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آهنگ ‹سیاسی› درباره اخراج تاتارها از کریمه،
برنده یوروویژن ۲۰۱۶شد

تجلیل «اسپیلبرگ» از
آهنگساز فلمهایش

«جــان ویلیامز» پرافتخارترین آهنگســاز ســینمای
جهان ،جایزه دستاورد ســینمایی موسسه فلم آمریکا
را از دستان «استیون اسپیلبرگ» همکاری دیرینهاش
دریافت میکند.
در مراسم اعطای جایزه دستاورد موسسه فلم آمریکا به
«جان ویلیامز» آهنگساز برجسته سینمای جهان که در
تاریخ  9جون در ســالن دالبی تئاتر لس آنجلس برگزار
میشود« ،استیون اســپیبرگ» حضور خواهد داشت تا
اعطاءکننده این جایزه سینمایی باشد.
«ویلیامز» برای ساخت موسیقی فلمهای «آروارهها»« ،ای
تی» و «فهرست شــیندلر» از ساختههای «اسپیلبرگ»
موفق به کسب جایزه اسکار شده است.
وی که از درخشانترین سازندگان موسیقی فلم در تاریخ
سینما محسوب میشــود ،تا کنون پنج جایزه اسکار،
چهار جایزه گلدن گلوب 21 ،جایزه گرمی 7 ،جایزه بافتا
و دو جایزه امی کسب کرده و ساخت موسیقی فلمهایی
مانند «آروارهها»« ،جنگ ستارگان»« ،سوپرمن»« ،ای.
تی»« ،ایندیانا جونز»« ،پارک ژوراســیک»« ،فهرست
شــیندلر» و سه فلم نخســت از مجموعه «هری پاتر»
بخشی از فعالیت هنری این موسیقیدان است.
ویلیامز که تا کنون  50بار نامزد دریافت اسکار شده ،از
این نظر رکورددار باالترین نامزدی در میان افراد در قید
حیات برای دریافت جایزه اســکار است و بعد از «آلفرد
نیومن» ،صاحب مقــام دوم باالترین تعداد نامزدی برای
این جایزه در تاریخ پس از «والت دیســنی» با  59بار
نامزدی محسوب میشود.
از دریافتکنندگان پیشــین جایزه دســتاورد هنری
موسسه فلم آمریکا میتوان به چهرههایی مانند «جین
فوندا»« ،شــون کانری»« ،مریل اســتریپ»« ،مارتین
اسکورسیزی»« ،استیون اســپیلبرگ»« ،دیوید لین»،
«بیلی وایلدر»« ،بت دیویس»« ،اورســن ولز» و «جان
فورد» اشاره کرد ،این اولینباری است که این جایزه به
یک موسیقیدان اعطاءمیشود.
ویلیامز در طول هفــت دهه فعالیت هنری برای بیش از
 150فلم سینمایی مختلف آهنگسازی یا گروه موسیقی
آنها را رهبری کرده و بسیاری از مشهورترین قطعهها
را ساخته است.
همچنین برای چهار دوره از بازیهای المپیکهای ،۱۹۸۴
 ۱۹۹۶ ،۱۹۸۸و  ،۲۰۰۲مراسم تحلیف باراک اوباما ،تعداد
بسیاری کنسرت و مجموعه تلویزیونی موسیقی ساخته
و از ســال  ۱۹۸۰تا  ۱۹۹۳میالدی ،رهبر اصلی ارکستر
«بوســتون پاپز» بود ه و اکنون یکی از رهبران برجسته
آن بهشمار میرود.
به گزارش هالیوود ریپورتر ،نام «جان ویلیامز» در سال
 ۲۰۰۰میالدی در تاالر مشاهیر هالیوود ثبت شد.

