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«سلطان»  300کروری بالیوودی

«سلطان» سلمان خان در آســتانه  300کروری شدن
است و تحلیل گران اقتصادی ســینما می پرسند ،می
تواند رکورد «پی کی» را بشکند یا خیر.
این درام ورزشــی تا به امروز به فروشــی  270کروری
دست پیدا کرده و اهل فن عقیده دارد ،تا چند روز دیگر
 300کروری خواهد شد.
اما خود ســلمان خان چشــم انتظار یک فروش 345
کروری برای آن است ،تا رکورد پر فروش ترین فلم کل
تاریخ سینمای هند را بزند.
در حال حاضر ،تحلیل گران اقتصادی سینما در هند به
دسته تقسیم شــده اند .یک دسته می گوید «سلطان»
موفق به رکوردشــکنی تازه ای در جدول گیشه نمایش
سینماهای هند خواهد شد.
دسته دوم اما اعتقاد دارد فلم تازه سلمان خان ،توانایی
و امکان دســت یافتن به فروشی  345را ندارد و در حد
 300کرور متوقف خواهد ماند.
به نوشته ســایت ایندیا اف ام ،تا به امروز درام علمی

تخیلی «پی کی» عامر خــان ،پرفروش ترین محصول
سینمایی کل تاریخ سینمای هند است.
این فلم که در هفته آخر ماه دسمبر سال  2014به روی
پرده سینماهای هند رفت ،توانست به رقم فروش کالن
و دور از تصور 341کروری دست پیدا کند.
به جز این فلم ،تنها «داداش جان باجرانجی» ســلمان
خان توانسته با فروشی  326کروری ،لقب یک فلم 300
کروری را بگیرد.
هر  100کرور هند ،حدود  16میلیون دالر است .در هند
هر فلمی باالی  100کرور فــروش کند ،لقب یک بالک
باستر را می گیرد.
«ســلطان» همزمان با جشن ها و تعطیالت عید فطر در
هند به روی پرده ســینماها رفت .اهل فن قبل از اکران
عمومی فلم ،پیش بینی موفقیــت کالن مالی برای آن
کردند.ســلمان خان در این درام خانوادگی ورزشی ،در
نقش یک کشــتی گیر محلی ظاهر شد که موفق به راه
یابی در مسابقات حرفه ای کشوری می شود.

یک روز مرخصی به هندیها برای
تماشای فلم سوپراستار  65ساله

برخی صاحبان کســبوکار در جنوب هندوســتان به
کارکنان خود یک روز مرخصی دادند تا در روز افتتاحیه به
تماشای فلم راجینیکانت سوپراستار تامیل سینما بروند.
این مرخصی اقدامی پیشگیرانه برای مقابله با کارمندانی
اســت که با هدف تماشای فلم برای حاضر نشدن سرکار
بهانههای مختلفی فراهــم میکنند« .کابالی» فلم جدید
راجینیکانت ستاره تامیل سینمای هندوستان قرار است
در  12هزار ســینما نمایش داده شود .راجینیکانت یکی
از پردرآمدترین بازیگران آســیا و یکی از پولسازترین
هنرپیشهها در هندوستان اســت .جدیدترین فلم این
ســتاره یک درام گنگستری اســت که از روز جمعه 22
جوالی اکران خواهد شــد .این سوپراســتار  65ساله تا

شبکه «بیبیسی» از ســاخت سریالی جدید براساس
رمان معروف «بینوایان» نوشتهی «ویکتور هوگو» خبر
داد.
«اندرو دیویــس» فلمنامهنویس برنــده جایزه بفتا که
پیش از این نگارش فلمنامه اقتباســی سریال «جنگ و
صلح» براساس رمانی نوشته «لئو تولستوی» را برعهده
داشت ،نویســندگی و کارگردانی سریال جدید و شش
قسمتی شبکه «بیبیسی» را براساس رمان «بینوایان»
برعهده خواهد داشت.رمان «بینوایان» که در سال ۱۹۸۲
منتشر شده تا کنون دستمایه ساخت فلمها ،سریالها
و همچنین نمایشهای موزیکال فراوانی شــده است؛
اما براســاس اعالم «اندرو دیویس» نسخههای نمایشی
موزیکال این رمان فقط ارائهدهنده بخشــی از داستان

