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نسخه کمدی «شرلوک هلمز»
کلید خورد

پرفروشترینهای سینمای
جهان در سال ۲۰۱۶

سال  ۲۰۱۶میالدی با ادامه فروش چشمگیر فلمهای در
عصه جهانی و ثبت رکوردهــای متنوع همراه بود و در
مجموع سه فلم توانستند به فروش جهانی بیش از یک
میلیارد دالر دست یابند.
در فاصله یــک هفته به پایان ســال میالدی ،نگاهی
میاندازیم به فلمهایی که امسال بیشترین فروش را در
گیشه جهانی سینما به ثبت رساندند.
فلم «کاپیتــان آمریــکا :جنگ داخلــی»؛ محصول
کمپانــی دیزنی با فروش جهانــی  ۱.۱۵۳میلیارد دالر،
پرفروشترین فلم ســال  ۲۰۱۶نام گرفت و خیلی بعید
اســت در یک هفته منتهی به ســال جدید میالدی
فلمی بتواند به این رکورد فروش دســت یابد .این فلم
ابرقهرمانی که محصول استودیو مارول کمپانی دیزنی
اســت ۴۰۸ ،میلیون دالر از مجموع فروش خود را در
آمریکای شمالی و  ۷۴۵میلیون نیز در گیشه بینالمللی
کسب کرد.
ن محصوالت ســینمایی سال
در مکان دوم پرفروشتری 
 ۲۰۱۶انیمیشن «در جستجوی ُدری» محصول استودیو
پیکســار کمپانی دیزنی قرار دارد که با اکران خود در
سطح جهان فروش  ۱.۰۲۱میلیارد دالر را رقم زد.
این انیمیشن ســهبعدی اولین محصول کمپانی دیزنی
پس از سال  ۲۰۱۰و انیمیشن «داستان اسباب بازی »۳
اســت که به فروش بالغ بر میلیارد دالر دست یافته و
رکورد فروش آغازین انیمیشــن در تاریخ ســینمای
آمریکا را نیز در اختیار دارد .این فلم که دنباله انیمیشن
معروف «در جستجوی نمو» است ۴۸۶ ،میلیون دالر از
فروش خود را در آمریکالی شــمالی و  ۵۴۱میلیون دالر
آن را در سایر کشــورهای جهان به دست آورده است.
«در جستجوی ُدری» پس از «منجمد»« ،مینیونها» و
«داستان اسباببازی  »۳و باالتر از «زوتوپیا» در مکان
سوم پرفروشترین انیمیشنهای تاریخ سینما قرار دارد.
در مکان سوم موفقترین فلمهای گیشه سینمای جهان
در ســال  ۲۰۱۶نیز یک انیمشن دیگر به نام «زوتوپیا»
قرار درد که با فــروش  ۱.۰۲۳و با اختالف اندک با «در
جســتجوی ُدری» ایستاده اســت .این انیمیشن که
محصول استودیو انیمیشــن والت دیزنی است ،در ۱۱
بخش جوایز بینالمللی انیمیشــن «آنی» نامزد شده و

