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مجموع فروش جهانی فلم جدید «دیو و دلبر» درکمتر
از چهار هفته اکران ،به فروشی بالغ بر  900میلیون دالر
رسید .به نقل از ورایتی ،این فلم که در آمریکا به فروش
 ۴۰۱میلیون دســت یافته ،بیست وششمین فلم تاریخ
سینمای آمریکاست که به فروشی بالغ بر  ۴۰۰میلیون
دالر در این کشور رسیده است و در گیشه بینالملل نیز
نزدیک به  ۵۰۰میلیون دالر فروخته است و اولین فلم در
سال  ۲۰۱۷است که یک میلیارد دالری میشود.
چین با  ۸۳.۳میلیون دالر بهترین بازار خارجی این فلم
است و پس از آن بریتانیا با  ۶۶.۸میلیون دالر ،برازیل با
 ۳۲.۳میلیون دالر و کوریای جنوبی با  ۳۰.۷میلیون دالر
در جایگاههای بعدی قرار دارند.
این فلم که بر اســاس انیمیشن کالسیک «دیو و دلبر»
محصول  ۱۹۹۱توســط کمپانی «والت دیزنی» ساخته
شــده هماکنون در مکان چهلودوم پرفروشترینهای
تاریخ ســینما قرار دارد و بیست و نهمین فلم میلیون
دالــری کمپانی دیزنی خواهد بود .دیزنی چند ســالی
است که ساخت فلمهای جدید براساس انیمیشنهای

کالسیک خود را در برنامه قرار داده و فلم جدید «دیو
و دلبر» را «بیــل کاندون» با فلمنامهای از «اســتفن
چبووسکی» کارگردانی کرده و «اما واتسون» به همراه
«دن استیونز» نقشهای اصلی این فلم را بازی میکنند.
این کمپانی فلمســازی پیش از این «شــرور»« ،کتاب
جنگل» و «ســیندرال» را نیز از این مجموعه به صورت
الیواکشن روانه پرده نقرهای کرده که همگی در گیشه
موفق بودند و ساخت فلمهایی بر اساس انیمشینهای
کالســیک «عالءالدین»« ،موالن»« ،شیر شاه»« ،پری
دریایی کوچک»« ،الیور توئیست» و «سفید برفی» نیز
در دستور کار قرار دارند .کمپانی فلمسازی دیزنی نیز
همچنان به روند موفق خــود ادامه میدهد و همچون
ســال گذشــته که به فروش جهانی  ۷میلیارد دالری
دست یافت و چهار محصولش فروش میلیاردی داشتند،
سال  ۲۰۱۷را نیز قدرتمند آغاز کرده است .قسمتهای
جدید «نگهبانان کهکشــان»« ،ماشــینها»« ،ثور» و
«جنگ ســتارگان» که همگی از محصــوالت کمپانی
دیزنی هستند نیز در ادامه سال اکران خواهند شد.

