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2015؛سال رکورد شکن
سینمای آمریکا

با آغاز اکران فلمهای جدیــد «جیمز باند» و «جنگ
ســتارگان» ســینمای آمریکا میتواند در سال 2015
میالدی  ،فروش رکورد شــکن را در تمام ادوار فعالیت
خود ثبت کند.
براساس پیشبینی موسسه سینمایی «مورگان استنلی»،
با توجه به فروش فوقالعاده خوب فلمهایی چون «دنیای
ژوراسیک» و «انتقام جویان :عصر اولترون» و همچنین
اکران قریبالوقوع قسمت جدید فلمهای «جیمز باند»
و «جنگ ستارگان» ،ســینمای آمریکا در سال جاری
میالدی میتوانــد مجموع فروش داخلی خود را به رقم
رکورد شکن  11میلیارد دالر برساند.
به گزارش ورایتــی ،این پیشبینی  2درصد بیشــتر
مجموع فروش داخلی ســینمای آمریکا در سال 2013
است که فلمهای «بازیهای بقاء :آتش گرفتن» و «مرد
آهنی »3کمک شایان توجهی به ثبت رکورد فروش در
گیشــه آمریکا کردند .این موسسه سینمایی در حالی
از احتمال ثبت رکورد فروش ســینمای آمریکا در سال
 2015خبر میدهد که پیشبینی میکند با وجود اکران
فلمهای جدیدی چون «کاپیتان آمریکا :جنگ داخلی»
و «بتمن در مقابل سوپرمن :طلوع عدالت» میزان سود
سینمای آمریکا در سال  2016میالدی با کاهش روبه رو
خواهد بود.
سال  2015میالدی ســالی پررونق برای استودیوهای
فلمسازی چون یونیورســال دیزنی بوده است ،به ویژه

کمپانی یونیورسال که سالی استثنایی را تجربه میکند
و چندین محصول آن به فروش باالیی در گیشه آمریکا
شمالی دســت یافتند که از آن جمله میتوان «صدای
شش دانگ 183( »2میلیون دالر)« ،مینیونها» (334
میلیون دالــر) و « »Straight Outta Camptonبا
 160میلیون دالر اشاره کرد که هر کدام از آنها در هفته
اول اکران صدرنشین گیشه شدند.
فلم «دنیای ژوراســیک» دیگر محصول یونورســال
و دنباله فلم معروف «پارک ژوراســیک» ســاخته
«استیون اسپیلرگ» تاکنون پرفروشترین فلم سال
 2015میالدی بوده است و در اولین هفته نمایش خود
 500میلیون در ســطح جهان فروخت که بیش از 204
میلیون آن از محل سینماهای آمریکا کسب شد.
کمپانی دیزنی نیز با فروش  459میلیون دالری دنباله
«انتقام جویان» و همچنین فروش  354میلیون دالری
انیمیشــن « »Inside Outسهم بسزایی در افزایش
فروش داخلی امسال سینمای آمریکا ایفا کرده است.
کارشناسان پیش بینی میکنند فلم «جنگ ستارگان:
نیــرو برمیخیزد» با آغاز اکــران جهانی خود در ماه
دسامبر ،ســود یک میلیارد دالری را به همراه خواهد
داشت.
کمپانی دیزنی حق ســاخت مجموعه فلمهای «جنگ
ستارگان» را در سال  2012به قیمت بیش از  4میلیارد
دالر از «جورج لوکاس» خرید.

چالشهای زندگی مشترک
زندگی «دیوید لینچ» کتاب میشود
آنجلینا جولی و برد پیت در «کنار دریا»

«دیوید لینچ» کارگردان سرشــناس «جاده مالهلند»
برای نگارش کتاب زندگیاش با «کریســتین مککنا»
روزنامهنگار معروف همکاری میکند.
فلم زندگی دیوید لینچ با همکاری این فلمساز سرشناس
و کریستین مککنا به نگارش درمیآید.
این کتاب که دربــاره زندگی و فعالیتهای هنری لینچ
طی ســالهای متمادی است ،ســال  2017روانه بازار
میشود .این اثر براساس  90مصاحبه با دوستان ،اعضای
خانواده و همکاران ســازنده «قلههای دوقلو» نوشته
میشود .این اثر زندگینامهای اولین کتاب لینچ نیست؛
او در ســال  2007هم «صید ماهی بزرگ» را روانه بازار
کرد که به  26زبان ترجمه شده است.
دیوید لینچ متولد ســال  ،1946ابتدا در رشته هنرهای
زیبا تحصیل کرد و اوایل دهه  1970وارد وادی فلمسازی
شــد« .مرد فیلنما» اولین موفقیت سینمایی او بود که
نامزد هشت جایزه اســکار شد .این فلم جایزه بهترین
فلم خارجی سزار فرانسه را نیز دریافت کرد.
به گزارش گاردین ،لینچ در اواخــر دهه  80با «مارک

