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April 12 2017

معرفی رئیس هیات داوران
دوربین طالی کن

برندگان جوایز پولیتزر ۲۰۱۷
معرفی شدند

رمان «راه آهن زیرمینی» موفق به کسب جایزه پولیتزر
سال  ۲۰۱۷در بخش ادبیات داستانی شد.
به نقل از گاردین ،برنــدگان بخشهای مختلف جوایز
«پولیتزر» در حالی در دانشــگاه کلمبیا معرفی شدند
که در بخش ادبیات داستانی رمان «راهآهن زیرمینی»
نوشته «کولسون وایتهد» موفق به کسب جایزه شد.
این رمان پیش از این موفق به کســب چندین جایزه از
جمله جایزه کتاب ملی آمریکا شده است و داستان آن
درباره زن جوانی اســت که به وسیله سیستم راهآهن
خیالی از نظام بردهداری در آمریکا فرار میکند.
هیات داوران جوایــز «پولیتــزر» در بیانیهای اعالم
کردند رمان نوشته «کولسون وایتهد» به سبب تلفیق
هوشمندانه واقعگرایی و تمثیل که خشونت بردهداری
و درام فرار را در داســتانی برای جامعه معاصر آمریکا
آمیخته اســت ،جایزه بخش ادبیات داســتانی جوایز
«پولیتزر» را دریافت میکند.
«بری جنکینز» کارگردان فلم برنده اسکار «مهتاب» نیز
مشغول ساخت یک مینیسریال با اقتباس از این رمان
برای کمپانی آمازون است.

اما در بخش نمایشنامه ایــن جایزه ادبی «لین ناتیج»
برای نمایشنامه « َعرق» برای دومین بار موفق به کسب
جایزه پولیتزر شــد و جایزه بخش ادبیات غیرداستانی
نیز «متئو دزموند» برای کتاب «اخراج :فقر و منفعت در
شهر آمرکایی» به عنوان برنده شناخته شد.
کتاب پرفروش «وقتی نفس هوا میشود» نوشته «پول
کاالنیتی» نویسنده درگذشته هندی  -آمریکایی جایزه
«پولیتزر» سال  ۲۰۱۷را در بخش بیوگرافی از آن خود
کرد و جایزه بخش شعر این جایزه ادبی نیز به «تیهیمبا
جس» برای کتاب «در همریخته» رسید.
«پولیتزر» مجموعه جوایزی در حوزههای روزنامهنگاری،
ادبیات و موسیقی اســت که از معتبرترین جوایز دنیا
به حســاب میآید .این جایزه از سال  ۱۹۱۷به صورت
ساالنه با نظارت دانشــگاه کلمبیا به روزنامهنگاران و
نویسندگان ،شاعران و موســیقیدانان اعطا میشود.
جایزه «پولیتزر» بهنام بنیانگذار آن «جوزف پولیتزر»
روزنامهنــگار مجاریتبار آمریکایی قــرن نوزدهمی
نامگذاری شد ه است .برندگان جوایز «پولیتزر» مبلغ ۱۰
هزار دالر دریافت میکنند.