اصلی است« .اندرو دیویس» که نویسنده سریال معروف
«خانه پوشالی» نیز است ،گفت از اینکه این فرصت را
یافته که عدالت واقعی را درباره رمان نوشــته «ویکتور
هوگو» اجرا کند ،بسیار هیجانزده است.
«هروی وینستون» که توزیع این سریال تلویزونی را در
آمریکا و چین برعهده دارد نیز گفت :این سریال کامال با
اقتباسهای نمایشی موزیکال از این رمان متفاوت است
و این درام قدرتمند و جدی ،با موضوعات حال حاضر در
جهان نیز مرتبط خواهد بود.
شبکه «بیبیســی» در ســال  ۱۹۶۷نیز یک سریال
اقتباسی از رمان «بینوایان» را روی آنتن برد که در آن
«فرانک فینالی» در نقش «ژان والژان» شخصیت اصلی
داستان بازی میکرد.

کمک ویژهی بنیاد «دیکاپریو» برای
حفاظت از سیاره زمین

«لئوناردو دیکاپریو» بازیگر برنده اسکار هالیوودی در
یک حراجی خیریه ،چندین میلیون دالر برای حفاظت از
محیط زیست سیاره زمین سرمایه جمع کرد.
«لئونــاردو دیکاپریو» بازیگر و فعال محیط زیســت
آمریکایی در سومین حراجی ســاالنه و خیریه که این
هفته برگزار شد ،توانســت مبلغ  45میلیون دالر برای
کمک بــه حفاظت از زمین در مقابــل گرمای جهانی و
بحرانهای زیست محیطی جمعآوری کند.
بر اســاس اعالم ورایتی ،در این مراسم که در فرانسه
و توســط «لئوناردو دی کاپریو» موسس و رئیس بنیاد
«دیکاپریو» برگزار شــد ،مجموعهای از لوازم شخصی
متعلق به این بازیگر آمریکایی بــه همراه مجموعهای
ارزشــمند از آثار هنری به حراج گذاشته شد و از جمله
مهمترین میهمانان این حراجی خیریه میتوان به «کیت
هادســون»« ،ادوارد نورتون»« ،آرنولد شــوارتزنگر»،
«کوین اسپیســی»« ،کیت بالنچت»« ،ماریو کوتیالر»،
«رابرت دنیرو»« ،پنهلوپه کروز»« ،اسکارلت یوهانسن»
و «چارلیز ترون» اشاره کرد.
«لئونــاردو دیکاپریو» پس از موفقیت فلم ســینمایی
«تایتانیک» ،در ســال  1998یعنی زمانی که  24ســال
داشــت ،بنیاد «لئوناردو دیکاپریــو» را برای حمایت
از محیط زیســت راهاندازی کرد؛ این موسسه ،نهادی