فارســت» ،تهیهکننده معروف برای ساختن سریال
تلویزیونی «برجهــای دوقلو» قرارداد بســت .این
مجموعه تلویزیونی در دهه  90در شــبکه  ABCبه
نمایش درآمد و به موفقترین سریال تلویزیونی دهه
 90تبدیل شد.
یکی از موفقترین آثار کارنامه سینمایی لینچ «در قلب
وحشی» است که در سال  1990موفق به دریافت جایزه
نخل طالی کن شد .در سال  1997لینچ فلم «بزرگراه
گمشده» را ســاخت .این فلم در گیشه موفقیتی به
دست نیاورد و نقدهای مثبت و منفی دریافت کرد.
در سال  2001بود که فلم «جاده مالهلند» به عنوان یکی
از آثار ماندگار لینچ به دنیای ســینما آمد .این فلم با
نقشآفرینی «نائومی واتس» جایزه بهترین کارگردانی
جشــنواره کن و نامزدی اســکار بهترین کارگردانی
را برای لینچ بههمراه آورد و در جوایز ســزار فرانسه
بهترین فلم خارجی انتخاب شد .انجمن منتقدان فلم
لسآنجلس فلم «جــاده مالهلند» را بهعنوان بهترین
فلم ده ه گذشته سینمای جهان انتخاب کرد.
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ذکــی ـ ذکاوت ـ ذکر ـ
ذکریا ـ ذاکــر ـ تذکر ـ
تاریک ـ کور ـ کار ـ کوت
ـ ترک ـ کویر ـ کی ـ تک
ـ ذکور.

 بازی با کلمات

آیینه ـ انتصاب ـ بشــارت ـ پروانه ـ تدابیــر ـ ثنایا ـ جمعه ـ چگونه ـ
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قاموس ـ کتاب ـ گستاخ ـ لشکر ـ معنا ـ نیستان ـ وصیت ـ همت ـ یوغ.
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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.
 7کلمه :خوب
 14کلمه :متوسط
 22کلمه :عالی

جواب هدف

آنجلینا جولــی درباره فلم جدید خود میگوید« :من و
برد مشــکالت خود را داریم ،اما اگر شخصیتهای فلم
«کنار دریا» حتی اندکی مشکالتی شبیه به ما داشتند،
نمیتوانستیم این فلم را بسازیم».
زوج سرشناس ســینمای هالیوود پاییز امسال با فلم
«کنــار دریا» بــه کارگردانی آنجلینا جولــی بر پرده
ســینماهای جهان ظاهر خواهند شد .بازیگران «آقا و
خانم اســمیت» در این فلم بحرانهای زندگی مشترک
یک زن و شوهر را به تصویر میکشند.
آنجلینا جولی و برد پیت نخســتین بار است که پس از
فلم «آقا و خانم اسمیت» ،در یک فلم همبازی میشوند.
داســتان این فلم درباره زوجی است که در سال 1970
برای گذراندن تعطیالت به فرانســه رفتهاند ،و در این
سفر سعی دارند که مشــکالت زندگی مشترکشان را
حل کنند.
جولی در مصاحبه خود با مجلــه ووگ درباره این فلم

