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آکادمی نوبل از تماس بینتیجه با باب دیلن
خسته شد

باب دیلن در سال  ۲۰۱۶به عنوان برنده جایزه نوبل ادبی
معرفی شــد .نظر خود او در این مورد چیست؟ آیا دیلن
برای دریافت جایزه به اســتکهلم سویدن میرود؟ او تا
کنون پاسخ تماسهای آکادمی نوبل را نداده است.
آکادمی نوبل سویدن از تالش برای برقراری تماس با باب

دیلن فعال دست برداشته است .سارا دانیوس ،منشی این
آکادمی ،روز دوشــنبه به شبکه ســویدنی « »SRگفته
است« :فعال اقدام خاصی نمیکنیم.
من تماس گرفتم و به همکاران بسیار نزدیکش هم ایمیل
نوشتم و جوابهای بسیار دوســتانهای هم گرفتم .فعال

همین مقدار کافی است».
آکادمی نوبل روز پنجشنبه باب دیلن ،خواننده ،آهنگساز،
ترانهسرا و نویسندهی آمریکایی را برنده جایزه نوبل ادبی
 ۲۰۱۶معرفی کرد .دیلن  ۷۵ســاله تا کنون در مالء عام
کوچکترین اشارهای به این موضوع نکرده است .او همان
روزی که اعالم شــد به عنوان برنــده جایزه نوبل ادبی
برگزیده شده ،در الس وگاس آمریکا کنسرت برگزار کرد.
دیلن پس از  ۹۰دقیقه سن را ترک کرد ،بدون اینکه حتی
یک کلمه در مورد جایزه نوبل صحبت کرده باشد.
این نخستین بار است که یک موسیقیدان به عنوان برنده
جایزه نوبل معرفی میشود.
منشــی آکادمی نوبل تردیدی ندارد کــه باب دیلن در
مراســم اعطای جایزه نوبل در استکهلم شرکت خواهد
کرد؛ البته با موضوع غیبت احتمالی دیلن هم به سادگی
برخورد میکند« :اگر هم تمایلی به حضور نداشته باشد،
خب نمیآید .با وجود این جشن بزرگی برگزار خواهد شد
و جایزه هم مال اوست».
جوایز نوبل هر ســال  ۱۰دســمبر در استکهلم ،پایتخت
سویدن ،به برندگان اهدا میشود .تنها جایزهی نوبل صلح
اســت که در همان روز اما در اسلوا ،پایتخت ناروی اهدا
میشود( .دویچه وله)

کمپانی «دیزنی» رکوردی جدید
ثبت کرد

کمپانی فلمسازی «دیزنی» توانست رکورد جدیدی در
عرصه فروش بینالمللی محصوالتش به ثبت برساند.
به نقل از ورایتــی ،کمپانی «دیزنــی» به لطف فروش
فوقالعاده «کاپیتان آمریکا :جنگ داخلی»« ،زوتوپیا»،
«در جستجوری ُدری» و«کتاب جنگل» ،مجموع فروش
گیشه بینالملل خود را در سال  2016به  3.566میلیارد
دالر رســاند تا از رکورد فروش خارجی ســال گذشته
میالدی پیشی بگیرد.
دیزنی در حالی در فاصله کمتر از ســه ماه به پایان سال
جای میالدی رکورد جدیدی در فروش ســاالنه گیشه
بینالملل ثبت کرده که در ادامه ســال سه فلم مهم را
نیز در برنامه اکران دارد .فلم «دکتر استرنجالو» محصول
اســتودیو «مارول» از تاریخ  25اکتبر اکران بینالمللی
خود را آغاز میکند ،انیمیشــن جدید «مائونا» از تاریخ
 23نوامبر در کشورهای مخنتلف به روی پرده میرود و
«روگ وان :داستانی از جنگ ستارگان» محصول لوکاس