مادر مادربزرگ این خواننده ،خودش از تاتارهای کریمه
بوده اســت که با دستور اســتالین از این شبهجزیره
اخراج شدند .در مسابقه موسیقی یوروویژن سال ،۲۰۱۶
اوکرایــن با آهنگی به نام ‹ ›۱۹۴۴اول شــد که به کوچ
اجباری تاتارها از شــبهجزیره کریمه به دستور ژوزف

برگزار میشد .در ردهبندی امتیازهایی که مردم و داوران
از کشــورهای مختلف عضو اتحادیه رادیو-تلویزیونی
اروپا به شرکتکنندگان دادند ،پس از اوکراین ،استرالیا
دوم شد و پس از آن روسیه بیشتر امتیاز را گرفت.
آهنگی که نماینده روسیه در این رقابتها بود ،در طول
مســابقه از آهنگهای محبوب بود و یکی از حدسهای
اصلی برای برنده نهایی ،روســیه بــود .اما در نهایت
آهنگی برنده شد که بعضی رسانهها آن را «ضد روسی»
خواندهاند.
جماله گفته که در آهنگ ‹ ›۱۹۴۴از موسیقی مقامی هم
کمک گرفته اســت .این آهنگ را سوزانا جمالالدینوا
معروف به «جمالــه» اجرا میکرد که خــودش هم از
تاتارهای کریمه است و میگوید اقوامش از جمله کسانی
بودهاند که با آن دستور استالین ،از کریمه احراج شدهاند.
این خواننــده اوکراینی ،آهنگش را به مادر مادربزرگش
نازلخان تقدیم کرده اســت که در سال  ۱۹۴۴با پنج
بچهاش مثل حدود  ۲۵۰هــزار تاتار دیگر وادار به ترک
کریمه شد «و هیچگاه به اوکراین باز نگشت».
زمســتان دو ســال پیش و پس از یک همهپرســی
مناقشهبرانگیز ،روسیه شــبهجزیره کریمه را به خاک
خود ضمیمه کرد؛ اقدامی که از ســوی اغلب کشورهای
غربی به رسمیت شناخته نشد و روابط روسیه و غرب را
سردتر کرد( .بی بی سی)

استالین ،رهبر وقت شوروی اشاره میکند.
مقامهای روســیه پیشتــر از حضور ایــن آهنگ در
رقابتهای یوروویژن ابراز نارضایتی کرده بودند.
چون سال پیش ســویدن برنده این مسابقه شده بود،
مسابقات امســال یوروویژن در پایتخت آن استکهلم

استقبال از ساخته « کن لوچ» در جشنواره کن

فلــم نامزد نخل طال «من ،دنیل بلیک» ســاخته «کن
لوچ» با اســتقبال فراوان خریداران بین المللی در بازار
جشنواره کن رو به رو شد.
پس از نمایش موفق فلم «من ،دنیل بلیک» جدیدترین
ساخته سینمایی «کن لوچ» کارگردان مطرح انگلیسی
در بخش رقابتی جشــنواره کن ،حــق نمایش این فلم
به کشورهای فرانســه ،آلمان ،اسپانیا ،یونان ،سوئیس،
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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

جواب هدف

هنگری ،جمهوری چک ،یوگســاوی ســایق ،رومانیا،
ترکیه ،منطقــه بالکان ،خاورمیانــه و آمریکای التین
فروخته شد .داستان «من ،دنیل بلیک» که سیزدهمین
فلم «کن لوچ» در جشنواره کن محسوب میشود حول
محور زندگــی یک نجار که پس از حملــه قلبی بیکار
میشــود و همچنین یک مادر تنها و درگیر تشریفات
اداری در سیستم تامین اجتماعی کشور انگلیس است.

