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مایکل داگالس جایزه
سزار افتخاری میگیرد

ستاره برنده دو جایزه اسکار در مراسم امسال آکادمی
هنرها و فنون ســینمایی فرانسه یک جایزه افتخاری
سزار را مجموعه جوایز خود اضافه خواهد کرد.
مایکل داگالس پســر بازیگر بزرگ سینمای هالیوود
کرک داگالس جایزه ســزار افتخاری را ماه آینده در
مراســم ســالیانه آکادمی هنرها و فنون سینمایی
فرانسه که اســکار فرانسوی نامیده میشود ،دریافت
خواهد کرد .آلــن ترزیان رئیــس آکادمی هنرها و
فنون سینمایی فرانسه با اشــاره به تنوع فلمها در
کارنامه کاری این بازیگر گفت « :او توانســته است به
شخصیتهای بسیار متنوعی جان ببخشد ».داگالس
برای بازی در «وال اســتریت» جایزه اسکار بهترین
بازیگر نقــش اول مرد و برای فلــم «دیوانه از قفس
پرید» در مقام تهیهکننده جایزه اســکار بهترین فلم
را از آن خود کرده اســت .او عــاوه بر این در طول
دوران کاری خود برنده گلدنگلوب و امی نیز شــده
است.آکادمی فرانسوی با اشاره به جایگاه داگالس و
خانوادهاش در هالیوود اعالم کرد « :پیشینه خاص او
در سینمای آمریکا ،این بازیگر را به یک ستاره کامل
تبدیل کرده است ».شــان پن و کیت وینسلت دیگر
بازیگرانی هستند که پیش از این جایزه افتخاری سزار
را دریافت کردهاند.

پلکانتنر،ستاره
قدیمیموسیقی
راکدرگذشت

پسر پنج ســاله اش در یک انباری بسیار کوچک است،
تصمیم گرفت برای مدتــی ارتباط خود را با دنیای خارج
کامال قطع کند.
بری الرسون ،بازیگر  ۲۶ساله آمریکایی که به تازگی برنده
جایزه گلدن گلوب برای بازی در این فلم شده است ،می
گوید :یک ماه در خانه ماندم .خیلی دوست داشتم بدانم
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با رسیدن «جک ریچر »2به مراحل فنی ،زمان نمایش
عمومی آن هم اعالم شــد .این اکشن دلهره آور برای
اواخر ماه اکتبر  2016به روی پرده سینماهای آمریکای
شــمالی می رود .فلم با نام «جک ریچر :هیچ وقت به
عقب برنگرد» اکران عمومی می شود .
فلم نامه فلم براســاس نــوول پرخواننده لی چایلد به
همین نام نوشته شده ،که سال  2013روی پیش خوان
کتاب فروشــی ها قرار گرفت .ادوارد زویک که کروز
را در درام رزمی «آخرین ســامورائی» کارگردانی کرد،
کارگردانی فلم تازه او را نیز به عهده داشته است .تام
کروز در داســتان فلم در نقش کاراکتری به نام جک
ریچر بازی می کند که برای مبارزه با عوامل فســاد و
تبهکار ،از شیوه های خاصی بهره می گیرد .قسمت دوم
فلم با هزینه ای  96میلیون دالری ســاخته شده است.
اولین قسمت فلم به کارگردانی کریستوفر مک کواری
در سال  2012به نمایش عمومی درآمد.
فروش  218میلیون دالری ایــن فلم در آمریکا و بقیه
کشورهای جهان ،کمپانی پارامونت را تشویق به تولید
قســمت دوم آن کرد .این در حالی است که سازندگان
فلم ،پیش بینی فروش بیشتری برای آن می کردند.

پل کانتنر ،یکی از ســتارگان قدیمی موسیقی راک در
آمریکا و از بنیانگذاران گروه «جفرسن ایرپلین» در سن
 ۷۴سالگی درگذشــت .آکادمی ضبط آثار موسیقی در
آمریکا از او به عنوان یکی از اسطورههای موسیقی راک
یاد کرد.
نشریه سان فرانسیســکو کرانیکال روز جمعه گزارش
داد که پل کانتنر ،یکی از چهرههای قدیمی و باســابقه
موسیقی راک آمریکا در ســن  ۷۴سالگی بر اثر ایست
قلبی و از کار افتادن شــماری از اعضــای داخلی بدن
درگذشته است.
آکادمی ضبط آثار موســیقی در آمریکا که اهداکننده
جوایز معتبر گرمی اســت ،نقش و دســتاوردهای او در
عرصه موســیقی را به عنوان یکی از اسطورههای راک
ســتود و از او به عنوان یکی از غولهای موسیقی راک و
فولک آمریکا در دهه شصت میالدی یاد کرد.
گروه جفرســن ایرپلین که پل کانتنر از بنیانگذاران او
بود ،از پیشگامان موســیقی راک «سایکدلیک» بودند.
ترانههایی چون «خرگوش سفید» و «کسی برای دوست
داشــتن» از جمله ترانههای این گروه بودند که به سرود

