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«هری پاتر» باالخره اسکار برد!

پس از  ۱۴بار نامزد شــدن ،باالخــره یکی از فیلمهای
اقتباســی رمانهای «هری پاتر» نوشــته «جی.کی.
رولینگ» موفق به کسب جایزه اسکار شد.
«هایپبل» نوشــت :جوایز اســکار  ۲۰۱۷به برندگانش
تقدیم شد و سینماگران این رویداد بینالمللی را جشن
گرفتند .اما خواننــدگان کتابهای «هری پاتر» هم در
این شادی سهیم هستند؛ چرا که پس از  ۱۴بار نامزدی
فیلمهای اقتباســی از کتابهای «رولینگ» ،باالخره
«هیوالهای خارقالعاده و زیستگاه آنها» به نمایندگی
از دنیای «هری پاتر» موفق شد تندیس اسکار را از آن
خود کند.
بامداد امروز جوایز اسکار  ۲۰۱۷بین برندگانش تقسیم
شد و سهم «هری پاتر»ها یک تندیس در بخش بهترین
طراحی صحنه و لباس شد .فیلم «هیوالهای خارقالعاده
و زیســتگاه آنها» در بخش بهترین طراحی تولید هم
نامزد شده بود اما آن را به «الاللند» باخت .عالوه بر این
دو نامزدی ،فیلمهای «هری پاتر» طی سالهای گذشته
 ۱۲بار برای دریافت اســکار کاندیدا شده بود اما هرگز
موفق به کسب این جایزه نشــده بود .به نظر میرسد
سال  ۲۰۱۷برای دنیای جادوگری کتابهای «رولینگ»
و هوادارنش با سالهای قبل فرق میکند.
از زمان ســاخت فیلمهای اقتباسی براساس هفتگانه
«هری پاتر» ،این مجموعه فیلم هر ســال در بخشــی
نامزد اسکار میشــد« .هری پاتر و هدیههای مرگ »۲
آخرین و هشتمین قســمت این چندگانه سینمایی بود
که پیشبینی میشد در مراســم اسکار جایزه ببرد اما
با وجود تالشهای کمپینی بــرای جلب توجه آکادمی
اسکار ،این اتفاق نیفتاد.
امســال اما هیچ کمپینی در این زمینه شکل نگرفت و
«کالین اتوود» موفق شد تندیس اسکار بهترین طراحی
صحنه و لباس را به نمایندگــی از خانواده «هری پاتر»
به دســت بگیرد .او پیشتر در آثاری چون «آلیس در
سرزمین عجایب»« ،سایههای سیاه»« ،به سوی جنگل»
و «سفیدبرفی و هفت کوتوله» فعالیت کرده بود.
«هیوالهای خارقالعاده و زیستگاه آنها» تاکنون بیش
از  ۸۱۱میلیــون و  ۸۰۰هزار دالر در ســینماهای جهان
فروخته است .در این فیلم «ادی ردمین» بازیگر برنده
اســکار انگلیســی ،نقش قهرمان اصلی فیلم «نویت
اســکامندر» عضو انجمن مخفی جادوگری نیویورک را
بازی کرده .او ســعی دارد موجودات جادویی را که از
چمدان او فرار کردهاند ،پیدا کنند .اتفاقات این فیلم در
سال  ۱۹۲۶نیویورک اتفاق میافتد.
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کمپانی فیلمســازی «برادران وارنر» برای ساخت فیلم
