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تالش خانواده هیچکاک
برای نجات یک سالن سینما

سالن سینمایی قدیمی شــهر لندن که زمانی میزبان
نمایش آثار «آلفرد هیچکاک» بــوده در حال تخریب
است.
به نقل از ورایتی ،یک کمپنی ساختمانی در انگلیس در
حال تخریب سالن ســینمایی « »Art-Decoدر شهر
لندن است که قدمت آن به ســال  1926بازمیگردد و
زمانی میزبان نمایش اولین آثار «آلفرد هیچکاک» بوده
است.
قرار است یک ساختمان چندمنظوره اداری و تجاری به
جای این سالن ســینمایی تاریخی ساخته شود اما این
اقــدام با اعتراض خانواده «آلفــرد هیچکاک» و اهالی
محله «کنسینتون» در غرب لندن رو به رو شده است.
گروهــی از اهالی محله «کنســینتون» لندن که مورد
حمایت خانواده «هیچکاک» از جمله دخترش «پاتریشا
هیچکاک» و ســینماگرانی چون «یــان مککلین»،
«کریستین اسکات توماس»« ،چارلز دنس» و «ریچارد
آیر» هســتند پیشــنهاد دادهاند به جای ساخت این
ســاختمان اداری تجاری ،یک سالن هنری چندمنظوره
ایجاد شود.
این گروه ،تصاویری از داخل ســالن سینمایی «Art-
 »Decoبرای «کارن بردلی» وزیر فرهنگ بریتانیا ارسال

کردهاند و از وی درخواســت کردند با دخالتش مانع از
تخریب بیشتر این سالن تاریخی شوند.
«هیچکاک» یکــی از تاثیرگذارترین کارگردانان تاریخ
سینمای جهان قلمداد شــده که طی  60سال فعالیت
سینمایی ،موفق به کسب جوایز متعددی شد که شاید
مهمترین آنها جایزهی یادبود آکادمی اســکار در سال
 1967باشد.
او پنجبار در ســالهای  1960برای فیلم «روانی» ،سال
 1940برای «ربکا» ،سال  1944برای «قایق نجات» ،سال
 1945برای «طلسمشده» و ســال  1954برای «پنجره
عقبی» نامزد جایز ه اسکار بهترین کارگردانی شد ،وی
همچنین نامزد اســکار بهترین تهیهکننده برای فیلم
«سوءظن» در سال  1941شده بود.
فیلمهای «ربکا»« ،خبرنگار خارجی» و «طلسمشــده»
نامزد اسکار بهترین فیلم نیز بودند .شانزده فیلم ساخته
او نامزدی اســکار را بهدست آوردند که او خودش برای
شش فیلم نامزد اسکار شد.
در سال  ،2008چهار فیلم «سرگیجه»« ،پنجر ه عقبی»،
«شمال از شمالغربی» و «ام را نشانه قتل بگیر» از سوی
انجمن فیلم آمریکا در فهرســت  10اثر برتر ســینمای
جنایی جهان قرار گرفتند.

کتاب خاطرات دوران ریاستجمهوری «نلسون ماندال»
به زودی منتشر میشود.
«گاردین» نوشــت :خاطرات ناتمام «نلسون ماندال» از
دوران ریاستجمهوریاش ،با کمک شاعر و رماننویس
آفریقایی به کتاب تبدیل میشود.
این کتاب کــه « »Dare not Lingerنام گرفته ،قرار
است در پاییز امســال روانه بازار شود« .ماندال النگا»
نام نویسنده و شــاعر اهل آفریقای جنوبی است که با
استفاده از متون موجود در آرشیو «ماندال» ،این کتاب
را تکمیل کرده است.
«راه دشــوار آزادی» دیگر کتاب زندگینامهای از این
سیاستمدار ،از پرفروشترین مجموعه خاطرات است که
روایتگر دوران کودکی و سالهای حبس «ماندال»ست.
فیلمی نیز براســاس این کتاب با بــازی «ادریس البا»
ساخته شده است.
«ماندال» اولیــن رئیسجمهور سیاهپوســت آفریقای
جنوبی اســت که از سال  ۱۹۹۴تا  ۱۹۹۹این سمت را بر
عهده داشت .این چهره سیاسی در آفریقای جنوبی به
عنوان نماد مقاومت و امید شناحته میشود .این چهره
انقالبی ضدآپارتاید در سالهای پایانی ریاستجمهوری
ِ
خود ،کار بر روی دستنوشته « »Dare not Lingerرا
آغاز کرد اما با مرگش در ســال  ،۲۰۱۳این دستنوشته
هم ناتمام ماند.
بخشهایی از این دستنوشــته در کتاب «واگویههایی
با خویش» ( )۲۰۱۰منتشــر شده است .اما حاال« ،ماندال
النگا» با دسترســی به متون موجود در آرشیو شخصی
«ماندال» این کتاب را تکمیل کرده اســت .او در اینباره

