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November 13 ,2016

یک رکورد بی سابقه

رابرت وان بازیگر
پرسابقه سینما در
 ۸۳سالگی درگذشت

27انیمیشندررقابتاسکار

آکادمی علوم و هنرهای ســینمایی اسکار فهرست 27
انیمیشن واجد شرایط حضور در این رویداد سینمایی را
منتشر کرد.
«در جســتجوی ُدری»« ،زوتوپیا»« ،عصر یخبندان» و
«پاندا کونگفوکار» از جمله مهمترین آثار در میان  ۲۷فلم
واجد شرایط رقابت در شاخه بهترین انیمیشن بلند جوایز
اسکار هستند .آکادمی علوم و هنرهای سینمایی اسکار
امسال رکورد  ۲۷انیمیشن را برای رقابت در اسکار ۲۰۱۷
واجد شرایط اعالم کرد:

ماجراهای جدید بتمن:

از بن افلک تا
فرانک میلر

بن افلــک باوجود فروش ناامیدکننده و واکنشهای
غالبا منفی به «بتمن علیه ســوپرمن :طلوع عدالت»
به طرفداران قول داده که با فلم مستقل بتمن آنها را
راضی خواهد کرد.
اما ظاهرا شــرایط خیلی به نفع او نیست .در حالی
که تا چند ماه دیگــر فلم جدید بتمن با کارگردانی
و نقشآفرینی افلک جلــوی دوربین خواهد رفت،
اخیــرا برت ایســتون الیس نویســنده رمانهای
معروفی چون «روانی آمریکایــی» اعالم کرده که
مدتی پیــش با تعــدادی از تهیهکنندگان اجرایی
بتمن شام خورده و آنها از مشکالت متعدد فلمنامه
گله داشته اند.
اما استودیو در مقابل گفته که به این مسائل اهمیت
نمیدهد چون باید با بتمن چند صد میلیون پول در
بیاورد و بیش از هفتاد درصد تماشــاگران اصال فلم
را به زبان انگلیسی نمیبینند و از جزئیات داستان
سر در نمیآورند!

«فلم پرندگان خشمگین»
«بالل»
«شمشیر پادشاهان :فاینال فانتزی »۱۵
«میمون شاه :بازگشت قهرمان»
«مصطفی و جادوگر»
«در جستجوی ُدری»
«عصر یخبندان :دوره برخورد»
«زندگی من به عنوان کد سبز»
«سنگ پشت سرخ »

یک جایزه مهم سینمایی به «تام هنکس» تعلق میگیرد

«تام هنکس» بازیگر برنده دو جایزه اسکار از جشنواره
فلم «پالم اسپرینگز» آمریکا ،جایزه دستاورد سینمایی
دریافت میکند.
به نقل از هالیوود ریپورتر« ،تام هنکس» روز دوم جنوری
با حضور در جشــنواره فلم «پالم اســپرینگز» جایزه
دســتاورد «آیکون» این رویداد ســینمایی را دریافت
خواهد کرد.
وی در فلم جدید «سالی» به کارگردانی «کلینت استوود»
که قرار است از نهم سپتمبر امسال اکران شود ،در نقش
پیلوت آمریکایی «چسلی سولنبرگر» بازی میکند که در
سال  229با شــجاعت یک هواپیمای پر از مسافر را در
رودخانه هادسون فرود میآورد.
فلم «ســالی» را میتوان هماکنون یکی از شــانسهای
اصلی جوایز اسکار در شاخه بهترین فلم دانست ،ضمن
ایــن که «تام هنکس» که پیش از این دو ســال متوالی
( 1993و  )1994بــا فلمهای «فیالدلفیا» و «فارســت
گامپ» برنده اسکار بازیگری شده امسال نیز از مدعیان
اصلی محسوب میشود ،بازیگری که در چند سال اخیر
مورد بیمهری آکادمی اسکار قرار گرفته و نقشآفرینی
درخشــان او در فلمهای «کاپیتــان فیلیپس» و «پل
جاسوسها» دیده نشد.
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هـدف
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«پاندا کونگفوکار »۳
«مائونا»
«زندگی مخفی حیوانات خانگی»
«زوتوپیا»
«آواز خواندن»
«لک لکها»
«ترولها»
«نام تو»
«شاهزاده کوچک»
«راه طوالنی به سوی شمال»
«خانم هاکوسای»
«اپریل و دنیای شگفت انگیز»
«کوبو و دو تار»
«میون نگهبان ماه»
«پسر فانتومی»
«میهمانی سوسیسی»
«زمان برف»
« ۲۵اپریل»
سال گذشته انیمیشن « »Inside Outموفق به کسب
جایزه بهترین انیمیشن بلند جوایز اسکار شد .فهرست
نامزدهای نهایی تمامی شاخه جوایز اسکار  ۲۰۱۷روز
 ۲۴جنوری اعالم میشود.
مراســم اعطای جوایز هشــتادونهمین دوره جوایز
سینمایی اسکار روز  ۲۶فبروری  ۲۰۱۷در دالبی تئاتر
لسآنجلس برگزار میشــود و قرار است این رویداد
سینمایی در بیش از  ۲۲۵کشور جهان به صورت زنده
به روی آنتن برود.