فلم از زیر مجموعههای دیزنی نیز از  16دســمبر میهمان
سینماهای جهان خواهد بود.
این کمپانی فلمســازی در تاریخ ششم جوالی با فروش
ســه میلیارد دالری رکورد جدیدی در گیشه بینالملل
ثبت کرد و پس از آن به فاصلــه چند روز رکورد فروش
ســاالنه دو میلیارد دالری در سینماهای آمریکا و فروش
پنج میلیارد دالری در گیشه جهانی (بینالملل+آمریکا)
را به ثبت رساند.
امسال تاکنون ســه محصول دیزنی شــامل «کاپیتان
آمریکا»« ،زوتوپیا» و «در جستجوی ُدری» به فروش بالغ
بر یک میلیارد دالر دســت یافتهاند و فلم اکشن «کتاب
جنگل» نیز  966میلیون دالر در گیشــه جهانی فروخته
است .فلم «جنگ ســتارگان :نیرو برمیخیزد» که از ماه
دسامبر ســال گذشته اکران خود را آغاز کرد نیز بیش از
 452میلیون دالر از فروش جهانی  1.13میلیارد دالریاش
را از محل گیشه خارجی کسب کرد.

«فرانکی»  55ساله شد

 /بازگشت دوباره «وندام» پس از ترک اعتیاد

«ژان کلود وندام» بازیگر رزمی کار سینمای هالیوود 55
ساله شــد 18 .اکتبر مصادف است با تولد ورزشکاری که
بعدها به عنوان یکی از برترین چهره های ژانر اکشــن و
رزمی سینمای هالیوود شناخته شد« .ژان کلود ون دام»
 18اکتبر  1960در بروکســل پایتخت بلجیم به دنیا آمد.
وی بیشتر به واسطه استعدادش در هنرهای رزمی و بازی
در فلمهای اکشن شــناخته شدهاست .در سن  11سالگی
ژان کلود به مرکز ملی کاراته در بلجیم پیوســت .وی به
مدت چهار سال در این رشته فعالیت کرد و تواسنت برای
تیم کاراته بلجیم عناوینی را کســب کند .سپس فعالیت
خود را به هنرهای رزمی دیگر همچون کیکبوکســینگ
و فولکونتاکت کاراته گسترش داد .با ورود وی به عرصه
سینما و مشغله ی فراوان جان نتوانست ورزش حرفه ای
را ادامه دهد ولی با بازی در فلمهایی ماننده «شــیردل»
و «کیک بوکســور» وی موفق شد رقیبی سرسخت برای
«جیسون اسکات لی» و «جو بو فت» از ستارگان فلمهای
رزمی به سبک شرقی باشد .همچنین با بازی در فلمهای
ماجرایی اکشــن مانند «سرباز جهانی» و « بدل» توانست
خود را در حد «آرنولد شوارتزنگر» و «سیلوستر استانلونه»
(راکی) برســاند .وی در فلمهایی به ســبک «استیون
سیگال» مانند «حادثه در ترن» و « راهی برای من نیست»
نیز موفقیــت های فراوانی را به دســت آورد .فرانکی با
جهره ای آرام و لبخندی خونســرد خیلی زود خود را در
میان تماشاگران سینمای هالییود تثبیت کرد .در فلمهای

وندام یک نوع روح انسان دوستانه موج می زند و همیشه
خوب ها در مقابل بدی و پلیدی ایســتادگی می کنند و
این نشــانی بارز از عالقه وندام به هنرهای ررزمی شرقی
است .جان کلود ون دام با بازی در فلم پولیس مرزی نشان
داد در ســن  47سالگی هم میتواند نشاط و تحرک را در
آثارش به مخاطب القا کند .در اواسط دهه  1990بود که به
قول خود ون دام ،استرس ناشی از بازی در فلمها ،وی را
به مصرف کوکائین معتاد کرد .وی در سال  1999به خاطر
رانندگی در حالت غیر عادی از ســوی پولیس بازداشت
شــد .تالش وی برای ترک اعتیاد موفق نبود و در همان
سال به بیماری اختالل دوقطبی مبتال شد .این شوک وی
را مجبور به انتخاب روشی سخت کرد ،ژان کلود ون دام
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منشور ـ نشــر ـ ناشر ـ
نشرات ـ تن ـ نرم ـ نور ـ
روان ـ نو ـ نمو ـ من ـ نوا ـ
نوار ـ انوش ـ منور ـ مانور
ـ امن ـ نما ـ نام ـ نامور ـ
نوت ـ شن ـ منار ـ تمنا ـ
متن ـ تنور ـ نوش ـ شنا ـ
شناور ـ شان.