گفت :من در حین نگارش ،کامال به وزن شــخصیت او
و نیاز به درخشــش صدای او تا حد امکان ،واقف بودم.
«نلســون ماندال» حدود  ۷۰هزار کلمه نوشته بود که در
موقعیت دیگر میتوان آن را یک دستنوشــته کامل
دانســت ،اما او هنوز خیلی حرف برای گفتن داشــت.
«ماندال» از هر مالقاتی که داشت ،یادداشت برمیداشت.
همه این نوشتهها به قلم او ،در آشیو موجود است.
به گفته ویراســتار انتشارت «مکمیالن» که حق چاپ
این کتاب را دارد »Dare not Linger« ،نزدیکترین
دنباله به اثر زندگینامهای «راه دشوار آزادی» است.
کتاب خاطرات «ماندال» ماه اکتبر در انگلستان و آمریکا
با مقدمهای از همســرش به چاپ میرسد .حق ترجمه
این اثر در کشورهای مختلف اروپا فروخته شده است.

خاطرات ریاستجمهوری
«ماندال» در یک کتاب
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در صدر فهرســت کتابهای پرفروش وبسایت آمازون
کتابی سیاســی قرار گرفته که در تمام  ۲۶۶صفحه آن
یک کلمه هم نوشته نشده و همه صفحههای آن سفیدند.
در «راهنمای جامع ،دالیل رای دادن به دموکراتها» ،به
جز عنوان کتاب و فهرســت چیزی نوشته نشده و تنها
در صفحه اول نقل قولی از توســیدید تاریخ نگار یونانی
آمده است که می گوید»:من آثارم را نه به عنوان مقاله
و برای شنیدن ستایشهای این زمان که برای همه دوران
نوشته ام».
مایکل نولز نویسنده این کتاب به فاکسنیوز گفته است
که برای خواندن ســر تا ته این کتاب تنها  ۱۵تا  ۲۰ثانیه
زمان نیاز دارید.
تبلیغ در رســانههای محافظهکار محبوبیت زیادی برای
کتاب هشــت دالری مایکل نولز به همراه آورده و خیلی
زود پرفروشش کرد.
آقای نولز که از روزنامهنگاران وبسایت دیلی وایر است
میگوید برای نوشــتن این کتاب «مدت مدیدی تحقیق
کرده است».
«وقتی دالیل رای دادن بــه دموکراتها را در موضوع
اقتصاد و سیاســت خارجی و امنیــت داخلی و حقوق
مدنی شــنیدم به این نتیجه رســیدم که احتماال بهتر
است صفحههای کتاب را سفید بگذارم».
بیش از  ۱۲۰۰نظر طعنهآمیز دربــاره این کتاب بر روی

فیلم ســینمایی «نبردی مشــکوک» به
کارگردانی «جیمز فرانکو» از  17فبروری
 2017اکران خود در سینماهای امریکای
شمالی را آغاز کرده است.
این فیلم درباره جنبشی است که توسط
کارگران مزرعه در دهــه ی  30میالدی
در کالیفرنیــای آمریکا رخ داد و طی آن
مزرعــه داران روبــروی حکومت فدرال
ایســتاده و از سرمایه داران انتقام جویی
می کنند.
اد هریس ،جیمز فرانکو ،سم شپرد ،رابرت

«رابرت جیمز والر» نویسنده رمان «پلهای
مدیسون کانتی» درگذشت.
«رویترز» نوشــت« :رابــرت جیمز والر»
رماننویس آمریکایی که کتاب عاشــقانه
و پرفروش «پلهای مدیســون کانتی» را
به نگارش درآورد ،در ســن  ۷۷سالگی در
تگزاس درگذشت.
«کلینت ایستوود» در سال  ۱۹۹۵فیلمی را
براساس این رمان ساخت« .مریل استریپ»
برای بازی در این اثر نامزد جایزه اســکار
بهترین بازیگر نقش اول زن شــد .داستان
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این کارگردان برنده اســکار با اعالم این
که مشغول ســاخت چهار دنباله سینمایی
«آواتار» به صورت همزمان اســت ،گفت:
هنوز تاریخ اکران قطعی «آواتار  »2مشخص
نیست .چیزی که عالقهمندان باید بدانند
این است که ما تنها در حال ساخت «آواتار
 »2نیستیم بلکه قسمتهای سوم ،چهارم و
پنجم ان نیز در حال ساخت است.

