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October 24 ,2016

بازگشت «شجاع دل» سینمای جهان
با يک فيلم جديد

وین دیزل:این فلم در اسکار

غوغامیکند

ون دیزل :بیلی لین یکی از بهترین فلم هایی است که
بازی کردم و مطمئنم در اســکار غوغا می کند و این را
خودتان می بینید.
ون دیزل بازیگر مطرح فلم های اکشن سینمای هالیوود
از شانس باالی دریافت اسکار برای فلم «سریع و خشن
 »8خبر داد.
دیزل در گفت و گو با یک برنامه تلویزیونی گفت :فکر
می کنم «ســریع و خشــن  »8به کارگردانی «اف اف
گری» بتواند اســکار را از آن خود نماید .او کارگردان
خوبی بوده و به کار خودش مسلط است.
وی ادامه داد :نسخه قبلی فلم با انتقادات زیادی روبرو
بود و ما حــق خودمان را نگرفتیم ولی مطمئنم در این

مل گیبســون بازیگر و کارگردان مشهور آمریکایی
که در استرالیا رشد کرد و مشهور شد و پس از آن به
هالیوود ورود کرد
پس از چند ســال خاموشی و کم تحرکی که محصول
«حاشیه»های زندگی او و بازتاب های منفی اعتقادات
اجتماعی و مذهبی او و مخالف خوانی برخی رســانه
هــای عمده غربی با وی بود ،بــا ارائه فلمی جدید به
نام « »HackSaw Ridgeبــه آن ایام رکود پایان
بخشیده و امیدوار به شــروعی نو و موفق در صنعت
سینما است.
خالق «شجاع دل» فلم درخشــان و  ۵اسکاری سال
 ۱۹۹۵و آثار خبرســاز دیگری چون «مصایب مسیح»
( )۲۰۰۳در فلم جدیدش با رویکردی مجدد به کارهای
فیچر و حادثه ای گذشته خود از دردسرهای اجتماعی
اخیرش دوری جسته و دوباره یک داستان گوی متبحر
نشان داده است Hack Saw .با تم عاطفی و در عین

حال خشن خود طی ماه نوامبر در سطح جهان اکران
عمومی می شــود اما صرف نظر از اینکه چه می گوید
و پیرامون چه مسایلی اســت ،به سبب ترسیم نقطه
بازگشــت گیبسون به صحنه اول ســینمای جهان از
اهمیت فراوانی برخوردار اســت و به همان میزان هم
توجه عمیقی به آن مبذول شده است.
گیبسون که با سه گانه «مد مکس» در سینمای استرالیا
و در نیمه اول دهه  ۱۹۸۰مشــهور شد ،در بدو ورود به
هالیــوود در فلم های پر ماجرای عادی ای شــرکت
می کرد ولی فروش فراوان یکی از آنها با نام آشــنای
«اسلحه مرگبار» که به قسمت چهارم هم کشیده شد.
او را به یک عامل مهم پولســازی در هالیوود تبدیل
کرد .این حسن به اضافه ســیمای خوش و کاریزمای
ویژه گیبسون به عنوان یک یاغی دوست داشتنی از او
چهره ای متفاوت ساخت و به جمع  ۱۰مرد اول هالیوود
رهنمون کرد.

ســری با بازی بازیگران و کارگردانی «گری» اتفاقات
خوبی می افتد.
او طی این مصاحبه بــه تبلیغ و معرفی فلم «راه رفتن
بیلی لین» پرداخت و گفت :این فلم بی نظیر اســت.
از نظــر من این فلم با توجه بــه درایت و هوش باالی
کارگردانش ساخته شده اســت« .بیلی لین» یکی از
بهترین فلم هایی اســت که بازی کردم و مطمئنم در
اسکار غوغا می کند و این را خودتان می بینید.
گفتنی است؛ «سریع  »8که نام تازه ای بر مجموعه فلم
های سریع و خشن اســت با بازی ون دیزل ،جیسون
استاتام ،دواین جانسون ،چارلیز ترون و هلن میرر 14
اپریل  2017اکران خواهد شد.

