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July 30 ,2016

بازی افتخاری آکشی کومار
در«دیشوم»

انتظار جهانی برای انتشار قسمت جدید «هری پاتر»

عالقهمنــدان بــه مجموعه داســتانهای «هری پاتر»
بیصبرانه در انتظار انتشــار قسمت جدید این کتاب در
بامداد یکشنبه آینده هستند.
در  21جوالی سال  2007میالدی عالقهمندان به مجموعه
داســتانهای «هری پاتر» برای به دست آوردن داستان
«هری پاتر و یادگاران مرگ» تا ساعتها پس از نیمه شب
در صفهای طوالنی منتظر ماندنــد تا اولین خوانندگان
قسمت جدید این داســتان باشند و حاال پس از گذشت
 9سال ،قسمت هشــتم از این مجموعه البته نه در قالب
یک رمان ،که یک متن نمایشنامه در اولین دقایق بامداد
یکشنبه ( 31جوالی) به صورت همزمان در سراسر جهان
در دسترس عالقهمندان قرار خواهد گرفت.

به گزارش گاردین ،داســتان کتاب «هــری پاتر و فرزند
ملعون» به اتفاقاتی میپردازد که از لحاظ زمانی 19 ،سال
پس از آخرین کتاب «هری پاتر» روی میدهد .این کتاب
برگرفته از نمایشــنامهای با همین نام نوشته «جی.کی
رولینگ» با همکاری «جک ترون» و «جان تیفانی» است.
«کیت اســکیپر» ،مدیــر خرید فروشــگاههای کتاب
«واتراستونز» در انگلیس گفت :انتظار میرود «هری پاتر
و فرزند ملعون» به پرفروشترین کتاب این فروشگاههای
زنجیرهای از ســال  2007و انتشــار کتاب «هری پاتر و
یادگاران مرگ» تبدیل شــود و هماکنون از لحاظ پیش
فروش از شش قســمت اول این مجموعه داستان پیشی
گرفته است.

همچنین این متن نمایشنامه پیش از انتشار از ساعت 12:01
دقیقه بامداد یکشنبه ( 31جوالی) رکورد پیشفروش دو
سایت معروف آمریکایی آمازون و «»Barnes & Noble
را شکسته است ،رکوردی که پیش از این در اختیار «هری
پاتر و هدیههای مرگبار» ،قسمت قبلی این مجموعه بود.
«هری پاتر و فرزند ملعــون» ابتدا قرار بود فقط در قالب
یک نمایشــنامه اجرا شــود ،اما از آنجاییکه بسیاری از
طرفداران امکان دیدن این نمایش را نداشتند« ،رولینگ»
در نهایت تصمیم گرفت متن نمایشــنامه را در دنباله 7
رمان قبلی خود به چاپ برساند.
« »Scholasticناشر قسمت جدید مجموعه «هری پاتر»
در آمریکا تا کنون  4.5میلیون نسخه چاپی از این کتاب
را برای بازار آمریکای شــمالی آماده کرده است ،این در
حالیست که قسمت قبلی این مجموعه در  24ساعت اول
انتشــار  8میلیون و  300هزار نسخه چاپی در آمریکای
شمالی فروخت.
مجموعه رمانهای «هری پاتر» که به داستانهای پسرکی
جادوگر میپــردازد ،پرفروشترین مجموعه کتاب جهان
لقب گرفته و اقتباس سینمایی آنها نیز چندین میلیارد
دالر را برای تولیدکنندگانش به ارمغان آورد ه است.
ن رمان این مجموعه در
ی پاتر و ســنگ جادو» اولی 
«هر 
سال  1997به چاپ رسید و پس از آن شش قسمت بعدی
رمانهای رولینگ با موفقیتی روزافزون روانه بازار کتاب
شدند .کتاب جدید هشتمین قسمت از هفت کتاب اصلی
«هری پاتر» محسوب میشود.
اقتباس ســینمایی از این هفت اثر در قالب هشت فلم با
بازی «دنیل رادکلیف» و «اما استون» در فروش باالی این
کتابها بیتاثیر نبوده است.