به همراه «در جستجوی ُدری» در فهرست کوتاه اسکار
انیمیشن نیز قرار دارد.
فلم-انیمیشن «کتاب جنگل» نیز که بر اساس انیمیشن
معروف و کالسیک  ۱۹۶۷و به کارگردانی «جان فاوارو»
ســاخته شــد نیز چهارمین فلم پرفروش سال ۲۰۱۶
با فروشــی بالغ بر  ۹۶۶میلیون دالر قرار دارد تا بدین
ترتیب چهار فلم اول در فهرست  ۱۰فلم پرفروش سال
همگی از محصوالت دیزنی و استودیوهای وابسته به آن
باشد.
رتبه پنج این فهرست هم به انیمیشن «زندگی مخفیانه
حیوانــات خانگی» اختصاص دارد که در ســال جاری
میالدی به فروش  ۸۷۵میلیون دالر دست یافت .کمدی
انیمیشــن ماجراجویانه و ســهبعدی «زندگی مخفیانه
حیوانات خانگی» در مجموع  ۳۶۸میلیون دالر از محل
سینماهای آمریکای شمالی و بیش از  ۵۰۶میلیون دالر
نیز در ســایر کشــورهای جهان فروخت .حضور چهار
فلم از دنیای انیمیشــن (با احتساب کتاب جنگل) در
میان پنج فلم پرفروش سال  ۲۰۱۶حاکی از اوج دوران
موفقیت و اســتقبال جهانی از ســینمای انیمیشن در
سالهای اخیر است.
کمپانی دیزنی امسال به رکورد بیسابقه فروش ساالنه
 ۷میلیارد دالر در گیشه جهانی دست یافته و این اولین
سالی اســت که هر یک از شــرکتهای زیر مجموعه
کمپانی دیزنی شــامل دیزنی ،استودیو انیمیشن والت
دیزنی ،استودیو انیمیشــن پیکسار ،مارول استودیو و
لوکاسفلم ،یک فلم را روانه سینماهای جهان کردهاند.
همچنین ایــن کمپانی تاکنون رکورد فروش ســاالنه
در تاریخ ســینمای آمریکا ( ۲.۷میلیارد دالر) و کورد
تاریخی فروش یک کمپانی در گیشــه بینالملل (۴.۲۸
میلیارد دالر) را نیز در دست دارد.
مجموعه فلمهای «هری پاتر» محصول کمپانی «برادران
وارنر» نیز بــا اکران فلم «هیوالهای شــگفتانگیز و
زیســتگاه آنها»به دومین مجموعه فلمی تبدیل شــد
که مجموع فروش آن به رقمــی بالغ بر  ۸میلیارد دالر
میرسد« .هیوالهای شگفتانگیز و زیستگاه آنها» که
هماکنون در اکران است تا به امروز  ۷۲۰میلیون دالر در
گیشه جهانی فررخته است.
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جواب سودوکو شماره

2264

موقع ـ واقعه ـ رقم ـ قمر
ـ قهر ـ قهار ـ عرق ـ مقر
ـ ورق ـ قواره ـ قوم ـ رقعه
ـ قمار ـ قاره ـ مقوا ـ وقار.

این فلم نگاه طنز و پــارودی گونه اتان کوئن به عنوان
نویســنده و کارگردان این اثر ،بر رمان مشهور «آرتور
کانون دویل» را به خوبی نمایان می کند .نگاهی قبل تر
نیز از ســوی این کارگردان در آثار قبلی اش دیده شده
است.
کوئن عالوه بر این فلــم در حال حاضر پیش تولید فلم
تازه خود با نام «مانــدارا و جادوگر» را آغاز کرده و در
مرحله انتخاب بازیگران به ســر می برد .تاکنون بازی
ساشا بارون کوهن در این فلم قطعی شده است.

2587

گمان میرود به منطقه  Isle Of Dogsدر شرق لندن
مربوط باشــد .او همچنین صداگذاران این مجموعه
را معرفی کردهاســت که این لیست شــامل ادوارد
نورتون ،برایان کرنســتون ،بیل موری ،جف گلدبالم
و… میشود .وس اندرســن این شانس را به یکی از
طرفدارانش خواهد داد تا به عنوان صداپیشه در این
عنوان بازی کند ،اندرســن با همــکاری کمپانیهای
 Crowdriseو  The Film Foundationسازمانی
ترتیب دادهاســت تا فرد مناسب را برای صداگذاری
شناســایی کند ،جزئیات این ســامانه در وبســایت
 Crowdriseمنشرشدهاست.
بــا موفقیت عنوان استاپ-موشــن Fantastic Mr.
 Foxنتیجه این عنوان جدید جالب خواهدبود ،با وجود
ماهیت متفاوت ،اندرسن شیوهی فلمسازی خود را حفظ
کردهاست و شاهد بافتهای نامعمول مانند اثر قبلی وی
خواهیمبود.
با این وجود مشاهده نتیجه تالشهای اندرسن برای یک
استاپ-موشن تازه با داشتن تجربهی موفق قبلی خالی
از لطف نیست .با نهادینه کردن جایگاه خود در حرفهی
سینما و تیم صداپیشگی تضمینشده ،موفقیت عنوان
جزیرهی سگهادور از واقعیت نخواهد بود.

