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یک فلم به بخش
غیررقابتی کن اضافه شد

در حالی که جشــنواره فلم کن در میانههای برگزاری
شصتونهمین دوره خود اســت ،مسئولین این رویداد
سینمایی تصمیم گرفتند یک فلم را به بخش غیررقابتی
اضافه کنند.
فلم فرانسوی «پیشمرگه» ساخته «برنارد هروی -لوی»
به عنوان آخرین اثر در بخش نمایشهای ویژه جشنواره
فلم کن به روی پرده خواهد رفت.
این فلم با مدت زمان  96دقیقه نگاه نزدیکی به زندگی
پیشــمرگههای کرد در عراق دارد و کارگردان اثر برای
ساخت.
این فلم هزار کیلومتر در مرز عراق از شمال تا جنوب
پیموده و تصاویری از شــرایط جنگی ،چشم اندازها و
چهره مردان و زنانی که کمتــر دیدهایم را ثبت کرده
است.
فلم «پیشمرگه» ســاعت  3بعدازظهر روز جمعه  20می
در سالن «بازین» جشنواره کن به روی پرده میرود ودر
صورتی که با استقبال رو به رو شود ،نمایش دیگری نیز
در روز شنبه  21می خواهد داشت.
شصتونهمین جشنواره فلم کن که از  11می آغاز شده و
تا  22می ادامه خواهد داشت.

جدول گیشه نمایش آمریکا در دست «کاپیتان آمریکا»

«کاپیتان آمریکا :جنگ داخلی» توانســت در دومین
هفته نمایش عمومی در ســینماهای آمریکای شمالی،
دوباره صدرنشین جدول هفتگی گیشه نمایش شود.
این فلم در سه روز آخر هفته موفق به فروشی باالی 72
میلیون دالر شد و تعجب تحلیل گران اقتصادی سینما

آخرین بازیگر بازمانده فلم
کازابالنکا درگذشت

مدلین لهبو بازیگر فرانسوی و آخرین بازمانده از گروه
بازیگران فلم کازابالنکا در  ۹۲سالگی درگذشت.
کارلو آلبرتو پینلی فلمساز و پسرخوانده او به هالیوود
ریپورتر گفته است که خانم لهبو روز اول مه در اسپانیا
درگذشت.
این بازیگر که آن زمان  ۱۹سال داشت در کازابالنکا نقش
معشوقه دل شکسته همفری بوگارت را بازی میکند.
در صحن ه مشــهور این فلم پس از آنکه مشتریان ضد
نازی کافه ریک سرود ملی فرانســه را میخوانند او با
چشمانی اشکبار فریاد میکشد «زندهباد فرانسه».
فلم کازابالنکا را مایکل کورتیز در ســال  ۱۹۴۲ساخته
اســت .این فلم داســتان کافهداری با بازی بوگارت را
روایت میکند که در مراکش زندگی میکند و باید بین

را برانگیخت.
فروش کلی این اکشن کمیک استریپی ابرقهرمانانه در
 10روز اول نمایش ،به رقم باالی  296میلیون دالر رسید
و لبخند به لبان تهیه کنندگانش نشاند.
حاال اهل فن مــی گویند فروش نهایــی این محصول

فلم تازه جت لی در راه است

کوآن ژو که خودش از تکنســین های جلوه های ویژه
کمپیوتری اســت ،امر کارگردانــی «لیگ خدایان» را
انجام داده اســت .فلم نامه فلم براساس داستان یک
نوول کالسیک و پرخواننده چینی نوشته شده است.
به نوشته امپایر آنالین ،این فلم یکی از کارهای پرهزینه
سال  2016صنعت سینمای چین است و برای تولید آن،
 300میلیون دالر چینی خرج شده است.
تحلیل گران اقتصادی سینما در چین نه تنها برای آن
پیش بینی فروش بسیار باالیی در جدول گیشه نمایش
سینماهای چین می کنند ،بلکه عقیده دارند تماشاگران
آمریکایی هم استقبال خیلی خوبی از آن خواهند کرد.
حضور جت لــی در نقش اصلی این فلم ،یکی از عوامل
مهم برای جذب تماشاگران انگلیسی زبان در کشورهای
مختلف است .تماشاگران غیر چینی ،او را به دلیل بازی
در تعدادی فلم مطرح هالیوودی به خوبی می شناسند.