گفت « :همه میدانند که زندگی سراســر شادی و یا
سراسر غم نیست .رابطهها هم لحظههای افراطی خود
را دارند ،شما میتوانید عاشق کسی باشید که در آن
واحد آرزوی مرگش را میکنید».
علیرغم این که جولی تاکید میکند داستان فلم ربطی
بــه زندگی واقعی او و برد پیت نــدارد ،در عین حال
میگوید که این داستان زاده «ذهن پریشان اوست».
او در این باره گفت « :هنگامی که مشغول نوشتن این
داســتان بودم ،تصور میکردم که واقعا آن کارها را
انجام میدهم ،بنابراین با نوعی فراغ بال و آزادی ،کار
نوشتن را انجام دادم».
در طرف دیگر ماجرا هم برد پیت اعتقاد دارد که این
فلم نگاهی عریان به معنای روابط در زندگی مشترک
دارد .در تریلر منتشر شــده از این فلم پیت و جولی
لحظهای در کنار هم شــاد و خرم تصویر شدهاند و در
صحنهای دیگر دعوای آنها نمایش داده میشود.
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میزان

حمل

حق و حقوقي داريد ،اما امروز در اين زمينه با مشكل رو به رو ميشويد.
تنها كاري كه بايد بكنيد اين است كه به كارهاي روزانه بپردازيد و همه
چيز به خوبي پيش ميرود.

ثور

دوستان متوجه میشوند که اکنون زمان مهمی برای شماست و برای
این که موفق شوید به شــما کمک میکنند .به حرفهای آنها گوش
کنید و مانند آنها رفتار کنید .اکنون زمانی است که باید با برنامهریزی
گام بردارید .همسرتان نیز این شرایط را درک میکند بنابراین سعی
کنید توجهتان را تمام ًا به آینده معطوف کنید.

جوزا

ستارگان نشــان ميدهند كه شــما خوش اخالق هستيد و مصمم
هســتيد تا به آينده نگاه كنيد .اما خيلي عجله نكنيد كه شرايط را
تغيير دهيد؛ زيرا حتم ًا بعدا ً متوجه ميشــويد كه آن شرايط مفيد
بودهاند،اگر سعي ديدگاهتان را عوض كنيد و سعي كنيد مسایل را با
ديد متفاوتي ببينيد ،حتم ًا موفقيت بزرگي به دست ميآوريد.

سرطان

خوب است بدانید که همسرتان شما را درک میکند .و از این که به
خانه بروید ،بیش از اندازه خوشحال اید  .روابط احساسی و عاطفی
بین شما افزایش می یابد.

اسد

امروز دوباره روحيه شما تقويت شده و به دنبال يك تفريح و يا بازي
مي گرديد .حتي يك گپ شاد مي تواند احساس خوبي به شما بدهد و
لبخند به صورت شما بنشاند .اگر به دنبال كسي هستيد كه در خوشي
و شادي شما را همراهي كند ،بهترين افراد كساني هستند كه به طور
روزمره آنها را مي بينيد ،مثل همسايگان و يا افراد نزديك فاميل.

سنبله

امروز دوســت دارید پول خرج کنید و به خودتان برســید .شاید
هدیهای دریافت کنید که متعجب شوید و یا شخصی در حال حاضر
به شما فکر می کند.

راه فرار هیچگاه خیلی دور از شــما نیســت ،به خصوص اگر در
رویارویی با موقعیت سخت و یا افراد مهم .گرچه هیچ کس نمیتواند
شــما را برای فرار از چیزهایی که شما را آزرده و ناراحت میسازد،
مقصر بداند ،ولی باید با واقعیتها نیز روبرو شوید .خیلی خوب اگر
امروز آن قدر قدرت ندارید که با آن روبرو شوید ،سعی کنید خیلی
زود خود را مجبور به رویارویی با واقعیت کنید ،در غیر این صورت
اوضاع از بد به بدتر تبدیل میشود.

عقرب

پیشنهادهایی که سبب باال رفتن مقام شغلیتان میشود را قبول کنید
زیرا اگر هم در آغاز جالب نرسند شما نمیدانید نهایت ًا چه اتفاقی میافتد.
یک نفر که دارای جذابیت زیادی هست شما را به خود جذب میکند.

قوس

امروز سعي كنيد كه در مجامع خود رانشان دهيد چون آدم ها مثل
زنبور عســل كه به طرف عسل جذب ميشوند ،جذب شما خواهند
شد .به خصوص اگر مجرد هستيد .مورد توجه بودن اعتماد به نفس
شما را زياد مي كند و به شما يادآوري مي كند كه با همان دستي كه
مي دهي با همان دست نيز مي گيري.