«هیوالهای خارقالعاده و زیستگاه آنها»  ۱۸۰میلیون
دالر هزینه کــرده و میلیونها دالر را نیز صرف تبلیغ و
بازاریابی این فیلم کرده و بنابر اعالم «جی.کی .رولینگ»
که برای اولین بار خودش برای نگارش فیلمنامه دســت
به کار شده است ،این فیلم جدید اولین قسمت از یک
مجموعه جدید پنجقســمتی است که مستقل از هشت
فیلم اصلی مجموعه «هری پاتر» ساخته میشود.
لیست نامزدی فیلمهای «هری پاتر» طی سالهای اخیر
به شرح زیر است:
«هری پاتر و ســنگ جادو» :بهترین کارگردانی هنری،
بهتریــن طراحی صحنــه و لباس ،بهترین موســیقی
اوریجینال
«هــری پاتر و زندانــی آزکابان» :بهترین موســیقی
اوریجینال ،بهترین جلوههای ویژه
«هری پاتر و گوش آتش» :بهترین کارگردانی هنری
«هری پاتر و شاهزاده دورگه» :بهترین تصویربرداری
«هــری پاتر و هدیههای مــرگ  :»۱بهترین کارگردانی
هنری،بهترین جلوههای ویژه
«هری پاتر و هدیههای مــرگ  :»۲بهترین کارگردانی
هنری،بهترین جلوههای ویژه ،بهترین چهرهپردازی
هفتگان ه «هری پاتر» که به داســتانهای پســرکی
جادوگر میپردازد ،پرفروشترین مجموعه کتاب جهان
لقب گرفته و اقتباس ســینمایی آنها چندین میلیارد
دالر را برای تولیدکنندگان به ارمغان آورد ه است.
«هریپاتر و ســنگ جادو» اولینبار در سال  ۱۹۹۷به
چاپ رســید و پس از آن شش قسمت بعدی رمانهای
«رولینگ» با موفقیتی روزافزون روانه بازار کتاب شدند.
اقتباس ســینمایی این هفت اثر در قالب هشت فیلم با
بازی «دنیل رادکلیف» و «اما واتســون» نیز در فروش
باالی این کتابها بیتاثیر نبوده اســت .از سال  ۲۰۰۱تا
 ۲۰۱۱هشت فیلم «هری پاتر و سنگ جادو»« ،هری پاتر
و تاالر اســرار»« ،هری پاتر و زندانی آزکابان»« ،هری
پاتر و جام آتش»« ،هری پاتر و محفل ققنوس»« ،هری
پاتر و شــاهزاده دورگه» و «هری پاتر و یادگاران مرگ
 قسمت اول و دوم» در سینماهای جهان اکران شدندو به فروشی بالغ بر هشــت میلیارد و  ۲۰۰میلیون دالر
دست یافتند.
«بلومزبری» ناشر کتابهای «هری پاتر» ،فروش جهانی
این رمانها را تاکنون  ۴۵۰میلیون نســخه اعالم کرده
است .رمانهای مشهور «رولینگ» تاکنون به  ۷۹زبان
دنیا ترجمه شدهاند.
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ظلم ـ ظالــم ـ ظلمت ـ
سالم ـ ســالم ـ سلیم ـ
مس ـ سیم ـ سیما ـ اسم
ـ می ـ مــا ـ ام ـ مایل ـ
میل ـ تمایل ـ تام ـ مات ـ
ماست ـ تماس ـ سالمت ـ
سم ـ لمس ـ مال ـ مال ـ
مسایل ـ اسلم ـ تیم ـ میت
ـ امل ـ الم ـ مالی ـ سمت
ـ سالمتی.

