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جایزه اول جشنواره مستند کپنهاگ
برای «آخرین مرد در حلب»

فیلم ســوری «آخرین مرد در حلب» بــه کارگردانی
«فراس فیاد» جایــزه اصلی چهاردهمین جشــنواره
مستند کپنهاگ ( )CPH:DOXرا از آن خود کرد.
به نقل از ورایتی ،مستند «آخرین مرد در حلب» دو ماه
پس از کسب جایزه بزرگ بخش مستند جهان جشنواره
فیلم ســاندنس ،جایزه اصلی جشنواره معتبر کپنهاگ
( )CPH:DOXرا نیز از آن خود کرد.
این مستند درباره گروهی غیرنظامی ،داوطلب و بدون
جناح سیاسی موسوم به کاله ســفیدها یا دفاع مدنی
سوریه هستند که در مناطق جنگی سوریه فعال هستند
و بیشتر از سوی کشورهای غربی حمایت مالی میشوند.
هیئت داوران بخش رقابتی و اصلی «»DOX:AWARD
جشنواره فیلم کپنهاگ که شامل چهرههای سرشناسی
چون «جاشــوا اوپنهیمر» بود در بیانیهای «آخرین مرد
در حلب» را فیلمی توصیف کردند که مخاطب را در یک
تراژدی درباره مردمانی که برای حفظط انســانیت خود
در مواجهه با واقعیات غیرممکن تالش میکنند غوطهور
میسازد.
در این بخش «خانه خاکستری» اولین ساخته «آستین
لینــچ» فرزند «دیوید لینچ» ســینماگر سرشــناس
آمریکایی نیز مورد تقدیر ویژه هیئت داوران قرار گرفت.
در بخــش «( »Nordic:Dox Awardفیلمهایــی از
کشورهای شــمالی چون فنالند ،نروژ و  )...که مهرداد
اســکویی یکی از اعضای هیئــت داوران بود نیز فیلم
«سرزمین آزادی» ساخته «کیمال مگید» از دانمارک به

عنوان برنده بهترین اثر مستند انتخاب شد و فیلم «69
دقیقه از  86روز» به کارگردانی «ا ِجیل الرسن» نیز مورد
تقدیر ویژه هیئت داوران قرار گرفت.
در ســایر بخشها ،جایزه بخــش «NEW:VISION
( »AWARDجایــزه دیدگاه نو) به مســتند «تقلید
زندگی» ســاخته «ژو چن» اعطاء شــد و جایزه بخش
رقابتی و جدید «( »Next: wave Awardجایزه موج
جدید) این رویداد سینمایی که محمدرضا فرزاد دیگر
مستندســاز ایرانی از اعضای هیئت داوران ان بود به
مســتند آرجنتینی« 1996لوسی و جسدها در استخر»
به کارگردانی مشترک «مارکوس میگلیاواکا» و«ناهول
الهورا» رسید.
در نهایت نیز جایزه بهترین فیلم از نگاه تماشــاگران
جشنواره مستند کپنهاگ به «شهر ارواح» ساخته «متئو
هینمان» اعطاء شد.
امسال فیلم «رویاهای دم صبح» به کارگردانی مهرداد
اســکویی در بخش «هنرمندان و مولفان» و مســتند
«جنبــل» به کارگردانی مینا بزرگمهــر و هادی کمالی
َ
مقدم به عنوان یکــی از فیلمهای بخش رقابتی «موج
جدید» در جشنواره بینالمللی فیلم مستند کپنهاگ به
روی پرده رفتند.
جشــنواره بینالمللی مستند کپنهاگ ()CPH:DOX
از مهمترین جشــنوارههای جهانی در عرصه سینمای
مستند است که از تاریخ  ۱۶مارچ ( 26حوت) آغاز به کار
کرده و  ۲۶مارچ ( 6حمل ماه) به کار خود پایان میدهد.

