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باالترین نشان آکادمی بفتا برای «سیدنی پوآتیه»
«سیدنی پوآتیه» اولین بازیگر سیاه پوست برنده جایزه
اسکار با دریافت باالترین نشان آکادمی هنرهای سینمای
و نلویزیزونی بریتانیا (بفتا) مورد تقدیر قرار میگیرد.
جایزه «فلوشیپ» به عنوان باالترین نشان آکادمی بفتا
امسال به «ســیدنی پوآتیه» بازیگر آمریکایی به پاس
نقش برجسته و قابل مالحظه در عرصه سینما وتلویزیون
اعطاء خواهد شد .از برندگان پیشین این جایزه سینمایی
میتوان به چهرههای سرشناسی چون «آلفرد هیچکاک»،
«چارلی چاپلین»« ،استیون اسپیلبرگ»« ،شان کانری»،
«الیزابت تیلور»« ،استنلی کوبریک»« ،آنتونی هاپکینز»،
«الورنس اولیویــه»« ،جودی دنچ»« ،ونســا ردگریو»،
«کریستوفر لی»« ،مارتین اسکورسیزی»« ،هلن میرن»
و «مایک لی» اشاره کرد« .سیدنی پوآتیه» فعالیت هنری
خو را از دهه  1940در برادوی آغاز کرد و در ســال 1950
با ورود به دنیای سینما در فلم «راه خروجی نیست» در
نقش دکتر «لوتر» بــازی کرد و اولین بازیگر آمریکایی-
آفریقایی ســینما نــام گرفت که در طیف وســیعی از
نقشهای اصلی مقابل دوربین رفت.
وی در سال  1964برای بازی در فلم «زنبقهای مزرعه»
موفق به کســب جایزه اسکار نقش اصلی مرد شد تا نام
خود را به عنوان بازیگر سیاه پوست برنده اسکار تاریخ
ثبت کند .آکادمی علوم و هنرهای ســینمایی اسکار نیز
در سال  2002از «پوآتیه» به سبب بازیهای فوقالعاده و

حضور منحصر به فردش در عرصه سینما با اعطای جایزه
اسکار افتخاری تقدیر به عمل آورد.
این بازیگــر آمریکایی که پنج باز نامــزد جایزه بفتا و
هفت بار نیــز نامزد جایزه گلدن گلوب شــده (یک بار
برنده) را در کارنامه سینمایی دارد در سال  1982جایزه
دستاورد سینمایی «سسیل بی .دمیل» را از جوایز انجمن
مطبوعات خارجی هالیوود (گلدن گلوب) دریافت کرد و

جسد خواننده مطرح انگلیسی سوزانده شد

«مرد مورچه اي» قهرماني که
اوج میگیرد

قریب به هشــت ماه بعد از اکران اولین ورســیون بلند
«مرد مورچهای» از روی یکــی از مهجورترین قهرمانان
داستانهای کمیک استریپی و تبدیل چنین داستانی به
فلمی با فروشــی باالی  650میلیون دالر در سطح جهان،
ارائه مجدد این فلم این بار روی D.V.Dها و نســخههای
بلوری توجهی تازه و مجــدد را به این فلم که در آن پل
رود رل مرد مورچهای را ایفا کرده و مایکل داگالس پیر و
معروف نیز راهنما و همراه وی با نام پیم بوده ،معطوف کرده
است .بیش از  10سال پیش در استودیوی مارول صحبت
از ساخت فلمی بلند از روی افسانه «مرد مورچهای» در
میان بود که هر چند شــکوه و شــهرت غولهایی چون
بت من و ســوپرمن و اســپایدرمن را ندارد اما چون این
قهرمانان خیالی کمیک بوکی نسخههای سینمایی بسیار
پرسودی را موجب شدهاند ،توجهها را به سمت هر یک از
تک قهرمانان باقی مانده و فلم نشده نیز کشیدهاند.
در آن زمان صحبت از ســناریو نویســی جو کورنیش و
کارگردانی ادگار رایت برای ساخت و عرضه فلم سینمایی
 Ant Manدر میان بود اما اختالفات فکری این تیم هنری
با سران مارول پروژه را از دست آنان در آورد و به پیتون
رید سپرد و رید نیز بر اساس سناریویی که آدام مک کی
نویسنده فلمنامه « »Anchormanو پل رود نوشتند ،به