 بازی با کلمات
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آزرده ـ اجمال ـ بازده ـ پذیرش ـ تجربه ـ ثاقب ـ جامعه ـ چکه ـ حسنی
ـ خزر ـ دانا ـ ذاکر ـ راســتی ـ زاید ـ ژوپن ـ سپیدار ـ شاه باال ـ صاف
ـ ضمیــر ـ طباخ ـ ظاهر ـ عاطفه ـ غلیان ـ فرغانه ـ قاره ـ کادر ـ گاما ـ
لیلیه ـ متیقن ـ نفرت ـ وادی ـ هراس ـ یاسا.
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این فیلم ،بسیاری از مردم آنقدر عجله دارند به آن برسند
که حتی مرتکب خودکشــی می شوند ،ولی برای ویل (با
بازی جیسون سیگل) که پدرش (رابرت ردفورد) مدرکی
علمی بر زندگی پس از مرگ یافته و ایسال (با بازی رونی
مارا) که دختری در آســتانه خودکشی است و در مسیر
رفتن به خانه اربابی پدرش او را مالقات می کند ،گذشته
های تراژیک و غم انگیز آنها ،مسائل را پیچیده می کند.
جســی پلمونس و رایلی کیو هــم در این فیلم محصول
نتفلیکس که قرار است  31مارچ  2017اکران شود ،نقش
آفرینی نموده اند.
فیلم کمدی رمانتیک «بهترین آنها» (،)Their Finest
به کارگردانی لون شــرفیگ و نویســندگی گبی شیاپ،
اقتباسی از رمان لیسا اوانز با عنوان «بهترین یک ساعت
و نیم آنها» اســت .این فیلم روی گروهی از فیلمسازان
متمرکز اســت که وظیفه آنها ساختن فیلمی الهامبخش
در هنگام بمباران هوایی بلیتس اســت .جما آرترتون در
نقش فیلمنامه نویسی ظاهر شده که همراه با سم کلفلین
فیلمی تهیه می کند که بازیگر اصلی اش را بیل نایی بازی
کرده است« .بهترین آنها» قرار است  7آپریل  2017اکران
شود.
جدیدترین فیلم فرانســوآ اوزون (نویسنده و کارگردان)
اقتباســی آزاد از نمایشنامه ای از موریس روستند است
که مبنای فیلم درام «الالیی شکســته» ( )1932ارنست
لوبیش هم بوده اســت .پائوال بیر پس از اکران این فیلم
در جشــنواره فیلم ونیز ،بهترین بازیگر زن برای ایفای
نقش آن شناخته شــد که زنی آلمانی است که سوگوار
مرگ نامزدش پس از جنگ جهانی اول است و وقتی یک
فرانسوی را سر قبر نامزدش مالقات می کند ،درگیر رمز و
راز عشق گمشده اش می گردد .فیلم سینمایی «فرانتز»
( )Frantzروز  15مارچ  2017نوبت اکران دارد.
فیلم «سزان و من» ( )Cézanne et Moiبه زندگی و کار
ل سزان ،نقاش پست امپرسیونیسم( ،با بازی گیوم گاین)
و امیل زوال ،رمان نویس( ،با بازی گیوم کانه) می پردازد.
این دو نفر که همکالســی بوده و از اکس-آن-پرووانس
به پاریس می روند تا به عنــوان هنرمند فعالیت کنند،
مسیرشان از هم جدا می شود و زوال وارد دنیای بورژوآزی
می شود و سزان خانواده ثروتمندش را ترک می کند .این
فیلم روز  7آپریل  2017به نمایش عمومی در می آید.
اخبار و یادداشــت های کوتاه درباره فیلمهایی که قرار
است ساخته شوند:
• وارنــر برادرز اعالم کرد که مت ریوز قرار اســت فیلم
«بتمــن» ( )The Batmanرا کارگردانی کند .بن افلک