غیرانتفاعی برای افزایش آگاهی نســبت به مســائل
محیطی بود .گرچه بخشهــای مختلف طبیعت محور
توجه «دیکاپریو» بود،اما او بیشتر تمرکز خود را روی
مباحثی چون گرم شدن کره زمین ،حفظ تنوع زیستی
زمین و حمایت از انرژیهای قابل تجدید قرار داد.
بنیاد «دیکاپریو» در  40کشــور جهان روی پروژههای
متعدد محیط زیســتی کار کرده و دو فلم مستند به نام
«سیاره آب» و «گرمایش جهانی» ساخته و منتشر کرده
است.
فعالیتهای چشمگیر این بازیگر و فعال اجتماعی در این
زمینه جوایزی را از سوی گروههای حامی محیط زیست
برایش به ارمغان آورد که جایزه محیط زیست «مارتین
لیتون» سال  2011و جایزه رهبری محیط زیست 2003
که از سوی موسسه جهان سبز آمریکا برگزار میشود،
از این جمله هستند.
«دی کاپریــو» اولین بار در ســال  1993برای فلم «یه
چیزی گیلبرت گریپ را آزار میده» نامزد جایزه نقش
مکمل اسکار شد و سپس در سالهای ( 2005هوانورد)،
( 2007المالس خونین)( 2014 ،گرگ وال اســتریت) نیز
مجددا نامزد اسکار بازیگری شد تا سرانجام امسال برای
بازی در فلم «بازگشته» موفق به کسب این جایزه مهم
سینمایی شد.

کنون در بیش از  170فلم بازی کرده است که بیشتر آنها
به زبان تامیلی بودهاند .در چنای و بنگلور برخی کمپانیها
جمعه را تعطیل اعالم کردنــد و به کارمندان خود تکت
رایگان فلم برای تماشای فلم دادند .یکی از این کمپانیها
در این باره گفت« :این اقدام برای اجتناب از انباشــت
تقاضای مرخصی در بخش منابع انسانی است ».کمپانی
دیگری در بنگلور که اقدامی مشــابه را انجام داده است
عقیده دارد که کارمندان برای ترک کار و تماشــای فلم
بهانههای مختلفی از جمله بیماری میآورند و حتی گاهی
بدون بهانه تلفن همراهشان را خاموش کرده و به تماشای
فلم میروند .هتلهای لوکس در بنگلور نمایشهای ویژۀ
فلم را با تکت های به بهای  19دالر ترتیب میدهند.
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هـدف
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بازگشت «بینوایان» به تلویزیون

 بازی با اعداد

جواب سودوکو شماره
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موج ـ جو ـ جواد ـ جاده
ـ جوهــر ـ رواج ـ جهد ـ
جهاد ـ وجد ـ جدار ـ درج
ـ جدا ـ جرم ـ اجر ـ هاجر
ـ هجر ـ جد ـ مجاور ـ ارج
ـ جا ـ جام.

آیین ـ انتصاب ـ بشارت ـ پروانه ـ تدابیر ـ ثنایا ـ جمعه ـ چگونه ـ حکمیت ـ
خمیده ـ دشوار ـ ذکی ـ رنجیده ـ زرنگ ـ ژنرال ـ سعادت ـ شرمگین ـ صداقت
ـ ضیافت ـ طایفه ـ ظهور ـ عارفانه ـ غنچه ـ فاطمه ـ قاموس ـ کتاب ـ گستاخ
ـ لشکر ـ معنا ـ نیستان ـ وصیت ـ همت ـ یوغ.

 جواب بازی با اعداد

جواب هدف

2145

 بازی با کلمات

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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میزان

حمل

زماني را كه با يك دوست ميگذرانيد اين احساس را به شما ميدهد
كه چقدر اين زمانها برايتان ارزش دارند .اگر در يك پارتي يا مكان
اجتماعي هستيد از حرف زدن با آدم ها لذت خواهيد برد .اين كمك
ميكند كه شما تشــخيص دهيد كه چقدر توانايي داريد اگر خود را
از قيد و بند آزاد كنيد .دليلي نيســت كه خجالتي باشيد چون روز
خوبي است.

ثور

شما مصمم به آمادگی کاری هستید .اما وسوسه نشوید که مقررات
را نادیده بگیرید .شما و معشوقتان خیلی متأسف خواهید بود که در
طی یک مهمانی بیتحرک هستید ،بنابراین احتیاط کنید.

