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اسکار افتخاری نصیب جکی چان،

ستاره فلمهای اکشن شد

جکی چان و ســه هنرمند دیگر عرصه فلم و سینما به
خاطر یک عمر دســتاورد هنری جایزه اسکار افتخاری
را دریافت خواهند کرد .دستاندرکاران آکادمی اسکار
«اســطور ه بودن» جکی چان را دلیل انتخاب او اعالم
کردهاند.
اسکار افتخاری امسال به خاطر یک عمر تالش هنری و
دستاورد ســینمایی از جمله به جکی چان تعلق گرفته
است .او در طول چندین دهه فعالیتش به عنوان بازیگر،
کارگــردان ،تهیهکننده و بــدلکار در بیش از  ۱۵۰فلم
حضور داشته است.
دســتاندرکاران آکادمی اسکار شــامگاه پنجشنبه
همچنین اعالم کردند که افزون بر جکی چان  ۶۲ســاله
ســه چهرهی دیگر عالم فلم و سینما اسکار افتخاری را
دریافت خواهند کرد.
این ســه تن عبارتنــد از «آن وی .کوتس» ،تدوینگر
بریتانیایی که در ســال  ۱۹۶۲نیز جایزه اسکار بهترین
تدوین را برای تدوین فلم «لورنس عربســتان» دریافت

کرده بود؛ الین استالمســتر از آمریکا که کارشناس و
مدیر هنرآزمایی اســت و فردریک وایزمن ،کارگردان و
مستندساز بنام آمریکایی.
جکی چان که سرشــناسترین چهره در میان برندگان
اسکار افتخاری اســت ،در هانگکانگ به دنیا آمد و در
همان دوران کودکی نیز پا به عرصه فلم و سینما گذاشت.
از به ویژه به خاطر نقشآفرینیهایش در فلمهای رزمی و
اکشن شهرت دارد.
«سر و صدا در برانکس»« ،ساعات شلوغی»« ،دور دنیا
در  ۸۰روز» و «ماه شانگهای» از جمله فلمهای معروف او
هستند .درخور توجه آنکه جکی چان هیچگاه در جمع
نامزدان دریافت جایزه اسکار نبوده است.
جوایز اســکار افتخاری در روز  ۱۲نوامبر ســال جاری
میالدی اهدا خواهند شــد .فرانســیس فورد کوپوال،
ســینماگر معروف آمریکایی و همچنین اوپرا وینفری از
جمله چهرههایی هســتند که در گذشته این جایزه را
دریافت کردهاند( .دویچه وله)

بازیگر جدید «بازی تاج و تخت»
معرفی شد

جیــم برودبنت بازیگــر برنده جایزه اســکار به جمع
بازیگران فصل هفتم ســریال «بازی تاج و تخت» اضافه
شد .برودبنت اعالم کرده است که در فصل هفتم «بازی
تاج و تخت» نقش مهمی را بــازی میکند ،اما جزئیات
بیشتری درباره نقش خود ارائه نکرده است.
در فصل ششــم «بازی تاج و تخت» نیز ایان مکشین
نقش بســیار کوتاهی ایفا کرده بود که البته تاثیر مهمی
در بازگرداندن یکی از شــخصیتهای اصلی این سریال
به داستان داشت .حاال که داســتان سریال «بازی تاج
و تخت» از انتشــار کتابهای جرج آر.آر مارتین پیشی
گرفته است ،برای هواداران ممکن نیست تا درباره نقش
بازیگران تازهوارد به سریال اظهارنظر کنند.

