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«کلینتایستوود»بازهممدعیاسکارشد

فلم «ســالی» به کارگردانی «کلینت ایستوود» اولین
نمایش جهانی خود را با موفقیت در افتتاحیه جشنواره
فلم تلوراید آمریکا تجربه کرد.
به نقل از «ددالین» ،فلم «ســالی» پیش از آن که اکران
عمومی خــود را از روز جمعه آینــده در آمریکا آغاز
کند ،اولین نمایش جهانی خود را در مراســم افتتاحیه
چهلوسومین جشنواره فلم «تلوراید» تجربه کرد.
در مراســم نمایش این فلم «کلینت ایستوود» به همراه
بازیگران اصلی شــامل «تام هنکس»« ،الورا لینی» و
«آرون ا ِکهارت» حضور داشتند که پیش از آغاز نمایش
و پس از پایان آن به روی صحنــه آمدند و هر دوبار ،با
تشویق گســترده و ایستاده حضار در سالن نمایش فلم
رو به رو شدند.
«تام هنکس» در فلم جدید «ســالی» بــه کارگردانی
«کلینت اســتوود» که قرار است از نهم سپتمبر امسال
اکران شــود ،در نقــش پیلوت آمریکایی «چســلی
ســولنبرگر» بازی میکند که در سال  229با شجاعت
یک هواپیمای پر از مسافر را در رودخانه هادسون فرود
میآورد« .چریل بون ایســاکس» رئیس آکادمی اسکار
یکی از میهمانان ویژه نمایش فلم «سالی» بود که ظاهرا
این فلم بسیار مورد توجه او قرار گرفته است ،چرا که با
زاویه دیدی کامال متفاوت به ماجرای فرود اضطراری یک

هواپیما در رودخانه هادسون پرداخته است.
فلم «ســالی» را میتوان هماکنون یکی از شانسهای
اصلی جوایز اسکار در شاخه بهترین فلم دانست ،ضمن
این که «تام هنکس» که پیش از این دو ســال متوالی
( 1993و  )1994بــا فلمهای «فیالدلفیا» و «فارســت
گامپ» برنده اسکار بازیگری شده امسال نیز از مدعیان
اصلی محسوب میشود ،بازیگری که در چند سال اخیر
مورد بیمهری آکادمی اسکار قرار گرفته و نقشآفرینی

درخشــان او در فلمهای «کاپیتــان فیلیپس» و «پل
جاسوسها» دیده نشد.
«کلینت ایســتوود» کارگردان کهنهکار آمریکایی در
نشست پرســش و پاسخ فلم «ســالی» پس از نمایش
این فلم در جشنواره «تلوراید» گفت :پیش از پذیرفتن
ساخت این فلم ســه یا چهار بار آن را رد کردم .اتفاقی
که پیش از این درباره فلم برنده اســکار «عزیز میلیون
دالری» نیز رخ داده بود.

صدر نشینی بین المللی
«سفرهای ستاره ای»

نمایش عمومی موفقیت آمیز قسمت تازه مجموعه فلم
«سفرهای ستاره ای» در چین ،آن را صدرنشین جدول
بین المللی گیشه نمایش سینماها کرد.
«آن سوی ســفرهای ستاره ای» با فروشی  37میلیون
دالری ،موفق به کســب این مقام شــد .جالب است که
حدود  32میلیــون دالر از این رقم ،اختصاص به نمایش
عمومی آن در ســینماهای کشور آســیایی چین دارد!
نمایش عمومی این اکشــن علمی تخیلی از چند هفته
قبل در  39کشور دنیا شروع شــده بود و چین ،هفته
قبل آن را اکران عمومی کرد .به نوشته نشریه اسکرین
اینترنشــنال ،فروش کلی بین المللی فلم هم اکنون به
رقم  132میلیون دالر رسیده است .تماشاگران سینما در
آمریکای شمالی هم ،مبلغ  155میلیون دالر برای دیدن

