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March 02 ,2016

‹هزار چهره آقای گری›
در صدر فهرست جوایز تمشک طالیی

چرااسکاربهترینفلمبه »هتشگزاب« نرسید؟

جوایز اصلی تمشک طالیی (رزی) را به فلم اروتیک «هزار
چهره آقای گری» ( )Fifty Shades of Greyتعلق گرفت.
این فلم که بر اساس رمانی با همین نام ساخته شده عالوه بر
عنوان بدترین فلم و بدترین فلمنامه ،جایزه بدترین بازیگر
نقش اصلی مرد و زن را نیز گرفت.
داکوتا جانسون و جیمی دورنان بازیگران این فلم هستند.
این دو همچنین به عنوان بدترین تیم بازیگری نیز معرفی
شدند.
ادی ردمین ،بازیگر بریتانیایی که در همان شب برای اسکار
بهترین بازیگر نقــش اول برای بازی در فلم دختر دنمارکی
نامزد بود ،در مراســم جوایز تمشک طالیی ،برای بازی در
فلم صعود ژوپیتر ،به عنوان بدترین بازیگر نقش مکمل مرد
معرفی شــد .جایزه دیگری که از سال گذشته بخشهای
مختلف تمشک طالیی اضافه شده که «نجات یافته» نام دارد.
برنده این جایزه که توســط مردم به صورت آنالین انتخاب

اسکار  2016هم برندگانش را شناخت اما هنوز بسیاری از
سینمادوستان و سینماگران در تعجب هستند که چطور
تندیس بهترین فلم به جای «بازگشــته» به «اسپاتالیت»
اعطا شد.
خیلیها مطمئن بودند «بازگشته»ی ایناریتو با درخشش
«دیکاپریو» ،جایزه بهترین فلم این دوره اسکار را به خانه
میبرد اما همه با اعالم نام «اســپاتالیت» به عنوان برنده
شگفتزده شدند.
«بازگشــته» در هشتادوهشــتمین دوره جوایز آکادمی
اسکار دو تندیس مهم یعنی بهترین کارگردانی (الخاندرو
گونزالز ایناریتو) و بهترین بازیگر نقش اول مرد (لئوناردو
دیکاپریــو) را به خود اختصــاص داد و همه دنیا منتظر
بودند عوامل آن برای دریافــت جایزه بهترین فلم هم به
روی سن بروند ،گلویشان را صاف کنند و سخنرانی کنند
اما «اسپاتالیت» به میدان آمد.
پس با اینهمه طرفدار ،چطور شــد که «بازگشته» بازی
را به «اســپاتالیت» باخت؟ اول از همه «اسپاتالیت» در
کنار «کسری بزرگ» از همان ابتدا یک رقیب جدی برای
«بازگشته» به حســاب میآمد .این فلم از اولین اکرانش
در جشــنواره فلم ونیز در سپتمبر  2015توجه فراوانی را
به خود جلب کرد و تعدادی جایزه مهم ،البته بیشــتر در
بخش بازیگری و نویسندگی را به خود اختصاص داد .با این
حال «اسپاتالیت» جایزه بهترین فلم انجمن تهیهکنندگان

آمریکایی را به «کسری بزرگ» باخت.
عالوه بر این ،باید این مســاله را در خاطر داشــت که
رایدهندگان اســکار مثل منتقدان فلم فکر نمیکنند.
سال گذشته «پسرانگی» دســتاوردی زیباییشناسانه
در حوزه ســینما ،فلم محبوب منتقدان بود ،اما از «مرد
پرنده» اثری کمدی که از احساسات پنهانی عوامل صنعت
فلم درباره تفکراتشان نســبت به فلمهای ابرقهرمانها
ســخن میگفت ،شکســت خورد .اینبــار« ،الخاندرو
گونزالز ایناریتو» کارگردان «مرد پرنده» ،توانســت برای
«بازگشــته» فلم مجللی از دید بصــری ،تاج هنری را با
اعتماد بنفس بر سرش بگذارد« .بازگشته» جایزه بهترین
کارگردانی را برای ایناریتو و بهترین تصویربرداری را برای
«امانوئل لوبزکی» به ارمغان آورد اما وقتی نوبت بهترین
فلم شــد ،تغییری در نتایج ایجاد نکرد .در حالی که سال
گذشــته اعضای آکادمی کارگردانی و فلمبرداری «مرد
پرنده» را تحســین کردند و هر دو جایــزه را هم به این
فلم دادند .به گــزارش گاردین ،به طور اخص ،مدیریت
کمپینهای حامی هر دو فلم که براساس جوایزی که این
آثار برایشان نامزد شده بودند شکل گرفته بودند به نتایج
حاصله کمک کردند« .بازگشــته» با نامزد شدن بازیگری
قوی و سرشناسش ،بیشت ِر تالشش را در جهت اختصاص
جایزه به لئوناردو دیکاپریو گذاشــت و حجم زیادی از
تحسینها به سمت این سوپراستار هدایت شد.

