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مجسمه اسکار چند میارزد؟

ممکن است برای شــما هم این سوال پیش آمده باشد
که مجسمه مراسم اسکار چقدر آب می خورد و هر یک
از مجسمه های اســکار ،جدای ارزش معنوی و اعتبار
فراوان که برای برنده آن می آورد ،از نظر مادی چقدر
می ارزد؟
در اینجا آماری از هزینه های برگزاری مراســم اسکار
برایتان گرد آورده ایم:
هرکدام از مجســمههای اســکار که از طالی  24عیار
ساخته شدهاند ،قیمتی معادل  696هزار دالر دارد.
فرش قرمز  1532مترمربعی اسکار  ،2017قیمتی معادل

 30هزار دالر دارد.
هزینه کل مراسم اسکار امسال 42 ،میلیون و هشتصد
هزار دالر است.
دســتمزد جیمی کیمل برای مجریگری اسکار ،2017
پانزده هزار دالر است.
هزینه یک تبلیغ ویدیویی  30ثانیهای در مراسم اسکار
امسال 2.1 ،میلیون دالر است
 34.4میلیون نفر مراســم اسکار  2016را تماشا کردند
که این رقم پایینتر تعداد بیننده این مراســم از سال
 2008بود.

پرترهای که «سالوادور دالی» نقاش سرشناس اسپانیایی
در جوانی از خواهرش کشیده است ،در حراجی بونامز به
فروش میرسد.
«گاردین» نوشت« :سالوادور دالی» در جوانی و زمانی که
هنوز با خواهرش رابطه خوبی داشــت ،یک نقاشی از او
کشید که بهزودی به قیمت تخمینی یک میلیون و ۲۰۰
هزار پوند به فروش گذاشته میشود.
«دالی» این نقاشــی را از «آنا ماریا» خواهر خود که در
کنار پنجرهای ایستاده و به منظره دریا نگاه میکند ،در
سال  ۱۹۲۵کشید ،یعنی چند سال پیش از اینکه رابطه
خواهر و برادری این دو برای همیشه از بین برود.
«دالی» آن زمان  ۲۱ســاله بود و این پرتره را در اولین
نمایشگاه انفرادی خود در اســپانیا بهنمایش درآورد.
«آنا ماریا» خواهر سه سال بزرگتر او بود و در سالهای
ابتدایی اتود زدن «دالی» مدل او میشد .رابطه این دو
پس از ازدواج «دالی» با «گاال» که  ۱۰ســال از او بزرگتر
بود ،برای همیشــه مخدوش شد .با این حال «آنا ماریا»
نقاشی برادرش را تا سالها نگه داشت و سپس آن را به
دوستان خود داد تا از آن نگهداری کنند.
این نقاشی قرار است روز پنجشنبه در حراجی «بونامز»
لندن به فروش گذاشته شــود و پیشبینی میشود به
قیمت یک میلیون و  ۲۰۰هزار پوند خریداری شود.
«آنا ماریــا» مدل محبوب «دالــی» در دوران ابتدایی
ی او بود« .دالی» بارها و بارها پرترههایی از
فعالیت هنر 
پشت سر در حالی که «آنا ماریا» به منظرهای دریایی در
کاداکِس اسپانیا نگاه میکرد ،میکشید .خواهر «دالی»
بعدهــا میگفت که برایش مهم نبــود چقدر باید برای
نقاشی برادرش بیحرکت میماند و این تجربهای بود که

