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شكارچيان روح وارد
دنياي انيميشن مي شوند

مجموعه های جدید ،همراه فلم هایی منتشر می شوند
که قرار اســت طی چند سال آینده روی پرده بزرگ به
نمایش دربیایند .اســتودیوی سونی پیکچرز انیمیشن
(اس پی ای) اعالم کرد که در حال ساخت دو مجموعه
انیمیشــن جدید بر پایه «شــکارچیان روح» و «هتل
ترانسیلوانیا» است .کریستین بلسون رییس اس پی ای
در بیانیه ای گفت« :ما داریم درجه پروژه های تولیدی
مان را باال می بریم و در عین حال محیطی را خلق می
کنیم که در آن بهترین اســتعدادها می توانند رشــد
کنند .هدف ما این اســت که با مجموعه ای گسترده و
خاص حضورمان در پس زمینه انیمیشن را بزرگتر کنیم
و استراتژی مان برای دسترسی به این امر این است که
بگذاریم هنرمندان نیروهای خالق فلم ها باشند».
سریال هتل ترنسیلوانیا قرار است در سال  ۲۰۱۷روی
آنتن برود .این ســریال تلویزیونــی که در همکاری با
ُکروس انترتینمنت نلوانا تهیه می شــود ،روی دوران
نوجوانی میویس ،دختر دراکوال و دوستانش تمرکز می
کند .این ســریال از شبکه جهانی دیزنی پخش خواهد
شد« .هتل ترانســیلوانیا  »۳که دنباله پرده بزرگ فلم
اصلی سال  ۲۰۱۲اســت هم روز بیست و یکم سپتمبر
 ۲۰۱۸اکران خواهد شــد .سریال «شــکارچیان روح:
نیروی ماورایی» هم دنیای ســینمایی شکارچیان روح
را گسترش می دهد و روی نسلی جدید از شکارچیان
روح در سال  ۲۰۵۰تمرکز می کند که ارواح سراسر دنیا
را بــا کمک تیم های محلی جمع آوری می کنند .ایوان
رایتمن و کمپانی تهیه اش یعنی گوست ُکر مسئولیت
هدایت خالقانه این پروژه سونی پیکچرز انیمیشن را بر
عهده دارند .انتظار می رود این ســریال در سال ۲۰۱۸
روی آنتن برود .از فلم های دیگر آینده اس پی ای هم
می توان به برداشت انیمیشن فیل لرد و کریستوفر میلر
از «اسپایدرمن» اشاره کرد که تایید شده روز بیست و
یکم دسامبر  ۲۰۱۸اکران خواهد شد.

نویسنده آفریقایی
درگذشت

«آدام اسمال» نویسنده و شــاعر آفریقای جنوبی که
رهبر جنبش «بیداری ســیاه» بود ،درگذشت« .تایمز
الیو» نوشت« :آدام اســمال» نویسنده ،شاعر و چهره
آکادمیک آفریقای جنوبی در ســن  ۷۹سالگی پس از
انجام یک عمل جراحی درگذشــت .او که در کارهایش
به مفاهیمی چون فقر ،غربت و محرومیت سیاهپوستان
آفریقای جنوبی در زمــان آپارتاید میپرداخت ،رهبر
جنبش آگاهیبخش «بیداری ســیاه» بود .اسمال زبان
آفریقایی (آفریکانــس) را در آثارش به کار میگرفت؛
زبانــی که با ادبیات ســتمدیدهها و امیــد به آزادی
هممعناست .او که سالها حواشی مختلفی را به خاطر
مورد توجه درخور قرار نگرفتن پشت سر گذاشت ،سال
 ۲۰۰۹مدالی را از ســوی آکادمی هنر و علوم آفریقای
جنوبی دریافت کرد .این نویســنده یکی از چهرههای
دانشگاهی کشورش به حســاب میآمد و دانشجویان
بسیاری را در رشتههای فلسفه و علوم اجتماعی تربیت
کرد« .آدام اســمال» را به عنوان آشتیدهنده سیاه و
سفیدپوستانی که از زبان آفریقایی استفاده میکنند،
میشناسند.