جوزا

معموالً به افرادي كه شور و شــوق ندارند اجازه نمي دهيد اين بي
اشتياقي آنها باعث شود كاري را انجام ندهيد ،اما با وضعيت سياره
اي اخير الزم اســت در مورد انجام يك كار كمي صبر كنيد .البته به
زودي همه چيز درست مي شود.

سرطان

امروزخورشید به برج خودتان ،یعنی سرطان است .می توانید تقریب ًا
یک نفس راحت بکشــید .بعضی از مشــکالت را از بین برده اید .و
اکنون آمادگی دارید که بقیه را حل کنید .همسرتان از این که مجددا ً
سرحال شده اید ،خوشحال می شود.

اسد

تا اين جا ماه پركاري بوده است ولي از حاال به بعد ،به تدريج فعاليتها
فروكش مي كنند .سعي كنيد هر چند وقت يكبار به خودتان برسيد،
در غير اين صورت انرژي خود را از دســت مي دهيد يا آن اندازه كه
احتياج داريد ،انرژي برايتان باقي نمي ماند.

سنبله

در چند هفته آینده دوستان وقت شــما را پر می کنند .از بودن با
افرادی که مهربان هستند و با شما هم دلی می کنند ،لذت میبرید.
اما تنها وقت تان را صرف معاشرت با دیگران نکنید مقداری از آن را
هم صرف تفکر در مورد نقشه های آینده کنید.

امروز بیش از گذشــته بلند پرواز شده اید و آنها بیشتر از گذشته
در ذهن تان تکرار می شوند چرا که امروز خورشید به اوج جایگاه
خود در چارت شــما رسیده اســت .جای هیچ توقفی برای شما
نیست و اگر از به دســت آوردن آن چیزی که می خواهید دست
بکشید ،پشیمان خواهید شد .در هر حال نگذارید دوستان و افراد
خانواده تان احساس کنند که بخشی از زندگی شما هستند در غیر
این صورت مجبور خواهید شد با عواقب آن مواجه شوید.

عقرب

امروز فکرتان مشــغول است و شما نگران این موضوع هستید که
میتوانید مســائل را بهتر ببینید امــا در حقیقت می توانید دید
بهتری پیدا کنید .اکنون خورشید وارد برج سرطان می شود ،این
قسمت از چارت شما به افکار بزرگتر مربوط می شود .سعی کنید
با فکر کردن از این موقعیت استفاده کنید.

قوس

اگر مي خواهيد كه يك مورد مالي را با كسي مطرح كنيد برايتان
سخت خواهد بود كه آن شخص را گير بياوريد و جواب درستي از
او بگيريد .ممكن اســت دليلش مشغوليت هاي زيادي باشد كه او
دارد ولي شايد هم در پس آن رفتار ،يك مسئله ديگر پنهان باشد.

جدی

گاهي اوقات احساساتتان را پنهان مي كنيد .بنابراين الزم است
هرازگاهي درد دل كنيد و حرف هــاي دلتان را بيان كنيد .هيچ
ناراحتي را در دلتان نگه نداريد.

دلو

روابط هماهنگتر و صمیمانهتری پیدا میکنید .بنابراین برای مهمانی
امشب حاضر شوید و مطمئن باشید همه چیز به سود شما پیش خواهد
رفت.

حوت

شــما با تعصب غیر عادی به امور عادی تان حمله می برید .اما
مقداری انرژی تان را برای هنگامی که معاشرت هیجان انگیز به
نظر می رسد نگهدارید .شما تمام عمر را با دوستان تان مشغول
خواهید بود و امکان ندارد تا دیر وقت به تختخوابتان بخوابید.
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نوبت مهره های سفید است ،شما باید با
دو حرکت مهره سیاه را مات کنید.
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شاه را در خانه  b 7حرکت دهید.
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اریک کالپتون در آلبوم
جدید رولینگ استونز
مینوازد