فروش جهانی فیلم جدید «دیو و دلبر» محصول کمپنی
دیزنی به مرز  500میلیون دالر رسید.
بــه نقل از اســکرین ،فیلم «دیو و دلبر» بــا بازی «اما
واتسون» و «دن استوانز» با فروش  28.7میلیون دالری،
مجموع جهانی خود را به بیش از  490میلیون دالر رساند
که از این رقم  262میلیون از محل گیشه بینالملل و 228
میلیون نیز از فروش سینماهای آمریکا حاصل شده است.
چین با فروش  60.3میلیــون دالر بهترین بازار خارجی
فروش فیلم «دیو و دلبر» بوده است و پس از آن بریتانیا
با  34.2میلیون دالر و مکزیک با  18.4میلیون دالر قرار
گرفتهند.
انیمیشن کالسیک «دیو و دلبر» در  ۲۲نوامبر سال ۱۹۹۱
توسط کمپنی «والت دیزنی» اکران شد و توانست چندین
جایزه اســکار از جمله اسکار بهترین ترانه و موسیقی را

کسب کند.
دیزنی چند سالی است ساخت فیلمهای جدید براساس
انیمیشنهای کالسیک خود را در برنامه قرار داده و فیلم
جدید «دیو و دلبر» را «بیــل کاندون» با فیلمنامهای از
«استفن چبووســکی» کارگردانی کرده و «اما واتسون»
به همراه «دن استیونز» نقشهای اصلی این فیلم را بازی
میکنند.
این کمپنی فیلمســازی پیش از این «شــرور»« ،کتاب
جنگل» و «ســیندرال» را نیز از این مجموعه به صورت
الیواکشــن روانه پرده نقرهای کرده که همگی در گیشه
موفق بودند و ســاخت فیلمهایی بر اساس انیمشنهای
کالسیک «عالءالدین»« ،موالن»« ،شــیر شاه»« ،پری
دریایی کوچک»« ،الیور توئیست» و «سفید برفی» نیز در
دستور کار قرار دارند.

«دیو و دلبر» نیم میلیارد دالری شد
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هـدف

(لوگان)
کارگردان James Mangold :
نویسندگان James Mangold, Scott Frank :
بازیگــران Hugh Jackman, Patrick Stewart, :
Dafne Keen
خالصه داســتان  :اتفاقات فیلم در سال  ۲۰۲۴رخ میدهد
زمانی که قدرت شــفا بخشی ولورین بشدت کاهش یافته
و پروفســور چارلز اگزاویر بسیار ضعیف شده است .با این
حال ،این دو به دنبال نجات یک دختر میوتنت هســتند.
دولت در یک عملیات مخفیانه در نظر دارد که میوتنتهای
زیر سن قانونی را دستگیر و زندانی کند و پس از آن ،آنها
را به سالحهایی مرگبار تبدیل کند.
«لوگان» غمانگیز ،تاریک و خشــن است .از نمایش خون
و خونریزی ابایی ندارد .فیلمی اســت برای ذائقهای که
طی این چند ســال از زمان اکــران اولین فیلم ایکسمن
شکل گرفته« ...جیمز منگولد» کارگردان فیلم طبق گفته
خــودش ،از آزادی عمل کافی برخوردار بوده تا محدود به
قید و بند فیلمهای قبلی این مجموعه نباشد.
«لوگان» محصول ســینمایی مارول ،بیشــتر به مجموعه
مدمکس شــباهت دارد تا بخشــی از فرانشیز سینمایی
ایکسمن .داستان فیلم در سال  2029رخ میدهد؛ جایی
که «هیو جکمــن» ملقب به جهشیافته (کــه زمانی به
ولوورین مشهور بود و اکنون با موهای خاکستری و چهرهی
ریشدارش بیشــتر به «مکس راکتانسکی» در مجموعه
مدمکس شباهت دارد) ،تبدیل به رانندهی همیشه خماری
شده که درد مفاصلش امانش را بریده« .لوگان» غمانگیز،
تاریک و دست کم در لحن خشنتر از فیلمی چون ددپول
اســت .در حالی که آن فیلم کامیکبوکی محصول ،2016
شــوخطبعی نیشدار را جایگزین زد و خوردهای فراوان
کرده بــود« ،لوگان» از نمایش خــون و خونریزی ابایی
ندارد .این فیلم مناسب آنهایی است که از  17سال پیش،
زمانی که اولین فیلم از مجموعهی ایکسمن اکران شد ،با
آن بزرگ شدهاند و اکنون منتظر اثری خشن و بیرحمانه
هســتند .فیلمی اســت برای ذائقهای که طی این چند
سال شکل گرفته؛ قوی و مناســب برای بیان مالیخولیا و
افسردگی...
در دنیایــی که تعداد جهشیافتههــا روز به روز در حال
کاهش است ،لوگان از پروفسور صد سالهی زمینگیری به
نام «چارلز زاویه (پاتریک استوارت)» و از «کالیبان (استفن
مرچنت)» جهشیافته پرســتاری میکند که پای دختر
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آسمان ـ احادیث ـ باورمند ـ پانسمان ـ تاکتیک ـ ثبات ـ جراید ـ چنانچه
ـ حذف ـ خرده ـ دغدغه ـ رسام ـ زیرک ـ ژوژه ـ سراج ـ شرق ـ صهبا ـ
ضربت ـ طراح ـ ظرفیت ـ عالمه ـ غلیط ـ فرهمند ـ قصاب ـ کنج ـ گوشه
ـ الجرم ـ میمون ـ نوساز ـ وصول ـ هیکل ـ یکنواخت.

