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ادای احترام وین دیزل
به پل واکر فقید

«موراکامی» کتاب جدیدش را معرفی کرد

وین دیزل با ادای احترام به بازیگر و دوســت فقیدش
گفت یاد پل واکر در هر شــاتی که از فیلم جدید گرفته
شد ،همراه آنها بود.
کمپنی یونیورسال با حضور در برنامه چهارشنبه سینما
کان در الس وگاس بخشهایی از فیلم جدید «سریع و
خشمگین» را نمایش داد.
در این مراســم وین دیزل به نمایندگی از گروه سازنده
به یــادآوری خاطرات پل واکر بازیگــر فقید این فیلم
پرداخت و با ادای احترام بــه وی از اکران این فیلم با
عنوان «سرنوشت خشمگین» در تاریخ  ۱۴آپریل خبر
داد.
دیزل درباره ادامه ایــن مجموعه با فروش  ۳.۹میلیارد
دالر گفت :تصمیم سختی بود که ببینیم میخواهیم این

مجموعه  ۱۶ساله را پس از درگذشت پل واکر در نوامبر
 ۲۰۱۳ادامه بدهیم یا نه اما بخشــی از میراث پل در هر
فریمی که فیلمبرداری کرده بودیم وجود داشت.
وی افزود :هر وقت که تصویری از «دام» (شخصیتی که
دیزل نقشــش را بازی میکند) میبینید ،هر بار که هر
کدام از بازیگران فیلم را میبینید شما دارید فرشتهای
را به یاد میآورید که مفهوم کامل و بی نقصی از برادری
برای هزاره ما بود.
وی افزود همه این حس زیبا و گرامیداشــتی که در هر
لحظه فیلم از پل واکر حس میشــود باعث شد که او
تصمیم سخت ادامه فیلم و ســاخت قسمت هشتم را
بگیرد .وی گفت :این پل واکر بود که ساخت فیلم هشتم
را مسجل کرد.
دیزل گفت :بارهــا و بارها در ذهنم گفتههای او را مرور
کردم که میگفت ساخت قسمت هشتم حتمی است .وی
افزود :همیشه فکر میکردم او ناظر کارهای ماست و ما
نمیتوانیم او را نادیده بگیریم.
در این برنامه تیرس گیبسون ،لوداکریس ،کرت راسل،
شارلیز ترون و کارگردان این قسمت اف گری گری نیز
به دیزل روی صحنه ملحق شدند.
نکته قابل توجه در مراســم چهارشــنبه غیبت دواین
جانسون دیگر بازیگر همه قسمتهای این مجموعه بود
که مشخص بود پس از مجادلهای که با وین دیزل در یک
صحنه از ســاخت قسمت هشتم داشت ،نخواسته است
در کنار او حاضر شود.

وب سایت  Imdbطی سالیان گذشــته تمامی فیلم
های بــه نمایش در آمــده در جهــان را به داوری
مخاطبان قرار داده و بر همین اســاس بهترین و شاید
بهتــر بگوییم محبوب ترین های ســینمای جهان در
طول تاریخ را رتبه بندی کرده است.
رتبه دوم فهرســت محبوب ترین های این سایت را
فیلم «پدر خوانده» ساخته فرانسیس فورد کاپوال در
اختیار دارد.
فیلم ،در اواخر دهه  40و در «نیویورك» جریان دارد
و «دون كورلئونه» رئیس یك خانواده مافیایی است.
«مایكل» ،كه مدتها پیش ،از قبول شــغل خانوادگی
ســر باز زده اســت ،به همراه دوســت دختر غیر
ایتالیاییاش ،كه برای اولین بار سر از شغل خانوادگی
«مایكل» درمیآورد ،در مراســم ازدواج خواهرش،
حاضر میشود .چند ماه بعد « ،دون» ،هدف گلوله مرد
مسلحی قرار میگیرد كه در استخدام قاچاقچی مواد
رقیبی اســت كه پیش از این ،درخواست كمكش از
«دون» با توجه به روابط سیاسیای كه داشت رد شده
بود ،و به زحمت از مرگ نجات مییابد« .مایكل» ،بعد
از نجات پدرش از دومین اقدام به ترور ،برادر بزرگ و
تندخوی خانواده« ،سانی» و مشاوران خانواده« ،تام
هگن» و «سال تسیو» را متقاعد میكند كه بهتر است
او كسی باشد كه از مسئولین این حوادث عین ًا انتقام
بگیرد.
ایــن در بخش های بهترین بازیگــر نقش مکمل مرد
برای آل پاچینــو ،بهترین بازیگــر نقش مکمل مرد

