یک شنبه  30جوزا 1395

4

June 19 ,2016

فروش رکوردشکن انیمیشن
جدید دیزنی

«در جســتجوی ُدری» میرود تا رکورد پرفروشترین
افتتاحیه یک انیمیشن بلند سینمایی را به نام خود ثبت
کند.
انیمیشن تازۀ پیکسار و دیزنی با صداپیشگی الن دیجنرز
به جای ماهی آبی فراموشکار از پنجشنبه شب در 4305
سالن سینما در آمریکا اکران شد.
«در جستجوی ُدری» تا پایان روز جمعه به فروشی بیشتر
از  50میلیون دالر دســت یافت و رکورد پرفروشترین
افتتاحیه یک انیمیشن بلند سینمایی را به نام خود ثبت
کرد .براساس پیشبینی کارشــناس فروش سینما «در
جستجوی ُدری» تا انتهای تعطیالت پایان هفته به فروشی
بیش از  130میلیون دالر دست پیدا خواهد کرد.
این انیمیشــن دنباله «در جستجوی نمو» است که سال
 2003به ســینما آمد و به فروشی برابر با  936.7میلیون
دالر در سرتاسر جهان دست یافت« .در جستجوی نمو»
داستان ماجراجویی یک دلقکماهی برای یافتن پسرش
ی فراموش کار
نمو اســت .او در این مسیر با یک ماهی آب 
به نام ُدری همراه میشود« .در جستجوی نمو» که برندۀ

جایزه اسکار بهترین انیمیشن بلند شد ،در نخستین پایان
هفته نمایش در آمریکا  70میلیون دالر فروش داشت.
الن دیجنرز و آلبرت بروکس به ترتیب صداپیشــگان
شخصیتهای ُدری و مارلین در انیمیشن «در جستجوی
ُدری» به کارگردانی اندرو اســتنتون هستند .استنتون
کارگردان «در جســتجوی نمو» هم بود .اینبار داستان
برشخصیت ُدری همان ماهی آبی فراموشکار تمرکز دارد
که در اقیانوس دنبال پدر و مادرش میگردد.
هر چند دیزنی رقم دقیق بودجه فلم را اعالم نکرده است
اما انیمیشــنهای پیکسار معموال با بودجهای بین  175تا
 200میلیون دالر ساخته میشوند.
«در جستجوی ُدری» در جلب نظر منتقدان سینمایی هم
موفق عمل کرده و با فروش باالی خود دوباره به گیشــۀ
سینمای آمریکا رونق بخشیده است .در طول چند هفته
گذشــته با اکران فلمهای ناموفقی چــون «وارکرفت»،
«آلیس آنسوی آینه» و تا حدودی «سنگ پشتهای نینجا»
میزان فروش فلمها در ســینمای آمریکا نسبت به مدت
مشابه در سال گذشته افت کرده بود.

کمک ۳۰۰هزار یورویی «دن براون»
به یک کتابخانه

جشنواره فلم ونیز با
«الال لند» افتتاح میشود

فلم موزیکال «ال ال لند» با بازی رایان گاســلینگ و اما
استون هفتادوسومین دوره جشــنواره بینالمللی فلم
ونیز را افتتاح میکند.
دیمین شزل کارگران و نویسنده این درام موزیکال است.
شزل بیشتر برای کارگردانی فلم «شالق »Whiplash /
شناخته میشود.
شــزل این انتخاب را باعث افتخار خود دانست و گفت:
«بیاندازه مشــتاقیم تا فلم خود را برای تماشــاگران
جشنواره ونیز به نمایش بگذاریم».
جیکی سیمونز و جان لجند دیگر بازیگران «ال ال لند»
هستند .ســیمونز برای بازی در «شالق» جایزه اسکار
بهترین بازیگر نقش مکمل مرد را دریافت کرد.
آلبرتو باربرا مدیر جشــنواره ونیز فلم جدید شــزل
شــروعی تازه در ژانر موزیکال دانســت و در توصیف
آن گفت« :ادای احترامــی حیرتانگیز به عصر طالیی
موزیکالهــای آمریکایی از «یک آمریکایی در پاریس»
به کارگردانی وینست مینلی تا «نیویورک ،نیویورک» به
کارگردانی مارتین اسکورسیزی».
این فلم  31اگست در جشــنواره ونیز نخستین نمایش
جهانی خود را تجربه میکند و در بخش رقابتی جشنواره
برای بردن شیر طالیی رقابت خواهد کرد.
«ال ال لند» داســتان رابطه عاشــقانه بازیگر زنی به نام
میا با بازی اما اســتون و یک موزیسن سبک جاز به نام
سباستین با بازی رایان گاسلینگ است.
جشنواره بینالمللی فلم ونیز از  31اگست تا  10سپتمبر
برگزار خواهد شــد .ســم مندس کارگردان سرشناس
بریتانیایی ریاست هیات داوران این جشنواره را برعهده
دارد.