محبوبیت ترانه بدجنس جنت جکسون حضور«آل پاچینو» در یک فلم هندی!
به لطف دونالد ترامپ

کسی نمیداند جنت جکســون در انتخابات ریاست
جمهوری آمریکا از هیالری کلینتون طرفداری میکند
یا از دونالد ترامپ اما حداقل میشــود گفت که جنت
جکسون از دونالد ترامپ متشکر است.
به گزارش ســایت پخش ترانه اسپاتیفای ،در خواست
بــرای ترانه «بدجنــس» جنت جکســون افزایش
چشمگیری یافته است.
به نظر میرســد دلیل این محبوبیــت ناگهانی حمله
لفظی دونالد ترامپ به هیــاری کلینتون در آخرین
مناظره تلویزیونی این دو باشد (چهارشنبه گذشته).
آقای ترامپ هیــاری کلینتون را «زن بدجنس» لقب
داد و  ۲۴ساعت بعد از آن گوش دادن به ترانه بدجنس

جنت جکسون در ســایت اســپاتیفای  ٢٥٠درصد
افزایش یافت.
در این مناظره هیالری کلینتون در حال صحبت از این
بود که قصد دارد مالیــات ثروتمندان را افزایش دهد
و به اینکه آقای ترامپ در ســالهای اخیر احتمال به
دولت فدرال آمریکا مالیات نپرداخته اشاره کرد که در
پاسخ دونالد ترامپ زیر لب او را «زن بدجنس» خواند.
آقای ترامپ در حمالت شدید لفظی ید طوالیی دارد و
سه روز پیش روزنامه نیویورک تایمز فهرستی از ٢٧٩
شخص یا نهاد را که هدف حمالت لفظی دونالد ترامپ
قرار گرفتند ،منتشــر کرد (با ذکــر کلمه یا عبارت
توهین آمیز)( .بی بی سی)
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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
 27 کلمه :عالی

جواب هدف

مل گیبســون بازیگر و کارگردان مشهور آمریکایی
که در استرالیا رشد کرد و مشهور شد و پس از آن به
هالیوود ورود کرد
پس از چند ســال خاموشی و کم تحرکی که محصول
«حاشیه»های زندگی او و بازتاب های منفی اعتقادات
اجتماعی و مذهبی او و مخالف خوانی برخی رســانه
هــای عمده غربی با وی بود ،بــا ارائه فلمی جدید به
نام « »HackSaw Ridgeبــه آن ایام رکود پایان
بخشیده و امیدوار به شــروعی نو و موفق در صنعت
سینما است.
خالق «شجاع دل» فلم درخشــان و  ۵اسکاری سال
 ۱۹۹۵و آثار خبرســاز دیگری چون «مصایب مسیح»
( )۲۰۰۳در فلم جدیدش با رویکردی مجدد به کارهای
فیچر و حادثه ای گذشته خود از دردسرهای اجتماعی
اخیرش دوری جسته و دوباره یک داستان گوی متبحر
نشان داده است Hack Saw .با تم عاطفی و در عین

حال خشن خود طی ماه نوامبر در سطح جهان اکران
عمومی می شــود اما صرف نظر از اینکه چه می گوید
و پیرامون چه مسایلی اســت ،به سبب ترسیم نقطه
بازگشــت گیبسون به صحنه اول ســینمای جهان از
اهمیت فراوانی برخوردار اســت و به همان میزان هم
توجه عمیقی به آن مبذول شده است.
گیبسون که با سه گانه «مد مکس» در سینمای استرالیا
و در نیمه اول دهه  ۱۹۸۰مشــهور شد ،در بدو ورود به
هالیــوود در فلم های پر ماجرای عادی ای شــرکت
می کرد ولی فروش فراوان یکی از آنها با نام آشــنای
«اسلحه مرگبار» که به قسمت چهارم هم کشیده شد.
او را به یک عامل مهم پولســازی در هالیوود تبدیل
کرد .این حسن به اضافه ســیمای خوش و کاریزمای
ویژه گیبسون به عنوان یک یاغی دوست داشتنی از او
چهره ای متفاوت ساخت و به جمع  ۱۰مرد اول هالیوود
رهنمون کرد.
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حمل

اگر صادق باشــيد ،ديگران صداقت شما را تحسين ميكنند .اين بار
زيادي صداقت داشتهايد سعي كنيد دست از افراط برداريد.

ثور

عقرب

امروز زندگی اجتماعی شادتری نســبت به گذشته دارید و زندگی
عشــقی تان هم در حال تغییر اســت  .این موضوع به شما انگیزه
میدهد .اگر ســرگرمی خالقی دارید میتوانید در آینده نزدیک از
آن سود ببرید .چیزی که به آن نیاز دارید روزی آرام و ساکت است.

اگر اخیــرا ً با خودتان تنها نبودهاید ،امروز ســعی کنید جایی را
برای تنهاییتان فراهــم کنید .اگر میخواهید انرژیتان را دوباره
به دست آورید این کار بسیار خوب است .سعی کنید به چیزهای
مثبت فکر کنید .

به شدت تمايل داريد از يك موضوع خشن پرهيز كنيد و هيچكس
هم شما را مقصر نميداند اما الزم هم نيست نگران باشيد و اضطراب
پيدا كنيد .تا زماني كه با اين افراد بداخالق و گستاخ روراست باشيد
الزم نيست نگران چيزي باشيد.

