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October 31 ,2016

پنجمین فلم از سری
رمبو بدون حضور
سیلوستر استالونه

به نظر می رسد تالش «سیلوستر استالونه» برای بازی در
پنجمین اثر از سری رمبو به جایی نخواهد رسید .عوامل
این فلم قصد دارند همانند مجموعه «جیمز باند» بازیگر
دیگری را وارد این سری کنند.
«رمبو :خون جدید» اثری است که به عنوان جدیدترین
عضو این سری اکشن شناخته خواهد شد.
کمپانی های « »Nu Image/Millenniumساخت آن
را بر عهده خواهند داشــت .کارگردان و نویسنده نیز
مشخص هســتند« .بروس مک الرن» و «آریل ورومن»
با همکاری یکدیگر فلم جدید را خواهند ســاخت .قرار
است بازیگری جوان تر جای استالونه را بگیرد؛ بنابراین
فلم سرنوشت مشــابهی با سری جیمز باند پیدا خواهد
نمود.
شــخصیت رمبو نخســتین بار در فلم «اولین خون» به
کارگردانی «دیوید مو ِرل» شکل گرفت .بازیگر سرشناس
هالیوود با فلم «اولین خون :بخش دوم» بازگشت خود را
جشــن گرفت و بعد از آن نیز دو فلم دیگر از مجموعه را
بازی کرد.
جدیدترین عضو رمبو به سال  ۲۰۰۸تعلق دارد.
اســتالونه به خاطر بازی نقش بالبوئــا در فلم «عقیده»
( )Creedبرای دریافت جوایز متعددی کاندید شــد و
توانست گلدن گلوب را از آن خود کند.

چه کسی شانس بیشتری برای میزبانی اسکار دارد
در حالی که آکادمی اسکار هنوز مجری مراسم اسکار
ســال  ۲۰۱۷را تعیین نکرده یک نظرسنجی از مردم
مشــخص کرده که آنها عالقه زیــادی به هیو جکمن
دارند.
در حالی که آکادمی اسکار هنوز مجری مراسم اسکار
ســال  ۲۰۱۷را تعیین نکرده ،نتیجه یک نظرسنجی از
عالقه مردم پرده برداشته و در عین حال پاسخ کریس
راک نیز تکلیف بخشی از نظرها را روشن کرده است.
وی که به تازگی در کنفرانســی در نیویورک در پنلی
به بررســی تفاوت بین کمدی بــزرگ و درام بزرگ
پرداخت ،پس از این پنل در پاسخ به اینکه آیا تمایل
دارد درصورت ارایه پیشنهاد از سوی آکامی بار دیگر
میزبانی اســکار را برعهده بگیرد ،پاسخ داد :باید فرد
دیگری این کار را انجام دهد.
کریس راک افزود :آیا آنها هنوز تهیه کنندهای تعیین
کردهاند؟ من میتوانم تهیه کننده مراسم باشم.
در عین حال نظرســنجیای که اخیرا انجام شــده
نشان دهنده این است که بسیاری از مخاطبان اسکار
خواستار بازگشت هیو جکمن به صحنه مراسم اهدای
جوایز اسکار هستند .هیو جکمن که در مراسم اسکار
 ۲۰۰۹آواز خواند و مجری آمادهای برای اسکار بود بیش
از  ۶۳درصد آرا برای میزبانی را از یک نظرســنجی
کسب کرده است.
در این نظرسنجی او بســیار باالتر از الن دی جنرس
جای گرفت که دو بار میزبان مراسم در سالهای ۲۰۷
و  ۲۰۱۴شــده و حدود  ۱۵درصد آمار را کسب کرده

اســت .ووپی گلدبرگ با چهار بار میزبانی اسکار در
سالهای  ۱۹۹۹ ،۱۹۹۶ ،۱۹۹۴و  ۲۰۰۲تنها  ۵.۴درصد
آرا را کسب کرد .در عین حال گفته شده رابرت داونی
جونیور و ریکی گراویس میتوانند گزینههای مناسبی
برای میزبانی اســکار باشــند و باوجود اولین تجربه،
موافقان زیادی برای این کار دارند.
بیلی کریســتال با  ۹بار میزبانی اسکار در سالهای
 ۲۰۰۴ ، ۲۰۰۰ ،۱۹۹۸ ،۱۹۹۷ ،۱۹۹۳ ،۱۹۹۲ ،۱۹۹۱ ،۱۹۹۰و
 ۲۰۱۲بیشترین میزبانی برای اسکار را در اختیار داشته

است .در سالهای اخیر کریس راک میزبان سال ،۲۰۱۶
نیل پاتریک هریس میزبان ســال  ،۲۰۱۵الن دی جنرس
میزبان سال  ،۲۰۱۴ست مک فارلین میزبان سال ،۲۰۱۳
بیلی کریستال میزبان ســال  ، ۲۰۱۲جیمز فرانکو و آن
هاتاوی میزبان سال  ۲۰۱۱و استیو مارتین و آلک بالدوین
به صورت مشترک میزبان سال  ۲۰۱۰بودهاند.
این نخســتین باری است که در اواخر ماه اکتبر آکادمی
اســکار هنوز تهیه کننده و میزبان مراســم را انتخاب
نکرده است.

