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جنیفر الرنس پردرآمدترین نامزد اسکار امسال
در حالی جنیفر الرنس به عنــوان پردرآمدترین نامزد
امسال اسکار انتخاب شده که حتی یک نامزد زن دیگر
در بخش بهترین بازیگــر  ،حداقل درآمد برای ورود به
لیست پردرآمدترین بازیگران را نداشت.
جوایز اســکار امســال از همین االن با کنار گذاشتن
ســتارههایی مثل ویل اسمیت و ادریس آلبا باعث شده
خیلیها ناامید شوند اما یک ستاره هست که روشنتر از
چند سال اخیر میدرخشد :جنیفر الرنس  ۲۵ساله که
برای فلم «جوی» چهارمین نامزدی جایزه اســکار خود
را گرفته و جوانترین فردی است که توانسته چهار بار
نامزد اسکار بشود.
الرنس امســال برای ایفای نقش جوی مانگانو در درام
ساخته دیوید او.راسل نامزد اسکار شده؛ فلمی که تا به
حال منتقدان نظرهای متفاوتی نســبت به آن داشتند.
در بخش بهترین بازیگر زن ،او با کیت بالنشــت برای
«کارول» ،شــارلوت رمپلینگ برای « ۴۵سال» ،سیرشا
رونان بــرای «بروکلین» و بری الرســون برای «اتاق»
رقابــت میکند .با این حال بر خــاف دیگر نامزدهای
بازیگری اسکار ،جنیفر الرنس توانسته در صدر لیست
پردرآمدترین بازیگران زن قــرار بگیرد .بین ماه جون
ســال  ۲۰۱۴تا  ۲۰۱۵که بازه زمانی جدیدترین ردهبندی
فوربز اســت ،او توانست تقریبا  ۵۲میلیون دالر پیش از

مالیات کســب کند که دلیلش هم درآمدهای فلمهای
«بازیهای گرسنگی» ،پیشپرداخت پول «جوی» و یک
قرارداد سودمند با دیور ( )Diorبود.
حتی یک نفر دیگر از نامزدهای اســکار بخش بهترین

تجمع اعتراضآمیز بدلکاران مقابل
آکادمی اسکار

بدلکاران فلمهای آمریکایی پس از  ۲۵سال اعتراض به
جا نداشتن در جوایز اسکار ،امسال برابر آکادمی اسکار
جمع می شوند تا صدای خود را به گوش مدیران مربوطه
برسانند.
بدلکاران زن و مرد در برابر آکادمی اسکار جمع میشوند
تا به وجود نداشــتن بخش ویژه بدلکاری در اســکار
اعتراضکنند.
در اطالعیه این صنف آمده اســت تجمع آنها صلحآمیز
است و بعد از ظهر روز چهارشنبه در بورلی هیلز برگزار
میشــود .این صنف با تهیه یک دادخواست آنالین که
بیش از  ۴۶هــزار نفر در حمایت از آنهــا ،آن را امضا

