فلم میسازد

برد پیت و تونی کوشــنر نویسنده مشهور برنده جایزه
پولیتزر ،پروژه سینمایی جدیدی را با اقتباس از «او ماه
را میخواست» خواهند ساخت.
به نقل از ددالین ،کوشنر برنده جایزه پولیتزر فلمنامه
نویســی و برنده جایزه تونی بر مبنــای خاطرات ایو
کالکستون که در کتابی با عنوان «او ماه را میخواست»
منتشر شده ،فلمنامه این فلم جدید برد پیت را خواهد
نوشت.
بــرد پیت تا اینجای کار به عنــوان تهیهکننده در این

پروژه حضورخواهد داشــت
و ایــن کار را بــا همکاری
«پلن بی» متعلق به خودش
با «کــراس کریک پیکچرز»
خواهد ســاخت .کتاب «او
ماه را میخواست» پزشکی
به نام داکتر پری بیرد را در
دهــه  ۱۹۲۰در مرکز توجه
خود قرار داده اســت .او در
این دوره در رشــته پزشکی
به اوج رسید .او بر ریشههای
بیوشیمی در مسایل عصبی
تمرکز کــرد و این در زمانی
بود که توجــه زیادی به این
بیماریها نمیشد .بدبختانه
او خــودش به قربانی این ماجرا بدل شــد و زمانی که
نتیجه تحقیقاتش مسجل شــد ،او دیگر نمیتوانست
بهرهای از این کار ببرد.
این فلم از زاویه دید میمی دختر این پزشک بیان شده
است که شاهد تالشهای پدری بود که سرانجام در این
راه جان باخت.
کوشــنر پیش از این فلمنامه آثاری از اسپیلبرگ مثل
«مونیخ» و «لینکلن» را نوشته و جایزه تونی را برای دو
قسمت «فرشتگان در آمریکا» دریافت کرده است.
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شکل ـ شــکر ـ شاکر ـ
رشــک ـ کل ـ کی ـ کار
ـ اشک ـ شــاکی ـ یک
ـ تشــکیل ـ ترک ـ تک
ـ لشــکر ـ راکت ـ تاک ـ
تشکر ـ شکار.

بازی بابا اعداد
جواب بازی
 جواب

اعداد

جواب هدف

بهترین فلمبرداری شــد و از دیگــر فلمهای مهم او
میتوان به «مســیح سوپراســتار»(« ،)1973گتسبی
بزرگ»( )1974و«رولربال»()1975اشاره کرد
«داگالس اسلوکام» متولد لندن و بزرگ شده در فرانسه
بود که در ســال  1933به انگلیس بازگشت و در سال
 ،1939نبردهای آغازیــن جنگ جهانی دوم در پولند و
آمستردام را فلمبرداری کرد که این تصاویر در مستندی
ساخته «هربرت کالین» مورد استفاده قرار گرفتند.
«اسلوکام» اولین فلم بلند ســینمایی خود را در سال
 1942با عنــوان «محاصره بزرگ» فلمبــرداری کرد
و آخرینبار در ســال  1989فلــم «مهاجمان صندوق
گمشده» از مجموعه «ایندیانا جونز» را فلمبرداری برد.

«داگالس اسلوکام» ،فلمبردار نامزد اسکار سه فلم اول
مجموعه «ایندیانا جونز» در سن  103سالگی در گذشت.
این فلمبردار انگلیسی که بیشتر برای به تصویر کشیدن
سه فلم نخست مجموعه «ایندیانا جونز» در دهه  1980و
همچنین تمامی کمدی کالسیکهای استودیو «ایلینگ»
چون «قلب مهربان» و «تاج کوچک» به شهرت رسید،
در مجموع فلمبرداری  80فلم را در طول دوران حرفهای
خود برعهده داشت.
«اســلوکام» طی دوران طوالنی فعالیت سینمایی خود
ســه بار برای فلمهای «ســفرهای من ومهام»(،)1973
«جولیا»( )1978و همچنین فلــم «مهاجمان صندوق
گمشده»( )1982نامزد کســب جایزه اسکار در شاخه

حمل

ثور

امروز کمی تردید دارید اما در مورد فرصت های مهیج که سیارات امروز
بر آن تأکید دارند شــما بهترین کسی هستید که میدانید باید اجازه
دهید همه چیز با سرعت طبیعی خودش صورت بگیرد.

جوزا

امروز به نظر ميرسد تأكيد بر مسائل مالي است بنابراين زمان خوبي
است تا اين موضوع را بررسي كنيد .سعي كنيد نقش رهبر را داشته
باشيد .يك موضوع خصوصي به شما انگيزه بيشتري براي موفقيت
ميدهد و بنابراين قدرت بيشتري هم پيدا ميكنيد.