رابرت وان ،بازیگر ســینما که برای نقش آفرینی در
فلمهایی چــون ‹هفت دالور ‹ و مجموعه تلویزیونی
‹مردی از آنکل ‹ شــهرت یافت در سن  ۸۳سالگی
درگذشت.
متیو ســالیوان ،مدیر برنامههــای او در گفتگویی
با بیبیسی گفت که این ستاره ســینما از بیماری
سرطان خون رنج میبرد و بعد از مدتی مبارزه با آن
درگذشت.
او در ادامه گفت رابرت وان صبح جمعه در نیویورک
در حالی که خانوادهاش کنار او بودند از دنیا رفت.
به گفته آقای ســالیوان او برای درمان سرطان خون
تحت معالجه قرار داشت و تنها چند ماه دیگر مانده
بود که  ۸۴ساله شود.
او ضمــن تمجید از رابرت وان او را مرد بزرگی نامید
و گفت« :هر روز از کار کردن با او لذت می بردم».
رابرت وان اخیرا دو پروژه بازیگری را به اتمام رسانده
بود؛ یکی شــرکت در مجموعــه تلویزیونی ‹نظم و
قانون  -قربانیــان ویژه ‹ و دیگری فلم بلندی به نام
‹ستاره طال ‹ که در آن نقش اصلی را برعهده داشت.
همسرش لیندا و دو فرزند او کسیدی و کیتلین نام
دارند.
هواداران او در شــبکههای اجتماعی نسبت به مرگ
این بازیگر واکنش نشــان داده و به او ادای احترام
کردهاند .اســتیون فرای ،نویسنده ،بازیگر و مجری
تلویزیونی بریتانیایی در صفحه توییتر خود نوشت:
«بازیگری عالی ،یکی از بهترین شخصیتهای بد در
سریال کلمبو ،و مردی بسیار جذاب»( .بی بی سی)

جواب سودوکو شماره

جواب هدف

«هنکس» در سال  1988با حضور در فلم کمدی «بزرگ»
خود را به عنوان یکی از اســتعدادهای هالیوود معرفی
کرد امــا دورهی موفق بازیگری «تام هنکس» با فلمهای
«بیخوابی در سیاتل» در سال  1993و «فیالدلفیا» رقم
خورد.
نقش «هنکس » در فلم «فیالدلفیا» و همچنین فلم موفق
«فارست گامپ» در سال  1994دو جایزهی اسکار بهترین
بازیگری را برای این بازیگر بــه ارمغان آورد تا در کنار

2228

ظلم ـ ظالم ـ ظلمت ـ مال
ـ ملت ـ امل ـ اتم ـ مات ـ
مدال ـ مدت ـ تام ـ امت ـ
دما ـ شمال ـ شامل ـ شام
ـ مشت ـ لشم ـ شما ـ ما
ـ دام.

2551

«اسینسر تریســی» دومین بازیگری نام بگیرد که دو
جایزه اســکار بهترین بازیگری را به صورت پیاپی از
آن خود میکند« .هنکس» پس از «هریسون فورد» و
«ساموئل ال.جکسون» ،سومین بازیگر پولساز تاریخ
سینماســت ،به طوریکه تاکنــون فلمهای او بیش از
 4.3میلیــارد دالر فروش داشــتهاند که در این میان
پرفروشتریــن فلمی که «تام هنکــس» در آن نقش
داشته انیمیشن «داستان اسباب بازیهای  »3است.

 بازی با کلمات

2463

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

آیینه دار ـ استادیوم ـ باصره ـ پیاز ـ تراژدی ـ ثنویت ـ جواله ـ چراگاه ـ حالج
ـ خنیاگر ـ دولتیار ـ ذخیره ـ رمضان ـ زابل ـ ژرف ـ سرامد ـ شکربار ـ نوازش
ـ صبح ـ ضربان ـ طرح ـ ظنین ـ علت ـ غزال ـ فربه ـ قصد ـ کنیز ـ گلشن ـ
لوزی ـ ماهی ـ واکنش ـ هوشمند ـ یوم الدین.