ستارگان سینمای

حراجاثر۵۰میلیوندالرینقاش«جیغ»

«ســاتبی» یک اثر نقاشــی از «ادوارد مونک» را که
پیشبینی میشود بیش از  ۵۰میلیون دالر ارزش داشته
باشد ،در حراجی آینده خود عرضه میکند« .سیبیسی»
نوشت« :دخترها روی پل» نام تابلوی نقاشی از «ادوارد
مونک» ـ هنرمند سرشناس ناروژی ـ است که بهزودی
در حراجی هنرهای مدرن و امپرسیونیســت «ساتبی»

به فروش میرسد .پیشبینی میشــود کار سال ۱۹۰۲
خالق نقاشــی «جیغ» به قیمت  ۵۰میلیون دالر (بیش
از  ۴۵میلیون یورو) به فروش برســد .این اثر که چند
دختر ایستاده روی یک پل را در فضایی روستایی نشان
میدهد ۱۴ ،نوامبر در شــعبه «نیویورک» ساتبی چوب
حراج میخورد« .دخترها روی پل» سال  ۱۹۹۶به قیمت
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 بازی با اعداد

حروف زیــر را ترکیب
نمــوده و کلماتــی را
بســازید کــه در آنها
الزام ًا حرف وسط جدول
وجود داشته باشد.
 6 کلمه :خوب
 12 کلمه :متوسط
 17 کلمه :عالی

جواب سودوکو شماره
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پند ـ پــدر ـ پر ـ پرنده ـ
پرده ـ پینه ـ پیر ـ پری ـ
پهن ـ پناه ـ پناهی ـ پاره ـ
پا ـ پیاده ـ پدران ـ پیران ـ
پایه ـ پاینده.

 جواب بازی با اعداد
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جواب هدف

هفت میلیون و  ۷۰۰هزار دالر و ســال  ۲۰۰۸به قیمت ۳۰
میلیون و  ۸۰۰هزار دالر به فروش رســید .هر دو قیم 
ت
در زمان خود ،رکــوردی برای کارهای هنری «مونک» به
حساب میآمدند« .جیغ» مشهورترین تابلوی «مونک»
روز دوم می سال  ۲۰۱۲به قیمت  ۱۱۹میلیون و  ۹۰۰هزار
دالر ( ۱۰۰میلیون یورو) در حراجی «ساتبی» خریداری شد
و عنوان گرانقیمتترین اثر هنری جهان در آن زمان را
به خود اختصاص داد .این رکورد از آن زمان تا کنون چهار
بار شکسته شــده است .لقب گرانقیمتترین اثر هنری
آن «زنان الجزایر» یکی از تابلوهای
دنیا در حال حاضر از ِ
«پابلو پیکاســو» بنیانگذار ســبک کوبیسم است .این
نقاشی سال  ۲۰۱۵به قیمت  ۱۷۹میلیون و  ۴۰۰هزار دالر
(بیش از  ۱۶۰میلیون یورو) در شعبه نیویورک «کریستی»
به فروش رســید« .ادوارد مونک» نقاش برجسته نروژی
در سبک اکسپرسیونیســم بود .دوران کودکی او توأم
با فشــار و بیماری ،بر روحیاتش تأثیر زیادی گذاشــت.
«مونک» هنرمندی به شــدت «شخصی» بود که حال و
هوای او در آثارش در دورههای مختلف متجلی شــدهاند
.خودنگارههای او در دورههای گوناگون ،احوال روحیاش
را که غالبا ملتهب بود ،نمایان میکند .از مشــهورترین
نقاشیهای او چهار تابلوی مجموعه «جیغ» است« .ادوارد
مونک» چهار تابلوی «جیغ» را اواخر دهه  ۱۸۹۰میالدی و
در طول دهه اول قرن بیستم بهصورت رنگی و رشتهای از
طرحهای قلمی و زغالی به نقاشی کشید.

