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بهترین فیلم های تاریخی برمبنای امتیاز IMDB

هرتیک روشن ،بازیگر
شش انگشتی سینمای بالیوود

«هرتیک روشــن» بازیگر ســینمای بالیوود از جمله
بازیگران جوانی است که با امیدهای فراوانی به سینمای
بالیوود پا گذاشته است .وی با اینکه نتوانسته جایگزینی
برای بزرگان باشد اما هواداران زیادی را اطراف خود می
بیند.
این بازیگر خوش نقش سینمای هندوستان سال 1974
در شــهر بمبئی هند به دنیا آمد .وی از همان کودکی
با حضور پدرش «راکیش روشن» در محیطی سینمایی
پرورش یافت .او می خواست بعد از شاهرخ خان بهترین
هنرپیشــه بالیوود شــود ولی هنوز نتوانسته به این
آرزویش دست پیدا کند .از نکات جالب در مورد روشن
این اســت که وی دست چپش شش انگشت دارد و وی
تاکنون برای رفع این مشکل هیچ اقدامی نکرده است.
وی بازیگــری را در دهه  80میــادی و در هنگامی که
تنها  6سال داشــت آغاز کرد .در سال  2000با بازی در
فیلم « ”Kaho Naa… Pyaar Haiبه طور جدی وارد
عرصه بازیگری شد.
هریتیک روشــن یکی از بازیگران هندی اســت که

مجسمهاش در موزه مادام توسو قرار دارد.
روشن در سال  2000با سوزان خان ازدواج کرد و در سال
 2014از وی جدا شــد .دو فرزند حاصل زندگی  14ساله
این بازیگر هالیوود با سوزان خان بود.
وی تا به حال  4بار جایزه بهترین بازیگر هندوســتان
را از آن خــود نموده و هم کانون نیز ســال  2017را با
فیلم «کابیل» آغاز کرده اســت .کریش  ،ام شــنتی ام
 ،میبینمــت  ،جودها اکبر ،درخواســت  ،بادبادک ها ،
زندگی روز به روزه  ،دان :۲تعقیب ادامه مییابد  ،مسیر
آتش  ،بنگ بنگ و «موهنچو دارو از جمله آثاری هستند
که روشن در آنها به ایفای نقش پرداخته است.
«فیلم ســینمایی «موهنجو دارو» با زمینه ای تاریخی
از جمله آثار روشن بود که ســال گذشته در گیشه به
موفقیت فراوانی دست یافت.
هتریک روشن با وجود داشتن ظاهر مناسب و همخوان
با بالیوود نتوانست طی حدودا ً  26سال بازیگری رکوردی
بهتر از  38فیلم داشــته باشد .رکوردی که در سینمای
بالیوود شکستی عظیم محسوب می شود.

نام نویسندگانی که پیش از این ،جوایز مهمی را مانند «من
بوکر»« ،کاســتا» و «اورنج» کسب کردهاند ،در فهرست
نامزدهای نهایی جایزه رمان تاریخی «والتر اسکات» به
چشم میخورد.
«گاردین» نوشــت :هیات داوران جایــزه بهترین رمان
تاریخی «والتر اسکات» ،اســامی راهیافتگان به مرحله
نهایی ایــن دوره را اعالم کرد و در این فهرســت ،نام
نویسندگان مطرحی مانند «سباستین بری»« ،فرانسیس
اسپوفورد» و «گراهان سوییفت» خودنمایی میکند.
جایــزه  ۲۵هزار پوندی «والتر اســکات» از مهمترین و
گرانترین جوایز ادبی انگلســتان است که هر سال به
بهترین رمان تاریخی تعلق میگیرد.
«سباستین بری» و «فرانسیس اسپوفورد» دو رماننویس
هستند که چندی پیش برای دریافت جایزه کتاب سال
«کاستا» با هم به رقابت پرداختند« .بری» که برای نگارش
رمان «روزهای بیپایان» نامزد این جایزه  ۲۵هزار پوندی
شــده ،در ماه ژانویه موفق شد دومین جایزه کتاب سال
«کاستا» را به خود اختصاص دهد« .اسپوفورد»  ۵۲ساله
هم که با اثر غیرداستانی به عرصه نویسندگی وارد شده
و توجه بسیاری را به خود جلب کرده ،با اولین رمان خود
«تپه طالیی» ،جایزه رمان نخســت «کاستا» را بهدست
آورد .حاال این دو ،بار دیگر رو در روی هم قرار گرفتهاند و
برای کسب «والتر اسکات»  ۲۰۱۷تالش میکنند.
از دیگر نامهای آشــنا در میان نویسندگان نامزدشده
میتوان به «رز ترمین» برنده جایزه «اورنج» اشاره کرد
که برای نگارش «گووستاو سونتانا» برگزیده شده است.
«گراهام سوییفت» نویسنده برنده جایزه مهم «من بوکر»
نیز به مرحله نهایی «والتر اســکات» راه یافته است .سه
نامزد دیگر این جایزه «جو بیکر»« ،شــارلوت هابسون»
و «هانا کنت» هســتند .در این دوره آثاری از کشورهای