 جواب بازی با اعداد
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میزان

حمل

زندگي اجتماعي و عشقتان به خوبي پيش ميرود .خالقيت زيادي
داريد و ديگران حمايتتان ميكنند .ورزش و احساســات اهميت
زيادي دارند.

ثور

بیشتر از همیشــه روابط اجتماعی دارید و از این خصوصیت لذت
میبرید.

جوزا

ايدههاي خوب زيادي داريد .عالوه بر آن مجرد هستيد ،افراد جذابي
را مالقات ميكنيد .اما اگر متأهل هستيد ،لطف ًا مراقب باشيد.

سرطان

از این که به این طرف و آن طرف بروید خســته شده اید .اما قبل از
این که همه چیز را خراب کنید به نقاط مثبت آن فکر کنید .شــما
چیزی برای از دست دادن ندارید.

اسد

در طي چند روز آينده ميتوانيد انتظار اين را داشــته باشــيد كه
محبوبيت شــما افزايش يافته و شما بيش از هميشه ،مورد استقبال
ديگران واقع خواهيد شــد .همچنين احساس خوبي داشته و بسيار
خوب به نظر ميرسيد و اين دقيق ًا همان چيزي است كه ميخواهيد،
به خصوص اگر شــما يكي از آن شيرهايي هســتيد كه آرزو داريد
شــخصي را در اين ماه مالقات كرده و عاشقش بشويد ،اگر اكنون
عشق راستين خود را يافته و با او جفت شدهايد ،در اين زمان فضاي
بين شما دو نفر بسيار شيرين و زيبا خواهد بود.

سنبله

دلربا و احساساتی هستید و همه متوجه این جریان هستند .همه شما را
تحسین میکنند .شاید بعضیها را فراموش کنید ،بنابراین ممکن است
این موضوع شما را ناراحت کند.

امروز شــانس با شماســت ،گرچه اگر بخواهید قمارهای بزرگ و
ریســکهای احمقانهای بکنید شما را به خاک سیاه خواهد نشاند.
پس در این رابطه عاقل باشــید و خیلی کله شقی به خرج ندهید.
شما دارای روحیهای بسیار میانه رو شدهاید و گر چه میخواهید
در این زمان افکارتان را بازگو نکیند ،از بحث راجع به موضوعات
روحی ،مرموز ،مطالب مذهبی لذت خواهید برد.

عقرب

میدانید چه میخواهید و چطور آن را به دســت آورید .بنابراین
بدانید که موفقیت زیادی به دست میآورید .دوست ندارید منتظر
شوید تا دیگران برای همراهی با شما این دست و آن دست کنند
و تصمیم قطعی نگیرند ،بنابراین،خودتان به تنهایی کارها را انجام
میدهید .خوشبختانه موفق میشــوید و در میان جمع خواهید
درخشید.

قوس

ســتاره ها شما را ترغيب ميكنند كه بدون فكر كردن عمل كنيد
و اين ممكن است باعث خجالت شما شود چون شما منتظر لحظه
مناسب براي اقدام به كارها نميشويد .اگر بتوانيد صبورتر شويد
ميتوانيد انتظار نتايج مثبتي را داشته باشيد .اگر در حال رانندگي
هســتيد ،بسيار مراقب باشــيد چون امكان دارد زندگي خود را
ريسك كنيد.

جدی

خبر مهمي در مورد وضعيت مالي حسابهاي ماليتان ميگيريد
كه خوشحال كننده است .بنابراين ميتوانيد يكي از نقشههايتان
را عملي كنيد .تنها موضوعي كه باعث جلوگيري از پيشرفت شما
ميشود احساس احتياط دروني شماست.

دلو

اگر الزم اســت کاری را با دقت و توجه انجام دهید و یا تصمیمی
بگیرید .اکنون زمانی اســت که با تکیه بر دانش خود و اطمینان از
اینکه کار درستی انجام میدهید میتوانید به جلو قدم بردارید.

