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Desember 10 ,2016

ُاپرای «استیو جابز»
ساخته میشود

اُپرایی درباره «اســتیو جابز»  -بنیانگذار کمپانی
«اپل»  -در سانتافه آمریکا به روی صحنه میرود.
«هافینگتون پست» نوشــت :به نظر میرسد چاپ
کتاب زندگینامه به قلم «والتر ایزاکسون» و ساخت
فلم اقتباســی آن توســط «آرون سورکین» کافی
نبوده که قرار اســت اپرایی با محوریت شخصیت
«اســتیو جابز» بنیانگذار متوفی کمپانی «اپل» به
روی صحنه برود.
نام این اثر «انقالب اســتیو جابز» اســت و از ماه
جوالی در سانتافه ،مرکز ایالت نیومکزیکوی آمریکا
اجرا میشود .ترانههایی با عنوان «سرت را از میان
ابرها بیرون بیاور اســتیو کوچولو»« ،من استیوم،
استیو منم» و «یقه اسکی سیاه کوچولو» در این اپرا
شنیده خواهند شد.
«کوین نیوبری» کارگردان این اپراست و آهنگساز
آن «میســون بیتس» .در این اثر موســیقایی از
ســازهای الکترونیک و آکوستیک استفاده شده و
«نیوبری» آن را روایتی غیرخطی و امپرسیونیستی
از تحوالت روحی «جابز» پس از کشف دنیایی فرای
تکنولوژی ،توصیف کرده است.
«ادوارد پارکس» نقــش «جابز» را در این اپرا بازی
میکند و «ساشا کوک» به جای همسر او «الرن پاول
جابز» ظاهر میشود.

سفر موزیکال به دنیای
مردگان

کمپانی پیکســار اخیرا اعالم کرده که در سه سال
آینده چه پروژههایی را آماده اکران میکند.
ســه فلم از چهار فلم اعالم شــده قســمتهای
جدیدی از محصوالت قبلی پیشکســار هســتند:
«شــگفتانگیزان « ،» ۲موترها  »۳و «داســتان
اســباببازی  .» ۴چهارمی اما یک فلمی جدید به
نام «کوکو» که قرار اســت با حضور گویندگانی از
آمریکای التین مثل گابریا گارسیا برنال ساخته شود.
کوکو داستان نوجوانی مکزیکی به نام میگوئل است
که در خانوادهای کفاش زندگی میکند .جد میگوئل
ســالها پیش برای دنبال کردن رویای برای تبدیل
شدن به یک موسیقدان خانوادهاش را رها کرده که
سبب شــده خانوادهی او به موسیقی به مثابه یک
نفرین نگاه کنند .میگوئل که آرزوی خوانندگی در
سر دارد و مخفیانه به یادگیری موسیقی میپردازد،
شیفته خواننده فقید مکزیکی ارنستو دالکروز است.
وقتی میگوئــل متوجه ارتباطی بین خود و دالکروز
میشود و ســعی میکند به تقلید از او خوانندگی
کند ،دروازهای به جهان مردگان باز میکند که سبب
آغاز سفری میشود که به کشف تاریخچه خانوادگی
و مالقات با روح دالکروز میانجامد .این انیمیشــن
اولین انیمیشن پیکسار است که تمام گویندگان آن
از آمریکای التین هستند .بسیاری دلیل این حرکت
پیکسار را ،جذب مخاطب رو به روبه رشد التین در
ایاالت متحــده و آمریکای التین میدانند .این فلم
 ۲۲نوامبر  ۲۰۱۷اکران میشود.

بهترینهای سینما و تلویزیون آمریکا معرفی شدند

جوایز «موسسه فلم آمریکا»  ۱۰فلم سینمایی و  ۱۰برنامه
تلویزیونی برگزیده سال  ۲۰۱۶را معرفی کرد.
اعضای هیات داوران جوایز موسسه فلم آمریکا فهرستی
از  ۱۰فلم ســینمایی و  ۱۰برنامه تلویزیونی را به عنوان
بهترین آثار سال  ۲۰۱۶اعالم کردند.