آن پرداخت کرده اند .هزینه تولید فلم  185میلیون دالر
بوده است .تحلیل گران اقتصادی سینما با توجه به رقم
باالی هزینه های تولید فلم ،رقم فروش جهانی (آمریکا
و دیگر کشــورهای دنیا)  286میلیون دالری آن را کم
می دانند .ســومین قسمت از سری جدید مجموعه فلم
«سفرهای ســتاره ای» ،توسط جاستین لین کارگردانی
شده و محصول کمپانی پارامونت است.
کریس پاین و زاخاری کوئنتو برای سومین بار ،در نقش
دوران جوانی کاپیتان کرک و آقای اسپاک ظاهر شده و
راهی یک ماموریت بین سیاره ای غیرممکن می شوند.
اهل فن می گویند با نمایش عمومی فلم در چین ،دیگر
کشور یزرگ دیگری نمانده که این اکشن ماجراجویانه
بتواند در آن فروش باالیی داشته باشد.
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متیو مک کانهی بازیگر برنده اســکار با فلم جدیدش
ن آن میگذرد ،تاکنون تنها فروشــی
که پنج روز از اکرا 
 ۲۷۳۰دالری را ثبت کرده است.
متیو مک کانهی و نائومی واتس در فلمی به کارگردانی
گاس ون ســنت کارگردان نامزد اســکار ،نتوانستند
موفقیتی کســب کننــد .این فلم با عنــوان «دریای
درختان» با نهایت ناتوانــی تنها موفق به فروش ۲۷۳۰
دالر در  ۵روزی که از اکران آن در آمریکا میگذرد ،شد.
این در حالی اســت که این فلم بــا بودجه  ۲۵میلیون
دالری ساخته شد .داستان این فلم که سال پیش ساخته
شــد ،در جنگل اوکیگاهارا در جاپان و زیر کوه فوجی
میگذرد که به عنوان «جنگل خودکشــی» شــناخته
میشود و بســیاری از آدمهایی که قصد پایان دادن به
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 بازی با کلمات
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اهتزاز ـ بخیــه ـ پرتگاه ـ تخلف ـ ثایر ـ جنگنده ـ چلیپا ـ حادثه ـ خزانه ـ
درایت ـ ذرات ـ راســتگو ـ زرکوب ـ ژاندارم ـ سجاده ـ شاهتوت ـ صحرا ـ
ضربت ـ طبیب ـ ظریف ـ عوام ـ غصه ـ فلزات ـ قیام ـ کندو ـ گلزار ـ لوایح ـ
میراب ـ نهفته ـ وقایه ـ هم نمک ـ یاسمن.
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قصد ـ قاصــد ـ صدق ـ
صــادق ـ صداقت ـ صدر
ـ قدر ـ قــادر ـ قدرت ـ
صادر ـ در ـ رد ـ دار ـ دق
ـ صدارت ـ صدا ـ قدم ـ
صمد ـ مصدر ـ مرد ـ مراد
ـ مادر ـ مدت ـ مصادر ـ
مقدار ـ مقصد ـ مقاصد ـ
صد ـ دقت ـ صدام ـ دما ـ
مدار ـ مصداق

زندگیشان را داشــتند راهی آنجا میشوند.
سال  ۲۰۱۰تنها  ۵۴نفر به این منظور راهی این
جنگل شــدند .مک کانهی در این فلم در نقش
مرد تاجری ظاهر شده که به آنجا میرود و مرد
دیگری را مالقات میکنــد که نامش اک ئومی
است و کن واتانابه نقش او را بازی میکند .این
دو مرد پس از دیدار یکدیگر راهی سفری برای
خودشناسی میشوند.
این فلم که در جشــنواره کن اکران شــد در
فهرســت بخش رقابتی برای کسب نخل طالی
کن جای داشت ولی موفق به جلب نظر منتقدان
نشد.
«دریای درختان» در قالب فلمی معمایی درام برمبنای
فلمنامه کریس اسپارلینگ ساخته شده و کیتی اسلتون
و جوردن گاورایس دیگر بازیگرانی هســتند که در این
فلم ایفای نقش میکنند .در این فلم مککانهی در نقش
آرتور شهروند آمریکایی بازی کرده که به خودکشی فکر
میکند ،او به این منظور راهی جنگل خودکشی معروف
به «دریای درختان» میشود که یک جنگل اسرارآمیز
پایین کوه فوجی در جاپان اســت ،آرتور که بهترین جا
را برای مردن پیدا کرده اســت با مردی جاپانی برخورد
میکند که او هم افسرده است و قصد خودکشی دارد.
این فلم به تازگــی با نقدهای جدیدی که دریافت کرده
تنها موفق به کسب امتیاز ۹درصدی از منتقدان سایت
سینمایی راتن تومیتوز شده است.

