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فروش  ۱/۱۴میلیارد دالری

جنگ داخلی

فلم انیمیشــن و پرطرفدار «پیدا کردن دوری» عالوه بر
آمریکای شــمالی این هفته در  ۲۹کشور و بازار و منطقه
دیگر هم در ســطح جهان اکران شد و در این مناطق نیز
 ۵۰میلیون دالر کاسبی کرد تا با احتساب آنچه در آمریکا
و کانادا برایش رخ داد ،در هفته اول پخش اش در ســطح
جهان  ۱۸۶/۲میلیون دالر کسب درآمد کرده باشد.
آمار فروش « »Finding Doryشامل ارقام باالی حاصله
آن در چین و اســترالیا هم می شود .شروع فروش ۱۷/۵
میلیون دالری این فلم در چین بهترین شــروع اکران را
برای یک انیمیشن ساخت پیکسار (شریک و زیرمجموعه
اســتودیوی والت دیسنی) در این کشــور پهناور شرق
آســیایی به تصویر کشید .در اســترالیا نیز فروش ۷/۶
میلیون دالری «پیدا کردن دوری» ســبب شــد برترین
شــروع نمایش برای یک فلم تولید دیسنی -پیکسار در
این کشور شــاخص قاره اقیانوسیه به ثبت برسد .تا این
لحظه چیزی حدود  ۳۲درصد از بازار پخش در دسترس،
برای این فلم پوشش داده شده و قدم بعدی شروع پخش
آن در فرانسه و اسپانیا از پنجشنبه این هفته و سایر نقاط
اروپا در روزهای پیش رو است .موفقیت های آنی و سریع
«پیدا کردن دوری» صرف نظر از آنچه  ۱۳سال پیش برای
قســمت اول این انیمیشن (با نام «پیدا کردن نمو») روی
داد و آن فلــم را به یکی از  ۵فلم پرفروش ســال ۲۰۰۳
جهان تبدیل کرد ،غیرقابــل تخمین زنی و وصف ناپذیر
اســت و پیشینه درخشــانی که آن فلم در اذهان به جا
گذاشــت ،به جاده باز کن قسمت دوم یعنی «پیدا کردن
دوری» در حال حاضر تبدیل شده است« ،پیدا کردن نمو»
قصه ماهی کوچولویی بود که بازیگوشــی هایش او را در
دل دریا رها و گم کرد و پدرش به جســتجوی وی رفت و
فرزند دلبندش را نجات داد و به خطرات عظیم این گونه
زندگی ها واقف ســاخت« .پیدا کردن دوری» به عنوان
دنباله آن ماجرا ضمن ادامه دادن به قصه نمو روی کاراکتر
«دوری» که ماهی دیگری از خانواده اوست و وضعیت اش
بی شباهت به شــرایط نمو نیست تمرکز می کند و همان
طور که پیش بینی می شد ،واکنش تماشاگران در قبال آن
نیز مثل «نمو» عالی بوده است.
فلم  ۲۰۰میلیونی در چین
«ابزار جنگ» فلمی که از ســه هفته پیش در اروپا ،آسیا،
آمریکای جنوبی ،شــمال آفریقا و اقیانوسیه به نمایش

