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February 11 ,2016

یک فلم کمدی به پیشتازی

نامزد اسکار بر گیشه بریتانیا خاتمه داد
با اکران فلم کمدی «مور مور شدن» در سینماهای بریتانیا،
این فلم توانســت فلم «بازگشته» با بازی دی کاپریو را از
راس باکس آفیس پایین بیاورد.
فلم کمدی کمپانی سونی با عنوان « »Goosebumpsیا
«مور مور شدن» توانســت تسلط فلم «بازگشته» ساخته
ایناریتو بر باکس آفیس بریتانیا را به پایان رساند.
این فلم در حالی برای اولین بار راهی ســینماهای بریتانیا
شده که مکتب ها در تعطیالت میان ترم هستند.
این کمدی خانوادگی که با فروش بیش از  ۳.۹میلیون دالر
در  ۵۱۰ســالن ،این جایگاه را به دست آورد ،ساخته راب
لترمن اســت و با بودجه  ۵۸میلیون دالری ساخته شده
اســت .در این فلم جک بلک بازی میکند و داستان آن
درباره نقل مکان از یک شــهر بزرگ به یک شهر کوچک
است .در این مکان یک پسر نوجوان با همسایهشان و پدر
او آشنا میشــود که نویسنده کتابی پرفروش به نام «مور
مور شدن» است.
این در حالی اســت که این فلم به ایــن ترتیب جلوتر از

فلم «ســفرهای گالیور» فلم دیگــری با بازی جک بلک
جای میگیرد کــه در افتتاحیه خــود  ۳.۴میلیون دالر
فروش کرده بود و بعد توانســت در نهایت به فروشی ۲۲
میلیون دالری در بریتانیا دســت پیدا کند .به این ترتیب
« »Goosebumpsمیتواند امیدوار باشد که در صورتی
که بتواند خانوادهها را به ســینماها بکشاند ،چنین چشم
اندازی در باکس آفیس به دست بیاورد.
«ارتش بابا» از کمپانی یونیورسال نیز با فروش  ۲.۵میلیون
از نمایش در  ۵۸۵سایت ،فلم دوم هفته شد.
در بازار بریتانیا سونی حضوری امیدوارکننده داشته است
و با فلم «هتل ترانسیلوانیا »۲و «بانویی در ون» به ترتیب
تاکنون  ۲۹.۵میلیون دالر و  ۱۸.۳میلیون دالر کسب کرده
اســت .فلم دیگر این کمپانی «موج پنجم» تنها توانست
 ۱.۴میلیون دالر پس از سه هفته نمایش به دست بیاورد.
«بازگشته» موفق شــد تا سه هفته در راس باکس آفیس
بریتانیا قرار بگیــرد و به نوبه خود به تســلط «جنگ
ستارگان :نیرو بیدار میشود» خاتمه دهد.

رونق سینمای آلمان با کمدی ضد فاشیستی
مسائل پناهجویان و نوع برخورد مردم با آن ها در آلمان،
باعث توجه دوباره اهالی کشــور به فلم کمدی «ببین کی
برگشــته» و موفقیت دوباره آن در جدول گیشه نمایش
سینماها شد.
این کمدی با حــال و هوای ضد فاشیســتی خود به یاد
مردم آلمان می آورد که نگاه تند و خصمانه ای نسبت به
مهاجران و خارجی ها نداشته باشند« .ببین کی برگشته»
توانســته نزدیک دو و نیم میلیون تماشــاچی را در این
کشــور اروپایی جذب خود کند ،که رقم باالیی برای یک
محصول داخلی است.
فروش کلی فلم به  22میلیون دالر رســیده و می رود که
لقب یکی از پرفروش ترین محصوالت بومی ســال 2016