تغییرات مهم در قوانین اسکار 2018

آکادمی علوم و هنرهای ســینمایی اسکار جدیدترین
تغییرات ایجاد شــده در قوانین مرتبــط با دوره آتی
این رویداد سینمایی را منتشــر کرد .به نقل از سایت
رسمی آکادمی اسکار ،برای اولین بار رای دادن در شاخه
«بهترین انیمشن بلند» جوایز ســینمایی اسکار برای
تمامی اعضای آکادمی آزاد اســت و دعوتنامه پیوستن
به کمیته رایدادن در این شــاخه بر خالف قبل که تنها
برای عدهای منتخب و آشنا به این حوزه ارسال میشد
برای تمامی اعضاء ارســال خواهد شد .اعضای آکادمی
میتوانند از طریق اکران عمومی انیمشــنها و یا دیگر
نمایشها ،از طریق سایت ویژه نمایش فلمهای آکادمی
و یا دریافت اسکرینر فلمها به تماشای آثار اقدام نمایند
تا واجد شرایط رایدادن در این شاخه باشند .در شاخه
«بهترین مستند بلند» نیز از این پس مینیسریالها و یا
سریالهای کوتاه واجد شرایط برای رقابت در این شاخه
نیستند .در صورتی که این قانون در جوایز اسکار امسال
اعمال میشد ،فلم «اُ.جی :ساخت آمریکا» برنده جایزه
اسکار بهترین مستند بلند ،واجد شرایط حضور در این
شاخه شناخته نمیشد.
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در شــاخه بهترین فلم نیز ،برای تصمیم گیری درباره
تعداد تهیهکنندگان واجد شرایط نامزد شدن برای یک
فلم ،گروهی متشــکل از حداکثر دو تهیهکننده واجد
شــرایط که پیش از این نیز سابقه همکاری داشتهاند به
عنوان تهیهکننده واحد اثر در نظر گرفته میشوند و در
نهایت تصمیم نهایی برای تشخیص واجد شرایط بودن
هر یک از نامزدهای یک فلم بــر عهده کمیته اجرایی
شاخه تهیهکنندگان آکادمی اسکار است.
در شاخه بهترین موسیقی متن ،در شرایطی که موسیقی
یک فلم دارای سه یا تعداد بیشتری سازنده با مشارکت
یکسان باشد ،اهنگســاران به عنوان یک گروه در نظر
گرفته خواهند شــد و در صورتی که آن موسیقی برنده
جایزه «بهترین موســیقی متن» شود تنها یک تندیس
اسکار به آنها اعطاء خواهد شد.
همچنین طبق اعالم پیشین ،مراسم نودمین دوره جوایز
اســکار به دلیل اینکه با اختتامیه رقابتهای المپیک
زمستانی در کشــور کوریای جنوبی همزمانی نداشته
باشــد به ماه مارچ منتقل شده است و در تاریخ  ۴مارچ
 ۲۰۱۸برگزار خواهد شد.
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رمــان جدید «اســتفن کینگ» که هنــوز در کتاب
فروشیها عرضه نشده ،توجه تولیدکنندکان تلویزیونی
را به خود جلب کرده است.
«سان دیلی» نوشت« :استفن کینگ» رماننویس مطرح
آمریکایی که آثاری چون «مسیر سبز» و «رستگاری در
شائوشنک» را در کارنامهاش دارد ،اخیرا از نگارش رمان
ژانر وحشت «زیبایان خفته» خبر داد .این رمان که به
صورت مشترک با پســر این نویسنده نوشته شده ،به
زودی به سریال تلویزیونی تبدیل میشود.
او این اثر جدیدش را به همراه پســر کوچکش «اوون
کینگ» به نگارش درآورده است .این رمان  ۷۲۰صفحه
دارد و به ســبک آثار حماســی چون «زیر گنبد» و
«ایستادگی» نوشته شده است.
کتاب «زیبایان خفته» قرار اســت در ماه سپتمبر روانه
بازار شود .با این حال کمپانی محصوالت تلویزیونی که
پیشتر «کارآگاه حقیقی» و «آقای ربات» را ســاخته،
برای تولید اقتباس تلویزیونــی این اثر اعالم آمادگی
کرده است .در توضیح این رمان ترسناک که داستان آن
در آینده رخ میدهد و المانهای تعلیق و ماوراءطبیعه
ی زنها
را دربردارد ،آمده است :در آیندهای نزدیک ،وقت 
میخوابند ،اتفاقــی میافتد ...آنها را پیلهای تورمانند
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تیم پیگوت-اسمیت بازیگر فلمهایی چون «جواهری
در تاج» و «دانتون ابی» که ماه پیش مدال شوالیه را از
جوایز ساالنه ملکه الیزابت دریافت کرد ،در  ۷۰سالگی
درگذشت .ین بازیگر که تقریبأ  ۵دهه روی صحنه تئاتر
و پردۀ ســینما جای داشت سال  ۱۹۴۶در راگبی متولد
و سال  ۱۹۶۷از دانشگاه بریستول فارغالتحصیل شده
بود و در مدرسه تئاتر اولد ویک بریستول تحصیل کرده
بود .او فعالیت حرفهای خود را از سال  ۱۹۶۹شروع کرد.
پیگوت با تمرکز بر تکنیکهای کالســیک نمایشی با
ســرعت به تلویزیون بریتانیا راه یافت و خاطر بازی در
ســریالهای تلویزیونی جایزه بفتا برای بهترین بازیگر
مرد را دریافت کرد.