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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فلم جدید متیو مک کانهی تنها
 ۲۰۰۰دالر فروخت!

 بازی با اعداد

2180

«ایستوود» همچنین درباره فرآیند ساخت فلم جدیدش
نیز گفت :مــن این فلم را به روش خــودم کارگردانی
کردم .فقط نیاز است که به گرایشات رایج در فلمسازی
توجه نکنید و راه خودتان را بروید .متاسفانه در صنعت
فلمسازی همه دوست دارند ،جدیدترین چیزها را کپی
کنند و من خوششــانس بودم کــه از این کار اجتناب
کردم .این فوقالعاده است که شــما در جایگاهی قرار
داشته باشــید که بتوانید کاری را که میخواهید ،انجام
دهید.
ایــن بازیگر و کارگردان آمریکایی در ســال  ،۱۹۹۲با
ساخت فلم «نابخشوده» که وسترنی متفاوت بود نه تنها
جایزه گلدن گلوب را برای بهترین کارگردانی کســب
کرد ،بلکه سه جایزه مهم اســکار شامل جایزه بهترین
کارگردانی ،بهترین فلم و اسکار نقش مکمل مرد را نیز
به خانه برد.
وی در ســال  ۲۰۰۴نیز با فلم «عزیز میلیون دالری» به
موفقیت بزرگ دیگری رســید و چندین جایزه از جمله
اســکار بهترین فلم و بهترین کارگردانی را به کارنامه
سینمایی خود افزود.
فلم «تک تیرانداز آمریکایی» آخرین فلم «ایســتوود»
پیش از «سالی» بود که در جوایز اسکار  2014در شش
بخش از جمله بهترین فلم نامزد اسکار بود.
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میزان

حمل

از طرف دوســتان خبر جالبي به دســت مي آوريد .البته كمي غير
عادي است اما باعث مي شود در موردش فكر كنيد.

ثور

بهتر است به سالمتی جســمانی تان بیشتر توجه کنید .زیرا امروز
زودتر از همیشه خسته می شــوید  .اص ً
ال خودتان را خسته نکنید
و به خودتان فشار نیاورید .اکنون زمان خوبی برای کمک گرفتن از
دیگران است.

جوزا

زمانيكه با شرايط غير ممكن يا افراد غير منطقي روبه رو مي شويد
بهترين روش مواجه شدن با آنها توجه به كارهاي عملي است شايد
به خودي خودشان به تنهايي جالب نباشند ،اما زماني كه به آن نياز
داريد ،احساس خوبي به شما دست مي دهد.

سرطان

مراقب باشــید چرا که امروز همه چیز را جدی می گیرید و فوری
به فکر فرو میروید .ممکن اســت راجع به موضوعی نگران و این
نگرانی افکار شــما را تحت تأثیر قرار داده است و یا اینکه تنها
نسبت به بقیه موارد بیش از گذشته حساس شوید.

عقرب

امروز نقشــه های شما خراب می شوند .اما در این شرایط به جای
اینکه از خرابی آنهــا جلوگیری کنید ،خرابتر میکنید .نتیجه آن
این است که خودتان را بیشتر از هر کس دیگری ناراحت میکنید.
شرایط را آرام کنید و در این صورت همه را خوشحال خواهید کرد.