 بازی با اعداد

ر

«کن لوچ»  79ساله که همواره یکی از منتقدان سرسخت
سیاســتهای دولتهای غربی بویژه آمریکا و انگلیس
بوده اســت با  13بار حضور در بخش رقابتی جشنواره
کن ،رکورددار و قهرمان معتبرترین رویداد ســینمایی
جهان اســت و یک بار هم در سال  2006با فلم تحسین
شدهی «بادی که به مرغزار میوزد» جایزهی نخل طالی
کن را تصاحب کرد.
«جک سیاه»« ،دســتورکار پنهان»« ،بارش سنگها»،
«« ،»Riff Raffسرزمین و آزادی»« ،نام من جو است»،
«نان و گلهای رز»« ،شانزده سالگی شیرین» و «جیمی
هال» از جمله دیگر ســاختههای «کن لوچ» اســت که
همگی آنها برای اولین بار در جشــنواره فلم به نمایش
گذاشته شدهاند.
از جمله دیگر افتخــارات این کارگردان که بیش از 73
جایزه سینمایی در کارنامه دارد میتوان به جایزه گوی
بلورین جشــنواره کارلوی واری با فلم «قوش» در سال
 ،1969دریافت شــیر طالی افتخاری کن در سال ،1994
جایزه بهترین فلم خارجی جوایز سینمایی سزاز با فلم
«سرزمین و آزادی» در ســال  1996و جایزه یک عمر
دســتاورد هنری از جوایز فلم اروپا در سال  2009اشاره
کرد.
به گزارش اسکرین دیلی ،بازار جشنواره بینالمللی فلم
کن همزمان با برگزاری این رویداد سینمایی از تاریخ 11
می تا  22می برپا خواهد بود.
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حمل

در حال حاضر بهترین راه درک کردن دیگران این اســت که در هر
فرصتی بــا آنها صحبت کنید؛ زیرا در غیــر این صورت نمیتوانید
بفهمید چه میخواهند و در نتیجه برداشت غلطی خواهید داشت.

ثور

اگر می خواهید ارتباط عمیقتری ایجاد كنید بهتر اســت خودتان
قدم اول را بردارید و بهترین راه برای انجام این كار یك روش خیلی
مالیم اســت .هر چه در اینكار واضحتر عمــل كنید احتمال ایجاد
ارتباط بیشتر می شود.

جوزا

این روزها شما ســعی میكنید زندگی را به سخت ترین نحو ممكن
یعنی حول تعاریف و اصول و قواعد افراد دیگر اداره كنید .اما بعضی
از اوقات هم خوب است كه خارج از كلیشههای قراردادی عمل كنید،
بیرون آمدن از اصول و قوانینی كه خودتان برای خود وضع كردهاید
میتواند باعث آرامش خاطرتان شود.

سرطان

اگر دیگران به خاطر عدم حضور همیشــگیتان در محل كار به شما
ایراد گرفتند ،اولین جوابتان این اســت كه دوست دارید با آرامش
كارهایتان را انجام دهید .اجازه ندهید این مشــكالت باعث دعوا و
مشاجره بین شما و همكارانتان شود.

اسد

رییس یا فردی که به شــما هر روز با او در ارتباط هســتید به شدت
بر روی شــما تأثیر میگذارد و با صحبتهایی که گاه منفی است دید
شما را نسبت به زندگی تغییر میدهد بهتر است ارتباط خود را با این
فرد کم کنید .در مقابل دوســتان دیگری هستند که با خلوص قلبی
میخواهند به شما کمک کنند.

سنبله

خيلي از مجردهاي اين ماه بــراي ازدواج و نامزدي در حال تصميم
گيري هستند .برخي در زمينه مسایل احساسي دچار بن بستهايي
شدهاند در کل اين گروه بايد با احتياط و دورانديشي تصميم بگيرند.

روحيه فداکاري متولدين اين ماه در مورد خانواده و فاميل نشان
از قلب پاک و مهربان شــان دارد و کاش همه آنها قدر مهرباني و
فداکاري اين عده را بدانند .اگر حتي جوابگو نيستند حداقل سبب
آزارشان نشوند.

