پنجشنبه  12حوت 1395

4

March 02 ,2017

نمایش برنده اسکار در
 ۱۵۰۰سالن سینمای آمریکا

فیلم برنده اســکار «مهتــاب» تعداد ســینماهای
نمایشدهنده خود را در سراسر آمریکا به  ۱۵۰۰سالن
افزایش داد.
بــه نقل از ورایتــی ،»A۲۴« ،کمپانــی توزیعکننده
فیلم «مهتاب» اعالم کرد شــمار ســینماهای نمایش
دهنده این فیلم پس از کســب جایزه بهترین فیلم از
هشتادونهمین دوره جوایز سینمایی اسکار در سراسر
آمریکا به  ۱۵۰۰سالن افزایش یافته است.
فیلم «مهتــاب» در آخرین هفته اکــران خود پیش
از مراســم اسکار در  ۵۸۵سالن ســینمای آمریکا به
روی پرده رفت و به فروشــی بالغ بر نیممیلیون دالر
دســت یافت و در مجموع در نوزدهمین هفته نمایش
داخلــی مجموع فروش خود را بــه  ۲۲.۱میلیون دالر
رســاند ،اما حاال باید منتظر ماند و دید کسب اسکار
توسط این فیلم و با اضافه شدن نزدیک به هزار سالن
نمایش دهنده در نهایت فروش این اثر را به چه رقمی

ابراز عالقه «پاموک» به «تولستوی»

میرساند.
سال گذشته فیلم «اســپاتالیت» پس از کسب جایزه
اســکار تعداد سالنهای نمایشــی خود را از  ۶۸۵به
 ۱۲۲۷سالن افزایش داد و در حالیکه در  ۱۸هفته اول
اکران تنها  ۱.۸میلیون دالــر فروخته بود ،دو ماه بعد
فروش خود را به  ۴۵میلیون دالر افزایش داد.
داســتان فیلم «مهتاب» به کارگردانی «بری جنکینز»
درباره زندگی پسری سیاهپوست به نام «شایرون» از
کودکی و نوجوانی تا بزرگســالی است و به مشکالت
فرهنگی و خانوادگی بسیار زیادی که وی در یک محله
فقیر و بدنام سیاهپوستان با آن مواجه است میپردازد.
این فیلم عالوه بر کســب جایزه بهترین فیلم جوایز
اســکار  ۲۰۱۷در رقابتی ســخت با «الاللند» ،جوایز
بهترین فیلمنامه اقتباسی و بهترین بازیگر نقش مکمل
مرد (ماهرشاال علی) را نیز از آن خود کرد.

حضور متفاوت جکی چان در
مراسم اسکار 2017

رزمی کار معروف فیلم های اکشــن امسال با حرکتی
نمادین در مراسم اسکار حضور داشت.
مراسم اعطای جایزه اسکار امســال در حالی برگزار
شد که حاشــیه های آن مثل همیشه قسمت جذابی
از برنامه بود .یکی از حاشــیه ها مربوط به جکی چان
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بدل کار معروف چینی بود .او با دو عروسک پاندا روی
فرش قرمز مراسم حضور یافت و عکاسان تصویر او را
در کنار پانداها ثبت کردند.
جکی چان چندین سال است که به عنوان سفیر پانداها
معرفی شده و این حرکت نمادین را در جهت معرفی و
حفاظت از این نســل در حال انقراض اعالم کرد .سال
 2008پس از زلزله اســتان ســیچوان تعداد زیادی از
پانداها زخمــی و در معرض تهدید قرار گرفتند .دولت
هزینه ای بالغ بر  145هــزار دالر برای احیا پانداها در
نظر گرفت اما به گفته کارشناســان هزینه نگهداری از
این حیوانات  5برابر از گران ترین از فیل است.
گفتنی است؛ جکی چان عالقه خاصی به حفظ فرهنگ
و سنت کشورش دارد .پیراهن های تولیدی فروشگاه
او همگی با طرح ها و نشانه های سنتی ،ملی و تاریخی
چین از جمله اژدهای چینی طراحی شده و هیچ طرح
غربی و غیر بومی را در آنها نمی توان مشاهده کرد.
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خواهد شــد و روید اد ها کامال همزمان د نبال میشوند
و هر قسمت ،یک ساعت روز را پوشش میدهد  .در حال
حاضر فقط مجوز قسمت اول این سریال صادر شد ه است
که در صورت اعالم نارضایتی ساخت این پروژه لغو شود.
گفتنی اســت بخش عمد ه این ســریال در ایالت اوهایو
فیلمبرد اری شد ه است.
«لژیون» بر اساس داستان های کمیک مارول
این سریال براســاس د استان های کمیک مارول ساخته
شــد ه با این تفاوت که ماجراهای آن در دنیای سینمایی
مارول اتفاق نمــی افتد .به بیانی دیگر می توان گفت این
سریال اسپین آفی از سریال «مردان ایکس » است.
«لژیون» ساخته نوا هارلی است که بیستم دلو ماه از شبکه
اف ایکس پخش شد.
نوآ هاولی ،سازند ه سریال فارگو  ،د ر پشت صحنه سریال
تلویزیونی مرد ان ایکس حضور د ارد و ساخت این سریال
را بر عهد ه دارد  ،او به عنوان تهیه کننده ،نویســنده و
کارگردان نیز د ر سریال لژیون حضور دارد .
ازد یگــر ﺑﺎزﯾﮕﺮان اﯾﻦ ﺳﺮﯾﺎل ﻣﯽ ﺗﻮان ﺑﻪ دن اﺳﺘﯿﻮﻧﺰ در
ﻧﻘﺶ دﯾﻮﯾﺪﻫﺎﻟﺮ ،ﮐﯿﺘﯽ اﺳﻠﺘﻮن در ﻧﻘﺶاﻣﯽ ﻫﺎﻟﺮ ،راﺷﻞ
ﮐﻠﺮ در ﻧﻘﺶﺳﯿﺪ،آﺑﺮیﭘﻼزا در ﻧﻘﺶ ﻟﻨﯽ و ﺟﯿﻦ اﺳﻤﺎرت
در ﻧﻘﺶ ﻣﻼﻧﯽ اﺷﺎره ﮐﺮد .