انگلیس ،ایرلند ،فرانســه ،هالند ،ســوییس ،روسیه و
آمریکای شــمالی که به برهههایی از تاریخ ،از قرن ۱۷
گرفته تــا قرن  ۲۰پرداختهانــد ،در مرحله اول انتخاب
شدند .آکادمی جایزه «والتر اسکات» امسال برای اولینبار
فهرستی از  ۲۰کتاب پیشنهادی را نیز منتشر خواهد کرد.
این فهرست شامل رمانهای تاریخی تازه چاپشدهای از
کشورهای استرالیا ،کانادا ،آفریقا و انگلیس میشود.
هیات داوران «والتر اسکات»  ۲۰۱۷برنده نهایی این جایزه
 ۲۵هزار پوندی را در جریان جشــنواره ادبی «مرزها»ی
اسکاتلند در روز  ۱۷جون معرفی خواهد کرد .به هریک
از نامزدهای نهایی نیز جایزهای  ۱۰۰۰پوندی اعطا میشود.
«سر والتر اسکات» یکی از مهمترین و گرانقیمتترین
جایزههای ادبی انگلستان است و برای بزرگداشت نام و
آثار برجسته این رماننویس سرشناس جهانی هر سال به
برترین رمان تاریخی تعلق میگیرد« .اسکات» که بیشتر
برای نگارش رمانهای تاریخیاش شهرت دارد ،شاعر و
نمایشنامهنویسی اســت که در سال  ۱۷۷۱در ادینبورگ
دیده به جهان گشود و در سپتامبر  ۱۸۳۲درگذشت.

رقابت برندگان «بوکر» و «کاستا»
برای کسب جایزه «والتر اسکات»
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آرامیدن ـ اجتماع ـ بتکده ـ پاشیده ـ تامین ـ ثاقب ـ جذابیت ـ چراگاه ـ
حوادث ـ خانگاه ـ دقایق ـ ذوات ـ ریشه ـ زرخرید ـ ژنده ـ سوار ـ شیره
ـ صنم ـ ضایع ـ طیاره ـ ظلم ـ عقرب ـ غوغا ـ فلق ـ قمر ـ کونســرو ـ
گریان ـ الله ـ میانبر ـ نخبه ـ وحشت ـ هسته ـ یادآور.

جواب سودوکو شماره

 جواب بازی با اعداد
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ارزش ـ زاری ـ ناز ـ نمایش
ـ نما ـ امین ـ نام ـ مزار ـ
ناشر ـ نماز ـ امن ـ امیر ـ
راز ـ مار ـ شام ـ ریا ـ یار
ـ ماشین.

2661

همبازی بود .در «چه چیزی گیلبرت گریپ
را آزار میدهد» ،نقش «گیلبرت» را «جانی
دپ» برعهده داشت.
بازیگــر برنده اســکار «تایتانیک» پس از
انتشار خبر درگذشت «کیتس» در فیسبوک
خود نوشــت :دارلین بهترین مادر بازیگری
بود که افتخــار همکاری با او را داشــتم.
شخصیت صبور و استعداد باورنکردنی او در
ذهن آنهایی که او را میشناختند و کارش
را دوست داشتند ،زنده میماند .در این دوره
ســخت ،فکر و دعای من همراه خانودهی فیلمنامهنویس «چه چیزی گیلبرت گریپ را با اضافه وزناش صحبت کرد .این زن بازیگر
اوست.
آزار میدهد» در یک شوی تلویزیونی کشف بعد از فیلم سال « ۱۹۹۳السه هالستروم» ،در
«دارلیــن کیتــس» اولینبــار توســط شــد .او در این برنامه درباره مشکالت خود چند سریال تلویزیونی هم ایفای نقش کرد.