 بازی با کلمات
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آراســته ـ اتباع ـ بارانی ـ پاســخ ـ تاســوعا ـ ثریا ـ جایگیر ـ چاقو ـ
حاجتمند ـ خاقانی ـ دادگاه ـ ذوبان ـ رویش ـ زرده ـ ژاله ـ سرشــت ـ
شــعور ـ صحنه ـ ضرب ـ طاقه ـ ظروف ـ عقده ـ غذا ـ فندک ـ قدر ـ
کنیزک ـ گلیسرین ـ لکه ـ میخی ـ نوساز ـ والیت ـ هوشمند ـ یخچال.

جواب سودوکو شماره

 جواب بازی با اعداد

مبارک ـ اکبر ـ بام ـ تبر ـ
برات ـ نبات ـ بن ـ تب ـ
بت ـ مبنا ـ بنا ـ ناب ـ باک
ـ کبرا ـ برکت ـ تاب ـ رب
ـ منبر.
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پس از بازی در فلم «زندگی جانســون» در سال ۱۹۷۱
او به ندرت از حضور در فلمهــا و بازیهای تلویزیونی
غیبت داشــت در دهه  ۱۹۷۰در سریال «دکتر هو» در
نقش مارکو دیده شد .او بازیگر سریالهای دیگری چون
«وینستون چرچیل» و «اندازه برای اندازه» هم بود.
از نقش آفرینیهای جدید وی بازی در سریال «دانتون
ابی»« ،لوییز و میراندا» و «شاهد ساکت» بود.
او برای سبک بازیگری تحسین شدهاش در صحنه تئاتر
نیز با اقبال زیادی روبهرو بود و در سال  ۱۹۷۴در نمایش
شــرلوک هولمز در برادوی به صحنــه رفت و در نقش
داکتر واتســون بازی کرد .او برای بازیهای تئاتریاش
نامزدی جایزه اولیویه و تونی را در کارنامه داشت.

کلمات زیر را در جدول پیدا کنید و دور آن خط بکشید
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فرامیگیرد و اگر پیش از بیدار شدن ،آن پیله پاره شود
و یا کسی مزاحمشان شــود ،آن زن به موجود وحشی
تبدیل میشود و در مکانی دیگر بیدار میشود .اما بدن
زنی به نام «ایوی» نسبت به این طلسم ایمن است .آیا
«ایوی» را میشود به عنوان موردی آزمایشگاهی مورد
مطالعه قرار داد؟ آیا او یک شیطان است که باید از بین
برود؟
«اســتفن کینگ» تاکنــون چندین اثر مشــترک با
پسرهایش به چاپ رســانده که دو داستان با «جویی
کینگ» از آن جمله اســت« .جویی» و «اوون» نیز یک
فلمنامه مشترک در کارنامهشان دارند.
«اســتفن کینگ» خالق بیش از ۲۰۰داســتان کوتاه و
حدود  ۶۰رمان در ژانرهای وحشت و خیالپردازی است.
کتابهای او از دهه  ۱۹۷۰تاکنون  ۳۵۰میلیون جلد در
سرتاسر جهان فروش داشتهاند .او نویسندگی را در سن
هفتســالگی و بعد از پیدا کردن یک صندوقچه حاوی
کتابهای جنایی آغاز کرد و با نامهای مستعار «ریچارد
باچمن» و «جان سوئیتن» تاکنون آثار متعددی نوشته
اســت .رمانهای «کینگ» چنان با گرمی از ســوی
خوانندگان او روبهرو شد که دیری نپایید به سینما نیز
راه یافت.

بازیگر نامی «جواهری در تاج» پس از
 5دهه هنرنمایی درگذشت

 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
 18 کلمه :عالی

جواب هدف

رمان ترسناک «کینگ»
به تلویزیون میرود
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میزان

حمل

امــروز ،روز خوبي به نظر مي رســد .از جمله روزهايي اســت كه
ميتوانيد سرمايه گذاري دراز مدت كنيد .از لحاظ احساسي نيز در
حالت بسيار خوبي هستيد و بيش از هميشه به همسرتان جذب مي
شويد و همين طور همسرتان به شما.