2540

بغض ستاره هالیوود
شکسته شد
فرش سرخ «بفتا »2016
در ِب ِورلی هیلز برگزار شد

هالیوود در انیمیشن

«آواز» همصدا میشوند

کمپانی یونیورســال محصــول تازه خــود را در قالب
انیمیشنی با حضور ســتارگان مطرح سینمای هالیوود
روانه بازار اکران می نماید.
کمپانی یونیورســال محصــول تازه خــود را در قالب
انیمیشنی با حضور ســتارگان مطرح سینمای هالیوود
روانه بازار اکران می نماید.
«آواز» نام انیمیشنی نوشته «گارث جنیننگ» است که
توسط وی کارگردانی نیز شــده است و  21دسمبر سال
 2017در امریکای شمالی اکران خواهد شد.
این انیمیشن به داستان کواالیی به نام «باستر موون» می
پردازد که پس از ورشکســتگی سالن اجرایش به دنبال
رونق دوباره آن اســت .وی برای دستیابی به این هدف
مســابقات آواز خواندن را بین حیوانات دیگر برگزار می
کند.
«متیو مک کانووی»« ،رییس وایتراســپون»« ،اسکارلت
یوهانســون»« ،جان کی ِریلی» و «سیت مک فارلن» در
این پروژه به صداپیشگی می پردازند« .گارث جنیننگ»
پیش از این انیمیشــن ،محصول موفق کمپانی دیزنی به
نام «آقای روباه شــگفت انگیز» را ساخته که با استقبال
گسترده از هنرمندان و منتقدین روبرو شد.

2739

2539

حمل

ثور

روابط اجتماعی و مسائل احساسی قدرتی دوباره می گیرند و شکوفا
میشوند .اتفاقات زیادی هست که میتوانید در انتظار آنها باشید.
بنابراین از زندگی لذت ببرید.

جوزا

اين قسمت از چارت شــما به خانه ،خانواده و مسایل ملكي مربوط
ميشود .اگر مشكلي اســت كه ميخواهيد آن را حل كنيد ،مانند
امضاء كردن يك قرارداد ،اكنون زمان خوبي است ،شروع كنيد.

سرطان

امروز شما میتوانید موقعیتتان را هم در زمینه محلی و هم از نظر
ذهنی بهبود دهید .ایدههایتان مورد تحســین قرار میگیرد .تنها
کاری که باید بکنید این است که آنها را بیان کنید.

اسد

امروز ســتارگان حاكم بر بخشــي از جدول شماست كه مربوط به
مسایل مالي اســت .اين تأكيدي دو چندان بر روي اين مطلب است
كه شــما نياز داريد .پولتان را پسانداز كنيد و در هر فرصتي آن را
خرج نكنيد.
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سنبله

دوست دارید گردش کنید .اکنون فرصتی دارید تا نقشههایتان را
عملی کنید .اعتماد به نفس و انرژی تــازه دارید .به جای اینکه در
خانه بنشــینید و منتظر اتفاقات جدید باشید بروید بیرون و فعال
باشید.

شخصی به شما به چشــم یک شخص مورد اعتماد نگاه میکند و
اصرار قلبی را برای شــما بازگو میکند ،این امر به شما کمی قوت
قلب و شــهامت میدهد .حاال ،قبل از اینکه اوضاع پیشتر برود
باید تصمیم بگیرید که آیا میخواهید پذیرای رازهای آنها باشید
یا خیر؟ .همچنین باید ببنید که آیا میتوانید این رازها را در قلب
خود نگه دارید و بروز ندهید.

عقرب

امروز شما میتوانید تمام مسایل احساسی را کنار بگذارید و راه
جدیدی را آغاز کنید .شاید به این عقیده رسیدهاید که میتوانید
به جای آنها چیزهای دیگری را جانشین کنید.

قوس

روش پر صداقت و بيتعارف بودن شــما امروز بايد كمي كنترول
شود .سنجيده عمل كردن امروز شما را راحتتر به هدفهايتان
نزديك ميكند.

جدی

امــروز فرصتي داريد تــا تمام ناراحتيهاي چنــد روز اخير را
فراموش كنيد .گاهي اوقات شوخ طبعي از عذرخواهي خيلي بهتر
است واگر تصميم داريد كه عذرخواهي كنيد سعي كنيد اين كار
را با وقار انجام دهيد.

دلو

اگر امروز بتوانیــد بیش از آنکه صحبت کنید فکر کنید این کار از
بسیاری از مشکالت و دعواها جلوگیری میکند ،اما این کار گفتنش
راحتتر از انجامش میباشد .برای شروع ایدهها به ذهنتان هجوم
میآورند بنابراین ســریع عمل کنید؛ زیرا به حافظه سپردن آنها
مشکل خواهد بود و در نتیجه قبل از اینکه بدانید چه میخواهید
بگویید شروع به صحبت میکنید.