حوت

«مارتین اسکورســیزی» با در نظر گرفتن تاریخی دیرهنگام
برای فلم جدیدش ،در واقع ریسک بزرگی را انجام داده است.
به نقل از ورایتی ،کمپانی پارامونت قصد دارد فلم «ســکوت»
جدیدترین ســاخته «مارتین اسکورسیزی» را در ماه دسمبر
برای انجمنهای ســینمایی و گروههــای منتقدان بهنمایش
بگذارد .این در حالی است که انتخاب چنین تاریخ دیرهنگامی
برای یک فلم مدعی اســکار غیرمعمول بهنظر میرسد و این
احتمــال وجود دارد این فلم نتواند در تاریخ مقرر برای هیات
ملی نقد ،انجمن منتقدان نیویورک و لسآنجلس و  ...بهنمایش
گذاشته شــود؛ تشکلهای ســینمایی که کسب نامزدی در
جوایز سینماییشــان نقش مهمی برای فلمها در فصل جوایز
سینمایی و اسکار دارد.
اما از ســوی دیگر ،ورود دیرهنگام یــک فلم به فصل جوایز
سینمایی میتواند با نتایج مثبتی بویژه در جوایز اسکار همراه
باشــد و فلم در ذهن اعضای آکادمی اسکار که اخیرا فلم را
تماشــا کردهاند ،تازگی خود را حفظ کند و با رســیدن زمان
رایگیری معموال به نفع فلم تمام میشود« .شجاعت واقعی»،
«اسب جنگی»« ،گرگ وال اســتریت» و « ۳۰دقیقه بامداد»
از جمله فلمهایــی بودند که در هفته آخر نوامبر نمایش داده
شدند و سپس به جمع نامزدهای نهایی اسکار بهترین فلم راه
یافتند.
اما کمتر فلم مهمی مانند «ســکوت» را میتوان یافت که تا
اواخر دســمبر همچنان اکران نشده باشــد و یکی از معدود
نمونههای موفق آن فلم «آواتار» محصول سال  ۲۰۰۹میالدی
است که در هفته اول دســمبر برای انجمنهای سینمایی و
انجمن مطبوعات خارجی هالیوود بهنمایش گذاشته شد ،اما تا
تاریخ دهم دسمبر برای منتقدان نمایش نداشت.
اســتراتژی رونمایی از فلم در ماه دســمبر بــرای چند فلم
دیگر مانند «ژانگوی آزادشــده» نیز کارساز بود و این فلم در
ســال  ۲۰۱۲در پنج بخش نامزد اسکار شد و دو جایزه اسکار
(کریستوف والتس  -بهترین بازیگر مرد نقش مکمل و کوئنتین
تارانتینو  -بهترین فلمنامه اصلی) را برد.
البته این نکته را باید گفت کــه دیر اکران کردن فلمها و در
فاصله کم تا برگزاری مراســم جوایز ســینمایی برای کسب
نامزدی در برخی شــاخهها کارساز است و معموال برای شاخه
بهترین فلم روند طوالنیتری مورد نیاز است« .دختر میلیون
دالری» ساخته «کلینت ایستوود» در سال  ۲۰۰۴آخرین فلمی
است که در اواسط نوامبر اکران شد و در نهایت جایزه اسکار
بهترین فلم را برد.

سه دختر راکی،
میس گلدن گلوب شدند

 بازی با اعداد

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

قمار اسکورسیزی با
«سکوت»