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

س
2337

تا مرزهای انگلســتان شمالی گسترده اســت .با فیلم
گالدیاتور ،امپراتوری روم بعد از غیبتی ســی و پنج ساله
توسط ریدلی اسکات به پرده سینماها بازگشت.
 -7لورنس عربستان
لورنس عربســتان محصول  1962بریتانیاســت .فیلم به
تجربه های لورنس در عربســتان در زمان جنگ جهانی
اول میپردازد .فیلم حماســی دیوید لیــن برنده هفت
جایزه اسکار می شود .عمر شریف درباره ساخت لورنس
عربستان می گوید« :اگر فردی ثروتمند باشید و شخصی
نزد شما بیاید و بگوید می خواهد فیلمی بسازد که زمان
آن چهار ســاعت باشد .ستاره ای نداشته باشد و داستان
آن عاشقانه هم نباشد و همین طور صحنه های اکشن هم
نداشته باشد ،چه خواهید گفت؟»
 -6بر باد رفته
درام عاشــقانه آمریکایی فلمینگ در سال  1939هنوز
بعد از هفتاد سال ،مشــهورترین اثر سینمایی است که
بینندگان بســیار زیادی دارد .این فیلم که حدود 238
دقیقه است ،روایت عشق یک دختر جنوبی را در خاالل
جنگ داخلی آمریکا به تصویر می کشــد .برباد رفته از
پرفروش ترین فیلم های ساخت هالیوود است که جوایز
متعددی را از آن خود کرد ،کــه از میان آن ها می توان
چهار جایزه اسکار را نام برد.
 -5بن هور
بن هور فیلم درام -حماســی بیلی وایلدر محصول سال
 1959اســت و از پرآوازه ترین و باشکوه ترین فیلم های
تاریخ سینما به شــمار می رود .بن هور نامزد دریافت 12

مادر «دیکاپریو» در دنیای بازیگری درگذشت

«دارلین کیتس» بازیگری که در «چه چیزی
گیلبرت گریــپ را آزار میدهد» نقش مادر
«لئوناردو دیکاپریو» را ایفا کرد ،در سن ۶۹
سالگی درگذشت.
«گاردین» نوشــت« :لئوناردو دیکاپریو»
درپی درگذشــت «دارلین کیتس» بازیگر
فیلــم «چه چیزی گیلبرت گریــپ را آزار
میدهد» ابراز تاسف کرد و او را بهترین مادر
خود در عرصه بازیگری دانست.
«کیتس»  ۶۹سال داشــت و در خانه خود
واقع در تگزاس ،در خــواب فوت کرد .این
زن بازیگر سال  ۱۹۹۳با «دیکاپریو» جوان
که نقش یک معمــول ذهنی را ایفا میکرد،

 بازی با اعداد

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

جواب هدف

ده فیلم شــاخص تاریخی سینما که در این
گزارش مورد بازخوانی قرار داده ایم ،از روی
امتیازات سایت  IMDBانتخاب شده اند و
بنابر تعریف درج شــده در این سایت ،فیلم
هایی هســتند که جنبــه تاریخی آن ها بر
دیگر ویژگی ژانری آن ها می چربد یا حداقل
برابری می کند.
درباره این فهرســت این نکتــه قابل توجه
است که ســهم فیلم های سفارشی و اساسا
تولیدشده بر مبنای گرایشات خاص به ویژه
البی های صهیونیستی در آن مشهود است
و این واقعیت نشــان می دهد فیلم سازی
سفارشی برای روایت تاریخی الزاما تضادی
با کیفیت ســینمایی یک اثر ندارد .این مرور
نه بــه معنای تایید محتــوای این آثار بلکه
یادآوری این واقعیت است که فیلمسازی تاریخی فراتز از
کارکرد قصه گویی و خلق جذابیت از منظر جریان سازی
و القاء دیدگاهی خاص هموراه مورد توجه سیاست گذاران
پشت پرده سینما بوده است.
 -10فهرست شیندلر
فهرســت شــیندلر اولین فیلمی اســت که اسپیلبرگ
برای آن دو اسکار می گیرد :اســکار بهترین کارگردانی
و بهترین فیلم .طبق نظرســنجی سال  2005مجله تایم،
فهرست شــیندلر همچنان محبو ترین فیلم اسپیلبرگ
است .داستان فیلم از ســپتامبر  1939شروع می شود و
تا مارچ  1943ادامه می یابد .فیلم با صراحتی شارعانه به
کشتار یهودیان و واقعه آشوویتس می پردازد.
 -9نجات سرباز رایان
داستان حماســی فیلم جنگی /تاریخی اسپیلبرگ که با
ســکانس ساحل اش مشهور شــد و دکوپاژی بی نظیر و
نمونه را به تاریخ سینما اضافه کرد ،از پرشورترین آثاری
اســت که درباره جنگ جهانی دوم ساخته شده است و
رشادت ســربازان آمریکایی را به تصویر می کشد .فیلم
جایزه اســکار را برای اســپیلبرگ به ارمغان می آورد و
سرباز رایان فروش خوبی را در سینماهای آمریکا تجربه
می کند.
 -8گالدیاتور
فیلمی حماســی ساخته ریدلی اســکات .داستان فیلم
مربوط به ســال  180میالدی و درباره مثلث ماکسیموس
سردار ،سزار مارکوس و کومودوس پسر وی است ،زمانی
که دامنه امپراتــوری رم باســتان از صحراهای آفریقا
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میزان