«جرج میلر» قسمت پنجم
«مکس دیوانه» را با حضور
«تام هاردی» میسازد

جرج میلر کارگردان مطرح ســینمای هالیوود نگارش
فلمنامه نسخه پنجم فلم «مکس دیوانه» را با نام «زمین
بایر» آغاز کرده است.
این فلم در فضایی کام ً
ال ســورئال اکشــن ،با ساختار و
داســتانی در ادامه مکس دیوانه (جاده خشم) ساخته
خواهد شد .میلر این روزها عالوه بر نگارش متن به دنبال
مکانی تازه برای فلمبرداری جدیدترین نسخه از این فلم
است.
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کمپانی ســازنده این فلم به تازگی از حضور دوباره «تام
هاردی» در نسخه پنجم «مکس دیوانه» خبر داده است
اما در خصوص بازی سایر بازیگران خبری منتشر نشده
است.
تام هاردی امســال یکی از پرکارترین بازیگران هالیوود
محسوب می شــود .وی عالوه بر ســریال های پیکی
بالیندرز و تابو ،در فلم های دانکرک ،جنگ ستارگان 8
به ایفای نقش خواهد پرداخت.
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فرانسه بود.
از بازیگران فلم «والرین و شهر هزار سیاره» میتوان به
دین «دیهان»« ،کارا دلوین»« ،کالیو ا ُ ِون»« ،ریحانا»،
«کریس وو» و «اتان هاوک» اشاره کرد و فلم قرار است
در تاریخ  ۲۱جون  ۲۰۱۷در سراسر جهان به نمایش در
آید و از  ۲۶جون نیز در فرانسه اکران خواهد شد.
«لوک بسون» در سال  1995با ساخت فلم «حرفهای»
(لئو) با بازی «ژان رنو» و «ناتالی پورتمن» به اوج شهرت
رسید و از دیگر ساختههای او میتوان به «آبی بزرگ»،
«آخرین نبرد»« ،مترو» و «نیکیتا» اشاره کرد.
«بسون» در سال  2013فلم «ماالویتا» را که اقتباسی از
کتاب «رفقای بد» نوشــته «تونینو باناکویستا» است با
بازی بازیگرانی چون «رابرت دنیرو»« ،تامی لی جونز»
و «دایانا آرگون» مقابل دوربین برد و «لوســی» آخرین
ساخته اکران شده این سینماگر فرانسوی است که در
آن «مورگان فریمن» و «اســکارلت یوهانسون» ایفای
نقش کردهاند ،این فلم عملکرد بسیار موفقی در گیشه
داشــت و به فروشــی بیش از  460میلیون دالر دست
یافت.

 بازی با کلمات
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آفتاب نشــینان ـ امواج ـ برادرخوانده ـ پیام ـ تعقیب ـ ثانی ـ چگونه ـ
جنایت ـ حلیمه ـ خالصه ـ دریغ ـ ذروی ـ رضوان ـ زلف ـ ژیان ـ سراج
ـ شــفافیت ـ صفدر ـ ضمیر ـ طنین ـ ظلمت ـ عجیب ـ غزال ـ فرشته ـ
قفسه ـ کاتب ـ گزمه ـ لحظه ـ مهران ـ نواسه ـ وقفه ـ هوا ـ یاور.

جواب سودوکو شماره

 جواب بازی با اعداد

پناه ـ پیوند ـ نو ـ نوا ـ
دهان ـ نهاد ـ نی ـ نواده
ـ پند ـ پینه ـ پهن ـ ندا
ـ نــادی ـ دین ـ داین ـ
دنیا ـ دنی ـ هند.

اعالم نام پرهزینهترین فلم
تاریخ فرانسه

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

م
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باید برنده بهترین فلم اول جشــنواره کن را در مراسم
اختتامیه در تاریخ  28می اعالم کنند.
از ســال  1978تاکنون جایزه دوربین طالیی جشنواره
کن بــه فلمهایی چون «عجیبتر از بهشــت» ()1984
ساخته «جیم جارموش»« ،ســوزاکو» ساخته «نائومی
کاواسه» (« ،)1997پقانه سفید» ( )1995ساخته جعفر
پناهی و «جانوران حیات وحش جنوب» ( )2012از «بن
زیتلن» رسیده است.
سال گذشــته «هودا بنیامینا» با فلم «الهیان» که در
بخش دو هفته کارگردانان حضور داشت جایزه دوربین
طالی کن را به خانه برد.