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.
 12 کلمه :خوب
 16 کلمه :متوسط
 18 کلمه :عالی

جواب هدف

کیث کیمبل ،از وبســایت متاکریتیک هر هفته آخرین
اخبار ،آپدیت ها ،تریلرهــا و مطالب مربوط به فیلم های
سینمایی که قرار است در طول ماه های آینده روی پرده
ســینماهای دنیا بروند را گردآوری و منتشــر می کند.
متاکریتیک وبســایتی تجاری است که نقدهای منتقدین
در خصوص فیلم های ســینمایی ،بــازی ها ،آلبوم های
موسیقی ،ســریال ها ،دی وی دی ها و اخیرا ً کتاب ها را
جمع آوری می نماید .بنابراین می توانید موثق ترین اخبار
در مورد فیلم های مورد عالقه خود و ستاره هایی که قرار
است در این فیلم ها بازی کنند را در اینجا بخوانید.
مانند اولین تیــزر فیلم «مریخی» ،کمپنی فاکس تصمیم
گرفت که تیم بازیگران فیلم ســینمایی «بیگانه :پیمان»
( )Alien: Covenantبه کارگردانی لوک اسکات ،پسر
ریدلی اســکات ،را معرفی نماید .در تیزر جدید این فیلم
نگاهی اجمالی به روابط بین مایکل فسبندر ،جیمز فرانکو،
کاترین واترستون ،بیلی کروداپ ،دنی مکبراید ،دمیان
بیشیر ،کارمن اجوگو ،ایمی سیمتز ،جوسی اسمولت ،کلی
هرناندز ،ناتانیل دین ،الکساندر انگلند و بنجامین ریگبی
می اندازد .این فیلم قرار است روز  19می  2017روی پرده
سینماها برود.
از وقتی که فیلم درخت زندگی اکران شــده ،تحسین و
توجه منتقدین نسبت به فیلم های ترنس مالیک کاهش
یافته اســت .فیلم «ترانه به ترانــه» ()Song to Song
آخرین فیلم از سه داستانی است که در آمریکای مدرن
رخ می دهند که با فیلم «به ســوی شگفتی» آغاز شد و
سال گذشته میالدی با فیلم «شوالیه جام ها» ادامه یافت.
فیلم «ترانه به ترانه» که نوبت اکران  17مارچ  2017دارد
امسال در ( SXSWدر آســتین تگزاس) به نمایش در
خواهد آمد و رونی مارا ،رایان گاسلینگ ،ناتالی پورتمن
و مایکل فســبندر را در نقش دو زوج خواهیم دید که در
صحنه موسیقی آستین گیر کرده اند.
گای ریچی پس از پرداختن به داستان شرلوک هولمز ،این
بار سراغ داستان شــاه آرتور و شمشیر اکس کالیبورش
رفته و فیلم ســینمایی «شــاه آرتور :افسانه شمشیر»
( )King Arthur: Legend of the Swordرا ساخته
اســت .آخرین تریلر این فیلم که قرار است  12می 2017
اکران شود ،موزیکی از لد زپلین دارد و ماجرای آرتور (با
بازی چارلی هانم) و ســفر او برای مبارزه با وورتیگرن (با
هنرنمایی جود ال) را دنبال می کند .در این فیلم بازیگران
دیگری همچون استرید برجس-فریزبی ،جیمون هونسو،
آنابل والیس ،اریک بانا و ایدن گیلن هنرنمایی کرده اند.
دَش شــا ،نویســنده رمان های مصور ،با انیمیشنی با
صداپیشــگی جیسون شــوارتزمن ،رگی واتس ،سوزان
ساراندون ،مایا رودولف ،لینا دانهم و الکس کارپوفسکی،
اولین تجربه کارگردانی اش را به تصویر خواهد کشــید.
دش (با صدای شــوارتزمن) و آسف (با صدای واتس) دو
دوست هستند که در دبیرستان تایدز درس می خوانند و
یک روز زلزله می آید و دبیرستان آنها را به اقیانوس آرام
می فرستد .انیمیشن «غرق شدن کل دبیرستانم در دریا»
(My Entire High School Sinking Into the
 )Seaقرار اســت روز  14آپریل  2017به نمایش عمومی
دربیاید.
فیلم ســینمایی «اکتشــاف» ( )The Discoveryبه
نویسندگی و کارگردانی چارلی مکداول و جاستین لیدر،
دنباله ای بر فیلم «کسی که دوستش دارم» ( )2014است
که حول این مسئله می گردد :اگر مدرکی علمی بر وجود
دنیای پس از مرگ وجود داشت ،مردم چه می کردند؟ در
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جدیدترین فیلم های سینمایی دنیا اینجاست
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میزان

حمل

از آنجايي كه قوه درك بااليي داريد ميتوانيد در زمينه مالي سرمايه
گذاري كنيد و سود ببريد.