عالوه بر بازیگری سینما و تلویزیون در عرصه کارگردانی
نیز  9فلم بلند سینمایی ساخته است.
«سیدنی پوآتیه» در سال  1974نشان پادشاهی انگلیس
و در سال  2009مدال آزادی ریاست جمهور آمریکا را نیر
دریافت کرد .مراســم اعطای جوایز شصتونهمین دوره
جوایز آکادمی فلم بریتانیا (بفتا) روز  14فبروری در سالن
«رویال اوپراهاوس» لندن برگزار میشود.

جیمی فاکس با «رابین هود»
همراه میشود

م سینمایی «رابین
«جیمی فاکس» در نســخه جدید از فل 
هود» در نقش «جان کوچولو» ظاهر می شود.
«جیمی فارکس» ،بازیگر سیاهپوست هالیوود ،قرارداد بازی
در فلم سینمایی «رابین هود» را امضاء کرد.
ایــن بازیگر موفق هالیوود در نســخه جدید از داســتان
کالسیک و مشــهور «رابین هود» در نقش «جان کوچولو»،
دست راست «رابین هود» بازی میکند.
«رابیــن هود» داســتان یک دزد کمانگیری اســت که از
ثروتمندان میدزد و به فقرا میدهد.
در این نســخه از «رابین هود»« ،تارون ایگرتون» در نقش
«رابین هود» و «ایو هوســون» در نقش پرنسس ماریا بازی
خواهد کرد.
کارگردانی این فلم را «اوتو باثورست» و تهیهکنندگی آن را
نیز «لئوناردو دیکاپریو» به عهده خواهد داشت.
جســد «دیود بویی» خواننده سرشــناس انگلیسی
بصورت مخفیانه و حتی بــدون حضور خانوادهاش در
نیویورک سوزانده شد.
بر اســاس گزارشها جسد این خواننده موسیقی راک
طبق خواســته خودش به دور از هــر گونه ازدحام و
شلوغی در شهر نیویورک سوزانده شده است.
جسد «بویی» که ابتالیش به سرطان را برای مدت 18
ماه از همگان مخفی نگه داشته بود در حالی سوزانده
شد که در این مراسم خانواده و دوستانش برای احترام
به وصیت او حضور نداشتند.
به گزارش «ایندیپندنت» ،این خواننده انگلیســی را

2533

«ضربه مغزی» درام ورزشی تازه ویل اسمیت
به اروپا می رود

فلم «ضربه مغزی» با شرکت ویل اسمیت از اواخر دسامبر
در ســینماهای آمریکا اکران شد و در ماه های جاری در
سینماهای اروپا نیز نمایش داده می شود.
به نقــل از یورونیوز ،فلم «ضربه مغزی» درام ورزشــی
آمریکایی اســت که بر اساس واقعیت ساخته شده است.
دکتر بنت اومالو ،یک پزشک نیجریه ای و نوروپاتولوژیست
پزشکی قانونی آسیب مغزی را کشف می کند که ناشی از
ضربه مکرر به سر است که بالفاصله عارضه ای ندارد اما
در دراز مدت باعث مرگ و یا فراموشی می شود .او برای
اثبات این عارضه که در بازیکنان فوتبال آمریکایی شایع
است مبارزه می کند.
ویل اسمیت ،بازیگر اصلی فلم در نقش دکتر بنت اومالو با

که بیشتر برای فعالیتهای موســیقاییاش در حوزه
موسیقی راک در دهه  70میالدی میشناسند ،در سال
 1947با نام کامل «دیوید رابرت جونز» در جنوب لندن
به دنیا آمد و اوایل کار حرفهایاش در دنیای موسیقی،
«دیوید بویی» را بهعنوان نام مستعار خود انتخاب کرد.
او عالوه بر فعالیت در حوزه پــاپ و راکاند رول ،در
حوزه بازیگری نیــز فعال بود .بویی در ردهبندی مجله
«رولینگ اســتون» در جایگاه سیونهم فهرست «100
هنرمند بزرگ تاریخ موســیقی راک» و همچنین در
رتبه بیستوســوم جدول «بهترین خوانندگان تمام
دورانها» قرار گرفته است.
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جواب سودوکو شماره
2532