تجلیل از ساموئل ال جکسون در
جشنواره بینالمللی فلم دوبی

ساموئل ال جکسون بازیگر آمریکایی با دریافت جایزه
یک عمر دستاورد در جشنواره بینالمللی فلم دوبی برای
مشارکتش در سینما تجلیل شد.
بازیگر فلمهایی چون «داســتانهای عامهپســند» و
«هشت نفرتانگیز» از جمله ســتارگان حاضر در شب
افتتاحیه این جشنواره بود که شب چهارشنبه کارش را
شروع کرد .جکسون با حضور روی فرش قرمز جشنواره
در کنار همسرش ،گفت :نمیدانم گرفتن این جایزه خیلی
زود اســت یا نه ...اما به کارم ادامه می دهم وکارهایی را
که تاکنون انجام دادهام باز هم انجام میدهم و چه کسی
میداند شــاید یک جایزه یک عمر دستاورد دیگر هم
گرفتم .وی برای مشارکت در صنعت سرگرمی با دریافت
جایزه بریتانیایی لسآنجلس نیز اواخر اکتبر امسال مورد
تجلیل واقع شده بود.
جکسون یک جایزه بفتا برای ایفای نقش در فلم «پالپ
فیکشن» یا «داستان عامه پسند» در سال ۱۹۹۵دریافت
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سایت این موسسه از برترین فلمهای سینمایی به شرح
زیر نام برد:
«رسیدن» به کارگردانی «دنیز ویلنو»
«نردهها» به کارگردانی «دنزل واشینگتون»
«لبهی اره آهنبُری» به کارگردانی «مل گیبسون»

 بازی با اعداد

جواب سودوکو شماره

رحمت ـ رحمــان ـ رحم
ـ حرم ـ نــرم ـ مار ـ امر
ـ حرمــت ـ ماهر ـ هرم ـ
مهر ـ راه ـ هنر ـ متر ـ تار
ـ نهار ـ رمه ـ نهر ـ نمره ـ
نمرات ـ رام ـ راحت.
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حمل

امروز كمي سخت و مشكل است ،شــايد با همسرتان دچار مشكل
شويد .شــايد تغييرات مفيدي ايجاد شود و شما اطالعاتي به دست
آوريد كه ديگران متوجه آن نشده اند.

ثور

 بازی با کلمات

ف

ث

م

ش

و

ر

ه

ی

د

ا

ج

س

ی

ز

ا

ه

د

ا

ن

خ

ظ

ل

چ

و

ل

ذ

ت

ز

ن

پ

ح

ض

س

ا

غ

ا

س

ژ

ه

ی

آ

ا

ا

ه

پ

ر

ه

ز

ف

ن

د

خ

پ

م

ه

ل

ق

ل

و

ر

ا

ر

ک

ل

ن

ا

و

ب

د

ی

م

ع

ن

ا

ش

ص

ل

س

ی

ز

ف

ک

ا

ص

ی

ت

ن

ا

ظ

د

ش

س

گ

ت

ی

ذ

ن

و

ا

ح

ع

ک

ن

و

ن

ا

ک

آ

ا

ر

د

ب

ی

ژ

ر

ا

ب

گ

ر

ز

و

آ

ک

ب

ث

گ

ی

ا

ه

ی

ا

ت

ق

ت

ا

ب

ا

ص

ن

ت

و

ا

ر

ط

میزان

امروز ذهن شما درگیر جزئیات و نکات ریز می باشد و شما را قادر
میســازد که هر نکته ریز و مهمی که باعث ایجاد مشکل شده را
بیابید .ممکن است نتوانید این وضع ذهنی خود را برای مدت زیادی
نگه دارید پس حاال که دارای آن هستید استفاده کنید.

عقرب

اخیرا ً با سختی ها و مشکالت زیادی روبرو بوده اید .شاید امروز تسلیم
شوید .اما من فکر می کنم این روش درستی نیست و خودتان هم این
را قبول دارید.