رییس کمپانی قدیمی و سرشــناس گومــان و یکی از
مسئوالن ارشد فستیوال لومیر فرانسه درباره از دست
رفتن میراث ســینمایی جهان هشدار داد .بازار جهانی
ســینمای کالسیک بازیابی شــده در حال رشد و ارتقا
اســت ،اما پیش از اینکه بخش بزرگتــری از میراث
سینمایی بشر از بین برود ،تالشها برای حفظ فلمهای
قدیمی باید گستردهتر شوند .این اخطاری بود که نیکوال
سِ ــدو ،رییس «گومان فلم کمپانی» در فســتیوال فلم
لومیر در فرانســه به دوستداران سینما داد .سدو گفت:
«ما تخمین می زنیم که  ۹۰درصد فلم هایی که پیش از
سال  ۱۹۱۴در ایاالت متحده ساخته شده اند از بین رفته
اند .در فرانسه نمی دانیم چقدر فلم از دست داده ایم اما
فکر می کنم این حقیقت که حاال می توانیم حاال آن ها
را به صورت دیجیتال بازیابی کنیم به ما امید می دهد».
فابریس لوکلرک ،روزنامه نگار فلم فرانســوی هم که در
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میزان

حمل

منتظر یک روز شــاد و لذت بخش و پر از معاشــرت باشید ،شما
متمایلید که با شوخ طبعی و گفتگوهای جالب خود بدرخشید و همه
را مبهوت خود کنید.

ثور

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

جوزا

گاهی اوقات منطقی بودن خوب اســت اما گاهــی اوقات بهترین
راهنمای شما حس ششم تان است.به غریزه تان گوش کنید پشیمان
نمی شوید.دیگران به طرز فکر شما غبطه می خورند.

سرطان

به دوستان تان فکر میکنید .دوستان قدیمی برایتان اهمیت دارند
اما شاید اخیرا ً دوستان جدید پیدا کرده باشید .یک نفر تأثیر زیادی
بر آینده شــما دارد .امروز بیشتر حرف میزنید تا عمل .همه وقایع
به نفع شما درجریان هستند ،اما در پشت پرده هستند .سعی کنید
صبور باشید و همه چیز را خراب نکنید.

اسد

به آرزوهــا و کارتان فکر می کنید.اگر بخواهید موفق می شــوید.
با رئیس و همکارانتان هماهنگی خاصــی دارید.هر چیزی را که به
دنبالش هستید به راحتی پیدا می کنید.

سنبله

اخیرا ً با ســختی ها و مشــکالت زیادی روبرو بوده اید .شاید امروز
تسلیم شوید.اما من فکر میکنم این روش درستی نیست و خودتان
هم این را قبول دارید.

امروز تصمیمی عاقالنه برای نحوه خرج کردن پولتان می گیرید
پس به نظر نمیرسد که پولتان را صرف اشیاء احمقانه کنید .هم
چنین امروز روز خوبی برای خرید اشــیایی که به طریقی باعث
پیشرفت موقعیت اجتماعی شما می شود بسیار عالی است.

عقرب

شروعی تازه در پیش خواهید داشــت .ایده ها و افکارتان مورد
توجه ســایرین قرار می گیرد .انجام کارهای همیشگی و متداول
کمی بیش از همیشه طول میکشد؛ زیرا امروز هر جا میروید یک
آشنا میبینید و آنها هم تمایل دارند با شما صحبت کنند.

قوس

خبر خوب این است که شما احســاس هماهنگی با دیگران می
کنید و ارتعاشــات آنها را میگیرید و این باعث می شود که اگر
کسی با شما صادق نیست ،به سرعت درک کنید و تشخیص دهید.
خبر بد این است که ممکن است ترسهای غیر منطقی به شما روی
آورند به طوری که نتوانید آنها را از خود دور نمایید.

