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وحشتبرسینمایآمریکاحاکمشد
معرفی نامزدهای نهایی
جایزه شعر «فوروارد»

مک کنزی دیویس به
دنباله «بلید رانر» پیوست

مک کنزی دیویس بازیگر  ۲۹ســاله کانادایی به دنباله
فلم «بلید رانر» پیوست.
مک کنزی که بیشتر به خاطر بازی در فلمهای «مریخی»
با مت دیمــون و «اون لحظه عجیب» بــا زاک افرون
شناخته می شود،در ادامه بلید رانر با رایان گاسلینک و
هریسون فورد همبازی خواهد شد.دیو باتیستا و رابین
رایت دیگر بازیگران اصلی این فلم هستند.
تریلر علمی-تخیلی بلید رانــر فلمی محصول ۱۹۸۲
آمریکا به کارگردانی ریدلی اسکات و با بازی هریسون
فورد و روتخر هاور است .داســتان این فلم برداشتی
آزاد از رمان «آیا آدممصنوعیها خواب گوسفند برقی
میبینند؟» نوشته فیلیپ کی .دیک است.
ادامه بلید رانــر را دنیس ویلنو خواهد ســاخت که
«دشمن» و «سیکاریو» از آخرین ساخته های سینمایی
او هســتند« .ســیکاریو» نامزد بهترین فلمبرداری و
بهترین صدا گذاری در اسکار  ۲۰۱۶بود.
از خط قصه اصلی فلم هنوز چیزی منتشر نشده است
و به نظر می رســد سازندگان در مقابل افشای داستان
مقاومت زیادی دارند.فلمنامه این فلم را همپتون فنچر
و مایکل گرین بر اســاس ایده ای از فنچر و کارگردان
فلم قبلی ،رایدلی اســکات می نویسند.پیش بینی می
شود فلم در جوالی  ۲۰۱۶کلید بخورد.

یک فلم در ژانر وحشــت ،اقتباس سینمایی از یک بازی
ویدئویی و قسمت دوم «حاال مرا میبینی» پرفروشترین
فلمهای سینمای آمریکا شدند.
در حالی کــه انتظار میرفت فلم پرهزینــه «وارکرفت»
بیشترین تماشاگران را به سینما بکشد ،قسمت دوم فلم
«احضار روح» به راحتی در میزان فروش گوی ســبقت را
از «وارکرفت» ربود و پرفروشتریــن فلم پایان هفته در
سینماهای آمریکا شد.
محصول ترســناک کمپانیهای نیوالین و برادران وارنر با
اکران گســترده در  3343سالن سینما به فروشی برابر با
 40.4میلیون دالر دست یافت .این میزان از فروش در ماه
جون برای یک فلم در ژانر وحشت در تاریخ سینما سابقه

ندارد.
درســت در زمانی که معموال دنبالههای سینمایی ناموفق
عمل میکنند ،میزان فروش قســمت دوم «احضار روح»
فراتــر از انتظار بود .این فلم بــه کارگردانی جیمز َون در
کشــورهای دیگر نیز فروش خوبی داشت و با  50میلیون
دالر فروش در  44بازار خارجی موفق شد تا مجموع فروش
جهانی خود را به  90.4میلیون دالر برساند .فروش این فلم
در برخی کشــورها از جمله مکزیک ( 9.1میلیون دالر)،
برازیل ( 3.7میلیون دالر) و اســترالیا ( 2.7میلیون دالر)
بیشتر از هر فلم ترسناک دیگری در تاریخ سینما بود.
جیمز َون کارگردانی قســمت اول «احضــار روح» را نیز
برعهده داشت .در قسمت دوم این فلم همانند قسمت اول