ثور

امروز ایدههای خوبی دارید ،اما برای عملی کردن آنها باید دیگران
هم را تحت تأثیر قرار دهید .شــاید در انجــام کارها عجله کنید.
میتوانید با اعتماد به نفســی که دارید موافقت به دست آورید تا
تغییرات کوچکی در زمینه مسایل مالی ایجاد کنید.

جوزا

افراد ديگر شــايد بداخالق ،بيحوصله و كسل باشــند ،تنها بايد
خودتان را كنترول كنيد و با اين روش از دعوا و بحثهايي كه ممكن
است پيش بيايد جلوگيري ميكنيد .هر نوع رابطهاي كه امروز ايجاد
شود بعدا ً مشكل ساز ميشود.

سرطان

شما مجبورید بحثی را آغاز کنید که در طی آن راجع به شخصی
اطالعات بیشــتر کسب کرده و بیشــتر بدانید خصوص ًا اگر فکر
میکنید او را همانند کف دســتتان میشناســید .سعی کنید
سؤاالت درست و به جا را مطرح کنید و خیلی زود روی دیگر آنها
را نیز خواهید شناخت.

عقرب

امروز در دو راهی هســتید که آیا احتیاط کنید یا ریسک کنید.
بخشــی از وجودتان به دنبال چیزهایی اســت که آن ها را می
شناســد و تجربه کرده است و بخش دیگر نیز به دنبال ناشناخته
هاست .اگر کمی بیشتر به آن فکر کنید متوجه میشوید که نیازی
به انتخاب هیچ کدام از آنها ندارید بلکه میتوانید از هر دوی آنها
در زندگیتان استفاده کنید.

قوس

سيارهها امروز مقداري اعتماد به نفس اضافه براي شما ميفرستند
تا بتوانيد با موانعي كه سر راهتان اســت مواجه شويد .امروز به
هر كسي كه در گذشــته توانایيهاي شما را قبول نداشته نشان
ميدهد چقدر واقع ًا قابل و قادر هســتيد .و يك نمايش قدرت به
اجرا خواهيد گذاشت .اگر الزم باشد كه به طريقي ثابت كنيد كه
قدرت در دستهاي شماست.

در تعطیــات نمیتوانیــد کارهای عملی زیادی انجــام دهید .اما
میتوانید اســتراحت و تفریح کنید .فعالیتهای زیادی وجود دارد
که زیاد هم پرخرج نیست تنها اراده کمی میخواهد که موفق شوید.

جدی

امروز احســاس نزديكي به شخصي در زندگيتان ميكنيد ،آن قدر
كه ميتوانيد افكار او را بخوانيد و البته او نيز ميتواند افكار شما را
بخواند اين امر به شــما كمك خواهد كرد كه تفاهمتان را باال ببريد.
هم چنين شما احســاس خاصي راجع به شخصي يا نقشي كه قرار
است در آينده در زندگيتان ايفاء كند ،داريد.

دلو

اسد

سنبله

امروز،روز استراحت و آرامش است .مانند همیشه پرانرژی نیستید.
شاید بیماری دیگری به شما ســرایت کند؛ بنابراین به افراد سرما
خورده نزدیک نشوید .سعی کنید در خوردن زیاده روی نکنید .حد
اعتدال را حفظ کنید.

امروز تصميم خاصي در زمينه مسایل مالي نگيريد؛ زيرا پولتان
تمام ميشود .همچنين ،خيلي مراقب اموالتان باشيد .ميدانيد
كه افراد بيوجداني در اطراف هستند كه سعي دارند سرتان كاله
بگذارند.

ممکن است وسوسه شوید که به جزئیات ساده اما مهم بی توجهی
کنید زیرا فکر کردن به آنها حوصله تان را سر می برد .این طرز فکر
شما را به هیچ جا نمیرساند .بنابراین تالش کنید تا همه چیز با به
دقت بررسی کنید .این کار در نهایت بسیار با ارزش است.