«کامرون» در گفتگو بــا روزنامه «تورنتو
اســتار» اضافه کرد :ســاخت قسمت اول
این فیلم چهار سال و نیم به طول انجامید
و اکنون ما در حال ســاخت چهار قسمت
هســتیم و تمام تمرکزمان معطوف به آن
است .قســمت اول فیلم «آواتار» در سال
 2009به ســینما آمد و در نهایت با 2.76
میلیارد دالر ،عنــوان پرفروشترین فیلم

 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 یاس.

د

جواب سودوکو شماره

 جواب بازی با اعداد
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جاوید ـ جواد ـ جد ـ جدا
ـ جا ـ جویا ـ اوج ـ جوی
ـ جــوار ـ رواج ـ جاری ـ
جور ـ رایج ـ جدار ـ جارو
ـ نجار ـ رنج ـ ناجی ـ درج
ـ جان ـ جوان ـ ناجو ـ جن
ـ وجد ـ جواری.

نویسنده «پلهای مدیسون
کانتی» درگذشت

کلمات زیر را در جدول پیدا کنید و دور آن خط بکشید
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دووال ،نت فلک و ســلنا گومز از جمله
بازیگرانی هســتند که در فیلم «نبردی
مشکوک» به ایفای نقش پرداخته اند.
«مت راجر» این فیلم را بر اســاس واقعه
ای تاریخی نگاشته و جیمز فرانکو عالوه
بر کارگردانی در آن بــه ایفای نقش نیز
پرداخته است.
این محصول کمپنی «دریم ورک» تاکنون
با اقبال عمومی خوبی مواجه شــده و 68
میلیون دالر فروش داشته است.
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میزان

حمل

گاهي همه به شــما عالقه دارند و گاهي محبوبيتتان را از دســت
ميدهيد .نگران نباشيد هميشــه نميتوانيد برنده باشيد ،اما تالش
کنید ،حتم ًا ديگران از زحمات شما قدرداني مي كنند.

ثور

امروز روحیه لطیفی دارید و این موضوع دیگران را به شــما جذب
میکند .سعی کنید قولی ندهید؛ زیرا به خاطر حالت احساسی ای که
دارید مشکل میتوانید از زیر آن فرار کنید.

جوزا

ممكن اســت امروز عصباني باشــيد ،اما اگر من جاي شما بودم به
دوستان و همكاران فرصت بيشتري ميدادم؛ زيرا نه تنها شما بلكه
آنها هم امروز بيحوصله و عصباني هستند.

سرطان

برخی از شما تمرین کردهاید تا خســتگی ناپذیر باشید .اما اکنون
هیچ فایدهای ندارد.تغییرات زیادی در حال انجام است و شما مثبت
میاندیشید .شاید همسرتان تغییرات را نپذیرد و به چیزهای قدیم
اهمیت دهد .شما برای کارتان لیاقت و استعداد الزم را دارید.

اسد

امروز شــما لبريز از انرژي پويا و اشتياقيد و قدرت رويارويي با هر
چيــزي را داريد .قانع كردن مردم براي اين كــه اوضاع را از نقطه
نظر شــما ببينند ،همانند افتادن يك تنه درخت برايتان ســهل و
آسان است .پس اطمينان حاصل كنيد كه بيش از آن چه ميتوانيد،
مسؤوليت نپذيرفته باشيد و بيش از توانتان قول ندهيد .همچنين
احســاس قدرتمندي و پر انرژي بودن داريــد و نياز داريد كه روي
برخي از انرژيهاي ذهنيتان كار كنيد تا از تحريك شــدن اعصاب
و حساسيت شما جلوگيري كند.

سنبله

سعی کنید مراقب پول خرج کردن باشید ،تا ولخرجی نکنید .مشکل این
جاست که زمانی که شروع به خرج کردن میکنید نمیدانید کی دست بر
میدارید و نمیخواهید هم بدانید .میتوانید سرمایهگذاری کنید و پول
خوبی به دست آورید.