کردهاند ،میخواهنــد این امضاها
را به شــریل بون آیزاکس ،رییس
آکادمی اسکار تحویل دهند .در متن
این اعتراض نوشته شده :بدلکاران
کسانی هســتند که جانشان را به
خطــر میاندازند تــا افتخار ضبط
کردن یک صحنــه هیجانانگیز و
نفسگیر ایجاد شــود .صحنههایی
که بــرای تبلیغ فلمهــا دقیقا از
همانها استفاده میشود و مردم را
به ســینماها میکشاند .اگر تاکنون
از فلمی لذت بردید ،اگر یک صحنه
پرواز غیرممکن از یک ســاختمان
نفستان را حبس کرده ،اگر برای یک
صحنه تعقیب و گریز هیجانزده شدید  ...این اعالمیه را
امضا کنید .این اعتراض با حمایت چهرههای شاخص این
حوزه روبه رو شده و جف وولف ،بدلکار برنده جایزه امی
و رییس انجمن بدلکاران فلم ،از آن حمایت کرده است.
بدلکاران معتقدند اســکار آنهــا را در بخش جوایز به
رسمیت نمیشناسد چون نگران این است که بازیگران
هالیوودی جاذبه خود را از دست بدهند.
آکادمی اســکار ســال  ۲۰۱۱به این مبحث توجه نشان
داد ،اما ســرانجام ایجاد این بخــش را رد کرد .این در
حالی است که در جوایز دیگر از جمله در جوایز انجمن
بازیگران از سال  ۲۰۰۸این بخش دیده شده است.
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جدیدترین فلم از زندگی «نلسون ماندال»
فعال سیاسی و رئیس جمهور سابق آفریقای
جنوبی براساس خاطرات منشی خصوصی او
ساخته خواهد شد.
خاطرات «زلدا الگرانژ» منشی سفید پوست
«نلســون ماندال» رهبر معــروف مخالف
آپارتاید دستمایه ساخت جدیدترین فلم از
زندگینامه این چهره سیاسی فقید خواهد
بود.
این فلم جدید با نــام «صبح بخیر ماندال»
براساس خاطرات «الگزانژ» منشی «ماندال»
ساخته میشود که پس از آزادی «ماندال»
از زندان پس از  ۲۷ســال و رسیدن او به
سمت ریاســت جمهوری مورد اعتمادترین فرد نزدیک
به «ماندال» بود« .الگرانژ» در سال  ۲۰۰۸و در گفتوگو
با روزنامه «آبــزرو» گفت :اولین باری که «ماندال» را در
سال  ۱۹۹۴مالقات کردم به خاطر احساس گناه و آنچه
آفریقاییها با این شــخصیت انجام داده بودند به گریه
افتادم« .الگرانج» از آن پس در ســفرهای خارجی به
عنوان نمــاد این که آفریقای جنوبی نوین ،عالقهمند به
ت با «ماندال» همراهی میکرد
همکاری با همه نژادهاس 
و سپس به دســتیار مورد اعتماد «ماندال» تبدیل شد.
پیش از این نیز فلمهای فراوانی درباره «نلسون ماندال»
برنده جایزه صلح نوبل در ســال  ۱۹۹۳ســاخته شده
اســت که از آن جمله میتوان به فلم نامزد اسکار «راه
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عید ـ عیادت ـ عبادت ـ
دعوت ـ دعوا ـ دوا ـ وادی
ـ دو ـ بد ـ ابد ـ ادب ـ باد
ـ باید ـ بید ـ دعا ـ داعی ـ
بعد ـ بعید ـ بودا ـ دبی ـ
یاد ـ عادی ـ عاید.

2363

طوالنی ت ا آزادی» در سال  ۲۰۱۳براساس خاطرات خود
«ماندال» ،فلم «شکســت ناپذیر» درباره استفاده ماندال
از جام جهانی راگبی ســال  ۱۹۹۵بــرای تقویت اتحاد
آفریقای جنوبی اشاره کرد که در این دو فلم به ترتیب
«ادریس آلبا» و «مورگان فریمن» بازیگران سیاه پوست
هالیوودی ایفاگر نقش «نلسون ماندال» بودند.
در فلم« وینی ماندال» محصول ســال  ۲۰۱۱میالدی که
درباره زن ســابق جنجالی ماندال بود« ،نرنس هاوارد»
در نقش این مبــارز آزادی خواه بازی کــرد و در فلم
«خداحافظ بافانا» نیز «دینس هایسبرت» در نقش این
شخصیت معروف سیاسی مقابل دوربین رفت.
به گزارش گاردین ،هنوز بازیگران و کارگردان فلم جدید
زندگی نامه «نلسون ماندال» مشخص نشده است.

آموزگار ـ ارمغان ـ بیان ـ پریزاد ـ تأمین ـ ثروت ـ جغرافیه ـ چراغ ـ حصار
ـ خانواده ـ دریچه ـ ذکاوت ـ رحمان ـ زعیم ـ ژالتین ـ ساختار ـ شکارگاه
ـ صانع ـ ضربه ـ طراحی ـ ظلمت ـ عوامل ـ غلو ـ فصل ـ قضا ـ کیله ـ گریز
ـ لغزان ـ ملکه ـ نهایت ـ وقار ـ هنرمند ـ یاعلی.

د

جواب هدف

فلم سینمایی «صبح بخیر آقای ماندال»
ساخته میشود

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.
 9 کلمه :خوب
 18 کلمه :متوسط
 28 کلمه :عالی