درآمد و در دو هفته اخیر در آمریکا و کانادا نیز بر اکران
بوده ،این هفته  ۴۱/۲میلیون دالر اضافی در کشــورهای
فوق (منهای آمریکا و کانادا) فروخت تا مجموع درآمدش
در سطح جهان تا این لحظه به  ۳۷۷/۶میلیون دالر برسد.
نکته بسیار جالب در ارتباط با ارقام فوق و کل فروش این
فلم این است که از این رقم  ۲۰۰میلیون دالر آن به تنهایی
در چین حاصل آمده است .در کشوری که پرجمعیت ترین
کشور جهان است و عالقه مردمش در عین معطوف بودن
به برخی محصوالت عوام پســند بومی (مانند «شــکار
هیوال») به محصوالت ناب خارجی هم هســت و در سال
های اخیر آمار فروش خیره کننده ای را برای برخی آثار
سینمایی خارجی موجب شــده که رقم ذکر شده برای
«ابزار جنگ» جدیدترین نمونه آن است.
محصوالت مارول همچنان می تازند
جدیدترین ورسیون «کاپیتان آمه ریکا» که از کاراکترهای
کمیک استریپی شرکت مارول است و نام جنبی و کامل
کننده فلم جدیدش را «جنگ داخلی» گذاشــته اند ،این
هفته ســرانجام از رقم  ۴۰۰میلیون دالر فروش در سطح
آمریکا و کانادا فراتر رفت و تبدیل به بیســت و سومین
فلمی شــد که در تاریخ سینمای آمریکای شمالی چنین
کرده اســت و از این  ۲۳فلم  ۴تای آن محصوالت مارول
و مربوط به قهرمانان کمیک بوکی و بســیار درآمدساز
این شرکت هســتند که تبدیل به یک غول انتشاراتی-
سینمایی شده اســت .شاید مهمتر از دستاورد «کاپیتان
آمه ریکا :جنگ داخلی» در آمریکا شمالی آمارش در کل
سطح جهان باشــد که با احتساب فروش مستمر اما کند
و مالیم شــده اش ،به  ۱/۱۴میلیارد دالر رسیده و این امر
سبب می شود نسخه جدید «کاپیتان آمه ریکا» پرفروش
ترین فلم دنیا در سال جاری میالدی باشد و کارتون های
« »Zootopiaو «کتاب جنــگل» که هر دو محصوالت
مشترک شرکت های والت دیسنی و پیکسار هستند رده
های دوم و ســوم جدول را در پی آن در اختیار داشــته
باشند .این در حالی است که درآمدسازی «»Zootopia
تا عصر دیروز به  ۱/۰۰۷/۹۰۰میلیارد دالر و میزان فروش
«کتاب جنگل» به  ۹۱۲/۷۵۰میلیون دالر رسیده بود و با
اینکه ریتم فروش هر دو کند و آرام شــده و رونق هفته
های نخســت اکران را ندارند اما روند پولسازی ولو مالیم
شان نیز متوقف نشده و همچنان ادامه دارد.
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داســتان «شــاهد تعقیب» آگاتا کریســتی سریال
تلویزیونی میشــود .بیبیسی اعالم کرد داستان کوتاه
«شــاهد تعقیب» از آثار «آگاتا کریستی»  -نویسنده
معروف رمانهای جنایی  -از ســوی شبکه «بیبیسی»
مورد اقتباس قرار میگیرد .این شــبکه از کریســمس
سال گذشــته اقتباس موفق «و سپس هیچ کس نبود»
کریســتی را به روی آنتن برد و توانست بیش از هشت
میلیــون بیننده را به خود جذب کند .داســتان کوتاه
«شاهد تعقیب» در سال  1925نوشته شده و قرار است
در قالب تلهفلمی دوقسمتی ساخته شود .داستان این
اثر «کریستی» درباره قتل «امیلی فرنچ» زن ثروتمندی
است که وارث او اولین متهم پرونده محسوب میشود.
«جولیان جارولــد» کارگردانی این اثر را بر عهده دارد،
اما هنوز بازیگران آن مشــخص نشدهاند .به گفته یکی
از تهیهکنندگان این پروژه« ،شــاهد تعقیب» داستان
فریب ،قتل ،پول ،وجدان ،معصومیت ،شکست عشقی،
گناه و از همه دردناکتر و خطرناکتر ،عشق است.
«آگاتا کریســتی» نویســنده  66رمان کارآگاهی و 14
مجموعه داســتان کوتاه بود که بین سالهای  1920تا
 1976به نگارش درآمدهاند .مجموعه آثار «کریســتی»
تاکنون بیش از چهار میلیون نســخه در ســطح جهان
فروش داشته است .همچنین ســریالها و تلهفلمهای
بسیاری براساس داستانهای پولیسی جذاب او ساخته
شــده و به نمایش درآمدهاند .او از نویسندگان برجست ه
ن
ادبیــات جنایی انگلیس بود که خلــق حدود  80رما 
پولیسی و شــخصیتهای کارآگاهی نامآشنایی چون
«هرکــول پوآرو» و «خانم مارپل» موجب شــد تا لقب
«ملک ه جنایت» را بگیرد .کتاب رکوردهای جهانی گینس
نیز «کریستی» را نویســنده پرفروشترین کتابهای
جنایی در طول دوران و دومین نویسند ه پرفروش تاریخ
ادبیات جهان دانسته اســت که آثارش در میان تمامی
ژانرها ،پرفروشترین بودهاند« .آگاتا کریســتی» در 12
جنوری سال  1967در سن  85سالگی درگذشت.