امروز فعالیت اجتماعی شما زیاد است .اگر شخصی را برای شام دعوت
میکنید حتم ًا از این هم نشینی لذت می برید .معاشرت با افرادی که
با آن ها احساس راحتی می کنید بسیار عالی است.محبوبیت زیادی بین
دیگرانپیدامیکنید.

اطرافيان شما بسيار پرانرژي هســتند و شور و شوق زيادي دارند
با آنها رقابت كنيد و بهتر اســت كمي استراحت كنيد و كارها را به
دست آنها بســپاريد .اگر اين كار را انجام دهيد همه چيز به خوبي
پيش مي رود.

چون سياره كند پلوتو از خانه شــما در حال عبور است شما در حال
گذراندن يك دوره تغييرات مي باشــيد .اين مي تواند شامل تغييرات
جديدي در قسمت زندگي شــخصي و حرفه اي شما باشد كه به طور
عمدهاي طرز زندگي شما را تغيير مي دهد .اگر بتوانيد از جنبههاي مثبت
اين تغييرات در زندگي استفاده نمائيد خيلي به نفع شما خواهد بود.

جوزا

سرطان

انجام کارهای همیشــگی و متداول کمی بیش از همیشه طول می
کشد زیرا امروز هر جا می روید یک آشنا می بینید و هم تمایل دارند
با شــما صحبت کنند .شما معموالً کم پیش می آید که غیبت نکنید
بنابراین از صحبت با او ناراحت نمی شوید.

اسد

منتظر يك روز شاد و لذت بخش و پر از معاشرت باشيد ،شما متمايليد
كه با شوخ طبعي و گفتگوهاي جالب خود بدرخشيد و همه را مبهوت
خود كنيد .اگر مي خواهيد كه از كســي درخواستي بكنيد و يا قصد
همكاري داريد ،از فوايد امروز استفاده كرده و توانايي معاشرت خود
را به كار ببريد ،چرا كه براي آنها خالص شدن از دست شما تقريب ُا غير
ممكن است!

سنبله

همه کارها را با دقت انجام می دهید.وقتــی را برای انجام کارهای
اداری قرار دهید زیرا چشمان تیزببین شما نکات ریز را به خوبی می
بیند.اگر پولی برای خانه می خواهید خرج کنید یا چیزی می خرید
امروز روز خوبی برای این کار است.

فلم تازه مل گیبســون در مجموع برای  ۱۳جایزه نامزد شده
بود و در نهایت با کسب  ۹جایزه از جمله جوایز بهترین فلم و
بهترین کارگردانی ستاره جوایز اسکار استرالیایی شد.
اندرو گارفیلد و هوگو ویوینگ بازیگران فلم «هکسا ریج» نیز
به ترتیب جوایز بهترین بازیگر نقش اول مرد و بهترین بازیگر
نقش مکمــل مرد را از آن خود کردند .جایزه بهترین فلمنامه
نیز از آن اندرو نایت و رابرت شــنکان نویسندگان فلمنامه
«هکسا ریج» شد.
گیبســون در «هکسا ریج» داستان یکی از قهرمانان متفاوت
جنگ جهانی دوم به نام دزموند تی.داس را به شــیوه خودش
روایت میکند .کارگردان «شجاعدل» هنگام دریافت جایزه
گفت« :توان سخن گفتن ندارم .از استرالیا تشکر میکنم که
امکان ساخت این فلم را فراهم کرد».
فلم «هکسا ریج» عالوه بر این جوایز بهترین تدوین ،بهترین
طراحی صحنه ،بهترین صدابرداری و بهترین فلمبرداری را از
آن خود کرد.
جدای از فلم تحسین شده مل گیبسون ،جایزه بهترین بازیگر
نقش اول زن برای بازی در «دختر» به اودســا یانگ بازیگر
 ۱۸ساله اهدا شد .میراندا اوتو همبازی یانگ در «دختر» نیز
جایزه بهترین بازیگر نقش مکمل زن را به خود اختصاص داد.
«دختر » ( )The Daughterبه کارگردانی ســیمون استون
عالوه بر این جایزه بهترین فلمنامه اقتباسی را نیز از آن خود
کرد.

