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پولسازترین بازیگر زن تاریخ سینمای آمریکا

با توجه به آمار فروش فلمها در سینمای آمریکا اسکارلت
جوهانسون ستاره «انتقامجویان» دهمین بازیگر پولساز
تاریخ سینمای آمریکا است.
در فهرســت ده نفر نخست از پولســازترین بازیگران

سینمای آمریکا 9 ،ردۀ نخست به بازیگران مرد اختصاص
دارد ،و از این روی جوهانســون پولسازترین بازیگر زن
تاریخ سینما است.
این بازیگر  31ســاله تنها زن حاضر در ده نفر نخست و

عالوه بر آن جوانترین آنها نیز هست .فلمهایی که
جوهانسون در آنها بازی کرده است ،تنها در آمریکا
به فروشــی باالتر از  3.3میلیون دالر دســت پیدا
کردهاند .این میزان فروش نام او را در این فهرســت
باالتر از نا م ستارههایی چون بروس ویلیس ،لئوناردو
ت دیمن قرار داده است.
دیکاپریو و م 
از پرفروشترین فلمهای او میتوان به آثار ابرقهرمانی
مارول اشــاره کرد .او که سال  2014در فلم پرفروش
«لوسی» نقش اصلی را برعهده داشت ،امسال عالوه
بر بازی در «کاپیتان آمریکا :جنگ داخلی» صداپیشۀ
یکی از شــخصیتهای اصلی «کتــاب جنگل» بود.
«کاپیتان آمریــکا» و «کتاب جنگل» تا اینجای کار از
پرفروشترین فلمهای سال هستند.
از دیگر بازیگران زن نا م آشنای حاضر در این فهرست
میتوان به کامرون دیاز در ردۀ  ،19کیت بالنشــت در
رده  29و جولیا رابرتس در رده  30نام برد.
در صدر فهرست اما نام هریسون فورد ستاره «جنگ
ســتارگان» و «ایندیانا جونز» دیده میشود .ساموئل
ال.جکسون و مورگان فریمن در این فهرست جایگاه
دوم و سوم را در اختیار دارند.
جوهانسون در آیندهای نزدیک در یک فلم ابرقهرمانی
با محوریت شخصیت «بیوه سیاه» مارول بازی میکند.
از دیگر آثار ســینمایی آینده این بازیگر میتوان به
بازی در فلم زندگینامۀ زلدا فیتزجرالد اشاره کرد.

برایان کرانستون به «پاور رنجرها» پیوست

برایان کرانســتون بــه فلم «پاور رنجرهــا» از کمپانی
الیونزگیت پیوست تا در نقش زوردان ،مرشدی که جان
گروهی از مبارزان جوان را نجات میدهد ،ظاهر شود.
این اســتودیو دین ایزالیت را بــرای کارگردانی و پنج
ش رنجرها انتخاب کرده
بازیگر جوان را برای بازی در نق 
اســت .بکی جی در نقش رنجر زرد ،لودی لین در نقش
رنجر سیاه ،نائومی اســکات در نقش رنجر صورتی ،داکر
مونتگمری در نقش رنجر قرمز و آر جی ســایلر در نقش
رنجر آبی بازی میکننــد .الیزابت بنکس نیز فبروری به
گروه اضافه میشــود تا در نقش جادوگر بدطینت ریتا
رپلوسا جلوی دوربین برود.
«پــاور رنجرها»  ۲۴مارچ  ۲۰۱۷در ســینماها به نمایش
درمیآید .برایان کرانستون عالوه بر بازی در این فلم به

عنوان تهیه کننده در این پــروژه حضور دارد تا فلم بر
مبنای فلمنامهای نوشته مت سازاما ساخته شود.
داستان درباره «پاور رنجرها» است که در واقع گروهی از
بچههای مکتب هســتند که قدرتهای ویژهای دارند و با
کمک هم دنیا را نجات میدهند.
این ســریال که محصول ســال  ۱۹۹۳در بخش کودکان
فاکس بود ،به پدیدهای فرهنگی بدل شد و با الهام از آن
یک فلم سینمایی نیز سال  ۱۹۹۵با عنوان «پاور رنجرهای
مایتی مورف» ساخته شد .الینزگیت از سال  ۲۰۱۴اعالم
کرده بود قصد ساخت یک فلم زنده بر مبنای این موضوع
را دارد که نخســتین فلم در ادامه فلم اصلی خواهد بود.
حتی مدیرعامل این کمپانی گفته اســت قصد ســاختن
فلمهای بیشتری برپایه این داستان را دارد.
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یلدا ـ علی ـ عدل ـ عادل
ـ عدالت ـ بیدل ـ دل ـ بال
ـ علــت ـ بدل ـ تبدیل ـ
البد ـ عالی ـ عدیل ـ لعبت
ـ یل ـ بال ـ تیل.