تازه ترین فلم جت لی بازیگر رزمی کار هانگ کانگی به
نام «لیگ خدایان» ،هم زمان با سینماهای چین و هانگ
کانگ ،در آمریکای شمالی هم اکران عمومی می شود.
این اکشــن فانتزی و ماجراجویانه با کمک متخصصان
جلوه های کمپیوتری فلم های «کتاب جنگل» و «ارباب
حلقه ها» ساخته شده است.جلوه های ویژه و پیشرفته
کمپیوتری نقش مهمی در داســتان و ماجراجویی های
آن دارد و تعدادی از صحنه های فلم هم ،انیمیشــنی
هســتند .داســتان فلم در باره گروهی از قهرمانان
اســتثنائی و افسانه ای است که با تعدادی از شخصیت
های شرور و بدطینت شهر ،به مبارزه برمی خیزند.
رهبری این گــروه از قهرمانان را جــت لی به عهده
دارد .او در کنار بهره گیری از تکنیک های پیشــرفته
کمپیوتری ،از هنرهای رزمی خود نیز کمک می گیرد تا
با کاراکترهای منفی مقابله کند.

عشــقش به زنی با بازی اینگرید برگمن و فراری دادن
همسر او از دست نازیها یکی را انتخاب کند.
این فلم کالسیک رمانتیک در هشت رشته نامزد دریافت
جایزه اسکار شد و سه اسکار به دست آورد.
مدلین لهبو در ســال  ۱۹۲۳در نزدیکی پاریس به دنیا
آمد .در سال  ۱۹۴۰همراه همسرش مارسل دالیو بازیگر
معروف فرانسوی از فرانسه تحت اشغال نازیها گریخت.
این زوج بازیگر نهایتا خود را به هالیوود رساندند و هر دو
در کازابالنکا بازی کردند.
لهبو پیش از آنکه به فرانســه بازگردد در دو فلم دیگر
آمریکایی هم بازی کرد.
بازی او در نقش بازیگر فرانسوی عصبی در فلم هشت و
نیم فدریکو فلینی از کارهای مشهور است( .بی بی سی)
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مشترک کمپانی والت دیزنی و شرکت فلم سازی مارول،
در آمریکای شــمالی به باالی  500میلیون دالر خواهد
رسید.
به نوشــته نشریه اسکرین اینترنشــنال ،کریس ایوانز
نقش اصلی فلم را بازی کرده است .او در نقش کاپیتان
آمریکا ،مجبور به مبارزه با دوست و همکار قدیمی خود
مرد آهنی می شود.
تحلیل گران اقتصادی ســینما با توجــه به این که فلم
توانسته در مدت زمان کوتاهی به فروشی  300میلیون
دالری دست پیدا کند،پیش بینی موفقیت بسیار باالیی
برای آن در جدول گیشه نمایش می کنند.
«کتاب جنگل» با فروشــی نزدیک  19میلیون دالر ،در
ردیف دوم جدول فروش نشست .پس از  5هفته نمایش
عمومی در سینماهای آمریکا و کانادا ،فروش کلی فلم به
 312میلیون دالر رسیده است.
فلم تازه جرج کلونی به نام «هیوالی پول» در ســه روز
اول نمایش  15میلیون دالر فروش کرد و ردیف ســوم
جدول گیشه نمایش را از آن خود کرد.
چهارمیــن فلم جدول هــم یک کار تــازه وارد به نام
«تاریکی» اســت .این درام ترسناک با فروش  5میلیون
دالری خود ،این ردیف را اشغال کرد.
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میزان

حمل

مدتي اســت مهرباني و محبتتان نسبت به اطرافيان بيشتر شده و
ديگران نيز بياختيار با شــما همينگونه رفتار ميكنند .در واقع هر
چه بيشتر بخواهيد احســاستان را به ديگران نشان دهيد آنها نيز
بيشتر از شما و ايدههايتان حمايت ميكنند.