 بازی با کلمات

2499

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

آالیش ـ ادامه ـ بددماغ ـ پالیدن ـ ترجمه ـ ثبات ـ جداگانه ـ چنگلوک ـ
حکایت ـ خفته ـ درخشنده ـ ذخیره ـ رضوان ـ زردالو ـ ژنده ـ ساده لوح
ـ شدید ـ صنعت ـ ضامن ـ طامع ـ ظریف ـ عفت ـ غنومند ـ فرض ـ قطره
ـ کلیه ـ گلوکز ـ لجاجت ـ منحرف ـ نکته ـ ویرگول ـ هیکل ـ یگرنگی.

 جواب بازی با اعداد

ق
ف
هـ
ن
د ل ا

سینمای سال ۲۰۱۶

جزیرهی سگها ،انیمیشن جدید
وس اندرسن

در طی دورهی بیست سالهی کاری وس اندرسن (Wes
 )Andersonوی از یک فلمساز مستقل به یک ستارهی
موفق در عرصه سینما بدل شدهاست.
گاهی آثار وی به سمت و سوی غیرعادی میل میکنند و
شیوههای وی ،سبک مخصوص خود را دارند که این آثار
اکثرا در دنیای منتقدان جای بحث زیاد باقیمیگذارند.
اندرســن را اغلب بــا کمدی-درامهایی همچون The
« Royal Tennenbaumsخانواده اشــرافی تننبام»،
« The Darjeeling Limitedدارجلینــگ محدود»
یــا « The Grand Budapest Hotelهتــل بزرگ
بوداپست» میشناســند .البته در سالهای اخیر شاهد
انتشــار پروژههای انیمیشــنی از اندرسن بودیم .سال
 ۲۰۰۹او شاهکار استاپ-موشن Fantastic Mr. Fox
«آفای فاکس شگفتانگیز» را منتش ر کرد که بر اساس
رمان کودکان اثر رونالد دال ساختهشده بود .او همچنین
بهتازگی در انیمیشــن  Singبــه کارگردانی Garth
 Jenningصداگذاری کردهاست .بهنظر میرسد اندرسن
ب ه تازگی مشغول ساختن یک انیمیشن استاپ-موشن
جدید با عنوان  Isle Of Dogsاست.
وی با انتشــار ویدئویی رســما این عنوان جدید را
معرفیکرد ،فلمبرداری در لندن انجام خواهدشــد و

 بازی با اعداد

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

جواب هدف

فلم ســینمایی «هلمز و واتســون» به نویسندگی و
کارگردانی یکی از برادران مشــهور فلمساز هالیوود،
«اتان کوئن» فلمبرداری خود را آغاز کرد.
فلم ســینمایی «هلمز و واتســون» به نویســندگی و
کارگردانی یکی از برادران مشهور فلمساز هالیوود ،اتان
کوئن فلمبرداری خود را آغاز کرد.
ویل فرل ،کلی مک دونالد ،ربکا هال ،جان ســی ریلی
و لــورن الپوس در این فلم کمدی بــه ایفای نقش می
پردازند.

همه برندگان و بازندگان
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میزان

حمل

یک خانم امروز به توجه بیشــتری نیاز دارد؛ زیرا ممکن است مشکل
ساز باشــد .امروز عشق و احساس شکوفا میشــود .بنابراین آماده
باشید.

ثور

وقتی را بــرای فکر کردن به کارها و زندگیتــان اختصاص دهید.
ایدههای متفاوتی در ذهنتان ایجاد شــدهاند .احتیاج دارید جایی
بروید تا آزادانه فکر کنید و مجبور نباشــید ایدههای دیگران را در
ایدههای خود دخالت دهید.

جوزا

وقتی را بــرای فکر کردن به کارها و زندگیتــان اختصاص دهید.
ایدههای متفاوتی در ذهنتان ایجاد شــدهاند .احتیاج دارید جایی
بروید تا آزادانه فکر کنید و مجبور نباشــید ایدههای دیگران را در
ایدههای خود دخالت دهید.

سرطان

اگر اخیرا ً مســایل قانونی شما را اذیت کرده است ،اکنون می توانید
اســتراحت کنید .بعضی از مذارکرات که مدت ها است طول کشیده
اکنون خود به خود حل میشــوند .این موضوع احساس کلی مثبت
اندیشی را افزایش می دهد.