سرطان

با افراد جدیدی مالقات میکنید که با دیدگاه جدید شــما هماهنگ
هســتند .البته حتم ًا عالقهتان را به همسرتان نشان بدهید و به او
اطمینان دهید که بودن او در این دیدارها نیز مورد استقبال میباشد.

اسد

معلوم نيســت كه همكار نزديكتان امروز قصد انجام چه كاري را
دارد و شــما قبل از اين كه حدسي درســت بزنيد ،چهرۀتان درهم
ريخته ميشود .به جاي اين كه تالش كنيد ،مطالب را برچسب به آنها
بچسبانيد ،بهتر اســت به آنها اجازه دهيد آزادانه به سيستم اصلي
خود برگردند كه در اين صورت مي توانند به سرعت به حال طبيعي
بازگردند.

سنبله

فردی مسؤولیت پذیر هستید اما امروز دوست دارید تغییری ایجاد
کنید .به دنبال چیزهای جدیدی می گردید و این موضوع تا حدی بر
رابطه تان تاثیر میگذارد و شاید همسرتان از این کار شما خوشش
نیاید و بخواهد شما را منصرف کند.

پانزدهمین جشــنواره بینالمللی فلــم تریبکا با نمایش فلم
ســینمایی «اولین دوشــنبه ماه می» به کارگردانی «اندرو
روســی» آغاز به کار خواهــد کرد .پانزدهمین جشــنواره
بینالمللی فلــم تریبکا 13 ،اپریل با نمایش فلم ســینمایی
«اولین دوشنبه ماه می» به کارگردانی «اندرو روسی» افتتاح
شــده و تا  24اپریل به کار خود ادامه خواهــد داد« .اولین
دوشنبه ماه می» تاریخچه موزه متروپولیتن را روایت میکند.
بنا بر این گزارش ،جشنواره فلم ترایبکا اولین بار سال 2002
توسط رابرت دنیرو و جین رزنتال در واکنش به رویداد حمالت
 11ســپتمبر  2001به برجهای مرکز تجارت جهانی و به منظور
همدردی با بازماندگان واقعــه در محله ترایبکا منهتن بنیان
گذاشته شد .این جشنواره پس از چند سال برگزاری و بهویژه
در ششمین دوره آن تبدیل به جشــنوارهای نسبت ًا معتبر و
بینالمللی شد .این جشنواره از نخستین دوره برگزاری مورد
توجه قرار گرفت و ساالنه بیش از دو میلیون تماشاگر و حدود
 420میلیون دالر درآمد دارد.
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میزان

شخصي سعي دارد شما را عصباني كند و احساساتتان را برانگيزد.
اما شــما كمكم از اين رفتار او حوصلهتان سر رفته است .اگر تا حاال
بيتوجهي كرده ايد و آرام بوده ايد ،اكنون زمان مناســبي است تا
شجاعت بودن خودتان را نشان دهيد!

«اولین دوشنبه ماه می»
جشنواره فلم تریبکا را
افتتاح میکند

جرد لتو خود «جوکر» بود

آتشــخانه ـ اخالل ـ بدکام ـ پررو ـ تدریس ـ ثابــت ـ جواله ـ چراگر ـ
حوضخانه ـ خدشه ـ درشــتخو ـ ذکاوت ـ رجزخوانی ـ زاهد ـ ژنرال ـ
سرشــار ـ شعور ـ صحبت ـ ضیافت ـ طرز ـ ظفر ـ عیادت ـ غرامت ـ فرار
ـ قشنگ ـ کنسرت ـ گیتی ـ لیال ـ مدارس ـ ناهید ـ ورقه ـ همدل ـ یلدا.

ی

2038

فلمبردار «ایندیانا جونز» درگذشت

آخریــن کتاب «اومبرتو اکو» نویســنده و فیلســوف فقید
ایتالیایی به علت درگذشت او ،تا آخر هفته جاری روانه بازار
میشود .تاریخ انتشار مجموعه مقاالت «تاریخچه یک جامعه
سلیس» نوشته اومبرتو اکو که  30دلو درگذشت ،پیش افتاده
و بنابر اعالم ناشر ایتالیایی این نویسنده ،تا آخر هفته جاری
روی پیشــخان کتابفروشــیها قرار میگیرد .این کتاب که
عنوان اصلی آن « »Pape Satan Aleppeو عنوان فرعیاش
«تاریخچه یک جامعه سلیس» است ،قرار بود در ماه می 2016
به چاپ برسد اما مرگ اکو این روند را تسریع کرده است.
اومبرتو اکو نویســنده ایتالیایی رمان «نام گل سرخ» نوزدهم
فبروری در اثر ابتال به بیماری ســرطان و درســت در شب
درگذشت «هارپر لی» خالق رمان محبوب «کشتن مرغ مقلد»
از دنیا رفت .به گزارش گاردیــن ،آخرین اثر اکو دربردارنده
مقاالتی است که از ســال  2000به بعد به صورت پراکنده در
هفتهنامه ایتالیایی «لسپرســو» به چاپ رســیدهاند .عنوان
ایتالیایی این کتاب به نخســتین جمالت بخش دوزخ «کمدی
الهی» اثر حماسی «دانته » شاعر بزرگ قرن چهاردهم ایتالیا
اشاره دارد .تاریخ انتشار ترجمه انگلیسیزبان این کتاب هنوز
مشخص نشده است.