حوت

هر چقدر امروز غیر قابل پیش بینی تر باشد بیشتر دوستش دارید.
پس برای هر نوع تغییر یا وقفه در برنامههایتان آماده باشید.

2552
 شطرنج 		
نوبت مهره های سفید است ،شما باید با
دو حرکت مهره سیاه را مات کنید.
8
7
6
5
4
3
2
1
H

G

F

E

D

 جواب شطرنج 2551
وزیر را در خانه  D 6حرکت دهید.

C

B

A

قرار است نقش بروس وین را بازی کند.
• دونالد گالور و جیمز ارل جونز قرار اســت صداپیشگی
سیمبا و موفاسا را در انیمیشن باز خلق شده «شیر شاه»
( )The Lion Kingســاخته جان فــاورو انجام دهند.
(منبع)Variety :
• کایل چندلر قرار اســت در فیلم «گودزیال :پادشــاه
هیوالها» ( )Godzilla: King of the Monstersنقش
پدر میلی بابی براون را ایفا کند( .منبع)Variety :
• کریستن استوارت در حال مذاکرات برای بازی در فیلم
«زیــر آب» ( )Underwaterبه کارگردانی ویل یوبانک
است( .منبع)Heat Vision :
• شــارلیز ترون فیلم سینمایی «باید بدانید» (Need to
 )Knowرا تهیه کرده و در آن ایفای نقش خواهد کرد که
اقتباسی از رمان مهیجی از کارن کلیولند درباره سازمان
سیا است( .منبع)THR :
• ایوون استراهوفســکی به تیم بازیگران فیلم «غارتگر»
( )The Predatorیعنی بوید هالبروک ،جیکوب ترمبلی،
کیگان-مایکل کی ،تروانت رودز ،توماس جین ،الفی آلن و
الیویا مان پیوست( .منبع)Heat Vision :
• دیوید اف .سندبرگ در حال مذاکره برای بدست گرفتن
سکان کارگردانی فیلم ســینمایی «شزم!» ()!Shazam
است .گویا قرار اســت دواین جانسون نقش بلک آدام را
در این فیلم ایفا کند( .منبع)TheWrap :
• بن فاستر و توماسین مککنزی در فیلم سینمایی My
 Abandonmentهنرنمایی خواهند کرد که اقتباسی از
رمان پیتر راک است و کارگردانی این فیلم را دبرا گرانیک
به عهده خواهد گرفت.
• فیلم بعدی مارتین اسکورســیزی که «ایرلندی» (The
 )Irishmanنام دارد و رابرت دنیرو در آن نقش آفرینی
می کند توسط شــبکه نتفلیکس خریداری شد( .منبع:
)Indiewire
• میشــل رودریگز به رزا ســاالزار ،جنیفر کانلی ،جکی
ارل هیلی ،کریســتوف والتز ،اد اسکراین ،ماهرشاال علی
و کیان جانسون برای بازی در فیلم «آلیتا :فرشته نبرد»
( )Alita: Battle Angelپیوست( .منبع)EW :
• کریس مککی ،کارگردان «فیلم سینمایی لگو بتمن»،
در حــال مذاکره برای کارگردانی فیلم اکشــن زنده ای
درباره «نایتوینگ» است که فیلمنامه اش را بیل دوبوک
خواهد نوشت( .منبع)Heat Vision :
• جاناتــان لوین کارگــردان فیلم کمدی فالرســکی»
( )Flarskyبــا بازی ســث روگن و شــارلیز ترون به
نویسندگی دن استرلینگ خواهد بود( .منبع)THR :