هشدار «آنگ لی » به فلمساران چینی

ادای احترام «فاورو» به کتاب جنگل

«آنگ لی» کارگردان برنده اسکار تایوانیتبار در جریان برگزاری جشنواره
فلم شانگهای ،انتقاداتی را نسبت به کارگردانان چینی مطرح کرد.
این کارگردان صاحب نام که به عنوان یکی از میهمانان جشــنواره فلم
«شــانگهای» صحبت میکرد به کارگردان چینی هشدار داد که سرعت
خود بکاهند و به جای روانه کردن فلمهای توسعه نیافته به بازار سینمای
چین سعی کنند حرفه خود را بهتر یاد بگیرند.
کارگردان فلم برنده اســکار«زندگی پی» همچنان اظهار کرد :نمیخواهم
جلوی کارگردانان چینی را بگیرم اما آنها نباید خیلی ســریع رشد کنند.
این یک صنعت نوظهور و آغاز یک عصر طالیی است و همچنان در ابتدای
کار هستیم .این کارگردان تایوانی تبار آمریکایی خود را به عنوان فردی
توصیف کرد که دیر و در سن  26ســالگی حرفه فلمسازی را آغاز کرده
و گفت:دورهای طوالنی نابالغی را تجربه کردهام .بازار ســینما خوب است
بنابراین همه عجله دارند که پول درآورند بنابراین ممکن اســت وسوسه
شوید خیلی سریع رشد کنید اما منابع در همه جا به طور مساوی توزیع
نشــده است  .ما این نوع فاجعه را ســالها پیش در تایوان و هانگ کانگ
تجربه کردیم زمانی که همه در پی بازیگران یکســان و ساخت فلمهایی
یکسان هســتند« .آنگ لی» همچنین درباره مقایسه سینمای آمریکا و
چین نیز ادامه داد :مطمئنا از لحاظ فروش گیشه ازهالیوود پیشی خواهیم
گرفت چون جمعیت بســیار زیادی داریم اما آمریکا دارای فرهنگ فلم
غنیتر است و سیستمهای آنها از پیش برقرار شده است و فرهنگ عامه
آنها در سراسر جهان تاثیر گذار است .ما فراموش کردیم زمانی که کودک
بودیم والدینمان به ما گفتند که باید فروتن باشیم.
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 بازی با اعداد

جواب سودوکو شماره
2640

2440
2343

مدرســه ـ درس ـ مدرس
ـ ســرد ـ ترس ـ ستار ـ
راه ـ دره ـ هرات ـ راست
ـ درست ـ هراس ـ مرد ـ
مدار ـ مراد ـ مهر ـ هرم ـ
مرده ـ راس ـ رسم ـ رسام
ـ هدر ـ تار ـ رسا.

2353

 بازی با کلمات

آشــتی پذیر ـ ارواح ـ بدبین ـ پشتوان ـ تدقیق ـ ثنویت ـ جلوگیر ـ چلچله
ـ حکمت ـ خردمند ـ درس ـ ذکاوت ـ رزاق ـ زهر ـ ژنده ـ ســیما ـ شریک ـ
صادق ـ ضامن ـ طلوع ـ ظهور ـ عصمت ـ غزال ـ فروتن ـ قصه ـ کنایه ـ گرامی
ـ الیحه ـ مناظر ـ نوازنده ـ وطن ـ هندسه ـ یغماگر.