تا اینجای کار میدانیم که فصل هفتم ســریال از فصول
پیشین کوتاهتر خواهد بود و پخش آن از شبکه اچبیاو
با تاخیر آغاز خواهد شد .بنابر اطالعات منتشر شده از
سوی تهیهکنندگان سریال« ،بازی تاج و تخت» در فصل
هشتم به پایان خواهد رسید.
جیم برودبنت از بازیگران کهنهکار بریتانیایی سینمای
جهان اســت .او در فلمهایی مانند «هری پاتر»« ،دار و
دستۀ نیویورکیها» و «بانوی آهنین» نقشآفرینی کرده
اســت .برودبنت برای بازی در فلم «آیریس» در رشتۀ
بهتریــن بازیگر نقش مکمل مرد جایزه اســکار گرفت
و برای نقشآفرینی در فلم «مولــن روژ» جایزه بفتای
بهترین بازیگر نقش مکمل مرد را از آن خود کرد.
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فلم «الهه ها» که حضوری موفق در جشنواره کن داشت
به زودی در سینماهای فرانسه روی پرده می رود.
به نقل از یورونیوز ،فلــم «الهه ها» ( )Divinesیکی از
شگفتی های جشنواره کن و برنده جایزه دوربین طالیی
جشنواره ،راهی سینماهای فرانسه می شود.
فلم که اولین تجربــه کارگردانی هدا بنیامینا اســت
داستان دو دوست در محله فقیرنشین پاریس را روایت
می کند .هر دو در آرزوی پــول و قدرت ،با دالل مواد
مخدر همــکاری می کنند ولی یکی از آنها در مســیر
دیگری گام بر می دارد.
هدا بنیامینا می گوید کارگردانی خودآموخته اســت .او
پس از دوره آرایشــگری برای گرفتن دیپلم و تکمیل
تحصیالت به لیسه برگشت و مسیر او به ساخت یک فلم
کوتاه منتهی شد .او می گوید :من استاد راهنمایی به نام
گریگوری پروتش داشتم و از طریق هنر ،توانستم خشم
خود را در خدمت هنر بگیرم.

تحلیل گران اقتصادی سینما پیش بینی موفقیت کالن
مالی باالی  800میلیون دالــری بین المللی برای «پیدا
کردن دوری» می کنند.
این فلم هم اکنون فروش بین المللی خود را به رقم قابل
توجه  450میلیون دالر رسانده است.
آن چه در این رابطه از ســوی تحلیل گران مورد توجه
قرار گرفته ،این فروش باال در تعداد تنها  19کشور دنیا
است!
آن ها می گویند انیمیشن کامپیوتری تازه کمپانی والت
دیزنی ،هنوز در تعداد زیادی از کشــورهای دنیا به روی
پرده سینماها نرفته است.
طبق پیش بینی تحلیل گران اقتصادی سینما ،زمانی که
فلم در بقیه کشورهای دنیا هم اکران شود ،فروش آن از
مرز  800میلیون دالر هم عبور خواهد کرد.
به نوشته اســکرین اینترنشنال ،کمپانی والت دیزنی به

 بازی با کلمات

جواب سودوکو شماره
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حمل

ثور

از شرکت در مذاکرات مالقاتها و صحبتها یا امضای قراردادها سود
میبرید .ایدههای شــما بکر و تازه و الهام شده هستند و اگر از این
خصوصیت استفاده کنید در واقع باعث موفقیت خودتان میشوید.

جوزا

امروز تنها به دنبال مسایل «متفاوت و عجيب» هستيد و به حرفهاي
ديگران هم اهميت نميدهيد .فرصتي داريد تا تمام دعوتهاي غير
منتظره يا فرصت هاي عشــقي را بپذيريد .ســعي كنيد حقايق را
بپذيريد هر چه قدر هم برايتان مشكل باشد.

سرطان

هوای تازه در خانه وجود دارد و اکنون تابســتان است .بیرون رفتن
از خانه فکر بسیار عالی می باشد .از آنجا که رؤیا پرداز خیلی خوبی
هســتید .مطمئناید که میتوانید بدون مشکل کارها را بسیار عالی
انجام دهید.

اسد

امروز كســي آماده است كه شما را زير بال و پر خود گرفته و از شما
مراقبت كند و شما از اين موضوع خوشحاليد .در حال حاضر او شما
را تحت حمايت خود دارد و خيرخواه واقعي شماســت .هم چنين
يكي از آن روزهائيست كه نميتوانيد جلوي پول خرج كردنتان را
بگيريد.

سنبله

امروز زمانی را برای فکر کردن به نقشــه هــای آینده قرار دهید.
خوشبین و با اعتماد به نفس هســتید .دوستان نیز شما را تشویق
میکنند و فرصتی به دست میآید که قب ً
ال آن را از دست داده بودید.