 بازی با کلمات
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آخرین ـ اولین ـ بادبادک ـ پاکت ـ تباشیر ـ ثامن ـ جمهوریت ـ چلچراغ
ـ حریم ـ خانقاه ـ دامنگیر ـ ذریعه ـ رادیو ـ زمامدار ـ ژنرال ـ ســتاد ـ
شــکالت ـ صیاد ـ ضحاک ـ طومار ـ ظهور ـ عبارت ـ غیبت ـ فرزانه ـ
قیادت ـ کمان ـ گذاره ـ البد ـ ماما ـ نیات ـ وارد ـ هوا ـ یدک.

جواب سودوکو شماره

 جواب بازی با اعداد
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خدا ـ خمار ـ خرم ـ خرما ـ
خال ـ شاخ ـ خام ـ خرام ـ
مخدر ـ خال ـ خم ـ اخم ـ
خشم ـ خرد ـ خادم ـ رخ ـ
شخم ـ خار.
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میزان

حمل

درخانه و خانواده فضاي آرامش بخشي وجود دارد هيچ وقت خودتان
را درگير مســایل جزئي زندگي نمي كنيد .بنابراين هميشه زندگي
خوب و عالي داريد.

ثور

در چند روز اخیر ســعی کرده اید دچار اســترس و نگرانی نشوید
بنابراین لیاقت تمام اتفاقات خوب چند هفته آینده را خواهید داشت
 .مطمئن باشید آرامشی را که می خواهید به دست می آورید.

جوزا

ســعي نكنيد در كارها عجله كنيد؛ زيــرا كارها مطابق برنامه پيش
نمي روند .در نهايت به نفع شــما ميباشند ،اما در اين زمان از علت
و چگونگي آن نميتوانيد باخبر شــويد .امشــب زمان خوبي براي
مسافرت هاي كوتاه است مخصوص ًا اگر ميخواهيد كار و تفريح را با
هم تركيب كنيد و ميتوانيد افراد جالب جديدي را مالقات كنيد كه
براي شما مفيد هستند.

سرطان

ســتاگان فعالیتهای زیادی برایتان فراهم میکنند .اما شــکایت
نمیکنید .در حقیقت تمام لحظات امروز را دوست دارید و از اینکه
نمیدانید لحظهای دیگر چه اتفاقی میافتد لذت میبرید.

اسد

از نظر ديگران هيچ اشــتباهي مرتكب نميشويد بدون آنكه متوجه
باشــيد ،اعمالتان درست است .دوســتان از مصاحبت شما سير
نميشــوند همچنين با دعوتهايي روبه رو ميشويد كه نميتوانيد
آنها را رد كنيد.