2332

خدا ـ خمار ـ خرم ـ خرما ـ
خال ـ شاخ ـ خام ـ خرام ـ
مخدر ـ خال ـ خم ـ اخم ـ
خشم ـ خرد ـ خادم ـ رخ ـ
شخم ـ خار.

 جواب بازی با اعداد

جواب هدف

 بازی با کلمات

آخرین ـ اولین ـ بادبادک ـ پاکت ـ تباشیر ـ ثامن ـ جمهوریت ـ چلچراغ
ـ حریم ـ خانقاه ـ دامنگیر ـ ذریعه ـ رادیو ـ زمامدار ـ ژنرال ـ ســتاد ـ
شــکالت ـ صیاد ـ ضحاک ـ طومار ـ ظهور ـ عبارت ـ غیبت ـ فرزانه ـ
قیادت ـ کمان ـ گذاره ـ البد ـ ماما ـ نیات ـ وارد ـ هوا ـ یدک.

ق

2009

2333

2244

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

حرکت در آمد و «مــرد مورچهای» را با قالبی قابل توجه
ساخت و عرضه کرد و فروش چشمگیر ورسیون سینمایی
کم شهرتترین قهرمان کمیک استریپهای مارول نشان
داد مردم در این عرصه از هر موجود و قصهای اســتقبال
میکنند و این موضوعی اســت که فعــا مرگ و توقف
نمیشناسد و سرمایه گذاری در آن کمال عقل و نشانگر
نهایت هوشیاری است.
با چنین باوری پیتون رید از حــاال کارهای پیش تولید
قســمت دوم «مرد مورچهای» را هم که «مرد مورچهای
و واســپ» نام دارد و در ماه جوالی  2018اکران میشود،
آغــاز کرده و در آن نه تنها یک بار دیگر پل رود در قالب
 Ant Manباز میگردد بلکه کاراکتر واســپ نیز با بازی
اوانجلین لیملی مقابل چشــمهای بیننــدگان به تصویر
کشیده میشود .چون صحبت از واسپ شد ،باید تصریح
کنیم که از پیچیدهترین و جالبترین کاراکترهای دنیای
کمیک بوکی مارول است که تابحال به آن نیز در نسخههای
سینمایی توجه چندانی نشده بود .با این اوصاف شنیدن
حرفهای تازه پیتون رید درباره مرد مورچهای و راههای
قبل و بعد وی و گذشته و امروز این کاراکتر بسیار کوچک
اندام اما به غایــت قدرتمند از هر جهت جالب و ضروری
نشان میدهد.
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اشاره به انگیزه همکاری در این فلم می گوید :من اصال با
این پدیده آشنایی نداشتم و این یکی از دالیل مهمی بود
که متقاعد شــدم در این پروژه همکاری کنم .پسرم سال
ها فوتبال بــازی می کرد وقتی دکتر بنت اطالعات علمی
و جزییات آن را توضیــح داد برای من به عنوان یک پدر
بسیار نگران کننده شد.
فلم همزمان با انتشار اطالعات و اوج گرفتن بحث هایی در
باره مخفی نگه داشتن آمار آسیب ناحیه سر بازیکنان در
لیگ ملی فوتبال آمریکا اکران شده است.
پیتر لندزمن کارگردان این اثر ســینمایی می گوید هدف
فلم دادن اطالعات به مخاطبان است تا خودشان در باره
ایمنی در ورزش تصمیم بگیرند.