میشود از میان کســانی برگزیده میشود که در دورههای
پیش برنده تمشک طالیی شدند اما امسال توانستند با بازی
قابل قبولی خود را «نجات» دهند.
امسال این جایزه به سیلوستر استالونه اهدا شد که بارها به
عنوان بدترین بازیگر سال معرفی شده است ،اما امسال برای
بازی در فلم کرید ،چشمها را خیره کرد .او امسال برای این
فلم نامزد اسکار بود.
مراسم اهدای این جوایز که یک مجسمه تمشک رنگ شده
با اسپری طالیی رنگ است درست یک شب قبل از مراسم
اهدای جوایز اسکار برگزار میشود .تمشک طالیی در ۱۹۸۰
با الگوبرداری از جوایز اسکار دست به انتخاب بدترینهای
سینمای سال زد با این تفاوت که کمتر کسی حاضر است این
جایزه را دریافت یا به آن افتخار کند .هر چند در دورههای
پیشین بازیگران معدودی از جمله ساندرا بوالک و هالی بری
این جایزه را شخصا دریافت کردند( .بی بی سی)

جورج کندی ،بازیگر پرسابقه هالیوود
درگذشت

واضح است که صحبتهای حول محور دیکاپریو فضا را
برای توجه نشان دادن به «بازگشته» به عنوان بهترین
گ کرد .رایدهندگان نظرشان در مورد این
فلم اسکار تن 
ی دادند که بیشتر با
بخش متفاوت بود .آنها به فلمی را 
آن ارتباط گرفتند و نه لزوما اثری که بیشتر تحسینش
فلمبرداری خســتهکننده
میکردند .تــم تکــراری
ِ
«بازگشته» باعث تقویت این حس شد که این فلم ،اثری
ترسناک و هنرمندانه اســت که لزوما به ارتباط برقرار
کردن با مخاطبش تعهدی ندارد.
این در حالی است که «اسپاتالیت» نامزد جایزه بهترین
بازیگر مردی نداشــت که بخواهد نگرانش باشد و آنها
بیشترین توان کمپین خود را برای باال بردن پیام فلم به
کار گرفتند .آنها از افراد تاثیرگذار خواستند فلمشان
را ببینند و به تالش در جهت مبارزه با سوءاســتفاده از
کودکان که در مراحل ابتدایی به فلم انرژی تزریق میکرد،
ادامه دادند .در کل این نشان داد که «اسپاتالیت» فلمی
اســت که میتوان با آن ارتباط برقرار کرد؛ مسالهای که
اعضای آکادمی اســکار ممکن است آن را شخصا تجربه
نکرده باشــند اما نسبت به آن شدیدا حساسیت دارند.
به گونهای میتوان گفت که این ادامه رقابتی اســت که
« 12سال بردگی» با «جاذبه» داشت؛ «جاذبه» مسلما یک
دستاورد تکنیکی بود اما « 12سال بردگی» ،حرف برای
گفتن داشت.