اولین تریلر رسمی از
«اسپایدرمن :بازگشت به
خانه»

تام روثمن ،رییس سونی پیکچرز ( )Sony Picturesتایید
کرد که اسم فلم بعدی این ابرقهرمان ،از بازگشت پیتر پارکر
به خانه خبر میدهد.
او دربــارهی علت این نامگذاری گفته این اســم از طرفی با
نوجــوان بودن نقش اصلی تناســب دارد و از طرف دیگر به
تالشهای پیتر بــرای پیدا کردن راه بازگشــت به خانه در
داستان فلم اشاره میکند.
آنطور که دربارهی فلم شنیدهایم قرار است پیتر نوجوان به
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آموزگار ـ االهه ـ بهانه ـ پایسنگ ـ تک بعدی ـ ثبات ـ جلسه ـ چاپلوس
ـ حاصلخیز ـ خســرو ـ دانشــکده ـ ذایقه ـ رگبار ـ زاهدان ـ ژنراتور ـ
سجادیه ـ شکیبا ـ صیانت ـ ضامن ـ طراوت ـ ظاهر ـ عمید ـ غرق ـ فیل
ـ قوانین ـ کانون ـ گیاهی ـ لذت ـ مشوره ـ نصاب ـ وازر ـ هیات ـ یکدل.

 جواب بازی با اعداد
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بازیگر مشــهور هانگ هانگی با پیوســتن به یک فلم
اکشن در نقش یک بادیگارد بازی میکند.
جکی چان قرارداد بــازی در فلم جدید جو کارناهان با
عنوان «پنج گلوله در برابر یکی» را امضا کرد.
از کارناهان  ۲سال پیش برای این پروژه دعوت شده بود و
او از آن زمان به بازنویسی فلمنامهای پرداخت که آلکس
لیتواک نوشته بود .این فلم در یک شهر کوچک مکزیکی
میگذرد که تجارت یک کارتل فروش مواد مخدر بر همه
امور آن سایه انداخته است .این داستان بر پنج بادیگارد
تمرکز دارد که برای حفاظت از یک سیاستمدار مکزیکی
که پدرش توسط کارتل کشته شــده ،قراردادی امضا
میکنند .ساخت این پروژه از چند سال پیش مورد نظر
بود و بروس ویلیس برای ایفای نقش اصلی مورد توجه
قرار گرفته بود اما از مدتها پیش حضور او در این پروژه
منتفی شد .مدتی نیز سیلوستر استالونه برای ایفای این
نقش مود توجه قرار گرفت .جکی چان که از اواخر دهه
 ۱۹۶۰در عرصــه هنرهای رزمی فعالیت دارد در بیش از
 ۱۵۰فلم بازی کرده است .او فلمهای «ببرهای راهآهن»
و «فوالد خونچکان» و «بیگانه» را در دست اکران دارد.
«ببرهای راهآهــن» اواخر همین مــاه در چین اکران
میشود و کشــورهای انگلیســی زبان چون آمریکا،
بریتانیا ،استرالیا و نیوزیلند نیز به تماشای آن خواهند
نشست.
جکی چان ماه پیش اســکار افتخــاری را برای همه
هنرنماییهایش دریافت کرد .او در آن مراســم گفت
افتخار میکند که چینی اســت و ساخت این همه فلم،
این کــه از میان پنجرهها میپرد و کتک میزند و کتک
میخورد و اســتخوانهایش را میشــکند فقط برای
هوادارانش است.

فلم «هکسا ریج  /ســتیغ ارهای» به کارگردانی مل گیبسون
در مراسم جوایز آکادمی هنرهای سینما و تلویزیون استرالیا
( )AACTAخوش درخشید.