2039

و بردلی کوپر درآمد داشــته باشد ،تنها مغلوب رابرت
داونی جونیــور و  ۸۰میلیون دالر درآمد پیش از مالیات
او شد که بیشــتر نتیجه عملکرد خوب فلمهای مارولی
مثــل «انتقامجویان :عصر اولتران» بــود .اما داونی که
پیش از این برای فلمهای «تندر استوایی» و «چاپلین»
نامزد دریافت اســکار شده بود ،امسال در رقابت اسکار
حضور ندارد .به این ترتیب ،الرنس یک ترکیب بســیار
نادر است :ستارهای بسیار پردرآمد که محبوب منتقدان
هم هست.
آخریــن بازیگر زنی که توانســت در چنین بازهای در
صدر لیست پردرآمدترینهای فوربز قرار بگیرد و نامزد
دریافت جایزه اسکار هم بشــود ،ساندرا بوالک بود .او
در ســال  ۲۰۱۴برای فلم «جاذبه» نامزد اســکار شد و
بعد هم  ۵۱میلیون دالر درآمد داشت تا در صدر لیست
جای بگیرد .الرنس همین کار را برعکس انجام داد؛ اول
بیشترین پول را درآورد و بعد هم در لیست جوایز قرار
گرفت.
اگر او یکشنبه بتواند جایزه طالیی را به خانه ببرد ،اولین
بازیگر پردرآمدی خواهد بود که توانسته در همان سال،
اسکار را هم از آن خود کند .الرنس پیش از این هم برای
فلم دوستداشتنی سال « ۲۰۱۲دفترچه بارقههای امید»
موفق به کسب جایزه اسکار شده بود.

بازیگر زن یا بهتریــن بازیگر مکمل زن نتوانســتند
 ۶میلیــون دالــر الزم حداقل برای ورود به لیســت
پردرآمدترین بازیگران زن را به دســت بیاورند .الرنس
که در همان بازه زمانی موفق شــد بیشتر از وین دیزل

 بازی با اعداد
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تغییر مجسمه اسکار

میزان

ديگران به شما و نقشــه هاي جالبتان فرصت نميدهند تا زندگي را
جالب تر كنيد و برنامههاي شما را ناديده ميگيرند .بهتر است آن ها
را با يك نفر كه به نقشه هاي شما عالقمند است در ميان بگذاريد.

امروز روابط شما با افراد مورد عالقه تان و کسانی که با آنها زندگی
میکنید آنقدر خوب اســت که حتی نیــازی به گفتن کلمات نیز
نمیباشد .شــما به صورتی درونی و غریزی همدیگر را درک می
کنید و حتی بدون این که دیگران بگویند ممکن اســت بدانید که
آنها به چه چیزی فکر میکنند .در حال حاضر مراقب باشــید که
گرفتار غرور نشوید و باور نکنید که تمامی آنها حقیقت دارد.

احتماالً بدون موفقیت تالش کرده اید تا با همســرتان یا همکارتان
در مورد موضوع مهمی صحبت کنید اما تســلیم نشوید .تبادل نظر
همیشه راحت و ساده نیست اما هم چنان فکر خوبی است که باید
برای آن تالش کنید.

امروز احساساتتان باعث می شود تا به مسائل و افرادی که برایتان
مهم هســتند فکر کنید .مراقب احساس حسادت یا حس مالکیت
باشید و اگر نه سبب بروز مشــکالت می شوید .سعی کنید امروز
خودتان را کنترل کنید.

اگر زماني را ميخواهيد كه كار و تفريح را با هم تركيب كنيد اكنون
براي اين كار مناسب است .زيرا همكاران نيز رفتار خوبي با همسرتان
دارند عالوه بر آن وفاداري بيشتري پيدا ميكنيد.

اگر عاقل باشيد امروز از هر كســي كه انتقادگر يا قضاوتگر است
دوري ميكنيد چون خيلي مشكل مي توان با آنها ساخت .در عوض
سعي كنيد با كساني كه با ديده خوشبيني به زندگي نگاه مي كنند
وقت بگذرانيد چون آنها شما را تشويق مي كنند كه به نيمه پر ليوان
نگاه كنيد.

حمل

ثور

جوزا

سرطان

جالب نیست؟ تعطیالت آخر هفته شما نه تنها خسته تان نکرده است
بلکه شــادابتر و پرانرژیتر هم شده اید .همکاران از این همه انرژی
در تعجب اند .اما به اندازه شما فعال بودن به خودشان مربوط میشود.

اسد

امروز شما عاشــق هر چيز عجيب و غريبي مي شويد كه مي تواند
شامل غذا ،مكان و يا مردم باشــد و يا شايد مشتاق هر سه باشيد.
درحال حاضر بسيار احساساتي هستيد و به راحتي با هوسهايتان
به حركت در ميآیيد .اگر به طور ناگهاني مجذوب كســي يا چيزي
شديد قبل از اين كه مقدار زيادي پول را به هدر بدهيد صبر كنيد تا
ببينيد كه اوضاع چه طور پيش مي رود.

سنبله

در حال حاضر ترکیب کار و تفریح فکر خوبی نیست زیرا بعدا ً مجبور
میشوید مشــکالت به وجود آمده را برطرف کنید .دقت کنید یکی
از دوستان ناراحت است و به کمک و همدردی شما نیاز دارد .از این
که به او کمک کنید،خوشحال میشوید اما شاید حس ناامیدی آنها
در شما سرایت کند.