محققان راز لکه سفیدرنگ و مرموز روی تابلوی «جیغ» ادوارد
مونک را تشخیص دادند.
«آرت نت» نوشت :دانشمندان سالها در مورد لکه سفیدرنگی
که روی بوم نقاشی «جیغ» ـ معروفترین اثر «ادوارد مونک»
ـ به چشــم میآمد ،تحقیق کردند و با وجود گمانهزنیهای
بســیار به این نتیجه رسیدند که این لکه ،موم آبشده شمع
است.
پیش از این تصور میشــد این لکه سفیدرنگ که باالی شانه
راست مرد جیغکشــان نقاشی این هنرمند بزرگ اهل ناروی
دیده میشود ،فضله پرنده است اما حاال مشخص شده که این
لک ،موم آبشده از شمع است.
پژوهشــگران دانشــگاه «انترپ» بلجیم با بررسی شاهکار
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میزان

مشــكالت قديمي دوباره ظاهر شــده اند و واقع ًا خسته شده ايد.
فكرتان مملو از ايده هاي خوبي اســت كه شما را پولدار تر مي كند.
نبايد انتظار داشته باشيد همه شما را حمايت كنند.

راز «جیغ» کشف شد

آموختن ـ اداره ـ باقلوا ـ پاغنده ـ تابعیت ـ ثنایا ـ جرعه ـ چرخ ـ حیدر ـ خنده
ـ دغدغه ـ ذاکر ـ رضا ـ زمین لرزه ـ ژنرال ـ سیما ـ شیردان ـ صعود ـ ضمانت
ـ طغیان ـ ظلمت ـ عطا ـ غرامت ـ فروگذار ـ قیچی ـ کوتل ـ گمشده ـ الحول پاســتل ســال  1890این نقاش به این نتیجه رسیدهاند .این
تابلو اولین اثر از چهار نسخهای است که «مونک» در مجموعه
ـ منحصر ـ نهضت ـ وقت یاب ـ هنگامه ـ یار.

 جواب بازی با اعداد

زاید ـ زیاد ـ زاده ـ تازه ـ
تیز ـ زاهد ـ زهرا ـ زهد ـ
زی ـ زرد ـ راز ـ ریز ـ زیر
ـ زرده ـ هــزار ـ زر ـ زهر
ـ ارز.
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جای اکران عمومی همزمــان بین المللی فلم در  60الی
 70کشــور دنیا ،ترجیح داده به آرامی آن را به نمایش
عمومی بگذارد.
به این ترتیب ،هر هفته چند کشــور تازه دنیا به جمع
نمایش دهنــدگان این کمــدی اکشــن خانوادگی و
ماجراجویانه اضافه می شود.
موفقیت باالی مالی بین المللــی فلم در حالی کماکان
ادامه دارد که ،اکران عمومی آن در سینماهای آمریکای
شمالی به پایان رسیده است.
محصول مشــترک کمپانــی والت دیزنی و شــرکت
کامپیوتری پیکســار در آمریکای شمالی  480میلیون
دالر فروش کرد.
با این رقم فروش« ،پیدا کردن دوری» موفق شــد لقب
پرفروش ترین انیمیشن کل تاریخ سینمای آمریکا را از
آن خود کند.

ریچارد لینکلیتر بازیگران جدیدترین اثر ســینمایی خود را
برگزید.
کارگردان «پســربچگی» فلم جدیدش را با اقتباس از رمان
«آخرین پرچم افراشته» میســازد .او برای ایفای نقشهای
اصلی فلم برایان کرنستون ،استیو کارل و الرنس فیشبرن را
برگزیده است .فلم جدید لینکلیتر را میتوان دنبالهای بر فلم
«آخرین ماموریت» با بازی جک نیکلســون و کارگردانی هال
اشبی دانست.
فلم «آخرین ماموریت» نیز بــا اقتباس از کتابی به همین نام
سال  1973ساخته شد .نویســنده دو کتاب «آخرین پرچم
افراشته» و «آخرین ماموریت» داریل پانیسون است .پانیسون
کتاب «آخرین پرچم افراشته» را سال  2005روانه بازار کتاب
کرد.
داستان «آخرین پرچم افراشته» در دوران جنگ عراق روی
میدهد .در این فلم شخصیتهای قدیمی «آخرین ماموریت»
به صحنه بازمیگردند.
کمپانی آمازون ســرمایهگذار این اثر سینمایی است و امتیاز
توزیع آن را نیز در اختیار دارد.
لینکلیتر از سال  2006به این سو تالش میکرد که این پروژه
سینمایی را به سرانجام برســاند .او در آغاز قصد داشت که
بازیگران فلــم «آخرین ماموریت» را بــرای حضور در فلم
«آخرین پرچم افراشــته» قانع کند .آخرین ساختۀ ریچارد
لینکلیتر با عنوان «هر کی یک چیــزی میخواد» اواخر ماه
مارس امسال در آمریکا اکران شد.
اســتیو کارل سال گذشــته فلم «فروش استقراضی بزرگ /
 »The big shortرا بر پرده سینما داشت .برایان کرنستون
نیز سال گذشته در فلم «ترومبو» خوش درخشید .کرنستون
برای بازی در نقش دالتون ترومبوی مشهور نامزد جایزه اسکار
شد ،هر چند که در نهایت جایزه بهترین بازیگر نقش اول مرد
اسکار به لئوناردو دیکاپریو رســید .این بازیگر اخیرا ً برای
بازی در نقش لیندون بیجانسون رئیسجمهور آمریکا در فلم
تلویزیونی «تمام مسیر» نامزد جایزه امی شده است.