جدی

اکنون عشــق در زندگی تان حضور پیدا می کند و شــما نیز از
حضور آن راضی هستید .تا زمانی که وقت آزاد دارید می توانید از
آن استفاده کنید .اگر وقت آزاد ندارید وقتی به خانه برگشتید از
حضور عشق لذت ببرید.

دلو

اگر به دنبال کار جدیــدی ارتقاء رتبه یا افرایش حقوق می گردید
بســیار عالی می باشد .یک چیز حتم ًا وجود دارد .اینکه شما هیچ
نظری در مورد اینکه کجا قرار گرفته اید ندارید.

حوت

دورنماهای جدیدی در شرف باز شــدن هستند و مادامیکه شما
راحتترین راه را ترجیح میدهید آماده انجام هر کاری هســتید،
مشروط بر اینکه جدید و پر ماجرا باشد .امروز کمی سخت و مشکل
است ،شاید با همسرتان دچار مشکل شوید.
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اسب را در خانه  F 4حرکت دهید.

C

B

A

این رخداد حضور داشت گفت به تخمین او« ،یک چهارم
میراث ســینمایی آمریکا در حال حاضر خارج از ایاالت
متحده نگهداری میشود».
سدو به این نکته اشاره کرد که با وجود اینکه بازار اصلی
برای بازیابی فلــم در حوزه تلویزیون اســت ،به خاطر
گستردگی شبکه های توزیع دیجیتال «امروز آشکار شده
که برای فلمهای سینمایی بازیابی شده هم بازاری وجود
دارد ».او اضافه کرد« :یکی از شــاخصههای فرانسه این
است که شبکههای تلویزیونی فلم های بازیابی شده را به
نمایش میگذارند ،اما آنها خواستار کیفیت در باالترین
درجه اش هســتند که برای مخاطبان خیلی خوب است.
اگر می خواهیم نســل جوان فلم هایی را تماشا کند که با
ایده ما از سینما همخوانی دارد ،بنابراین درست نخواهد
بود کــه آن فلم ها به اندازه بازی هــای ویدیویی آن ها
کیفیت نداشته باشند».

نگاهی به باکس آفیس جهان

آمیختن ـ احرام ـ بازیچه ـ پناهنده ـ تربیه ـ ثانی ـ جبران ـ چرندیات ـ حور
ـ خلص ـ دعاگو ـ ذاکر ـ رای گیری ـ زیتون ـ ژاله ـ سخی ـ شوربا ـ صالحان ـ
ضمیر ـ طاهرین ـ ظالمان ـ عصبانی ـ غماز ـ فقاریه ـ کرامت ـ گردنه ـ الزم ـ
محبت ـ ناشر ـ ولیکن ـ قلم ـ هیات ـ یار.
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 90درصد فلم های قدیمی آمریکا
از بین رفتهاند

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.
 9 کلمه :خوب
 18 کلمه :متوسط
 27 کلمه :عالی

جواب هدف

بعد از مدتی کوتاه با ورزش و تمرینات ســخت فیزیکی
توانست اعتیاد را شکســت دهد ،هرچند که نتوانست
آثار مخرب آن را از چهره اش پاک کند .کیک بوکســور،
شیر دل ،سرباز جهانی ،هدف سخت ،پولیس زمان ،مبارز
خیابانی ،تیم دو نفره ،ضربه پایانی ،لژیونر ،بازگشت سرباز
جهانی ،تکرار شده ،جهنم ،در زندان ،حادثه ترن ،وحشی،
فارگو و پلویس مرزی از جمله فلم هایی هستند که وندام
در آنها به ایفای نقش پرداخته است .فرانکی که این روزها
تولد  55سالگی اش را جشن می گیرد با بازی در دو فلم
«همه را بکش» و «کیک بوکسر  »3در کنار «رونالدینهو»
بازیگر مشهور فوتبال ،روزهای تازه ای را در زندگی هنری
اش آغاز کرده است.