قوس

مســؤوليتها و وظايف خاصي كه شــما متقبل شدهايد به توجه
خاصي نياز دارند .نياز به گفتن نيست كه چيزهاي بهتري هستند
كه شــما ترجيح ميدهيد انجام دهيد و گرچه توسط آن نيازها
وظايف احســاس ميكنيد دست و پايتان بسته ميشود ولي آن
همت و لطف را داريد كه اول آنچه از شــما انتظار ميرود را بدون
خم به ابرو آوردن انجام دهيد.

می توانید در انتظار یک سفر کوتاه باشید ،مخصوص ًا سفری خوشحال
کننده .شاید کمی دیرتر به مقصد برسید اما وقتی آن قدر در راه به
شما خوش می گذرد چه عجله ای برای رسیدن دارید؟

جدی

امروز زمان زيادي طول نمي كشــد كه شما مردم را برآشفته كرده و
لحظاتي پر از اضطراب و ناهماهنگي ميآفرينيد ،بيشتر ،موضوعاتي
كه مربوط به پول و حســادت ميشوند ،حایز اهميت هستند و شما
ممكن اســت تصميم بگيريد به جاي اينكه وارد اين بحثها شويد،
راه خود را پيش بگيريد.

دلو

اسد

سنبله

مراقب باشــید،امروز حساس تر از همیشه هستید و اتفاقات بر شما
تأثیر میگذارند .شاید دیگران شما را ناراحت کنند .بهتر است زیاد
با دیگران رفت و آمد نکنیــد تا از این حال و هوا بیرون بیایید .اگر
خانه را مرتب کنید ،سرحالتر میشوید.

يكي از نقشــه هايتان به راحتي و خوبي در حال انجام مي باشد.
فع ً
ال نميخواهيد كه كســي در رابطه با آن چيزي بداند ،اما كسي
كه شما را بهتر از خودتان مي شناسد حتم ًا حدس مي زند.
اگر دیروز احســاس بدبینی و افسردگی و دلتنگی داشته اید اکنون
شــعاعی از نور در زندگیتان میبینید؛ زیرا همیشــه در سختی و
ناراحتی قسمت خوشحال کننده ای هم وجود دارد.

حوت

بعضی از معیارها و انتظارات شما می تواند به ناامیدی منجر شود.
اگر کسی در دور شــما لجوج و نامهربان بود از او فاصله بگیرید.
اکنون در آستانه نایل شدن به چند هدف بلند مدت تان هستید و
به هیچ کسی از اطرافیان که به اطمینان شما ضربه بزند.
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 شطرنج 		
نوبت مهره های سفید است ،شما باید با
دو حرکت مهره سیاه را مات کنید.
8
7
6
5
4
3
2
1
H

G

F

E

D

 جواب شطرنج 2414
سرباز را در خانه  B 4حرکت دهید.
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 ۲۰کشور فلمهایشان را به
اسکار  ۲۰۱۷معرفی کردند