جواب سودوکو شماره
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«کیت وینسلت» بازیگر برنده اسکار انگلیسی به عنوان
بازیگر اصلــی در فلم جدید «وودی آلن» مقابل دوربین
میرود« .وودی آلن» که امسال با فلم «کافه سوسایتی»
جشنواره فلم کن را افتتاح کرد ،با وجود این که در چند
ماه اخیر به ســبب تکرار اتهامات نسبت به وی در مورد
سوء استفاده از دخترش «دایلن فارو» در کانون حواشی
بوده ،هرگز دست از فلمســازی برنداشته است و قصد
دارد فلم جدیدش را از فصــل پائیز مقابل دوربین ببرد
و برای بازیگر اصلی آن «کیت وینســلت» بازیگر برنده
اسکار و سرشناس هالیوودی را در نظر گرفته است.
از موضــوع فلم جدید «وودی آلن» همچون همیشــه
اطالعی در دست نیســت و به جز «کیت وینسلت» که
حضورش در این فلم تقریبا قطعی شده اما هنوز فهرست
سایر بازیگران اعالم نشــدهاند .بر اساس اعالم نشریه
ورایتی ،این اولین باری اســت که «کیت وینسلت» در
فلمی بــا «وودی آلن» همکاری میکنــد .این بازیگر
هالیوودی تاکنون شش بار نامزد جایزه اسکار شده است
و یکبار هم در ســال  2008برای فلم «کتابخوان» این
جایزه را به دست آورده است.

2448

یازدهمین جشنواره بینالمللی فلم رم در کشور ایتالیا از
اعطای جایزه یک عمر دستاورد سینمایی خود به «تام
هنکس» بازیگر برنده دو جایزه اسکار خبر داد«.هالیوود
ریپورتر» با انتشــار این خبر اعالم کرد که قرار اســت
مجموعهای از  15فلمی که «تام هنکس» در آنها به نقش
آفرینی پرداخته در جشنواره به نمایش گذاشته شود و
این بازیگر آمریکایی یک جلسه پرسش و پاسخ عمومی
نیز با «آنتونیو موندا» کارگردان هنری جشنواره فلم رم
خواهد داشت« .مریل استریپ»« ،دان دلیلو» و «دیوید
ممت» از دیگر چهرههای سینمایی هالیوودی هستند که
امســال به عنوان میهمان به جشنواره فلم رم خواهند
رفت.
«هنکس» در سال  1988با حضور در فلم کمدی «بزرگ»
خود را به عنوان یکی از اســتعدادهای هالیوود معرفی
کرد اما دورهی موفق بازیگری «تام هنکس» با فلمهای
«بیخوابی در سیاتل» در سال  1993و «فیالدلفیا» رقم
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 بازی با کلمات

آکنده ـ ارمغان ـ باند ـ پروبال ـ ترمیمگاه ـ ثابت ـ جاهلیت ـ چیره ـ حشرات ـ
خودخواه ـ دالیل ـ ذاللت ـ رهبریت ـ زمزمه ـ ژاله ـ سپهر ـ شکرخند ـ صوفیه
ـ ضیافت ـ طفولیت ـ ظریف ـ عرفات ـ غزل ـ فقیر ـ قبول ـ کنایه ـ گنج ـ لگد
ـ مزاحم ـ نوازش ـ واژه ـ هیچگاه ـ یکتا.

2648

2447
2343

ستاره ـ ســام ـ سال ـ
سوال ـ رســاله ـ ترس ـ
راس ـ رسا ـ رسم ـ رسام
ـ مست ـ سمت ـ ماست ـ
سهم ـ راست ـ ستار.

جایزه دستاود سینمایی ایتالیاییها به
تام هنکس

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

بازی بابا اعداد
جواب بازی
 جواب

اعداد
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ا

جشنواره بین المللی فلم کارلویواری از «ویلم دفو» با
اعطای جایزه دستاورد سینمایی تقدیر میکند.
مســئوالن برگــزاری پنجاهویکمین دوره جشــنواره
بینالمللی فلم کارلووی واری در کشــور جمهوری چک
اعالم کردند که امسال از «ویلم دفو» بازیگر آمریکایی
به پاس نقش برجسته در صنعت سینمای جهان با اعطای
گوی بلورین افتخاری در شــب افتتاحیــه این رویداد
سینمایی تقدیر خواهند کرد.
همچنین قرار اســت دو فلم «پازولینی» ساخته «آبل
فرارا» و «آخرین وسوسه مسیح» به کارگردانی «مارتین
اسکورسیزی» که «دفو» در آنها به نقشآفرینی پرداخته
است نیز در جشنواره به نمایش گذاشته شود.
بنابر اعالم وبســایت این رویداد ســینمایی« ،چارلی
کافمن» نویســنده و کارگــردان برنده اســکار فلم
«درخشش ابدی یک ذهن پاک» نیز جایزه «پرزیدنت»
جشــنواره را دریافت خواهد کرد که با نمایش انیمیشن
جدید «آنومالیســا» ساخته مشترک «کافمن» و «دوک
جانسن» همراه خواهد بود.
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میزان