«دن براون» نویسنده مشهور رمانهای «رمز داوینچی»
و «دوزخ» برای دیجیتالی شــد کتابهای منبع الهامش
 ۳۰۰هزار یورو به یک کتابخانه هالندی کمک کرد.
«دن براون» نویســنده آمریکایی که با رمانهای پررمز
و راز «رمز داوینچی»« ،فرشــتگان و شیاطین»« ،نماد
گمشده» و «دوزخ» در دنیا شناخته میشود ،مبلغی ۳۰۰
هزار یورویی ( ۲۳۷هزار پوندی) را به کتابخانه «ریتمن»
آمستردام هدیه کرده تا دستنوشتههای نایاب این مرکز
فرهنگی دیجیتالی شود و در اختیار مردم قرار گیرد.
این کتابخانه هالندی که «فیلسوفیکا هرمتیکا» هم نام
دارد ،مجموعه باارزشــی از دستنوشتهها و نسخههای
آنتیــک دارد کــه الهامبخش «براون» بــرای نگارش
رمانهای پرفروشــش بودهانــد .در کتابخانه «ریتمن»
آمستردام  ۴۶۰۰نسخه دستنویس ،کتابهایی متعلق
به پیش از قرن بیســتم و حدود  ۲۰هزار کتاب چاپشده
پس از سال  ۱۹۰۰که همگی با موضوع کیمیاگری و اسرار
و عرفان نوشته شــدهاند ،نگهداری میشود .به گزارش
گاردین« ،براون» بارها در زمان نگارش «نماد گمشده»
و «دوزخ» بــه منابع غنی این کتابخانــه مراجعه کرده
است .او درباره کمک مالی خود به این پروژه گفت :برای
من افتخار بزرگی است که نقشــی در اقدام مبتکرانه
که موجــب نگهداری کتابهــا و در اختیار عموم قرار
دادنشان میشــود ،ایفا کنم .وی ادامه داد :من همیشه

شــیفته عرفان کهن بودهام و کتابخانه «ریتمن»یکی از
بزرگترین مخازن روی زمین از کتابها و متونی است که
درباره این موضوع نوشته شدهاند.
کتابهــای «براون» در کل بیش از  ۲۰۰میلیون نســخه
فروش داشــتهاند و تاکنــون به  55زبــان برگردانده
شدهاند« .قلع ه دیجیتال» (« ،)۱۹۹۸نقط ه فریب» (،)۲۰۰۱
«فرشتگان و شیاطین» (« ،)۲۰۰۲رمز داوینچی» (،)۲۰۰۳
«نماد گمشــده» ( )۲۰۰۹و «دوزخ» ( )۲۰۱۳از مهمترین
کتابهای این نویسنده هستند که طرفداران بسیاری در
دنیا دارند« .رمز داوینچی» و «فرشتگان و شیاطین» در
سالهای  ۲۰۰۶و  2009مورد اقتباس سینمایی قرار گرفتند
و نقش اصلی آنها را «تام هنکس» ستار ه هالیوودی ایفا
کرد« .دوزخ» جدیدترین رمان پرفروش «براون» است که
فلم برگرفته از آن اواخر سال جاری میالدی به روی پرده
میرود.
«ران هوارد» کارگردان «دوزخ» اســت که فلمنامه آن را
«دیوید کوپ» به همراه «برایان گریزر» براســاس رمان
«براون» به نگارش درآورده اســت .همکاری پیشین این
گروه «رمز داوینچی» بود که در ســال  ۲۰۰۶فروشــی
 ۷۵۸میلیون دالری را کســب کرد .قسمت دوم مجموعه
رمانهای «براون» که «فرشتگان و شیاطین» نام داشت
هم ســال  2009مورد اقتباس قرار گرفت و فروشی ۴۸۶
میلیون دالری را نصیب این گروه فلمسازی کرد

