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«لوک خوش شانس»
هفتاد ساله شد

لوک خوش شــانس مردی که سریعتر از سایهاش
هفت تیر میکشد جشن تولد هفتاد سالگی اش را
جشن گرفت.
ماجراهــای لوک خوششــانس نخســتین بار در
ســال  1946در مجله بلجیمی-فرانسوی اسپیرو
(به فرانســوی )Spirou :به چاپ رســید .در طی
دهههای بعد عــاوه بر اینکــه کتابهای مصور
لوک خوششــانس به چندین زبان ترجمه شدند،
ماجراهــای او در ســریالهای تلویزیونی کودکان
گرفته تا بازیهای کمپیوتری ،بازگو شدند.
موریس دو بــور ( ،)2001-1923خالــق بلجیمی
مجموعه لوک خوش شانس که طراح گرافیک بود،
در اوایل دهه  40میالدی در مجله اســپیرو (یکی
از معروفترین مجالت کمیک فرانســوی) طراحی
میکرد .موریس بلجیمی به غرب وحشــی میرود
و شش ســال در آنجا ماندگار میشود ،پس از آن
تصمیم میگیرد شخصیت گاوچرانی را خلق کند و
با فلمهای وســترن آن دوران شوخی کند .او قصد
داشــت در پاسخ به وســترنهای پر زد و برخورد
هالیوود ،یک وســترن اروپایی با زبانی منتقدانه و
سرگرمکننده به چاپ برساند.
در ده کتــاب اول ،خود موریس عــاوه بر طراحی
صحنههای داستان ،نویسندگی آنها را هم برعهده
داشت .اما پس از انتشــار  18جلد از این مجموعه،
رنه گوسینی ،نویســنده فرانسوی ،از جلد نوزدهم
مجموعه به گروه خالقان این اثر پیوســت تا دوران
طالیی گاوچرانــی که غروبها به ســوی آفتاب
اسبسواری میکرد ،شــکل بگیرد .در این دوران،
موریس تنها داستانهای گوسینی را تصویر میکرد.
پس از مرگ گوســینی در سال  ،2002موریس برای
مدتی به تنهایی سرپرســتی نوشــتن و طراحی
داســتانها را بر عهده گرفت .اما ،بعدها همکاری
نویسندگان و طراحان متعدد در خلق اثر باعث شد
این مجموعه مصور یگانگی داستانی خود را از دست
بدهد و رفته رفته در سالهای بعد از محبوبیت آن
کاسته شد.
آخرین کتاب مصور شده توسط گوسینی ،یک سال
پس از مرگ او منتشــر شد و دو سال بعد ،هفتاد و
یکمین کتاب لوک خوششانس در حالی منتشر شد
که به جای نام طراح ،نام دیگری غیر از موریس چاپ
شده بود.
پس از  70ســال از نخستین انتشار ماجراهای لوک
خوششانس ،در دسمبر ســال  2016اعالم شد که
هشــتاد و چهارمین کتاب مصور ایــن مجموعه با
عنوان «مردی که لوک خوششانس را کشت» ادامه
پیدا خواهد کرد.

فلم فروشنده نامزد جایزه گلدن گلوب شد

فلم فروشــنده ســاخته اصغر فرهادی نامزد دریافت
بهترین فلم خارجی گلدن گلوب شد.
فروشنده که در جشنواره فلم کن جایزه بهترین بازیگر
مرد (شهاب حسینی) و بهترین فلمنامه (اصغر فرهادی)
را گرفت ،برنده هوگوی نقرهای ،جایزه ویژه هیئت داوران
پنجاه و دومین جشنواره فلم شیکاگو شد.
این فلم همچنین در جشــنواره فلــم مونیخ به عنوان