جورج کندی ،بازیگر قدیمی هالیوود و برنده جایزه اسکار در
سن  ۹۱سالگی درگذشت .او در آخرین سالهای زندگیاش
به ناراحتیهای قلبــی دچار بود .کندی در بیش از  ۲۰۰فلم
نقشآفرینی کــرد ،از جمله در فلــم بهیادماندنی «لوک
خوشدست».
نشریه محلی  Idaho Statesmanدر آمریکا از مرگ جورج
کندی ،بازیگر پرسابقه و معروف هالیوود خبر داد .نوه او خبر
درگذشت پدربزرگش را در شبکه فیسبوک منتشر کرد.
بر اساس گزارش نشریه مزبور ،کندی روز یکشنبه در شهر
شهر بویزی در ایالت آیداهو در سن  ۹۱سالگی درگذشت .او
در آخرین سالهای عمرش از نارحتیهای قلبی رنج میبرد.
جورج کندی در بیش از  ۲۰۰فلم ســینمایی و مجموعههای
تلویزیونی نقشآفرینــی کرد که شــماری از آنها از آثار
بهیادمانی سینما محسوب میشوند.
او فعالیتهنــری خود را از تلویزیون آغــاز کرد و در بین
سالهای  ۱۹۵۶تا  ۱۹۶۳بیشتر در این عرصه فعال بود.
یکی از نخستین بازیگریهای او بر پرده سینما فلم معروف
«معما» (محصول سال  )۱۹۶۳است .در این فلم کمدیجنایی

ســتارگان بزرگی چون کری گرانت ،ادری هپبورن و والتر
ماتائو بازیگری کردهاند.
«لوک خوشدســت» اما فلمی بود که موفقیت زیادی برای
جورج کندی به همراه داشت.
کندی در این اثر وســترن در کنار پل نیومن ،ستاره بزرگ
هالیوود ظاهر شد و به خاطر درخشش در فلم ،جایزه اسکار
بهترین بازیگر مکمل مرد را در سال  ۱۹۶۷به دست آورد.
او یکــی از بازیگران مجموعه فلمهــای حادثهای «میدان
هوایی» به کارگردانی جورج سیتون بود .این مجموعه چهار
فلم را در بر میگیرند که عبارتنــد +از «میدان هوایی» ،
«میدان هوایی « ،»۱۹۷۵میدان هوایی  »۷۷و «میدان هوایی
 ،۷۹کنکورد».
کندی برای نقشآفرینی در نخستین قسمت از این مجموعه
نامزد جایزه گلــدن گلوب برای بهترین بازیگر نقش مکمل
مرد شــده بود .مجمموعه فلمهای «اسلحه برهنه» نیز از
آثاری اســت که جورج کندی در آن بازیگری کرده است.
کندی تا آخرین سالهای عمرش همچنان به هنرپیشگی و
فعالیتهای سینمایی و تلویزیونی مشغول بود( .دویچه وله)

درام ورزشی «استخوان االشه» کلید خورد

پروژه سینمایی «استخوان االشــه» با موضوع مسابقات
بوکس با بازی «جانی هریس» کلید خورد.
فلمبرداری پروژه ســینمایی «اســتخوان االشه» با بازی
«جانی هریــس» در کنار بازیگران دیگــری چون «ری
وینستون»« ،مایکل اسمایلی» و «ایان مکشین» در لندن
آغاز شد .این درام سینمایی براساس فلمنامهای از «جانی
هریس» که در این فلم بازی نیز میکند ،ساخته میشود.
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جواب سودوکو شماره
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اعداد

2044

2567

2367
2343

فتح ـ فاتح ـ حتا ـ وفات
ـ تار ـ صحت ـ صورت ـ
راحت ـ حوت ـ تر ـ تصرف
ـ تو ـ تور.

 بازی با کلمات

آرام بخش ـ اســباب ـ بازداشــتگاه ـ پویان ـ تشریف ـ ثبور ـ جهانگشا ـ
چاپلوس ـ حویج ـ خنــک ـ دکالمه ـ ذخیره ـ رازق ـ زبانزد ـ ژنده پوش ـ
ساغر ـ شیراز ـ صوفی ـ ضریب ـ طوال ـ ظروف ـ عریض ـ غمخوار ـ فرخار
ـ قاره ـ کافی ـ گراف ـ لعل ـ مفید ـ نخست ـ ورزش ـ همدرد ـ یتیم.
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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.
 6 کلمه :خوب
 12 کلمه :متوسط
 18 کلمه :عالی