برای رابرت دووال ،بهتریــن بازیگر نقش مکمل مرد
برای جیمز کان ،هترین کارگردانی برای فرانســیس
فورد کاپــوال ،بهترین طراحی صحنــه برای آنا هیل
جانستون ،بهترین تدوین برای ویلیام رینولدز و پیتر
زینر ،هترین موســیقی متن برای نینو روتا ،بهترین
موســیقی متن برای نینو روتــا ،هترین صدابرداری
نامزد جایزه اســکار شد و توانست اســکار بهترین
بازیگر مرد نقش اصلی بــرای مارلون براندو ،بهترین
فیلم ،فیمنامه اقتباسی را برای خود کند.
مارلون براندو ،آل پاچینو ،رابرت دووال ،دایان کیتن
و جیمز کان از جمله بازیگرانی بودند که در نســخه
پدرخوانده نقش آفرینی کردند.

دومین فیلم محبوب جهان سینما
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«هاروکی موراکامی» کتــاب جدیدش را با
عنوان «وقتی از نوشتن حرف میزنم ،از چه
حرف میزنم» معرفی کرد.
«دایریو کوریو» نوشت« :هاروکی موراکامی»
نویسنده برجسته جاپانی که به تازگی خبر
چاپ رمان دو جلدیاش منتشر شده ،اعالم
کرده اثر جدیدش «وقتی از نوشــتن حرف
میزنم ،از چه حــرف میزنم» نام دارد و به
زودی روانه بازار میشود.
«وقتی از نوشتن حرف میزنم ،از چه حرف
میزنــم» مقالهای بلند بــا موضوع ادبیات
اســت و او در این کتاب به داســتاننویس
شــدناش ،تاثیر نوشــتن بر او و تجربیات
خود هم به عنوان نویســنده و هم خواننده
پرداخته است.
«موراکامی» که مشهورترین نویسنده حال حاضر جاپان
کتاب مقاله به نویسندگانی
محسوب میشــود ،در این
ِ
چون «فرانتس کافــکا»« ،ریموند شــندلر»« ،فئودور
داستایوفسکی» و «ارنست همینگوی» اشاره کرده است.
«تاسکتس» انتشــاراتی اسپانیایی است که این کتاب را
در روز چهارم آپریل به چاپ میرساند.
این ناشــر عنوان کرده که «موراکامی» نویســندهای
خجالتی اســت و حرف زدن در مــورد خودش ،برای او
بسیار سخت اســت .با این حال او در «وقتی از نوشتن
حرف میزنم ،از چه حرف میزنــم» ،درباره خود در دو

جایگاه نویســنده و خواننده نوشته و تجربیاتش در این
مورد را با مخاطبانش در میان گذاشــته است .عالوه بر
این ،این کتاب دربردارنده توصیههایی برای افرادی است
که سودای نویسنده شدن را در سر میپرورانند.
«موراکامــی» پیش از این اثری به نام «وقتی از دو حرف
میزنم ،از چه حرف میزنم» را منتشر کرده بود و در آن
به دالیل خود برای دویدن و تجربیات خود در انجام این
ورزش پرداخته بود.
»هاروکــی موراکامی» بیشتر کتابهایش را به ســبک
ســوررئال به نگارش درآورده اســت و آثارش تاکنون

دسترسی به آرشیو عظیم «باب دیلن» ممکن شد

دسترسی به آرشــیو  6000قطعهای «باب
دیلن» برای محققان و دانشــمندان میسر
شد.
«هالیوود ریپورتر» نوشت :بازدید از آرشیو
«باب دیلن» در اوکالهمــا که دربردارنده
 ۶۰۰۰قطعه ضبط شــده ،فیلــم ،ترانههای
منتشــر نشــده و ...از ایــن خواننده و
ترانهسرای آمریکایی است ،برای محققان
ممکن شد.