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.
 8 کلمه :خوب
 16 کلمه :متوسط
 23 کلمه :عالی

ع د ب
ب و ا

را اهدا میکند .در  ۲۲ســال گذشته ،برنده این جوایز
 ۱۲بار موفق به کسب جایزه میکس صدای اسکار شده
است .برنده سال گذشته اســکار یعنی «ضربه شالق»
حتی نامزد دریافت جایزه  CASهم نشده بود.
«درونبیرون» جایزه بهترین فلم انیمیشــن را به خود
اختصــاص داد و جوایز تلویزیون هم به ســریالهای
«فارگــو»« ،خانواده مــدرن» و «بازی تــاج و تخت»
رسیدند .جایزه دســتاورد حرفهای  CASبه داک کین،
میکسکننده صدا رسید و جی روچ کارگردان هم جایزه
فلمساز  CASرا از آن خود کرد .برایان کرنستون ،گری
مارشال ،اد ازنر و والتون گاگینز از کسانی بودند که روی
صحنه حضور داشتند و جوایز را تقدیم میکردند.
برندگان بدین شرح است:
فلم سینمایی الیو اکشن« :بازگشته»
فلم سینمایی انیمیشن« :درونبیرون»
فلم تلویزیونی یا مینیســریال« :فارگو» ،اپیزود پنجم
از فصل دوم
سریال تلویزیونی یکساعته« :بازی تاج و تخت»
سریال تلویزیونی نیمساعته« :خانواده مدرن»
برنامههای غیرداستانی ،گوناگون ،موسیقی یا ویژههای
تلویزیونی :برنامه «زنده در مرکز لینکلن :موسیقی دنی
الفمن در فلمهای تیم برتون»
جایزه دستاورد حرفهای :داک کین
جایزه فلمبردار :جی روچ

این فلم در بخش بهترین فلم سال با «پل جاسوسها»،
«هشت نفرتانگیز»« ،مد مکس :جاده خشم» و «جنگ
ســتارگان :نیرو بیدار میشــود» رقابت میکرد .تمام
نامزدهــای این جوایز به غیر از «هشــت نفرتانگیز»،
در بخش میکس صدای اســکار هــم رقابت میکنند و
«مریخی» رقیب آخر آنها در اسکار است.
انجمن صدای سینما از سال  ۱۹۹۳تا به حال جوایز خود

 بازی با اعداد

انتشار آخرین کتاب
«اومبرتو اکو» پیش افتاد

امروز احساس ناآرامی و طغیان به سراغ شما آمده و شما را مجبور
میسازد که چهارشنبه عادی و همیشگی خود را ترک گفته و در
عوض کاری کام ً
ال متفاوت انجام دهید .ممکن اســت دیگران لب
به شــکایت باز بکنند ولی شما به آنها گوش نخواهید داد چرا که
تصمیم گرفته اید کار خودتان را انجام دهید.

عقرب

شما به مرموز بودن معروف هستید اما امروز این طور نیست و مشتاق
هســتید تا درباره مســائلی که زمانهای دیگر احساس میکنید
خصوصی هســتید با دیگران صحبت کنید .اگر با خویشاوندان در
تماس هستید ،تمایل دارید در مورد گذشته یا دوران کودکیتان که
به خاطر می آورند،صحبت کنید.

قوس

امروز نياز داريد كه استراحت كنيد و اگر نكنيد ،در مدت كوتاهي خود
را كام ً
ال خسته خواهيد كرد .بن ًا به داليلي شما خيلي عصباني هستيد
واگر كار زياد انجام دهيد امروز اين مسئله بدتر مي شود.

جدی

امروز ناگهان متوجه يك موج فكري جديد ميشويد كه فورا ً به آن
عمل كرده و يا بفهميد كه چگونه از آن بهرهمند شويد .هم اكنون
شما خيلي تيزهوش و هشــيارتر از معمول ولي بي فكر هستيد.
در حال حاضر بهترين كاري كه ميتوانيد انجام دهيد اين اســت
كه يك مدتي خوب فكر كنيد .در غير اين صورت اين شــانس و
موفقيت را از دست خواهيد داد.