جدیدترین ساخته «لوک بســون» با عنوان «والرین»
پرهزینهترین فلمی نام گرفت که تاکنون در ســینمای
فرانسه ساخته شده است.
بــه نقل از «اســکرین رنــت» ،کمپانی فلمســازی
« »EuropaCorpاعالم کرد کــه فلم علمی تخیلی
«والرین و شهر هزار سیاره» به کارگردانی «لوک بسون»
که پروژهای صد درصد فرانســوی است ،باهزینه تولید
 197میلیون یورو معادل  210میلیون دالر ساخته شده
است .هزینه تولید این فلم با پرهزینهترین قسمتهای
مجموعه فلمهای هالیوودی «ترانسفورمرها» و «مردان
ایکس» برابری میکند تا ســاخته «لوک بســون» که
اقتباسی از یک رمان مصور است ،عنوان پرهزینهترین
فلم تاریخ سینمای فرانسه را به خود اختصاص دهد.
مجموعه کتابهای مصور «والرین» اثر «پییرکریستین»
و «ژان کلود مزیره که در ســال  1967منتشر شد ،به
ماجراهای ســفر در زمان و مکان مامــور «والرین» و
همکارش «لورلین» میپردازد.
پیش از این فلم «آســتریکس در بازیهای المپیک» با
بودجه  82میلیون دالری پرفروشترین فلم ســینمای

 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
 14 کلمه :متوسط
 21 کلمه :عالی

جواب هدف

«ســاندرین کیبرلن» بازیگر فرانسوی در راس هیئت
داوران جایزه دوربین طالی جشنواره کن در سال 2017
قرار گرفت.
به نقل از ســایت رسمی جشــنواره کن ،این بازیگر
فرانسوی به همراه ســایر اعضای هیئت داوران جایزه
دوربین طالی کن ،مســئولیت انتخاب بهترین فلم اول
جشنواره را از میان آثار بخش مسابقه اصلی ،دو هفته
کارگردانان و هفته منتقدین خواهند داشت.
«ســاندرین کیبرلن» در طول  25سال فعالیت هنری
خود در نزدیک به  40فلــم نقشآفرینی کرده و نقش
غیرقابل انکاری در صحنه سینمای فرانسه داشته است.
وی اولین بار در فلم «میهن پرســتان» به کارگردانی
«اریک روشان» مقابل دوربین رفت و سپس با بازی در
فلم «رسیدن» به کارگردانی «التیتا ماسو» تحسینها
را برانگیخت و توانست جایزه سزار برای آیندهدارترین
بازیگــر را از آن خود کند واز دیگر فلمهای او میتوان
به «ســیرانو دو بــرژراک»« ،قهرمان خودســاخته»،
«آپارتمان» و« پییر بومارشه» اشاره کرد.
این بازیگر  49ساله در سال  2001یکی از اعضای هیئت
داوران بخش اصلی جشنواره فلم کن بود و تاکنون دو
فلم «قهرمان خودساخته» ( )1996و «جال دادن» ()2011
با بازی او نامزد نخل طال بوده اســت .فلم «برای حراج»
با بازی «ساندرین کیبرلن» نیز در سال  2008در بخش
«نوعی نگاه» کن حضور داشت.
پس از چهرههایی چون «ویم ونــدرس»« ،تیم راث»،
عباس کیارستمی و اخیر «آنیس واردا» و «سابین آزما»،
حاال «ساندرین کبرلین» و سایر اعضای هیئت داوران

بازیگر نقش
«برلوسکونی»
انتخاب شد
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میزان

حمل

در مورد پول با يك نفر اختالف داريد و مي خواهيد بدانيد چرا پولي
را كه به زحمت به دست آورده ايد به هدر مي دهد اما از طرف ديگر
آن ها پول خودشان را هم به هدر مي دهند .در هر صورت حل كردن
اين مشكل به خودتان بستگي دارد.

ثور

سعی کنید آرامش داشته باشید و در منزل عصبانی نشوید به زمان
نیاز دارید تا در مورد مســائل خصوصی خودتان فکر کنید .در هر
صورت هنوز ســوءتفاهم ها و کارهای نیمه تمامی دارید که باید در
تنهایی آنها را حل کنید و از بین ببرید.

جوزا

شايد خبر خوبي در رابطه با يك موضوع دفتري به دست آوريد كه
اخيرا ً شما را فوق العاده نگران كرده است .افرادي كه در مخارجشان
در خانه شريك هستند درآمد بيشــتري به دست مي آورند و اين
موضوع سبب خوشحالي آنها مي شود.