عقرب

حتی اگر امروز روز كاریتان است ،برنامههایتان را طوری مرتب
كنید كه بتوانید ساعتی با دوســتانتان باشید .ولی هنگامی كه
برای نان با آنها بیرون رفتهاید اگر فقط در مورد سیاستهای كاری
صحبت كنید این گردش اص ً
ال ارزشی ندارد.

قوس

با رفت و آمدهاي جديد ،آشــنايان تــازه ،بگومگوها و بحث و
جدلهاي تازه نيز در زندگي متولدين اين ماه به وجود خواهد آمد.
مسلم ًا تفاهم ،دوستي و مقاومت و خوش قلبي سبب ميشود اين
رويدادها خيلي زود حل شود .در غير اين صورت ادامه و گسترش
آن سبب به هم ريختن زندگيها ميشود.

جدی

خيلي از متولدين اين ماه در رســيدن به خواسته ها و آرزوهاي
خود عجول هســتند .همين روحيه سبب شده گاهي براي کسب
موقعيتها به بيراهه بروند و يا از مســير پرفراز و نشيب و سختي
عبور کنند و گاه به بن بست برسند.

دلو

اگر به متولدين اين ماه امکانات مالي داده شــود معموالً از بعضي
کارها اعجاز ميآفرينند و يا به قولي با خالقيتها و توانايي خود
از هيچ ،همه چيز ميســازند .به همين جهت به متولدين صالح و
مطمئن اين ماه بايد ميدان داد.

حوت

امروز شما زیاد به وظایف اجتماعی خود اهمیت نمیدهید ،برای
اینكه واقع ًا دلتان نمیخواهد كه انرژیتان را به خاطر افراد دیگر
تلف كنید .شــما ترجیح میدهید بهتریــن چیزها را برای یك
شخص خاص و یا فقط برای خودتان تنها نگه دارید.
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 شطرنج 		
نوبت مهره های سفید است ،شما باید با
دو حرکت مهره سیاه را مات کنید.
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اسب را در خانه  f 6حرکت دهید.
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«مکس پورتر» نویســنده رمان «هدیه چیزی پَردار اســت»
موفق شد جایزه «دیلن توماس» را که ویژه نویسندگان نوقلم
است ،به خانه ببرد.
جایزه «دیلــن توماس» که از گرانتریــن جوایز کتاب دنیا
محسوب میشــود ،در این دوره به «مکس پورتر» نویسنده
رمان «هدیه چیزی پَردار است» تعلق گرفت.
هیات داوران این جایــزه بینالمللی ادبی  30هزار پوندی که
دهمین دوره خود را پشت سر گذاشت ،کتاب «پورتر» را اثری
«شبیه هیچ کتاب دیگر» و «شاهکار خارقالعاده نثر تخیلی»
توصیف کرد .برنده «دیلن تومــاس»  2016پیشتر به عنوان
دبیر در «بوکسلر» فعالیت داشته است.
«هدیه چیزی پَردار است» سال گذشته به فهرست نامزدهای
نهایی جایزه کتاب نخست «گاردین» راه پیدا کرده بود.
به گزارش گاردین ،جایزه «دیلن توماس» که توسط دانشگاه
«سوانسی» بنیانگذاری شده ،از سال  2006به عنوان یکی از
گرانترین جوایز ادبی جهان شــناخته میشود .این جایزه به
آثار چاپشده به زبان انگلیسی از نویسندگان نوقلم زیر 30
ســال تعلق میگیرد و گونههای ادبی رمان ،شعر و نمایشنامه
را دربرمیگیرد .توماس که در سن  39سالگی درگذشت اکثر
کارهایش را از  20تا  30سالگی به نگارش درآورد.