دلو

سعی نکنید کاری بیش از حد توان خود انجام دهید که آخر مجبور
به قبول اشتباهاتتان شوید و عذرخواهی کنید! پیش از آنکه خود
را به خاطر عمل نکردن به قولتان ســرزنش کنید به خاطر داشته
باشید که شما نیز مانند بقیه یک بشر و جایز الخطا هستید.

حوت

هنوز احســاس سرزندگی و پر انرژی می کنید واز غیرمنتظره ها
انتظار دارید .زیرا تاثیر ســیاره ای که شما را احاطه کرده است
یکی از تکامالت وسیع است و آخرین چیزی که شما می خواهید
انجام دهید این است که در محالت آشنا پرسه بزنید و یک چیز
تازه و محرک می خواهید.
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وایوال دیویس ،هم بازی جرد لتو در فلم «جوخه خودکشــی»
میگوید« :و بعد او برای مارگو رابی یک موش سیاه فرستاد که
در یک جعبه قرار داشت و هنوز زنده بود».
هر وقت بحث جــرد لتو و ایفاش نقش جوکر توســط او در
فلم «جوخه خودکشــی» میشــود ،موضوعی هست که از
ذهن همــه میگذرد؛ اینکه جرد لتو نقش این شــخصیت را
ایفا کــرد و در آن فوقالعاده بود .لجر که برای ایفای نقش در
فلم «شــوالیه تاریک» پس از مرگش جایزه اسکار را دریافت
کرد ،به شــخصیت جوکر عمق و دیوانگی خاصی داد که در
جوکرهای ســزار رومرو یا جک نیکلسون دیده نمیشد .اگر
بگوییم لتو باید انتظارهای فراوانی را برآورده کند ،کم گفتیم.
حاال به خاطر وایوال دیویس ،که در فلم «جوخه خودکشــی»
نقش مامور دولتی مســئول جوخه را بازی میکند ،میتوانیم
ایدهای از این داشته باشیم که لتو چطور خود را برای این نقش
نمادین آماده کرده اســت .به گفته این بازیگر ،مرد اول گروه
« ۳۰ثانیه تا مریخ» یک خوک مرده برای بازیگران فلم فرستاد
و یک موش ســیاه که در جعبه بود هم به مارگو رابی (بازیگر
نقش هارلی کوین) داد .دیویس بــه ونیتیفر گفت« :یکی از
دســت اندرکاران با یک خوک مرده وارد شد و آن را انداخت
روی میــز و بعد رفت بیرون .و اینطــور بود که جرد لتو به ما
معرفی شد .حاال من ترســیدم و با خودم فکر میکنم آیا او
دیوانه اســت؟ اما بخش دومش این بود که با خودم گفتم اوه
لعنتی ،من باید حواســم را جمع کنم .به این میگویند تعهد
به نقش .و بعد هم او برای مارگو رابی یک موش سیاه فرستاد
که در یک جعبه قرار داشــت و هنوز زنده بود .او جیغ زد ،اما
بعد موش را نگه داشــت» .پیش از این هم ویل اسمیت گفته
بود هرگز سر صحنه فلمبرداری «جوخه خودکشی» خود لتو
را ندیده و همیشه او را در حالی که در نقش جوکر فرو رفته،
دیده بود .یکی از تهیهکنندگان فلم هم گفته بود «لتو از خیلی
از جهات در حین فلمبرداری خودش را منزوی میکند».

«پینوکیو» کارگردانش را
پیدا کرد

نســخه تازه و دوباره سازی شــده «پینوکیو» با پیدا کردن
کارگردان خود ،وارد مرحله تولید می شود .این نسخه را ران
هاوارد کارگردانی خواهد کرد .رابرت داونی جونیور که تهیه
کننده اصلی این نسخه است ،در آن بازی هم خواهد کرد .او
با انتخاب هاوارد ،می گوید وی بهترین گزینه برای کارگردانی
این کمدی درام نوجوانانه و ماجراجویانه به حســاب می آید.
فلم نامه فلم هنوز نوشته نشده  ،ولی قرار است حال و هوایی
شبیه «مالیفیشــنت» آنجلینا جولی داشته باشد .فلم جولی،
داستان زیبای خفته را از نگاه کاراکتر منفی آن تعریف کرد.
باید دید داونی جونیور در نسخه ســینمایی اش از داستان
پینوکیو ،چه بالیی بر سر پینوکیو ،پدر ژپتو ،گربه نره و روباه
مکار خواهد آورد.
ســینمای ایتالیا در سال  2002نســخه زنده ای از داستان
کالســیک پینوکیو را ارائه کرد .این فلم با بازی و کارگردانی
روبرتو بنینی شکست سخت تجاری در جدول گیشه نمایش
خورد و منتقدان هم نقدهای منفی زیادی بر روی آن نوشتند.