گفته میشود؛ این امکان برای مردم عادی
هم تا دو سال دیگر میسر میشود.
این آرشــیو در مرکــز «هلمریش» موزه
«گیلکریس» اوکالهما واقع شده است .در
این مکان بیش از  ۱۰۰۰قطعه که «دیلن» طی
شــش دهه فعالیت هنری خود ضبط کرده،
گردآوری شده است.
«باب دیلن» از نگاه بسیاری ،تاثیرگذارترین
چهره در تاریخ موسیقی آمریکاست .برخی

از ترانههای او توســط خوانندگان مشهور
دوبارهخوانی شد ه که از جمله آنها میتوان
به «از فراز برج دیدبانی» که توسط «جیمی
هندریکس» اجرا شده است ،اشاره کرد.
او در پدیدار شــدن سبکی در موسیقی به
نام «راک بومی» در اواســط دهه  ۶۰بسیار
تاثیرگذار بود و به «شکســپیر» همنسالن
خود شهرت یافت.
«دیلــن» در پنج ده ه اخیر در موســیقی

آمریکا یک پدیده بوده است .این هنرمند
اواخر سال گذشته جایزه نوبل ادبیات ۲۰۱۶
را از آن خود کرد و اعطای این جایزه به او،
حواشی بسیاری را ب ه دنبال داشت.
او پس از جنجالهــای فراوان طی پنج ماه
گذشته ،تا چند روز دیگر جایزه نوبل را در
مراســمی کوچک و تنها با حضور اعضای
آکادمی سوئدی نوبل ،در استکهلم دریافت
میکند.

حراج وسایل شخصی ستارههای فقید سینما با قیمتهای باورنکردنی
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ظلم ـ ظالــم ـ ظلمت ـ
سالم ـ ســالم ـ سلیم ـ
مس ـ سیم ـ سیما ـ اسم
ـ می ـ مــا ـ ام ـ مایل ـ
میل ـ تمایل ـ تام ـ مات ـ
ماست ـ تماس ـ سالمت ـ
سم ـ لمس ـ مال ـ مال ـ
مسایل ـ اسلم ـ تیم ـ میت
ـ امل ـ الم ـ مالی ـ سمت
ـ سالمتی.

کت و شلوار پیشبینی شده است.
موتورسیکلت متعلق به استیو مک کویین
نیز از دیگر اقالمی است که در این حراجی
عرضه میشــود .این موتورسیکلت هوندا
مدل  ۱۹۷۲از وســایل شــخصی بازیگر
محبوب و فقید هالیوودی است و رقمی بین
 ۵۰تا  ۷۰هزار دالر برای آن پیش بینی شده

 بازی با کلمات
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آزرده ـ اجمال ـ بازده ـ پذیرش ـ تجربه ـ ثاقب ـ جامعه ـ چکه ـ حسنی
ـ خزر ـ دانا ـ ذاکر ـ راســتی ـ زاید ـ ژوپن ـ سپیدار ـ شاه باال ـ صاف
ـ ضمیــر ـ طباخ ـ ظاهر ـ عاطفه ـ غلیان ـ فرغانه ـ قاره ـ کادر ـ گاما ـ
لیلیه ـ متیقن ـ نفرت ـ وادی ـ هراس ـ یاسا.

 جواب بازی با اعداد
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این پیراهن از مجموعه لباسهای مربوط به
فیلم «کوهســتان بروک بک» پیش از این
یک بار دیگر زیر چکــش حراج رفته بود.
در این فیلم دو کابوی در مرکز داســتان
قرار دارند .هیث لجر سال  ۲۰۰۸و در حالی
که  ۲۸سال داشــت ،بر اثر مصرف اشتباه
داروهای پزشــکی دچار مسمومیت شد و
درگذشت.
در این حراجی کت و شــلوار سفیدی که
دانیل کریگ در نقش جیمز باند پوشــیده
بود نیز برای فروش عرضه میشود .این کت
و شــلوار را جیمز باند در یک مهمانی شام
در فیلم «اسپکتر» پوشــیده بود .طراحی
این لباس را تام فورد طراح مشهور لباس و
کارگردان فیلم «جانوران شبانه» انجام داده
بود .قیمتی بین  ۵۰تا  ۶۰هزار دالر برای این