«موانا» همچنان به پیشتازی خود در باکس آفیس ادامه می دهد
شرایط ســینماهای آمریکا را می توان به آرامش پیش
طوفان اکران فلم جدید جنگ ســتارگان تشبیه کرد.
از
ِ
«موانا» انیمشــین والت دیزنی همانند دوهفته گذشته،
صــدر باکس آفیــس را تصاحب کرده اســت .این اثر
سینمایی توانســت طی هفته گذشته  ۱۸.۸میلیون دالر
دیگر بفروشد و میزان درآمد خود را به  ۱۴۸میلیون دالر
برساند« .موانا» در عرصه جهانی نیز موفق ظاهر شده و
توانسته درآمد  ۲۳۸.۸میلیون دالری را برای دیزنی به
ارمغان بیاورد؛ هرچند که این رقم در مقایســه با دیگر
محصوالت این شــرکت ،اندکی کمتر است« .میهمانی
کریسمس اداره» توانسته فروش خود را به  ۱۷.۵میلیون
ِ
دالر برساند و جایگاه دوم را به خود اختصاص دهد .این
فلم کمدی موفق شــده بود در روز جمعه «موانا» را کنار
بزند ،اما نتوانست به پیشتازی خود ادامه دهد.
کریسمس اداره»
به هر حال می توان عملکرد «میهمانی
ِ
را موفقیت آمیز دانســت .حضور برخی ستاره ها در این
فلم ،به تنهایی توانسته مخاطبان را به خود جذب کند.
باید منتظر ماند و عملکرد هفته های آتی این اثر سنمایی
را مشاهده نمود ،اما در نظر داشته باشید که بودجه فلم
تنها  ۴۵میلیون دالر بوده و بــا توجه به فروش جهانی
 ۳۳.۹میلیون دالری ،می توان سود ده بودن اثر را حتمی
در نظر گرفت.
«جانوران شگفت انگیز و زیستگاه آن ها» با یک پله نزول
رتبه ســوم را به خود اختصاص داده است .این فلم در
هفته گذشته  ۱۰.۷میلیون دالر فروش داشته و توانسته
درآمد مجموعش را به  ۱۹۹.۳میلیون دالر برساند.
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سیاح ـ سیاحت ـ حاسد
ـ حسد ـ اســد ـ ساده
ـ اسید ـ ســید ـ داس ـ
سی ـ دست ـ سیاه ـ سه
ـ سایه ـ ساحه ـ دسته ـ
ست ـ حس.

2775

ثور

به افرادی که از کشوری دیگر آمده اند از لحاظ روحی به طور جدی
عالقه مند می شــوید .بنابراین می توانید در انتظار اتفاقات زیادی
باشــید .البته اگرمجرد هستید .اگر هم متأهل هستید کمی مشکل
ساز می شوید.

جوزا

امروز ستارگان بر قســمت تفريح ،سرگرمي ،فرزندان و احساسات
چارت شما تأكيد دارند .در چند روز آينده تأخير زيادي در اين موارد
وجود دارد .احتماالًَ كمتر هم جدي هســتيد .فرصت مهماني رفتن
داريد ،بنابراين حتم ًا از اين فرصت استفاده كنيد.

سرطان

اگر فکر می کنید که بهتر از همه می دانید .باعث ایجاد مشــاجره
میشود .البته شاید درست باشــد ،اما اگر به نظرات دیگران گوش
کنید ،ضرر نمیکنیــد .حتی اگر هم هنوز فکر میکنید درســت
میگویید نظر یک نفردیگر نیز با ارزش است.

اسد

امروز ميزان احساسات شما بسيار باال رفته و بايد از تشديد اثر سيارهها
تشكر كرد .در نتيجه اين امر شما بايد عصبانيت خود را كنترول كنيد.
چرا كه همه چيز بيش از هميشــه برايتان اهميت پيدا كرده است.
كساني كه مورد عالقه شما هستند ميتوانند شما را همانند يك فنر
جمع كنند ،خصوص ًا اگر راجع به مسایل مالي با آنها صحبت كنيد.

امروز همه مشکالت را قبل از رسیدن به خانه حل میکنید .مراقب
باشــید؛ زیرا کمی زورگو هم هســتید .اگر محیط اطرافتان کمی
نامرتب و شــلوغ باشــد،تا زمانی که آنها را مثل اول مرتب ومنظم
نکنید ،استراحت نخواهید کرد.

 بازی با کلمات

2488
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حمل

تصميم داريد به مسایل احساسي جديتر نگاه كنيد و كارهاي خالق
انجام دهيد .تأثير يك فرد مسنتر ميتواند به نفع شما باشد؛ زيرا از
تحربه آنها استفاده ميكنيد .بنابراين به حرفهاي او گوش كنيد .از
صبح تا شب به شدت كار ميكنيد ،اما به فكر سالمتي خود هم باشيد.