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.
 8 کلمه :خوب
 14 کلمه :متوسط
 24 کلمه :عالی
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جکی چان
بادیگارد میشود

کرد .او در بیش از  ۱۰۰فلم بازی کرده و هم نامزد دریافت
اسکار بوده و هم نامزد دریافت جایزه گلدن گلوب.
جکســون  ۶۸ســاله متولد واشــنگتن ،از اوایل دهه
۹۰میــادی و با ارایه عملکرد فوقالعــاده خود ،به یک
ســتاره تمام عیار هالیوودی بدل شــد« .زمانی برای
کشتن»«،پارک ژوراســیک»« ،دریای عشق»« ،رومنس
واقعی» ،و «سه ایکس» شماری از فلمهای وی هستند.
سیزدهمین دوره جشنواره فلم دوبی تا  ۱۴دسامبر ادامه
خواهد داشــت .در این دوره فلمهایی به  ۴۰زبان از ۵۵
کشور به نمایش درمیآیند و بیش از  ۷۰فلم از خاورمیانه
نخستین نمایش خود را در این جشنواره تجربه میکنند.
«الاللند»« ،جانوارن شــبانه» و «منچســتر کنار دریا»
از جمله فلمهای امســال آمریکایی هستند که در این
جشــنواره به نمایش درمیآیند .فلم «سرکش یک :یک
داستان جنگ ستارگان» نیز برای مراسم اختتامیه این
جشنواره انتخاب شده است.
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«جهنم یا آب» به کارگردانی «دیوید مکنزی»
«الاللند» به کارگردانی «دامین چزل»
«منچستر لب دریا» به کارگردانی «کنت النرگان»
«مهتاب» به کارگردانی «بری جنکینز»
«سکوت» به کارگردانی «دنیز ویلنو»
«سولی» به کارگردانی «کلینت ایستوود»
«زوتوپیا» انیمیشنی ساخته مشترک «بایرون هوارد» و
«ریچ مور»
در بخش تلویزیونی هم نــام «آمریکاییها»« ،آتالنتا»،
«بهتره به سول زنگ بزنی»« ،تاج»« ،بازی تاج و تخت»،
«شب»« ،مردم و او .جی سیمپسون»«  ،داستان جنایی
ِ
آمریکایی»« ،چیزهای غریب»« ،این ماییم» و «معاون»
به عنوان برندگان جوایز موسسه فلم آمریکا اعالم شد.
جایزه ویژه این موسسه هم به «او .جی :محصول آمریکا»
که مینیسریال مستند است،تعلق گرفت.
جوایز این دوره موسســه فلم آمریکا روز ششم جنوری
 ۲۰۱۷به برندگان اعطا میشــود و در آن مراسم ،اعضای
هیات داوران که از هنرمندان ،منتقدان و اساتید هنری
هستند ،دالیل خود برای انتخاب هر یک از این آثار شرح
میدهند.

درخشش مل گیبسون در
جوایز اسکار استرالیایی

قوس

جدی

امروز بيش تر حرف مي زنيد تا عمل .همه وقايع به نفع شما درجريان
هستند اما در پشت پرده هستند .سعي كنيد صبور باشيد و همه چيز
را خراب نكنيد.

دلو

امروز ستارگان همه نوع ارتباطی را همراهی می کنند و احتمال دارد
افراد جدید و جالب زیادی را مالقات کنید.تمایل زیادی دارید که آخر
هفته با هواپیما سفر کنید و یا از امکان های جدیدی دیدن کنید حتی
اگر نتوانید به سرزمین های خیلی دور بروید خوشحال می شوید که
سعی تان را بکنید .چه کسی می داند که اگر از مدارتان خارج شوید
چه چیزهایی را کشف می کنید.