اسد

شما دارای انرژی زیادی هســتید و از بودن با افراد مختلف لذت
میبرید .اکنون شما خواهان آن هستید که کسی شما را همراهی
کند و باعث شادی و خنده شما شــود .این جو برای استراحت و
ریلکس بســیار عالی اســت به خصوص اگر در حال حاضر هنوز
نگران برخی زمینه های زندگیتان هستید.

عقرب

ســتارگان تصمیمتان را راســخ میکنند و مجبورتان می کنند
تا راهتان را تعیین کنید .بدون اینکه متوجه شــوید میتوانید از
جذابیت خود اســتفاده کنید و باعث شــوید که دیگران نتوانند
قضاوت کنند و یا از خود دفاع کنند .ممکن اســت به ســختی
بپذیرید که میتوانید از این روشها استفاده کنید.

قوس

امروز ستارگان كمك ميكنند كه كلمات صحيح را به زبان آوريد
كه خيلي به دردتان ميخورد به خصوص اگر بايد در جایي صحبت
كنيد .شما به اين مســئله به خوبي آگاهيد كه چقدر مهم است
تأثير خوبي روي ديگران بگذاريد ،ولي اين به آن معنا نيســت كه
خودتان نباشــيد .در واقع هر چه بيشــتر خودتان باشيد بيشتر
احساس شادي ميكنيد و ديگران احساس مثبتتر نسبت به شما
خواهند داشت.

جدی

اكنون كارهاي زيادي داريد كه بايد انجام دهيد .بايد صبور باشيد
تا بتوانيد طرحهايتان را اجرا كنيد .در انتظار به دســت آوردن
اطالعات حياتي و مهم هســتيد و اگر كمــي بيشتر صبر كنيد
فرصت بيشتري براي موفقيت خواهيد داشت.

حفظ خونســردي چندان ساده نخواهد بود زماني كه يك نفر از حد
خود تجاوز كــرده و در اتهامات عجيب و غريــب خود زياده روي
ميكند .شما نميدانيد به او بگوئيد كه اين قدر حماقت نكند و يا اين
كه كام ً
ال سكوت اختيار كنيد .سعي كنيد حواستان جمع باشد وگرنه
ممكن است شما هم خود را در حال گفتن سخنان تند و تيز بيابيد.

فرصتهاي زيادي براي ايجاد تغييرات داريد .براي گرفتن تصميم
مهم كمي شك و ترديد داريد .بايد از شجاعتتان استفاده كنيد.

در محل کارتان شاهد اتفاقات غیرمنتظره هستید .میتوانید دلیل رفتار
عجیب یکی ازهمکارانتان را متوجه شوید .از یک نفر دفاع میکنید زیرا
احساس میکنید انتقادی که از آنها شده بیانصافی است .حتی اگر هم
به این خاطر محبوبیتتان را از دست بدهید باز هم دفاع خواهید کرد.

