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ماندگاری ردپای خالق
«پدر خوانده» در هالیوود

اثر پا و دستان «فرانسیس فورد کاپوال» کارگران مطرح
ی «تی سی
برنده پنج جایزه اســکار در مقابل تئاتر چین 
ال» هالیوود برای همیشه ماندگار شد.
«کاپوال» کارگردان  77ســاله آمریکایی که ســاخت
فلمهایی چون سه گانه معروف «پدرخوانده» و همچنین
فلم «اینک آخرالزمان» بخشــی از پنجاه سال فعالیت
سینمایی درخشان اوست ،با حضور در پیادهروی مشاهیر
هالیوود اثر دســت و پای خود را در بلوکهای سیمانی
ویژه در مقابل تئاتر چینی «تیسیال» لسآنجلس ثبت
کرد« .کاپوال» پس از برگزاری این مراســم به «رویترز»
گفت« :شــاید  40ســال پیش مردم فلمی چون «اینک
آخرآلزمان» را به خوبــی درک نمیکردند که به نوعی
برای آنها غیرمعمول بود .به عقیده من اگر به عنوان یک
هنرمند میخواهید اطمینان حاصل کنید که کاری که در
حال انجام آن هســتید ،درست است و در مسیر صحیح
قرار دارد باید ان را در معرض قضاوت زمان قرار دهید».
«فرانسیس فورد کاپوال» از بزرگترین فلمساران معاصر
ســینمای جهان اســت که از جمله افتخارات و جوایز
ســینمایی وی طی چهار دهه فلمســازی میتوان به

جایزهی اســکار بهترین فلمنامه اقتباسی در سال1971
برای «پاتون» ،جایزهی اسکار بهترین فلمنامه اقتباسی
در سال  1973برای «پدرخوانده» ،جایزه اسکار بهترین
فلم ،بهترین کارگردانی و بهترین فلمنامه اقتباســی در
ســال  1975برای «پدرخوانده ،»2جایزه بافتا بهترین
کارگردانی در ســال 1978برای «اینــک آخرالزمان»،
جایزه دوربین جشــنواره برلین در ســال ،1991جایزه
نخل طال و جایزه فیپرشــی جشــنواره کن در ســال
 1979برای فلم «اینــک آخرالزمان» ،جایزه نخل طال و
جایزه بهترین فلم معنوی جشــنواره کن در سال1974
برای فلم «مکالمه» ،جایزه گلــدن گلوب برای بهترین
کارگردانی در ســال 1980برای «اینــک آخرالزمان»،
جایزه گلدن گلوب برای بهتریــن کارگردانی و بهترین
فلمنامه در ســال 1973برای «پدرخوانده» ،جایزه ویژه
پنجاهمین ســال تأسیس جشــنواره سنسباستین در
سال ،2002شــیر طالی افتخاری جشنواره ونیز در سال
 ،1992جایزه صدف طالیی بهترین فلم و جایزه فیپرشی
جشنواره سنسباســتین در سال 1969برای «ماهی پر
جنبوجوش» اشاره کرد.

جایزه دیگری برای برنده
«پولیتزر»

شبکه فاکس سفارش سریال
« »۲۴جدید را داد

شبکه فاکس باالخره رسما ســفارش ساخت « »۲۴جدید را
پیش از موعد داد.
« :24میراث» ســریال جدید شــبکه فاکس است که توسط
رابرت کوچران ،مانــی کوتو ،ایوان کتز و هــاوارد گوردون
سیاسی ساز یهودی و مشــهور تلویزیون آمریکا ساخته می
شود .این مجموعه که بر اســاس سریال مشهور « »24تهیه
و تولید خواهد شد ،بدون حضور کیفر ساترلند ،بازیگر نقش
محوری جک باور روی آنتن شــبکه فاکس می رود .او هم در
سریال جدید به تیم تهیه کنندگان پیوسته و در اتاق فکر کار
حاضر می شود.
نکته جالب توجه در مورد ســفارش ساخت شبکه فاکس این
اســت که آنها قبل از آن که از پایلوت سریال جدید رونمایی
کنند اقدام به سفارش سریال کرده اند .قرار است سریال «:24
میراث» در فصل اول ،مثل « :24یک روز دیگر زندگی کن» 12
قسمت داشته باشد .نکته جالب توجه در مورد سریال جدید
فاکس این اســت که نقش اول آن قرار است یک بازیگر سیاه
پوست به اسم کوری هاوکینز باشــد .سریال « »24در سال
 2001توسط رابرت کوچران خلق شد و تا سال  2010در هشت
فصل و  195قســمت روی آنتن شبکه فاکس رفت .پس از آن
کاراکترهای مشهور این سریال ،با « :24یک روز دیگر زندگی
کن» به تلویزیون بازگشــتند و حاال تیم جدیدی قرار است
ساخت آن را بر عهده بگیرند.