مجری تلویزیونی در کنار
«کوچولوی رئیس»

انتشار فلمی که مایه خجالت «جری
لوئیس» شده است

فلمی که «جری لوئیــس» کمدین معروف همواره تالش
میکرد کسی آن را نبیند در فضای مجاری منتشر شد.
 30دقیقه از فلم «روز ی که دلقلک گریست» به کارگردانی
«جری لوئیس» در حالی در فضای مجازی منتشر شد که
«جری لوئیس» پس از ساخت آن در سال  1972میالدی
به دلیل آن که آن را مایه خجالت میدانســت از اکرانش
جلوگیری کرده بود.
در این فلم که «جری لوئیس» عــاوه بر بازیگری نقش
اصلی ،نویسندگی و کارگردانی ان را بر عهده داشته است
درباره دلقکی آلمانی به نام «هلمن دورک» اســت که در
جریان جنگ جهانــی دوم برای کودکان پیش از ورود به
اتاقهای گاز نمایش اجرا میکند و آنها را سرگرم میکرد.
«لوئیس» درباره این فلم میگوید که از ســاخت این فلم

خجالتزدهشــدم ،اما از این که اجازه ندادم کسی آن را
ببیند خوشحالم .فلم بسیار بسیار بدی بود!!
«هری شــیرر» بازیگر و کمدیــن آمریکایی که یکی از
معدود افرادی است که فلم «روزی که دلقک گریست» را
به صورت کامل دیده اســت در سال  1992در مصاحبهای
با مجله «اسپای» این فلم را آن قدر اشتباه و نابجا معرفی
کرده بود که کسی نمیتواند آن را تصور کند.
چندی پیش تنها نسخه باقیمانده فلم «روزی که دلقک
گریســت» در مجموعه آثار «جری لوئیس» در کتابخانه
کنگره آمریکا پیدا شد اما « راب استون» متصدی بخش
ســینمایی کتابخانه کنگره اعالم کرده بود که این فلم را
حداقل در  10ســال آینده به نمایش نگذارد ،چرا که این
فلم همواره مایه خجالت «جری لوئیس» بوده است.

2122
هـدف

2644

 بازی با اعداد

رابرت دنیرو پیشنهاد بازی در فلم «جنگ با پدرکالن»
را دریافــت کرد و برای نقشآفرینــی در این فلم وارد
مذاکره شــد« .جنگ با پدرکالن» محصول تازه شرکت
دایمنشــن فلم به کارگردانی تیم هیل اســت .این فلم
داستان چالشهای همخانه شــدن یک پدرکالن و نوه
است .در این داســتان نوه با اینکه پدرکالنش را بسیار
دوست دارد ،اما در عین حال عالقهای به همخانه شدن
با او ندارد .اما پدرکالن داستان با درگذشت همسرش با
نوهاش همخانه میشــود .اینجاست که مرد جوان برای
فراری دادن پدرکالن نقشــههای بسیاری میکشد اما
پدرکالن باتجربه بیدی نیست که با این بادها بلرزد.