اریک کالپتون ،گیتاریست برجسته ،در آلبوم جدید رولینگ
استونز با این گروه همکاری میکند .ماه گذشته اریک کالپتون
اعالم کرد آسیب دستگاه عصبیاش باعث شده نواختن گیتار
برایش کار دشواری باشد.
کیث ریچاردز ،گیتاریســت رولینگ اســتونز در مصاحبه با
بیبیســی تایید کرد که کالپتون بــرای ضبط چند قطعه با
آنها همکاری داشــته است .او گفت نواختن با کالپتون «مثل
قدیمها» بود.
گروه رولینگ اســتونز و گروه یاردبردز ،که کالپتون عضو آن
بود ،در دهه  ۱۹۶۰در کالبــی در جنوب لندن قطعات خود را
اجرا میکردند.
کیث ریچاردز گفته است رولینگ استونز مشغول برنامهریزی
تور اروپایی خود است و ممکن است در بریتانیا هم اجراهایی
داشته باشد.
آلبوم جدید رولینگ استونز شامل آهنگهایی تازه و همچنین
اجراهایی متفاوت در ســبک بلوز از آهنگهای قدیمی این
گروه است.
به گفته کیث ریچاردز آلبوم جدید احتماال در پاییز منتشــر
خواهد شد .این آلبوم سی و یکمین آلبومی است که رولینگ
استونز ضبط میکند( .بی بی سی)