بازی بابا اعداد
جواب بازی
 جواب

اعداد

جواب هدف
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2441

جان فاورو کارگردان ورســیون تازه فلم کودکانه «داستان جنگل» هفته
پیش گفت بزرگترین پشــتوانه و سالح او در ساخت این فلم عشق قدیمی
وی به کارتون ها و محصوالت والت دیســنی بوده است که تهیه این نسخه
جدید «کتاب جنگل» را نیز بر عهده داشــته است .وی افزود :من در درجه
اول می خواســتم ثابت کنم و نشــان بدهم که اصل داستان مورد احترام
و تایید ما ســازندگان فلم نیز هســت .ما فلمی را ساخته ایم که هم برای
دوستداران نسخه ســال  ۱۹۶۷دیدنی است و هم برای کسانی که آن فلم
را هرگز ندیده اند .دیســنی حتی اجازه داد که ما لوگوی معروف این فلم
را قدری تغییر بدهیم .موســیقی متن فلم و بهتر بگویم گروه و ادوات اجرا
کننــده آن نیز تا حدی تغییر یافته اند و ما ســاز هارپ را نیز به مجموعه
سازهای ارکستر اضافه کردیم .بجز این اکثر صحنه ها و موارد همانی است
که در فلم اوری ژینال آمده اســت .وقتی صحبت از ارادت قدیمی و عمیق
فاورو به والت دیسنی و محصوالت آن می کنیم ،باید متذکر شویم که حتی
روی صفحه کمپیوتر او عکس میکی ماوس حک شــده است که از معروف
تریــن محصوالت و مخلوق های کارتونی این کمپانی اســت و امروز که به
عنوان طراح و مجری جدیدترین ورسیون «کتاب جنگل» شناخته می شود.
از هر مکان و هر دقیقه از زندگی او و کارش می توان بوی آثار دیســنی را
حــس کرد و تصاویر آن را دید .خود او در طلیعه تابســتان گرم  ۲۰۱۶می
گوید :ما کارگردانان و فلمســازان هم سرگرمی ها و مشغولیت های جالب
و آشــنایی در زمان های استراحت مان طی فلمبرداری و یا در ایام بیکاری
مان در طول سال داریم و یکی از آنها تعقیب آثار کارتونی و یا فلم هایی از
این دست است .این نوعی سرگرم بودن بدون هدر دادن آشکار وقت است.

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.
 5کلمه :خوب
 10کلمه :متوسط
 15کلمه :عالی
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آن پاتریک ویلســون و ورا فارمیگا در نقش زن و شوهری
متخصص در امورماورالطبیعه ظاهر میشوند .آنها اینبار
برای کمک به یک خانواده به انگلستان میروند.
ایــن فلم همزمــان در جلب نظر منتقدان ســینمایی و
تماشاگران سینما بســیار موفق بود تا عالوه بر نقدهای
بسیار خوب امتیاز سینمایی  Aمنفی را نیز از آن خود کند.
قســمت اول «احضار روح» با هزینهای برابر با  20میلیون
دالر ساخته شد و در نهایت با فروشی برابر با  318میلیون
دالر در سراسر جهان به کار خود پایان داد .بودجه ساخت
قسمت دوم «احضار روح»  40میلیون دالر است .در سایه
قدرتنمایی «احضــار روح» محصول پرهزینه کمپانیهای
لجندری و یونیورسال در  3400سالن سینما اکران شد.
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میزان

حمل

امروز خوب نيست از همســرتان انتقاد كنيد؛ زيرا عصبانيت او روز
شما را خراب ميكند .پيش از آنكه نظري در مورد رفتار وي بدهيد
زمان را بسنجيد.

ثور

در مورد مسایل کاری امروز شرایط متغییر است .بنابراین الزم است
تا جایی که امکان دارد انعطاف پذیر باشــید .از کار زیاد فرار نکنید،
اما برای انجام آن هم داوطلب نشوید .اگر قرار است در مورد موضوع
مهمی صحبت کنید ســعی کنید حتی دروغ مصلحتی هم نگویید؛
زیرا به ضررتان تمام میشود.

جوزا

افراد جالب و جديدي وارد زندگيتان ميشــوند كه يا در محل كار،
يا در روابط اجتماعي با آنها رو به رو ميشــويد .مراقب باشيد؛ زيرا
حداقل يك نفر به شــما كمك ميكند تا آرزوهايتان برآورده شود.
ســعي كنيد در خانه نمانيد تا بتوانيد يك رابطه احساسي را تجربه
كنيد.

سرطان

نهایت ســعی خود را بکنید و به جلو پیش بروید و در این صورت
دلیل خوبی برای این که از خود رضایت داشــته باشید ،خواهید
داشــت .شما بســیار رقابت کننده و مؤثر شدهاید و دست به هر
کاری که میزنید عالی پیش خواهد رفت .اگر میخواهید در جلسه
و یا مصاحبهای شرکت کنید ،تأثیر بسیار خوبی خواهید گذاشت.
همچنین خبرهای خوشــی راجع به افزایش حقوق و یا درجهتان
خواهید شنید که واقع ًا مستقق آن میباشید.

عقرب

امروز خوش شانسی با شماست و همه کارها به خوبی پیش میرود.
اگر در گذشته در رقابتی شکست خوردهاید ،اکنون با تغییر طرز
فکرتان حتم ًا در همان رقابت موفق میشوید.