تام هنکس و بن افلک
رقابت میکنند

در حالی که «حسابدار» با بازی بن افلک در آمریکا به عنوان
پرفروشترین فلم آخر هفته شناخته شد« ،دوزخ» جدیدترین
فلم تام هنکس در ســطح بینالمللی مخاطبان بیشتری را به
خود جلب کرد.
«دوزخ» از مجموعه فلمهایی که بر مبنای رمانهای دن براون
ســاخته میشــود ،دو هفته پیش از این که اکران خود را در
آمریکای شــمالی آغاز کند ،همزمان در  ۵۳بازار بینالمللی
اکران شد و نزدیک به  ۵۰میلیون دالر فروخت.
در حالی که هنکس هفته پیش در ایتالیا بود تا در شــهرهای
مختلــف به معرفی فلمــش بپردازد و اولین اکــران فلم در
فلورانس با حضور خود او انجام شــد ،این فلم با فروشی پنج
میلیون دالری بیشترین فروش خود در سطح بینالملی را در
ایتالیا تجربه کرد .این در حالی است که فلمبرداری فلم نیز در
ایتالیا انجام شــده و «دوزخ» دانته الهامبخش دن براون برای
نوشتن این داستان بوده است.
این فلم که مثل قسمتهای پیش توسط ران هوارد کارگردانی
شده ،برمبنای فلمنامه دیوید کپ ساخته شده است.
در این فلم بار دیگــر تام هنکس در نقــش رابرت لنگدان
نشانهشناس دانشگاه هاروارد جلوی دوربین رفته است و این
بار در حالی که حافظهاش را از دســت داده باید تالش کند تا
جمعیت دنیا را از خطر یک فرد خطرناک نجات دهد.
این فلم اکشن در آلمان  ۴.۴میلیون دالر فروخت و در روسیه
 ۳.۸میلیون دالر کســب کرد .در بریتانیا و اسپانیا در این سه
روز  ۲میلیون دالر و در هالند نیز  ۱.۲میلیون دالر ،فروش این
فلم بوده است.
اســترالیا با فروش  ۱.۸میلیون دالری از دیگر مناطقی بود که
این فلم در آنجا اکران شد .آمریکای التین با فروش  ۹میلیون
دالر از دیگر مناطق اکران ایــن فلم بود که مردم برازیل با ۴
میلیون دالر و مکزیک با فروش  ۲.۶میلیون دالر بیش از دیگر
کشورها به تماشای آن نشستند.
در آســیای جنوبی نیز تایوان با  ۱.۷میلیون دالر ،هند با ۱.۳
میلیــون دالر و اندونزیا با  ۱میلیون دالر در فهرســت فروش
«دوزخ» جای دارند.
«حسابدار» در اولین آخر هفته اکرانش در آمریکای شمالی با
نمایش در  ۳۲۲۲سینما ،فروشی  ۲۴.۷میلیون دالری را ثبت
کرد و در صدر جدول پرفروشها نشست .این فلم موفق شد
حدود  ۲۰۰هزار دالر از «دختر در قطار» فلم صدرنشین هفته
پیش بیشتر کســب کند و آن فلم را از صدر پایین بکشد .در
این فلم که ســاخته گوین اوکانر اســت ،افلک در نقش یک
حسابدار ماهر که مبتال به اوتیســم است و برای خالفکارها
حسابسازی میکند ،ظاهر شده است.
در رده دوم کمدی «کوین هارت :حــاال چی» که همین آخر
هفته اکران خود را آغاز کرد ،با کسب  ۱۲میلیون دالر فلم دوم
فهرست پرفروشها شــد .این فلم که ساخته لسلی اسمال و
تیم استوری است ،تور استندآپ کمدی یک هنرمندی یعنی
کوین هارت را در فیالدلفیا تصویر میکند.
«دختر در قطار» با بازی امیلی بالنت از محصوالت دریمورکس
اســت ،در دومین هفته اکرانش با فروش  ۱۱.۹میلیون دالر در
مکان ســوم نشســت و مجموع فروش خود را به رقم ۴۶.۵
میلیون دالر رساند.
«خانه خانم پرگرین برای کودکان خاص» ســاخته جدید تیم
برتون فلم چهارم هفته بوده اســت کــه با نمایش در ۳۸۳۵
ســالن ســینما این آخر هفته  ۸.۹میلون دالر فروخت و در
مجموع  ،پس از سه هفته فروش خود را به رقم  ۶۵.۸میلیون
دالر رساند.