با انتخاب نمایندگان پنج کشــور دیگر برای اسکار خارجی
زبان ،تاکنون نمایندگان  ۲۰کشور به اسکار معرفی شدهاند.
پنج کشور چین ،هانگ کانگ ،ارمنستان ،صربستان و تونس
جدیدترین کشورهایی هســتند که ظرف یکی دو روز اخیر
نمایندگان خــود را برای رقابت بخش خارجی زبان اســکار
معرفی کردهاند.
چین با «لطفا پنجرهات را باز کن» ســاخته جیانگ لئو راهی
بخش فلم خارجیزبان آکادمی اسکار میشود .این فلم درباره
یک دختر چینی و مردی ســالخورده است که به هم نزدیک
میشوند.
هانگ کانگ با فلمی جنایی با عنوان «بندری برای صدا زدن»
ساخته فیلیپ یانگ به اسکار چشــم دوخته است .این فلم
برمبنای داستانی واقعی قتل دختری  ۱۶ساله ساخته شده و ۶
جایزه از جشنواره هانگکانگ برده است.
ارمنســتان با «زمینلرزه» ساخته ساریک آندراسیان به این
بخش میرود .این فلم زمینلرزه دســمبر  ۱۹۸۸در شــمال
ارمنستان را تصویر کرده است و دو مرد روسی و آمریکایی در
مرکز این داستان جای دارند که قصد دارند به آسیبدیدگان
کمک کننند.
صربستان با «خاطرات راننده قطار» ساخته میلوشا رادوویکا
به اسکار میرود .ایلیا راننده قطاری است که موجب مرگ ۲۸
نفر با قطار شده و این سابقه در آینده فرزندش که او هم شغل
پدر را دنبالکرده ،تاثیر دارد.
تونس با فلم «گل حلب» ساخته رضا الباهی راهی اسکار شده
است .مادر که برای برگرداندن پسرش از مسیری که انتخاب
کرده به سرزمینهایی میرود که در اختیاز داعشیهاست در
مرکز این فلم قرار داد.
سویدن ،مصر ،بوســنیا و هرزگوین ،هنگری ،کوریای جنوبی،
آلمان ،عربســتان ،کرواســی ،بلجیم ،اســترالیا ،رومانیا،
گرجستان ،کیوبا ،ونزوئال و ســوییس کشورایی هستند که
تاکنون نمایندگان خــود را برای اســکار انتخاب و معرفی
کردهاند .کشورهای مختلف تا سوم اکتبر  ۲۰۱۶وقت دارند تا
نامزدهای خود را انتخاب کنند.

الیور توییست ،دختر میشود!

اقتبــاس مدرنی از رمان «الیور توییســت» چارلز دیکنز در
تلویزیون دیده میشــود« .ورایتی» نوشت :رمان کالسیک
«الیور توییســت» ،از معروفترین کارهای «چارلز دیکنز» با
حال و هوایی مدرن راهی تلویزیون میشود.
شبکه «ان.بی.سی» اعالم کرد :روایتی مدرن از داستان قرن
نوزدهمی «دیکنز» به زودی در قالب یک سریال به روی آنتن
میرود .نقش اصلی این سریال را به جای «الیور» ،یک دختر
ایفا میکند که حس ارتبــاط خانوادگی را در میان عدهای از
افراد طردشده پیدا میکند .گروهی که آنها تشکیل میدهند
با استفاده از مهارتهای منحصربهفرد خود ،از مجرمان پولدار
سوءاستفاده میکنند.
«چاد دامیانی» و «جی.پی الوین» تیم نویســندگی فلمنامه
این ســریال جدید هســتند کــه در کار تهیهکنندگی هم
«جوئل ســیلور» و «رادنی فرل» را همراهی میکنند .نام این
پروژه «توییست» اســت و هنوز جزییات بیشتری درباره آن
اعالم نشده اســت« .چارلز دیکنز» برجستهترین رماننویس
انگلیســی عصر ویکتوریا و یک فعال اجتماعی توانمند بود.
«جیمز جویس» نویســنده سرشــناس «اولیس» و «بیداری
فینگانها» او را از «شکســپیر» به این سو« ،تأثیرگذارترین
نویسنده در زبان انگلیسی» دانستهاست.
داستانســرایی ،نثر قوی و خلق شخصیتهای به یادماندنی
را مهمترین ویژگیهای کتابهــای «دیکنز» میدانند .این
نویسنده انگلیسی در طول زندگی خود ،شهرت جهانی داشت
و رمانهای او تاکنون بارها مورد اقتباس سینمایی ،تلویزیونی
و نمایشــی قرار گرفته اســت .از معروفترین آثار او میتوان
«دیوید کاپرفیلد»« ،آرزوهای بزرگ»« ،الیور توییســت» و
«داستان دو شهر» را نام برد

نمایش اولین مجموعه آثار
«شکسپیر»