حمل

پول زيادي را براي خانه خرج ميكنيد .اگر حوصلهتان سر برود يكي
از نزديكان شما را شــاد ميكند .بهتر است از پولهايتان استفاده
كنيد و سرمايه گذاري كنيد.

ثور

اگر چه شخصی با شما کام ً
ال متفاوت به نظر می رسد ولی این بدان
معنا نیست که شما نتوانید در مواردی با آنها به توافق برسید پس
ســختی این که با آنها وارد بحث شوید را قبول کنید .این ممکن
است آغاز یک رابطه خوب باشد که شما چیزهایی زیادی را از هم
میآموزید.

عقرب

در حال حاضر مسایل مالیتان وضعیت ثابتی ندارد .باید به خودتان
فرصت بدهید تا از طریق سرمایه گذاری و وضعیت مالیتان را مجددا ً
درست کنید .اگر امشب پول خرج کنید ،مطمئن باشید که پشیمان
میشوید میتوانید بدون اینکه پول خرج کنید تفریح کنید.

امروز یکی از آن روز های است که باید قبل از حرف زدن حتم ًا فکر
کنید .مراقب باشید زیرا افرادی هستند که بدون فکر دهانشان را
باز میکنند .اما به خاطر این کار با آنها دعوا نکنید .اگر به آنها اجاز
به دهید حرفشان را بزنند احساس بهتری پیدا میکنید.

ديگران شــما را به خاطر چيزي كه هستيد تحسين ميكنند نه به
خاطر كســي كه سعي ميكنيد باشــيد .تنها راه يافتن خوشبختي
واقعي ،اين است كه با خودتان صادق باشيد و اجازه ندهيد ديگران
از شما سوء استفاده كنند .تا جايي كه ميتوانيد مسایل بيارزش را
از زندگيتان خارج كنيد.

ديگران را ببخشيد اگر فكر ميكنيد كه امروز شما روي اين سياره
زندگي نميكنيد ،چون كام ً
ال غــرق در كاري كه انجام ميدهيد
شــدهايد .هر آنچه الزمهاش فكر خالق تصميمگيري سريع است
شما را بسيار با نشاط ميكند و شما قادريد ساعتهاي طوالني و
خسته كنندهاي را كار كنيد بدون اينكه خم به ابرو بياوريد.

جوزا

سرطان

مشکلی که فکر میکردید ،از بین رفته است ،اکنون دوباره خودش
را نشان میدهد .شاید به این خاطر که نظرتان را به طور واضح بیان
نکردهاید .بنابراین بار دیگــر فرصت دارید تا آن را به خوبی عنوان
کنید.

اسد

امروز شما بسيار مشــتاقيد كه كمي تفريح كنيد ،چرا كه بازيگوش
شدهايد! شما ميخواهيد كه همبازي داشته باشيد كه به شما كمك
كند تا بتوانيد خودمانيتــر رفتار كنيد .امروز روز خوبي براي بودن
با بچه هاست .چرا كه روحيه باالي آنها به شما نيز سرايت ميكند.

سنبله

اگر رژیم غذایی گرفتهاید ،مراقب باشــید؛ زیرا درحال حاضر اراده
قوی ندارید .برای اینکه آرامش داشــته باشید به غذا رو میآورید.
باید کمی سخت گیری کنید.