جواب سودوکو شماره

 جواب بازی با اعداد
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شهر ـ شهرت ـ شر ـ شکر
ـ تشکر ـ رشته ـ ترش ـ
شرکت ـ کشتی ـ شیر ـ
ریش ـ ریشــه ـ اشک ـ
کاش ـ شاه ـ رهایش ـ شی
ـ شک ـ رشک.

2657

آپارتمانش منفجر میشود تا تمام داراییش
از بین برود) ،با فردی با لباسهای عجیب و
غریب بنام تیلور (برد پیت) آشنا میشود
که شغلش بازاریابی صابون است و عقایدی
نو و جالبی دارد.
از آنجایی جــک دنبال محلی برای زندگی
است ،تیلور او را به خانه خودش که «مکانی
درب و داغوق در محلــه ای که زباله های
سمی شهر آنجا انبار میکنند» میبرد .تیلور
که جک را شیفته خود کرده با او در مورد
آزادی و راه هــای کســب قدرت صحبت
ســینما و جایگاه دهم محبوب ترین فیلم
میکند و هر دو برای اینکــه از غده های کتک کاری میکنند.
درونی خالی شــوند و به اصطالح تولدی باشگاه مشــت زنی را برخی بهترین فیلم تاریخ ســینما نیز این قضیه را تایید می
دوباره داشــته باشــند ،آگاهانه شروع به دیوید فینچر می دانند و رای تماشــاگران کند.

کلمات زیر را در جدول پیدا کنید و دور آن خط بکشید
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کوچکی به نام «لورا (دافنه کین)» نیز که دارای قدرتهای
شگفتانگیزیســت ،به ماجرا باز میشود .گروهی به نام
«ریورز »Reavers /به ســرکردگی «دونالد پیرس (بوید
هالبروک)» در جستجوی لورا هستند؛ این گروه جایزهبگیر
و «دکتر زاندر رایس (ریچارد گرنت)» مردی که دستورات
را به آنان دیکته میکند هم جزو دنیای مارول هســتند.
کارگردان «جیمز منگولد» که نگارش فیلمنامه را به همراه
«اسکات فرانک» ،همکار خود در فیلم ولوورین ،و «مایکل
گرین» نویسنده فانوس سبز به عهده داشته ،به گفته خود
از آزادی عمل کافی برخوردار بوده تا خود را از قید و بند
فیلمهای قبلی ولوورین برهاند.
نباید بیرحمی محض فیلم را از یاد برد ...شخصیت اصلی با
چنان درندهخویی حساب گردنکلفتها را میرسد که قبال
شاهد این حجم از خشونت از او نبودهایم!
به عبارتی دیگر« ،لوگان» شباهت چندانی به دنبالهی یک
حماســهی طوالنیمدت ندارد .این فیلم همزمان دو حس
را در بیننده برمیانگیزد :حس هیجان یک عزیمت و یک
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میزان

حمل

گاهي اوقات موضوعي كه در ابتدا به نظر شما مسخره يا غير منطقي
به نظر برســد بعدا ً اهميت پيدا ميكند .اگــر ميخواهيد تغييرات
غيرمنتظرهاي ايجاد كنيد اين موضوع را به خاطر آوريد.