جدی

يكي از افراد خانواده به شما پيشنهاد ميكند كه در يكي از برنامههاي
كاري با آنها شركت كنيد .بستگي به خودتان دارد كه قبول كنيد يا
نه ،اما شما به اندازه كافي كار داريد .شايد عاقالنه باشد كه به جاي
قبول كردن آن ،اين بار نپذيريد.

دلو

امروز اگر شــخصی را مالقات می کنید که جذب او می شــوید در
پیشــروی عجله نکنید .نباید این شــخص را مقصر بدانید اگر در
رابطه با احســاستان اشتباه کند .شما احساساتتان را بسیار قوی
بیان میکنید .اگر هم اکنون همسری دارید شور و هیجانی خود را با
نیروی زیادی نشان میدهید.

حوت

یک حس بزرگ دربــاره مصمم بودن و نظر وجــود دارد.به نظر
میرسید که بسیاری از ارواح پلید را که شما عقب نگاه داشتهاند
فتح کردهاید .و حاال بدانید که اگر مجبور باشــید چند کوهی را
میتوانید حرکت دهید.
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وزیر را در خانه  c 1حرکت دهید.
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«قهرمان شماره »۶
انیمیشی با الهام از
سوپرقهرمانهای «مارول»

«قهرمان شــماره  ،»۶نام انیمیشــنی موفق و پرجایزه از دو

کارگردانی است که انیمیشــنهای پرطرفدار دیگری چون
«شــاهزاده و بقه»« ،تارزان» و «موالن» را در کارنامه کاری
خود دارند و با الهام از ســوپرقهرمانهای «مارول» ساخته
شده است.
انیمیشن سینمایی «قهرمان شماره  »6که اولین بار  23اکتبر
سال  2014میالدی در جشنواره توکیو رونمایی شد و چند روز
بعد  31اکتبر نیز در جشــنواره فلم ابوظبی به نمایش درآمد.
اکران عمومی این فلم نیز  7نوامبر همان سال در سینماهای
آمریکا بود.
«قهرمان شــماره  »6داســتان شــهری در آینــده به نام
سانفرانسوکیو (ترکیبی از فرهنگ و جغرافیا و معماری دنیای
شــرق و غرب) که نوجوانی به نام هیرو هامادا ،اعجوبه دانش
رباتیک در آن زندگی میکند« .هیرو هامادا» ،روزی به همراه
برادر بزرگترش ،تاداشــی ،به دانشگاه میرود .او برای اینکه
ثابت کند که لیاقت ورود به دانشگاه را دارد باید چیزی اختراع
کند ،به همین خاطر با جمعی از دوستانش تالش میکند تا با
استفاده از تکنولوژی برتر ،گروهی از قهرمانان را اختراع کند.
ی امتیاز
این انیمیشن  102دقیقهای که در سایت آی ام دی ب 
 7.9از  10را از آن خــود کــرده اســت ،از جمله موفقترین
انیمیشــنهای سال  2014محسوب میشــود .این انیمیشن
جوایز بسیاری را از آن خود کرده است که از آنجمله میتوان
به جایزه اسکار بهترین انیمیشــن جوایز اسکار سال 2015
میالدی اشاره کرد.
این انیمیشــن همچنین نامزد جایزه آنی و برنده دو جایزه
معتبر بفتا و گلدن گلوب بهترین انیمیشن سال شد.
«دان هال» و «کریس ویلیامز» انیمیشن «قهرمان شماره  »6را
به طور مشترک کارگردانی کردهاند« .دان هال» انیمیشنهایی
چون «شــاهزاده و بقه» و «تارزان» را در کارنامه کاری خود
دارد و «کریس ویلیامز» نیز پیش از این انیمیشن «موالن» را
کارگردانی کرده است.
کمپانی «والت دیزنی» این انیمیشــن سه بعدی را با بودجه
تقریبی  165میلیون دالر ساخته است که اولین پروژه سینمایی
این کمپانی محسوب میشود که با الهام از سوپرقهرمانهای
کمپانی «مارول» ساخته شده است.
«قهرمان شــماره  »6نه تنها از سوی کارشناسان و منتقدان
سینمایی با استقبال خوبی روبرو شد بلکه در گیشه توانست
به خوبی بدرخشــد .فروش تقریبی این انیمیشن از  7نوامبر
 2014تا  8می  2015میالدی در گیشه سینماهای آمریکا 222
میلیون و  487هزار و  711دالر بود.
صداپیشگی انیمیشن «قهرمان شماره  »6را بازیگرانی چون
«اســکات ادســیت»« ،رایان پاتر»« ،دنیل هنی» و «جیمز
کرومول» به عهده داشتهاند.
به گزارش استودیوی والت دیزنی ،این انیمیشن با تالش شبانه
روزی  90انیماتور طی بیش از دو ســال ساخته شده است که
فضای کلی آن ترکیبی از فرهنگ دنیای شرق (باالخص کشور
جاپان) و فرهنگ دنیای غرب (به خصوص ایاالت کالیفرنیای
آمریکا) است.در همین گزارش آمده است که این انیماتورها
برای خلق  700شخصیت متفاوت به کار رفته در این انیمیشن
برای تصویر یک شهر شلوغ و پرجمعیت و همچنین خلق 250
هزار اصله درخت و  ...از چند نرمافزار پیشــرفته از جمله دو
نرمافزار به نامهای «دنیزن و بونزای» استفاده شده است.