باعث میشــد او تا پایان عمر ،عاشق منظرهای شود که
مدت طوالنی به آن خیره میشد.
رابطه این دو چند سال بعد و زمانی که «دالی» با «گاال»
زنی  ۱۰ســال از او بزرگتر که همســر «پل الوار» شاعر
سرشناس ســورئال بود ،آشنا شد از هم پاشید« .گاال»
به مدل جدید ،همسر آینده و مدیر مالی «دالی» تبدیل
شد و «آنا ماریا» و پدرش هر دو از این زن متنفر شدند.
در جریان جنگهای داخلی اســپانیا «آنا ماریا» توسط
نیروهای جمهوریخواه برای مدتی دســتگیر شد و به
زندان افتاد .گفته میشــد این «گاال» بوده که او را به
طرفداری از افکار فاشیستی متهم کرده بود.
«آنا ماریا» از تصویری که «دالی» در نوشتههای خود از
او ارائه کرده بود ،متنفر بود« .دالی» در نوشــتههایش،
کودکی او را دوران پرمشــکل توصیف کرده و از رابطه
خود با پدرش بــد گفته بود .در عوض «دالی» از تصویر
ایدهآل خود در کتاب خاطرات «آنا ماریا» بدش میآمد.
او این حس ناخوشایند را با کشیدن پرترهای توهینآمیز
از خواهرش پاسخ داد.
در ســال  ۱۹۸۴پس از مرگ «گاال» ،خانه «دالی» آتش
گرفت و او به شــفاخانه منتقل شد .برخی معتقدند که
این آتشسوزی تعمدی و به قصد خودکشی بوده است.
بــا اینکه این خواهر و برادر چند دهــه با هم رابطهای
نداشــتند« ،آنا ماریا» که فکر میکرد برادرش در بستر
مرگ است ،سعی کرد با او آشتی کند .اما «دالی» بر سر
او فریاد کشید و با توهینهای فراوان او را از اتاق بیرون
کرد« .ســالوادور» و «آنا ماریا» دیگر هرگز همدیگر را
ندیدند« .دالی» از این آتشسوزی جان سالم به در برد
و به خانه بازگشت.

سریال سازی برای مخاطب جهانی

پرتره خواهر «سالوادور دالی»
چوب حراج میخورد
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نیل فینگلتون ،بازیگر مجموعه تلویزیونی مشهور بازی
تاج و تخت  ،Game of Thronesدر سن  ۳۶سالگی
از دنیا رفت.
نیل فینگلتــون ( ،)Neil Fingletonکه به خاطر بازی
در نقش غول گیم آو ترونز فیشــر کینگ در ســری
 Doctor Whoو یکی از محافظین روســی حاضر در
فیلــم « X-Men: First Classمردان ایکس :کالس
اول» شناخته میگردد ،در سن  ۳۶سالگی درگذشت.
گفته میشــود که او در روز شنبه  ۷حوت ( ۲۵فبروری
میالدی) به خاطر نارساییهای قبلی در زادگاهش یعنی
دورهام انگلستان ،از دنیا رفته است.
بر اساس گزارش «گاردین» ،باشگاه افراد بلندقامت ،با
انتشار بیانیهای در خصوص فوت فیلنگلتون چنین ابراز
داشت :متاســفانه باید اعالم کنیم که نیل فینگلتون،
بلندقامتترین مرد بریتانیا ،روز شنبه از میان ما رفت.
نیل در ســال  ۲۰۰۷با گذر از کریــس گرینر (Chris
 )Greenerبه عنــوان بلندقامتترین مــرد بریتانیا
شناخته شد .نیل ابتدا به عنوان یک بسکتبالیت فعالیت
خود را در آمریکا آغاز کرد و پس از آن به عنوان بازیگر
در فیلــم «مردان ایکــس :کالس اول» و پس از آن در

جواب سودوکو شماره
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جمــع ـ جماعت ـ معراج
ـ عجــب ـ برج ـ رجب ـ
جابر ـ جبــار ـ تجارب ـ
باج ـ عاج ـ جرم ـ ارج ـ
جبر ـ تاجر ـ اجر ـ جامع
ـ مجرب.