«ویت تان نگوین» نویسنده ویتنامی که اخیرا جایزه
ادبیات داستانی «پولیتزر» را از آن خود کرد ،موفق
به کسب جایزه «ادگار آلن پو» شد.
جایزه رمان نخســت ادبیات جنایی «ادگار آلن پو»
که یکــی از مهمترین جوایز کتــاب آمریکا در این
حوزه محسوب میشــود ،در این دوره به «ویت تان
نگوین» استاد دانشــگاه ویتنامیتبار اعطا شد که
چندی پیش موفق به کســب جایــزه بخش ادبیات
داستانی «پولیتزر» شد« .همدرد» نام نخستین رمان
«نگوین» اســت که درباره پوچی و وحشت دوران
جنگ ویتنام و آمریکا و پیامدهای آن دوره نوشــته
شــده است .شــخصیت اول این داستان جاسوسی
ویتنامی فرانسوی در لسآنجلس است.

سری جديد فلم ترسناک
«طالع نحس» در راه است

نویسنده «سالمت مردانه» پیدا شد

سالها پس از انتشار کتاب «سالمت مردانه» ،معلوم شد
نویسنده اصلی این اثر «والت ویتمن» شاعر و مقالهنویس
معروف آمریکایی است.
کتابی که ســال  1858در اطلس نیویورک با نام مستعار
«موسی ولسور» به چاپ رسید ،اکنون پس از  158سال
به عنوان اثری از «والت ویتمن» شاعر «برگهای علف»
شناخته شده است.
«ویتمــن» در این کتاب به هر آنچه به ظاهر و شــرایط
جسمانی مردان مربوط میشود ،از جمله مراقبت از پاها

و نکاتی درباره داشتن فیزیکی متناسب پرداخته است.
به گزارش گاردین« ،ســامت مردانــه» کتابی  50هزار
کلمهای شامل  13فصل است که توسط یکی از استادان
دانشگاه «هیوستون» کشف شد« .موسی ولسور» یکی از
نامهای مستعار متداول «ویتمن» بود.
«والت ویتمــن» شــاعر ،مقالهنویــس و روزنامهنگار
آمریکایی بود که آثاری چــون «برگهای علف»« ،ای
ناخدا ،ناخدای من» و «خداحافظ خیال من» را خلق کرد.
او را پدیدآورنده شعر آزاد آمریکا میدانند.
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قســمت تازه ای از مجموعه فلم ترسناک «اومن» ساخته می
شود .این فلم معروف کالســیک با نام «طالع نحس» به روی
پرده سینماها رفت.
داستان قســمت تازه پیش درآمدی بر داستان نسخه اصلی
خواهد بود .به این ترتیب ،این داستان در زمانی قبل از شروع
داستان فلم کالسیک  1976اتفاق می افتد.
کمپانی فوکس قرن بیستم آنتونیو کامپوس را برای کارگردانی
قسمت تازه این درام ترسناک و دلهره آور انتخاب کرده است.
دیوید اس گویر تهیه کننده سرشناس ،مدیر تولید فلم خواهد
بود .او فلم نامه اصیل و غیراقتباســی فلم را با همکاری بن
جاکوبی می نویسد .هنوز هیچ اطالعی از خط اصلی داستان
فلم در دست نیست.
اما با توجه به داستان نسخه اصلی و قسمت اول فلم ،می توان
حدس زد که این داستان در باره تالش نیروهای اهریمنی برای
محافظت از کاراکتر دیمین در دوران قبل از تولد خواهد بود.
در داستان قسمت اول فلم ،گریگوری پک و لی رمیک نقش
زوجی را داشــتند که فرزند خوانده شان یک نیروی شیطانی
است و آن ها اطالعی از این موضوع ندارند.
زمانی که این دو متوجه هویت واقعی این پسر بچه می شوند،
تصمیم به نابودی وی می گیرند .اما نیروهای شیطانی به کمک
این موجود می آیند.
به نوشته اسکرین اینترنشــنال« ،طالع نحس» صاحب چند
دنباله و یک مجموعه تلویزیونی هم شــد .صنعت سینما در
ســال  2006قسمت اول فلم را دوباره ســازی کرد .ولی این
نسخه شکست سخت تجاری خورد.
با توجه به موفقیت باالی مالی و انتقادی نسخه اصلی فلم ،این
پرسش از سوی منتقدان سینمایی مطرح است که آیا قسمت
تازه فلم می تواند آن موفقیت کالن را تکرار کند یا خیر.