علی لطفیلی خبرنگار افغانــی آمریکایی در گفتگو با
«نیوزبیــت» گفت :انتخــاب «دی کاپریو» برای نقش
موالنا موضوعی مربوط به تنبلی و البته پول اســت و
مسلما این خیلی راحتتر خواهد بود تا از یک بازیگر
معروف برای این نقش اســتفاده کنیم تا در جستجوی
یک بازیگر مناسب برای مثال افغان باشیم .ضمن این
که کار هالیوود پولسازی است و فلمهای «دیکاپریو»
و «رابرت داونی جونیور» اغلب پرفروش هستند.
زمانی که اســتودیوهای فلمســازی متوجه میشوند،
تهیهکننــدگان این فلم بازیگر فلــم «مرد آهنی» و
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حمل

در محل كار با افراد جديدي آشنا مي شويد كه مي توانند آرزوهاي
شــما را در آينده نه چندان دور برآورده سازند .زيرا اطالعاتي را كه
شما به آن ها احتياج داريد،آن ها مي دانند.

ثور

به نظر می رسد در مورد مسایل احساسی منطقی تر شده اید و می
توانیــد خیلی از کارهای نیمه تمام را پایان دهید و با چند نفر بدون
احســاس گناه وشرمندگی خداحافظی کنید .با این کار میتوانید به
افرادی که از صمیم قلب دوستشــان دارید توجه بیشتری داشته
باشید.

جوزا

شايد سعي كنيد ذهنتان را رشد دهيد اما به داليل خاصي ديگران
مانع از اين موضوع مي شوند .خوب اســت كه آنها را سر جايشان
بنشانيد و ســعي كنيد آنها را در برنامه هاي خود دخالت دهيد .در
اين روش آن ها بسيار فهميده تر و مفيدتر خواهند بود.

سرطان

به عنوان يك انسان موفق دوست داريد مورد توجه ديگران باشيد.
بنابراين امروز را كام ً
ال خوش ميگذرانيد .دوستان ،اقوام از مصاحبت
با شما سير نميشوند و از روحيهتان ،تعجب ميكنند .از شخصي كه
در كشور ديگري به سر ميبرد با خبر ميشويد.

اسد

بســیار مرموز رفتار میکنید وهیچ کس نمیداند در فکرتان چه
میگذرد .در هر صورت شما سیاســتمدار هستید .اگر بدانید که
در یک رابطه به شما ضرر عاطفی میرسد هرگز خودتان را درگیر
نمیکنید .اگر هم تاکنون عاشق شده باشید عجیب است! آیا رفتار
شما به خاطر این نیســت که می ترسید همه چیز را بیش از حد
جدی می گیرید؟

عقرب

امروز روز خانمهاســت و باید با یک سیاست درست برای زندگی
تصمیــم مهمی اتخاذ کنند ،اگر بين يازده صبح تا يک بعد از ظهر
باشد نتايج پربارتري خواهد داشت.

قوس

متولدین این ماه ممکن است با بعضي از آشنايان به بحث و جدل
بپردازند که جاي نگراني نيســت و آشتي در راه است .کاسبها و
تجار به ســفري کوتاه اما پربار و پرمنفعت خواهند رفت اما بهتر
است از سفر طوالني دوري جويند.

جدی

خانمهای این ماه کمي دلتنگ خواهند بود .اما خبر خوشي آنها را
از اين حالت بيرون خواهد آورد .شاغلها بهتر است خود را خيلي
خسته نکنند در صورت احساس خستگي مصرف ويتامينها کمک
خواهد کرد.

دلو

دارای اعتماد به نفس باالیی هســتید ،اما ســعی کنید این موضوع
باعث ایجاد غرور در شما نشــود .راحتتر از همیشه کارهایتان را
انجام میدهید.

دلتنگي و دلشوره به خصوصي به ويژه براي جوانان است .تنفس عميق
در هواي آزاد و تازه کاري مناسب براي اين جوانان است و البته خوب
است کمي بينديشــند که در آينده چه کارهايي مي خواهند انجام
دهند.

امروز الزم اســت به اموالتان رسیدگی بیشتری کنید و بهتر است
برای مدتی مراقب آن باشــید .زمان خوبی برای خرید نیست؛ زیرا
وقتی خرید کنید از خرید آن پشــیمان میشوید .اگر در پرداخت
یک قبض کمی گیج شدهاید پیش از اینکه به دردسر بیافتید دوباره
آنرا بررسی کنید.

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.