حمل

امــروز ،روز خوبي به نظر مي رســد .از جمله روزهايي اســت كه
ميتوانيد سرمايه گذاري دراز مدت كنيد .از لحاظ احساسي نيز در
حالت بسيار خوبي هستيد و بيش از هميشه به همسرتان جذب مي
شويد و همين طور همسرتان به شما.

ثور

امروز فعالیت های گروهی دارای اهمیت زیادی هستند .مهم نیست
که خودتان در آنها نقش داشته باشید یا تنها تشویق کننده باشید
امروز برایتان خوب اســت و به افرادی که برایتان مهم هســتند
نزدیکتر هستید.

جوزا

اكنون نقش مهمي را بازي مي كنيد .ديگران از شجاعت شما متعجب
مي شوند اما بد نيســت به آنها اجازه دهيد به روش شما مسائل را
ببينند .در اين صورت آنها از شــما ايراد نمي گيرند .شما بدون فكر
پول خرج مي كنيد ،بنابراين مراقب باشيد.

سرطان

بیش از آن که همه چیز به حالت عــادی بگردد باز هم مدتی وقت
دارید تا محبوب باشــید .کارها و فعالیت هایــی که دیروز عادی و
روزمره بودند اکنون جالب تر و جذاب تر به نظر می رسند.

اسد

گرچه برخي از نقشــه هايتان ،هنوز حاضر نيســت ،ولي دليل آن
نميشود كه شــما به طور كلي از مسائل چشم پوشي كنيد .بخشي
از امروز را صرف بررسي ايده هايتان كنيد و مطمئن شويد كه آنها
عملي و امكان پذيرند.

سنبله

امروز تالش تــان را برروی اهداف خود متمرکــز کنید و از وجود
خودتان لذت ببرید .امروز انرژی و قدرت فوق العاده ای دارید که می
خواهید از آن استفاده کنید.

امروز شما بسیار مصمم و بلند پرواز شده اید و دقیق ًا می دانید که
چه کاری را انجام دهید .در حقیقت اکنون بسیار مصمم شده اید
و حتی ممکن اســت دیگران احساس کنند که شما کمی غیرقابل
درک و آشفته شــده اید .مراقب باشید و سعی کنید کاری نکنید
که موقعیت هایی ناپایدار را بیافرینید.

عقرب

امروز خالق تر از همیشه هستید و این موضوع سبب موفقیت شما
می شود اما مراقب باشید شاید فردی سعی دارد تالش شما را به
هدر ببرد .به این فرد نشان بدهید که نمی تواند این کار را بکند و
شما از افکار او با خبر هستید.

قوس

شما كام َ
ال آگاهيد به اين كه چه مسيري را پيموده ايد ،و در عين
حال مي دانيد هنوز چقدر ديگر راه در پيش داريد .براي شما سفر
مهم اســت و نه مقصد ،پس مي توانيد از اين خبر كه هنوز خيلي
سفرهاي ماجراجويانه در پيش داريد خوشحال باشيد.

جدی

افكار مختلف در ذهنتان وجود دارد و سلول هاي خاكستري نيز
دائم ًا فعاليت مي كنند .شايد اول كمي گيج كننده به نظر برسد اما
موضوعي فوق العــاده بر اثر اين فعاليت ها به ذهنتان خطور مي
كند .تنها بايد صبور باشيد و كارها را خراب نكنيد.

دلو

بعضي ها عقيده دارند كه اگر در يك لحظه به شما الهام شود خيلي
بهتر از اين است كه تمام عمرتان را تمركز كنيد .خوب ،البته شايد شما
با اين عقيده فلسفي موافق نباشيد زيرا شما عادت داريد كه هميشه به
سختي كار كنيد ،اما ممكن است اين كار زياد باعث شود تا شما براي
باال بردن درآمدتان خود را بيش از حد خسته كنيد.