پاولوکوئیلوآثارشرابهبامیانمیفرستد
صابر حسینی در گفتوگو با سالموطندار میگوید که از
شنیدن این خبر خوشحال اســت و از این که روزبهروز
توجه نویســندهگان و فرهنگدوســتان به کارش زیاد
میشود ،به آینده بیشتر امید پیدا میکند .او از کاربران
صفحات اجتماعی میخواهد تا پــل ارتباطی میان او و
پاولو کوئیلو شده و همکاری کنند تا این کتابها به بامیان
انتقال یابد.
کتابخانۀ سیار حســینی در ابتدا حدود  200جلد کتاب
شامل شــعر ،داستان و نقاشی داشــت که اکنون شمار
ایــن کتابها افزایش یافته اســت .او این کتابها را در
صندوقچۀ کوچکی بر زین بایسکل گذاشته و آنها را به
بیشتر از  11منطقۀ بامیان انتقال میدهد.

آقای حسینی با همکاری فرهنگیان کشور اکنون توانسته
حدود  5کتابخانه را در مناطق شهیدان ،مرکز بامیان و
ولسوالی یکولنگ این والیت نیز ایجاد کند.
حسینی میافزاید ،با توجه به دستاوردهایی که او در این
مدت در والیت بامیان داشــته است ،حاال به درخواست
شهروندان ،فعالیت کتابخانۀ سیارش را به دیگر شهرها
و روستاهای افغانستان نیز گسترش میدهد.
حســینی به این باور است که بیســوادی ،پایینبودن
فرهنگ و عدم همدیگرپذیری و کتابخوانی عامل اصلی
نفاق و بدبختی در افغانستان است و علم و آگاهی یگانه
وسیلهییست که افغانستان را به عنوان کشوری با چهرۀ
متفاوت به جهانیان ثابت کرده میتواند(.وطندار)

صابر حســینی حدود نه ماه پیش دســت به ایجاد یک
کتابخانۀ کوچک ســیار در بامیــان زد و کتابها را با
بایسکل اش به کودکان و نوجوانان این والیت میرساند.
اکنون پاولو کوئیلو ،یکی از مشــهورترین نویسندهگان
جهان در صفحۀ تویتــرش از کاربران صفحات اجتماعی
خواسته است تا در رساندن تمام مجموعۀ کتابهایش به
این کتابخانۀ سیار کمک کنند.
نوشتههای کوئیلو عمدت ًا عامهپسند اند و از جمله آثار
مشهور این نویسنده میتوان به «کیمیاگر»« ،خاطرات
یک مغ»« ،پدران ،فرزندان و نوهها» و «ورونیکا تصمیم
میگیرد بمیرد» اشــاره کرد .آثار پاولــو به  56زبان
ترجمه شده و در بیش از  150کشور جهان منتشر شده
است.
کوئیلو و همسرش کریســتینا اویتیسیکا اوقات خود را
بین اروپا و ریو دو ژانیروی برازیل میگذرانند .او صاحب
نهادی به نام خودش است که برای کودکان و افراد مسن
کمک مالی میکند .این نویسنده در سپتمبر  ۲۰۰۷توسط
سازمان ملل متحد پیامآور صلح نامیده شد.

سومین قسمت انیمیشن کمپیوتری «هتل ترانسیلوانیا»
هم ساخته می شود .واحد انیمیشن سازی شرکت سونی،
رسما خبر تولید این فلم را اعالم کرد.
تازه ترین قســمت ایــن مجموعه فلم کمدی اکشــن
خانوادگی ،برای نمایش عمومی در  21سپتمبر سال 2018
آماده می شود.
تهیه کنندگان این انیمیشن کمپیوتری ،اطالعاتی در باره
داستان آن و ماجراجویی های تازه کاراکترهای بانمک و
عجیب و غریب آن در اختیار رسانه های گروهی نگذاشته
اند.
یک جوان ماچراجو و تعدادی موجود خون آشام که از آدم
ها متنفر هستند ،شخصیت های اصلی این مجموعه فلم