 بازی با اعداد
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زندگی «اوباما و همسرش» روی پرده
سینمای هالیوود

اولیــن «تریلر» فلم «طرف جنوبی باتو» که در مورد
زندگــی اوباما رییسجمهور وقــت ایاالت متحده و
همسرش ساخته شده است.
اولین «تریلر» فلــم «طرف جنوبی باتو» که در مورد
زندگــی اوباما رییسجمهور وقــت ایاالت متحده و
همسر وی که بانوی اول این کشور است ساخته شده
اســت .این فلم کمدی عاشقانه را شرکت میرامکس
ساخته اســت .این فلم داستان اولین آشنایی باراک
اوباما و همسر کنونیاش میشا اوباما است و آرزوهایی

2316

 بازی با کلمات

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.
 7 کلمه :خوب
 14 کلمه :متوسط
 21 کلمه :عالی

آهســته ـ اژدها ـ بغداد ـ پرهیزانه ـ تپانچه ـ ثاقب ـ جلوگیر ـ چهارشانه
ـ حســرت ـ خدمتگزار ـ دیوان ـ ذرات ـ رونما ـ زرخرید ـ ژاله ـ سردار ـ
شهرت ـ صباح ـ ضرورت ـ طرفدار ـ ظریف ـ عقیده ـ غنا ـ فلک ـ قایق ـ
کعبه ـ گیسو ـ لذیذ ـ مستخبر ـ نازی ـ وردک ـ هالل ـ یقین.
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جواب سودوکو شماره

جواب هدف
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«اســتفن کینگ» نویسنده سرشــناس آمریکایی نیز
توانست جایزه داستان کوتاه «ادگار آلن پو»  2016را از
آن خود کند .جایزه بهتریــن رمان هم به «لوری روی»
برای کتاب «بگذار به پای او بمیرم» تعلق گرفت.
به گزارش گاردین ،جایــزه «ادگار آلن پو» ویژه بهترین
آثار ادبیات داستانی ،غیرداستانی ،تلویزیونی ،سینمایی
و نمایشــی در حوزه جنایی چاپشده در سال گذشته
است« .ادگار آلن پو» نوزدهم جنوری  ١٨٠٩در بوستون
آمریکا متولد شد .او از رهبران جنبش رمانتیک آمریکا
بود و بیشترین شهرت خود را برای داستانهای پولیسی
و جناییاش بهدســت آورد .این نویســنده را از اولین
بنیانگذاران داســتان کوتاه در آمریکا و از پیشگامان
داستان جنایی و پولیسی میدانند.

که در زندگیشان دارند .پارکر سایر در نقش باراک اوباما
و تیکا اســتامپتر در نقش میشــل اوباما در این فلم با
عنوان «طرف جنوبی باتو» ظاهر شدهاند.
در یکــی از دیالوگهــای این فلــم ،بــاراک اوباما
میگوید»:فکر میکنم بتوانم کتابهایی بنویسم و یا در
پستی قرار بگیرم که حقوق شهروندی را تغییر دهم».
این فلم بــه کارگردانی ریچارد تان کــه در افتتاحیه
جشنواره فلم «ساندنس» نشان داده شد ،از  19آگست
در سینماهای آمریکا اکران خواهد شد.