سنبله

الوین تافلر ،نویسنده
‹موج سوم› درگذشت
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 بازی با کلمات

هچنین بازیگری که اخیرا جایزه اســکار را برده برای
این فلــم در نظر گرفتهاند ،سودشــان در این پروژه
سینمایی افزایش مییابد .این انتخاب موجب میشود
که کلیشــه و فرض این که بازیگران سفیدپوست بطور
کلی برای هر نقشی مناسب هستند ،تقویت شود.
قرار اســت فلمبرداری این پروژه ســینمایی از سال
آینده آغاز شــود و عوامل این فلم اخیرا به استانبول
ســفر کردند تا با مولو یشناســان مشورت کنند و از
مقبره «موالنــا» در قونیه نیز بازدیــد کنند ،این در
حالی است که بازیگران این فلم هنوز قطعی نشدهاند.

آموزگار ـ ارمغان ـ بیان ـ پریزاد ـ تامین 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 الوین تافلر ،آیندهپژوه و نویســنده سرشناس آمریکایی در
ـ ضربه ـ طراحی ـ ظلمت ـ عوامل ـ غلو ـ فصل ـ قضا ـ کیله ـ گریز ـ لغزان ـ سن  ۸۸سالگی در گذشت.
به گفته نزدیکان این نویسنده آمریکایی ،او شامگاه دوشنبه
ملکه ـ نهایت ـ وقار ـ هنرمند.

 جواب بازی با اعداد

جواب هدف

کلید میخورد و اعضاء حداکثر تا سهشــنبه  21فبروری
فرصت دارند برگزیدگان خود را در شــاخههای گوناگون
انتخاب کنند.
سرانجام مراســم اعطای جوایز هشــتادونهمین دوره
جوایز سینمایی اســکار نیز  26فبروری ( 2017در دالبی
تئاتر لسآنجلس برگزار میشود و قرار است این رویداد
سینمایی در بیش از  225کشــور جهان به صورت زنده
به روی آنتن برود .در مراسم اسکار  2016جایزه بهترین
فلم به «اسپاتالیت» ســاخته «تام مککارتی» رسید و
فلم «مکس دیوانه» ساخته «جورج میلر» با شش جایزه
بیشترین تعداد جوایز را به خود اختصاص داد .ضمن این
که فلم «بازگشته» ســاخته «الخاندرو گونزالز ایناریتو»
نیز ســه جایزه بهترین کارگردانی ،بازیگر مرد (لئوناردو
دیکاپریو) و فلمبرداری (امانوئل لوبزکی) را به خانه برد.

هزاران نفر به کمپین ضد «دیکاپریو» پیوستند

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.
 5کلمه :خوب
 10کلمه :متوسط
 15کلمه :عالی
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آکادمی علوم و هنرهای ســینمایی اسکار ،جدول زمانی
برگزاری هشــتاد و نهمین دوره این رویداد ســینمایی
در سال  2017را منتشــر کرد .بنابر اعالم سایت رسمی
جوایز اســکار 26 ،فبروری  2017زمان برگزاری مراسم
پایانی هشــتادونهمین دوره جوایز اسکار اعالم شد اما
پروسه اعالم نامزدها با کمی تغییر نسبت به سال گذشته
برگزار خواهد شــد .زمان رایگیــری از اعضای آکادمی
برای انتخاب نامزدها در شــاخههای گوناگون این جوایز
سینمایی از  5جنوری آغاز میشود و تا  13جنوری ادامه
خواهد داشت و نامزدهای نهایی این رویداد سینمایی نیز
روز  24جنوری اعالم خواهند شد.
مراســم اعطای جوایز فنی و علمی اسکار روز  11فبروری
 2017برگزار خواهد شــد و دو روز بعد یعنی از دوشنبه
 13فبروری رای گیری نهایی برای انتخاب برندگان جوایز