جواب سودوکو شماره
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 بازی با کلمات

آذرـ اکتشافات ـ بتکده ـ پارک ـ تحمیل ـ ثاقب ـ جویا ـ چابکدست ـ حیله گر
ـ خیاالتی ـ دل آسا ـ ذوزنقه ـ رضایت ـ زانو ـ ژولیدن ـ سربلند ـ شکافتن ـ
صنوبر ـ ضریب ـ طواف ـ ظرافت ـ عقوبت ـ غیاث ـ فریادرس ـ قصیده ـ کثرت
ـ گوسفند ـ الغر ـ مغایرت ـ نفس ـ واژگان ـ هدیه ـ یلدا.
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2450
2343

می ـ شیخ ـ خیام ـ خیر
ـ خیره ـ خیار ـ رای ـ یار
ـ ریا ـ ریش ـ شیر ـ شی
ـ ریشه ـ مریخ ـ خمیر ـ
مــری ـ امیر ـ ماهی ـ یخ
ـ مایه.

2451

آدام سندلر برای ســومین بار ،به جای شخصیت جوان
و ماجراجوی داســتان صحبت می کند .او یکی از تهیه
کنندگان «هتل ترانسیلوانیا» هم هست.
به نوشــته هالیوود ریپورتر ،بازیگران دیگری مثل سلنا
گومز ،کوین جیمز و اندی ســامبرگ هم صدای خود را به
سه کاراکتر مهم دیگر داستان قرض می دهند.
قسمت اول این انیمیشــن کمپیوتری سال  2012به روی
پرده سینماهای جهان رفت .استقبال باالی تماشگران از
فلم ،راه را برای تولید قسمت دوم در سال  2015باز کرد.
این فلم ها در ســطح جهانی نزدیک  835میلیون دالر
فروش کردند و تبدیل به یکی از کارهای موفق شــرکت
فلم سازی سونی شدند.

کلمات زیر را در جدول پیدا کنید و دور آن خط بکشید
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جواب هدف

موفق و پرفروش را تشکیل می دهند.
در داستان قسمت اول ،این جوان سر از هتلی درمی آورد
که یک کنت خون آشــام مدیر آن است .دختر این هتل
دار ،به جوان دل بسته و با او ازدواج می کند.
شــرکت فلم سازی ســونی توانســته رضایت گنادی
تارتاکوفسکی را برای کارگردانی قسمت سوم فلم جلب
کند .او کارگردان دو قسمت قبلی این مجموعه فلم بوده
است.
تارتاکوفسکی سال قبل اعالم کرد عالقه ای به کارگردانی
قســمت دیگری از این مجموعه انیمیشن موفق خود را
ندارد و تهیه کننــدگان آن ،باید به دنبال یک کارگردان
تازه بگردند.

 بازی با اعداد

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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حمل

شما چند روز پیش با پدرتان کمی ناراحتی کرده بودید اما االن شما
باید رفته از پدرتان معــذرت خواهی کنید ،و در ضمن این را به یاد
بسپارید که هیچ وقت فکر های بیهوده به سرتان نزند و درسهایتان
را ادامه بدهید ،سفر به خارج آیندۀ خوبی ندارد.

ثور

اکنون متوجه رفتار بی ادبانه یک نفر می شــوید .بهتر است با وی
به آرامی و منطقی رفتــار کنید .مجددا ً به همدیگر قول می دهید و
دوباره با هم عهد می بندید و به تمایالت احساسی تان می رسید.

جوزا

سعي مي كنيد زودتر از هميشه برويد خانه ،زيرا مي خواهيد در كنار
همسرتان باشيد .در حال حاضر بدون شك احساساتتان باال رفته
اســت و مي توانيد باوفاترين و دوست داشتني ترين همسر باشيد.
امشب مي توانيد براي كســاني كه برايتان مهم هستند سورپرايز
درست كنيد.