کارگردان «فلش» از پروژه
جدا شد

در حالی که کمپانیهای دی سی و برادران وارنر هم مشغول
ساخت دنیای فلم های ابرقهرمانی خودشان هستند ،کارگردان
«فلش» از این پروژه کنار کشید.
ست گراهام اسمیت که تا پیش از این قرار بود کارگردانی فلم
سینمایی «فلش» را بر عهده داشته باشد ،از این پروژه کناره
گیری کرد .او که قصد داشت نخستین تجربه کارگردانیش را با
«فلش» انجام دهد ،به دلیل چیزی که اختالف خالقیت نامیده
شده از پروژه کناره گیری کرد.
گراهام اسمیت نویسنده «غرور و تعصب و زامبی ها»« ،سایه
های تاریک» و «آبراهام لینکلن :شکارچی خون آشام» است.
او همین طور فلمنامه «بتمن لگویی» را برای کریس مک کی
نوشته و قرار است فلمنامه «بیتل جویس  »2را هم برای تیم
برتون بنویسد.
با اوجود خروج او از پروژه اما برادران وارنر اعالم کرده که به
فلمنامه ای که ست گراهام اسمیت برای «فلش» نوشته وفادار
خواهند بود  .این فلمنامه بر اساس پالتی نوشته شده که فیل
لرد و کریس میلر آن را نگاشته اند.
تا پیش از این اتفاق قرار بود «فلش» روز  3مارچ  2018اکران
شود اما معلوم نیست با توجه به این اختالف ،خللی در برنامه
های برادران وارنر پیش آید یا خیــر .در این فلم عزرا میلر
بازیگر نقش اول ،بری آلن /فلش خواهد بود.
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برپایی نمایشگاه «پینوکیو»
در موزیم والت دیزنی

میزان

حمل

امروز احســاس خاصي داريد .مي توانيد روش جالبي براي زياد كردن
حساب هاي بانك تان پيدا كنيد .آمادگي داريد با هر نوع مشكلي رو به
رو شويد و با عقل سليمي كه داريد مي توانيد تمام آن ها را حل كنيد.

ثور

شاید احساس کنید یک نفر سعی دارد شما را سردرگم کند یا رفتار
بدی دارد .اما شــما روحیه قوی دارید و هر کسی را که شما را گمراه
کند طــرد می کنید و به او اهمیت نمی دهید و حتی اگر تغییری در
محل کارتان ایجاد شود بدانید تکه به موقعیت بهتری می رسید.

جوزا

امروز خواسته هاي و نيازهاي خودتان را در اولويت قرار مي دهيد و
اگر كسي شــما را متهم به خودخواهي يا خودپسندي كند ،اهميتي
نمــي دهيد .وقت زيادي را تلف كرده ايد تا ديگران را راضي كنيد و
اكنون بايد به غريزه خودتان گوش كنيد بدون اين كه ببينيد ديگران
چه فكر مي كنند .امــروز اگر كاري انجام دهيد و فعاليت كنيد همه
چيز هماهنگ وماليم است.

سرطان

مطمئن شوید که اخیرا ً در مسائل مالی اشتباه نکرده اید .سیارات به
شما نشان می دهند که مشکالت از کجا نشات میگیرند.

اسد

متأسفانه امروز يكي از آن روزهاي دشواري است كه به نظر ميرسد
هيچ كاري درســت انجام نمي شــود .در ابتدا ،مجبوريد با افرادي
روبهرو شــويد كه چپ و راســت راه مي روند و به شما امر و نهي
ميكنند كه چه كاري بايد انجام دهيد.

سنبله

سخت کار کردن از خصوصیات شماست و همیشه به این دلیل پاداش
می گیرید.اما نباید اجازه دهید از شــما مثل یک برده کار بکشند و
امروز نیز این اتفاق می افتد.بنابراین اگر این چنین احساس کردید
سریع ًا بگویید.