کرامپوس در تعقیب بچههای
بابانوئل

مایــکل داگرتی کارگردان فلم جدید و ترســناک و در عین
حال تفریحی ویژه ایام کریســمس و جنوری امســال یعنی
«کرامپوس» ،توجه مجدد رسانههای دنیا را متوجه خود کرده
است.
نزدیک به  10سال پیش بود که داگرتی در مقام یک سناریست
و کارگردان فلــم « »Trick R Treatرا رو کرد و آن هم یک
آنتولوژی ترسناک بر پایه روزهای موسوم به هالووین و نشات
گرفته از افســانههای آن بود و به آن گــروه از فلمهای کم
شماری پیوست که ترس و دلهره میآفرینند ولی در دل حال
و هوای طنز دارند .آن فلم بعد از ورود به بازار فلمهای نمایش
خانگی و انتقال به نسخههای  DVDو بلوری دوران موفقتری
را تجربه کرد و تبدیل به یک کالت شد و این نکته را مشخص
ســاخت که داگرتی یک هنرمند زودگذر و فاقد قوه پایداری
نیســت و برعکس هنرمند پر استعدادی است که آمده است
بماند و برای چند نسل فلمهای تاثیرگذار بسازد.
«کرامپــوس» به عنوان دومین فلم بلنــد داگرتی هم محلی
برای تجربه اندوزی بیشــتر او و هم مکانی برای ارائه مجدد
مهارتهای اوســت .این فلم بر اســاس یک داستان فولکور
قدیمی اتریــش پیرامون یک چهره شــیطانی اســت که
ضد بابانوئــل عمل میکند و بچههایی را که در طول ســال
دردسرســاز میشــوند و بیتربیتی میکنند ،ادب میکند

میزان

حمل

درخانه و خانواده فضاي آرامش بخشي وجود دارد هيچ وقت خودتان
را درگير مســایل جزئي زندگي نمي كنيد .بنابراين هميشه زندگي
خوب و عالي داريد.

ثور

در چند روز اخیر ســعی کرده اید دچار اســترس و نگرانی نشوید
بنابراین لیاقت تمام اتفاقات خوب چند هفته آینده را خواهید داشت
 .مطمئن باشید آرامشی را که می خواهید به دست می آورید.

جوزا

ســعي نكنيد در كارها عجله كنيد؛ زيــرا كارها مطابق برنامه پيش
نمي روند .در نهايت به نفع شــما ميباشند ،اما در اين زمان از علت
و چگونگي آن نميتوانيد باخبر شــويد .امشــب زمان خوبي براي
مسافرت هاي كوتاه است مخصوص ًا اگر ميخواهيد كار و تفريح را با
هم تركيب كنيد و ميتوانيد افراد جالب جديدي را مالقات كنيد كه
براي شما مفيد هستند.

سرطان

ســتاگان فعالیتهای زیادی برایتان فراهم میکنند .اما شــکایت
نمیکنید .در حقیقت تمام لحظات امروز را دوست دارید و از اینکه
نمیدانید لحظهای دیگر چه اتفاقی میافتد لذت میبرید.

اسد

از نظر ديگران هيچ اشــتباهي مرتكب نميشويد بدون آنكه متوجه
باشــيد ،اعمالتان درست است .دوســتان از مصاحبت شما سير
نميشــوند همچنين با دعوتهايي روبه رو ميشويد كه نميتوانيد
آنها را رد كنيد.

سنبله

شخصی که دارای قدرت و نفوذ است میتواند به شما کمک کند .در
چند روز آینده شما را امتحان میکنند سعی کنید مطابق انتظارات
آنها رفتار کنیــد .اگر تصمیم دارید لبــاس جدیدی برای خودتان
بخرید ،اکنون بهترین زمان خرید است.

امروز شما بســیار امیدوار شــده اید و این قطع ًا به نفع شما کار
میکند .برای شــروع این احساس شــما را پر از اعتمادبه نفس
میکند به نحوی که می توانید با هر مشکلی که بر سر راهتان قرار
میگیرد ،مواجه شــوید .هم چنین باعث می شود که افراد زیادی
جذب شما شده و محبوبیت شما زیاد شود.

عقرب

امروز الزم است به اموالتان رسیدگی بیشتری کنید و بهتر است
برای مدتی مراقب آن باشید .زمان خوبی برای خرید نیست؛ زیرا
وقتی خرید کنید از خرید آن پشیمان میشوید.