سرطان

ایده فوق العاده ای به ذهن تان خطور می کند .اگر مشــغول انجام
کاری هستید سعی کنید آن ایده را فراموش نکنید تا بعدا ً به خوبی
در موردش فکر کنید.

اسد

جناب شير! همه مي دانند كه شــما قلب بزرگي داريد ،و امروز اين
امر واضح تر است .شما در حالتي هستيد كه بسار سخاوتمنديد و با
خوشحالي و رضايت از خودتان مي گذريد تا به ديگران كمك كنيد .ا

سنبله

امروز رفتار عالی و صمیمی دارید .اگر می خواهید کسی نظراتتان
را بپذیرد اکنون زمان خوبی برای تاثیر گذاشــتن بر آن هاست .اگر
می خواهید کســی را به خود جذب کنید ،سعی کنید بهترین ظاهر
را داشته باشید.

یک بار دیگر شما روحیه ای خوش مشرب و اجتماعی پیدا کردهاید
و می خواهید هر جایی که می روید مانند خورشید بدرخشید .اگر
می توانید که انتخاب کنید که وقت تان را با چه کســی بگذارنید،
مایل به کسانی هستید که کمی غیرمعمول ،چند ملیتی ویا بسیار
با فرهنگ اند.

عقرب

امروز می توانید نقشــه های بزرگ بکشید .از آن جایی که اعتماد
به نفس باالیی دارید هر چه قدر نقشــه هایتان بزرگتر باشد بهتر
است .حتی ایده های که قب ً
ال بی اهمیت بودند اکنون اهمیت زیادی
پیدا می کنند.

قوس

اين زمان عالي براي اين است كه بدنبال آنچه مي خواهيد برويد
چون به نظر مي رســد در حال حاضر مانعي در كار نيست .گرچه
شما به كســي يا چيزي پشــت نمي كنيد ،ولي در حال حاضر
بهتر است فقط بدنبال خواســته هاي خود باشيد حتي اگر كمي
خودخواهانه به نظر مي رسد.

جدی

امروز شخصي نياز دارد كه رهبر و مسئول فعاليت ها باشد و اگرنه
روزتان را خراب مي كند .اگر تصميم گرفتيد كه اين نقش را به وي
واگذار كنيد ،چنانچه برنامه ها مطابق ميلتان نبود ،ايراد نگيريد.

دلو

ستارهها به شما چراغ سبز نشــان ميدهند كه براي خود جشن
بگيريد .يــك چيز غير عادي برنامهريزي كنيد و يك آدم خاص را
دعوت كنيد كه به شــما بپيوندد .اگر آن شخص نميدانست تا به
حال ،بزودي تشخيص ميدهد كه شما آدمي نيستيد كه اسير يك
زندگي معمولي باشيد.

حوت

کارل اوربان بازیگر و تهیه کننده نســخه دوباره سازی
شده «قاضی درد» ،اعالم کرد قسمت دوم آن هیچ وقت
در دستور کار تولید قرار نخواهد گرفت .این بازیگر 44
ســاله نیوزیلندی تبار صحبت تازه اش را پس از پخش
شایعاتی در باب تولید قســمت دوم ،به زبان آورد .به
گفته اوربان «:متاســفانه قسمت تازه ای از این اکشن
آینده نگرانه ساخته نمی شود .چند گزینه در این رابطه
مطرح شــد .اما هیچ یک مورد تائید قرار نگرفت ».از
سال  2012که نســخه دوباره سازی شده «قاضی درد»
به روی پرده ســینماها رفت ،بحث تولید قسمت های
بعدی آن در رســانه های گروهی مطرح شــد .این در
حالی بود که نســخه دوباره سازی شده فلم ،در جدول
گیشه نمایش سینماهای آمریکا و بقیه کشورهای دنیا
شکست سخت تجاری خورد .استقبال کم تماشاگران از
این اکشن دلهره آور ،تحلیل گران اقتصادی سینما را به
این نتیجه گیری رساند که تهیه کنندگان فلم ،قسمت
تازه ای از آن را تولید نخواهند کرد .با وجود این ،کارل
اوربان و برخی از طرفداران فلم امیدوار بودند کمپانی
پارامونت ،آن را تبدیل به یک مجموعه فلم دنباله دار
ســینمایی کند .گفت و گوی تازه اوربان حکایت از آن
می کند که خود او هم باالخره پذیرفته که نسخه تازه
«قاضی درد» آینده ای ندارد و به قفسه بایگانی سپرده
شده است .به نوشته نشریه اسکرین اینترنشنال ،این
نسخه در سطح جهانی فروش پائین  41میلیون دالری را
تجربه کرد 14 .میلیون دالر از این رقم ،سهم سینماهای
آمریکای شمالی بود.