زمان هايي پيش مي آيد كه مردم رفتار شــما را اشتباه برداشت
مي كنند و امروز از آن روزهاست .ممكن است ديگران فكر كنند
كه شــما به احساسات و افكارشان اهميتي نمي دهيد كه در واقع
اينطور نيست .اگر هم كام ً
ال غرق در كاري كه انجام مي دهيد شده
ايد آنها شما را متهم به توجه نكردن به خود مي كنند.

جوزا

سرطان

امروز دوســتان نزدیک بیشــتر از اعضای خانواده همراهان خوبی
هستند.آنقدر نگرانی و اضطراب دارید که نمیتوانید از در کنار برادر
و خواهر بودن نهایت لــذت را ببرید .اگر می توانید آنها را به حال
خودشان بگذارید تا خودشان مشکلشان را حل کنند.

اسد

قوس

جدی

امــروز در مورد پولي كه با زحمت آن را به دســت آوردهايد بي
احتياط هستيد؛ بنابراين مراقب باشيد كه چيزي را كه الزم نداريد
بيخودي نخريد .اما اگر به نصيحت من گوش ندهيد حتم ًا چيزي
ال به دردتان نميخورد.
ميخريد كه اص ً

دلو

شخصي امروز رازي را براي شــما بازگو خواهد كرد كه انتظار دارد
ي خواهد كه با او
همانند زندگيتان ،از آن محافظت كنيد .هم چنين م 
آن همدردي و همفكري الزم را بكنيد .در عوض ،شما از بيان مطالبي
كه تا به حال بازگو نكرده بوديد ،احساس رضايت كرده و خوشحاليد
كه آن را با شنوندهاي دلسوز و همفكر در ميان گذاشتهايد.

واقع ًا از این که آزادانه برای خوشگذرانی خود و دوستان پول خرج
کنید لذت می برید .تأکید میشود که امروز روزی ایدهآل برای دور
هم جمع شدن با دوستان صمیمی اســت؛ زیرا از معاشرت با آنها
لذت میبرید و از اینکه در کنارتان هستند احساس رضایت خاطر
پیدا می کنید.

اگر برای موفقیت در کاری برنامه ریزی میکنید ،نگران هستید که
آیا همه چیز طبق برنامه پیش میرود .اگر مدت زیادی اســت که با
دوستان بیرون نرفتهاید با آنها قرار بگذارید و با هم بیرون بروید.

اینطور نیست که من شــما را به حماقت یا مستی دعوت کنم اما
بایســتی کارهای مشکل و روزمره تان را کنار بگذارید .شما اگر با
تمام وجود هم کار کنید .به جز ســردرگمی و اضطراب خاتمهای
نخواهید داشت.

سنبله

حوت

یک عضو آکادمی نوبل در سویدن از رفتار ‹متکبرانه و زشت›
باب دیلن ،برنده جایزه نوبل ادبی امسال در مورد سکوتش در
مورد این جایزه به شدت انتقاد کرده است.
باب دیلن اولین ترانهسرایی است که برنده جایزه نوبل ادبیات
میشود .کمیته نوبل باب دیلن را «شاعری بزرگ» خوانده و از
او به خاطر «بیان شاعرانه نو» تقدیر کرده بود.
بــاب دیلن تا کنون به هیچ یــک از تماسهای آکادمی نوبل
پاســخ نداده اســت .اهدا جایزه نوبل ادبیات به باب دیلن با
واکنشهای مختلفی روبهرو شد .شماری از آن استقبال کرده
و برخی نیز از آن به شــدت انتقاد کردند .آقای دیلن از زمان
اعالم نامش به عنوان برنده نوبل ادبیات سکوت کرده و از هر
گونه اظهارنظری خودداری کرده است .او در روز اعالم نامش
به عنوان برنده نوبل ادبیات در الس وگاس کنسرت داشت ،اما
هیچ اشارهای به این مساله نکرد .شماری از رسانهها گفتند که
او عنوان برنده جایزه نوبل ادبیات را از سایت خود حذف کرده
است .پر واتسبرگ ،نویســنده سویدنی و عضو آکادمی نوبل
به تلویزیون دولتی ســویدن گفته است که رفتار آقای دیلن
«پرنخوت و زشت» است
برندگان جایزه نوبل دهم دســمبر به ضیافت کارل گوستاف
شانزدهم ،پادشاه ســویدن دعوت میشوند و برای حاضران
سخنرانی میکنند .هنوز معلوم نیست که ایا آقای دیلن به این
مراسم میرود یا نه( .بی بی سی)