سرطان

می توانید با دوستان نزدیک تان معاشرت کنید ،مخصوص ًا زمانی که
کارتان تمام شده اســت و به خانه برمی گردید.این موضوع مطمئن ًا
برای تان مهم اســت اما دیگران برنامه های دیگری دارند.شما می
توانید به خانه بروید و استراحت کنید.

اسد

امروز روز شگفت انگیزی برای قدرت تصور شماست.چرا که تخیل
شما ،شما را به مســیرهای جذاب و جالب هدایت کرده و سفری
جذاب برای شما به ارمغان خواهد آورد.

عقرب

مروز می توانید موفقیت بیشتری به دســت آورید .البته باز هم
رقابت هایی پیشرو دارید و زندگی پر از حوادث است اما می توانید
استراحت کنید و کمی از وقت آزادتان لذت ببرید.

قوس

از قبل به مســايل فكر كردن يكي از مهارتهاي شماست و امروز
افكارتان به جاهاي دوردســت رفته .شايد به يك تعطيالت كه به
زودي فرا ميرسد فكر ميكنيد يا به دور هم جمع شدن با كسي
كه از يك مليت ديگر اســت فكر مي كنيد .اگر امشــب با كسي
بيرون مي رويد ســعي كنيد خيلي شب جالب و رؤيايي به وجود
آوريد.

جدی

اگر از خودتان بچه نداريد ،امروز مي توانيد فرزند كســي را از او
قرض كنيد .اگر مانند بچه ها رفتار كنيد بيش تر لذت خواهيد برد
تا اين كه مانند بزرگ تر ها باشيد .اگر عصبي و ناراحت هستيد به
جاي اينكه يك گوشه بنشينيد ،كمي ورزش كنيد.

دلو

امروز قدرت شما بدون حد و مرز است و شما پذيرنده سلسله افكار
متفاوتي خواهيد بود .همچنين امروز داراي مهارت خاص براي ايجاد
ارتباط با مردم اطراف خود مي باشيد ،پس در حال حاضر مي دانيد
كه آنها به چه فكر مي كنند ،حتي اگر به شــما راجع به آن چيزي
نگويند.

اگر در رابطه با مسایل مالی به شخصی مشکوک هستید و آنقدر ها
هم صادق نیست .بهترین کار این است که از حقیقت سر در آوردید.
با دقت فکر کنید و نقش خودتان را در تمام این موضوع بررسی کنید
شاید بهتر باشد به روی خودتان نیاورید .این کار برای این نیست که
کسی را مقصر کنید ،اما بیشتر به این خاطر است که جلوی ضررها را
بگیرید.

امروز بیش از اندازه فداکاری می کنید و به دیگران کمک میکنید.
حتی الزم نیست کسی از شــما بخواهد ،خودتان هر کاری از دست
تان برمی آید انجام دهید.

شما از بحث با شــریک زندگیتان ناچارا ً چیزی را میپذیرید .او
خوشحال است و باالخره شما تصمیم گرفتهاید که موضوع را باز
کنید.