اولین مجموعــه کامل آثار «شکســپیر» بــه زودی برای
نخستینبار به نمایش درمیآید.
«تلگراف» نوشت :در چهارصدمین سالگرد درگذشت «ویلیام
شکسپیر» نمایشــنامهنویس بزرگ انگلیسی ،اولین مجموعه
آثار چاپشده او که بسیار نادر و ارزشمند است ،در دانشگاه
«لیدز» یورکشایر نمایش داده میشود.
این کتاب کمیاب ســال  ۱۶۲۳به چاپ رسید .لرد «برادنتون»
از ویکفیلد گردآوریکننده این مجموعه بود که هفت ســال
پیش از چاپ این اثر درگذشت.
این نمایشگاه از امروز آغاز میشود و به طور ویژه به تاریخچه
ارتباط این نویسنده و شاعر نامدار با یورکشایر میپردازد.
»ویلیام شکسپیر» متولد سال  ۱۵۶۴بود .اولین آثار منسوب
به او از سال  ۱۵۹۲به دســت آمدهاند« .شکسپیر» در طول
عمر خود  ۳۸نمایشنامه در ژانرهای کمدی ،تراژدی ،تاریخی
و ...به نگارش درآورد که از جملــه مهمترین آنها میتوان
به »مکبث»« ،هملت»« ،رویای نیمهشــب تابستان»« ،هنری
پنجم»« ،طوفان»« ،شب دوازدهم» و «اتللو» اشاره کرد.
کلماتــی همچــون تــرور ( ، )Assassinationاعتیــاد
ق خــواب
( ،)Addictionبخشــنده( )Generousو اتــا 
( )Bedroomدر زبان انگلیســی برای اولینبار در آثار این
نویسنده دیده شد« .شکســپیر» غیر از نویسندگی ،در آثار
نمایشــی هم بازیگــری میکرد و در ســالن تئاتر «گلوب»
ســهامدار بود .او  ۲۳اپریل ســال  ۱۶۱۶در سن  ۵۲سالگی
درگذشت

تراویس فیمل سارق پول
های ریچارد نیکسن

تراویــس فیمل بازیگر جوان ســینما که بــا درام تاریخی
«وارکرافت» مشهور شده ،در «پیدا کردن استیو مک کوئین»
بازی می کند .برعکس نام فلم داســتان آن هیچ ارتباطی با
ستاره سرشناس دهه هفتاد میالدی سینما ندارد.
اما داستان این اکشن دلهره آور ،در دهه هفتاد میالدی رخ می
دهد و براســاس یک ماجرای پرسروصدای واقعی ساخته می
شود .فورست ویتاکر ،ویلیام فینچر و کیت بوسورث هم دیگر
بازیگران فلم هستند ،که امر کارگردانی آن را مارک استیون
جانسن به عهده دارد.
داستان «پیدا کردن استیو مک کوئین» در باره سرقتی است
که از آن ،به عنوان بزرگ ترین سرقت تاریخ آمریکا اسم می
برند .خط محوری فلم نامه در بــاره چند نفر از اهالی اوهایو
است که تالش کردند  30میلیون دالر را از سرمایه خصوصی
متعلق به ریچارد نیکسن بدزدند.
این ســرقت جنجال برانگیز از رئیس جمهور وقت آمریکا در
ســال  ،1972با اخاذی و حق الســکوت همراه بود و البته به
نتیجه ای نرسید .به نوشته هالیوود ریپورتر ،کار فلم برداری
این درام پرتنش ماه آینده آغاز می شــود و آتالنتا ،لوکیشن
اصلی آن خواهد بود .با توجه به شهرت تراویس فیمل ،تهیه
کنندگان فلم امیدوارتد محصول مستقل آن ها ،فروش خوبی
هم در جدول گیشه نمایش سینماها کند.
«وارکرافت» اوایل فصل تابســتان به روی پرده ســینماهای
جهان رفت .این فلم داستان تالش یک قوم بدوی برای ادامه
حیات را به تصویر می کشید.