2356

 بازی با کلمات

آونگ ـ اغوا ـ بهرام ـ پروان ـ تمثیل ـ ثریا ـ چمن ـ جناح ـ حیرت ـ خادم ـ
دادگاه ـ ذکی ـ رضایت ـ زمزم ـ ژیان ـ سیالب ـ صلحدوست ـ ضحاک ـ طریقه
ـ ظاهر ـ عطراگین ـ غیاب ـ فروزنده ـ قناعت ـ کوچولو ـ گردباد ـ لطایف ـ
مهمات ـ نیکو ـ واگون ـ هنرپرور ـ یادگار.
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جواب سودوکو شماره

بازی بابا اعداد
جواب بازی
 جواب

اعداد
2121

2643

2443
2343

نفرت ـ هفت ـ تنه ـ دفتر ـ
نفت ـ ترک ـ نکته ـ تک ـ
تن ـ تره ـ فتنه ـ تکه.

2444

«رابرت دنیرو» در فلم جدید تیم هیل
پدرکالن میشود!

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

جواب هدف

جیمی کیمل مجری سرشــناس تلویزیونی با انیمیشن
کامپیوتری تازه کمپانی دریــم ورکز همکاری می کند.
«کوچولوی رئیس» این روزهــا در مرحله پایانی تولید
قرار دارد.
کیمل صدای خود را به پدر دو کاراکتر اصلی داســتان
قرض می دهد .او اولین بار اســت که با یک انیمیشــن
سینمایی همکاری می کند.
فلم نامه اقتباســی این کمدی اکشــن ماجراجویانه ،با
نگاهی به داستان مصور ماریا فرازی به همین نام نوشته
شده و تام مک گرات کارگردان آن است.
خط اصلی داستان فلم در باره پسر هفت ساله ای است
که به برادر بزرگ ترش حسادت می کند .دلیل حسادت،
توجه ویژه ای اســت که پدر و مادرشان به فرزند بزرگ
تر دارند .روابط خصمانه دو برادر رو به بهبود و همکاری
می رود و این زمانی اســت که آن ها متوجه می شوند
یک آدم بدطینت ،قصد نابود کردن عشق و محبت بین
انسان ها را دارد.
در ایــن راه ،گروهــی از کاراکترهــای جورواجور و
غیرمتعارف به کمک دو برادر می آیند و البته ،پدر و مادر
آن ها هم نقش مهمی در ماجراهای فلم پیدا می کنند.
آلک بالدوین و پاتن اوســوالت به جای دو برادر داستان
فلم صحبت می کنند و اســتیو بوسمی ،صدایش را در
اختیار کاراکتر منفی ماجرا می گذارد.
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میزان

حمل

امروز به جاي اين كه بداخالق باشــيد به ديگران كمك مي كنيد .با
ديگران دور هم جمع مي شويد و تمام مشكالت را فراموش ميكنيد
و همديگر را مي بخشيد .يك جشــن كوچك مي تواند فكر خوبي
باشد.

ثور

اگر احساس می کنید شخصی از مشورت با شما سود می برد نهایت
ســعی تان را بکنید که به او کمک کنید اما سعی کنید قراردادهای
مالی طوالنی مدت زیــادی نبندید و بــه زودی تغییراتی صورت
میگیرد .مسیر کلی زندگی تان در حال تغییر است زیرا در چند روز
آینده خیلی چیزها اصالح می شوند.

جوزا

امــروز توجه خود را معطوف به امور مالــی کنید ،به خصوص اگر
میخواهید که پولتان سودی به شما برساند و شما میتوانید در
آینده تعادلی در حساب های بانکیتان پیدا کنید .با مردم صحبت
کنید و ببینید که کدام یک تجربهای را که شما نیاز دارید ،دارند و
با دقت به آنها گوش کنید.

عقرب

امروز همســرتان نیاز به توجه بیشتری دارد اما در عوض،تصمیم
داریــد بدون توجه به دیگران هر چیــزی را که میخواهید بیان
کنید.تنها چیزی که متوجه میشوند این است که شما فع ً
ال صبور
نیستید .سعی کنید در این زمینه افراط نکنید.

قوس

امروز فعالیت ذهنی و هم چنین جذابیت شما در درجه باالیی قرار
دارند .ذهن شما تشنه تجربه آموزی می باشد و احساس می کنید
جذب مســایل مرموز می شوید .یک نفر که به شما نزدیک است
به شما کمک میکند تا قسمتی جدید از وجودتان را بشناسید.