ممکن است شما هیچ وقت این قدر راجع به خودتان متفاوت فکر
نکرده بودید ،ولی دقیق ًا کاری است که امروز میکنید .شما آنقدر
انرژی دارید که میتوانید که یک تنه درخت عظیم را از ریشه در
آورید ،پس آن را بیهوده هــدر ندهید .امروز روز بینظیری برای
صحبت به مسایل بزرگ است و امروز بیش از همه میتوانید خود
را به جلو هل دهید .خیلی بلند پــروازی نکنید ،چرا که در حال
حاضر نمیتوانید معجزهای کنید.

عقرب

امروز زیاد ســخت نگیریــد و گرنه احساســاتتان جریحه دار
میشود .سعی کنید زیاد به چیزهایی که از آنها مطمئن نیستید،
امیدوار نشوید؛ زیرا ناامید میشــوید .از اینکه به دیگران کمک
کنید خوشحال میشوید ،اما به ارزشهای خودتان اهمیت دهید.

قوس

امروز ضربه فني ميشود (حل ميشود) .از اين توانایيتان استفاده
كنيد تا بفهميد چرا يك شخص به خصوص اينقدر عصباني است و
به محض اينكه ايــن را دريابيد ميتوانيد عصبانيت آنها را برطرف
نمایيد.

جدی

امروز به كارتان ميچسبيد و تصميم ميگيريد كه شروع به فعاليت
كنيد .چند هفته آينده فرصتهاي زيادي خواهيد داشت ،اما هر چه
قدر زودتر شروع كنيد ،زودتر كار مناسب پيدا ميكنيد.

دلو

امروز روز مناسبی اســت که افراد را بهتر درک کنید .به خصوص
اگر اخیرا ً رفتارشان سؤال برانگیز بوده است یا الزم است که فضای
قابل تحملتری را بین خودتان ایجاد کنید .اکنون پیشرفت زیادی
میکنید.

حوت

«چرا ترامپ ارزش اعتماد ،احترام و تحســین را دارد»
عنوان کتابی است که در  ۲۰۶صفحه کامال سفید در ماه
نوامبر گذشته منتشر شد.
این کتاب از مجموع پنج ســتاره آمازون چهار ستاره و
نیم دریافت کرده و از کتابهای محبوب این ســایت به
شمار میرود.
در توضیح این کتاب آمده است «با وجود سالها تحقیق
برای نوشــتن این کتاب ما حرفی که قابل گفتن باشــد
پیدا نکردیم .پس راحت باشید و از این کتاب به عنوان
دفترچه یادداشت استفاده کنید( ».بی بی سی)

«پلهای مدیسون کانتی» درباره رابطه تلخ
و شیرین زنی خانهدار و مردی عکاس است.
این اثر در سال  ۲۰۱۴نیز در تئاتر «برادوی»
مورد اقتباس قرار گرفت.
این رمان تاکنون بــه  ۴۰زبان دنیا ترجمه
شــده و بیش از  ۵۰میلیون جلد فروخته
است« .والر» موسیقیدان و عکاسی بود که
شش رمان دیگر هم در کارنامهاش داشت.
او همچنین ســالها در دانشگاه «نورترن»
به تدریس واحدهای مدیریت ،ریاضیات و
اقتصاد مشغول بود.

اکران «آواتار  »2باز هم به تعویق افتاد

دنباله پرفروشترین فیلم تاریخ سینما بر
خالف اعالم پیشین ســال آینده میالدی
آماده اکران نخواهد بود.
به نقل از رویترز« ،جیمر کامرون» کارگردان
فیلــم «آواتار» اعالم کــرد ،تاریخ اکران
قسمت دوم این فیلم آخرالزمانی بازهم به
تعویق افتاده است و این فیلم به اکران در
سال  2018نخواهد رسید.

 بازی با اعداد

و

وبسایت آمازون منتشر شده اســت .از جمله یکی از
خریداران کتاب نوشــته است «اگر دموکراتها محتوای
این کتاب را به پایگاههایشان در سراسر کشور بفرستند،
دیگر هیچ کس جلودارشان نخواهد شد».
یک خریدار دیگر کتاب نوشــته است که «حتی کودک
دو ســاله من هم مزایای لیبرالیســم را میفهمد و حاال
این کتاب محبوبش شده و میتواند خط خطیاش کند».
کتاب «دالیــل رای دادن به دموکراتهــا» پس از آن
منتشــر میشــود که پیشــتر کتاب دیگری درست با
جهتگیری سیاسی مقابل منتشر شده بود.