حوت

ی واری» یکی از رویدادهای درجه
جشنواره فلم «کارلوو 
الف سینمای جهان و مهمترین جشنواره اروپای مرکزی
و شــرقی به شــمار میرود که دارای دو بخش رقابتی و
غیررقابتی است و جایزه اصلی آن گوی بلورین نام دارد.
نخستین دوره جشــنواره فلم «کارلووی واری» در اوت
 ۱۹۴۶به شکل غیرمســابقهای برگزار شد .این جشنواره
از ســال  ۱۹۴۸به جشنوارهای رقابتی تبدیل شد و جایزه
گوی بلورین نیز در همان ســال به وجود آمد .این رویداد
ســینمایی از ســال  ۱۹۵۹به بعد ،هر دو سال یکبار (با
جشنواره فلم مسکو به صورت یک سال در میان) برگزار
میشــد اما از سال  ۱۹۹۴تاکنون به صورت ساالنه برگزار
میشود .ســال گذشــته فلم «باب و درختان» ساخته
«دیهگو آنگارو» از آمریکا جایزه گوی بلورین پنجاهمین
دوره از جشنواره فلم کارلوویواری را از آن خود کرد.
ی واری» از
پنجاهویکمین دوره جشــنواره فلم «کارلوو 
تاریخ  1جوالی با نمایش فلم انگلیســی «انساننما» به
کارگردانی «شــین آلیس» آغاز بــه کار خواهد کرد و تا
تاریخ  9جوالی ادامه خواهد داشت.

«کیت وینسلت» بازیگر
فلم جدید «وودی آلن»

 بازی با اعداد

حروف زیــر را ترکیب
نمــوده و کلماتــی را
بســازید کــه در آنها
الزام ًا حرف وسط جدول
وجود داشته باشد.
 5کلمه :خوب
 10کلمه :متوسط
 15کلمه :عالی

جواب هدف

اثر دیگری از «آگاتا
کریستی» در تلویزیون

گوی بلورین «کارلووی واری»
برای بازیگر آمریکایی

در ساکت ترین لحظات شما ممکن است تصمیم بگیرید که یک
دگرگونی کامل داشته باشــید .و این درست زمان مناسبی برای
این است که به طرف آن بروید.
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وزیر را در خانه  e 5حرکت دهید.
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خورد .نقش «هنکس » در فلــم «فیالدلفیا» و همچنین
فلم موفق «فارست گامپ» در ســال  1994دو جایزهی
اســکار بهترین بازیگری را برای ایــن بازیگر به ارمغان
آورد تا در کنار «اسینســر تریسی» دومین بازیگری نام
بگیرد که دو جایزه اســکار بهترین بازیگری را به صورت
پیاپی از آن خود میکند« .هنکس» پس از «هریســون
فورد» و «ســاموئل ال.جکسون» ،سومین بازیگر پولساز
تاریخ سینماســت ،به طوریکه تاکنون فلمهای او بیش
از  4.3میلیــارد دالر فروش داشــتهاند که در این میان
پرفروشترین فلمی که «تام هنکس» در آن نقش داشته
انیمیشن «داستان اسباب بازیهای  »3است .این بازیگر
نامدار ســینمای جهان که پنج نامزدی اسکار و دو جایزه
اســکار بهترین بازیگری را به همراه چهار جایزه گلدن
گلوب بهترین بازیگــری در کارنامه ســینمایی دارد ،
توانست در سال  1992ســتارهای به نام خودش در تاالر
مشاهیر هالیوود ثبت کند.