هم زمان با چاپ اولین کپی فلم «دیشــوم» ،اعالم شد
آکشی کومار قهرمان اکشن سینمای هند هم در آن بازی
کرده است.
این سوپر اســتار بالیوودی به عنوان بازیگر مهمان ،در
یک سکانس مهم اکشن فلم ظاهر شده است.
جان آبراهــم و وارون دهاون بازیگران اصلی این کمدی
اکشــن ماجراجویانه هستند و در آن ،در نقش دو مامور
پولیس ظاهر می شوند.
سازندگان فلم در باره نوع نقش افتخاری آکشی کومار
در «دیشوم» توضیحی نداده اند .اما می توان پیش بینی
کرد که او به کمک دو مامور پولیس داستان می آید.
به نوشته ســایت انترنتی ایندیا اف ام ،روهیت دهاون
برادر بزرگ تر وارون دهاون ،امر کارگردانی فلم را انجام

داده است .ســعید نادیاواال تهیه کننده موفق و مسلمان
هندی ،تهیه کننده فلم اســت و ژاکلین فرناندز و آکشی
کانا هم در آن حضور دارند.
داستان «دیشوم» در باره یک آدم سرشناس هندی است،
که در منطقه خاورمیانه گم می شود .دو مامور پولیس فلم،
 36ساعت وقت دارند که او را پیدا کنند.
این دو که به شــدت با یکدیگر در تضاد هستند ،راهی
منطقه شــده و با ماجراجویی های پیش بینی نشده ای
روبرو می شوند.
رســانه های گروهی هند ،خبر از چند ســکانس اکشن
تماشایی و نفس گیر این فلم می دهند« .
ســازندگان فلم  ،عکس های فلم را در اختیار رسانه های
گروهی گذاشتند.

 10کتابی که «مارکز» را ساخت

گاهی یــک کتاب را میخوانی و آنچنان تو را از شــور
و حرارت لبریــز میکند که مجاب میشــوی تا زمانی
که کل آدمهــای روی زمیــن خوانــدن آن را تجربه
جهان زیروروشــدهات به جای اول
نکنند ،تکهتکههای
ِ
بازنمیگردد .بسیاری چنین حسی را درباره داستانهای
«گابریل گارسیا مارکز» دارند.
«ایندیپندنت» به نقل از «جان گرین» نویســنده رمان
پرفروش «بخت پریشان» ،تاثیرگذاری مارکز  -نویسنده
فقید کلمبیایی برنــده نوبل ادبیات -را اینگونه توصیف
کرده اســت« .گرین» در ادامه« ،صد ســال تنهایی»و
«عشق سالهای وبا» را به عنوان دو اثری معرفی میکند
که نه تنها «گابــو» را مورد توجه منتقدان قرار داد ،بلکه
جایگاه ماندگاری برای او در دنیای ادبیات جهان به ارمغان
آورد.
«ایندیپندنت» در این گزارش فهرستی از کتابهایی تهیه
کرده اســت که «گابو» را در جوانی تحت تاثیر قرار داده
و شاکله ذهنی او را تشــکیل داده است« .ماریا پوپووا»
با رجوع به کتاب «زندهام تــا روایت کنم»  -زندگینامه
خودنوشــت «گابریل گارســیا مارکز»  -این لیست ۱۰
عنوانی را تهیه و منتشر کرده است:
«کوه جادو» ،توماس مان ()۱۹۲۴
«مردی با نقاب آهنی» ،الکساندر دوما ()۱۸۵۰
«اولیس» ،جیمز جویس ()۱۹۲۲

