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«کتابجنگل»درانتظارفروشیکمیلیاردی
اسپیلبرگ در تدارک
ساخت فلمی درباره
والتر کرونکیت

«شرک» دوباره به
سینما میآید

کمپانی «انبیسی یونیورسال» با خرید «دریم ورکس»
فلمهای بیشتری از مجموعه «شرک» خواهد ساخت.
«اســتیو برک» مدیر کمپانی «انبیسی یونیورسال»
که قرار اســت با پرداخت  3.8میلیــارد دالر کمپانی
انیمیشنســازی «دریم ورکس» را خریداری کنید از
بازگشت قسمتهای جدید انیمیشن معروف «شرک»
به سینما خبر داد.
قســمت اول از انیمیشن «شرک» در ســال  2001و
باصداپیشگی «ادی مورفی»« ،کمرون دیاز» و «مایک
مایرز» به ســینما آمد و موفق به کسب جایزه اسکار
بهترین انیمیشن شــد و بیش از  484میلیون دالر در
گیشه جهانی فروخت .سه ســال نیز قسمت دوم این
فلم 920 ،میلیون دالر در گیشه فروش داشت.
به گزارش هالیوود ریپورتر« ،شــرک  »3در سال 2007
میالدی از سوی کمپانی «دریم ورکس» راهی سینماهای
جهان شــد و فروش  799میلیون دالری را ثبت کرد و
در ســال  2010میالدی نیز قسمت چهارم این انیمشن
فروش جهانی  753میلیون دالر را در گیشه رقم زد.
عــاوه بر این ،انیمیشــن «گربــه چکمهپوش» و
چندین ســریال تلویزیونی نیز تاکنون بر اســاس
مجموعه انیمیشنهای «شرک» ساخته شده است.
انجمن فلم آمریکا ،انیمیشــن «شرک» را به عنوان
یکی از  ۱۰فلــم برتر جهان در ســبک پویانمایی
معرفی کرده است.

نسخه تازه و زنده «کتاب جنگل» هم به دنبال یک فروش
کالن جهانی یک میلیار دالری است .فروش کلی جهانی
فلم ،فعال  900میلیون دالر است.
نمایش عمومی این فلم هم اکنون در ســی و هفت کشور
دنیا ادامه دارد و بزودی ،تعداد بیشتری کشور دنیا به این
جمع می پیوندد.
در حالی که اکران عمومــی «کتاب جنگل» در آمریکای
شــمالی به روزهای پایانی خود می رسد ،کمپانی والت
دیزنی به ادامه نمایش بین المللی آن امیدوار است.
ســینماهای آمریکای شــمالی تا به حال ،فروشی 347
میلیون دالری را برای این کمدی اکشن فانتزی ثبت کرده

«کتاب جنگل» امیدوار کرده اســت .به نوشــته نشریه
اســکرین اینترنشــنال ،دو فلم «زوتوپیا» و «کاپیتان
آمریکا :جنگ داخلی» از محصوالت پرســروصدای این
کمپانی هســتند که توانسته اند رقم فروش یک میلیارد
دالری را رد کنند .اهل فن به طرح این پرسش سخت می
پردازند که آیا کمپانی والت دیزنی می تواند نام ســه فلم
را در فهرســت یک میلیارد دالری های سال  2016خود
ثبت کند یا خیر .نسخه تازه «کتاب جنگل» والت دیزنی،
براساس نســخه انیمیشــنی موفق دهه شصت میالدی
این کمپانی تهیه شــده است .قرار است این نسخه زنده،
صاحب قسمت های تازه هم بشود.