بری الرسون
چطور خود را
برای فلم «اتاق»
آماده کرد
بری الرسون نامزد اســکار بهترین بازیگر زن نقش اول
درباره نحــوه پذیرش نقش در فلم «اتــاق» و ایفای آن
توضیحاتی را ارائه داد.
به نقل از بی بی ســی ،بری الرسون نامزد اسکار بهترین
بازیگر زن نقــش اول هنگام آماده کردن خود برای بازی
در فلم «اتاق» که ماجرای آن حبس شــدن مادری همراه

جنبش هیپیها در سواحل غرب آمریکا بدل شدند.
نام این دو ترانه در فهرست « ۵۰۰ترانه برتر همه دوران»
که نشریه معروف رولینگ استون آن را ارائه کرده نیز به
چشم میخورد.
گروه جفرســن ایرپلین همچنیــن از گروههای بود که
در فسیتوال معروف وودســتوک در سال  ۱۹۶۹حضور
داشتند.
جفرســون ایرپلین نام خود را در دهه هفتاد میالدی به

«جفرسون استارشــیپ» و بعد به «استارشیب» تغییر
داد .اعضای این گروه نیز در جریان این تغییر و تحوالت
دگرگون شد .پل کانتنر نیز تا اواسط دهه هشتاد میالدی
و سپس از اوایل دهه  ۹۰میالدی عضو گروه بود.
این گروه قرار اســت در تاریخ  ۱۵فبروری ســال جاری
میالدی در مراســم اهدای جوایز گرمی به پاس یک عمر
فعالیت و دســتاوردهای هنری مورد تقدیر قرار گیرد.
(دویچه وله)
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شکر ـ کشور ـ کرامت ـ
اکرم ـ مکر ـ مکار ـ کار ـ
ترک ـ کمر ـ کور ـ شک
ـ شاکر ـ شکار ـ اشک ـ
شکم ـ کت ـ کش ـ کم ـ
مارک ـ تک ـ تشکر.

بازی بابا اعداد
جواب بازی
 جواب

اعداد

2020

کیت بالنشــت امسال برای نخســتین بار واجد شرایط
گرفتن جایزه تونی خواهد شــد .بازیگر برنده دو جایزه
اسکار برای نخســتین بار در اقتباسی از یک نمایشنامه
بدون عنوان اثــر آنتوان چخوف در بــرادوی بر صحنه
تئاتر ظاهر خواهد شــد .بالنشــت که امسال برای بازی
در «کارول» نامزد جایزه اســکار شــده است ،در کنار
ریچارد روکسبرگ بازیگر «مولن روژ» در این نمایش که
کارگردانــی آن را جان کرولی برعهده دارد ،بازی خواهد
کرد .آخرین اثر سینمایی جان کرولی «بروکلین» در سه
رشته از جمله بهترین فلم نامزد جایزه اسکار شده است.
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 بازی با کلمات

آیینه ـ انتصاب ـ بشــارت ـ پروانه ـ تدابیــر ـ ثنایا ـ جمعه ـ چگونه ـ
حکمیت ـ خمیده ـ دشــوار ـ ذکی ـ رنجیده ـ زرنگ ـ ژنرال ـ سعادت ـ
شرمگین ـ صداقت ـ ضیافت ـ طایفه ـ ظهور ـ عارفانه ـ غنچه ـ فاطمه ـ
قاموس ـ کتاب ـ گستاخ ـ لشکر ـ معنا ـ نیستان ـ وصیت ـ همت ـ یوغ.
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نخستین حضور
کیت بالنشت
در برادوی