جرمی آیرونز آقای بازیگر
بیمار

جرمی آیرونز که بازی اش در اکشن ابرقهرمانانه «بتمن علیه
سوپرمن» با تحسین منتقدان سینمایی روبرو شد ،نقش اصلی
«بازیگری که آماده می شود» را بازی می کند.
جک هیوستن بازیگر جوان سینما که نسخه تازه درام تاریخی
«بن هور» را آماده نمایش عمومی دارد ،نقش مقابل آیرونز را
به عهده دارد.
آیرونز در درام اجتماعی و خانوادگی تازه خود؛ در نقش بازیگر
تحسین شده و بازنشسته ای ظاهر می شود که کارنامه هنری
بسیار موفق و پرباری دارد.
در حالی که وی مورد عالقه و احترام عموم مردم و همکارانش
است ،رابطه ای سرد با پسر جوان خود دارد .پسر جوان تمام
توجه خود را نثار همســر و زندگــی خانوادگی خویش کرده
است.
بیماری ناگهانی بازیگر و شرایط خاصی که به واسطه آن ایجاد
می شــود ،او را مجبور به ســفری به دور کشور می کند .به
صورت طبیعی ،پسر جوان او باید وی را در این سفر همراهی
کند.
رابطه سرد این دو در طول سفر تغییر کرده و آن ها به شناخت
تازه ای از یکدیگر می رســند .در جریان این سفر ناخواسته
است که روابط پدر و فرزندی شکوفا می شود.
اســتیو کالرک امر کارگردانی «بازیگری که آماده می شود»
را به عهــده دارد .فلم نامه اصیل و غیراقتباســی این ردام
خانوادگی را او با همکاری تامس موفت نوشته است.
به نوشته نشــریه اسکرین اینترنشــنال ،کلید فلم برداری
فلم (که لوکیشــن های متعددی خواهد داشت) اواسط فصل
تابستان سال جاری میالدی در شهر نیویورک زده می شود.

داگالس در کنار بازیگران
جوان

مایکل داگالس بازیگر کهنه کار سینما در فلم تازه سینمایی
خود«خدای چهار» با بازیگران جوان همبازی می شود .کلید
فلم برداری فلم ،ماه آینده زده خواهد شد.
جی کارتنی وبرنتن توایتس دو بازیگر جوانی هســتند که در
کنار داگالس اســکار گرفته ،در این درام به ایفای نقش می
پردازند.
تاد کومارنیسکی نویسنده فلم نامه «سالی» کلینت ایستوود
و تام هنکس ،فلم نامه فلم جدید داگالس را نوشته و خودش
هم آن را کارگردانی خواهد کرد.
فلم نامه اقتباسی فلم با نگاهی به نوول پرخواننده ران ایروین
نوشته شده است و داستان یک مستند ساز به نام راب کاری
را تعریف می کند.
وی در جریان دیدار ســاالنه اش با هم کالسی های قدیمی،
متوجه می شــود یکی از این هم کالسی ها خودکشی کرده
است .تالش برای کشــف راز اقدام این هم کالسی ،رازهای
پنهان گذشته را برمال می کند.
به نوشــته هالیوود ریپورتر ،این درام اجتماعی و پرتنش یک
کاراکتــر مهم زن هم دارد ،که بازیگر نقش آن بزودی انتخاب
و معرفی خواهد شد.
کل صحنه های فلم در لوکیشن های ماساچوست فلم برداری
خواهد شد .مایکل داگالس در کنار بازی در فلم ،یکی از تهیه
کنندگان اصلی آن هم هست.
داگالس  71ساله با وجود سن باال ،هنوز هم یکی از بازیگران
فعال سینما به حساب می آید و معموال هر سال یک فلم روی
پرده سینماها دارد.
وی سال قبل در اکشن کمیک استریپی و ابرقهرمانانه «آنت
من /مرد مورچه ای» در نقش داکتر هانک پایم ظاهر شــد،
کسی که به کاراکتر اصلی داستان کمک می کند تا تبدیل به
یک ابرقهرمان شود.
داگالس که با قسمت دوم این فلم هم همکاری دارد ،قرارداد
بازی در اکشن دلهره آور «قفل نشده» را هم امضا کرده است.
در این فلم ،او با اورالند بلوم همبازی است.