فلم هایی که از دل
بازیهای ویدئویی
بیرون آمدند قسمت اول

اگر تاحاال همیشــه در ذهنتان برخی فلمهای محبوب سینما
مترادف با بازیهایشــان بودهاند ،این بار قضیه کمی متفاوت
است و سراغ بازیهایی رفتهایم که به علت استقبال تبدیل به
فلم سینمایی شدهاند.
اگر تاحاال همیشــه در ذهنتان برخی فلمهای محبوب سینما
مترادف با بازیهایشــان بودهاند ،این بار قضیه کمی متفاوت
است و سراغ بازیهایی رفتهایم که به علت استقبال تبدیل به
فلم سینمایی شدهاند.
معموال وقتی فلمی در ســینمای غرب محبوب تماشــاگران
میشــود باالفصله محصوئالتن جانبی ْآن وارد بازار میشود
و یکی از این محصوالت ســاخت بازی براســاس آن فلمها
است .اما اینبار قضیه کمی فرق دارد و در گزارشی به معرفی
 ۱۰فلم برتر که بر اســاس بازیهای ویدئویی ساخته شدهاند
پرداختهایم.
«»Doom
تاریخ اکران۲۰۰۵ :
بودجه ساخت ۶۰ :میلیون دالر
میزان فروش ۵۶ :میلیون دالر
امتیاز در متاکریتیک۱۰۰/۳۴ :
فلم « »Doomحتی با وجــود بازیگرانی مانند کارل اربن
و راک ،باز هم نتوانســت گلیم خودش را از آب بیرون بکشد
و از پتانســیلهای مجموعه خارقالعاده « »Doomنهایت
اســتفاده را ببرد .ناگفته نماند بخش اعظم عدم موفقیت این
فلم ،دست به دست شدن آن بین کمپانیهای بزرگ فلمسازی
بود که در نهایت id Softwareآن را بهدســت ســه
کمپانی فلمسازی در چهار کشور دنیا سپرد تافلمی نا خوش
نام « »Doomرا تحویل ما بدهند .جان ولز ،تهیهکنندهی
« »Doomقبل از اینکه مراحل ســاخت فلم آغاز شود،
وعدهها و قولهای بســیاری را داده بود که این فلم میتواند
به تابوی فلمهای ناموفق بر اساس بازی خاتمه دهد و تبدیل
به یک اثر در خور توجه شــود .او در اظهارات خودش یکی از
دالیل ناموفق بودن فلمهایی را که از روی نسخه بازی ساخته
میشوند؛ ساخت فلم بر اساس بازیهایی است که برای درجه
سنی  ۱۳سال بودهاند .فلم « »Doomبا درجهبندی سنی
بزرگسال ســاخته شد تا بتواند همانند بازی خود ،صحنههای
خشن و ترسناک را بهخوبی نشان دهد.
پس از سه ســال زمزمه و طی کردن مسیر پر فراز و نشیب
دست به دست شــدن الیسنس ساخت فلم « »Doomدر
نهایت این فلم با بودجه  ۶۰میلیون دالری ساخته شد .داستان
فلم در مورد مرکزی تحقیقاتی در سیار ه مریخ در سال ۲۰۴۶
میالدی بود که توسط نیروهای ناشناختهای مورد حمله قرار
میگیرد .بهدنبال این قضیه ،تیم نجاتی متشــکل از چندین
ســرباز زبده که یکی از آنها جان ریپر گریم نام دارد به این
محل اعزام میشوند .جان ریپر را میتوان همان«Doom
 »Guyمعروف بازیهای « »Doomدانســت که البته در
بازیها نام اصلیش مشخص نشد.
«»3D Silent Hill:Revelation
تاریخ اکران۲۰۱۲ :
بودجه ساخت ۲۰ :میلیون دالر
میزان فروش ۵۲ :میلیون دالر
امتیاز در متاکریتیک۱۰۰/۱۵ :
هر چقدر فلم اول «سایلنت هیل» خوب ظاهر شد و توانست
یک آبروی دست و پا شکستهای برای فلمهای براساس بازی
جور کند ،فلم دوم این مجموعه با نام «مکاشــفه» همه را به
باد داد .روند ساخت ادام ه «ســایلنت هیل» قرار بود توسط
کریستوف گنز ،کارگردان قسمت اول و تیمش ادامه پیدا کند
ولی ظاهرا شانس با آنها یار نبود .گنز که بعد از اکران قسمت
اول ،وعده ساخت قسمت دوم را داده بود ،پس از مدتی خود
را بهخاطر پروژ ه فلم «اونیموشــا» کنار کشید .البته تا به این
لحظه هم خبری از فلم «اونیموشا» نشد و کاش گنز به همان
«ســایلنت هیل» وفادار میماند .راجر اوری ،که برند ه جایزه
اســکار برای فلم «پالپ فیکشن» بوده و فلمنام ه قسمت اول
«ســایلنت هیل» را نوشــته بود ،قصد بازگشت به پروژهی
قســمت دوم فلم را داشــت اما به اتهام قتل در اثر سانحه
رانندگی یک سال به زندان افتاد و از آن پس هم در هیچ اثر
سینمایی یا تلویزیونی حضور پیدا نکرد.
در نهایت مایکل جی.باســت که کارگــردان خوشنامی هم
نیســت ،وظیفه ســکانداری پروژه را فقط با  ۲۰میلیون دالر
بودجه بر عهده گرفت .فلم بهصورت سه بعدی با دوربینهای
 3D Red Epicفلمبرداری شد .داســتان فلم ادامهای
مستقیم بر قســمت قبل بود و بازیگرانی همچون شین بین
که در قســمت قبل ،نقش کمی داشتند در این فلم باز هم به
ایفا نقش پرداختند اما حضــور و بازی ضعیفی را ارائه دادند.
روند فلم اقتباس مســتقیمی از قسمت سوم سری بازیهای
«ســایلنت هیل» بود اما همانند بسیاری از فلمهای براساس
بازی ،تناقضات بسیاری بهخود دید« .سایلنت هیل؛ مکاشفه»
در اکتبر ســال  ۲۰۱۲اکران شد و توانست  ۵۲میلیون دالر در
گیشه فروش داشته باشــد .واکنش منتقدان نسبت به فلم
فوقالعاده شــدید و بد بود بهطوری که اغلب مراجع معتبر
امتیازات یک یا دو را روان ه تیم سازند ه میکردند.