امشــب برای مقاصد کاری پذیرایی خواهید داشت چه از طرف
خودتان باشد چه از طرف شریک زندگیتان قطع ًا شما مهمانان
را تحت تأثیر قرار خواهید داد .شما میدانید که گفتگو را چگونه
حفظ کنید .و نقل و قولها و اطالعات را به نفع خود تغییر دهید.
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وزیر را در خانه  H 8حرکت دهید.
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ســال  ۲۰۱۶سالی پر از جنجال و هیاهو و عدم اطمینان بود و
حداقل این فلمها بودند که میتوانستند در جریان رقابتهای
تند سیاسی آمریکا ،نقطه تنفسی برای مردم ایجاد کنند.
ســال  ۲۰۱۶سالی پر از جنجال و هیاهو و عدم اطمینان بود و
حداقل این فلمها بودند که میتوانستند در جریان رقابتهای
تند سیاسی آمریکا ،نقطه تنفسی برای مردم ایجاد کنند.
در این میــان فلمهای خوب انیمیشــن در باکس آفیس نیز
درخشــیدند و با قرار گرفتن «در جستجوی دوری» در مکان
نخست به عنوان ابرقهرمان امسال ،جایگاه خود را ثابت کردند.
فلمهای تیرهتر کمدی بزرگساالنه ای چون «ددپول» و «جوخه
خودکشــی» و فلمهای خانوادگیتری چون فرانشــیزهای
«هری پاتر» و «جنگ ســتارگان» نیز قطعا فلمهایی هستند
که مورد توجه زیادی واقع شــدند .اما اگر قرار باشد فهرستی
از بزرگترین برندگان و بازندگان ســال  ۲۰۱۶داشته باشیم
میتوان در یک فهرست چنین آنها را معرفی کرد:
برنده :جهان شگفت انگیز دیزنی
خالق میکی ماوس ســال خوبی را پشــت سر گذاشت .پنج
بخش این اســتودیو (شــامل دیزنی ،مارول ،پیکسار ،والت
دیزنی انیمیشــن ولوکاس فلم) با برنامهریزی مشترک خود
در فهرست پردرآمدترین کمپانی در باکس آفیس  ۲۰۱۶جای
گرفتند و «در جستجوی دوری» با فروش  ۴۸۶میلیون دالری
در راس باکس آفیس آمریکا قــرار گرفت« .کاپیتان آمریکا:
جنگ داخلی» در مــکان دوم قرار گرفت و  ۴۰۸میلیون دالر
فروخت و «کتاب جنگل»« ،ددپول»« ،داکتر استرنج»« ،موآنا»
و «سرکش» جایگاههایی عالی به خود اختصاص دادند .از نظر
جهانی والتدیزنی حتی بهتر از بازار داخلی آمریکا ظاهر شد
و در ماه دســامبر به عنوان نخستین استودیو در طول تاریخ
توانســت از مرز فروش  ۷میلیارد دالر در یک سال در باکس
آفیس جهان عبور کند.
برنده« :الاللند»
فلم موزیکالی که با بازی رایان گاسلینگ و اما استون ساخته
شــد بزرگترین برنده فستیوالهای ســینمایی پاییز بود و
اکران خود را با نمایش محدودی در ماه دسمبر شروع کرد تا
بتواند در رقابت اسکار حضور داشته باشد .این فلم به صورت
گسترده از روز کریسمس اکران خود را شروع می کند.
بازنده :فلمهای بازیهای ویدیویی
فلمهایی که با الهام از بازیهای ویدیوی ساخته شدند امسال
زیاد در فهرست برنامهها جای داشتند اما چندان موفق ظاهر
نشــدند« .وارگرافت» و «راچت و کلنــک» هر دو در باکس
آفیس شکست خوردند و «هارد کور هنری» نیز که برمبنای
یک بازی اول شــخص تیراندازی ســاخته شد یکی دیگر از
بازندگان بــود .هنوز برای اظهار نظر کردن درباره فلم «کیش
یک آدمکش» که دسمبر اکران میشود زود است اما با توجه
به نقدهایی که درباره اقتباس سینمایی از این فلم نوشته شده
به نظر میرسد با کار متفاوتی روبه رو شویم.
تنها فلم «انگری بردز» کــه با الهام از یک بازی به همین نام
ساخته شد در گیشــه  ۲۰۱۶موفق ظاهر شد .با این حال به
نظر نمیرسد هالیوود در این زمینه قصد متوقف شدن داشته
باشــد و بیش از  ۵۰فلم با اقتباس از بازیهای ویدیویی را در
برنامه ساخت دارد .یک دلیل اصلی برای سماجت در ساخت
این فلمها این اســت که این فلمها در بازار بینالمللی خوب
میفروشند .همانطور که «وارکرافت» در بازار خارج از آمریکا
موفق عمل کرد.
برنده :جهانهای گسترش یافته از فلمهای قبلی
ساخت فرانشیز سینمایی بدون وجود شخصیتهای فلم قبلی
آیا میتواند موفق ظاهر شــود؟ امسال کمپانی برادران وارنر
توانست این کار را بکند .لوکاس فلم هم در این زمینه موفق
ظاهر شد .معرفی شــخصیتهای جدید برای ادامه «جنگ
ســتارگان» در فلم «سرکش» و فلم «جانوران شگفتانگیز و
زیســتگاههای آنها» که در جهان داستانی «هری پاتر» بدون
حضور شخصیتهای اصلی آن ساخته شد ،نشان دهنده این
موفقیت بود .این دو فلم تاکنون در بازار داخلی  ۱۷۲میلیون و
 ۲۰۸میلیون فروش کردهاند و البته فروش شان ادامه نیز دارد.
این در حالی است که مخاطبان نیز خوشحال اند که گوشههای
جدیدی از دنیایی را که تجربیات خوبی از آن داشتند کشف
میکنند ،حتی اگر بدون حضور لوک اسکایواکر یا هری پاتر
باشد.
بازنده :ویل اسمیت
کمتر از یک دهه پیش ویل اســمیت یــک تنه میتاخت و
حضــورش عامل موففیت فلمهایی چون «من افســانهام» و
«هنکاک» بود که بیــش از  ۲۰۰میلیون دالر در باکسآفیس
فروش میکردند .او حاال تــاش دارد تا موفقیت خودش را
دوباره زنده کند .با وجود موفقیت «جوخه خودکشــی» در
باکس آفیس؛ بازی چشــمگیر او در نقش ددشــات در میان
سروصدای ناشــی از نقدهای منفی نادیده گرفته شد و فلم
«زیبایی جانبی» در فصل جوایز سینمایی نه تنها موفق نشد
که نقدهای منفــی زیادی هم گرفت و تاکنون تنها  ۸میلیون
دالر در باکس آفیس فروخته است .این در حالی است که ادامه
«روز استقالل» هم بدون حضور او جلوی دوربین رفته است.
برنده :انیمیشنهای غیراقتباسی
بیش از هر زمان دیگری ،اســتودیوهای ساخت فلم عالقهای
ندارنــد برای ســاخت فلمهایی که ادامه یا فرانشــیزی از
فلمهای پرفروش قبلی نیســتند ،سرمایهگذاری کنند اما در
دنیای انیمیشــن این وضعیت متفاوت اســت .انیمیشنهای
غیراقتباســی و جدید امسال بسیار مورد توجه واقع شدهاند
و «زندگی اسرارآمیز حیوانات خانگی» با فروش  ۳۶۸میلیون
دالــر« ،زوتوپیا» با فروش  ۳۴۱میلیون دالر« ،موآنا» با فروش
 ۱۶۵میلیون دالر و «مهمانی سوسیسی» با فروش  ۹۷میلیون
دالر در حالی که با بودجه  ۱۹میلیون دالری ســاخته شــد،
نمونههای پیشــبرد چنین پروژههایی است .با این حال این
فرمول همیشــه جواب نمیدهد وانیمیشن «کوبو و دو رشته
سیم» با وجود نقدهای بسیار خوب و نامزدی برای جوایز ،تنها
 ۴۸میلیون دالر فروش کرده است.