2576

هفتم قــرار دارد و فروش مجموع خود را به  ۶.۲میلیون
دالر رسانده است« .منچستر کنار دریا» که امیدوار است
بتواند در اسکار موفق ظاهر شود ،طی هفته گذشته ۳.۱
میلیون دالر فروش داشته و توانسته جایگاه هشتم باکس
آفیس را کســب کند .این فلم تاکنون  ۸.۳میلیون دالر
فروخته اســت« .ترول ها» نیز مانند ســه فلم قبلی در
هفته گذشته فروش  ۳.۱میلیون دالری را تجربه کرده و با
فروش مجموع  ۱۴۵.۴میلیونی ،نهمین فلم باکس آفیس
هفته لقب می گیرد.
در رتبه آخر نیز نام فلم «ســتیغ اره ای» به چشم می
خورد .ایی اثر ســینمایی فروش هفتگی و مجموع  ۲.۳و
 ۶۰.۸میلیون دالری را رقم زده است.

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

 جواب بازی با اعداد
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جواب هدف

فلم علمی-تخیلی «ورود» با فروش هفتگی  ۵.۶میلیون
دالر ،توانســته جایگاه چهارم را کســب کند و درآمد
مجموع خود را به  ۸۱.۴میلیون دالر برساند.
«داکتر اســترنج» با درآمد  ۴.۶میلیون دالری هفتگی و
فروش مجموع  ۲۲۲.۳میلیــون دالر ،به جایگاه پنجمی
بسنده کرده است« .متفقین» اثری که حال و هوای جنگ
جهانی دوم را روایت می کند ،در هفته گذشته  ۴میلیون
دالر فروش داشته و با مجموع درآمد  ۳۵.۶میلیون دالر،
در رتبه ششم ایستاده است.
«حیوانات شب زی» آخرین ساخته تام فورد که اکنون در
 ۱۲۶۲سینما اکران می شود ،توانسته فروش هفتگی ۳.۱
میلیون دالــری را تجربه کند .این فلم اکنون در جایگاه

 بازی با اعداد

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

سنبله

بهترین فلم و در جشــنواره آمستردام به عنوان بهترین
فلم تماشاگران انتخاب شد.
در میــان نامزدهای دیگــر از فلم دنیــای هپروت به
کارگردانی دیمین شزل میتوان نام برد که برای بهترین
فلمنامه نامزد دریافت جایزه گلدن گلوب شده است.
در همین رشــته فلمهای مهتاب ،منچستر با دی سی،
هکسا ریج و حتی اگر ســنگ از آسمان ببارد نیز نامزد

شــدهاند .مریل استریپ نیز قرار است جایزه سسیل بی
دومیل را برای یک عمر دستاورد هنری دریافت کند.
مراســم اهدای جوایز گلدن گلوب روز  ۸جنوری ۲۰۱۷
با در هتل بورلی هیلتون لس آنجلس برگزار و از شــبکه
ان بی ســی پخش خواهد .جیمی فلون ،مجری مشهور
تلویزیونی آمریکا میزبانی این برنامه را بر عهده خواهد
داشت( .بی بی سی)
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میزان

امــروز مایلید که چیزهای واضح را جســتجو کنید تا دریابید که
پشت پرده چه اتفاقاتی در حال رخ دادن است .اگر مظنون به رفتار
شخصی شدهاید ،راحت نخواهید نشست تا آخر قضیه را بفهمید.
مشکل اینجاست که نمیدانید کجا باید دست از این کار بکشید و به
همین علت درگیر کارهایی میشوید که اص ً
ال مربوط به شما نیست.

عقرب

درچند هفته آینده الزم است که در مورد عشقتان تصمیم بگیرید
یا در مورد موضوعی که انتظارش را میکشــیدید .شاید مجبور
شوید برنامههایتان را تغییر دهید.

قوس

حس ششم و قوه الهام گيري خود را فراموش نكنيد ،چون خدا آن
را به دليل خاصي به شــما داده و به خصوص وقتي كه پاي مسايل
احساسي پيش ميآيد .اگر حس غريزي خود را ناديده بگيريد و
در مورد شخصي شك بكنيد فقط بايد خود را مالمت كنيد.