اند .فروش هفتگی فلم در این محل ،به رقم  4میلیون دالر
رسیده است .اما نمایش عمومی بین المللی فلم هم چنان
با موفقیت ادامه دارد .رقم فــروش بین المللی فلم  ،هم
اکنون به  548میلیون دالر رسیده است.
مدیران کمپانی والت دیزنــی امیدوارند نمایش عمومی
فلم در بیش از سی کشور دیگر دنیا در هفته های آینده،
کمک کند تــا رقم فروش کلی جهانــی آن به مرز یک
میلیارد دالر برسد.
تحلیل گران اقتصادی ســینما می گویند موفقیت یک
میلیارد دالری دو فلم دیگر این کمپانی در ســال ،2016
آن ها را بــه موفقیت باالی مالی محصوالت دیگری چون

استیون اســپیلبرگ در پروژه جدید خود سراغ والتر
کرونکیــت خبرنگار سرشــناس آمریکایی حاضر در
جنگ ویتنام رفت .اســتیو اسپیلبرگ در پروژه جدید
خود با مت چارمن نویســنده و مارک پالت تهیهکننده
«پل جاســوسها» همکاری میکند .شرکت فلمسازی
استیون اسپیلبرگ امتیاز ســاخت این فلم با ایدهای
از مت چارمن دربــاره رابطه کرونکیت با جنگ ویتنام
و نقش این خبرنگار در شــکل دادن به افکار عمومی
در مخالفت با جنگ فرسایشــی در ویتنام را به دست
آورده است .اسپیلبرگ و مارک پالت تهیهکنندگان این
اثر سینمایی هســتند .پالت هنوز نوشتن فلمنامه این
اثر ســینمایی را آغاز نکرده است .اسپیلبرگ در حال
حاضر در تدارک ساخت فلم «بازیکن یک آماده» برای
کمپانی برادران وارنر است و پس از آن نیز فلم «ربودن
ادگاردو مورتارا» را با بازی مارک رایلنس جلوی دوربین
خواهد برد .با در نظرگرفتن این موارد هنوز مشــخص
نیســت که اســپیلبرگ در فلم والتر کرونکیت نیز بر
صندلی کارگردانی تکیه میزند یــا خیر.چارمن پس
از فلمنامه «پل جاســوسها» پــس از آن فلمنامهای
با موضوع بمبگذاری در ماراتن بوســتون به نام «روز
میهنپرستان» نوشــت .این فلم با بازی مارک والبرگ
کریسمس اکران میشود.

«مریل استریپ» در آستانه بیستمین نامزدی اسکار جایزه «مارک تواین» به کمدین آمریکایی رسید

«مریل استریپ» بازیگر آمریکایی برای بازی در فلم جدیدش این شانس
را خواهد داشت تا به رکورد  20نامزدی اسکار در شاخه بهترین بازیگری
دست پیدا کند .کمدی -درام انگلیسی «فلورانس فاستر جنکینس» به
کارگردانی «اســتفن فریرز» به احتمال فراوان بیستمین نامزدی اسکار
را برای «مریل اســتریپ» از پرافتخارترین بازیگران تاریخ سینما رقم
خواهد زد ،ضمن این که این فلم بخت مســلم شاخه بهترین بازیگر زن
کمدی -موزیکال جوایز گلدن گلوب نیز خواهد بود.
«اســتریپ» در این فلم در نقش «فلورانس فاستر جنکینس» خواننده
اپراست که بین ســالهای  1912تا  1944فعالیت میکرد و بیشتر برای
نداشــتن مهارت در خواندن مورد تمســخر قرار میگرفت .او که یک
حامی ثروتمند هنر بود به عنوان یک خواننده اپرای پراشتباه با صدایی
نامطلوب به روی صحنه میرفت و آخرین اجرای خود را نیز در ســالن
کنســرت «منهتن» اجرا کرد ،نکته طنز فلم «استفن فریرز» این است
که خود « فلورانس فاستر جنکینس» نمیدانست که چقدر صدایش بد
است!
او که تاکنون همواره برای بازی در نقشهای درام مورد ســتایش قرار
گرفته کمتر توانســته در نقشهای کمدی نیز تحســین منتقدین را
برانگیزد و حاال امیدوارســت با فلم جدیــدش در عرصه کمدی نیز به
موفقیت دست پیدا کند.
وی تاکنون ســه مرتبه برنده جایزه اسکار شده است و پس از «کاترین
هپبورن» با چهار اســکار،بصورت مشترک با «اینگرید برگمن»« ،جک
نیکلســون»« ،والتر برنــان» و «دنیل دیلوئیس» با ســه جایزه جزء