برندگان جوایز اسکار
 ۲۰۱۷اعالم شدند

در مراسم اعطای جایزه اسکار سال روان در نخست فیلم «ال
ال لند» برنده اعالم گردید ،اما فورا َ این اشــتباه اصالح شد و
فیلم «مهتاب» برنده اُسکار امسال اعالم شد.
ایما اســتون ،هنرپیشــه جوان امریکایی به عنوان بهترین
هنرپیشه در نقش اول فیلم «ال ال لند» موفق به کسب جایزه
اسکار امســال گردید .اســتون که فقط  ۲۸سال عمر دارد،
جوانترین برنده جایزه اسکار محسوب می شود.
فیلم موزیکال « الاللند» که ایستون در آن نقش اول را داشت
نیز با چهارده بار نامزدی برای اُسکار یکی از فیلم های پیشتاز
این مراسم بود.
اما مراسم اعطای جایزه اسکار امسال با یک رویداد غیرمنتظره
هم همراه بود .به این معنی که دو هنرپیشه یکی وارن بیتی و
دیگری خانم فایا دوناوی هردو به اشتباه ،فیلم موزیکال «ال ال
لند» را برنده اعالم کردند .اما به زودترین فرصت اکادمی فیلم
ایاالت متحده با تصحیح این اشــتباه فیلم «مهتاب» را برنده
جایزه اصلی اسکار اعالم نمود.
ظاهرا ً مکتوب اعالم نتایج اشــتباه شــده بــود و در ضمن
کارگردان و تهیه کننده های این فیلم هم در راه به ســمت
استیج بودند که مسئوالن به اشتباه خویش پی بردند.
با آنهم دامین چاســیله ،کارگردان فیلم «ال ال لند» به عنوان
بهترین کارگردان جایزه اســکار تقدیر شد .او نیز جوانترین
کارگردانی اســت که در تاریخ جوایز اسکار به دریافت این
جایزه موفق گردیده است.
نخستین جایزه اسکار را در آغاز شــب ماهرشاالن علی به
عنوان بهترین هنرپیشــه نقش مکمل مرد در فیلم «مهتاب»
دریافت کرد .این فیلم نیز نامزد هشت جایزه اسکار گردیده
بود .بـِــری جنکینگس کارگردان فیلــم مهتاب ،همچنان
فیلمنامه را نیز خودش نوشــته بود .در این فیلم زندگی یک
تاجر سرسخت مواد مخدر به تصویر کشیده می شود.
فیوال داویس ،یکی از هنرپیشه های ممتاز نیز اسکار گرفت
فیوال داویس هنرپیشه امریکایی به عنوان بهترین هنرپیشه
زن در نقش مکمل در فیلم «حصارها» مؤفق به کسب اسکار
گردید.
با اعطای این جایزه به فیوال داویس رنگین پوست ،به اعتراض
های سال گذشــته پاسخ داده شد؛ زیرا ســال گذشته این
اکادمی به شدت مورد انتقاد گرفت که چرا تا این هنگام هیچ
رنگین پوستی موفق به دریافت اسکار نشده است و هنرپیشه
های ســیاه پوســت اعتراض کردند که چرا در اعطای جوایز
اسکار فقط سفید پوستان نامزد می شوند.
جوایز اســکار معتبرین جوایز صنعت فیلم به شمار می رود.
این جایزه برای نخســتین بار سال  ۱۹۲۹در مرکز بزرگ فیلم
ایــاالت متحده ،هالیوود اعطا گردید و امســال نیز در تئاتر
دالبی در لوس آنجلس مراسم اعطای این جایزه برگزار گردید.
این مراسم توسط جیمی کیمیل گردانندگی گردید .او در این
مراسم از مریلین استریپ هنرپیشه نامدار سینمای هالیوود
و یکــی از مخالفین جدی ترامپ که همچنان نامزد اســکار
امســال بود ،به طور ویژه استقبال نمود .در پایان این مراسم
نیز مسئولیت اشــتباهی را که رخ داده بود به دوش گرفت:
«وعده می دهم که هرگز این برنامــه را اجرا نخواهم کرد».
(دویچه وله)