امروز ذهنتان گســترده است و بسيار مثبت انديش تر هستيد و به
طور كلي روحيه لطيف تــري داريد .آماده ايد تا در رقابت هايي كه
زندگي براي شما تدارك ديده است ،شركت كنيد .اين كار را با لبخند
و سياست انجام مي دهيد.

جدی

با هر کســی مشکلی داشــته اید اکنون آشــتی می کنید .شاید
همسرتان باشد اما ممکن است یک دوست یا اعضای خانواده باشد.
آنها از این که اولین قدم را بردارند خجالت می کشــند اما شــما از
اینکه قدم اول را بردارید خوشحال می شوید.

دلو

سرطان

اسد

هر چقدر تالش میکنید تا نظر یک نفر را عوض کنید کام ً
ال بی فایده
اســت .بهتر است صبر کنید تا خودشــان بفهمند شما درست می
گویید .پافشاری شما تنها وقت تلف کردن است.

سنبله

رئیس و یا همکاران مثل همیشــه برای تان مفید نیستند .شاید هم
بین شما و آن ها سوءتفاهم پیش بیاید و باید سخت کار کنید تا این
اتفاق پیش نیاید .اگر منتظر گرفتن پولی هستید که اخیرا ً کار کرده
اید باید صبور باشید.

اگر به فرزندانتان توجه كنيد آن ها امروز ســرگرم كننده تر از
هميشه خواهند بود .بازي پرانرژي را انجام مي دهيد و از آنجايي
كه به ورزش نياز داريد اين بازي برايتان مناســب مي باشد .الزم
است كه يك روز به خودتان استراحت بدهيد.

میتوانید منتظر مشکالت کوچکی در روابط عاشقانه تان باشید .برنامه
های اجتماعیتان که تحت کنترل شما هستند لغو می شوند یا به عقب
می افتند و عاقالنه اســت که هر چه پیش می آید را آسان بگیرید و
گرنه منجر به احساس اضطراب و ناکامی شما می شود.

حوت

تركيب كار و تفريح با هم هميشــه درســت نيست اما امروز به
جايي دعوت مي شويد كه نمي توانيد به آنجا نرويد .اگر در انتظار
پيشرفتي در حرفه يا زندگي خصوصيتان هستيد ،نااميد خواهيد
شــد ،يا حداقل براي مدت كوتاهي اما در روزهاي آينده روابط
سودمندي خواهيد داشت.
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فیلیپ گلســر ،ماروین پیرت و رز موریس تهیهکنندگان
این اثر هستند .جویی ســیراکوس و لیسا آداریو نسخه
اولیه فلمنامه را نوشتند .تام آستل و مت امبر کار ویرایش
فلمنامه را برعهده دارند.
در صورت توافق ،دنیرو پیش از بازی در «مرد ایرلندی»
در این فلــم بازی میکند .دنیرو در «مرد ایرلندی» با جو
پشــی و مارتین اسکورســیزی همکاری میکند .دنیرو
آخرین بار در فلم «دســتان سنگی» ظاهر شد« .دستان
سنگی» نخستین بار در جشــنواره فلم کن نمایش داده
شد .تیم هیل کارگردان آمریکایی در کارنامه کاری خود
فلمهایی چون «هاپ» و «آلوین و سنجابها» را دارد.