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

س
ا
هـ
د
ج ی
ر

2177

فلم «الهه ها» از تجربیات کارگردان از شــورش ســال
 ۲۰۰۵پاریس الهام گرفته اســت .هدا بنیامینا در ادامه
می گوید« :دنیا قرهمان داستان در تالش برای رسیدن
به خدای پول ،موفقیت و موتر های زیبا و رویای ســفر
به پوکــت (ناحیه ای در تایلند) را دارد .در عین حال به
آرامــش درونی نیاز دارد .به نظر من در جامعه ای که در
آن زندگی می کنیم باید در مورد ارزش هایمان از خود
پرسش کنیم».
ســال  ۲۰۰۶هدا بنیامینا با سازمانی به نام « ۱۰۰۰چهره»
در مونترآل آشــنا شــد که کارگاهی برای دموکراتیزه
کردن سینما است .هدا فلمبرداری را در آنجا یاد گرفت.
این ســازمان در همکاری با کارشناسان به ده ها جوان
برای شروع پروژه های فلمسازی کمک کرده است.
فلم «الهه ها» در هر جا که نمایش داده شده با احساسات
قوی و خنده همراه شــده اســت .فلم از  ۳۱اگست در
سینماهای فرانسه اکران می شود.

ادامه موفقیت کالن بین المللی «دوری»

 بازی با اعداد

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

جواب هدف

اکران فلم شگفتیساز جشنواره
کن در سینماهای فرانسه

فلم جدید کارگردان «پیش
از غروب» و «پسربچگی» با
بازیگرانی سرشناس

بحراني تو را رنج ميدهد؛ اما مشكلي نيست تو به رغم مشكالت
و دشواريهاي موجود خواهي توانست از اين بحران عبور كرده و
خود را به ساحل نجات برساني.

عقرب

امروز تمایل دارید در کنار خانواده و دوســتان و نزدیکان باشید؛
زیرا بیشترین زمان ماه جوالی را صرف مسایل کاری خواهید کرد
بنابراین نمیتوانید آن قدر که دوســت دارید با افراد مورد عالقه
تان باشید.

قوس

به شــما اين فرصت داده شده كه بزرگ فكر كنيد و به دنبال يك
روياي خود در زندگي برويد و اين مفهوم واقعي زندگي است براي
شما.

جدی

شــايد تمايل داريد كه پول هايتان را كمي خرج كنيد اما حتم ًا
مطمئن شــويد كه پول خودتان باشــد .اگر در پولي با يكي از
دوستان شريك هســتيد ،پولش را مي خواهد .مي توانيد براي
خرج كردن آن پول شريكي ،دوستان را هم با خودتان ببريد.

دلو

امروز شما را تحت تأثیر قرار میدهد و به نظر می رسد که این موضوع
در زندگی عشقی شــما تأثیر خوبی داشته باشد .در حقیقت به نظر
میرسد که رابطهای بین شما و دیگران برقرار می شود که همدیگر
را به خوبی درک میکنید .اگر اخیرا ً با همسرتان مشکل داشته اید با
تشکر از ارتباط صادقانه فی مابین همه چیز جبران می شود .