سنبله

شخصی که دارای قدرت و نفوذ است میتواند به شما کمک کند .در
چند روز آینده شما را امتحان میکنند سعی کنید مطابق انتظارات
آنها رفتار کنیــد .اگر تصمیم دارید لبــاس جدیدی برای خودتان
بخرید ،اکنون بهترین زمان خرید است.

امروز شما بســیار امیدوار شــده اید و این قطع ًا به نفع شما کار
میکند .برای شــروع این احساس شــما را پر از اعتمادبه نفس
میکند به نحوی که می توانید با هر مشکلی که بر سر راهتان قرار
میگیرد ،مواجه شــوید .هم چنین باعث می شود که افراد زیادی
جذب شما شده و محبوبیت شما زیاد شود.

عقرب

امروز الزم است به اموالتان رسیدگی بیشتری کنید و بهتر است
برای مدتی مراقب آن باشید .زمان خوبی برای خرید نیست؛ زیرا
وقتی خرید کنید از خرید آن پشیمان میشوید.

قوس

امروز يك نفر از شما ميخواهد لطفي برايش بكنيد .غريزه طبيعي
شــما كمك كردن به ديگران است ولي بهتر است بدانيد هدف از
آنچه از شما خواسته شــده چيست .شما كه قصد نداريد كساني
كه به دنبال در آوردن مخارج خود نيســتند به شما به چشم يك
تیکت برنده نگاه كنند.

جدی

امروز امكان دارد نكته هاي مهم و حياتي را فراموش كنيد چون
كارهاي زيادي روي ميزتان انباشــته شــده است كه بايد انجام
دهيد .بنابراين زماني كه كســي از شــما ايرادي گرفت عصباني
نشويد چون واقع ًا مي خواهد به شما كمك كند.

دلو

امروز یاد میگیرید که بــه یک موضوع از دیدگاه های مختلف نگاه
کنید .شاید به یک موضوع قدیمی رسیدگی کنید تا اشتباه اولیه را
درست کنید.

حوت

دالر) به دست آورد.
«پاموک» در جریان ســخنرانی خــود گفت :دریافت این
جایزه چیزی بود که من هرگز خوابش را هم نمیدیدم .اگر
در جوانی فردی به من میگفت که به اینجا میرسم ،حتما
میگفتم دارد من را دست میاندازد.
او همچنین بازگو کرد که در مراحل اولیه فعالیتش به عنوان
یک نویسنده ،تصویری از «تولستوی» را بریده و روی دیوار
اتاقش نصب کرده بوده .در این تصویر ،نویسنده روس از باال
به او نگاه میکرده است.

سریال سازی برای مخاطب جهانی

کلمات زیر را در جدول پیدا کنید و دور آن خط بکشید
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سخنرانی خود به تاثیری که نویسنده «جنگ و صلح» در
جوانی بر او داشته اشاره کرد.
«پاموک» طی ســفر خود از خانهموزه «یاسنایا پولیانا»ی
«تولســتوی» که در منطقه «تــوال» ( ۱۶۰مایلی جنوب
مسکو) واقع است ،دیدن کرد و جایزه یک میلیون روبلی
خود را طی مراســمی در تئاتر «بولشوی» مسکو دریافت
و با «فیوکال تولســتوی» نواده رماننویس مشهور روسی
گفتوگو کرد« .آپولینریا آوروتینا» مترجم روســی کتاب
«شوری در سر» نیز جایزهای  ۲۰۰هزار روبلی (معادل ۳۰۰۰