«جیسن بورن» دوباره افشاگری می کند

«خشم و هیاهو» ،ویلیام فاکنر ()۱۹۲۹
«گور به گور» ،ویلیام فاکنر ()۱۹۳۰
«نخلهای وحشی» ،ویلیام فاکنر ( )۱۹۳۹
«ادیپ شهریار» ،سوفوکل ( ۴۲۹بیش از میالد)
«خان ه هفت شیروانی» ،ناتائیل هاثورن ()۱۸۵۱
«کلبه عمو تم» ،هریت بیچراستو ()۱۸۵۲
«موبی دیک» ،هرمن ملویل ()۱۸۵۱
«گابریل گارسیا مارکز» از مطرحترین چهرههای ادبیات
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رســانه در فلم جدید کارگردان «ســلما» با اقتباس از رمان
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فعالیت های خانگی و وقایعی که در همسایگی رخ می دهد و روابط
نزدیکان همیشــه آرام نخواهد بود .اگر می خواهید که در یکی از
این موارد زندگی تان تغییری بدهید ،این زمان مناسبی نیست و
بهتر است صبر کنید تا چراغ سبز شروع به شما نشان داده شود
نفس تان را در سینه حبس نکنید چرا که باید هفته ها صبر کنید.

عقرب

برخی از مشکالت شخصی و احساســی باعث شده است احساس
تنهایی و ناامنی کنید .اما با تاثیر سیارات اعتماد به نفس تان به شما
بر می گردد و اهداف جدیدی می یابید .هر نقشــی در زندگی دارید
اکنون زمان درخشیدن و موفقیت است.

بعضی از افراد امروز در رفتارشــان تعادل ندارند .شاید هم شما
یکی از این افراد باشید که احساسات مطمئنی ندارند وخودتان در
رابطه با آنان مطمئن نیستید .در هر صورت چه این عدم اطمینان
از جانب شما باشد و چه نباشد همه چیز مهم می باشد.

در رابطه با مسائل مالي اتفاقات جالبي مي افتد يا شايد خيلي وقت
پيش محبتي كرده ايد و اكنــون آن را فراموش كرده ايد اما پاداش
آن را مي گيريد .حتم ًا سعي كنيد تمام فرصت ها را به دست آوريد
زيرا اين جور اتفاق ها به ندرت پيش مي آيد .يادتان مي آيد كه چند
بار خودتان را به خاطر از دست دادن فرصت ها سرزنش كرده ايد.

در يك رقابت به خصوص در رابطه با آرزوهايتان موفق هســتيد.
متوجه مي شــويد كه اگر بخواهيد هر كاري را مي توانيد انجام
دهيد .سعي كنيد عقايد منطقي تري داشته باشيد تا ديگران هم
شما را دوست داشته باشند.

جوزا

سرطان

در مورد مســائل خانوادگی خالق هســتید .شــاید با این تغییر
دکوراســیون ،همســرتان نتواند تلویزیون را پیدا کند اما شما هم
در حال حاضر کمی بی حوصله هســتید تا با او شوخی کنید .شاید
بخواهید دوستی را دعوت کنید تا این کار شما را تحسین کند.

اسد

امروز اجتماعي تر از هميشــه ايد و از همراهي با افراد آشنا ،لذت
خواهيد برد .اين فرصت بسيار خوبي است كه به آشنايانتان نزديك
تر شده و اين آشنايي را تبديل به دوستي كنيد .ممكن است تعريفي
راجع به كلوپ يا جماعتي بشنويد كه درست در مسير راهتان است،
در اين صورت براي اين كه عضو آن جا شويد ،درنگ نخواهيد كرد.

سنبله

امروز به سختی می توانید به خرید کردن بروید .اما بهتر است قبل
از ایــن که به خرید بروید بدانید چقدر می توانید خرج کنید .اگر با
دوستی بیرون می روید به فکر پول خرج کردن هم باشید.

قوس

جدی

امروز همه دوست دارند به شما کمک کنند و اگر به چیزی احتیاج
دارید کافی است آن را بخواهید .اخیرا ً که در حال پیشرفت بوده
اید کمی تنها بوده اید .بنابراین امروز تغییراتی در این تنهایی رخ
می دهد .فرصتی پیدا می کنید تا با همکاران دور هم جمع شوید
از معاشرت با آنها و کمی استراحت لذت می برید.