قوس

امروز يك نفر از شما ميخواهد لطفي برايش بكنيد .غريزه طبيعي
شــما كمك كردن به ديگران است ولي بهتر است بدانيد هدف از
آنچه از شما خواسته شــده چيست .شما كه قصد نداريد كساني
كه به دنبال در آوردن مخارج خود نيســتند به شما به چشم يك
تیکت برنده نگاه كنند.

جدی

امروز امكان دارد نكته هاي مهم و حياتي را فراموش كنيد چون
كارهاي زيادي روي ميزتان انباشــته شــده است كه بايد انجام
دهيد .بنابراين زماني كه كســي از شــما ايرادي گرفت عصباني
نشويد چون واقع ًا مي خواهد به شما كمك كند.

دلو

امروز یاد میگیرید که بــه یک موضوع از دیدگاه های مختلف نگاه
کنید .شاید به یک موضوع قدیمی رسیدگی کنید تا اشتباه اولیه را
درست کنید.

حوت

اگر امروز کمی عصبی هســتید ،بهتر است کمی جلو خودتان را
بگیرید .برای جانبداری از دوستان و همکاران  2و  2را جمع کردن
و به دست آوردن  5گرامی داشتن آنها نیست .بنابراین افکارتان
را در حمایــت از اینها برای خودتان نگهدارید تا بدانید در زمینه
حق چه خبر ها است.

2244
 شطرنج 		
نوبت مهره های سفید است ،شما باید با
دو حرکت مهره سیاه را مات کنید.
8
7
6
5

و آنها را به شــکلهای مختلف متنبه میســازد .با این حال
«کرامپوس» متکی بر زمان فعلی و رویدادهای آن و مرتبط با
ایام کنونی است و بر روی خانواده انجل تمرکز میکند و از دور
ماندن آنها از آیین و رسوم کریسمس و تبعات آن میگوید .در
دورانی که کریســمس و جنوری و شادیهای آن بر همه چیز
حکم میرانند ،طبع ًا کرامپوس هم ســر بر میآورد تا موجب
غافلگیری و شــگفتی مردم شود و شــکارهای ویژه خود را
داشته باشد« .کرامپوس» که از بازی و حضور هنرمندانی چون
تونی کولت ،آدام اســکات ،دیوید کوئچنر و آلیسون تولمن
بهره میگیرد و یک فلم تیره و در عین حال روشــن و دارای
ایدههای وجد آور و ایجاد کننده امید برای آینده است .از دید
داگرتی فلمی اســت که میتواند همه قشرها را راضی کند و
فروش زیاد فلم در هفتههای اخیر نیز نشانگر همین موضوع
است .قدر مسلم این که تمامی نشانههای آثار و نوع اندیشه
مایکل داگرتی را میتوان در «کرامپوس» هم رویت کرد.

صداپیشه رابین هوود درگذشت
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اسب را در خانه  e 6حرکت دهید.

C

B

A

برایان بدفورد بازیگر ســینما و تئاتر و صداپیشه رابینهوود
در ســن  ۸۰سالگی به دلیل ابتال به سرطان درگذشت .برایان
بدفورد بازیگر نمایشنامه های شکسپیر و کارگردان تئاتر بود
اما با صداپیشــگی برای نقش رابین هوود در انیمیشن رابین
هوود از کمپانی دیزنی شهرت پیدا کرد .او در بریتانیا به دنیا
آمد و تبعه آمریکا و کانادا بود .بردفورد هم دوره چهره هایی
مانند پیتر اوتول و آلبــرت فینی بود .بدفورد در  ۲۹فصل از
جشنواره مشــهور شکسپبیر اســتراتفورد که هر سال در
کانادا برگزار می شود ،اجرا داشت .او با آثار چخوف ،مولیر و
شکسپیر روی صحنه می رفت .بدفورد در تئاتر برادوی نیز ۱۸
بار اجرا داشت .او برنده «تونی» بهترین بازیگر مرد برای بازی
در نمایش «مکتب برای همسران» در سال  ۱۹۷۱شد.