ثور

امروز فعالیتهای گروهی دارای اهمیت زیادی هستند .مهم نیست
که خودتان در آنها نقش داشته باشید یا تنها تشویق کننده باشید،
امروز برایتان خوب اســت و به افرادی که برایتان مهم هســتند
نزدیکتر هستید.

جوزا

اكنون نقش مهمي را بازي ميكنيد .ديگران از شجاعت شما متعجب
مي شوند اما بد نيســت به آنها اجازه دهيد به روش شما مسایل را
ببينند .در اين صورت آنها از شــما ايراد نميگيرند .شما بدون فكر
پول خرج مي كنيد ،بنابراين مراقب باشيد.

سرطان

امروز شما بسیار مصمم و بلند پرواز شده اید و دقیق ًا می دانید که
چه کاری را انجام دهید .در حقیقت اکنون بسیار مصمم شده اید
و حتی ممکن اســت دیگران احساس کنند که شما کمی غیرقابل
درک و آشفته شده اید.مراقب باشید و سعی کنید کاری نکنید که
موقعیت هایی ناپایدار را بیافرینید.

عقرب

امروز خالق تر از همیشه هستید و این موضوع سبب موفقیت شما
می شود اما مراقب باشید شاید فردی سعی دارد تالش شما را به
هدر ببرد.به این فرد نشان بدهید که نمی تواند این کار را بکند و
شما از افکار او با خبر هستید.

قوس

شما كام َ
ال آگاهيد به اين كه چه مسيري را پيموده ايد ،و در عين
حال مي دانيد هنوز چقدر ديگر راه در پيش داريد .براي شما سفر
مهم اســت و نه مقصد ،پس مي توانيد از اين خبر كه هنوز خيلي
سفرهاي ماجراجويانه در پيش داريد خوشحال باشيد.

جدی

شما یک فرد دمدمی مزاج و احساساتی هستید و تمام اغتشاشات
اخیر برای امتحان شماســت .امروز باید کمی با سیاست باشید اما
مراقب باشید که کسی از آن سر در نیاورد.

بعضي ها عقيده دارند كه اگر در يك لحظه به شــما الهام شــود
خيلي بهتر از اين اســت كه تمام عمرتان را تمركز كنيد .خوب،
البته شــايد شما با اين عقيده فلســفي موافق نباشيد زيرا شما
عادت داريد كه هميشه به سختي كار كنيد.

گرچه برخي از نقشــه هايتان ،هنوز حاضر نيســت ،ولي دليل آن
نميشود كه شــما به طور كلي از مسایل چشم پوشي كنيد .بخشي
از امروز را صرف بررســي ايدههايتان كنيد و مطمئن شويد كه آنها
عملــي و امكان پذيرند .در حال حاضر شــما داراي بهترين هاي 2
جهانيد ،چرا كه ميتوانيد انرژي و عقل خود را با هم تركيب کنید.

امروز حقیقت ًا زندگی لذت بخش و هیجان انگیز اســت و هر چقدر با
افرادی که همفکرتان هستند قاطی شوید شادتر خواهید شد .امروز به
کسانی که به خودتان شبیه هستند جذب می شوید بنابراین از افراد
خسته کننده و کسالت آور دوری کنید در عوض به طرف کسانی جذب
شوید که ازهیجانان و تغییرات نمیترسند و روح آزاد دارند.

امروز تالشتان را بــرروی اهداف خود متمرکــز کنید .و از وجود
خودتان لذت ببرید .امروز انــررژی و قدرت فوقالعادهای دارید که
میخواهید از آن استفاده کنید.

برعکس دیروز حاال شــما یک موتورخانه پر از انرژی هســتید
.ســریع از میان کار روزانه تان برانید .حتی به نظر می رسد که
وقت اضافه هم داشته باشید ..در ساکت ترین لحظات شما ممکن
است تصمیم بگیرید که یک دگرگونی کامل داشته باشید.
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تازهترین فلم کارگردان
«آبی گرمترین رنگ
است» به جشنواره کن
نخواهد رسید