 جواب بازی با اعداد
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2641

سریال  Game of Thronesبه ایفای نقش پرداخت.
 Sky Newsپیرامــون فینگلتون گــزارش داد که او
یک سال پیش بر اثر ســانحهای به مدت یک هفته در
شــفاخانه بستری بوده اســت .کنت ارل (Kenneth
 ،)Earleنماینده فینگلتون در خصوص شــخصیت وی
ابراز داشــت که وی یک «غول مهربان» و مردی بسیار
مودب و قابل احترام بوده است .اگرچه وی در خصوص
احتمال تاثیر ســانحهی یاد شــده در مرگ فینگلتون

 بازی با کلمات

2536

آب ـ ابرک ـ بختیار ـ پیســه ـ تیشــه ـ ثریا ـ جهانی ـ چیده ـ حوزه ـ
خیره ـ دیندار ـ ذلیل ـ ریل ـ زیتون ـ ژورنال ـ سیما ـ شیلنگ ـ صیانت
ـ ضربه ـ طومار ـ ظرفیت ـ عودت ـ غوری ـ فیوز ـ قول ـ کدر ـ گونیا ـ
لوله ـ میمنت ـ نیم خیز ـ ویژه ـ هیچکس ـ یمن.

د

آ

ض ص

ذ

ل

ی

ل

ا

ن

ر

و

ژ

پ

ظ

ط

ه

ش

ی

ت

ج

ه

ا

ن

ی

گ

ذ

ز

ب

ک

ث

ر

ی

ا

آ

و

ز

ح

ط

و

م

ا

ر

ی

آ

ت

م

ت

پ

چ

ی

د

ه

د

س

ب

ر

د

ق

ی

ی

گ

ح

ل

ک

ک

د

ح

ا

و

ث

ز

س

ن

و

ح

چ

ز

ر

ی

ل

ع

غ

ژ

ه

ل

ز

ی

د

ذ

ن

م

گ

ا

ل

ف

ت

ی

ه

ک

ژ

و

ژ

ز

ی

خ

م

ی

ن

ش

ر

پ

گ

ه

ب

ر

ض

م

ذ

و

ا

ث

ی

آ

ر

ا

د

ن

ی

د

ن

ز

ی

ب

خ

ت

ی

ا

ر

ظ

ر

ف

ی

ت

ص

میزان

حمل

اگر الزم است در مورد موضوعي بررسي كنيد وقت را ضایع نكنيد.
مخصوص ًا اگر مي خواهيد پولي را سرمايه گذاري كنيد ،هر موقع الزم
بود پول خرج كنيد اما آينده را هم در نظر بگيريد.

ثور

موضوع مهم این است که باید فعال باشــید .اگر از کاری خوشتان
میآید آن را انجام دهید .از امروز آن را انجام دهید .از امروز به بعد
الزم نیست شــما نقش یک تماشاچی را بازی کنید که تنها دیگران
را باید تحسین کند .شــما خالق هستید و همه چیز به خوبی پیش
میرود .در رویاها فرو می روید و کام ً
ال احساساتی هستید.

جوزا

تغييراتي كه اخيرا ً در زندگي خصوصي و شغلي شما ايجاد شده است
راهي را براي رسيدن به آرزوهايتان باز مي كند .تنها چيزي كه اكنون
مي خواهيد جسارت در قانع كردن ديگران است و اين كه بدانيد چه
زماني بايد اين كار را بكنيد .سعي كنيد حرف هاي شخصي را كه به
اندازه خودتان كمال و قوه تخيل ندارد ،جدي نگيريد.

سرطان

ماه می را با احساس و ظاهر خوب آغاز می کنید .مالقات با دوستان
بسیار رمانتیک و جالب است .شخصی بسیار مشتاق است تا شما را
بهتر بشناسد اما شخص دیگری دوست دارد از شما فاصله بگیرد!

اسد

هيچ شكي نيست كه امروز حواستان جمع است .شما دقيق ًا ميدانيد
كه چه مي كنيد و تصميمات هوشمندانه اي راجع به پول مي گيريد.
بهترين راه اين اســت كه با شــخصي كه اهل ريسك است مذاكره
كنيد.

سنبله

به نقشه هایتان برای آینده فکر کنید .درحال حاضر مثبت بینی را با
منطق ترکیب کرده اید و حتم ًا موفق خواهید بود .یکی از دوستان یا
آشنایان به شما پاداش می دهد.