یوزپلنگ افتخاری لوکارنو
برای سینماگر چیلیایی

«الخاندرو خودروفســکی» سینماگر سرشــنای چیلیایی با
دریافت جایزه افتخاری جشــنواره «لوکارنو» مورد تقدیر قرار
میگیرد .مسئوالن برگزاری شصتونهمین جشنواره بینالمللی
فلم لوکارنو اعالم کردند که امســال جایزه دستاورد یوزپلنگ
طالیی این رویداد ســینمایی را به «آلخاندرو خودوروفسکی»
فلمساز و هنرمند اهل کشــور چیلی اعطاء خواهد کرد .این
رویداد ســینمایی عالوه بر نمایش مجموعــه منتخب از آثار
«خودوروفســکی» در میدان بزرگ «گرند پیازا» با حضور این
چهره سینمایی در یک نشست بحث و گفتگو نیز همراه خواهد
بود« .خودورفسکی» که فرزند والدین تبعیدشدهاش روس تبار
اســت ،حرفه هنری خود را به عنوان عروسکگردان ،شاعر و
کارگردان تئاتر آغاز کرد و در  23سالگی به نقل مکان به فرانسه
به «مارسل مارســو» در یک گروه پانتومیم پیوست و بعدها با
همراهی «رولند تاپــر» و «فرناندو آرابال» جنبش پرفورمنس
آرت « »Paniqueرا بنیان نهاد« .خودوروفســکی» سپس با
مکزیک رفت و طی  17سال به ساخت فلمهایی چون «ال توپو»
(« ،)1970کــوه مقدس» (« ،)1973عاج فیل» ( )1978و «خون
مقدس» ( )1989پرداخت و به عنوان یک فلمســاز کالت در
سراسر جهان به شهرت رسید .بنابر اعالم وبسایت رسمی این
رویداد سینمایی ،جشنواره فلم لوکارنو قرار است امسال فلم
«رقص واقعیت» را به نمایش بگذارد که «خودوروفســکی» در
سال  2013با ساخت آن به جشنواه کن رفت و بازگشت مجددی
به عرصه سینما داشت .همچنین فلم «شعر بی پایان» که امسال
در بخش دو هفته کارگردانان کن حضور داشت به همراه فلمهای
«کوه مقدس» و « »Santa Sangreنیز در بخش مروری بر آثار
منتخب این فلمســاز چیلیایی به نمایش گذاشته خواهد شد.
از جمله دریافتکنندگان پیشــین جایزه پوزپلنگ افتخاری
جشنواره فلم لوکارنو میتوان به «ژان لوک گدار»« ،کن لوچ»،
«ســیدنی پوالک»« ،ویلیام فردکین»« ،ژیا ژانگکه»« ،ورنر
هرزوگ»« ،آنیس واردا» اشــاره کرد ،در حالی که این جایزه
دستاورد سینمایی در سال  2015به صورت مشترک به «مایکل
چیمنو» و «مارکو بلوچیو» اعطاء شد .جشنواره فلم لوکارنو پس
از کن ،ونیز و برلین معتبرترین جشنواره سینمایی اروپاست و
ویژگی خاص آن نمایش فلمهــا در میدان معروف «پیاتزا» در
فضای باز و بر پرده بزرگ است که در آنجا حدود  ۸۰۰۰تماشاگر
به دیدن فلمها مینشینند.

«پولدارک» گزینه
احتمالی جیمز باند

ایدن ترنر بازیگر ســریال تلویزیونی بریتانیا در فهرســت
گزینههای «جیمز باند» قرار گرفت .به نقل از بیبیســی ،به
نظر میرسد فهرست جایگزینان احتمالی دانیل کریگ برای
ایفای نقش «جیمز باند» هر روز گسترش پیدا کند .با افزودن
ایدن ترنر بازیگر پرطرفدار سریال مجبوب «پولدارک» به نظر
می رسد یک وزنه قوی وارد این فهرست شده باشد .اکنون
کار به جایی رسیده که بررســی احتمال هر یک از بازیگران
مطرح برای ایفــای نقش جیمز باند به یــک کار جدی بدل
شده اســت .بر مبنای این محاسبات بازیگر «پولدارک»  ۲به
 ۵از شــانس ایفای این نقش برخوردار است .این بازیگر ۳۲
ساله ایرلندی البته مدتی است که به عنوان جیمز باند بعدی
مطرح شده و این از زمانی است که برای ایفای نقش متفاوت،
تاریک و جدی «پولدارک» انتخاب شــد .بازی در «هابیت» و
درام ماوراءالطبیعی «انسان بودن» از دیگر مواردی بود که بر
اعتبار این بازیگر افزود .سریال تاریخی «پولدارک» بر اساس
رمانی به همین نام نوشته وینســتون گراهام ساخته شده و
فصل اول آن در هشــت قسمت اوایل سال  ۲۰۱۵از بیبیسی
پخش شد .داستان این سریال از سال  ۱۷۸۳آغاز میشود و
پولدارک که از جنگ استقالل آمریکا به خانه بازگشته ،آن را
متروک مییابد و برای احیای آن و ساخت یک زندگی دوباره،
با موقعیتهای پیچیده و سخت زیادی مواجه میشود.