جدیدترین فلم «عبداللطیف کشــیش» به دلیل مشــکالت
حقوقی به هفتادمین جشنواره فلم کن نمیرسد.
به گزارش اسکرین ،فلم «مکتوب مکتوب است» جدیدترین
ســاخته «عبداللطیف کشیش» که یکی از مهمترین فلمهای
احتمالی حاضر در هفتادومین جشــنواره فلم کن محسوب
میشد در مراحل نهایی تولید متوقف شده است.
«عبداللطیف کشیش» کارگردان تونسیتبار فرانسوی که در
ســال  ۲۰۱۳با فلم «آبی گرمترین رنگ است» موفق به کسب
جایزه نخل طالی کن شد ،در مصاحبه با یک روزنامه فرانسوی
اعالم کرده که فلم جدیدش به جشنواره کن امسال نمیرسد
چرا که به ســبب اختالفاتی که با تلویزیون ملی فرانســه به
عنوان یکی از ســرمایهگذاران ایجاد شده در مرحله تدوین
متوقف است.
وی ادامه داد :موضوع از این قرار است که تولید فلم «مکتوب
مکتوب اســت» بر اســاس رمان «جراحت ،حقیقت» نوشته
«فرانســوا بگادو» که در ابتدا قرار بود به صورت یک تکفلم
ساخته شــود در انتها دوقسمتی شده اســت و گرچه من
متعهد شــده بودم که یک فلم بسازم اما این پروژه سینمایی
در عمل دوقسمتی شده اســت .این موضوعی خارج از عرف
است که موجب بروز مشکالتی به ویژه با تلویزیون فرانسه از
سرمایهگذاران اصلی فلم شده است.
این کارگردان برنده نخل طال گفت :بدون هیچ خصومتی این
موضوع باید در دادگاه عالی در پاریس حل و فصل شــود و
متاسفانه هیچ راه حل جایگزینی نمیبینم چرا که تکقسمتی
کردن فلم هرگونه اکران فلم را غیر ممکن میســازد ،گرچه
تلویزیون فرانسه را نیز درک میکنم چرا که با پول دولتی در
این فلم سرمایهگذاری کرده است.
جزئیات چندانی درباره فلم «مکتوب مکتوب اســت» منتشر
نشده و این فلم در سکوت کامل خبری فلمبرداری شده است
اما داستان این فلم درباره نویسندهای جوان به نام امین است
که برای گذراندن تعطیالت تابستانی به زادگاهش در مدیترانه
بازمیگردد و در آنجا با تهیهکنندهای آشنا میشود که قبول
میکنــد اولین فلم او را ســرمایهگذاری کند اما او را دریک
چندراهی دشوار قرار میدهد.
«عبداللطیف کشیش» فعالیت خود را در سال  ۲۰۰۰با ساخت
فلم «گناه ولتر» آغاز کرد و پس از آن فلم «بازیهای عشق و
سرنوشت» را کارگردانی کرد که توانست جایزه سزار بهترین
فلم و کارگردانی را کسب کند.

انتشار شعرهای گمشده
«پابلو نرودا»

شعرهایی از «پابلو نرودا» که مدتها گم شده بود ،به زودی در
یک کتاب منتشر میشود.
«تایمز آو ایندیا» نوشت :ســال  ۲۰۱۴بود که مجموعهای از
شعرهای چاپنشده «پابلو نرودا» شاعر شیلیایی برنده نوبل
ادبیات کشف شد .یک ناشر انگلیســی به زودی آنها را تا
پایان ماه جاری میالدی در یک کتاب روانه بازار میکند.
«بلودکس» نام این ناشــر انگلیسی اســت که برای اولینبار
شعرهای گمشــده «نرودا» را در کتابی با عنوان «بعد برگرد:
شعرهای گمشــده نرودا» به چاپ میرســاند .این مجموعه
دربردارنده  ۲۱قطعه شعر از این شاعر سرشناس است که در
سال  ۲۰۱۴توســط محققان بنیاد «نرودا» در جریان بررسی
دستنوشتهها و سرودههای «نرودا» پیدا شد.
برخالف آنچه تصور میشــد« ،نرودا» این شــعرها را روی
کاغذهای مختلف ،پشــت یک منو و در دفترچههای متعدد
به نگارش درآورده اســت .محققان میگویند شاعر «هوا را از
من بگیر،لبخندت را نه» ،این شعرها را از سال  ۱۹۵۰تا زمان
مرگش در سال  ۱۹۷۳سرود ه است.
در کتابی که انتشــارت «بلودکس» در روز  ۲۷اپریل منتشر
میکند ،عکسهای رنگی دستنوشــتههای «نــرودا» نیز
گنجانده میشــود .این کتاب به دو زبان منتشر خواهد شد
و در کنار هر قطعه ،جزییات چگونه پیدا شــدنش هم نوشته
میشود .این شعرهای انعکاسی از تخیل پخته «نرودا» هستند
و در آنها به مضامینی چون عشــق ،درگیریهای سیاسی و
حکایتها پرداخته شده است.
»پابلو نــرودا» از مشــهورترین و تأثیرگذارترین چهرههای
ادبیات معاصر جهان اســت که عالوه بر تعداد زیادی کتاب،
مجموعه بزرگی از شــعر را از خود باقی گذاشــت .از جمله
آثار او میتوان به «اســپانیا در قلب ما»« ،عاشــقانه جدید
برای اســتالینگراد» و «چوببر بیدار خواهد شد» اشاره کرد.
«نرودا» در سال  ۱۹۷۱موفق به کسب جایزه نوبل ادبیات شد.