ثور

در شک و تردید هستید که آیا رابطهای را ادامه دهید یا نه .امروز به
این نتیجه رســیدید که باید به این رابطه خاتمه دهید؛ زیرا طی این
مدت که صبر کردید متوجه شــدید که شخص دیگری هست که هر
موقع بتواند با شما همکاری میکند.

جوزا

امروز مي توانيد به عالیق شخصي خود برسيد شايد از نظر ديگران
خودخواهي باشد ،اما از اين شــرايط استفاده كنيد تا بعدا ً پشيمان
نشــويد ،امروز براي افرادي كه براي خودشان كار ميكنند هم روز
بزرگي است.

سرطان

هر نوع مانعی که بر سر راه تان قرار دارد به خاطر سرنوشت و قسمت
می دانید .اما اگر واقع ًا به موقعیت نگاه کنید قبول می کنید که اخیرا ً
کمی بی توجهی و بی احتیاطی کرده اید.

اسد

يك بار ديگر شــما مجذوب جذابيت شخصي شدهايد و ممكن است
تصميم گرفته باشــيد ،كه ضعيفتر از آن هستيد كه از اين مخمصه
خالص شويد .اگر كه شما شــخصي آزاد و بدون يار هستيد ،تفريح
خوبي اســت و به خود ميگویيد كه چيزي را از دست نخواهيد داد.
گرچه كه اگر در حال حاضر با شــخصي ارتبــاط داريد ،اما این بار
داستان فرق ميكند؛ زيرا خود را به مخاطره مياندازيد .آيا اين كار
ارزش ريسك دارد؟

سنبله

امروز هر چقدر انعطافپذیرتر باشید ،بیشتر لذت می برید .به جای
اینکه کارها را طبق برنامه امروز انجام دهید اجازه دهید همه چیز به
روال خود انجام شود.

تنوع نمک زندگی اســت پس به دنبال راهی باشید که روزمرگی
زندگیتان را کنارگذاشــته و ّبیشــتر لذت ببرید .سعی نکنید
عقایدتان را در ذهنتان نگــه دارد و بازگو نکنید ،چرا که ممکن
است شــخص مافوق و یا رییس شما از آنها بسیار استقبال کند و
بخواهد آنها را به مرحله عمل در آورده.

عقرب

امروزنمیتوانید نگران نحصی روز باشید؛ زیرا مثبت اندیشی تمام
وجودتان را فرا گرفته است و با این دید مثبت افراد مثبت و خوب
را به خودتان جذب میکنید .شاید دیگران سعی کنند دید شما را
عوض کنند ،اما بعدا ً متوجه میشوید که تا چه حد این دید مثبت
به نفع شما بوده است.

قوس

امروز حقيقت ًا بايســتي تالش کنيد ،زيرا احتمال قوي وجود دارد،
هنگامي که با دوســتان خود هستيد تماس جديدي برقرار کنيد،
شما واقع ًا ميتوانيد روي جذابيتتان حساب کنيد و نقل قولها و
اطالعاتي را که مي توانيد بعدا ً استفاده کنيدُ ،گلچين کنيد.

جدی

هنوز در مركز توجه مردم ،بســيار محبوب هستيد و اما شما در
حال حاضر موقعيت را دوست داريد .اين طور نيست؟شايد براي
ديگران امروز روز خوبي نباشــد ،اما نه براي شما .هر چه قدر بال
هايتان را بيشتر باز كنيد بيشتر ميتوانيد به دور دستها برويد.

دلو

شما درباره شــخصیت دیگران میتوانید به خوبی قضاوت کنید.
امروز توضیح اتفاقاتی که می افتد کمی مشــکل میباشــد چون
شــخصی ظاهرا ً میتواند کارها را بهتر از شما انجام دهد .بیگناه
پنداشتن آنها چون دلیل کافی برای گناهکار بودنشان ندارید کار
مورد عالقه شما نیست.