کلمات زیر را در جدول پیدا کنید و دور آن خط بکشید

ت

جواب هدف

قرار اســت در یک حراج هنری که در آن
شــماری از متعلقات بازیگران درجه یک
عرضه میشود لباسها و وسایلی که زمانی
متعلق به چهرههایی چون هیث لجر و استیو
مک کویین بودند ،چوب حراج بخورند.
به گزارش آسوشیتدپرس ،در حراجی هنری
یک پیراهن مردانه که هیث لجر بازیگر فقید
استرالیایی در فیلم «کوهستان بروکبک»
ساخته آنگ لی پوشیده بود عرضه میشود
که قیمت  ۲۰هزار دالر به عنوان قیمت پایه
برای آن تعیین شده است.
این پیراهن سبک وسترن که با خون تقلبی
آغشته شــده مربوط به سکانسی است که
در آن شــخصیت هیث با جیک جیلنهال
همبازیاش در این فیلم درگیر میشود .این
فیلم برنده جایزه اسکار  ۲۰۰۵شد.

 بازی با اعداد

حروف زیــر را ترکیب
نمــوده و کلماتــی را
بســازید کــه در آنها
الزام ًا حرف وسط جدول
وجود داشته باشد.
 12 کلمه :خوب
 16 کلمه :متوسط
 18 کلمه :عالی
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میزان

حمل

از آنجايي كه قوه درك بااليي داريد ميتوانيد در زمينه مالي سرمايه
گذاري كنيد و سود ببريد.

ثور

امروز ایدههای خوبی دارید ،اما برای عملی کردن آنها باید دیگران
هم را تحت تأثیر قرار دهید .شــاید در انجــام کارها عجله کنید.
میتوانید با اعتماد به نفســی که دارید موافقت به دست آورید تا
تغییرات کوچکی در زمینه مسایل مالی ایجاد کنید.

جوزا

افراد ديگر شــايد بداخالق ،بيحوصله و كسل باشــند ،تنها بايد
خودتان را كنترول كنيد و با اين روش از دعوا و بحثهايي كه ممكن
است پيش بيايد جلوگيري ميكنيد .هر نوع رابطهاي كه امروز ايجاد
شود بعدا ً مشكل ساز ميشود.

سرطان

شما مجبورید بحثی را آغاز کنید که در طی آن راجع به شخصی
اطالعات بیشــتر کسب کرده و بیشــتر بدانید خصوص ًا اگر فکر
میکنید او را همانند کف دســتتان میشناســید .سعی کنید
سؤاالت درست و به جا را مطرح کنید و خیلی زود روی دیگر آنها
را نیز خواهید شناخت.

عقرب

امروز در دو راهی هســتید که آیا احتیاط کنید یا ریسک کنید.
بخشــی از وجودتان به دنبال چیزهایی اســت که آن ها را می
شناســد و تجربه کرده است و بخش دیگر نیز به دنبال ناشناخته
هاست .اگر کمی بیشتر به آن فکر کنید متوجه میشوید که نیازی
به انتخاب هیچ کدام از آنها ندارید بلکه میتوانید از هر دوی آنها
در زندگیتان استفاده کنید.

قوس

سيارهها امروز مقداري اعتماد به نفس اضافه براي شما ميفرستند
تا بتوانيد با موانعي كه سر راهتان اســت مواجه شويد .امروز به
هر كسي كه در گذشــته توانایيهاي شما را قبول نداشته نشان
ميدهد چقدر واقع ًا قابل و قادر هســتيد .و يك نمايش قدرت به
اجرا خواهيد گذاشت .اگر الزم باشد كه به طريقي ثابت كنيد كه
قدرت در دستهاي شماست.