جدی

امروز آرام و شاد هستيد و تصوراتتان بيوقفه فعاليت دارند .در
حالي كه به كارهايتان رسيدگي ميكنيد در عين حال رؤياپردازي
هم ادامه ميدهيد .از آنجايي كه معموالً كمتر به صداي درونتان
توجه ميكنيد اين رؤياپردازي اص ً
ال بد نيست.

دلو

شــما در مرحله ای هســتید که ذهنتان را به دقت بررسی می
کنید و از بررسی موقعیت احساسی حال حاضر خود شود زیادی
میبرید .همچنین شــاید از خودتان بپرسید که چرا افراد خاصی
هنوز در زندگیتان حضور دارند آیا یک دوست صمیمی حمایت و
رضایتی را که از یک رابطه دوستی می خواهید به شما می دهد؟
پاسخ شاید مثبت باشــد ،اما اگرنباشد از خود بپرسید که چطور
میتوانید اوضاع را بهتر کنید؟!

حوت

اگر از روابط جــاری یا از خودتان ناراحت هســتید هم اکنون
ستارگان دارند در راه شما فرصتهای عشقی را پخش میکنند.
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قلعه را در خانه  H 1حرکت دهید.
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«مارتین اسکورسیزی»
در موزیم

نمایشــگاهی ویژه آثار ســینمایی «مارتین اسکورسیزی»
کارگردان مشهور هالیوود در نیویورک برگزار میشود.
سایت «رادیو ملی آمریکا» نوشــت؛ اولین نمایشگاه بزرگ
«مارتین اسکورســیزی» در موزیم هنرهای متحرک آمریکا
واقع در نیویورک برگزار میشود.
در این نمایشــگاه بــه زندگــی و مراحــل کار حرفهای
«اسکورســیزی» میپردازد و در آن لباسها ،متن فلمنامهها
و ابزار ســاخت فلمهای این کارگردان مطرح سینما همچون
«راننده تکسی»« ،رفقای خوب» و «دار و دسته نیویورکیها»
به نمایش درمیآید.
«اسکورسیزی» بیش از نیم قرن است که فلم میسازد اما این
نخستین نمایشگاهی است که ویژه کارهای او در آمریکا برپا
شده .مستند کوتاهی که کارگردان «گاو خشمگین» در سال
 ۱۹۷۴از پدر و مادر خود ساخت ،از جمله یادگاریهایی است
که در این نمایشگاه دیده میشود.
گستردگی و قدرت دانش ســینمایی «اسکورسیزی» را که
به «دایرهالمعارف متحرک ســینمایی» شهرت دارد ،همیشه
ستودنی بوده است ،او را از مهمترین فلمسازان آمریکایی در
سطح دنیا میدانند که عشق و عالقه فراوان و دیوانهوارش به
سینما همواره زبانزد بوده است.
«مارتیــن اسکورســیزی» را با فلمهای مانــدگارش چون
«خیابانهای پایین شهر»« ،راننده تکسی»« ،گاو خشمگین»،
«رفقای خوب» و البته دوســتی و همکاری متناوب با بازیگر
بزرگ سینما «رابرت دنیرو» میشناسند.
«تنگه وحشت»« ،عصر معصومیت»« ،کازینو»« ،دار و دسته
نیویورکی»« ،هوانورد»ُ « ،مردگان»« ،جزیره شاتر»« ،هیوگو»
و «گرگ والاســتریت» از دیگر ســاختههای این کارگردان
آمریکایی هستند ،او اخیرا فلم «سکوت» را با درخشش «لیام
نیسون»و «اندرو گارفیلد» به روی پرده برده است.