سینماهای آلمان را بگیرد .در داستان فلم ،آدولف هیتلر
دیکتاتور آلمانی در شهر برلین امروزی از خواب بیدار می
شــود و تبلیغات فاشیستی خود را ادامه می دهد .اولیور
ماســوچی نقش هیتلر را در فلم بازی کرده است .دیوید
ونندت کارگردان فلم می گوید هدفش از ســاخت آن،
دادن هشدار نســبت به رشد دیدگاه های تبعیض نژادی
در آلمان معاصر است.
«ببین کی برگشته» براساس داستان کتاب پرخواننده ای
ساخته شــده ،که به بیش از چهل زبان دنیا ترجمه شده
است .تهیه کنندگان فلم قصد دارند با بهره گرفتن از این
موفقیت ،کمدی خود را در کشورهای مختلف جهان اکران
عمومی کنند.
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ساموئل الجکسون:

جواب سودوکو شماره
2553
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2343

برف ـ فریب ـ باور ـ روباه
ـ رها ـ راه ـ بهار ـ رویا ـ
فراه ـ بره ـ فوری ـ رفاه ـ
روی ـ روا ـ راوی ـ فربه ـ
یار ـ رویه.

با تعیین مقررات جدید از سوی مسئوالن اسکار ،برندگان
امسال اجازه ندارند در سخنرانیهای دریافت جایزهشان
از دیگران تشکر کنند.
مسئوالن اسکار تصویب کردند برندگانی که برای دریافت
جایزه روی صحنه میروند نباید از فردی تشکر کنند .این
محدودیت برای آن ایجاد شــده تا در زمان اندکی که هر
برنده فرصت صحبت دارد به بیان صحبتهای متفاوت و
خاطرات زيبا بپردازد.
به این ترتیب در مراســم امســال نشــانی از فهرست
تشــكرهای مختلف روی صحنه اهــدای جایزه نخواهد
بود .آكادمی اسكار این بخش را خستهكنندهترين بخش

میخواستم اسکار را بایکوت کنم

سیلوستر استالونه ،ستاره سینمای هالیوود گفته که در نظر
داشــته به دلیل نادیده گرفتن بازیگران غیرسفیدپوست
در اسکار امسال ،حضور در مراسم اهدای جوایز را تحریم
کند .این بازیگر  ۶۹ســاله برای فلم کرید نامزد اســکار
بهترین بازیگر نقش مکمل مرد شده است .او گفت که در
مورد حضور یا عدم حضورش در مراســم اسکار امسال با
رایان کوگلر ،کارگردان این فلم مشورت کرده است[« .به
او گفتم] اگر تو بخواهی [به اسکار] میروم و اگر نخواهی،
نخواهم رفت« ».او گفت برو و فلم را معرفی کن ».کوگلر و
مایکل بی جوردن ،بازیگر دیگر فلم که هر دو سیاهپوست
هستند ،نامزد نشــده اند .برای دومین سال پیدرپی در
میان نامزدهای چهار بخش بازیگری در اسکار هیچ نامزد
غیر سفیدپوســتی دیده نمیشود که با اعتراض بسیاری
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 بازی با کلمات
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میزان

حمل

امروز مراقب حرف زدنتان باشيد؛ زيرا ممكن است سوءتفاهمي پيش
بيايد .اگر رازي داريد آن راز فاش ميشود و در پايان سبب خجالت شما
ميشود.

ثور

این قسمت از چارت شــما به فعالیتهای گروهی روابط دوستانه
و ارتباطات و کارهای بزرگ مربوط میشــود .اگر هر کدام از این
نکات به شما مربوط میشود آماده شــوید تا در جهت موفقیت
بیش بروید .مثبت بیندیشــید .اگر سعی کنید همه چیز به خوبی
پیش میرود.

جوزا

حقيقت ًا مثبت انديشتر هســتيد كه احتماالً به ســبب تشويقهاي
ديگران اســت .اخيرا ً روابط صميمانهتري با دوســتان خود ،برقرار
كردهايد كــه امروز اين روابط ،نقش مهمي را در زندگي شــما ايفا
ميكنند.

سرطان

شماگرچه که شما یک شبه از ورشکستگی میلیونر نمیشوید ولی
از دریافت نعمات بیشمار تعجب خواهید کرد .همچنین شما مایل
به هزینه کردن پول برای اشــیایی هستید که زیبایی را به زندگی
شما می آورند.