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

هـ ر ن
م
ا

جواب هدف

یک مدت انزوا چه نتیجه و تاثیری خواهد داشــت .من
روزی دو بار مدیتیتشــن می کردم .به همین خاطر به
سکوت و فکر و خیال هایی که در سرم می گذرد عادت
دارم.
فلمنامه «اتاق» را اما داناهیو بر اساس یکی از کتاب های
پرفروش خودش با همین عنوان نوشــته است؛ داستان
هراسناک مادری جوان (با بازی بری الرسون) که همراه
پسر پنج ساله اش به نام جک (با بازی جیکوب ترمبلی)
در یک انباری کوچک سه متر در سه متر و بدون پنجره
که فقط در ســقفش روزنه کوچکی دارد محبوس شده
اســت .از زمان اولین اکران بین المللی فلم «اتاق» در
یکی از جشــنواره های ســینمایی در تابستان ،۲۰۱۵
برخی از منتقدان بری الرسون را یکی از نامزدان بالقوه
دریافت جایزه اسکار دانسته اند.
وی درباره نقشش اینگونه توضیح میدهد :من در مورد
گذشــته خودم خیلی فکر کردم ،چیزهای زیادی را به
خاطر آوردم از جمله موارد تاسفبار و یا فرصت های از
دسترفته زندگی را .حدس می زدم شخصیت اصلی فلم
قبل از اینکه جک به داستان بپیوندد ،قاعدتا یک چنین
فضای ذهنی را تجربه کرده است.
بری الرسون عالوه بر صحبت با روانکاوان برای شناختن
تاثیرات روحی شرایط اسارت ،شــروع کرد به نوشتن
دفترچه های خاطرات شــخصیت داستان در سنین ،۱۰
 ۱۴و  ۱۷سالگی تا از این طریق بهتر بتواند در جلد این
شخصیت فرو برود.

 بازی با اعداد

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
 22 کلمه :عالی
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میزان

حمل

اســتاندارد باالي هوشتان به شــما کمک خواهد کرد که شرايط و
محيط کاري خود را در امروز بهتــر درک کنيد و در نتيجه خود را
بيشتر با آن تطبيق دهيد .بزرگساالن از نظر سوءهاضمه کمي از خود
مراقبت کنند .

ثور

در موقعیت فوق العاده ای هستید و می توانید به خوبی مذاکره کنید
و از دیگران موفق تر باشید .سعی کنید از قدرتتان استفاده کنید
و همان طور که به خودتان قدرت دارید بر دیگران هم داشته باشید.

جوزا

بهتر است به جاي اين كه از چيزي ايراد بگيريد در مورد آن تحقيق
كنيد .اگر مشــكلي برايتان پيش مي آيد بهتر اســت تجربه كسب
كنيد.

سرطان

متولدين این ماه به مســافرتهاي ســودآوردي ميتوانند بروند .به
ويژه آقايان .خانمهاي خانه دار امــروز را روز خرج کردن میدانند.
مردان جوان به خصوص متولدين اين ماه براي خواستگاري مناسب
و دلخواه بهترين زمان را در اختيار خواهند داشــت و شرايط وقتي
بهتر خواهد بود که آن دختر خانم جوان متولد دهه دوم دلو باشد.

اسد

بسيار روز پرمشــغله اي براي تجار و کاسبها خواهد بود ،خواه مرد،
خواه زن .اين مشغله بايد با اتخاذ تصميمات مناسب همراه باشد.

سنبله

دختران جوان راجع آينده خود به نتايج مناســبي دست خواهند
يافت .اينان اگر شــغلي را آغاز کنند ،نتيجه بســيار غير منتظره و
مناسبي در بر خواهد داشت.

در امور مالي شما يک سوء تفاهم کوچک به وجود خواهد آمد ،اما
در کمتر از چند دقيقه رفع خواهد شد و جاي نگراني نيست .براي
متولدين این ماه از نظر تحصيلي بسيار موفقيت آميز خواهد بود و
امتحانات را به خوبي پشت سر خواهند گذاشت.

عقرب

جوانها بسيار خوشــحال و خندان خواهند بود ،چرا که به کارايي
خود ايمان خواهند آورد .دانش آموزان اگر تالش بيشتري کنند،
امتحانات را به خوبي پشت سر خواهند گذاشت.

قوس

شاغلها يک روز بسيار پرهيجان خواهند داشت که بايد از موفقيت
فراهم آمده براي پيشــرفت اســتفاده کنند .خانمهاي خانه دار
ورزش را فراموش نکنند .

جدی

بدترين کار براي جوانان احســاس ضعيف است و اين احساسي
اســت که به ويژه دختر خانمهاي جوان متولد این ماه را در اين
مقطع زماني درگير خواهد کرد .اما نتيجه آن بسيار پربار و مثبت
خواهد بود .

دلو

جوانان بايد کمي به خود آيند و اطراف خود را ببينند .متولدين اين
ماه بهترين دوســت و رفيق را پيدا خواهند کرد به ويژه اگر دوست
جديدشان متولد يکي از ماههاي نيمه اول سال باشد و اگر متولد ماه
جوزا باشد که ديگر خيلي بهتر.