حوت

«تام هاردی» نقش «آل
کاپون» را بازی میکند

«تام هاردی» بازیگر انگلیسی برای بازی در نقش «آل کاپون»
تبهکار معروف و بدنام آمریکایی انتخاب شد.
به نقل از ورایتی ،فلم جدید «فونــزو» به کارگردانی «جاش
ترنک» که به زندگی «آل کاپــون» از معروفترین تبهکاران
آمریکایی و سردمدار جرائم ســازمان یافته میپردازد« ،تام
هاردی» بازیگر  39ساله هالیوودی بازیگر نقش اصلیاش شد.
این فلم کــه تهیهکنندگی آن را «راســل آکرمن» و «جان
شــونفلدر» بر عهده دارند ،هماکنون در مرحله پیش تولید
است و کمپانی فلمســازی «بلوم» حق پخش بین المللی این
فلم را در اختیار خواهد داشت.
«آل کاپون» تبهکار آمریکایی اصلیتی از شــهر ناپل ایتالیا
داشت و در راس جرائم ســازمان یافته در دوران ممنوعیت
فروش الکل در آمریکا طی سالهای  1920تا  1933بود.
دولت فدرال در ســال  1931او با موفقیــت او را به جرم فرار
مالیاتی محکوم کرد و  11ســال زندان برای او در نظر گرفت
بازی با کلمات
اما او پس از  8ســال آزاد شد و در ســال  1947در سن 48
کلمات زیر را در جدول پیدا کنید و دور آن خط بکشید
ســالگی درگذشــت چرا که مبتال به نوعی جنون شده بود و
خاطرات ترسناک و وحشیانهاش در زندگی روزمرهاش رسوخ
آویختن ـ اساطیر ـ بشقاب ـ پوستین ـ تخفیف ـ ثعبان ـ جویبار ـ چوپان ـ کرده بود« .کاپون» بخشی از محکومیت خود را نیز در زندان
حکیم ـ خســران ـ دامداری ـ ذکاوت ـ روح اهلل ـ زیارت ـ ژنده ـ سبحان ـ «آلکاتراز» گذراند و هماکنــون تصویر او در این زندان که به
شفاعت ـ صالحیت ـ ضعیف ـ طایفه ـ ظلمت ـ عصرانه ـ غمفزا ـ فرصت ـ قدر موزه تبدیل شده به عنوان یکی از معروفترین زندانیان این
ـ کتاب ـ گزند ـ لطف ـ متعلم ـ نثار ـ هاله ـ وحدت ـ یخن.
زندان مخوف نصب شده است.
«تام هاردی» کــه اخیرا در فلم «دونکــرک» به کارگردانی
«کریســتوفر نوالن» و ســریال هشــت اپیزودی «تابو» به
ه
ر ص ت ث ق ش ج
م ب ف
ه
تهیهکنندگی ریدلی اسکات بازی کرده است ،سال گذشته با
غ ل ط ف پ د
ف م
ز
ا
ت
ا
فلم «مکس دیوانه :جاده خشم» و همچنین فلم «بازگشته» در
نقش مقابل «دیکاپریو» حضور درخشانی داشت و برای بازی
ط ن
ا
ف ی
ه
ل ع ت ن ل ن
در فلم «بازگشته» نامزد جایزه اسکار نقش مکمل مرد نیز شد.

میزان

اين قسمت از چارت شــما به سالمتي و كار سخت مربوط مي شود.
كارهاي زيادي انجام مي دهيد واحساس رضايت خاطر داريد.