حوت

اگر امروز مقداری کم احســاس درهم گسیخته و عصبی دارید تا
حد امکان از چهر های خانواده و کارهای روزانه دوری کنید .شــما
به مقدار تنوع و تحریک احتیاج دارید .حتی یک مبارزه .بنابراین
به خودتان حتی به طور اجبار رنج نرسانید .خودتان به تنهایی وارد
عمل شوید تا به ستارگان برسید.
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وزیر را در خانه  G 4حرکت دهید.
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خانه رفته و عمهاش (با بازی ماریسا تامی) را ببیند که مشغول
صحبت با تونی اســتارک (بازیگر نقش آیرونمن) است .این
همان نقطهای است که همکاری استودیو مارول و سونی را به
مخاطب یادآوری میکند .چون همانطور که احتماال میدانید
شخصیت پیتر پارکر نوجوان (همان اسپایدرمن آینده) در فلم
جدید استودیو مارول ،یعنی «کاپیتان آمریکا :جنگ داخلی»
حضور پیدا کرده.
هرچند تا اکران فلم بعدی اسپایدرمن زمان زیادی باقی مانده
اما این ابرقهرمان را بــهزودی با کاپیتان آمریکا روی پردهی
سینما میبینیم.
نقش پیتر نوجوان را اینبار تام هلند ( )Tom Hollandبازی
میکند .او سومین بازیگری اســت که در طول این چهارده
ســال (از ســال  ۲۰۰۲میالدی) بعد از توبی مگوایر (Tobey
 )Maguireنقش اسپایدرمن را بازی میکند.
ســونی اعالم کرده این فلم جدید سال  ۹۶اکران خواهد شد
اما ما تام هلند را در نقش اسپایدرمن زودتر از این تاریخ روی
پردهی سینما خواهیم دید .فلم کاپیتان آمریکا :جنگ داخلی
ماه آینده در سینماها اکران میشود و طرفداران اسپایدرمن
را هم با قهرمانشان روبهرو میکند.

حرفهای «کرک داگالس»
در  ۱۰۰سالگی

«کرک داگالس» روز نهم دسامبر  ۱۰۰ساله شد اما میگوید از
حرف زدن درباره خودش خسته شده است .او در مصاحبهای
که اخیرا انجــام داده از دعوایش با «اســتنلی کوبریک» و
همکاری با کارگردانان بزرگ دنیا صحبت کرده است.
«ورایتی» نوشــت« :کــرک داگالس» بازیگــر،کارگردان و
تهیهکننده آمریکای متولد سال  ۱۹۱۶است پا به  ۱۰۰سالگی
گذاشته اســت« .قهرمان»« ،بد و زیبا» و « ۲۰هزار فرسنگ
زیر دریا» از جمله فلمهای کالسیک او هستند .او در فلمهای
مشــهوری چون «راههای افتخار» و «اســپارتاکوس» هم به
عنوان بازیگر و هم تهیهکننده ظاهر شد.
«داگالس» سال  ۱۹۵۵کمپانی فلمســازی «براینا» را به نام
مادرش تاســیس کرد .او «اســتنلی کوبریک» را به عنوان
کارگردان دومین فلم کمپانی خــود یعنی «راههای افتخار»،
انتخــاب کرد  .اما رابطــه آنها چندان خــوب جلو نرفت؛
«کوبریک» فلمنامهای که به او داده شــده بود را بدون اطالع
«داگالس» بازنویسی کرد .او هم از این رفتار عصبانی شد و با
«کوبریک» دعوا کرد« .داگالس» بعد از این اتفاق «کوبریک»
را مجبور کرد فلم را براساس فلمنامه اولی بسازد.
اما رابطه این دو اینجا پایان نگرفت؛ «داگالس» سه سال بعد
از «کوبریک» خواست «اســپارتاکوس» را کارگردانی کند .او
میگوید :کوبریک آدم سختی بود اما در عین حال ،بااستعداد
هم بود.
بودجه «اســپارتاکوس» چهار میلیون دالر بود اما هزینههای
فلم به  ۱۲میلیون دالر کشیده شــد .با این حال «داگالس»
توانست «یونیورســال» را متقاعد کند و پروژه به سرانجام
رسید.
رابطه متشنج این دو کارگردان مطرح تا جایی ادامه پیدا کرد
که آنها به توصیه همســر «داگالس» برای رفع این مشکل،
راهی مشاوره روانشناسی شدند.
این بازیگر ـ کارگردان  ۱۰۰ساله در خالل صحبتهایش اشاره
میکند که با فلمســازان مطرحی چون «یبلی وایلدر»« ،جان
فرانکنهایمــر»« ،هوارد هاوکس»« ،جان هیوســتون»« ،الیا
کازان»« ،وینسنت مینلی» و «ویلیام وایلر» همکاری داشته
است.