یک بار دیگر تجلیل از
آل پاچینو

ماجراجویی های تازه در«هتل ترانسیلوانیا»

2129
هـدف

2651

«قاضی درد» دنباله ای
ندارد

مراقب پول نقد خود باشــید یعنی تشــخیص دهید که شما و
خانوادهتان برای هر چیــز گرانی پول به اندازه کافی دارید اما له
زده اید و در حد فکرتان خرید کرده اید و اولین چیزی را نخریده
اید بلکه بهترین را خریده اید.
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آل پاچینو ،گروه ایگلز ،جیمز تیلور از جمله چهرههایی
هستند که امسال توسط مرکز کندی مورد تجلیل قرار
میگیرند.به نقل از آسوشیتدپرس ،مرکز کندی که هر
سال از شماری از چهرههای تاثیرگذار فرهنگی و هنری
تجلیل میکند امســال آل پاچینو بازیگر سرشناس،
گروه راک ایگلز ،مارتا آرگریچ پیانســیت ارجنتینی،
میویس استپلز خواننده گاســپل و بلوز و جیمز تیلور
ترانهسرا و خواننده را به دلیل تاثیرگذاری در فرهنگ
آمریکا مورد تجلیل قرار میدهد.
این موفقیت برای گروه ایگلز که سال پیش در فهرست
تقدیر این مرکز قرار داشت اندکی غمانگیز است زیرا
این گروه ســال پیش از آنجا کــه خواننده گروه گلن
فری حال مساعدی نداشــت از شرکت در این مراسم
خودداری کردند و او ســرانجام ماه ژانویه و حدود یک
ماه پس از برگزاری این مراسم ،درگذشت.
برای آل پاچینو بازیگر ســه گانه «پدر خوانده» که به
عنوان یکــی از بزرگترین بازیگــران آمریکا و جهان
شــناخته میشــود این افتخار بزرگی است .شماری
از بازیگران سرشــناس هم نســل او که در دهه ۱۹۷۰
مطرح شدند از جمله وارن بیتی ،رابرت دنیرو ،داستین
هافمن ،جک نیکلســون و رابرت ردفورد پیشــتر با
دریافت این جایزه تقدیر شدهاند .دبورا راتر رییس دو
ســال اخیر مرکز کندی گفت نمیتواند بفهمد چرا آل
پاچینو پیشتر در این فهرست جای نگرفته است.