بازیگر سرشناس سینمای
فرانسه درگذشت

«میشله مورگان» ،بازیگر اسطورهای سینمای فرانسه و اولین
برنده جایزه بهترین بازیگر زن جشــنواره کن در  ۹۶سالگی
درگذشــت .به نقل از «فرانس « ،»۲۴میشله مورگان» یکی
از بزرگترین بازیگران قرن بیســتم سینمای فرانسه بود و با
بیش از سه دهه حضور درخشان در سینمای فرانسه و آمریکا،
نخستین بازیگری بود که جایزه بهترین بازیگر زن جشنواره
فلم کن را در ســال  ۱۹۴۶و در اولین سال اعطای آن دریافت
کرد .این بازیگر فرانســوی در طول دوران حرفهای خود در
بیش از  ۷۰فلم ســینمایی مقابل دوربین رفت که از مهمترین
آنها میتوان به فلم گانگســتری «بندر ســایهها» محصول
« ،۱۹۳۸سمفونی پاستورال» و «بُت افتاده» اشاره کرد.
وی که ســابقه بازی در کنار بازیگرانی چون «گابین»« ،ژان
ماری»« ،میشل ســیمون» و «همفری بوگارت» را داشت ،در
ســال  ۱۹۴۶برای بازی در نقش زنی نابینا در فلم «سمفونی
پاســتورال» جایزه بهترین بازیگری جشنواره کن را دریافت
کرد .دهه  ۱۹۴۰تا  ۱۹۶۰دوران اوج فعالیت هنری «میشــله
مورگان» بود ،اما با ظهور موج نوی ســینمای فرانسه وی به
تدریج از صحنه سینما محو شد.
وی در ســال  ۱۹۹۲به پاس نقش قابل مالحظه در ســینمای
فرانســه جایزه افتخاری «ســزار» را دریافت کرد و عالوهبر
آن دارای نشــان «لژیون دونور» باالترین نشان افتخار کشور
فرانسه نیز بود.

