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May 30 ,2016

تام کروز قصد داشت فضانورد شود

جایزه  10هزار دالری به نویسنده هندی رسید

جایزه کتاب گرافیکی «اسکوالستیک»  2016به «آدیتی
کریشناکومار» از هند تعلق گرفت.
«آدیتی کریشــناکومار» ،نویسنده  31ساله هندی موفق
شــد با کتاب «نســخه خطی :گنج گمشده سند» جایزه
دوساالنه «اسکوالستیک» آسیا را که ویژه آثار تصویری

است ،به خانه ببرد.
این نویســنده جوان هندی در دوره قبل این رقابت که
در سال  2014برگزار شد ،تا یک قدمی جایزه پیش رفته
بود .کتاب  32هزار کلمهای او تاریخچه تمدن رود سند را
بازگو میکند.

به گزارش استریت تایمز« ،کریشــناکومار» و چهار
نامزد نهایی دیگر برای رسیدن به این مرحله از میان
 54کتاب ارســال شده از  11کشــور جهان برگزیده
شدند.
این جایزه هر دو ســال یکبار از ســوی شــورای
ملی توســعه کتاب سنگاپور و شــرکت انتشاراتی
«اسکوالستیک» برگزاری میشود و هدف آن معرفی
نویسندگان ادبیات کودک آسیا و آثاری است که در
آنها به فرهنگ کشورهای آســیایی پرداخته شده
باشد .این جایزه همچنین میخواهد آگاهی نسبت به
فرهنگ کشورهای آسیایی را باال ببرد و از تولید آثار
خالق و نوآورانه در ادبیات کودکان آســیا پشتیبانی
کند.
نویســندگان و تصویرگران بزرگسال آسیاییاالصل
یا ســاکن آســیا میتوانند کتابهــای تصویری
منتشرنشدهشان را در این مسابقه شرکت دهند .این
آثار باید دارای مضمونی در رابطه با فرهنگ کشورهای
آسیایی و مناســب مخاطب گروه سنی صفر تا شش
سال باشند.
کتاب برگزیــده ،همچنین آثاری کــه جایگاه دوم
و ســوم را به دســت آوردهاند از ســوی انتشارات
«اسکوالستیک» منتشر خواهد شد .افزون بر این به
پدیدآور یا پدیدآورندگان اثر برگزیده ،جایزه نقدی 10
هزار دالری نیز تعلق میگیرد.

«جیمزباند» بدون سم مندس ادامه پیدا میکند

گیلنهال «پسر» شورشی سینما

جیک گیلنهال در فلم تازه اش «پســر» ،دوباره با دنیس
ویله نووه همکاری می کند .این سومین فلم مشترک آن
ها پس از «زندانی ها» و «دشمن» است.
فلم نامه اقتباســی این فلم را ویله نووه با نگاهی به نوول
سیاه تحسین شــده و پرخواننده جو نسبو به همین نام
می نویسد.
این نوول جنایت کارانه در باره جوانی کشــتی گیر به نام
سانی لوفتوس اســت ،که همزمان با درخشش در تشک
کشــتی و اوج کاری خود با یک مشکل بزرگ روبرو می
شود.
خودکشــی پدر پولیس این جوان ،کارنامه ورزشی او را
به ریخته و دنیــای تاریکی را برایش به ارمغان می آورد.

بزودی سانی سر از زندان درمی آورد.
کاراکتر اصلی داســتان فلم ،پس از  12سال واقعیت های
مربوط به مرگ پدرش را کشــف و از زندان فرار می کند.
حاال او در جســت و جو و تعقیب کسانی است که باعث
مرگ پدرش شدند.
جیــک گیلنهال در کنار بازی در نقش ســانی لوفتوس،
یکی از تهیه کنندگان اصلی درام جنایت کارانه و پرتنش
«پسر» هم خواهد بود .فلم با هزینه ای  40میلیون دالری
تهیه می شود .به نوشته نشریه اسکرین انترنشنال ،هنوز
زمانی برای شــروع کار فلم برداری «پسر» اعالم نشده
است .گفته می شــود کلید فلم برداری تا زودتر از پایان
سال جاری میالدی زده نخواهد شد.
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بســازید کــه در آنها
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وجود داشته باشد.
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بعدی جیمز باند نام میبرند .مندس درباره بازیگر بعدی
جیمز باند هم ســخن گفت .او البی کردن هواداران برای
تحمیل یک بازیگر به ســازندگان را بیهوده دانست زیرا
در نهایت تنهــا یک نفر یعنی باربارا بروکولی تهیهکننده
سری فلمهای جیمزباند مسئول این انتخاب است .او در