نیکول کیدمن وارد یک
پروژه ماوراءالطبیعی شد

نیکول کیدمن به کالین فارل پیوست تا در فلم جدید یورگوس
النتیموس کارگردان فلم «خرچنگ» جلوی دوربین برود.
به نقل از گاردین ،کیدمن برنده جایزه اسکار در حال مذاکره
اســت تا در یک فلمی با تمرکز بر انتقامجویی ماوراءالطبیعی
در نقش همسر فارل بازیگر ایرلندی ظاهر شود.
«کشتن آهوی مقدس» تریلر روانشناسانهای است که پروژه
بعدی یورگوس النتیموس کارگردان یونانی را تشکیل میدهد.
وی با فلم قبلیاش «خرچنگ» که فلمی طنز و نخستین فلم
انگلیسی زبانش بود ،توجه زیادی را به خود جلب کرد .فلم او
در جشنواره کن به نمایش درآمد و جایزه ویژه هیات داوران
جشنواره کن را دریافت کرد.
ایــن کارگردان مثل فلم قبلی ،از نویســندگان فلمنامه فلم
جدید نیز هســت .او همراه افتیمیس فیلیپو فلمنامه «کشتن
آهوی مقدس» را نوشته است.
کیدمن قرار است نقش همسر شخصیتی را بازی کند که فارل
در نقش او ظاهر میشود .همسر او جراحی است که نوجوانی
را وارد خانوادهاش کرده و وقتی با رفتارهای گناهآلود او روبه
رو میشود ،قصد دارد با نثار قربانی ،همه چیز را درست کند.
گفته شــده این فلم از عناصر ماوراءالطبیعی نیز بهره خواهد
برد.
«خرچنگ» کــه ماه پیش در آمریکا به نمایش درآمد با اقبال
زیادی روبه رو شــد و بیش از  ۵میلیون دالر فروش کرد .این
فلم ســال پیش نقدهای زیادی در جشنواره فلم کن دریافت
کرده بود .کالین فارل ،ریچل وایس و جان سی.رایلی بازیگران
این فلم بودند.
النتیموس آماده می شــود تا ساخت «مورد عالقه» یک درام
چندقســمتی را نیز با بازی اولیویا کالمن ،اما استون و ریچل
وایز شروع کند که داستانش بر ملکه آن در اواخر قرن هفدهم
متمرکز است .کیدمن به تازگی با فلم «راز چشمهایشان» در
کنار جولیا رابرتز و چیوتل اجیوفور نقشآفرینی کرده است.
او با کالین فرث و جود الو نیز در یک زندگینامه ادبی با عنوان
«نابغه» بازی کرده است .اواخر امسال نیز او در کنار دیو پاتل
در فلم «لیون» و با اله فانینــگ در فلمی با عنوان «چطور با
دخترها در مهمانیها حرف بزنیم» راهی سینماها میشود.

نویسنده «باشگاه مشتزنی»
کتاب رنگآمیزی
چاپ میکند

«چاک پاالنیک» نویســنده رمان «باشــگاه مشتزنی» که
اقتباس سینمایی آن جزو آثار موفق «دیوید فینچر» محسوب
میشود ،کتاب رنگآمیزی برای بزرگساالن منتشر میکند.
طی سالهای اخیر بازار کتابهای رنگآمیزی برای گروه سنی
بزرگســال رونق گرفته و در همین راستا خبر رسیده «چاک
پاالنیک» که رمان «باشگاه مشتزنی» او شهرت فراوانی دارد،
به زودی کتابی را در این زمینه روانه بازار میکند.
«طعمه :قصههای غیرمتعارف بــرای رنگآمیزی» نام کتاب
رنگآمیزی «پاالنیک» است که پاییز امسال از سوی انتشارات
«دارک هورس» به چاپ میرسد .این کتاب دربردارنده هشت
ن وحشــتزا و عجیب و غریب اســت که با شیوهای
داستا 
متفاوت از ژانرهای تعریفشده ،به تصویر کشیده شدهاند.
داستانهای «پاالنیک» با قلم تصویرگرانی چون «لی برمژو»،
«دانکن فگــردو» و «جوئل جونز» جان گرفتهاند .تصویرگری
هر یک از داستانهای «طعمه» به یک هنرمند سپرده شده و
در کل  ۵۰تصویر برای رنگآمیزی در این کتاب گنجانده شده
اســت .به گزارش هالیوود ریپورتر« ،پاالنیک» سال گذشته
پس از یک وقفه  ۱۹ساله ،جلد دوم «باشگاه مشتزنی» رمان
مجبوبش را منتشــر کرد .جلد اول این کتاب در سال ۱۹۹۹
توسط «دیوید فینچر» فلمساز مطرح روانه پرده نقرهای شد.