دلو

گر چه ممکن است تمایل نداشته باشید که قبول کنید که شخصی
دروغ می گوید اما در عین حال مطمئن هم نیســتید که آن شخص
راست می گوید .شاید آنها با این دروغها از خودشان حمایت میکنند
یا سعی می کنند موضوعی را از شما پنهان کنند .با روش بی نظیر خود
به حقیقت مطالب پی خواهید برد.

حوت

ستارگان به صمیمیت خانوادگی و شاید صمیمیت منزلتان رنگ
الً در
تازه ای می دهند و آن را جانی دوباره می بخشــند .احتما 
آینده امنیت شــخصی خود را در یک رقابت به دست می آورید
و این زمانی اســت که می توانید به خاطر کارهایی که در گذشته
انجام داده اید آرامش بگیرید.

فانتزی مدلین لنگل بازی میکند.
آوا داورنی فلم «یک چین در زمــان» را با بازی اپرا وینفری
کارگردانی میکند .این کارگردان در همکاری با وینفری یک
سریال با نام «کویین شــوگر» را نیز در دست ساخت دارد.
وینفری و داورنی پیش از این در فلم «سلما» همکاری کردهاند.
«یک چین در زمان» از شش ســال پیش جزو پروژههای در
حال توســعۀ کمپانی دیزنی بوده است .این فلم با اقتباس از
کتابی ساخته میشــود که مدلین لنگل سال  1963به بازار
کتاب عرضه کرد و داستان جستجوی دختری برای یافتن پدر
دانشمندش در بعد اسرارآمیز پنجم است.
جنیفر لی فلمنامهنویس انیمیشــن «منجمــد» فلمنامه این
اثر فانتزی ســینمایی را مینویسد .وینفری در این فلم نقش
یک جادوگر به نام خانم ویچ را بــازی میکند که به کاراکتر
اصلی فلم کمک میکند .هنوز بازیگران دیگر نقشها انتخاب
نشــدهاند اما ایمی آدامز و کوین هــارت از گزینههای اصلی
پیوستن به اپرا وینفری هستند.
این پروژه نخســتین فلم داســتانی بلند داورنی پس از فلم
نامزد اسکار «سلما» در سال  2014است .مستند «سیزدهم»
درباره تاثیــر میراث بردهداری بر جامعه معاصر آمریکا از این
کارگردان پاییز در جشــنواره فلم نیویــورک به عنوان فلم
افتتاحیه به نمایش درمیآید.
وینفری عالوه بر این قرار است در فلم «زندگی جاودان هنریتا
لکس» نیز نقشآفرینی کند.

تقدیر جشنواره ونیز از یک
چهره انیمیشنی

میزان

در خانــه ناراحتي و مخالفت پيش مي آيــد .زيرا به خاطر توجه به
آرزوهايتان و فكر كردن به آن ها به همسرتان بي توجهي كرده ايد.

مجری سرشناس
آمریکایی در فلم جدید
کارگردان «سلما»

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

اســپانیولیزبان و آمریکای التین بود که در سال ۱۹۸۲
به جایزه نوبل ادبیات دســت یافت« .گابــو» به عنوان
پیشتاز سبک «رئالیســم جادویی» شهرت داشت« .صد
ســال تنهایی» که نمون ه بارز رئالیســم جادویی است،
معروفترین اثر «مارکز» محســوب میشــود« .پاییز
پدرساالر»« ،عشق سالهای وبا» و «گزارش یک مرگ» از
دیگر کتابهای معروف این نویسند ه هستند که آثارش تا
کنون به بسیاری از زبانها ترجمه شدهاند.