حوت

شما ممکن اســت بعد از آشفتگی دیروز خودتان را مالمت کنید
اما نمی توانید روز را در خانه مخفی شــوید .بهترین شرط بندی
شما قرار اســت از پذیرش خطا سربار زند ،هر چند که این شیوه
شما نیست .
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«جیــغ» خلق کرد .عکسهایی که از قــرن نوزدهم به جای
مانده نشــان میدهد« ،مونک» نقاشیهایش را در فضای باز
و بدون هیچ حفاظی روی بومها میکشــیده و همین باعث
شد برخی تصور کنند این لکه بر اثر فضله پرندگان به وجود
آمده است .اما تحقیقات جدیدی که با اسکنرهای اشعه ایکس
مایکرو انجام شد ،نشان داد ،آب شدن شمعی که احتماال در
استودیوی این نقاش روشن بوده،این لکه را ایجاد کرده است.
«جیغ» شــاهکار اکسپرسیونیســت «ادوارد مونک» است
که عنوان گرانترین اثر هنــری حراجیهای جهان را یدک
میکشد .چند سال پیش یکی از نسخههای «جیغ» به قیمت
بینظیر  120میلیون دالر در شــعبه نیویورک حراجی بزرگ
«ساتبی» به فروش رسید و به شهرت این نقاش ناروی افزود.
«مونک» در این تابلو ،فردی وحشتزده را در پسزمینهای به
رنگ قرمز نشان میدهد که صورتش را میان دو دست گرفته
و فریاد میزند .در حال حاضر ســه نسخه از «جیغ» موجود
است که همگی در ناروی (دو تابلو در موزه «مونک» و سومی
در ناسیونال گالری ناروی) نگهداری میشوند.
«مونک» مادرش را در ســال  1868میالدی بهخاطر بیماری
سل از دســت داد و بعد از او نیز خواهرش درگذشت .پس از
مرگ مادرش ،پدر «مونک» این ترس را در ذهن کودکانهی او
جا داد که اگر به هر طریقی گناه کند ،بدون هیچ بخششــی
محکوم به مرگ و فنا خواهد شد .یکی از خواهران این هنرمند
در سن جوانی به بیماری روحی مبتال شد« .مونک» نیز تقریبا
بیمار بود .از این شــش خواهر و برادر ،فقط یکی از برادران
«مونک» ازدواج کرد که او نیز مدتی پس از عروسی مرد .وی
بعدها در اینباره گفت :بیماری ،دیوانگی و مرگ ،فرشتههایی
بودند که تمام زندگی من را احاطه کرده بودند.

اکشن کاری «آکیرا» در
گیشه هند

تحلیل گران اقتصادی سینما در هند پیش بینی فروش باالیی
برای «آکیرا» فلم تازه سوناکشــی ســینها در جدول گیشه
نمایش می کنند .این درام اکشــن و دلهره آور از امروز در دو
هزار سالن سینما در سراسر هند ،به روی پرده می رود.
آ آر موروگادوس ســازنده فلم های پرفروش «گاجینی» عامر
خان و «تعطیالت» آکشی کومار ،کارگردان این فلم است.
او برای ساخته تازه سینمایی خود ،به سراغ دوباره سازی یک
فلم بسیار پرفروش تامیلی رفته است ،که دو سال قبل اکران
عمومی شد .سوناکشــی سینها در اولین نقش اصلی و اکشن
خود ،در «آکیرا» در نقــش دانش جویی معمولی به نام آکیرا
شارما ظاهر شده است.
او مجبور به رویارویی با چهار پولیس فاسد می شود ،که قصد
کشــتن اش را دارند .یک پولیس زن (کونگانا سن شارما) به
یاری او می آید .به نوشــته ایندیا اف ام ،سوناکشی سینها در
طول فلم برداری صحنه های اکشــن فلم ،چندین بار مجروح
و روانه شــفاخانه شد .شاتروگان ســینها پدر بازیگر که از
ســتارگان دهه هفتاد میالدی بالیوود بود ،در حضوری کوتاه
در «آکیرا» نقش پدر او را بازی می کند .آکشــی کومار هم به
عنوان بازیگر مهمان ،نقش کوتاهــی در فلم دارد .اما معلوم
نیست نقش او در «آکیرا» چیست .در ابتدای تولید فلم ،قرار
بود تابو ستاره مطرح دهه نود میالدی هند ،نقش اصلی را به
عهده بگیرد .به دالیلی نامعلوم ،او در فلم بازی نکرد.
منتقدان هنــدی از «آکیرا» به عنوان فلمــی زن محور در
سینمای مردانه بالیوود اسم می برند و می گویند منتظر نوع
واکنش تماشاگران هندی به آن هستند.