رکوردداران کسب اسکار بازیگری است ،اما آنچه او را از تمام بازیگران
تمام ادوار سینما متمایز میکند کسب  19نامزدی اسکار در جوایز اسکار
است ،رکوردی که به نظر تا سالیان طوالنی دست نیافتنی خواهد بود.
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 بازی با اعداد

جواب سودوکو شماره
2641

2441
2343

سنگ ـ گرسنه ـ جنگ ـ
نجار ـ گنج ـ نهر ـ نهار ـ
هنر ـ جن ـ سن ـ سنا ـ
گران ـ نگار ـ نگاه ـ گناه ـ
انس ـ رنگ ـ رنج ـ سنگر
ـ جان.

 بازی با کلمات

آزارمند ـ احتکار ـ بتکده ـ پرســتو ـ تیر ـ ثروتمند ـ جنگلبان ـ چکامه ـ
خورشید ـ حریت ـ دامنه ـ ذاللت ـ رنگین ـ زرگر ـ ژست ـ سجاد ـ شیدا ـ
صومعه ـ ضمیر ـ طعام ـ ظلمت ـ عدالت ـ غواص ـ فروگذار ـ قصر ـ کاظم ـ
گشنه ـ مهاجر ـ مدنیت ـ نواده ـ ولیکن ـ همیشه ـ یادگار.

بازی بابا اعداد
جواب بازی
 جواب

اعداد

جواب هدف

2119

2354

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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«بیل مــورای» کمدین و نویســنده آمریکایــی به عنوان
نوزدهمین دریافتکننــده جایزه طنز «مارک تواین» انتخاب
شد.
«بیل مورای» بازیگر ،کمدین و نویســنده آمریکایی جایزه
ادبی طنز «مــارک تواین» را روز  23اکتبر در مرکز کندی در
واشنگتن دریافت خواهد کرد.
این بازیگر  65ساله در طول چهار دهه فعالیت هنری خود در
آثار کمدی موفقی چون «شکارچیان روح»« ،روز گراندهاگ»
و «پادوی گلف» حضور یافت و برای بازی در فلم «گمشده در
ترجمه» در سال  2003نامرد جایزه اسکار شد و جوایز گلدن
گلوب و بفتا را به دست آورد.
«دبورا اف .روتــر» رئیس مرکز کنــدی در بیاینهای اعالم
کرد«« :بیل مورای» از زمان اولین اجرایش در شــو یکشنبه
شب که به بیش از ســه دهه پیش بازمیگردد تا به امروز با
نقشهای فراموشنشدنی خود در شخصیتهای متنوع ما را
مجذوب خود کرده است .شــوخطبعی و روحیه باالی او در
طول سالها ،الهامبخش خندههای ما بوده است« .».تینافی»،
ل فرل»،
ل کاسبی»« ،استیو مارتین»«،جورج کارلین»« ،وی 
«بی 
«کارل رینر» و «باب نیوهارت» از جمله برندگان پیشین این
ی فین» هم در
جایزه طنز هستند که همچون خالق «هاکلبر 
دنیای نویسندگی و هم در حوز ه هنرپیشگی فعال بودند.
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میزان

حمل

اتفاقات چند روز گذشته شــما را ناراحت و اندوهگين کرده است،
متأســفانه بايد حقيقت را پذيرفت روزهای آتي را با شــادي آغاز
خواهيد کرد و با موفقيت به پايان خواهيد رساند.

ثور

فوق العاده مثبت اندیش هســتید و احســاس خوبی نسبت به یک
رابطه دوســتی طوالنی دارید و می توانید با اعتماد به نفس جدیدی
که یافتهاید بر تمام موانع پیروز شوید.

جوزا

امروز بايد از تمامي شرايط غيرمعمولي به خوبي استفاده كنيد .تمام
چيزهاي غير معمول برايتان شــانس مي آورد ،تنها كاري كه بايد
بكنيد ،اين است كه از شجاعت خود استفاده كنيد و كارهاي روزمره
را كنار بگذاريد .امشــب بيرون برويد ،فرصتي داريد تا انرژي تان را
تخليه كنيد.