ثور

از اینکه تالش کرده اید و شکســت خورده اید بی حوصله هستید و
نمیدانید که با این مشکالت و مخالفتها چگونه برخورد کنید .اما باید
بیشتر منطقی باشید و به ایده های نو بی اندیشید.

جوزا

امروز داراي مهارت خاص براي ايجاد ارتباط با مردم اطراف خود مي
باشيد ،پس در حال حاضر ميدانيد كه آنها به چه فكر ميكنند حتي
اگر به شــما راجع به آن چيزي نگويند ارتباطات بدون كالم از اين
قبيل ميزان روابط وتفاهم بين شما را افزايش خواهند داد.

سرطان

صمیمیت و بی ریایی شما ،گاه کار دستتان میدهد .در واقع باعث
میشود ،اطرافیان ،رفتارتان را نوعی ضعف و باالتر از آن ناآگاهی
بدانند؛ به همین خاطر اندکی با دقت بیشتر به برخی رفت و آمدها
در خانواده توجه کنید .چشمها و دستهای سوء استفاده گر ،در پی
آن هستند ،وقوع یک حادثه ناگوار را به شما نسبت بدهند.

عقرب

حســن نيت شــما باعث رفع دلتنگيها و كدورتها ميشود .از
اين بابت هراســي به دل راه ندهيد كه با شكست و ناكامي روبهرو
نشــويد .با زيركي كه داريد از بنبســتها رهايي خواهيد يافت.
اجازه ندهيد از صداقت و انسانيت شما سوءاستفاده شود.

قوس

با دوستي مالقاتي خواهيد داشت كه تصميمي جديد ميگيريد ،اما
سعي كنيد عجول نباشيد .مثل هميشه محبوب هستيد و خانواده
چشم اميد به شما دارند .آشناي جديدي در زندگيتان پا گذاشته
كه امروز شادي برايتان به ارمغان ميآورد.

جدی

شــما نیز چون یک روانشناس و با دقتی مهار شــده ،از نزدیک با
واقعیتهایی برخورد میکنید ،اما در عین حال آن هم بر اساس ذات
خود ،به مانند یک فرمانروای نیکو سرشت ،باید با دلسوزی به صدای
اطرافیان گوش کنید .نگویید توان اعمال قدرت را ندارید!

شما بسيار مورد اعتماد اطرافيان هستيد ،صفتي كه از هر ثروتي
ارزشمندتر اســت .مشكلي كه مدتها شما را رنجانده ،به خودي
خود حل ميشود .براي آشتي پيش قدم شويد چرا كه دوستي در
انتظار شماســت .ممكن است تضادهاي خانوادگي پيش بيايد كه
نگرانكننده خواهد بود.

کســی که با زمان همراه شود هرگز پیرو فرســودگی نخواهد شد
و همیشــه همانند ماهی که در آب تازه خواهد ماند .یکی از اعضای
خانواده امروز به همدردی احساسی یا شانهای برای تکیه کردن نیاز
دارد و خوشــبختانه شما هم وقتش و هم انرژی اش را دارید تا به وی
کمک کنید.

شــخص خوبی شــما را میخواهد که از این موضوع با خبرید .اما
از نحوه رفتار او که میخواهد نشــان دهد از شما بهتر میتواند به
شرایط مسلط باشــد ،عصبی میشوید .به حرفهای او گوش کنید
و بگویید کــه میخواهید در موردش فکر نماییــد .زمانی که از
عصبانیت خارج شدید با دیدی باز به صحبتهایش فکر نمایید.

به مشــورت به عنوان یک عامل مهم تعیین کننده بنگرید ،نه یک
عامل مزاحم و دســت پاگیر .قوه تخیل شما همه را تحت تاثیر قرار
میدهد ،سعی کنید بیشــتر از همیشه با دوستان با فکر رفتار کنید
مطمئن باشید از این کار خود خوشحال میشوید؛ زیرا از بروز مشکل
و جر و بحث جلوگیری میکنید.