عقرب

قوس

جدی

اجازه ندهيد كه يك كدورت كوچك درمنزل تبديل به كشمكشي
بزرگ شود .امروز شما خيلي لجباز هستيد و بهتر است بدانيد كه
شما گاه بدترين دشمن خود هستيد.

دلو

این فرصت را دارید که با استفاده از مهارتها و استعداد هایتان تاثیر
شدیدی بر دیگران بگذارید  .بنابراین آماده باشید تا ابتکار به خرج
دهید یا توانایی هایتان را به دیگران نشــان دهید و این کار شما
شروع فصلی جدید از یک کتاب اســت که شما بازیگر نقش اول
آن هستید.

حوت

مسائل پولی مقداری توجه می خواهند .برای یک فرصت عالی که
مقداری پول نقد اضافی درست می کند .گوش به زنگ باشید هر
آن چه را که در اولین نگاه ممکن است جالب به نظر برسد مجددا ً
نگاه کن در بررسی بیشتر ممکن است شایسته باشد.
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قلعه را در خانه  g 4حرکت دهید.
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آکادمی علوم و هنرهای سینمایی اســکار اعالم کرد ،برای
اولینبار در  30ســال اخیر ،امســال تغییراتــی را در ظاهر
مجسمههای اسکار ایجاد میکند.
ساخت مجســمههای اســکار که معروفترین جایزه دنیای
سینما در جهان است ،پس از سالها توسط یک کمپانی جدید
در نیویورک انجام و تغییرات کوچکی در ظاهر کالســیک آن
ایجاد میشود.
البته همکاری کمپانی «آر.اس .اونز» در شــیکاگو که پیش از
این ،مسؤولیت ساختن مجسمههای طالیی اسکار را برعهده
داشــت ،همچنان با آکادمی اســکار برای تعمیــر و ترمیم
مجســمههای قدیمی و همچنین ساخت دیگر نشانهای این
آکادمــی مانند پالکهای جوایز فنــی و علمی ادامه خواهد
داشت.
براساس اعالم سایت آکادمی اسکار ،کمپانی جدید «Polich
 »Tallix Fine Artدر نیویورک مبنای طراحی جدید مجسمه
اســکار را طرح اولین این تندیس معروف در سال  1929قرار
داده ،اما اندازه مجسمه تغییر نخواهد کرد.
در حالی که آخرینبار در سال  1982میالدی ،آکادمی اسکار
تغییراتی را ظاهر این مجسمههای طالیی معروف ایجاد کرد،
نســخه جدید مجسمههای اسکار با اسکن دیجیتال از اسکار
برنزی سال  1929ساخته شده است.
پس از انجام اسکن دیجیتال و ساخت یک مدل با استفاده از
پرینتر ســهبعدی ،این مدل درون یک موم قرار میگیرد ،هر
مجســمه مومی درون یک قالب سرامیکی قرار میگیرد و در
حرارت  1600درجهی فارنهایت قالب سرامیکی ذوب میشود
و فقط مجسمه برنزی باقی میماند .مجسمهها سپس به درون
برنز مایع با حرارت  1800درجه فارنهایت انداخته و ســپس
خنک میشوند و در مرحله بعد ،ظاهری آینهای پیدا میکنند.
بخش اصلی مجسمهها با اســتفاده از تکنولوژیهای جدید،
پوششــی دائمی از جنس طالی  24قیرات دریافت میکنند و
در پایان ،پایه مجسمهها به رنگ مشکی براق درمیآیند.
ایده اعطای جایزه اســکار برای نخســتینبار به سال ۱۹۲۷
باز میگردد که «ســدریک گیبنز» ،مدیر هنری وقت کمپانی
«گلدین مایر» ،شوالیهای شمشیر بهدست را طراحی کرد که
روی یک حلقه فلم ایستاده است و پس از آن «جرج استنلی»
مجسمهساز ساکن لسآنجلس ،به این شــوالیه روی کاغذ،
جانی سه بعدی ببخشد و مشهورترین تندیس صنعت سینما
خلق شد.
مجسمه اسکار نزدیک به  ۳۴ســانتیمتر بلندی و  ۳کیلو و
 ۸۵۰گرم وزن دارد .حلقه فلمی که شــوالیه روی آن ایستاده
نیز پنج لبه دارد که بیانگر پنــج صنف اصلی آکادمی ،یعنی
هنرپیشــگان ،کارگردانان ،تهیهکنندگان ،تکنیســینها و
نویسندگان است.
از زمان برگزاری نخستین مراسم اسکار در  ۱۶می سال ۱۹۲۹
در هتل «روزولت» هالیوود ،تا کنون بیش از  2800مجســمه
اسکار اعطا شده اســت و هر سال در ماه جنوری کار ساخت
و آمادهسازی مجســمههای اسکار تحت تدابیر امنیتی انجام
میگیرد.
امسال مراسم اعطای هشتادوهشتمین دوره جوایز سینمایی
اسکار روز  28فبروری در سالن «دالبی تئاتر» لسآنجلس با
اجرای «کریس راک» برگزار میشود.