عقرب

هم خبرهای بد دارید و هم خبر خوب .در رابطه با مادیات اعتماد
به نفس خوبی دارید ،اما شــاید وسوسه بشوید ولخرجی کنید و
خودتان را به قرض بیندازید .ســعی کنید تمرین خودداری کنید،
همه چیز درست می شود.

قوس

شما امروز کمی ماجراجو هســتید و بسیار جنب و جوش دارید
همانطور كه می بینید روابطتان را با ديگران باید کمی با احتیاط
ادامه دهید .اگر در حال گذراندن يك دوره مشــكل هستيد اين
مســئله خيلي ميتواند به شما كمك كند ،چون مشكالت وضوح
بيشــتري در ديدتان پيدا ميكند .اگر شما بطور مستقل و براي
خود كار مي كنيد و يا منتظر چنين مسيري در زندگي هستيد اين
زمان ،زمان خوبيست براي شما.

جدی

شما در این چند وقت بسیار پر مشغله بوده اید برای همین به مدتی
استراحت نیاز دارید .اخیرا ً همه چیز تحت کنترولتان بوده است و
اکنون درست نیست مسؤولیت بیشتری بپذیرید.

امروز شايد تمايل داشته باشيد كه زياد در اجتماع حضور نداشته
باشيد .حتي اگر كاري هم نكرده باشيد كه از آن خجالت بكشيد
مدتي دوست داريد كه از صحنه خارج باشيد.

امروز ســتارهها شــما را داراي روحيه ماجراجويي كرده و شما نيز
دوست داريد كه به طريقي افقهاي خود را گسترش دهيد .شما در
حال باال و پايين كردن اين ايده هســتيد كه براي تعطيالت آينده
جايي را رزو كنيد و يا حداقل يك تفريح كوچك براي خود دست و
پا كنيد .روابط شــما با مردم از كشورهاي ديگر بسيار خوب خواهد
بود و ممكن است گفتگويي جالب با آنها داشته باشيد.

اکنون طرزی فکری مثبت و از همه جهت سودمند دارید بنابراین
لبخند بزنید .متوجه می شــوید که اگر طرز فکر مثبت داشــته
باشید موفق تر خواهید بود تا اینکه به خودتان بگویید که کاری
امکان پذیر نیست یا اینکه وقت تلف کردن است.

اسد

سنبله

از معاشرات با همسایگان و خواهر و برادرتان لذت میبرید .خبرهای
جالبی برایتان دارند .اگرهنوز مجرد هستید همسر مورد عالقهتان
را مییابید.

دلو

حوت

امروز یک حس آتشــین در وجود شما بیدار خواهد شد .جریان
عادی زندگیتان ممکن اســت شما را اذیت کند .ممکن است که
تصمیم بگیرید که دیگر بس است .عمل از روی وسوسه ناگهانی
گاهی صحیح است .و شما بســیار هوشیار و مطمئن هستید که
بهترین تصمیم را می گیرید.
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مراسم خوانده و اعالم کرده به جای آن از نامزدها خواهد
خواست تا فهرست افرادی كه میخواهند از آنها تشكر
شــود از قبل به تهيهكنندگان مراسم بدهند تا اگر برنده
شدند و روی صحنه رفتند ،پشت سر آنها به نمايش درآيد.
این تشکرها روی صفحه تلویزیون هم به صورت زیرنویس
پخش میشود.
هر یک از برندگان اســکار تنها وقتی  ۴۵ثانيهای دارد تا
روی صحنه حرف بزند و مسئوالن معتقدند از این فرصت
باید برای بیان خاطرههای متفاوت یا حرفهای تاثیرگذار
استفاده شود.مراسم اهدای جوايز اسكار هشتادو هشتم،
بيست و هشتم فبروری برگزار میشود.