قوس

امروز يك درگيري كوچك بين زندگي شــخصي و حرفهاي شما
پيش ميآيد .خبر خوب اين اســت كه راه حلــي در دو قدمي
شماست ،ولي در صورتي كه همه مايل باشند كه بنشينند و سعي
كنند اختالفات را از بين ببرند .گرچه به نظر غيرممكن ميرســد
ولي شما ميتوانيد آنرا عملي سازيد.

جدی

تصوری که برای آینده دارید ،لحظه بــه لحظه تغییر میکند .البته
تغییر اهداف بسیار عالی اســت .اگر یک لحظه چیزی به شما الهام
شود بهتر است که ساعتها بنشــینید یک جا و به موضوعی فکر
کنید.

امروز وقتي براي استراحت نداريد .يكي از اعضاي خانوادهتان در
رابطه با يك طرح يا ايدههاي پول ساز فوقالعاده خوشحال است.
آنها از شــما ميخواهند كه در اين پروژه شركت كنيد اما مطمئن
نيستيد.

شــما قلب بزرگي داريد و نميتوانيد عواقب اين خوش قلبي را از
ديگران مخفي نگه داريد .امروز احساس شديدي به شخصي داريد و
از حد و اندازه خارج ميشويد تا عشق خود را به او نشان دهيد .حتي
ممكن است در زمان الزم ،او را مورد حمايت معنوي خود قرار دهيد.
اگر منتظر شنيدن اخباري راجع به پروژههاي خانگي خود هستيد،
كارها يك قدم به جلو خواهند رفت.

امروز ستارگان نشان میدهند که شاید بعضی از شماها قراردادهای
پر ســودی را امضاء کنید و یا ارتقا ء رتبه پیدا کنید و یا کار جدیدی
مییابید .همچنان به شما پیشــنهاد یک سفر کاری را بدهند و این
میتواند هم از نظر مالی و هم از نظر شغلی مفید باشد.

اسد

سنبله

امروز بســیار منطقی فکر میکنید .دوســت دارید از لحظاتتان
اســتفاده کنید .کارهای خود را برنامه ریزی کنیــد .میتوانید به
نقشههای آینده فکر کنید .ایدهای مفید و سازندهای دارید.

دلو

حوت

فهرست نامزدهای نهایی جایزه شعر «فوروارد» اعالم
شد .نام شش شــاعر به عنوان نامزدهای مرحله نهایی
جایزه  ۱۵هزار پوندی بهترین مجموعه شعر «فوروارد»
اعالم شــد .این جایزه ساالنه شامل سه بخش بهترین
مجموعه شــعر ( ۱۵هزار پوند) ،بهترین کتاب شعر اول
( ۵۰۰۰پوند) و قطعه برگزیده ( ۱۰۰۰پوند) میشــود و
تاکنون به چهرههای سرشناسی چون «دون پترسون»
و «شــین اوبراین» اعطا شده اســت .در بخش اصلی
بهترین مجموعه شعر «چومان هاردی» شاعر کردتباری
که از ســال  ۱۹۹۳به انگلیس پناهنده شــده ،با «در
مورد زنان» به این مرحله راه پیدا کرده اســت« .وانی
کاپیلدیو» شاعر مجموعه «میزان دوری از وطن»« ،یان
دوهیگ» برای «جادهساز نابینا»« ،آلیس آزولد» برای
ســرودن مجموعه «بیدار رفتن» و «دنیز رایلی» شاعر
«جواب دادن» دیگر نامزدهــای نهایی این جایزه ۱۵
هزار پوندی هستند .نام «نانسی کمپبل»« ،رون کری»،
«هری گایلز»« ،روبی رابینسون» و «تیفانی یانیک» نیز
به عنوان نامزدهای نهایی بخش بهترین کتاب شعر اول
اعالم شده است .به گزارش گاردین ،در بخش بهترین
قطعه شــعر جایزه «فوروارد» هم «ساشــا دوگدیل»،
«دیوید هارســنت»« ،سوالز شــریف»« ،ملیسا لی ـ
هوگتون» و «راشل هاداس» نامزد شدهاند.