سرطان

امروز روز تفریح و گردش است .ماندن در خانه تنها شما را عصبانی
و خسته می کند .دوســت دارید که با دیگران در ارتباط باشید و با
آنها صحبت کنید .اینطور نیست؟

اسد

اگر ديروز از کار در رفته ايد و عصباني شــديد ،اكنون خودتان را با
احساس پشيماني و ناراحتي مي خوريد هر چه سريع تر عذرخواهي
كنيد ،در غير اين صورت همه روز را با احســاس بدبختي و نفرين
خواهيد گذراند .هرگونه برنامه مسافرت ،كه قب ً
ال تنظيم كرده بوديد
ممكن اســت امروز به تاخير بيافتد و يا دوباره تنظيم شود ،به علت
اين كه هيچ چيز تحت كنترل شما نيست و به نظر مي رسد كه كاري
از دستتان بر نمي آيد.

سنبله

مراقب سالمتی خود هستید اگر چه بعضی ها در این زمینه افراط می
کنند .امروز برای تناســب اندام و سالمتی خودتان پول خرج کنید.
هم چنین دوست دارید غذاهایی با کیفیت باال بخورید.

به نظر می رســد که امروز روز بسیار سختی باشد و شما به زودی
احساس می کنید که ســنگینی همه مسوولیت های جهان روی
شانههای شما گذاشــته شده اســت .انگار هر چیز و هر کسی
میخواهد حال شــما را بگیرد چرا که شما به آنها اجازه می دهید
که هر چه می خواهند در گوش شما بگویند .هم چنین شما مجبور
به رویارویی با شخصی بسیار خشک انعطاف ناپذیر هستید که در
حضور او به شما احساس بچه مکتب بودن دست می دهد.

عقرب

با شــخصی در مورد موضوع خاصی صحبت می کنید .سعی کنید
کلمات را با دقت انتخاب کنید ،در این صورت احساس ناراحتی یا
بدی نمی کنید.

قوس

ممكن اســت امروز احساس كنيد نااميد شده ايد و بخواهيد فقط
در تخت خود بمانيد و فعاليتي نكنيد .قطع ًا روزي هم نيســت كه
به ديگران بخواهيد دلگرمي بدهيد چــون آنها هم در كارها بي
حوصلهاند.

جدی

تعطيالت آخر هفته اوضاع خانه زياد مســاعد نيست .پس بهتر
است وقتتان را با دوستان بگذرانيد .اگر فرزندي داريد ،تمام روز
او را بيرون از خانه ببريد .چون اگر در خانه بمانيد حتم ًا مشاجره
اي پيش مي آيد.

دلو

امروز شخصی که با شما صمیمی است با تغییر عقیده دادن های
بی جهت یا در انتظار نگه داشتن شما کالفه تان می کند .همچنین
انتظار پیش آمدن ســوءتفاهمی در رابطه با پول باشید .بنابراین
سعی کنید درگیر چنین موضوعی نشوید.

حوت

پذیرایی مهمان ممکن است یک جیب پر از پول برای شما خرج
بردارد و آخر هفته شــما تبدیل به کابوس مالی شود .اگر حقیقت ًا
از یک هزینه نمی توانید اجتناب کنید ســعی کنید ارزش آن را
معادل تمام بدبختی های خود قرار دهید.آن را درســت حالجی
کنید و قول بدهید برای دفعه بعدی بهتر آماده باشید.
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«رابرت دنیرو» در فلم جدید
تیم هیل پدربزرگ میشود!