سیلوستر استالونه:

آتشــگاه ـ احمقان ـ بتخانه ـ پرتو ـ تصویب ـ ثابت ـ جنسیت ـ چاره جو
ـ حیاتبخش ـ خاکســتری ـ دامنه ـ ذلــت ـ روحانیت ـ زنده دل ـ ژاله ـ
ســرزنده ـ شمعدانی ـ صحابه ـ ضرب ـ طیره ـ ظریف ـ عاشقانه ـ غزل ـ
فرهاد ـ قاره ـ کیسه ـ گیتار ـ لذت ـ مخروط ـ نهال ـ وجود ـ هجده ـ یاسا.
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کلمات زیر را در جدول پیدا کنید و دور آن خط بکشید
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مشکل بزرگ آمریکا
نژادپرستی است

بازیگر مطرح هالیوود فاش کرد وقتی در حال ساخت فلم
مشهور تارانتینو با عنوان «داستان عامه پسند» بودند با
برخورد نژادپرستانه پولیس مواجه شد.
ساموئل الجکسون در این باره گفت :ناگهان پولیس ما
را محاصره کرد و در حالی که ما را با تفنگ نشــانه رفته
بودند با نورافکن به صورت ما نور میتاباندند.
این بازیگر مشهور که خیلیها معتقدند باید از نامزدهای
اسکار امســال برای بازی در فلم «هشت نفرتانگیز»
کوئنتین تارانتینو میبود ،با پرده برداشتن از این رفتار
پولیس در سال  ۱۹۹۳میگوید این رفتار در حالی رخ داد
که گروه در حال فلمبرداری فلم «داســتان عامهپسند»
بودند.
الجکسون گفت بعد از اتمام فلمبرداری روزانه او و یک
گروه از دوستانش در یک رستورانت که در ساحل سانتا
مونیکا واقع بود با هم مالقــات کردند و پس از خوردن
غذا و بیرون آمدن از رســتوران ،در حالی که گوشهای
ایســتاده بودند و با هم صحبت میکردند ناگهان با این
حمله پولیس روبهرو شــدند .به گفته وی در این حمله
پنج موتر پولیس ناگهان به این گروه حمله کردند و روی
آنها اسلحه کشــیدند .پولیس در پاسخ به این که دلیل
این رفتار چیســت گفته بود :گزارشی دریافت کردیم
مبنی بر این که پنج سیاهپوست کنار خیابان ایستادهاند
که مسلح هستند.
ســاموئل ال جکســون افزود این رفتار ناخوشایند که
البته به دســتگیری این بازیگر هم منجر شد ،او را آگاه
ساخت که مشکل نژادپرستی هنوز مشکل اصلی جامعه
آمریکاست .این در حالی است که الجکسون برای بازی
در فلم «قصه عامه پســند» نامزد جایزه اسکار ،نامزد
جایزه گلدن گلوب و برنده جایزه بفتا شد.

 بازی با اعداد

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

جواب هدف

«جانی دپ» نامرئی میشود

«جانی دپ» قرارداد بازی در نســخه بازسازی شده فلم
ســینمایی «مرد نامرئی» را با کمپانی یونیورسال امضاء
کرد.
کمپانی «یونیورســال» در حال پیش پشت سر گذاشتن
مراحل پیش تولید نســخه بازسازی شده فلم سینمایی
«مرد نامرئی» است.
هنوز کارگردان و نویسنده این پروژه سینمایی مشخص
نشده اســت ولی به گفته سخنگوی یونیورسال« ،جانی
دپ» را به عنوان بازیگر نقش اول این فلم معرفی کرده
است.
نســخه اصلی فلم ســینمایی «مرد نامرئی» در سال
 ۱۹۳۳براساس رمانی به همین نام نوشته «اچ.جی.ولز»
ساخته شــد .در این نســخه از فلم« ،کلود رینز» در
نقش دانشمندی که روشــی برای نامرئی شدن کشف
میکند،ایفای نقش کرده است.
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از چهرههای سرشناس هالیوود ،از جمله جورج کلونی و
داستین هافمن روبهرو شده است .کلونی گفته که آکادمی
در مسیر غلطی حرکت میکند .داســتین هافمن گفته
است که به باور او اسکار به نوعی نژادپرستی ناخودآگاه
تنزلیافته اســت و ویل اســمیت هم که اعالم کرده در
مراسم اسکار شرکت نمیکند گفته «مشکل این است که
فرزندان ما به تماشای اسکار خواهند نشست و خود را در
آن نخواهند دید ».برخی دیگر از چهرههای سینمایی از
جمله اســپایک لی ،کارگردان ،و مایکل مور ،مستندساز،
نیز گفتهاند که مراســم اهدای جوایز را بایکوت خواهند
کرد .در همین حال شــریل بون ایزاکز ،رئیس آکادمی،
وعده بررسی شرایط عضویت در آکادمی را داده است تا
«از بابت تنوع کافی اطمینان حاصل شود»( .بی بی سی)