احساسات شدید در شــما باعث ناراحتی شده و به نظر می رسد
که در رابطه با آن نمی توانید کاری انجام دهید.کســی که خیلی
دوســتش دارید همه چیز را بیش از اندازه جدی گرفته و به طور
واضح از کاه کوه میســازد .آنها نسبت به شــما کمی احساس
حسادت و هم چنین مالکیت داشــتند و به نظر می رسد به خود
این حق را می دهند که به شما بگویند،چگونه باید زندگی کنید.

عقرب

ســتارگان تاثیر مثبتی بر زندگی شما می گذارند .مسائل خانوادگی
اهمیت زیادی دارند و هر نوع پیشرفتی در این زمینه ها سبب موفقیت
شما می شود .قبل از اینکه تصمیم بگیرید به خوبی فکر کنید.

قوس

هر چند وقت يكبار شما به يادتان مي افتد كه كنترل كامل زندگي
خود را بدست نداريد .نيازي نيست كه به اين دليل شوكه يا گيج
شــويد چون اطمينان داريد كه در مسير صحيح قرار داريد .اگر
واقع ًا مي خواهيد موقعيت خود را مستحكم كنيد ،ياد بگيريد كه
چه چيزهائي در اراده شماست و چه چيزهائي نيست.

جدی
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نوبت مهره های سفید است ،شما باید با
دو حرکت مهره سیاه را مات کنید.
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از آنجايي كه در حال حاضر كمي پول اضافي داريد مي توانيد كمي
بيش تر از هميشه خرج كنيد و جشن بگيريد .امروز خيلي سر حال
و با نشاط هستيد و شخصي دوست دارد كه يك گوشه بنشينيد و
كارهاي شما را زير نظر بگيرد.

3

دلو

2

آن موضوعی که تقریب ًا تبدیل به یک مصیبت کوچک شــده بود
امروز به نظر بهترین می رسد .اگر الزم است چیزی را که مستحق
آن هستید درخواست کنید هم اکنون آنرا واضح بیان کنید زیرا
حتم ًا پاسخ مثبت می گیرید.

حوت

شما به حدي منطقي و قانونمند هستيد كه گاه شايد فرصت ها را
از دست بدهيد .بهتر است بدانيد كه تا زماني كه كار خالفي انجام
نمي دهيد هيچ مشكلي هم پيش نخواهد آمد.
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موزیم والت دیزنی نمایشگاهی از پشتصحنه تولید انیمیشن
معروف «پینوکیو» برپا می کند.
این فلم که در سال  ۱۹۴۰روانه سالنهای سینما شد نخستین
انیمیشنی است که توانست جایزه اسکار را ببرد.
مایکل البری ،مدیر موزیم دیزنی درباره انیمیشن «پینوکیو»
می گوید« :داستانی بسیار تماشایی است .نیویورک تایمز در
آن زمان ( )۱۹۴۰نوشت که پینوکیو بهترین تولید والت دیزنی
است .بنابراین این فلم بهترین انیمیشن ساخته شده بود .شما
در اینجا کارهای هنری برجســته ای را می بینید که ماندگار
شده اند .نزدیک به هشتاد سال از عمر آنها می گذرد».
این نمایشگاه جامع به بیننده اجازه می دهد که فرآیند هنری
پشت صحنه را کشف کند و ببیند که یکی از تأثیرگذارترین
انیمیشن های تاریخ چطور ساخته شده است .بیش از سیصد
طراحی و ماکت ،کار فشرده ساخت انیمیشن به شیوه سنتی
(پیش از دیجیتال) را به خوبی نشان می دهند.
تونجــا موریس ،مســئول نگهداری این موزیــم می گوید:
«مجسمه نهنگ داستان از نوعی خمیر مجسمه سازی به نام
پالستیسین ساخته شده است .طراحان برای خلق کاراکترها
و تنوع طراحی شان از آن استفاده می کردند .آنها برای دیدن
کاراکترهــا از زوایای مختلف ،در عمل همین ُمدلها را به کار
می بردند».
نمایشــگاه «پینوکیو» که به زودی در محل موزیم خانوادگی
دیزنی افتتاح می شــود در ماه جنوری به کار خود پایان می
دهد ،اما داســتان عروســک چوبی پدر ژپتو که می خواهد
پسری واقعی باشد همچنان کودکان دنیا سرگرم خواهد کرد.