کالین فرث بازیگر دارنده
اسکار به «بازگشت مری
پاپینز» پیوست

فلمبرداری فلم سینمایی «بازگشت مری پاپینز» به کارگردانی
«راب مارشال» و با بازی «امیلی بلونت» کلید خورد.
،کالین فرث بازیگر مطرح و دارنده اســکار سینمای هالیوود
برای بازی در فلم «ســخنرانی پادشاه» ،در نقش مقابل امیلی
بلونت به جمع بازیگران فلم «بازگشت مری پاپینز» پیوست.
این فلم به کارگردانی راب مارشال ادامه ای بر نسخه اول فلم
«مری پاپینز» ســاخته رابرت استیونسون است که با تکمیل
تیم بازیگران فلمبرداری خود را آغاز می نماید.
«مری پاپینز» محصول موزیکال ســال  1964کمپانی دیزنی
است که این بار نیز توسط همان کمپانی تولید می شود.
در این فلم کالین فرث نقــش ویلیام ویلکینز ،رئیس جمهور
محبوب و با وفایی را بازی می کند کــه با مری پاپینز روبرو
می شود« .بازگشت مری پاپینز»  25سال بعد از نسخه اولیه
را روایــت می کند که در ان هر دو کودک بزرگ شــده اند و
زندگی آنها روایت خواهد شد .فلمنامه این اثر را دیوید مگی
نامزد اسکار فلمنامه نویسی بر اساس رمان مری پاپینز نوشته
و مارک شیمن در فلمنامه نویسی وی را یاری کرده است.
در این کمــدی خانوادگیکالین فرث ،امیلــی بلونت ،مریل
اســتریپ ،و مانوئل میراندا به ایفای نقش پرداخته اند .قرار
است نسخه دوم مری پاپینز  25دسامبر  2018اکران خود در
سینماهای امریکای شمالی را آغاز نماید.

بعد از یازده سال ،هنوز
برایم تحفه تولد می فرستد

رابطه پدر و دختری فلم جنگ دنیاها همچنان ادامه دارد.
داکوتا فاننیگ ،هنرپیشــه جوان هالیوودی که از کودکی در
هالیوود به شهرت رسیده اســت ،در تازه ترین مصاحبه اش
گفته رابطه پدر و دختری فلــم /War of The Worlds
جنگ دنیاها به کارگردانی استیون اسپیلبرگ همچنان میان
او و تام کروز وجود دارد.
داکوتا فانینگ که حاال  22سال دارد درباره تام کروز گفته او
از یازده سالگی ،هر سال برای تولدش هدیه می فرستد .داکوتا

که عاشق کفش است می گوید تام کروز درست مثل شخصیت
هایی که در ســینما بازی می کند ،سرشار از انرژی و مهربانی
است و یازده سال است تولد داکوتا را که در فلم جنگ دنیاها،
نقش دختر کروز را بازی می کرد ،از یاد نبرده است.

میزان

ســتارگان میگویند که امروز شما بســیار جذاب و خوش زبان
شدهاید ،پس از این اســتعدادهای خوبتان در راههایی مناسب
استفاده کنید .ســعی کنید با هر کسی که می خواهید بر روی او
تأثیر بگذراید .صحبت کنید چرا که به زودی تأثیری عالی بر وی
خواهید گذاشت.

عضو آکادمی نوبل از
رفتار متکبرانه و زشت
باب دیلن انتقاد کرد
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نوبت مهره های سفید است ،شما باید با
دو حرکت مهره سیاه را مات کنید.
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نخستین تریلر فلم «لوگان»
منتشر شد

نخستین تریلر فلم لوگان توسط شرکت فاکس منتشر شد و
این اثر سینمایی ،سومین فلم از مجموعه « ُول ِورین» است.
کارگردانی این اثر بر عهده «جیمز مانگلد» خواهد بود و «هاگ
جکمن» نیز در آن به ایفای نقش خواهد پرداخت .شــخصیت
اصلی همانند فلم های قبلی نیســت و عالوه بر پیر شــدن،
توانایی شفا بخشی اش نیز کاهش یافته است.
این مجموعه بر اســاس داســتان های «مارک میلر» ساخته
شده است .ویدیوی منتشر شــده ،اخباری که در گزارشات
قبلی منتشر شده بود را تایید می کند .در تریلر منتشر شده،
دختری اســرارآمیز نیز دیده می شود که ظاهرا بسیار شبیه
به لوگان است .در نظر داشــته باشید که تریلر منتشر شده،
بیشتر شــبیه به تیزر است و تنها به عناصر اصلی فلم اشاره
می کند .آن چه در ویدیو به تصویر کشــیده می شود ،می
تواند امیدهای هواداران برای دیــدن فلمی با تِم « ُول ِورین»
را زنده نگه دارد« .لوگان» سوم مارچ سال آینده میالدی در
سینماها اکران خواهد شد.