کمپین جلوگیری از بــازی «لئوناردو دیکاپریو» در
نقش اصلی فلم موالنا هزاران امضاء جمع کرد.
کمپیــن « »RumiWasntWhiteکه در اعتراض
به انتخاب احتمالی «لئونــاردو د یکاپریو» برای نقش
موالنا شاعر نامدار پارســی زبان شکل گرفته است،
تاکنون بیش از  11هزار امضای آنالین جمع کرده است.
بیبیسی نوشــت :معترضان به انتخاب «د یکاپریو»
برای ایفای نقــش موالنا معتقدند ایــن بازیگر برنده
اســکار هالیوودی قومیت یکســانی با موالنا ندارد و
انتخاب او مصداق بارز عالقه هالیوود به اســتفاده از
بازیگران سفیدپوست است.
چندی پیش «دیوید فرانزونــی» فلمنامهنویس برنده
اسکاری که آثاری چون «گالدیاتور» را در کارنامهاش
دارد اعالم کرد که قرار اســت متن فلمی را براساس
داســتان زندگی «موالنا» شــاعر ،فیلسوف و عارف
مســلمان ایرانی را به نگارش درآورد و دوست دارد
«لئوناردو دیکاپریو» نقش «موالنا» را در این فلم ایفا
کنــد و «رابرت داونی جونیور» نیز در نقش «شــمس
تبریزی» ظاهر شود.
«فرانزونی» پیــش از این در مصاحبــهای با گاردین
اعالم کرده بود که با ساخت این فلم میخواهد پرتره
کلیشــهای که در ســینمای غرب در مورد شخصیت
مسلمان وجود دارد را به چالش بکشد.
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هنگام خواب در خانه مسکونی خود در لسآنجلس درگذشت.
از تافلر به عنوان یکی از مشهورترین آیندهپژوهان جهان یاد
میشــود که به خصوص با موفقیت حرکت جامعه صنعتی از
مرحله تولید کاال به سوی عصر اطالعات و تسلط کمپیوتر بر
حیات اقتصادی و اجتماعی را پیشبینی کرد.
تافلر در مشهورترین اثر خود به نام «موج سوم» از سه حرکت
عمده در تاریخ تحول بشــر نام برد که هرکدام ،به مثابه یک
موج نیرومند ،مرحله قبلی را از ســر راه برداشــته و مرحله
جدیــد را برقرار کرد« .موج اول» انقالب کشــاورزی بود که
به مرحله شــکارگری پایان داد ،موج دوم همانی اســت که
کارشناسان تاریخ اقتصادی و اجتماعی از آن با عنوان انقالب
صنعتی نام میبرند و باالخره ،موج ســوم ،که به اعتقاد الوین
تافلر از دهه  ١٩٥٠آغاز شــد ،به ورود جامعه صنعتی به عصر
فراصنعتی منجر گردید.
البته اظهار نظر و نظریهپــردازی درباره روند تحول تاریخی
جامعه ،از جمله جامعه صنعتی ،و پیشبینی تبعات آن خاص
الوین تافلر نبود و پژوهشگران متعددی در نقاط مختلف جهان
دیدگاه خود در این زمینه را ابراز داشتهاند و خواهند داشت.
آنچه که نوشتههای او را متمایز ساخت ،نحوه نگارش و سهولت
درک نظرات او بود که باعث شــد این آثار از مقوله پژوهش و
تفکر تخصصی خارج شده و به عنوان آثاری پرفروش در سطح
جهانی ،در دسترس همگان قرار گیرند .البته سادگی بیان او
به معنی ضعف محتوایی نظراتش نبود.
ویژگی دیگر آثار تافلر ،توجه بــه جنبههای متفاوت زندگی
اجتماعــی و فردی بود .در کتاب «شــوک آینده» او از تاثیر
شتاب زندگی اجتماعی بر شرایط روانی بشر در عصر فناوری
پیشرفته خبر میدهد و عوارض آن ،از حرکت های اعتراضی
علیه جنگ گرفته تا افزایش میزان طالق را شرح میدهد.
الوین تافلر در نوشــتههای مختلف خود به پیشبینی و حتی
پیشــگویی آینده پرداخته است که در بعضی موارد به نحوی
دقیق به وقوع پیوســته ،در بعضی صرفا در گمانهزنی صرف
باقی مانده و البته در بعضی دیگر ،شاید هنوز زمان تحقق آنها
فرا نرسیده است.
الوین تافلر در ســال  ۱۹۲۸در نیویــورک و در یک خانواده
یهودی مهاجر که از پولند به آمریکا مهاجرت کرده بود متولد
شــد .او میگفت که گرایش به نویســندگی را در سن هفت
ســالگی و تحت تاثیر یکی از خویشاوندانش که روزنامه نگار
بود در خود احساس کرد.
او در سال  ۱۹۴۶برای تحصیل در رشته ادبیات انگلیسی وارد
دانشگاه نیویورک شد و در دوره تحصیل با همسر آینده اش،
ادلید الیزابت فارل آشــنا شد که پس از ازدواج ،نام «هایدی
تافلر» را برگزید.
الوین و هایدی تافلر برای پنج ســال پس از تحصیل در یک
کارخانــه کار می کردند اما در اواخر دهه  ،۱۹۵۰الوین تافلر با
فعالیت به عنوان خبرنگار یک نشریه کارگری و چند سال بعد
به عنوان روزنامهنگار مجله فورچون به کار نویســندگی روی
آورد .او همچنین به عنوان پژوهشــگر در چند شرکت عمده
فناوری آمریکایی فعالیت داشت.