حوت

پایان تمام و کمال .نبایــد بیرحمی محض فیلم را هم از
یاد ببریم .فیلم با ســکانس مملو از لعنتیگفتنهای زیر
لب آغاز شــده که پس از آن عدهای گردنکلفت مشغول
دزدیدن قالپاقهای ماشــینی هســتند که لوگان در آن
خوابیده .شــخصیت اصلی با چنان درندهخویی حساب
این گردنکلفتها را میرســد که قبال شاهد این حجم از
خشــونت از او نبودهایم .محبت کردنش هم نرمال نیست!
خشونت او نه تنها هنگام پرستاری از چارلز کامال مشخص
اســت ،بلکه با اکراه و سوءنیت ،از لورا در زیر چنگالهای
خود حمایت میکند .از تریلر فیلم میتوان فهمید که لورا
از جنس لوگان است ،و این دختر کوچک خیلی زود ثابت
میکند که آنچنان هم دســت و پا بسته نیست و توانایی
محافظت از خودش را دارد (البته او گواهینامه ندارد و باید
برای امنیت بیشتر هرچه سریعتر به کانادا عزیمت کند).
«لــوگان» خداحافظی غمانگیز هــواداران پر و پاقرص با
حماسهی مورد عالقهشــان محسوب میشود اگرچه باید
خاطرنشان کرد که سازندگان فیلم ،ظرفیت برای دنبالهدار
بودن این داســتان را مهیا کردهاند .شاید نام فیلم بعدی
لوگان  2نباشد که قطعا نیست ،ولی میتوان انتظار لوگان
کوچک را داشت.
«لوگان» اشــاراتی صریح به فیلم وسترن کالسیک شین
دارد؛ شــین داســتان مردی انزواطلب است که به نوعی
برای پسری کوچک پدری میکند .اما نکته مثبت «لوگان»
جداکردن خود از تمام آثار پیشین است .برای مثال تصمیم
لورا برای یافتن مکانی به نام «عدن ،»Eden/بر اســاس
کتاب کامیک ایکسمنی است که او همراه خود دارد (البته
این کتاب واقعی نیســت و صرفا برای فیلم ساخته شده).
لوگان در پاسخ به او میگوید« :شاید فقط یکچهارم این
حقیقت داشته باشه .تو دنیای واقعی ،مردم میمیرند».
این کلمات (جمالت طعنهآمیــزی مثل «فیلمها واقعیتر
از قصههای کامیک نیســتند») برای کســی که اظهارات
رسانهای جکمن و استوارت را درباره آیندهی همکاریشان
با حماسهی ایکسمن دنبال کردهاند ،تعجببرانگیز نیست.
«لوگان» که نقطهی اوج این قصهی اســاطیری طوالنی و
شگفتانگیز میباشــد ،خداحافظی غمانگیز هواداران پر
و پاقرص با حماســهی مورد عالقهشان محسوب میشود
اگرچه باید خاطرنشــان کرد که سازندگان فیلم ،ظرفیت
برای دنبالهدار بودن این داستان را مهیا کردهاند .شاید نام
فیلم بعدی لوگان  2نباشــد که قطعا نیست ،ولی میتوان
انتظار لوگان کوچک را داشت.

باشگاه مشت زنی بهترین فیلم دیوید فینچر

وب ســایت  Imdbطی ســالیان گذشته
تمامی فیلم های به نمایــش در آمده در
جهان را به داوری مخاطبان قرار داده و بر
همین اســاس بهترین و شاید بهتر بگوییم
محبوب ترین های سینمای جهان در طول
تاریخ را رتبه بندی کرده است.
ادوارد نورتون در اینجا شــخصیت کارمند
بدبین ولی در ظاهر عادی و مبادی االبی را
با نام جک در یک کارخانه اتومبیل سازی
بازی میکند که مدتی است از بیخوابی رنج
می برد.
او در روزی کــه تنها به عنــوان بدترین
روز زندگــی یک نفر قابل توضیح اســت
(چمدانش را در میدان هوایی گم میشود و

 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

فیلم «لوگان» غمانگیز ،تاریک و خشن

کسانی قصد دارند شــما را وارد دعوایی کنند که شما را عصبانی
میسازد مقداری سازش حتی برخالف میلتان سودمندتر از این
است که قانون را زیر پا بگذراید.
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ارباب حلقه ها پرفروش،
پرطرفدار ،پر ستاره