امروز روابط شما با افراد مورد عالقه تان و کسانی که با آنها زندگی
میکنید آنقدر خوب اســت که حتی نیــازی به گفتن کلمات نیز
نمیباشد .شــما به صورتی درونی و غریزی همدیگر را درک می
کنید و حتی بدون این که دیگران بگویند ممکن اســت بدانید که
آنها به چه چیزی فکر میکنند.

عقرب

امروز احتیاج دارید که انرژی تان را دوباره شــارژ کنید .اگر بیش
از حد غذا خورده اید ،اکنون الزم اســت که دســت از تنبلی و
زیاده روی بردارید و ســعی کنید در طول هفته کاری انجام دهید
تا انرژیتان را دوباره به دســت آورید .هر چقدر این کار را دیرتر
انجام دهید سخت تر می شود.

قوس

اجازه ندهيد كه يك كدورت كوچك درمنزل تبديل به كشمكشي
بزرگ شود .امروز شما خيلي لجباز هستيد و بهتر است بدانيد كه
شما گاه بدترين دشمن خود هستيد.

جدی

انجام كارهاي روزانه برايتان مناسب است اما در حال حاضر كمي
احساس خستگي مي كنيد .چيزهاي زيادي است كه بايد به آن ها
فكر كنيد ،مخصوص ًا از نظر كاري ،و زماني كه تصميم مي گيريد كه
دست به كار شويد ،مسئوليت هايتان اجازه نمي دهند.

دلو

امروز از تخیالت در خالقیت تان نهایت اســتفاده را ببرید .حتی اگر
به چنین چیزهایی عالقه نداشته باشید .اجازه دهید افکارتان به همه
جهات بروند .در نتیجه می توانید شاهکار یک نابغه را خلق کنید.

حوت

شش سال پیش قرار بود ساخت این سریال توسط شبکه
«اچبیاو» انجام بشود اما آن پروژه شکست خورد و حاال
نوبت شبکه آنالین «نتفلیکس» است تا شانس خود را د
ر تولیــد اقتباس تلویزیونی این کتاب معروف و با حضور
چهرههای سرشناسی مانند فینچر و ترون امتحان کند .
عالوهبر این ،احتمال این که فینچر پشــت د وربین قرار
بگیرد و قسمتهایی از سریال را کارگرد انی کند وجود
د ارد اما فعال خبر قطعی د ر این زمینه منتشــر نشد ه
است .حتی معلوم نیست که خود ترون به عنوان بازیگر
نیز د ر سریال حضور د اشته باشد یا نه.
«ضعیف» ونسا هاجنز قهرمان می شود
«ضعیف» سریال کمدی جدیدی است درباره دختری به
نام امیلی (ونســا هاجنز) که در اداره بیمه کار می کند و
وظیفه اش تخمین زدن خسارات به بار آمده از سوی ابر
قهرمانان و آد مای شرور است .امیلی و همکاران اش شاید
هیچ قدرتی نداشــته باشند ،اما آن جا هستند تا زندگی
انســانها را تغییر دهند و ثابت کنند که برای قدرتمند
بودن ،حتما نباید قابلیتهای ابرقهرمانی د اشته باشید .
از د یگر بازیگران این فیلم میتــوان به:آلن تود یک در
نقش دل ،دنی پادی در نقش تد ،کریستینا کیرک در نقش
جکی و ران فانچزاشاره کرد .
این ســریال به کارگرد انی :مایکل پاتریک جان اســت
که اولین قسمت آن ۱۴دلو از شــبکه ان بی سی پخش
شــد  .الزم به ذکر اســت که این ســریال د رشهرهای
ونکوور،کلمبیا،لس آنجلس فیلمبرداری شد ه است .پیش
ازاین قرار بود که این ســریال توسط بن کوئین ساخته
شود که به دالیلی پروزه را ترک کرد .
 TVLineاعالم کرد  ،کار های مقد ماتی برای ساخت این
سریال قبال توسط شــبکه انجام شده بود و تنها منتظر
چراغ سبزی از طرف د ی ســی کامیک بود ه است.این
ســریال قرار است به یکی از سریال های بزرگ شرکت د
ی سی کامیک تبد یل شود ولی نمی توان د ر آن انتظار
مبارزه میان بتمن و سوپر من را داشت.