همه میدانند که شما قلب بزرگی دارید ،و امروز این امر واضحتر
است .شما در حالتی هستید که بسیار سخاوتمندید و با خوشحالی
و رضایت از خودتان میگذرید تا به دیگران کمک کنید .اگر کسی
محتاج یک فنجان چای و کمی همدردی اســت ،در یک چشم به
هم زدن شما آن جا خواهید بود.

اسد

سنبله

دومین قسمت فلم مستند تحســین شده «رژه پنگوئن ها»
با ورود به مراحــل پایانی تولید ،به دنبال صدای بازیگری می
گردد که روایت کننده داستان پنگوئن ها باشد.
مورگان فریمن بازیگر ســیاه پوست ســینما راوی داستان
قسمت اول بود .اما شواهد امر حکایت از آن می کند که وی با
قسمت دوم همکاری ندارد.
ســازندگان فلم که از همکاری فریمن با قسمت اول نهایت
رضایــت را دارند ،می گویند به دلیل حال و هوای داســتان
قسمت دوم باید از صدای تازه ای استفاده کنند.
لوک ژاکوت کارگردان فرانســوی این مستند ،زمستان سال
قبل به مدت دو ماه با دوربین خود به دنبال پنگوئن ها به راه
افتاد و از آن ها فلم گرفت.
به نوشته نشریه اســکرین اینترنشنال ،داستان قسمت تازه
«رژه پنگوئن ها» در باره پنگوئن جوانی اســت که اولین سفر
بلند خود را تجربه می کند.
او هم مثــل بقیه پنگوئن ها ،پس از پایان فصل زمســتان با
فراخوان و تماس مرموزی روبرو می شــود ،که براساس آن
پنگوئن ها راهی یک مقصد ناشناخته می شوند.
به همین دلیل ،قسمت دوم فلم با نام «رژه پنگوئن ها :تماس»
به روی پرده سینماها می رود .فرانسه اولین کشوری است که
فلم را نمایش عمومی خواهد داد.
سینماهای این کشور اروپایی در اوایل سال  ،2017میزبان این
مســتند خواهند بود .سینماهای آمریکای شمالی برای اواخر
فصل تابستان  ،2017فلم را اکران عمومی خواهند کرد.
قسمت اول فلم در سال  2005فروشی  128میلیون دالری در
سینماهای آمریکای شمالی کرد و لقب پرفروش ترین مستند
تاریخ سینمای این محل را گرفت.
آکادمی اسکار هم در مراسم جوایز اسکار سال  ،2006اسکار
بهترین مستند سال را به این فلم داد.

رایان گاسلینگ:پیرو سبک
«راسل کرو» هستم

راسل کرو با حضور در جشنواره کن در کنار رایان گاسلینگ
از ویژگیهای بازیگری سخن گفت.
بازیگر مشهور استرالیایی با حضور در نشستی در جشنواره
کن گفت وقتی شروع به بازیگری کرد از هیچ یک از سبکهای
بازیگری پیروی نمیکرد و سبک او «متد راسل کرو» بود.
این بازیگر که با کمدی اکشــن «آدمهای خــوب» با رایان
گاسلینگ بازی کرده و این فلم برای نخستین بار در جشنواره
کن و در بخــش خارج از رقابت به نمایش درآمد ،گفت :هرگز
در یک مکتب نمایشی نبوده است.
وی افزود :از  ۶سالگی بازیگر بودم و بیشتر بر شخصیت تمرکز
میکردم .آن موقع حتی نمیدانســتم متد استانیسالوسکی
میتواند وجود داشته باشد .هیچ ایدهای در این باره نداشتم و
اهمیتی هم به آن نمیدادم .در واقع به نظرم بازیگری سخت
هم نیســت و اگر بخواهی بازیگر شوی ،میتوانی حتی برای
خودت بازیگر باشی.
در «آدمهای خوب» به کارگردانی شین بلک ،رایان گاسلینگ