جواب هدف

تهیهکنندگی این فلم را «مایک الیوت» و «اندرو ایتون»
به عهده دارند و موسیقی این فلم را «پل ولر» ،آهنگساز
و خواننده راک خواهد ساخت.
«استخوان االشه» یک درام ورزشی با موضوع مسابقات
بوکس بازی است .داستان این درباره «جیمی مککب»،
یکی از پیشکسوتان بوکس بازی در جوانی و بازگشت او
به کلوب بوکس بازی دوران کودکیاش است.
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میزان

حمل

برخي از شما ممكن اســت قراردادي را امضا كنيد كه در حال حاضر
بهترين زمان براي امضاي اين قرارداد است .سعي كنيد از این به بعد
كمي بيشتر مراقب باشيد؛ زيرا شايد زندگيتان تا حدي پيچيده شود.

ثور

اگر شــخصی در خانه یا محل کار با شــما مخالف بوده است اکنون
طرفدار شــما میشود .بسیار شاد مشتاق و سرحال هستید .اما بیش
از حد آزادانه رفتار نکنید و اگرنه دیگران فکر می کنند شما بی خیال
هستید و راحت می توانند شما را به دست آورند .ستارگان نشان می
دهند که شما باید نسبت به قولی که می دهید مراقب باشید.

جوزا

بايد يك مشكل مالي را حل كنيد و از هدفتان مطمئن شويد .اگر در
هر موردي معطل كنيد ،همه چيز را از دست ميدهيد.

سرطان

حرفهای زیادی دارید که به دوســتان و همکاران بگویید .در یک
دوراهی که مدتهاست در آن گیر کردهاید به موضوعی پی می برید
که می توانید راهی که بهتر است را پیدا کنید .شاید دوست نداشته
باشید آن را به کسی بگویید.

اسد

احتماالً شما براي گذراندن ساعات خوش و لذت بردن ،برنامه ريزي
كرده ايد .اگــر هنوز به آن جا نرفتهايــد ،مراقب خرج كردن خود
باشيد .وگرنه ممكن است دســت به خريد اجناسي بزنيد كه واقع ًا
توانايي خريد آنها را نداريد! شما متمركز بر فعاليتهايي هستيد كه
معناي خاصي براي تان دارند و خوشحال تان مي كنند.

سنبله

مهم نیســت اکنون چه اتفاقی در زندگیتان می افتد ،در هر صورت
احســاس خوبی دارید .اگر با مشکالت احاطه شدهاید آنها را کنار
بگذارید و به موضوع خوشحال کننده ای فکر کنید.

اکنون شما امیدوار هســتید و می توانید به جنبه مثبت اتفاقات
نگاه کنید و در نتیجه همه چیز برای شما خوب پیش خواهد رفت.
اگر از نظر نجومی کارها درســت پیش برود ،شما متوجه خواهید
شد که شخصی در پشت صحنه به دنبال شما میگردد و این واقع ًا
احساس خوبی است که بدانید میتوانید به او تکیه کنید.

عقرب

ســعی کنید به گروه هایی که با شما هم فکر هستند ملحق شوید
و در کنار افرادی باشــید که با آن ها هم نظر و موافق هستید .این
موضوع باعث می شود تا بارورها و اعتقادات تان قوی تر شود.

قوس

در طول چند روز آينده زندگي سرعت بيشتري به خود مي گيرد و
نظم كارها از دست مي رود .به مهارتهاي خود تكيه كنيد و در هيچ
كاري عجلــه نكنيد بدون اين كه اوالً دقيق ًا مثبت و منفيهاي آن را
سبك و سنگين بكنيد.

جدی

كساني كه از جدول يا بازي با كلمات لذت مي برند ،جدول جديد
و سرگرم كنندهاي پيدا مي كنند كه حسابي مشغول تان مي كند.
اين كار فعاليت اجتماعي شــما را بيش تر مي كند و سلول هاي
خاكستري را فعال ميكند.