«چهره دیگر» مارگارت
اتوود در تلویزیون

«ســارا پُلی» که زمانی بازیگر سریال «بچههای جزیره» بود،
رمان «چهره دیگر» (گریس دیگر) مارگارت اتوود را در قالب
مینیسریال تلویزیونی عرضه میکند.
رمان «گریس دیگر» که در ایران با عنوان «چهره دیگر» هم
ترجمه شــده،یکی از آثار جنایی «مارگارت اتوود» نویسنده
مشهور کانادایی است که به زودی راهی تلویزیون میشود.
«ســارا پُلی» بازیگر کانادایی کــه در نوجوانی نقش اصلی
ســریال «قصههای جزیره» را ایفا میکرد ،اکنون کارگردان
و فلمنامهنویس شــده و این پروژه را به دست گرفته است.
همچنین «مری هارون» کارگــردان فلم «روانی آمریکایی»،
این فلمساز جوان را در ساخت این مینیسریال ششقسمتی
همراهی میکند.
بر اســاس گزارش گاردین« ،پلی» اخیرا فلم مســتندی را با
عنوان «قصههایی که میگوییم» عرضه کرده و در این پروژه
به عنوان فلمنامهنویس و کارگردان ظاهر میشود.
داستان رمان ســال « ۱۹۹۶اتوود» درباره یک مهاجر جوان
ایرلنــدی به نام «گریس مارکس» اســت کــه در یک خانه
اعیانی در کانادا خدمتکار میشــود و به همراه یکی دیگر از
مســتخدمین به قتل مالک خانه محکوم میشود« .مارکس»
پس از  ۳۰ســال از جرم خود تبرئه میشــود اما همدستش
اعدام میشــود .بیشتر داســتان این کتاب طی سال ۱۸۵۹
اتفاق میافتد.
این دومین اثر «اتوود» اســت که طی چنــد ماه اخیر مورد
اقتباس تلویزیونی قرار میگیرد؛  ســریال برگرفته از کتاب
«قصه ندیمه» او از سال  ۲۰۱۷به روی آنتن میرود و «الیزابت
ماس» نقش اصلی آن را ایفا میکند.

جودی دنچ در نقش ملکه
ویکتوریا

جودی دنچ بازیگر کهنه کار ســینمای انگلستان در فلم تازه
اش «ویکتوریا و عبدل» ،یک بار دیگر در نقش ملکه ویکتوریا
ایفای نقش می کند.
این درام دوره ای تاریخی را استفن فریرز فلم ساز غیرمتعارف
ســینما کارگردانی می کند .کلید فلم برداری فلم ،ماه آینده
زده می شود.
داستان این درام تاریخی براساس یک ماجرای واقعی نوشته
شده و دوستی پیش بینی نشده ملکه ویکتوریا با عبدل کریم
یک کارمند معمولی هندی را به تصویر می کشد.
فلم نامه اقتباسی «ویکتوریا و عبدل» را لی هال با نگاهی به
نوول شرابانی باسو به همین نام نوشته و ماجراهای آن ،مربوط
به سال های پایانی زندگی ملکه ویکتوریا است.
این داستان در ســال  1887اتفاق افتاد .عبدل کریم هندی
با ســفر به انگلستان ،ملکه انگلســتان را در یک سفر مهم
همراهی کرد و به صورت یکی از دوستان صمیمی او درآمد.
تاثیر این دوســتی ،تغییر نگاه ملکه به دنیا بود .اهل سیاست
عقیده دارند ملکه پس از آشنایی با این کارمند هندی ،بسیار
مهربان تر و خصوصیات انسانی او برجسته تر شد.
به نوشــته امپایر آنالین« ،ویکتوریــا و عبدل» برای نمایش
عمومی در بهار ســال آینده میالدی آماده می شود .شرکت
مستقل فلم سازی فوکوس پیکچرز و کمپانی یونیورسال تهیه
کننده آن هستند.
جودی دنچ قبل از این در ســال  1997در فلم «خانم براون»
نقش ملکه ویکتوریا را بازی کــرد .این درام تاریخی را جان
مدن کارگردانــی کرد .بازی در این فلم ،دنچ را نامزد دریافت
جایزه بهترین بازیگر مراســم های بفتا و اســکار کرد .اما او
جایزه اسکار خود را یک سال بعد برای حضور در «شکسپیر
عاشــق» گرفت .دنچ در این درام دوره ای تاریخی در نقش
ملکه الیزابت ظاهر شــد! اکادمی اسکار جایزه بهترین بازیگر
نقش مکمل خود را به این بازیگر داد.