کارگردان دو فلم اخیر «جیمز باند» قصد خروج از دنیای
مامور خیالی ســرویس جاسوسی بریتانیا و گام نهادن در
مسیری تازه دارد.
ت هنری خود را از
کارگردان برنده جایزه اسکار که فعالی 
کارگردانی تئاتر آغاز کرده است ،ابراز امیدواری کرد که
کارگردان بعدی سری فلمهای جیمز باند نیز همانند او از
مسیری متفاوت به این کار وارد شود.
مندس درباره تجربه پنج ســال دستوپنجه نرم کردن با
ساخت دو فلم «اسکایفال» و «اسپکتر» گفت« :هر لحظه
از این سفر فوقالعاده را دوست داشتم .اما اکنون زمان آن
رسیده که این کار را به فرد دیگری بسپارم».
«اســکای فال» یکی از موفقترین آثار در سری فلمهای
جیمز باند است و بســیاری از منتقدان سینمایی بر این
اعتقاد هستند که مندس به شخصیتهای این فلم عمقی
تازه بخشیده اســت .هر چند «اسپکتر» هم از نمونههای
موفق جیمز باند اســت اما برخی از منتقدان نظر مثبتی
درباره آن نداشتند.
کارگردان «جادهای به ســوی تباهــی» گفت« :کار من
داستان گفتن است و دوســت دارم داستانهایی درباره
شخصیتهایی تازه روایت کنم».
در حالی که هنوز مشــخص نیســت ،دنیل کریگ برای
پنجمین بار در نقــش جیمز باند ظاهر میشــود یا نه،
بسیاری از تام هیدلستون و ادریس البا به عنوان بازیگر
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تام کروز قصد داشت فضانورد شود و برای این کار تمرین
میکرد اما ماجرای سقوط شاتل ُمهر پایانی بر برنامههای
او زد.
به نقل از آسوشــیتدپرس ،تونی میــرز کارگردان فلم
«ایســتگاه فضایی» که سال  ۲۰۰۲ساخته شد و تام کروز
بازیگــر «ماموریت غیرممکن» راوی داســتان آن بود،
میگوید کــروز به صورت مخفیانه نزد ناســای فلوریدا
تحصیل میکرد و تا آن زمان با تمرین راه رفتن در مخزن
آب ،یاد گرفته بــود که چگونه در حالت بیوزنی فضا راه
برود .وی افزود :تام میخواســت فضانورد باشد و با جت
شخصی خودش با کیفیت یک پیلوت ماهر پرواز میکرد.
این کارگردان گفته اســت کروز بســیار مشتاق بود تا
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میزان

حمل

ســعي كنيد احساستان را خوب و ساده بيان كنيد .اگر از بيان آنها
خجالت ميكشــيد فراموش نكنيد كه ديگران انتظار شنيدن آنها
را دارند.

ثور

تفاوت بین فکر کردن و عجوالنه رفتــار کردنتان فکر کنید و این
که چه اتفاقی ممکن اســت بیفتد اگر بیش از حد تحت تأثیر قرار
بگیرید .بیش از آن که کاری را انجام دهید خوب فکر کنید و اگر نه
پشیمان می شوید.

جوزا

تغييراتي در زندگي همكارانتان صورت ميگيرد .شــايد هم وقتي
در خانه هســتيد با شــما تماس بگيرند .با آنها بدرفتاري نكنيد،
شايد حرف مهمي براي گفتن داشــته باشند ،شما كه نميخواهيد
ناراحتشان كنيد.

سرطان

در حال حاضر هوای بسیار عالی در محل کارتان وجود دارد .این تنها
بســتگی به خودتان دارد .شما در مقابل دوســتان و همکاران کام ً
ال
صمیمی و مهربان هستید ودیدی کام ً
ال مثبت دارید.