قوس

جدی

امــروز يار جذاب خود را پيدا ميكنید .امروز جذب اين عشــق
ال متفاوت از هر روز مي باشد .شما ميدانيد
ميشــويد چون كام ً
كه قدرتمندترين قســمت عشق عقل اســت و جذب ايده هاي
آن ميشــويد .شايد اين فرد ،عشق زندگيتان نباشد ،اما زياد به
دوردستها و آينده فكر نكنيد.

دلو

امروز روز احساسات هیجان انگیز اســت و تمایل دارید در چنین
فعالیتهایی شرکت کنید .هر چیز کســالتآور و خسته کننده را
فراموش کنید .دوست دارید پر بگشایید و مکانهای جدید را کشف
کنید.

حوت

جایزه اسکار بود و در نهایت موفق به کسب
 11جایزه اســکار از جمله بهترین فیلم شد
که خود رکوردی در دریافت جوایز اسکار تا
سال  1997برای این فیلم بود.
 -4شیر در زمستان
شیر در زمستان یک درام تاریخی محصول
 1968است .براســاس نمایشی در برادوی
کار جمیــز گولدمن و کارگــردان فیلم نیز
آنتونی هاروی اســت .در ایــن فیلم پیتر
اوتول ،کاترین هپبورن ،جان کستل ،آنتونی
هاپکینز در نقش ریچارد شیردل (در اولین
فیلم خود) نقش آفرینی کرده اند .این فیلم
برنده سه جایزه اســکار ،از جمله بهترین
بازیگــر نقش اول زن برای هپبورن شــد.
ماجرای فیلم در سده دوازدهم پس از میالد
و در دژ هنری دوم می گذرد.
 -3داکتر ژیواگو
داکتر ژیواگو فیلم حماســی تاریخــی دیگری از دیوید
لین اســت که براســاس رمانی به همین نام از بوریس
پاســترناک در ســال  1965با بازی عمر شریف و جولی
کریســتی ساخته شــد .فیلم پنج جایزه اسکار دریافت
کرد .دیوید لین ،ســاخت داکتر ژیواگو را پذیرفت ،چون
بعد از کارگرداین یک محصول بســیار موفق مثل لورنس
عربستان ،می ترسید به عنوان سازنده فیلم های مردانه
اکشن شناخته شــود .پس به سراغ یک پروژه احساسی
اساسی رفت.
 -2اسپارتاکوس
اســپارتاکوس فیلمی حماسی محصول ســال  1960با
کارگردانی اســتنلی کوبریک اســت .در این فیلم کرک
داگالس تهیه کننده بود و در عین حال نقش اصلی فیلم
یعنی اســپارتاکوس را نیز بازی میکرد .فیلم براســاس
زندگی فردی به همین نام ساخته شد .اسپارتاکوس برنده
چهار جایزه اسکار شد و هم نزد مردم و هم منتقدان جزو
بهترین و ماندگارترین آثار حماسی محسوب می شود.
 -1مردی برای تمام فصول
اثر تاریخی زندگینامه ای فــرد زینه مان درباره توماس
مور قاضی فیلسوف و سیاست مدار انسان گرای سده 16
میالدی است .فیلم  6جایزه اسکار کسب می کند و مورد
اســتقبال منتقدان و مردم قرار می گیرد .پل اسکافیلد و
راســن ولز به عنوان بازیگر در فیلم می درخشند و زینه
مان و بولت نیز مورد تشویق آکادمی قرار می گیرند.

شــگفت زده نشوید اگر شما توجهات بســیاری را به جلب می
کنید گاهی تغییرات درونی از آن چه که فکر میکنیم بیشترند.
هنگامی که آینده را مجسم می کنید تابشی پر هیجان دارید.
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«آدونیس» جایزه
«پن ناباکوف» را برد