دلو

امروز با یک دو راهی سخت روبرو میشوید و نمی دانید که کدام را
انتخاب کنید و سوال این است که آیا شما باید همان کاری را که از
شما انتظار می رود انجام دهید یا مسیری جدید را در پیش بگیرید.
طرح نقشه یا برنامه ای برای آینده نیز به همین دلیل متوقف شده
است .خیلی بهتر است که منتظر بمانید و تصمیم عجوالنه نگیرید
وگرنه ممکن است خود را از چاله به چاه بیندازید.

حوت

از صحبت ناامیدانه یکی از خویشــاوندان تلفن شما می توانست
گداخته شود .نگران نباشید چیزی اشتباه نیست .اما سعی کنید
که گفتگوهای تان خالصه باشــد و اال شریک زندگی تان ممکن
است عصبانی شود.
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فلم جدید «وارن بیتی»
در جشنواره کن 2016

با برگزاری جایزه سینمایی اسکار ،فصل جدید جشنوارههای
سینمایی به تدریج آغاز میشود و در اولین قدم جشنواره فلم
کن از  11ماه می کلید میخورد.
«وارن بیتی» بازیگر ،نویســنده و کارگردان مطرح هالیوودی
توهشتمین جشنواره
قرار اســت ،فلم جدید خود را در شص 
فلم کن در ســال  2016رونمایی کند و احتمال انتخاب آن به
عنوان فلم افتتاحیه نیز وجود دارد.
به گزارش « ،»SHowbizzاین فلم که در سال  2014ساخت
آن به پایان رســیده اســت ،درباره «هاوارد هیوز» هوانورد
معروف آمریکایی است ،هنوز عنوانی برای آن انتخاب نشده
است و خود «وارن بیتی» در نقش اصلی آن بازی کرده است.
«هنری وارن بیتی» متولد  30مارچ  1937در ویرجینیا ،پس از
تحصیل در مکتب فن بیان در زادگاهش و همچنین یک سال
تحصیل در دانشگاه «نورث وسترن» ،از تحصیل انصراف داد و
مدتی کارگر ساختمانی بود .سپس به کالس آموزش بازیگری
پیوست ،ابتدا نقشهای کوچکی در تلویزیون ایفا میکرد ،اما
پس از آن با حضور در نمایشهای تلویزیونی به شهرت رسید.
«وارن بیتی» بعدهــا به تئاتر برادوی رفت و پس از آن جذب
سینما شــد و با ایفای نقش در فلم «شکوه علفزار» محصول
 1961ساخته «الیا کازان» در سینما مطرح شد.
وی همچنین با ایفای نقش در فلم مشهور «بانی و کالید» در
سال  1967ساخته «آرتور پن» که خودش تهیه کنندهاش نیز
بود ،به اوج شهرت رسید.
وی در سال  1978در اثری مشــترک فلم «بهشت میتواند
منتظر بماند» را کارگردانی کرد کــه در نگارش فلمنامه آن
نیزمشــارکت داشت و ضمن همکاری در تهیه این فلم ،نقش
اول آن را نیز بازی کرد .این فلم تبدیل به یکی از موفقترین
فلمهای او شــد؛ چراکه عالوهبر فروش قابل توجه در سینما،
نامزد دریافت جایزه اسکار بهترین فلم نیز شد و «وارن بیتی»
نیز در دو بخــش بهترین کارگردانی و بازیگری نامزد دریافت
جایزه شد.
وی اگرچه در آن ســال جایزه اســکار دریافت نکرد ،اما سه
سال بعد با فلم «ســرخها» ( )1981اسکار بهترین کارگردانی
را گرفت که در این فلم خود «وارن بیتی» نقش یک خبرنگار
آرمانگرا را ایفا کــرد .او در ســال  1998نیز کمدی-دارم
«بولورث» را ساخت که درشــاخه بهترین فلمنامه اقتباسی
نامزد کســب جایزه شد و در سال  2008میالدی نیز نسخهای
تلویزیونی و کوتاه از فلم موفق و پرفروشش «دیک تریسی»
را کارگرانی و تهیهکنندگی کرد.
شــصتونهمین جشــنواره فلم کن از تاریخ  11تا  22می در
جنوب فرانســه برگزار میشــود و امســال «جورج میلر»
کارگردان استرالیایی فلم «مکس دیوانه :جاده خشم» ریاست
هیات داوران رقابتی آن را بر عهده دارد.