حوت

با نقش تازه
«تام کروز»آشنا شويد

خانمها اعــم از جوان و يا غير جوان هديــه و هدايايي دريافت
خواهند کرد که آنها را بسيار خوشــحال خواهد کرد .اين نيمه
براي معامله زمان خوبي است.
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نوبت مهره های سفید است ،شما باید با
دو حرکت مهره سیاه را مات کنید.
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قلعه را در خانه  a 5حرکت دهید.
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این نمایش بااقتباس نمایشنامهای بدون عنوان از آنتوان
چخوف که پس از مرگ این نویســنده پیدا شد ،ساخت
میشــود و کار اقتباس آن را اندرو آپتون همســر کیت
بالنشت برعهده دارد .این نمایشنامه بدون عنوان را اغلب
«هدیه» یا «پالتونوف» مینامند .هر چند که این نخستین
حضور بالنشت بر صحنه برادوی خواهد بود اما این بدان
معنا نیست که بازیگر «جاســمین غمگین» با حضور در
صحنه تئاتر بیگانه است .او بارها در نمایشهای متفاوتی
به صحنه رفته اســت اما هیچ کدام از این نمایشها در
برادوی نبودهاند.

اوباما هم به جنجال اسکار
وارد شد

باراک اوباما برای نخستین بار درباره موضوع تنوع نژادی در
اسکار سخن گفت و از هالیوود خواست تا این سوال را از خود
بپرسد « :آیا به همه فرصتی برابر داده شده است؟»
رئیس جمهــور آمریکا جنجال به پا شــده درباره نامزدهای
سفیدپوست اسکار را نمونهای از موضوعی وسیعتر دانست و
یادآور شد که صنعت فلمسازی آمریکا با پشتیبانی از خالقیت
سیاهپوســتان و دیگر اقلیتهای نژادی میتواند سود زیادی
نصیب خود کند.
او که در جمع خبرنگارها در کاخ ســفید صحبت میکرد از
کالیفرنیا به عنوان نمونهای باورنکردنی از تنوع نژادی نام برد
و این موضوع را نقطه قوت کالیفرنیا دانست.
اوباما در ادامه گفت « :هنگامی که همه فرصت بیان داســتان
خود را بیابند ،این موضوع به بهتر شدن هنر و صنعت سرگرمی
منجر خواهد شــد و در این صورت همه خود را بخشی از یک
خانواده آمریکایی میبینند .بنابراین من فکر میکنم که کل
صنعت سینما باید دنبال اســتعدادها بگردد و به همه افراد
فرصت بروز بدهد .این کاری اســت که همه صنایع باید انجام
دهند .به نظر من بحث اســکار تنها نمونهای از یک موضوع
وسیعتر اســت .آیا ما اطمینان داریم که به همه فرصتی برابر
داده شده است؟» هیالری کلینتون نامزد دموکرات انتخابات
ریاســت جمهوری آمریکا نیز چهارشنبه از تغییرات آکادمی
علوم و هنرهای ســینمایی در جهت ایجــاد تنوع در میان
اعضای آکادمی حمایت کرده بود .در نقطه مقابل دونالد ترامپ
نامزد جمهوریخواه ریاست جمهوری آمریکا بحث درباره عدم
تنوع میان نامزدهای اسکار را موضوعی اندوهناک خوانده و
پرســیده بود که چرا هیچکس به جوایــز بت که مخصوص
سیاهپوستان است اعتراضی نمیکند.

دیدار با سومین پاندای
کونگ فو کار در سینماهای جهان

اکــران جهانی «پاندای کونگ فــو کار  »۳از  ۲۸جنوری ،در
سینماهای جهان شروع شد.
ســومین بخش از فلم انیمیشــن «پاندای کونگ فو کار» در
سینماهای جهان روی پرده نقره رفت.
در این بخش از این انیمیشــن ،قهرمان داستان یعنی یعنی
«پو» ،پدر واقعی اش را پیدا می کند و همراه هم راهی سفری
برای پیدا کردن محل مقدس و مخفی پانداها می شــوند .او
در این جا با رویدادهای غیرمنتظره ای از آشنایی با می می،
ازدواج اجباری تا نبــرد با روح خبیثی که برای ربودن نیروی
کونگ فوکارهای ناامید و ترســاندن مردم چین دست به کار
شده روبرو می شود.
جک بلک ،مانند فلم های قبلی صداپیشه شخصیت پاندا «پو»
درنسخه انگلیسی فلم است .او می گوید :من از پو خوشم می
آید چون یک قهرمان است؛ قهرمان اکشن ولی زورگو نیست.
مهربان ساده و باگذشت و یک موجود زیبا که در اکشن کمتر
مشابه آن را می بینیم .من به او افتخار می کنم.
در نسخه انگلیســی آنجلینا جولی صدای تیگرس و داستین
هافمن صدای اســتاد شیفو را اجرا می کنند ،اما این محصول
آمریکایی – چینی در یک نســخه ویژه به زبان ماندارین هم
تهیه شده است که نسخه دوبله شده نیست بلکه همانطور که
جنیفر یو نلسون ،یکی از کارگردان های فلم توضیح می دهد
شامل بازنویسی فلمنامه بوده است.