بازیگران هالیوود در نبردی
مشکوک درگیر می شوند

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
 18 کلمه :عالی

جواب هدف

یک کتاب خالی از نوشته
ش شده است
در آمازون پرفرو 

اگر شما قرضدار هستید ،اکنون میتوانید آن را بپردازید .اگر از کار
بر کنار شدهاید کسی باید بداند شما نمیتوانید برای همیشه منتظر
شوید .شما عمل میخواهید.
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تاریخ ســینما را از آن خود کرد و به همراه
فیلم «تایتانیک» و «جنگ ستارگان :نیرو
بیمیخیزد» تنها فیلمهایی هســتند که
فروشی بیش از  ۲میلیارد دالر داشتهاند.
در قســمتهای جدید «آواتــار»« ،جاش
فردمن»« ،ریک جافا»« ،آماندا ســیلور»
و«شین سالرنو» به «کمرون» در امر نگارش
فیلمنامه یاری میدهند.

دنی دویتو در
«دامبو» تیم برتون

م زندهای که قرار اســت از
دنی دویتو بازیگر کهنهکار در فیل 
انیمیشن کالسیک «دامبو» ساخته شود در نقش رهبر سیرک
ظاهر میشود.
در حالی که دنی دویتو برای ایفای نقش رهبر سیرک انتخاب
شده ایوا گرین نیز در حال گفتگو است تا در نقش آکروباتباز
فرانسوی در این فیلم نقشآفرینی کند.
قرار است تیم برتون فیلم زنده «دامبو» را بر مبنای فیلمنامهای
که ایرن کروگر با اقتباس از انیمیشن دیزنی نوشته ،بسازد .وی
نویسنده فیلمهایی چون «جیغ  »۳و «تغییر شکل دهندگان»
بوده است.
هنوز بازیگر نقش پدر قطعی نشــده و ویل اسمیت و کریس
پاین هر دو برای این نقش در فهرست بازیگران احتمالی جای
دارند.
ت صاحب سیرک که نقش منفی فیلم است نیز
برای شــخصی 
هنوز بازیگری انتخاب نشده و پیشتر گفته شد احتمال میرود
تام هنکس در نقش منفی این فیلم بازی کند.
برتون که باالترین موفقیتش را با فیلم «آلیس در ســرزمین
عجایب» در ســال  ۲۰۱۰ثبت کرد از سال  ۲۰۱۵برای ساخت
«دامبو» انتخاب شــد .این فیلم با ترکیبی از جلوههای ویژه
کامپیوتری و فیلم زنده ساخته میشود تا قصه کالسیک بچه
فیل و سفرش را با داســتانی خانوادگی که به آن اضافه می
شود ،به دنیای امروز بیاورد.
تهیه این فیلم را جاستین اسپرینگر که تهیه «تورن :افسانه»
و «فراموشی» را برعهده داشته همراه با کروگر انجام میدهند.
سال  ۲۰۱۶سال رکوردشکنی برای دیزنی بود و آنها پنج فیلم
طالیی تولید کردند که فیلم زنــده «کتاب جنگل» از جمله
آنها بود .برای سال جدید نیز فیلم زنده اقتباسی از انیمیشن
«دیو ودلبر» و نیز نســخههای زنده از «موالن»« ،پیتر پن» و
«عالءالدین» و نیز «شازده کوچولو» راهی پردههای سینماها
میشود.
این استودیو با رفتن سراغ انیمیشنهای کالسیک خودش و
برگرداندن آنها به فیلم موفقیت بزرگی کسب کرده که آغازگر
این مجموعه «آلیس در ســرزمین عجایب» توسط خود تیم
برتون بود .این فیلم یک میلیــارد و  ۲۰میلیون دالر فروش
کرد و پس از آن «شــریر» با بازی آنجلینا جولی که اقتباسی
از «زیبای خفته» بــود با فروش بیش از  ۷۵۸میلیون دالر در
سراسر دنیا ،دیزنی را به طی کردن این روند ترغیب کرد.
انیمیشن «دامبو» سال  ۱۹۴۱به نمایش در آمد و قهرمان اصلی
آن «دامبو» بچه فیلی اســت که به خاطر گوشهای بلندش با
تمسخر دیگران روبه رو است.
دنی دوویتــو چهرهای جهانی با نیم قرن ســابقه کار بازیگر
ن باز میگردد»« ،دوقلوها» و «محرمانه
فیلمهایی چون «بتم 
لسانجلس» بوده است.
این بازیگر که کارگردانی فیلمهای پرفروشــی مثل «پرتاب
ماما از قطــار» و «ماتیلدا» را در کارنامــه دارد ،تهیهکننده
فیلمهای مهمی چون فیلم برنده اســکار «ارین بروکوویچ» و
«داستانهای عامهپسند» بوده است.