سلیقه شما عالی است ،اما حقیقت ًا شما میخواهید ،تأثیری دلپذیر
روی کسی بگذارید آیا در نزدیکی شــما عشق تازهای میتواند
باشد؟
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نوبت مهره های سفید است ،شما باید با
دو حرکت مهره سیاه را مات کنید.
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وزیر را در خانه  E 6حرکت دهید.
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در حالی که گلن گلوب هر ســال فرزند یکــی از بازیگران
سرشــناس را به عنوان میس گلدن گلوب انتخاب میکند تا
از سنت فلمســازی در خانواده تقدیر کرده باشد ،امسال سه
دختر سیلوستر استالونه با هم به این عنوان انتخاب شدهاند.
اسکارلت  ۱۴ساله ،سیســتین  ۱۸ساله و سوفیا  ۲۰ساله سه
دختر استالونه هستند که عنوان میس گلدن گلوب سال ۲۰۱۷
را با هم کسب کردهاند.
لورنزو ســوریا رییس انجمن مطبوعــات خارجی هالیوود یا
گلدنگلوب دیروز اعالم کرد برای نخســتین بار سه نفر برای
انجام این وظیفه و کسب این عنوان انتخاب شدهاند.
ســوفیا اســتالونه در این باره گفت :من و خواهرانم بسیار از
لورنزو متشــکریم که این عنوان را به ما داده و بسیار از این
فرصت که در اختیار ما قرار گرفته هیجانده هستیم.
سیلوتر استالونه یک جایزه گلدن گلوب برای بهترین بازیگر
نقش مکمل در کارنامه دارد که آن را سال پیش برای ادامهای
که بر فلم «راکی» ســاخته شده بود وبا عنوان «کرید» اکران
شد ،با تحسین زیادی روبه رو شد ،کسب کرد.
به این ترتیب این سه خواهر هم در مراسم گلدن گلوب و هم
در فرش قرمز آن با توجه روبه رو خواهند بود.
داکوتا جانســون ،لورا درن و مالنی گریفیث از دیگر فرزندان
چهرههای سلبریتی بودهاند که پیشتر برای کسب این عنوان
انتخاب شــدهاند .وظیفه این سه خواهر راهنمایی برندگان تا
روی صحنه ،بازگردان آنها به پشــت صحنه و آوردن جوایز
گلدن گلوب برای دادن به اهدا کنندگان آنها به برندگان شب
گلدن گلوب خواهد بود .فرزند دمی مور از برندگان اخیر این
عنوان بود .ســال پیش کورین دختر جیمی فاکس این افتخار
را کسب کرده بود.
بازیگر  ۷۰ساله هالیودی  ۱۹ســال پیش با همسرش جنیفر
ازدواج کرد .او پیش از این سه بار ازدواج کرده بود.
سیلوســتر با بازی در فلم جدیدش «کرید» توجه منتقدان را
جلب کرد و در گیشهها یســینما هم موفق بود .این بازیگر،
کارگردان ،تهیهکننده ،نویسنده و ورزشکار که بیش از هر چیز
برای ایفای نقش شــخصیتی به نام «راکی» و «رمبو» شناخته
میشود ،عالوه بر بازیگری ،نویســندگی این فلمها را نیز بر
عهده داشت .استالونه که از ســال  ۱۹۷۰تاکنون در صنعت
ســرگرمی فعال اســت ،بهخاطر بازی در فلم «راکی» نامزد
دریافت دو جایزه اســکار ،یکی برای بهترین بازیگر و دیگری
برای بهترین فلمنام ه شــد .وی سومین بازیگر تاریخ است که
بهخاطر یک فلم ،نامزد دریافت این دو جایزه شــد .پیش از او
فقط چارلی چاپلین و اورســن ولز این افتخار را کسب کرده
بودند.

«قلب سخت» فلم پرفروش
هالیوود و بالیوود

جدول فروش هفتگی ســینمای بالیوود با اعالم صدرنشینی
فلم «قلب سخت» و همچنین فروش مناسب فلم «شیووای»
ساخته آجی دوگان منتشر شد.
جدول فروش هفتگی سینمای بالیوود با اعالم صدرنشینی فلم
تازه کاران جوهر یعنی «قلب سخت» منتشر شد.
باکس آفیس این هفته در حالی منتشــر شــد که پنج فلم
صدرجدول جایشــان را بــه فلم های تازه اکــران دادند .از
نکات بارز جدول فروش این هفته بالیوود می توان به اتفاقی
هالیوودی اشاره کرد.
فلم «دل ســخت» برای اولین بار توانست در لیست فروش
هالیوود قرار گرفته و یکی از فلم های هندوســتان باشد که
فروش خارجی موفقی هم داشته است.
جدیدترین ســاخته کاران جوهر به یکی از فلم های جنجالی
سینمای هندوستان تبدیل شده است .این فلم عالوه بر فروش
باال در هندوستان و امریکا نظر اکثر منتقدین را نیز جلب کرده
است.
جنجال اصلی صورت گرفتــه در مورد این فلم اما درخصوص
فروش آن نیست بلکه به علت حضور یکی بازیگران پاکستانی
در این اثر است .حضور فواد خان در این فلم نظرات و نقدهای
بسیاری را در بر داشت و نشان داد همچنان مشکالت بین این
دو کشور رفع نشده است.
«قلب سخت» درامی عاشقانه اســت که ماجرای زندگی دو
زوج را روایت می کند که با وجود خیانت زندگی شــان رو به
نابودی می رود .رانبیر کاپور ،آیشــواریا رای ،انوشکا شرما و
فواد خان از جمله بازیگرانی هستند که در این فلم به ایفای
نقش پرداخته اند.
کاران جوهر نویســنده و کارگردان برجســته ســینمای
هندوستان تهیه کنندگی این اثر را نیز بر عهده دارد.
این فلم تا به حال موفق شده به فروشی معادل  104.50کرور
در هندوستان دســت پیدا کرده و برای دومین هفته متوالی
صدر جدول را در دست داشته باشد.