نشانهگیری اسکورسیزی
به سمت رابرت دنیرو و
دی کاپریو

مارتین اسکورســیزی کارگردان مطرح اعالم کرد به دنبال
سوژهای میگردد که بتواند در آن رابرت دنیرو و لئوناردو دی
کاپریو را با هم برابر دوربین خود داشته باشد.
مارتین اسکورســیزی کــه برای حمایــت از فلم جدیدش
«ســکوت» در یک برنامه تلویزیونی حاضر شده بود ،ضمن
اشــاره به این فلم و دیدارش با پاپ و مســایل مرتبط به آن
به یک ســوال مورد توجه پاسخ داد و آن این که آیا برنامهای
برای ســاخت یک فلم با حضور رابرت دنیرو و لئوناردو دی
کاپریو ندارد؟
با توجه به این کــه دی کاپریو بازیگر شــماری از فلمهای
مطرح اسکورســیزی از جمله «مرحوم»« ،شــاتر آیلند» و
«گرگ وال استریت» بوده و رابرت دنیرو نیز در شماری از به
یادماندنیترین فلمهای اسکورسیزی چون «راننده تکسی» و
«گاو خشمگین» بازی کرده ،عالقهمندان این چهرهها عالقه
زیادی دارند تا آنها را در کنار هم ببینند.
اسکورسیزی با تایید این مساله گفت مدتهاست این فکر را
در سر دارد اما به دنبال یافتن موضوعی مناسب است تا بتواند
این دو را در کنار هم در یک فلم داشــته باشد.در فلم بعدی
من با عنوان «ایرلندی» رابــرت دنیرو بازی میکند ،اما آنجا
شخصیتی برای لئو نداشتیم.
این درحالی اســت که دنیرو نیز به تازگی اعالم کرده بسیار
دوست دارد با دی کاپریو در یک فلم بازی کند.
دنیرو و دی کاپریو ســالها پیش و سال  ۱۹۹۳با هم در فلم
«زندگی این پســر» در نقش یک پدر و پسر ناتنی بازی کرده
بودند.

همکاری خاویر باردم
و چارلیز ترون در فلم
«آخرین چهره»

فلم ســینمایی «آخرین چهره» به کارگردانی «شان پن» 11
جنوری  2017اکران جهانی خود را آغاز می نماید.
این فلم درباره رابطه عاطفی داکتر «میگل لئون» و دکتر «رن
پترسن» ،مدیر سازمان کمک های بشردوستانه است« .ترون»
رئیس یک سازمان بینالمللی کمک رسانی است و در کشور
لیبریــا کار میکند که دلباختهی داکتــری یکدنده (با بازی
«خاویر باردم») میشود.
این فلم درام به جنگ زدگی آفریقا میپردازد و ســتارگانی
همچون « خاویر باردم» و « چارلیز ترون» در آن ایفای نقش
کردهاند .به غیر از «چارلیز تــرون» و «خاویر باردم»« ،آدل
اگزارکپولس» و «ژان رنو» نیز در این فلم بازی کرده اند.
نویســندگی فلمنامه «آخرین چهره» را «ارین دیگنام» بر
عهده داشته و موســیقیدان بزرگ هالیوود« ،هانس زیمر»
آهنگسازی اثر را در دست داشته است.

شهرت عشورف ،خالق باله
زال و رودابه در تاجیکستان
به خاک سپرده شد

مراسم تدفین و خاکسپاری شهرت عشورف ،رئیس اتحادیه
آهنگسازان تاجیکستان و خالق باله تاجیکی «زال و رودابه»،
که اوایل هفته جاری در اثر یک سانحه ترافیکی ،کشته شد،
برگزار شده است.
جنازه آقای عشــورف عصر روز یکشنبه بعد از انجام مراسم
تشییع در گورستان «سرآســیا» در شهر دوشنبه ،به خاک
سپرده شد.
آقای عشورف که  ۵۴سال داشت ،در تابستان گذشته رئیس
اتحادیه آهنگ سازان تاجیکستان انتخاب شده بود .پیش از
این او رئیس تئاتر اپرا و باله صدرالدین عینی در شهر دوشنبه
بود.
آقای عشورف روز شنبه در حادثهای ترافیکی در جاده یاوان-
دوشنبه در ناحیه رودکی کشته شد.
باله «زال و رودابه» که اخیــرا در تئاتر اپرا و باله صدرالدین
عینی در شهر دوشنبه به نمایش درآمد ،اولین و آخرین باله
ای است که شهرت عشورف با کمک ماریا لویتسکایا ،استاد
باله ،ایجاد کرده است.
این باله بر اساس داســتانی حماسی از «شاهنامه» فردوسی
تهیه شده است.
باله «زال و رودابه» از معروفترین بالههای تاجیکی اســت و
اواخر ماه گذشته برای نخستین بار و بعد از  ۴۰سال وقفه در
پایتخت این کشور برروی صحنه رفت( .بی بی سی)