اسد

به نظر ميرسد كه هر زمان براي رســيدن به موضوع مهمي تالش
ميكنيد ،كســي سنگي را در راه شــما پرتاب ميكند و مانع شما
ميشود .اگر به دنبال كسب شــهرت در كارهاي خود ميباشيد ،و
يا هدفي بلند مدت داريد ،قبل از پيشــبرد كارها ،مجبور به روبه رو
شدن يا وقايعي ميشويد كه سبب تضعيف روحيه تان مي گردند.

سنبله

با مسئله مرموزی روبرو میشوید .بین حرفهایی که یک نفر میزند
و رفتاری که دارد تفاوت بزرگی وجود دارد ،و الزم اســت بدانید که
چه اتفاقی در حال وقوع است و اطرافتان چه میگذرد.

روز خوبی نیســت چرا که برنامههای شما پیش نرفته و در مسیر
اصلی پیش رفتن بســیار مشکل اســت .حتی بدتر از این که به
نظر میرسد که کسی را که دوستش دارید باعث بروز تمامی این
مشکالت شده است.

عقرب

امروز از ستارگان یاد میگیرید که پولتان را جمع کنید و کمتر خرج
کنید .برای بدست آوردن پول زحمت زیادی میکشید ،بنابراین به
خرج کردن آن نیز توجه کنید .شــاید الزم باشد که خرجتان را کم
کنید.

قوس

چند روز پيش به شما نصيحت ميشــد كه توجه خود را به زندگي
خانوادگي بدهيد و امروز شــانس خوبي داريد كه به يكي از اعضاي
خانواده خيلي نزديك شويد .اگر ميخواهيد ارتباط عميقتري ايجاد
كنيد بهتر است خودتان قدم اول را برداريد و بهترين راه براي انجام
اين كار يك روش خيلي ماليم است.

جدی

اگر سكوتي آزار دهنده در خانه حاكم است تنها تقصير از شماست.
در اين ماه سيارهها تأثير مثبتي روي برنامههاي شما دارند ،پس
چرا برخالف خواست خدا عمل ميكنيد؟ اين درست است كه شما
در زندگيتان تغييراتي دادهايد ولي لطف ًا اين تغييرات را تا جاي
ممكن در جهت مثبت به كار ببرید.

دلو

امروز دنیای بیرون را فراموش کنیــد و در عوض روی موضوعات
مربوط به منزل تمرکز کنید .موضوعاتی که تاکنون برای آنها وقت
نداشتهاید .امروز به آنها رسیدگی کنید.

حوت

در تمرینهای ایســتگاه فضایی حضور داشــته باشد و
میخواست با شاتل پرواز کند.
او افزوده است :او شــانس خیلی خوبی داشت تا در این
مســیر جلو برود ،اما یک تصادف نقطــه پایانی بر همه
برنامههای او شد.
شــاتل فضایی کلمبیا وقتی از ماموریت بیست و هشتم
خود بازگشت در سال  ۲۰۰۳در آسمان تگزاس منفجر شد
و همه هفت سرنشین آن جان باختند.
تام کروز عالقه به چنین عملیاتی را در فلمهایش نشــان
داده و در جدیدتریــن «ماموریت غیرممکن» از هواپیما
آویزن شده بود و خودش از برج بلند دوبی باال رفت .فلم
ششم «ماموریت غیرممکن» سال  ۲۰۱۷اکران می شود.

چیزهای گرانبهایت را مواظب بــاش زیرا یک حس فریبکارانه
ممکن است در کمین باشــد .اگر میخواهید یک همکار شما را
با حروف برجسته مطرح نکند افکارتان را پوشیده نگاه دارید.
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فیل را در خانه  f 5حرکت دهید.
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این باره گفت« :رایگیری در کار نیســت .باربارا بروکولی
تصمیم میگیرد چه کسی جیمزباند بعدی خواهد شد».
پیش از دنیل کریگ بازیگران سرشناســی چون شــان
کانری ،راجــر مور ،پیرس برازنان ،تیموتی دالتون و جرج
الزنبی ایفاگر نقش جیمز باند بودند.