در تعطیــات نمیتوانیــد کارهای عملی زیادی انجــام دهید .اما
میتوانید اســتراحت و تفریح کنید .فعالیتهای زیادی وجود دارد
که زیاد هم پرخرج نیست تنها اراده کمی میخواهد که موفق شوید.

جدی

امروز احســاس نزديكي به شخصي در زندگيتان ميكنيد ،آن قدر
كه ميتوانيد افكار او را بخوانيد و البته او نيز ميتواند افكار شما را
بخواند اين امر به شــما كمك خواهد كرد كه تفاهمتان را باال ببريد.
هم چنين شما احســاس خاصي راجع به شخصي يا نقشي كه قرار
است در آينده در زندگيتان ايفاء كند ،داريد.

دلو

اسد

سنبله

به بیــش از  ۵۰زبان برگردانده شــدهاند.
هر سال نام این نویســنده به عنوان یکی
از نامزدهــای نوبل ادبیات بر ســر زبانها
میافتد ،اما او هنوز موفق به کســب این
افتخار نشده است.
این چهره ادبی که متولد  ۱۲جنوری ۱۹۴۹
است و نویسندگی را پس از پایان تحصیالت
دانشــگاهی و راهاندازی یک کلوب جاز در
توکیو شــروع کرد .رمان عاشقانه «جنگل
نروژی» او که در ســال  ۱۹۸۷منتشر و به
اثری پرفروش تبدیل شــد ،او را به عنوان
یک ســتاره ادبی به شهرت رساند۱.۸۴« .
« طوالنیترین رمان «موراکامی» است که
سال  ۲۰۰۹در سه جلد به زبان جاپانی چاپ
شد.
»ســوکورو تازاکی بیرنگ و سالهای زیارتش» آخرین
رمان او پیش از «قتل یک افسر شوالیه» ،در سال ۲۰۱۳
روانه بازار شد و با اســتقبال زیادی مواجه شد .پس از
آن مجموعه داســتان کوتاهی با نام «مردان بدون زنان»
در سال  ۲۰۱۴از این نویســنده منتشر شد .رمان «قتل
افسر شوالیه» اثری  ۲۰۰۰صفحهای است که از ماه فوریه
روانه بازار شــده و به کشــتار نانجینگ پرداخته است.
این موضوع که از مسائل حساس کشور جاپان محسوب
میشــود ،موجب شده برخی «موراکامی» را به باد انتقاد
بگیرند.

امروز،روز استراحت و آرامش است .مانند همیشه پرانرژی نیستید.
شاید بیماری دیگری به شما ســرایت کند؛ بنابراین به افراد سرما
خورده نزدیک نشوید .سعی کنید در خوردن زیاده روی نکنید .حد
اعتدال را حفظ کنید.

امروز تصميم خاصي در زمينه مسایل مالي نگيريد؛ زيرا پولتان
تمام ميشود .همچنين ،خيلي مراقب اموالتان باشيد .ميدانيد
كه افراد بيوجداني در اطراف هستند كه سعي دارند سرتان كاله
بگذارند.

ممکن است وسوسه شوید که به جزئیات ساده اما مهم بی توجهی
کنید زیرا فکر کردن به آنها حوصله تان را سر می برد .این طرز فکر
شما را به هیچ جا نمیرساند .بنابراین تالش کنید تا همه چیز با به
دقت بررسی کنید .این کار در نهایت بسیار با ارزش است.

حوت

هر چقدر امروز غیر قابل پیش بینی تر باشد بیشتر دوستش دارید.
پس برای هر نوع تغییر یا وقفه در برنامههایتان آماده باشید.
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است.
کالهگیس بلونــد مریلین مونرو که در فیلم
«ناجورها» به کارگردانی جان هیوستون در
سال  ۱۹۶۱بر سرداشــت نیز از دیگر اقالم
این حراجی است .قیمتی بین  ۲۰تا  ۴۰هزار
دالر برای این کالهگیس پیش بینی شــده
است.

موبایل در پشت صحنه
اسکار ممنوع!