مسیریابی با کمک جیپیاس و
با صدای «مورگان فریمن»

گوگل صــدای مورگان فریمن را روی «اَپ» ســامانه ناوبری
«جیپیاس» اضافه میکند و کاربران با صدای این هنرپیشه
سرشناس هالیوودی مسیر خود را دنبال میکنند.
گوگل صــدای مورگان فریمن را روی «اَپ» ســامانه ناوبری
«جیپیاس» اضافه میکند و کاربران با صدای این هنرپیشه
سرشناس هالیوودی مسیر خود را دنبال میکنند.
زندگی پر از ســواالتی است همچون ،از کجا باید بروم؟ یا چه
کســی مرا راهنمایی خواهد کرد؟ و سواالتی از این قبیل که
مورگان فریمن با صدای خــود در «جیپیاس» خودرو به ما
پاســخ میدهد .مورگان فریمن برای این کار پولی از گوگل
دریافت نکرده اســت چراکه بین آنها رابطه تجاری برای فلم
آتی فریمن با عنوان «لندن سقوط کرده است» برقرار است.
فریمــن در این فلم در نقش معاون رییس جمهور ایفای نقش
میکند که در آن مخاطــب را هدایتگر خطاب میکند انگار
شــما رییس جمهور هســتید و این نقش با این مضمون تا
حدودی عجیب و تازه است.

دنباله  Mary Poppinsبا حضور
امیلی بالنت ساخته میشود

کمپانی دیزنــی قصد دارد دنباله فلم مــری پاپینز (Mary
 )Poppinsرا بســازد و بــرای نقش اول ایــن فلم ،یکی از
بازیگران مطرح هالیوود بــه نام امیلی بالنت را انتخاب کرده
است .به گزارش وبسایت  ،Varietyامیلی بالنت در دنباله
 Mary Poppinsنقش شــخصیت اصلی فلم (مری پاپینز)
که یک پرستار بچه اسرارآمیز است را ایفا خواهد کرد .گفته
میشود که کارگردان این فلم راب مارشال است؛ همان کسی
که در فلم فانتزی سال  ۲۰۱۴دیزنی با نام Into the Woods
نیز بازی بالنت را هدایت کرده بود.
طبق اعالم منابع آگاه ،بالنت پس از نقشآفرینی در فلم Into
 the Woodsهمواره برای بــازی در نقش مری پاپینز مورد
توجه بوده است .کمپانی دیزنی امیدوار است که مرحله تولید
فلم به زودی آغاز شــود ،ولی هنوز هیچ چیز نهایی نشــده
است .ضمن اینکه خبر بارداری بالنت اخیرا منتشر شده و این
موضوع میتواند روی تصمیــم او برای قبول یا عدم پذیرش
این نقش تاثیرگذار باشد .فلم  Mary Poppinsکه با حضور
بازیگران مطرحی مثل جولی اندروز (در نقش مری پاپینز) و
دیک ون دایک در سال  ۱۹۶۴اکران شد ،یکی از مشهورترین
آثار موزیکال در تاریخ سینما است .قصه این فلم که بر اساس
کتابهای پی ال تراورس شــکل گرفته ،ماجراهای خانواده
«بنکس» را بازگو میکند که به دنبال یک پرســتار بچه برای
دو فرزند خود به نامهای «جین» و «مایکل» هســتند .آقای
بنکس در آگهی استخدامش مشــخصات یک پرستار جدی
و ســختگیر را ذکر میکند ،اما بچهها که به دنبال پرستاری
مهربان هســتند یک آگهی جداگانه مینویسند .آقای بنکس
با مشــاهده آگهی بچهها ،آن را پاره کرده و به درون بخاری
میاندازد .تکههای کاغذ به همراه دود و گرمای ناشی از آتش،
از داخل دودکش به هوا میروند و به دســت مری پاپینز که
روی ابرها زندگی میکند میرسند.