سرگذشت عجیب یک نسخه
از «جنایت و مکافات»

یک زن اولیننســخ ه ترجمه انگلیسیزبان رمان «جنایت و
مکافات» نوشــته «فئودور داستایوفسکی» را  ۱۴پوند خرید
و  ۱۳هزار و  ۵۰۰پوند فروخت.
«گاردین» نوشــت :اولین نسخه انگلیســیزبان «جنایت و
مکافات» شاهکار کالسیک «داستایوفسکی» که توسط یک
زن به قیمت  ۱۴پوند خریداری شده بود ،به قیمت  ۱۳هزار و
 ۵۰۰پوند در یک حراجی به فروش رسید.
این کتاب با جلدی آبیرنگ در سال  ۱۸۸۶از سوی انتشارات
«ویزتلی» لندن منتشر شده است .زنی که رمان این نویسنده
بزرگ روس را در حراجی عرضه کرده ،آن را به عنوانی کتابی
دســت دوم به قیمت  ۱۴پوند خریده بــود .او جعبهای را که
حاوی تعدادی کتاب دســت دوم بود ،بدون اینکه از محتوای
دقیق آن خبر داشته باشــد خرید و بعدا متوجه شد یکی از
این کتابها ،اثری کمیاب اســت و ممکن اســت بتواند در
حراجیهای آنالین آن را به قیمتی گزاف بفروشد.
این زن که میخواست نامش فاش نشود ،با یک حراجی تماس
میگیرد و به گفته خودش وقتی جــواب ایمیلش میآید ،از
شــوک روی صندلی میافتد .در جواب ایمیل او نوشته شده
بود که از این چاپ «جنایت و مکافات» ،کمتر از  ۱۰نسخه در
کل دنیا موجود است.
از سال  ۱۹۹۱تاکنون هیچ نسخه اولی از رمان «داستایوفسکی»
در حراجیهای جهان عرضه نشده است .آخرینبار دو نسخه
که شش ماه پس از انتشار این نسخه لندنی در آمریکا به چاپ
رسیده بودند ،به حراج گذاشته و به قیمت  ۹۵۰۰و  ۲۶۰۰پوند
خریداری شدند .گفته میشود ارزش اولین نسخه روسیزبان
رمان «جنایت و مکافات»  ۲۰هزار پوند ارزش دارد.
رمان «جنایــت و مکافات» داســتان دانشــجویی به نام
ُ
«راســکولنیکف» را روایت میکند که به خاطر اصول مرتکب
قتل میشــود .بنا بر انگیزههای پیچیدهای که حتی خود او از
تحلیلشان عاجز است ،زن رباخواری را همراه با خواهرش که
غیرمنتظره به هنگام وقوع قتل در صحنه حاضر میشــوند،
میکشــد و پس از قتل ،خود را ناتوان از خرج کردن پول و
جواهراتی که برداشته ،میبیند و آنها را پنهان میکند .بعد
از چند روز بیماری و بستری شدن در خانه« ،راسکولنیکف»
این تصور را دارد که همه به او مظنون هســتند و با این افکار
کارش به جنون میرسد.