«آدونیس» مشهورترین شاعر عربزبان در قید حیات ،جایزه
یک عمر دستاورد ادبی مرکز «پن» آمریکا را میگیرد.
«سنت لوییس تودی» نوشت :مرکز «پن/ناباکوف» آمریکا عالوه
بر معرفی برندگان جوایز ساالنه کتاب ،نام «آدونیس» شاعر و
مترجم پرآوازه ســوری را بهعنوان برنده جایزه  ۵۰هزار دالری
یک عمر دستاورد ادبی در عرصه بینالمللی اعالم کرد.
«علی احمد ســعید اســبر» با تخلص «آدونیس» ،شــاعر،
مقالهنویس و مترجمی است که تا کنون بیش از  ۲۰جلد کتاب و
مجموعه شعر به زبان عربی منتشر کرده که به زبانهای مختلف
نیز ترجمه شدهاند .او که عنوان بزرگترین شاعر در قید حیات
جهان عرب را یدک میکشــد ،چند اثر را از زبان فرانســوی
برگردانده و نامش سالهاســت بهعنوان نامزد دریافت جایزه
نوبل ادبیات مطرح میشود.
«آدونیس» ســال  ۱۹۳۰در غرب سوریه به دنیا آمد .او بهخاطر
عقاید و اظهارات ملیگرایانه و سکوالرش مدتی در زندان بود.
پس از آن ،در ســال  ۱۹۸۵راهی پاریس شد .او اکنون در این
شهر سکونت دارد و بیشتر فعالیتهایش را در فرانسه و لبنان
دنبال میکند .بنیاد «پن» همچنین جایزه  ۷۵هزار دالری «ژان
اشتاین» را که ویژه بهترین اثر ســال است ،به «هشام مطر»
نویســنده لیبیایی تقدیم کرد« .مطر» با کتاب خاطرات خود
(بازگشت) توانست این جایزه را بهدست بیاورد.
«راین آمیلکار»جایزه رمان نخست «پن/رابرت دبلیو .بینگام»
را با «قیامها» کســب کرد و در بخش مقالهنویسی نام «آنجال
موریلز» بهعنوان برنده اعالم شــد« .موریلز» جایزه  ۱۰هزار
دالری «پن/دیاموندشتاین ـ اسپیلووگل» را با کتاب «دختران
شــهر من» از آن خود کرد .مرکز «پن» پیش از این ،برندگان
بخشهای بهترین نمایشــنامه ،ادبیات غیرداســتانی« ،اوپن
بوک» ،مجموعه شعر و داستان کوتاه را معرفی کرده بود .امسال
مبلغ  ۳۱۵هزار دالری به آثار برجســته در حوزههای ادبیات
داستانی ،شــعر ،ادبیات علمی  -تخیلی ،مقاله ،آثار ورزشی،
زندگینامهای ،ادبیات کودک ،ترجمه و نمایشنامه اهدا شد.

بازیگر زن
«تاراس بولبا» درگذشت

«کریستین کافمن» بازیگر برنده «گلن گلوب» فیلمهایی مانند
«شهر بیترحم» و «تاراس بولبا» در سن  ۷۲سالگی درگذشت.
«نیویورک تایمز» نوشت« :کریستین کافمن» هنرپیشه اتریشی
که در «شهر بیترحم» نقش دختری آلمانی را بازی میکرد و در
سن  ۱۷سالگی جایزه «گلدن گلوب» را بهدست آورد ،در سن
 ۷۲سالگی درگذشت.
«کافمن» که ســال  ۱۹۶۱در فیلم «شــهر بیترحم» با «کرک
داگالس» همبازی بود ،از سرطان خون رنج میبرد و در مونیخ
فوت کرد .او اولین اتریشــیای بود که جایزه «گلدن گلوب» را
در دست گرفت.
«کافمــن» در دهــه  ۱۹۶۰با «تونی کورتیــس» دیگر بازیگر
هالیوودی در «تاراس بولبا» همبازی شــد و با او ازدواج کرد.
آنها صاحب دو دختر شدند و در سال  ۱۹۶۸از هم جدا شدند.
«کریســتین ماریا کافمن» متولد  ۱۱جنوری  ۱۹۴۵در لندورف
اتریش بود .او بازیگری را از دوران کودکی و در ســال ۱۹۵۲
شــروع کرد« .کافمن» در فیلم «آخریــن روزهای پمپی» به
کارگردانی «سرجیو لئونه» نقش یک نوجوان را مقابل «استیو
ریوز» بازی میکرد .این هنرپیشه طی دوران حرفهای خود در
بیش از  ۱۰۰فیلم و سریال تلویزیونی ایفای نقش کرد که بیشتر
آنها به زبان آلمانی بودند .یکی از آخرین کارهای او ،بازی در
نقش «عمه پالی» در نسخه آلمانی فیلم «تام سایر و هاکلبری
فین» در سال  ۲۰۱۴بود.
«کافمن» بعدها به تجارت در عرصه لوازم آرایشــی رو آورد و
کتابهایی درباره سالمت و بهداشت منتشر کرد.