« میراث» عدم حضور جک پاور در سری جدید سریال ۲۴
سریال  ۱۲قســمتی «میراث» نام سری جدید سریال ۲۴
است .میراث نوعی بازسازی ازسری های قبلی سریال ۲۴
نیست بلکه د اســتان جد ید ی را با نقش آفرینی کوری
هاوکیــن د ر نقش اریک کارتر به نمایش د ر می آورد که
د ر آن د نیای  ۲۴حسابی گسترد ه شد ه و شخصیت های
جد ید ی نیز به این سریال اضافه خواهند شد .
«میراث» ،د اســتان یک قهرمان نظامی را تعریف میکند
که از جنگ به آمریکا بازگشته است و مشکالتی برایش به
وجود آمد ه اســت .به همین د لیل برای نجات جان خود
ش و جلوگیری از یکی از بزرگ ترین حمالت تروریستی
تاریخ ،به  CTUمراجعه میکند
میراث به کارگرد انی :جول سارنو و رابرت کوچران دلو ماه
امسال اولین قسمت از آن پخش شد .
اوان کاتس تهیه کنند ه د یگر سریال گفت :شخصیتهای
قبلی این سریال میتوانند همچنان حضور د اشته باشند ،
اما االن تمرکز بیشتر بر گروه جد ید ی از شخصیتهاست
که ما مطمئن هستیم تماشــاگران از آنها نیز خوششان
میآید  .ربکا اینگرام رییس ســابق سیتییو و همسرش
و سناتور جان د اناوان با بازی جیمی اسمیتز از جمله این
شخصیتها هستند .
سریال  ۲۴اولینبار د ر سال  ۲۰۰۱روی آنتن رفت وپخش
آن تا ســال  ۲۰۱۰و د ر قالب هشت فصل و یک تلهفیلم
ادامه پید ا کرد  .در سال  ،۲۰۱۴شاهد بازگشت ساترلند
در سری جد ید سریال « »۲۴بود یم که تحت عنوان «۲۴
یک روز د یگر زندگی کن» و به عنوان فصل نهم ســریال
روی آنتن رفت .به گفته دانا والد ن ،مدیرعامل شــرکت
فاکس ،قهرمان این سری جد ید کامال متفاوت با جک پاور
است و کیفر ساترلند بازیگر نقش جک پاور در این سری
حضور نخواهد د اشت
شــبکه فاکس چند ی پیش اعالم کرد ســری جد ید
(۲۴میراث) با ساختاری کامال شبیه مجموعه اصلی ساخته

 بازی با اعداد

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

جواب هدف

«اورهان پاموک» نویسنده ترکیهای نوبل ادبیات در مراسم
دریافت جایزه «یاسنایا پولیانا» ،از تاثیری که «تولستوی»
بر زندگیاش داشــته و بهترین نویسندگان تاریخ از دید
خود برای خوانندگانش سخن گفت.
«راشا بیاند د هدالینز» نوشت« :اورهان پاموک» نویسنده
ترکیهای برنده نوبل ادبیات  ۲۰۰۶در مراسم دریافت جایزه
«یاسنایا پولیانا» درباره «لئو تولستوی» گفت :به ما حسی
شبیه زندگی میدهد.
جایزه «یاسنایا پولیانا» یکی از مهمترین جوایز ادبی کشور
روسیه است و شامل مبلغی یک میلیون روبلی (حدود ۱۶
هزار دالر) میشود .ســال گذشته «راث اوزکی» نویسنده
جاپانی ـ آمریکایی موفق شد این جایزه را از آن خود کند.
«پاموک» که این جایزه را برای رمان «شــوری در ســر»
به خود اختصاص داده ،به دلیل ســخنرانی دیگری که در
دانشــگاه کلمبیای آمریکا داشت ،نتوانست در ماه نوامبر
راهی روسیه شود و با ارسال فایلی ویدیویی از طرف خود و
«مولود» شخصیت اصلی داستانش ،از اعضای هیات داوران
این جایزه تشکر کرد .بنابراین او حدود دو هفته پیش راهی
مسکو شد تا در حضور تعدادی از خوانندگان آثارش ،این
جایزه ادبی را دریافت کند.
او جایزه «یاســنایا پولیانا» را در مسکو دریافت کرد و طی

اگر امروز کمی عصبی هســتید ،بهتر است کمی جلو خودتان را
بگیرید .برای جانبداری از دوستان و همکاران  2و  2را جمع کردن
و به دست آوردن  5گرامی داشتن آنها نیست .بنابراین افکارتان
را در حمایــت از اینها برای خودتان نگهدارید تا بدانید در زمینه
حق چه خبر ها است.
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نوبت مهره های سفید است ،شما باید با
دو حرکت مهره سیاه را مات کنید.
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نوآ هارلی در کنار ﻟﻮرن ﺷﻮﻟﺮ د وﻧﺮ،ﺑﺮاﯾﺎنﺳﯿﻨﮕﺮ،ﺳﯿﻤﻮن
ﮐﯿﻨﺒﺮگ ،ﺟﻒﻟﻮﺋﺐ ،ﺟﯿﻢﭼﻮری و ﺟﺎن ﮐﺎﻣﺮون از تهیــه
کنندگان اجرایی این سریال هستند .
فیلمبرد اری سریال هشت قسمتی درام «لژیون» تابستان
امسال د ر شهر ونکوور آغاز شد ه واد امه ساخت آن در
شهر برنابی اد امه یافت .این سریال ،به عنوان یک سریال
مستقل در دست ساخت است ،برایان سینگر ،کارگردان
چهار قســمت از مجموعه فیلمهای مردان ایکس ،اعالم
کرد ه است که ســریال«لژیون» بخشی از دنیای مردان
ایکس خواهد بود و ممکن اســت برخی اتفاقات آن به
آیند ه سریال مرد ان ایکس مربوط شود .
د استان این سریال اشاره دارد به شخصیت دیوید چارلز
هالر به عنوان یک بیمار اســکیزوفرنی که تظاهر میکند
بیماری روانــی د ارد هرچند واضح اســت که او د ارد
قد رت تخیل خود را گســترش مید هد و قد رتمند تر
میشود.
نوا هارلی تهیه کنند ه این سریال اعالم کرد ،خاویر که د
ر سریال «مرد ان ایکس» به کارگردانی :پاتریک استوارت
و جیمز مکآووی در سنین مختلف به تصویر کشیده شده
بود در ســریال لژیون نیز به عنوان بازیگر مهمان ایفای
نقش خواهد کرد .