 بازی با اعداد
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قسمت تازه ماجراجویی های جیسن بورن با نام «جیسن
بورن» ،در  4400سالن سینمای آمریکای شمالی به روی
پرده می رود.
پل گرینگراس کارگردان نسخه اصلی فلم و دوست مت
دیمون ،کارگردان این اکشن دلهره آور است.
مت دیمون در این فلم ،دوباره در قالب کاراکتر جیسن
بورن ظاهر شده است .او در این قسمت فلم ،یک سری
ماجراجویی تازه به راه می اندازد.
تماشــاگران ســینما این کاراکتر را به خاطر افشاگری
هایش علیه برخی از مدیران فاســد سازمان جاسوسی
سیا می شناسند.
اکشن افشــاگرانه و پررمزو راز«جیسن بورن» با هزینه
تولید  120میلیون دالری و توســط کمپانی یونیورسال
تهیه شده است.
تحلیل گران اقتصادی ســینما پیش بینی می کنند این
فلم در ســه روز اول نمایش در ســینماهای آمریکای

شمالی ،باالی  50میلیون دالر فروش کند.
بازیگرانی هم چون تامی لی جونز ،وینســنت کســل ،
آلیســیا ویکاندر و متیو اونیل در کنار مت دیمون در فلم
بازی دارند.
قســمت اول این مجموعه فلم مطرح ســال های اخیر
سینما ،در سال  2002تولید شد .این فلم موفق به فروشی
 215میلیون دالری در سطح جهانی شد.
به نوشته هالیوود ریپورتر ،چهار قسمت قبلی این اکشن
افشاگرانه فروشــی یک میلیارد و  200میلیون دالری در
آمریکا و بقیه کشورهای جهان داشته اند.
قســمت تازه این مجموعه فلم در حالــی به روی پرده
ســینماها می رود ،که برخی از منتقدان سینمایی از باال
رفتن سن مت دیمون خبر می دهند.
آن هــا می گویند او برای ظاهر شــدن در نقش کاراکتر
جیسن بورن کمی پیر اســت و ایفای این نقش ،باید به
دست بازیگر جوان تری سپرده شود.
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«کریــس ملداندری» تهیهکننده محصوالت انیمیشــنی ،از
سوی جشنواره فلم ونیز  ۲۰۱۶بهصورت ویژه مورد تقدیر قرار
میگیرد.
«کریس ملداندری» که ریاســت کمپانی «ایلمومینیشــن
اینترتینمنت» آمریکا را برعهده دارد و تا کنون تهیهکنندگی
انیمیشنهای معروفی را مانند «مینیونها»« ،من نفرتانگیز»،
«لوراکس» و «هاپ» برعهده داشــته اســت ،به پاس نقش
مهم و تأثیرگذارش در عرصه ســینمای انیمشــن ،از سوی
برگزارکنندگان جشنواره فلم ونیز تقدیر میشود.
این مراســم که پنجم ســپتمبر برگزار میشــود ،با جلسه
گفتوگوی ســینمایی با این تهیهکننده و همچنین نمایش
بخشهایی از انیمیشــن « »Singبهعنوان فلم بعدی او که در
جشنواره تورنتو رونمایی میشود ،همراه خواهد بود.
«آلبرتو باربارا» دبیر جشــنواره فلم ونیــز در اینباره گفت:
«ملداندری» با فلمهایش کــه هم از لحاظ کیفی و هم از نظر
فروش ،فوقالعاده هســتند ،در درک ما از انیمیشن و روش
ســاخت آن انقالبی ایجــاد کرده و کمپانی «ایلومینیشــن
اینترتینمنــت» تحت مدیریــت او به یکــی از پویاترین و
خالقترین قطبهای فعال در عرصه انیمیشــن تبدیل شده
است.
انیمیشــن «مینیونهــا» محصول کمپانی «ایلومینیشــن
اینترتینمنت» با فروش جهانــی  ۱.۱۵۹میلیارد دالر ،دومین
انیمیشن پرفروش تاریخ سینماست.
بنابر اعالم اســکریندیلی ،ســاخت قســمت ســوم «من
نفرتانگیز» و همچنین انیمیشــن «چگونه گرینچ کریسمس
را دزدید» در برنامه این کمپانی انیمیشنســازی و «کریس
ملداندری» است .هفتادوسومین جشنواره فلم ونیز بهعنوان
قدیمیترین رویداد سینمایی جهان از  ۳۱اگست آغاز میشود
و تا  ۱۰سپتمبر ادامه خواهد داشت.