شرکت برگزارکننده مراسم اســکار برای جلوگیری از تکرار
خاطره تلخ گاف بزرگ اســکار  ،۲۰۱۷پروتکل جدیدی برای
کارمندانش تنظیم کرده است.
«گاردین» نوشت :کمپنی( PwCپرایس واتر هاوس کوپرز) که
مسئولیت برگزاری مراسم جوایز اسکار را بر عهده دارد ،اعالم
کرده از این به بعد کارمندان این شرکت اجازه ندارند در پشت
صحنه مراسم ،از گوشی تلفن همراه خود استفاده کنند.
«شــریل بون» رئیس این شــرکت روز پنج شنبه ایمیلی به
اعضای آکادمی اسکار فرستاد و طی آن پروتکلهای جدید را
برای برگزاری این مراسم در سالهای آتی شرح داد.
علت این تغییر رویه ،گاف بزرگی بود که در هشــتادونهمین
دوره جوایز اسکار روی داد؛ «وارن بیتی» و «فی داناوی» که
مســئول معرفی برنده اســکار بهترین فیلم بودند روی سن
آمدند و فیلم «الاللنــد» را به عنوان برنده معرفی کردند .اما
لحظاتی بعد و زمانی که عوامل این فیلم روی ســن آمدند و
سخنرانی کردند ،اعالم شد که اشتباهی رخ داده و «مهتاب»
برنده اسکار بهترین فیلم است.
کمپنی PwCکه برگزاری مراســم اعطای جوایز اسکار را در
 ۸۳دوره برعهده داشته ،علت این امر را خطای انسانی اعالم
کرد.
گفته میشــود مســئول تحویل پاکت نامه حاوی نام برنده
جایزه بهترین فیلم ،آنقدر درگیر انتشار اسامی برندگان در
صفحههای مجازی به وسیله گوشی موبایل خود بوده که پاکت
برنده بخش بهترین بازیگر نقش اول زن را به اشتباه به «وارن
بیتی» تحویل داده است.
این شرکت به مسئولیت اشــتباه تاریخی اسکار را کامال به
گردن گرفته و رســما بابت این مســاله عذرخواهی کرده،
همچنین اعالم کرد که از ســال آینده بــه جای دو نفر ناظر،
سه نفر در روند شمارش آرا ،مشخص کردن برندگان و تحویل
پاکتهای حاوی نام برندگان درگیر میشوند و نفر سوم از اتاق
کنترل روی این امور نظارت خواهد کرد.

«جرج مایکل» سرانجام
به خاک سپرده شد

پیکر خواننده مشهور بریتانیایی که سه ماه پیش درگذشت،
پس از بررسیهای فراوان اجازه پیدا کرد به خاک سپرده شود
و این مراسم به صورت خصوصی برگزار شد.
پس از سه ماه بررسی ،لندن روز چهارشنبه شاهد خاکسپاری
خصوصی و بی سروصدای پیکر جرج مایکل بود.
جرج مایکل روز کریسمس درگذشــت و خاکسپاری وی در
مراسمی بدون حضور رسانهها و در کنار آرامگاه مادرش انجام
شد.
این خواننده که متولد  ۱۹۶۳و فرزند پدری مهاجر از یونان و
مادری بریتانیایی بود به یکی از رکوردداران فروش موسیقی
بریتانیا بدل شــد و بیــش از  ۱۱۵میلیون صفحــه تا زمان
درگذشتش در سراسر جهان فروخت.
در گورســتان هایگیت که محل دفن مایکل شد ،چهرههای
مشــهوری چون کارل مارکس فیلســوف  ،هربرت اسپنسر
بیولوژیســت ،اریک هابســباوم تاریخنگار و مایکل فارادی
دانشمند مدفون هستند.
یک بیانیه خانوادگی که در این مورد منتشــر شــد ،اعالم
کرد :خانواده و دوســتان نزدیک جرج با هم جمع شدند تا در
مراسمی خصوصی به پسر و دوست عزیزشان بدرود بگویند.
اوایل ماه گذشــته پولیس پس از بررسی مفصل ،مرگ مایکل
را طبیعی اعالم کرد و گفت نیاز به بررسیهای بیشتر در این
زمینه نیست .این در حالی است که حتی پای پولیس جنایی
به این پرونده باز شده بود.