تغییرات صرف ًا به خاطر آن غالب ًا بهترین انتخاب نیست .هر چند
چند سال اخیر به شما نشــان داده است که علم کردن گذشته
مانند یک توپ و زنجیر عمل میکند شــما ممکن است در آینده
نزدیک اشتباه کنید .اما هیچکدام از آنها فاجعه بار نخواهد بود.
بنابراین شجاع باشید.
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شاه را در خانه  b 1حرکت دهید.
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کاهش چشمگیر فروش
گیشه تابستانی هالیوود

اولین آمار و ارقام از فروش گیشه تابستانی هالیوود حاکی از
کاهش چشمگیر درآمدها در مقایسه با سال گذشته میالدی
است.
درآمد اولیه گیشه تابســتانی هالیوود از تاریخ  6می تا 12
جون به حدود  24/1میلیارد دالر رسیده که حاکی از نزول 22
درصدی درآمدها در همین بازده زمانی در سال  2015میالدی
است.
گیشه تابستانی ســال گذشته میالدی از تاریخ اول می آغاز
شد اما در سال جاری رســما از تاریخ  6می و با نمایش فلم
«کاپیتان آمریکا:جنگ داخلی» آغاز شــد اما حتی اگر یک
هفته نیز به فروش گیشه تابسانی امسال اضافه کنیم باز هم
به درآمد  37/1میلیارد دالر میرسیم که  14درصد از فروش
سال گذشته کمتر است .
میزان فروش آخر هفته گذشــته گیشه سینمای آمریکا44 ،
درصد نســبت به فروش همین موقع از ســال  2015که فلم
«دنیای ژوراسیک» به فروش آغازین خیرهکننده بیش از 208
میلیون دالر دست یافته بود کاهش داشته است.
تحلیگران گیشه سینمای هالیوود نیز معتقدند تعداد فلمهای
پرفروش امسال کمتر از فلمهایی ناموفق در گیشه بوده است
و نمیتوان افــت کلی فروش در مهمترین فصل ســینمایی
هالیوود را نادیده گرفــت .یکی از مهمترین دالیل این نزول،
عملکرد دنبالههای ســینمایی ناموفقی است که نتوانستند
عملکرد خوبی درگیشــه همانند قسمت یا قسمتهای قبلی
داشته باشد.
اما خبر خوب برای هالیوود این اســت که فروش ساالنه 2016
همچنان از فروش مشــابه در ســال  2015میالدی  4درصد
بیشتر اســت و چندین فلم پرامید از جمله «در جستجوی
دوری» نیز در نوبت اکران قرار دارند.
فلم «وارکرفت» که بر اســاس اقتباس از یک بازی ویدئویی
ساخته شده است در حالی که در سینماهای چین به فروش
آغازین رکوردشــکن  156میلیون دالر دســت یافت اما در
سینماهای آمریکا تنها  24میلیون دالر فروخته است.
در حال حاضر متوســط فروش پنج فلم په فروش گیشــه
تابستانی هالیوود  9/150میلیون دالر است ،این در حالی که
این رقم سال گذشته  5/216میلیون دالر بود.
«کاپیتان آمریکا :جنــگ داخلی» با فروش  396میلیون دالر
که تاکنون ثبت کرده با اختالف پرفروشترین فلم سال 2016
سینمای آمریکاست اما سال گذشته درست در همین موقعیت
زمانی فلم «انتقام جویان :عصر اولتران» بیش از  444میلیون
دالر فروخته بود.
«مردان ایکس :آخرالزمان» تنها فلم دیکر گیشــه تابستانی
هالیوود اســت که تاکنون به فروش بیش از  100میلیون دالر
دست یافته ،این در حالی است که سال گذشته در این زمان 5
فلم به فروش بالغ بر  100میلون دالر رسیده بودند.
از جمله دیگر فلمهای ناکام امســال در گیشــه آمریکای
شــمالی میتوان «آلیس در آینه »« ،الک پشتهای نینجا» و
«همسایهها  »2اشاره کرد.