«اسکار تقلبی» اهالی روسیه
برای لئوناردو دیکاپریو

عدهای از هواداران پروپاقرص لئونــاردو دیکاپریو با طال و
جواهرات خود مجسمهای کپی اســکار طراحی کردند تا به
هنرمند محبوبشــان تقدیم کنند .دیکاپریو امسال برای
پنجمین بار نامزد دریافت جایزه اسکار شده است.
لئوناردو دیکاپریــو را میتوان یکی از «بدشــانسترین»
سوپراستارهای هالیوود دانست .بسیاری اتفاقنظر دارند که
او یکی از بهترین بازیگران مرد در سینمای معاصر است و در
فلمهای زیادی خوش درخشیده است .او اما تا کنون برندهی
جایزه اسکار نشده است.
دیکاپریو چهار بار برای فلمهای «چه چیزی گیلبرت گریپ
را آزار میدهــد؟»« ،هوانورد»« ،المــاس خونین» و «گرگ
والاستریت» نامزد دریافت جایزهی اسکار شد ،اما رای نهایی
اعضای آکادمی در هیچ یک از این سالها دیکاپریو نبود.
لئوناردو دیکاپریو امســال بــرای پنجمین بــار بهخاطر
نقشآفرینی خود در فلم «بازگشــته» ،تازهترین ســاختهی
الخاندرو گونزالس ایناریتو ،کارگردان مشهور مکزیکی ،نامزد
دریافت اسکار بهترین بازیگر مرد شده است.
حاال اما کاســهی صبر بعضی از هواداران جدی دیکاپریو در
یاقوتستان ،ناحیهی فدرالی در خاور دور روسیه ،لبریز شده
است.
بیــش از صد نفر از هواداران جدی این بازیگر هالیوود در این
منطقه سیبری هرچه طال و نقره و جواهر و فلز گرانبهای دیگر
در بساط داشــتند اهدا کردند تا مجسمهای کپی مجسمهی
معروف اسکار برای دیکاپریو ساخته و به او تقدیم شود.
ساردانا ساوینا ،یکی از مســئوالن طرح «اسکار برای لئو!»
در یاقوتستان روسیه به خبرگزاری آسوشیتدپرس گفت که
آنها صمیمانه امیدوارند که لئوناردو دیکاپریو امســال با دو
مجسمه مراسم اســکار را ترک کند :یکی اسکار آکادمی و
دیگری مجسمه اسکار ساختهی اهالی یاقوتستان.
مادربزرگ دیکاپریو اهل روســیه بود و این هم دلیل دیگری
شده که این بازیگر در روسیه بسیار محبوب و پرطرفدار باشد.
دیکاپریو در سال  ۲۰۱۰میالدی با والدیمر پوتین ،رئیسجمهور
روسیه ،دیدار کرده بود .او برای نجات گونهای نادر از پلنگها
که سکونتگاهشان در نواحی شرقی روسیه است و در معرض
انقراض قرار دارند ،با پوتین گفتوگو کرده بود.
دیکاپریو در مراســم جایزهی «گلدنگلوب»  ۲۰۱۶به دلیل
نقشآفرینی در «بازگشــته» برندهی جایزهی بهترین بازیگر
نقش اول مرد شد.