رابرت دنیرو پیشــنهاد بازی در فلم «جنگ با پدربزرگ» را
دریافت کرد و برای نقشآفرینی در این فلم وارد مذاکره شد.
«جنگ با پدربزرگ» محصول تازه شــرکت دایمنشن فلم به
کارگردانی تیم هیل است .این فلم داستان چالشهای همخانه
شدن یک پدربزرگ و نوه است.
در این داســتان نوه با اینکه پدربزرگش را بســیار دوست
دارد ،اما در عین حال عالقهای به همخانه شــدن با او ندارد.
اما پدربزرگ داستان با درگذشت همسرش با نوهاش همخانه
میشود .اینجاست که مرد جوان برای فراری دادن پدربزرگ
نقشههای بسیاری میکشد اما پدربزرگ باتجربه بیدی نیست
که با این بادها بلرزد.
فیلیپ گلســر ،ماروین پیرت و رز موریس تهیهکنندگان این
اثر هســتند .جویی سیراکوس و لیســا آداریو نسخه اولیه
فلمنامه را نوشتند .تام آستل و مت امبر کار ویرایش فلمنامه
را برعهده دارند.
در صورت توافق ،دنیــرو پیش از بازی در «مرد ایرلندی» در
این فلم بازی میکند .دنیرو در «مرد ایرلندی» با جو پشــی و
مارتین اسکورسیزی همکاری میکند.
دنیرو آخرین بار در فلم «دستان سنگی» ظاهر شد« .دستان
سنگی» نخســتین بار در جشنواره فلم کن نمایش داده شد.
تیم هیل کارگردان آمریکایی در کارنامه کاری خود فلمهایی
چون «هاپ» و «آلوین و سنجابها» را دارد.

واکنش جکی چان به فروش
باالی یک فلم در چین

جکی چان بر این گمان اســت که موفقیت فلم «وارکرفت»
شروعی بر افزایش تعداد فلمهای موفق بومی خواهد بود.
«وارکرفت» با هزینهای بالغ بــر  160میلیون دالر با اقتباس
از یک بازی پرطرفدار ساخته شــد .این فلم که در افتتاحیه
آمریکای شمالی اندکی بیش از  24میلیون دالر فروش داشت،
در چین با اســتقبال بینظیر تماشاگران روبهرو شد و در پنج
روز اول  156میلیون دالر فروخت.
جکی چان در جشــنواره فلم شانگهای گفت که موفقیت این
فلم در چین هالیوود را نگران کرده اســت .او در ادامه افزود:
«وارکرفت تنها در دو روز نخســت نمایش بیش از  90میلیون
دالر فروش داشــت .این موضوع آمریکاییها را نگران کرده
است .اگر فلمی بسازیم که در گیشه بیش از یک میلیارد دالر
بفروشــد ،آن زمان تمام کسانی که دنبال آموختن فلمسازی
هستند به جای انگلیسی دنبال آموختن چینی میروند».
براســاس پیشبینی کارشناسان صنعت سینما ،در چند سال
آینده میزان فروش فلمها در سینمای چین از آمریکای شمالی
پیشــی خواهد گرفت .با قدرت گرفتن اقتصاد سینمای چین
در سطح جهان و ســرمایهگذاری کمپانیهای این کشور در
فلمهای بزرگ ،در آیندهای نزدیک چین نقشی موثر در تعیین
مکان و عوامل ساخت فلمها ایفا خواهد کرد .برای نمونه یکی
از سرمایهگذاران اصلی فلم «تبدیلشوندگان :عصر انقراض»
چینی بود .همین امر سبب شد که لی بینگبینگ در این فلم
بازی کند و بخشی از فلم نیز در هانگکانگ فلمبرداری شد.
اکنون دیگر فروش فلم در ســینمای آمریــکا معیار اصلی
موفقیت فلم نیست و چین به تنهایی در برخی اوقات میتواند
جلوی شکست تجاری یک اثر را تاحدودی بگیرد .گاهی حتی
اقبال تماشــاگران به یک فلم در این دو بازار بزرگ سینمای
جهان برخالف یکدیگر اســت .دنباله فلم «حاشیه اقیانوس
آرام» یکی از این موارد اســت کــه در آمریکا فروش پائینی
داشت و در چین با اقبال تماشاگران روبهرو شد.
«حاشیه اقیانوس آرام» و «وارکرفت» هر دو محصول کمپانی
لجندری هســتند .شــرکت چینی دالیان واندا ماه جنوری
کمپانی لجندری را به قیمت  3.5میلیارد دالر خرید.