سنبله

حوت
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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 5حرکت دهید.
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«تونی ســرویلو» برای بازی در نقش «سیلویو برلوسکونی»
نخست وزیر سابق ایتالیا انتخاب شد.
به نقل از ورایتی« ،پائولو ســورنتینو» کارگردان برنده اسکار
ایتالیایی از «تونی ســرویلو» برای بازی در نقش اصلی فلم
«سیلیو برلوسکونی» چهره قدرتمند رسانهای ایتالیا و نخست
وزیر سابق این کشور استفاده خواهد کرد.
«ســرویلو» پیش از این در سال  2013و فلم «زیبایی بزرگ»
با «ســورنتینو» همکاری داشت ،فلمی که در نهایت موفق به
کسب جایزه بهترین فلم خارجی اسکار شد .وی پیش از این
نیز در فلم «گومورا» از ساختههای «ماتئو گارونه» نیز در نقش
«جولیو آندروتی» از نخست وزیرهای ایتالیا بازی کرده بود.
فلم زندگی «برلوســکونی» که نام «لورو» (به زبان ایتالیایی
به معنای «آنها») برای آن انتخاب شــده است با فلمنامهای
از خود «ســورنتینو» و به زبان ایتالیایی ساخته خواهد شد و
فلمبرداری آن نیز از تابستان امسال در ایتالیا آغاز میشود.
«سیلویو برلوسکونی» که بزودی  80ساله خواهد شد ،تصمیم
دارد پس از دو دهه و چهار بار حضور به عنوان نخســت وزیر
ایتالیا از دنیای سیاســت خداحافظی کند .وی در ماه جوالی
یک عمل جراحی قلب باز انجام داد و سهام باشگاه فوتبال آ.ث
میالن که نماد موفقیتش بود را نیز به یک کنسرسیوم چینی
فروخت .قرار است فلم «لورو» تصویرگر دنیای «برلوسکونی»
باشــد و نگاه انتقادی به زندگی این چهره سیاسی پرحاشیه
نخواهد داشــت« .لورو» جدیدترین ساخته «سورنتینو» پس
از ســریال  10قســمتی «پاپ جوان» با بازی «جود ال» است
که امسال دو قســمت اول آن در جشنواره فلم ونیز رونمایی
شــد .این کارگردان ایتالیایی در سال  2015نیز کمدی درام
«جوانی» را ساخت که برنده جایزه بهترین فلم و کارگردانی از
جوایز فلم اروپا شد .شخصیت سیاسی «برلوسکونی» پیش از
این نیز در چندین فلم مورد توجه فلمسازان قرار گرفته بود
که از آن جمله میتوان به فلم «کیمن» محصول ســال 2008
میالدی به کارگردانی «نانی مورتی» دیگر فلمســاز معروف
ایتالیایی اشاره کرد.

استقبال از
پیرمردهای بانکزن
در باکس آفیس

در حالــی که «دیو و دلبر» در مکان دوم باکس آفیس آمریکا
جا دارد و در بازار جهانی یکه تاز است« ،بچه رییس» همچنان
به فــروش خود در باکــس آفیس آمریکا ادامــه میدهد و
«اسمورفها» نیز وارد رقابت شدند.
«اســمورفها :دهکده گمشده» محصول ســونی انیمیشن
تازهوارد به سینماهای آمریکا است که همین آخر هفته برای
نخســتین بار روی پرده رفت و با فروش  ۱۴میلیون در ۳۶۱۰
سالن سینما در مکان ســوم باکس آفیس جای گرفت .با این
حال این یکی از بدترین افتتاحیهها برای انیمیشــنی در این
اواخر بــوده به ویژه این که در یکی از اســتودیوهای اصلی
هالیوود تولید شده باشد« .اسمورفها» در سال  ۲۰۱۳فروشی
برابر  ۳۴۷.۵میلیون دالر در بازار جهانی را ثبت کرده بود که
البته بسیار کمتر از فروش قسمت نخست آن با فروش ۵۶۳.۷
میلیون دالر بود« .بچه رییس» با صداپیشگی الک بالدوین با
تاثیری که از مشابهتش با دونالد ترامپ دارد ،همچنان پیشتاز
باکس آفیس است و برای دومین هفته در جایگاه نخست قرار
داد .با این حال این انیمیشن به نسبت هفته پیش با کاهشی
 ۴۸درصدی روبهرو شــده و  ۲۶.۳میلیون دالر فروش را بر
فروش هفته قبل خود افزود تــا در مجموع به فروش ۸۹.۴
میلیون دالری دست یافته باشــد .در چهارمین هفته اکران
«دیــو و دلبر» در مکان دوم اســت و  ۲۵میلیون دالر دیگر
در آمریکا فروش کرده و مجموع فروشــش را به رقم ۴۳۲.۳
میلیون دالر رســانده است .فروش این فلم زنده با اقتباس از
انیمیشنی به همین نام ،تاکنون  ۹۷۷.۴میلیون دالر بوده است
و انتظار میرود تا پایان یکشــنبه (به وقت محلی آمریکا) به
مرز یک میلیارد دالر برســد .در عین حال فلم دیگر جدید
این آخر هفته با عنوان «با ســبک عمل کردن» ساخته زاک
براف با فروش  ۱۲.۵میلیون دالر در مکان چهارم ایستاد .این
فلم با بازی مورگان فریمن ،مایکل کین و آلن ارکین در نقش
سه بازنشسته که تصمیم میگیرند تا بانک بزنند در حالی که
انتظار میرفت فقط  ۸میلیون بفروشــد ،این جایگاه را کسب
کرد .آن مارگارت و مت دیلون دیگر بازیگران این فلم هستند.
 ۷۰درصد تماشاگران این فلم را افراد باالی  ۵۰سال تشکیل
دادهاند« .روح در پوسته» با بازی اسکارلت جوهانسون که بر
مبنای یک مانگای پرفروش جاپانی ســاخته شده در دومین
هفته اکرانــش با فروش  ۷.۴میلیون دالــر در مجموع ۳۱.۶
میلیون دالر فروخت تا دیگر فلم تعجب برانگیز هفته باشــد.
برای این فلم موفقیت بسیار بیشتری انتظار میرفت.
«پاور رنجرز» با فروش  ۶.۲میلیون دالر و مجموع فروش ۷۵.۱
میلیون دالر در ســه هفته در مکان ششم و «کونگ :جزیره
جمجمه» با فروش  ۵.۸میلیــون دالر دیگر و مجموع فروش
 ۱۵۶.۶میلیون در  ۵هفته دیگر فلمهای فهرست پرفروشها
را تشــکیل دادهاند« .لوگان»« ،برو بیرون» و «مورد مسیح»
سه فلم آخر باکس آفیس را تشکیل دادهاند.