غول «گیم آو ترونز» درگذشت

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.
 6 کلمه :خوب
 12 کلمه :متوسط
 18 کلمه :عالی

جواب هدف

روز گذشــته در بررسی ســریال های در دست تولید و
در حال پخش خارجی به مجموعه های «ســیاره زمین
 «،»۲تابو»« ،مارول»« ،بدبیــاری ها»« ،فرار از زندان» و
«مجازاتگر» پرداختیم .مجموعه هایــی از آثار تولیدی
در کمپنی هــای مختلف آمریکا که می توانند جز آثار پر
مخاطب تلویزیون دنیا محسوب شوند .در این شماره نیز
چهار ســریال با عناوین « ضعیف»« ،میراث»« ،شکارچی
ذهن» و «لژیون» را مورد بررسی قرار می د هیم.
داستان این فیلم بر اساس طرحی است از کتابی با همین
عنوان با نویسند گی  :مارک ال شاکر.
موضوع این فیلم بر میگردد به دو مامور زبردست اف بی
ای در ســال ۱۹۷۹که جاناتان گروف و هولت مک کانلی
نقش آن ها را بازی می کنند .این دو مامور قاتالن سریالی
بســیاری را دنبال و از آن ها اعتراف می گیرند تا پرونده
های خود را حل کنند.
این سریال اثر جو پنتال و به تهیه کنند گی :دیوید فینچر

 بازی با اعداد
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در ماه های اخیر از شبکه نتفلیکس آماده پخش خواهد
شد .
از د یگر بازیگران این فیلــم می توان به انا تور در نقش
روانشناس و کاتر اسمیت در نقش سرپرست بخش جنایی
اف بی ای اشــاره کرد .گفتنی است که بخش عمده این
سریال در ایالت پنسیلوانیا فیلمبرد اری شد ه است.
از قرار معلوم تجربهی همــکاری دیوید فینچر با بازیگر
برنده جایزه اسکار کوین اسپیسی در «خانهی پوشالی»
به قدری موفق بوده که کارگردان «شــبکه اجتماعی» و
«دختر گمشده» در ســریال جدید نیز با یک بازیگر زن
برنده اسکار همکاری خواهد کرد.
فینچر فیلمهایی بــا موضوع قتلهای ســریالی مانند
«زودیاک» و «هفــت» را در کارنامهی کاری خود دارد .او
برای کارگردانی فیلم «مورد عجیب بنجامین باتن» نامزد
اسکار شــد و برای کارگردانی «شبکه اجتماعی» جایزه
بفتا و گلدن گلوب را از آن خود کرد .

()1

مسائل پولی مقداری توجه می خواهند .برای یک فرصت عالی که
مقداری پول نقد اضافی درست می کند .گوش به زنگ باشید هر
آن چه را که در اولین نگاه ممکن است جالب به نظر برسد مجددا ً
نگاه کن در بررسی بیشتر ممکن است شایسته باشد.
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نوبت مهره های سفید است ،شما باید با
دو حرکت مهره سیاه را مات کنید.
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اسب را در خانه  B 6حرکت دهید.
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سخنی نگفت.
فینگلتون در روز  ۲۷قوس  ۱۸( ۱۳۵۹دســمبر ۱۹۸۰
میالدی) در دورهام انگلســتان متولد شد و نه تنها به
عنوان بلندقامتترین مرد انگلستان شناخته میگردد،
بلکه با قدی  2متر و  33سانتی متر بلندقامتترین فرد
جهان را در اختیار داشته اســت .او از سن  ۱۶سالگی
بــه بســکتبال روی آورد و در تیمهایی نظیر « Holy
 »Name Centralحضور داشت.

یک هفته زندگی
در دل سنگ!