فیلم سینمایی ارباب حلقه های (بازگشت پادشاه) نه تنها یکی از
محبوب ترین فیلم های تاریخ سینما است بلکه در زمان اکران
تمامی رکوردهای فروش را نیز جابجا کرد.
این فیلم به نویسندگی و کارگردانی «پیتر جکسون» در رتبه نهم
بهترین فیلم های سایت قرار گرفته و نسبت به سال گذشته یک
پله صعود داشته است.
داستان قسمت سوم درست از جایی شروع میشود که قسمت
دوم(ارباب حلقهها :دو برج) تمام شده بود .فرودو و سام به کمک
گالوم به سرزمین تاریکی «موردور» نزدیک می شوند تا حلقه را
در آنجا بدرون آتش انداخته و نابود ســازند .آراگون ،لگوالس و
جیملی بهمراه دوستان هابیت خود در آستانه نبرد نهایی و بزرگ
با افراد ســارون با هم متحد می شوند .آراگون در تالش است تا
بعنوان وارث تاج و تخــت ایزیلدور اعالم موجودیت کند .قوای
ساورن برای از بین بردن نژاد انسانها پایتخت گوندور را محاصره
کرده اند .گاندلف نیز در تالش است تا به ارتش شکست خورده
گوندور نیروی تازه ای ببخشــد و برای اینکار از کمک پادشاه
روهان که جنگاورانش را برای شرکت در این نبرد عظیم فرستاده
نیز بهره مند است.
این فیلم در اسکار بسیار درخشان عمل کرده و برای رشته های
بهترین فیلم،بهترین کارگردانی برای پیتر جکســون،بهترین
فیلمنامه اقتباســی،بهترین تدوین،بهترین موسیقی،بهترین
کارگــردان هنری،بهتریــن طراحــی لباس،بهترین چهره
پردازی،بهترین آواز ارژینال،بهترین صدا،بهترین جلوههای ویژه
جایزه آکادمی را دریافت کرده است .الیجاه وود ،ایان مککلن،
ویگو مورتنسن ،لیو تایلر ،شان آستین ،کیت بالنشت ،اورالندو
بلوم ،جان ریس-دیویس ،برنارد هیل ،شان بین ،هوگو ویوینگ و
کریستوفر لی در این فیلم به ایفای نقش پرداخته اند.

فرانسه میزبان
جشنواره جهانی
سریالهایتلویزیونی

به نقل از اسکرین ،دولت فرانسه در نهایت شهر لیل را به عنوان
میزبان جشنواره ویژه سریالهای تلویزیونی انتخاب کرد و اعالم
کرده که قصد دارد این جشنواره را همتراز با جشنواره فیلم کن
برگزار کند .لیل که در شمال فرانسه واقع شده است در رقابت با
شهرهای کن ،پاریس ،بوردو و نیس به عنوان میزبان این رویداد
بینالمللی در عرصه ســریالهای تلویزیونی انتخاب شد که به
صورت مستقسم از سوی دولت فرانسه حمایت میشود.
بر اساس برنامهریزی این رویداد تلویزونی اولین دوره خود را در
سال  2018تجربه خواهد کرد و «فلر پرلین» وزیر پیشین فرهنگ
و ارتباطات فرانســه که اولین بار ایده برگزاری یک جشنواره
تلویزیونی دولتی را مطرح کرد نیز به عنوان دبیر این جشنواره
انتخاب شده است.
در این میان «دیوید لیســنارد» شــهردار کن که معتقد بود
جشــنواره سریالهای تلویزونی باید در شــهر کن برگزار شود
همچنان در تالش است «جشنواره سریالهای تلویزیونی کن»
را برپا کند و پیش از این اعالم کرده بود این شــهر سالهاست
در فکر راهاندازی چنین جشنوارهای است و حتی بدون حمایت
دولت نیز این جشنواره را در سال  2018کلید خواهد زد.
با انتخاب شــهر لیل از سوی دولت فرانســه به عنوان میزبان
جشنواره سریالهای تلویزیونی ،باید منتظر ماند و دید کن نیز
جشنواره تلویزونی مستقلی برپا خواهد کرد یا خیر ،این در حالی
است که شهر کن هر ساله میزبان « »MipTVو «»Mipcom
دو بازار بسیار مهم خرید وفروش محصوالت تلویزیونی است و
کاخ جشــنواره نیز در اغلب ایام سال برای برگزاری رویدادهای
دیگر رزرو شده است.