آمرانه ـ ادبانه ـ برخی ـ پیامبر ـ تابلو ـ ثروتمند ـ جگرگوشه ـ چهارضلعی ـ
حوضچه ـ خنثی ـ درجه دار ـ ذاللت ـ روشندان ـ زاری ـ ژورنال ـ سوخاری
ـ شکنجه ـ صبحدم ـ ضمیمه ـ طلوع ـ ظهور ـ عابر ـ غنچه ـ فعاالن ـ قرار
ـ کاتب ـ گناه ـ لرزه ـ منبع ـ نصیب ـ وارث ـ هدر ـ یار.
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 بازی با کلمات

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.
 5 کلمه :خوب
 10 کلمه :متوسط
 15 کلمه :عالی
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وزیر را در خانه  d 2حرکت دهید.
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و راســل کرو در نقش دو کارآگاه ظاهر شــدهاند که در حال
تحقیق درباره قتل زنی جوان هستند.
این فلم در دهــه  ۱۹۷۰در لس آنجلس میگذرد و با نقدهای
خیلی خوب مواجه شده است .پیتر بردشاو منتقد گاردین این
فلم را «وحشتناک لذتبخش» خوانده است و اوون گالیبرمن
منتقد ورایتی آن را تحسین کرده است.
در این نشست گاسلینگ نیز به شوخی گفت :راسل کارش را
از نیوزیلند شروع کرد .وی در پاسخ به خبرنگاری که پرسید
آیا آنهــا در این فلم «بدمن» یا «آدم بده» بودند گفت :نه من
بتمن بودم و راســل هم رابین .کرو به یک خبرنگار کلمبیایی
هم گفت او نباید خبرنگار رادیو باشد زیرا چهره زیبایی دارد.
شین بلیک کارگردان این فلم نیز در نشست مطبوعاتی فلمش
گفــت :در این فلم دو کمدین فیزیکی داریم .این بهترین نوع
کمدی از نظر من است.
روز یکشنبه فلم فرانسوی «از ســرزمین ماه» به کارگردانی
نیکول گارسیا نیز در بخش مسابقه نمایش داده شد .ماریون
کوتیار بازیگر فرانسوی برنده اسکار بازیگر این فلم است.

مایکل کین درگیر ماجراهای
«چهار بچه» می شود

مایکل کین بازیگر کهنه کار سینمای انگلستان ،در فلم تازه
اش «چهــار بچه و این» وارد دنیای فانتــزی و ماجراجویانه
کودکان و نوجوانان می شود .این فلم یک اکشن خانوادگی و
ماجراجویانه است که با هزینه تولید  45میلیون دالری جلوی
دوربین فلم برداری می رود.
فلم نامه اقتباسی «چهار بچه و این» را سایمن لوئیس براساس
داستان نوول مشهور و پرخواننده ای به همین نام اثر ژاکلین
ویلسن نوشته است .داســتان فلم در باره چهار بچه کم سن
و سال اســت که در کناریک ساحل خوش آب و هوا ،در حال
گذراندن تعطیالت تابستانی خود هستند .آشنایی این چهار
بچه با یک موجود عجیب و غریب به نام پسامید ،آن ها را وارد
یک ماجراجویی شاد و فانتزی غیر قابل باور می کند.
بزودی بچه ها متوجه می شــوند دوست مهربان تازه شان ،از
سوی یک موجود شرور تحت تعقیب است .حاال آن ها تصمیم
می گیرند به یاری پسامید بیایند.
هنوز معلوم نیســت مایکل کین در داستان این فلم ،در نقش
چه نوع کاراکتری ظاهر خواهد شد .اما پیش بینی می شود او
یک پیرمرد مهربان حامی بچه ها باشد.
شــرکت انگلیسی ترتین فلمز تهیه کننده «چهار بچه و این»
است .کل صحنه های فلم در لوکیشن های مختلف انگلستان
فلم برداری خواهد شد.
به نوشته امپایر آنالین ،این فانتزی خانوادگی که بهره زیادی
از هنر جلوه های ویژه کامپیوتــری خواهد گرفت ،اوایل ماه
آگست جلوی دوربین خواهد رفت.