مبلغ قرارداد
کتاب «اوباما» و همسرش
چقدر است؟

پس از رقابت چندین ناشــر برای کسب حق چاپ کتابهای
خاطرات باراک اوباما و همســرش میشــل اوباما ،انتشارات
«پنگوئن رندم هاوس» به عنوان ناشر این دو اثر انتخاب شد.
«گاردین» نوشــت« :پنگوئن رندم هــاوس» هیچ اطالعاتی
درباره مبلــغ این دو قرارداد فاش نکرده ،اما «فایننشــال
تایمز» اعالم کرده که رقم کلی دو قرارداد باالی  ۶۰میلیون
دالر است.
پیشتر گفته میشد ناشران حاضرند به رییسجمهور سابق
ایاالت متحده آمریکا برای نوشــتن کتاب خاطرات دوران
ریاســتجمهوری خود ،مبلغی بیش از  ۲۰میلیون دالر و به
«میشل اوباما»  ۱۰میلیون دالر بپردازند« .رندوم هاوس» که
خاطرات اوباما را در سال  ۱۹۹۵منتشر کرد ،شانس بیشتری
بــرای دریافت این امتیاز داشــت و حاال به عنوان ناشــر
کتابهای این دو معرفی شده و از این بابت ابراز خوشحالی
کرده است.
«بیل کلینتــون» دیگر سیاســتمدار دموکــرات پیشتر
رکورددار باالتریــن قیمت کتاب خاطرات در این زمینه بود.
او در سال  ۲۰۰۴برای نوشتن کتاب «زندگی من»  ۱۵میلیون
دالر دریافت کرد« .جــورج دبلیو .بوش» هم کتاب «لحظات
تصمیمگیری» را به قیمت  ۱۰میلیون دالر به ناشران فروخت.
«اوباما» اعالم کرده بخش اعظم درآمد حاصل از کتابهایشان
را به موسســات خیریه از جمله «بنیاد اوباما» خواهد داد .او
در این کتاب به خاطرات خود از سالهای  ۲۰۰۹تا  ۲۰۱۷که
سمت ریاستجمهوری آمریکا را بر عهده داشت ،میپردازد.
«نیویــورک تایمز» همچــون برخی دیگر از رســانههای
آمریکایــی که ایــن روزها با رو شــدن تصمیمهای جدید
«ترامپ»« ،اوباما» را رییسجمهوری قابل تحسین میدانند،
اعالم کرده بود ممکن است قرارداد کتاب این سیاستمدار با
مبلغی بیش از  ۲۰میلیون دالر هم بسته شود و این به معنی
مبلغی بیــش از حق چاپ کتابهای تمام روســای جمهور
آمریکایی است.
رییسجمهور سابق آمریکا پیشتر خاطرات خود را از زمان
جوانی در کتابی به نام «رویاهای پدرم» منتشر کرده بود .او
همچنین در دوران سناتوری خود کتابی با عنوان «جسارت
امید» را روانه بازار کرد که هر دو اینها در آن زمان به جدول
پرفروشترینها راه پیدا کردند« .اوباما» عالوه بر این ،کتابی
کودکانه هم برای دو دخترش به نگارش درآورده است .کتاب
زندگینامهای جدید او در اصل ،چهارمین اثرش در بازار نشر
محسوب میشود.
«میشــل اوباما» که پیشتر تنها یک کتاب درباره آشپزی
و باغبانی در ســال  ۲۰۱۲منتشــر کرده بود،گفته که کتاب
جدیدش الهامبخش جوانان خواهد بود و داســتان زندگی
خودش را روایت خواهد کرد.