یک هنرمند فرانســوی چهار روز است که در دل یک صخره
سنگی بزرگ زندگی میکند و قصد دارد این کار را تا یک هفته
ادامه دهد.
«گاردین» نوشت« :آبراهام پوئنشو َول» هنرمند فرانسوی که
چهار روز است در دل یک صخره سنگی بزرگ داخل ساختمان
موزهای در پاریس زندگی میکند و از میان شــکاف سنگ به
خبرنگاران گفت« :کامال احساس راحتی میکنم«.
او از روز چهارشنبه همراه وسایل مورد نیازش درون یک صخره
 ۱۲تنی اســت و اصرار دارد که این تجربه را تا یک هفته ادامه
دهد.
این هنرمند فرانسوی که از بین شــکاف میان این دو سنگ
با خبرنگاران صحبت میکرد ،گفت« :خوشــحالم که این هنر
اجرایی توجه مردم را جلب کرده است .من در این سنگ بدون
اینکه حرکتی بکنم ،به سفر رفتم؛ درست مثل یک فضانورد».
«پوئنشوول» از روز چهارشنبه درون این صخره قرار گرفته و
بازدیدکنندگان موزه هنرهای «کاخ توکیو»ی پاریس به دیدنش
میآیند .حفرهای که درون این صخره ایجاد شــده ،فقط برای
نشستن این هنرمند  ۴۴ساله و قرار گرفتن ذخیره آب ،سوپ و
گوشت خشکشدهی او جا دارد.
او در اینباره گفت :بهنظر میآید مردم خیلی تحت تأثیر قرار
گرفتنــد .آنها میآیند و با صخره حــرف میزنند .برای من
شعر میخوانند یا درباره کابوسها و رویاهایشان با من حرف
میزنند .فکر میکنم آنها بیشتر از اینکه با من صحبت کنند،
با این سنگ حرف میزنند .خوشحالم که این سنگ جایی را در
ذهن آنها اشغال کرده است.
«پوئن شوول» هنرمندی است که پیش از این ،دو هفته را درون
پوست خالیشده یک خرس زندگی کرده بود و قصد دارد مثل
یک مرغ ،روی چند تخممرغ بنشیند و آنها را به جوجه تبدیل
کند.
مهمترین مشــکل این هنرمند در جریان اجرای این برنامه،
کمبود خواب و ترس از فضاهای محصــور و تاریک بود .او در
طول این مدت فقط به یک خط تلفن اضطراری دسترسی داشت
و هیچ درکی از زمان نداشت.
او همچنین اظهار کرد« :تصور حدودی از ساعتهای کار موزه
دارم ،اما صداهای مختلفی میشــنوم .با این حال هیچ حسی
از روز و شــب ندارم .میتوانم بخوابم ،اما خیلی سخت .خیلی
عجیب است ،نمیدانم به خوبی میخوابم یا نه .با اینکه به خوبی
نمیتوانم پاها و دســتهایم را حرکت دهم ،احساس محصور
شدن در صخره را ندارم .کامال احساس راحتی میکنم و واقعا با
این سنگ ارتباط برقرار کردهام».
او گفت« :در حال حاضر این خیلی شیرین است .درست شبیه
زمانی که میخواهید از یــک صخره باال بروید ،اما میدانم که
شرایط سخت خواهد شد».
او حس خود از ایــن تجربه را اینگونه بیان کرد« :از یک حس
به حس دیگر گذر میکنی .مثل این اســت که روی یک سطح
شــیبدار در حال عبوری .درست مثل سفر کردن است .دارم
سعی میکنم احساساتم را در زبان بریزم ،اما خیلی سخت است
که حسهایم را سیاه و سفید بیان کنم».
این هنرمند لحظاتی پیش از اینکه به خانه صخرهای خود وارد
شــود ،در گفتوگو با «فرانسپرس» گفت« :ما همین االن هم
درون بدنهایمان محبوســیم .این تجربه خیلی پیچیدهای
است».
این مرد  ۴۴ساله خاطرات خود را از این اجرا مینویسد و قرار
است بعدها آن را به دست چاپ بسپارد.