کریستوفر نوالن حضور در
«جیمز باند» بعدی را رد نکرد

کریستوفر نوالن که برای صحبت از فیلم سلولوییدی به شبکه
بی بی سی رفته بود ،با سواالت حاشیه ای مجری برنامه دوباره
خبر ساز شد.
استیون اسمیت مجری با ســابقه شبکه بی بی سی هنگامی
که کریســتوفر نوالن از اهمیت فیلم واقعی به جای دیجیتال
و تجربه هایش صحبت می کرد ،با یک سوال برنامه اش را به
صدر اخبار خبرگزاری ها فرســتاد .او از کارگردان «در میان
ستارگان» که بارها به مجموعه جیمز باند ابراز عالقه کرده بود
پرسید :ســم مندس فیلم بعدی جیمز باند را کارگردانی نمی
کند ،آیا او دوست دارد جایگزین وی شود؟
پاسخ کارگردان مشهور ســینمای بریتانیا اما این بود «:این
یک مجموعه بزرگ اســت و من در حالی بزرگ شدم که به
آن عشق می ورزیدم .به نظر می رسد (سازندگان) بدون من
کارهایشــان را خوب انجام می دهند ».با این پاسخ اسمیت
وی را تحت فشــار قرار داد « :این یک «نه» نیست!» نوالن
می خندد و تایید می کند که این یک «نه» نیســت اما «بله»
هم نیست.
اگر به حافظه تاریخیمان رجوع کنیم این ســوال و جواب می
تواند خیلی چیزها را به یادمان آورد .نخستین موضوع این که
وقتی حواشی پیرامون کارگردان فیلم «اسپکتر» و کارگردان
آن زیاد شــد ،نوالن طی مصاحبه ای حضور در آن پروژه را
تکذیب کرد و اعالم کرد مثل همــه عالقه مندان جیمز باند
در زمان اکران ،نفر اول صف اکران خواهد بود تا آن را ببیند.
اما از سوی دیگر کارگردان «پرستیژ» پاسخ مثبتی هم نداده.
این دو در کنار هم شاید به این معنا باشد که مذاکراتی قریب
الوقوع اســت .با توجه به این که احتماال حداقل دو سه سال
وقفه بین «اســپکتر» و فیلم بعدی خواهــد بود ،در این بین
کریســتوفر نوالن می تواند فیلمی را که از قبل برای ســال
« »2017برنامه ریزی کرده بسازد و بعد سراغ جیمز باند برود.
در تمام این سال ها آثار نوالن و مجموعه جیمز باند تاثیرات
متقابلی روی هم داشته اند ،از سکانس های اسکی فیلم «در
خدمت ســرویس مخفی ملکه» بگیرید کــه به ادعای آقای
کارگردان روی «تلقین» اثر داشــته تا همین فیم قبلی یعنی
«اسکای فال» که کارگردانش سم مندس بارها اعالم کرد اگر
سه گانه «شوالیه تاریکی» کریستوفر نوالن نبود ،نمی توانست
اثرش را بسازد .شاید به نوعی همه منتظرند تا باالخره روزی
کریستوفر نوالن ارجینال روی صندلی کارگردانی جیمز باند
بشــیند و ادای دینش به مجموعه را با دنیای مشهور خودش
انجام دهد.