سهم بریجز در توفیق
مرد آهنین

هفته پیش جــف بریجز معروف ادعا کــرد در تدوین قصه
قســمت اول «آیرون من» یکی از فلم های کمیک استریپی
موفق و پرطرفدار سالهای اخیر دنیا سهم داشته و راهنمایی
هایی را در این زمینه به جان فاورو کارگردان و رابرت داونی
جونیــور ایفاگر رل اصلی ارائه داده و به واقع در بازنویســی
بخشی از سناریوی ورسیون ســینمایی این داستان مشهور
کمیک بوکی سهیم بوده اســت .بریجز برنده اسکار بهترین
بازیگر مرد ســال  ۲۰۰۹به نشریه هالیوود ریپورتر گفت :قرار
بود فلمبرداری را شروع کنیم ولی یک روز قبل از کلید زدن
فلم یکی از مقام های مــارول که کمپانی تهیه کننده کمیک
بوک های «مرد آهنین» و فلم های ساخته شده پیرامون آن
است ،زنگ زد و گفت ســناریو خوب از آب در نیامده است.
من نیز که نقــش آدم بد قصه را در «ایرون من یک» برعهده
داشتم ،مسایلی را به فاورو و داونی جونیور پیشنهاد و عنوان
کــردم و همان ها رعایت و اجرا و ماجرا جمع شــد و فلم به
موفقیت رسید .به رغم اظهارات فوق و حتی در صورت صحیح
شمردن آن «ایرون من» از زمان به راه افتادنش (سال )۲۰۰۸
پیــش از آن که به بریجز خدمتی کرده باشــد ،محل احیای
رابرت داونی جونیور بوده که به یک دوره نزولی  ۱۰ســاله پا
گذاشته و کمرنگ شــده بود و مشکالت زندگی خصوصی و
برخی اعتیادها وی را از قله بازیگری که در اواسط دهه ۱۹۹۰
به آن نزدیک شــد ،دور کرده بود .موفقیت تجاری زیاد «مرد
آهنین» ساخت قسمت های دوم و سوم آن و همچنین حضور
این کاراکتر با بازی داونی جونیور در نسخه های «کاپیتان آمه
ریکا» و «اتحادیه عدالت» را موجب شــد و داونی جونیور را
به باالترین درجاتش در هنر سینما از منظر اقتصادی رساند.