درگذشت بازیگر سینما و
تئاتر ایتالیا

«جورجیو آلبرتازی» یک از برزگترین بازیگران تاریخ سینما و
تئاتر ایتالیا در سن  92سالگی در گذشت.
«آلبرتازی» چهره مطرح سینما و تئاتر ایتالیا در زادگاهش در
منطقه توسکانی ایتالیا از دنیا رفت و در گذشت او با واکنش
مقامات بلندپایه ایتالیایی نیز همراه شد.
«متئورنزی » نخســت وزیر ایتالیا با یاد کردن از« آلبرتازی »
او را یک ایتالیایی بزرگ معرفی کرد که همزمان کالســیک و
پیشرو بود.
«ســرجیو ماتارال» رئیــس جمهوری ایتالیــا نیز درواکنش
به درگذشــت این چهره ســینمایی عنوان کرد که یک از
پیشروترین هنرمندان تئاتر و ســینمای معاصر ایتالیا را از
دست دادیم .تفسیر او از کالسیکهای بزرگ به عنوان نقطه
عطف درتاریخ دنیا سرگرمی باقی خواهد ماند .اویک استاد و
نقطه ارجاع برای نسلهای بازیگران و کارگردانان بود.
«آلبرتــازی » ابتدا کارخود را درســال  1949بــا «لوچینو
ویســکونتی» آغاز کرد و در ادامه بــا بزرگترین کارگردانان
ایتالیایی چون «فرانکو زافیرلی» همکاری و در دهه  1960در
ایتالیا به شهرت رسید.
این بازیگر ایتالیایی به همکاریاش با «ویســکونتی » ادامه
داد و راوی فلم کالسیک «شب های سفید» با بازی «مارچلو
ماستریانی» نیز بود.
«آلبرتازی» استاد آثار شکسپیر بود و برای بازی در نقشهایی
چون هملت ،هنری چهارم و اوتلو در سراســر اروپا شناخته
شــده بود .او همچنین برای بازی درنقــش «هادریانوس»
امپراطور روم شناخته میشود ،نقشــی که بیش از هزار بار
روی صحنه تئاتر برد .وی عالوه بر کارنامه درخشان در عرصه
تئاتر درطول فعالیت هنری خود در بیش از  40فلم سینمایی
و همچنین چندین مینی سریال تلویزیونی ایتالیایی بازی کرد
و در آمریکا نیز بیشــتر برای بازی در فلم «سال گذشته در
مارین باد» به کارگردانی «آلن رنه » مطرح شد .فلم «سندرم
آنتونی» به کارگردانی «کلودیو روسی ماسیمی» آخرین نقش
آفرینی «آلبرتازی» است که قرار است در ادامه سال میالدی
اکران شود.

دواین جانسن جا پای بروس
ولیس می گذارد

دواین جانسن بازیگر اکشــن کار و ورزشکار سینما ،در فلم
بدون نام تازه اش پــا جای پای بروس ویلیس و مجموعه فلم
معروف او «جان سخت» می گذارد.
منابع نزدیک به سازندگان فلم گفته اند داستان و حال و هوای
آن ،به شدت شــبیه این فلم پرفروش و معروف دهه هشتاد
میالدی است.
با این حال ،تهیه کنندگان اکشــن جدید دواین جانسن در
شرکت مستقل فلم سازی لجندری فلمز ،حاضر به افشای خط
اصلی داستان آن نشده اند.
تنها چیزی که تا به حال در باره این اکشــن گفته شده این
اســت که داستانش را به زبانی دلهره آور تعریف می کند ودر
یک پارک تفریحی بزرگ چینی اتفاق می افتد.
به نوشــته امپایر آنالین ،دواین جانسن در داستان فلم نقش
پولیســی را بازی می کند که مثل کاراکتر ویلیس در «جان
سخت» ها ،یک تنه در مقابل شخصیت های شرور ماجرا می
ایستد .فلم نامه غیراقتباسی فلم را راوسون توربرمی نویسد
و خودش هم کارگردان آن خواهد بود .او مدتی قبل جانسن را
در کمدی اکشن «هوش مرکزی» هدایت کرد.
این فلم نامه در مرحله مقدماتی نگارش قرار دارد و برای اواخر
فصل تابستان آماده می شود .به این ترتیب ،کلید فلم برداری
فلم تا زودتر از فصل زمستان زده نخواهد شد.
از آن جا که بخش اصلی داستان این اکشن دلهره آور در یک
پارک تفریحی بزرگ چینی رخ می دهد ،احتمال زیادی وجود
دارد چینی ها هم در تولید آن مشارکت کنند.