مراسم فرش سرخ و شب پیش افتتاحیه مراسم «بفتا» که به
اسکار انگلیسی معروف اســت ،در هتل هیلتون ب ِ ِورلی هیلز
کالیفورنیا برگزار شد.
مراسم فرش سرخ و شب پیش افتتاحیه مراسم «بفتا» که به
اسکار انگلیسی معروف اســت ،در هتل هیلتون ب ِ ِورلی هیلز
کالیفورنیا برگزار شد.
در این مراسم هنرمندان ،تولید کنندگان و مسئولین کمپانی
ها حضور داشــتند و در میان هنرمندان چهره های شاخصی
همچون «جنیفر الورنس»« ،جودی فاســتر»« ،ســاموئل ال
جکســون»« ،ایوان مک گرگور»« ،تام هنکس»« ،آنگ لی»،
«فلیسیتی جونز» و «ریکی گراویس» حضور داشتند.
در این مراســم ضمــن تقدیر از هنرمندان ،تمامی شــانس
های اسکار روی ســن حضور یافتند و در فضایی صمیمانه با
مخاطبانشان صحبت کردند.
ریکی گراویس نویسنده و کمدین و مجری مشهور برتانیایی
پس از حضور روی ســن گفت :خدای من .من بارها روی این
ســن آمده ام .هرکس اینجا می ایستد می گوید من برای این
سخنرانی آماده نبودم و باورم نمی شود این جایزه را دریافت
می کنم .به نظر من «بفتا» یکی از بزرگترین جوایز سینمایی
جهان اســت و بی صبرانه منتظرم تا شب اصلی مراسم آغاز
شود.
جنیفر الورنس در ابتدا از استنلی کوبریک یاد کرد و گفت :من
همیشه شانس بازی کردن داشته ام .راستش را بخواهید همه
اتفاقاتی که برای من افتاده شانسی است که از سوی بازیگران،
تهیه کنندگان و کارگردانان برای من ایجاد شــده و من این
تربیت و آموزش را مدیون تک تک شما هستم.
ایوان مک گرگور این مراســم را شگفت انگیز خواند و همراه
با اشک ریختن گفت :من روی این صحنه قرار گرفته ام و می
دانم در یکی از زیباترین شب های زندگی ام هستم.
پس از آن تام هنکس ،فلیســیتی جونز و سایر هنرمندان هم
روی صحنه آمده و گاه ًا به اجرای استندآپ کمدی پرداختند.
گفتنی است مراسم اصلی «بفتا» چهارشنبه  2نوامبر ساعت 8
شب در هتل هیلتون بورلی هیلز برگزار می گردد.

بعضی از حوتیهای خوشــبخت با یک پیشــنهاد غیرمنتظره
شــگفتزده خواهند شد  .البته آنها پیشــنهاد ازدواج نخواهند
داشت .با این وجود وابستگیهای گوناگون ایجاد خواهد شد.
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C

B

A

نظر «ام» واقعی درباره
جیمز باند و تاثیر او بر
جشن مردگان

رییس سرویس اطالعاتی مخفی بریتانیا می گوید« :افسران ام
آی ۶کسانی نیستند که میانبر اخالقی بزنند».
جوانان مشتاق و عالقه مند اغلب یک فلم یا سریال تلویزیونی
را نگاه میکنند و از آن الهام می گیرند .شاید با تماشا کردن
«سیاره زمین» با روایت خاص دیوید اتنبورو باعث شود کسی
در یک مراسم خیریه داوطلب شود تا بتواند دنیا را آنطور که
آن را میشناسیم حفظ کند .بعد از تماشای «مریخی» ،شاید
خیلیها دلشان خواسته باشد فضانورد شوند.
شــکی هم نیست که بسیاری از نوجوانان و جوانان با تماشای
مجموعه فلم های جیمز باند به فکر این افتاده اند که خودشان
هم همان سبک زندگی شیک او را داشته باشند ،به تمام نقاط
جهان ســفر کنند و دنیا را نجات بدهند .با این حال کســی
نمیگوید باند یک مدل خوب اســت :در طی مسیر حرفه ای
کاری اش ،این جاســوس ده ها نفر را کشــته و حس ندامت
چندانی هم نشان نداده است.
اما به گفته الکس یانگر رییس سرویس مخفی اطالعاتی بریتانیا
یعنی همان سازمانی که باند در فلم برای آن کار می کند ،این
کلیشه «نمی تواند بیشتر از این از حقیقت دور باشد».
در مصاحبه ای بسیار نادر با «ماه تاریخ سیاه» ،مردی که معادل
واقعی شــخصیت «ا ِم» در مجموعه فلم های باند است ،گفت:
«در تضاد با جیمز باند ،افســران ام آی ۶کسانی نیستند که
میانبر اخالقی بزنند .در حقیقت ،داشتن یک هسته اخالقی
قدرتمند از نخستین کیفیتهایی است که ما در کارمندان مان
می خواهیم .اگر یک جاســوس ارزشهای بریتانیایی را حتی
به نام دفاع کردن از آنها زیر ســوال ببرد ،در آن صورت ما
شکست خوردهایم».
ظاهرا بــر خالف فلم های جاسوســی ،زندگی هر روزی یک
جاسوس بســیار متواضعانه تر اســت .یانگر می گوید« :آن
ها مردان و زنان عادی هســتند که در مواجهه با چالشهای
پیچیده اخالقی ،رفتاری و فیزیکی به کار خود ادامه می دهند
و اغلب هم این کار را در ســخت ترین مکان های زمین انجام
میدهند».

