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قسمت سوم «انتقام جویان»
صاحب نام شد
ِ

تولد «رولینگ» و هشتمین کتاب
«هری پاتر»

دیروز «رولینگ»  ۵۰ســاله شــد و هشتمین کتاب از
مجموعه داستانهای «هری پاتر» خود را به هوادارانش
عرضه کرد.
شامگاه شنبه انتظار دوستداران کتابهای «هری پاتر»
به پایان رســید و آنها پس از ســاعتها ایستادن در
صف شبانه پشت در کتابفروشیها توانستند به اولین
نسخههای نمایشــنامه «هری پاتر و کودک نفرینشده»
دســت پیدا کنند .اولین روز انتشار جدیدترین اثر این
نویسنده انگلیسی مصادف شده با زادروز  ۵۰سالگیاش.
به همین مناسبت نگاهی داریم به فراز و فرودهایی که او
پشت سر گذاشته تا به اینجا رسیده است.
درســت زمانی که قطار منچستر به لندن تاخیر داشت،
شخصیتهای اصلی رمانهای «هری پاتر» یعنی «هری»،
«رونالد ویزلی» و «هرمیون گرنگر» به طور کامل در ذهن
نویسنده جوانی به نام «جوآن رولینگ» شکل گرفتند .او
در شش سال آینده پس از این اتفاق کل دنیای جادویی
«هــری پاتر» را خلــق کرد و نام مســتعار «جی .کی.
رولینگ» را برای خــودش انتخاب کرد .اولین مجموعه
این هفتگانه با عنوان «هری پاتر و سنگ جادو» در سال
 ۱۹۹۷منتشــر شد« .رولینگ» از آن زمان به بعد عنوان
نویسنده پرفروشترین رمانهای حال حاضر انگلستان
را به دســت آورد و کتابهایش بیش از  ۲۵میلیارد دالر

فروش داشــتند« .جوآن رولینگ» متولد جنوب غرب
انگلستان بود که به همراه پدر ،مادر و خواهرش در مرز
انگلیس و ولز رشــد پیدا کرد .او گفته است که همیشه
میدانسته روزی نویسنده خواهد شد« :به محض اینکه
فهمیدم نویســندهها چه کسانی هستند ،دلم خواست
نویسنده شــوم .روحیاتم کامال شــبیه یک نویسنده
بود :تنهایی در یک اتاق با خلق چیزها کامال احســاس
خوشحالی میکردم».
«رولینگ» اولین کتاب خود را با نام «خرگوش» در سن
ششســالگی به نگارش درآورد .در اینباره میگوید:
مادرم کارم را تحسین کرد ،ایستاد و گفت« :خب چاپش
کن» .این زن نویســنده دوران نوجوانی چندان شادی
را پشت سر نگذاشــت .در یکی از مصاحبههایش گفته
اســت« :در ازای هیچ چیزی حاضر نیستم برگردم به
دوران نوجوانی .نه هرگز .من از آن زمان متنفر بودم».
او میگوید که برای خروج از خانه همیشه بیتاب بوده
اســت« .رولینگ» پس از تحصیل در رشــته ادبیات
فرانسه و کالسیک در دانشــگاه «اگزتر» ،برای کار در
سازمان عفو بینالملل به عنوان یک محقق راهی لندن
شد .در همین زمان بود که با قطار سفری از منچستر به
لندن داشــت و جرقههای نوشتن مجموعه رمان «هری
پاتر» زده شد.

کمپانی دیزنی نام قســمت ســوم مجموعه فلمهای
ابرقهرمانی و پرفروش «انتقامجویان» را اعالم کرد.
 اســکرین نوشــت :قسمت ســوم ســری فلمهای
«انتقامجویان» محصول استودیو مارول کمپانی دیزنی
با عنوان کامل «انتقامجویان :جنگ ابدیت» از تاریخ 4
می  2018در قالب سه بعدی در سینماهای جهان اکران
میشود.
قســمت اول فلــم «انتقامجویان» در ســال  2012به
کارگردانــی «جاس ودون» و با بــازی «کریس ایوانز»،
«رابــرت داونی جونیــور»« ،مارک رافالــو»« ،کریس
همســورث»« ،اسکارلت یوهانســون» و «ساموئل ال.
جکسون» از ســوی کمپانی دیزنی در سینماهای جهان
به روی پرده رفت و با فــروش بیش از  1.5میلیون دالر

درآمد۱۴۰میلیون دالری
امسال «کامیککان»

هماکنون پس از فلمهای «آواتار»« ،تایتانیک»« ،جنگ
ستارگان :نیرو برمیخیزد» و «دنیای ژواسیک» در رتبه
پنجم پرفروشترین فلمهای تاریخ سینمای جهان قرار
دارد.
انتقامجویان :عصر اولترون» نیز در دنباله قسمت اصلی
این فلم در سال  2015به کارگردانی «جاس ودون» و با
حضور مجدد ســتارههای قسمت اول این فلم به سینما
آمد و توانست فروش جهانی بالغ بر  1.4میلیارد دالر را
برای کمپانی دیزنی رقم بزند.
همچنین بر اساس اعالم استودیو مارول و کمپانی دیزنی
دنباله فلم «انتقام جویــان :جنگ ابدیت» نیز که هنوز
عنوانی برای آن انتخاب نشده نیز از تاریخ  3می 2019
میهمان سینماهای جهان خواهد بود.

ورود جسیکا چستن به«دیویژن»

محکومیت کارگردان فرانسوی

دادگاهی «لوک بســون» کارگردان معروف را به دزدی
ادبی محکوم کرد.
این کارگردان فرانسوی از سوی دادگاه ،به پرداخت مبلغ
450هزار یورو به دلیل دزدی ادبی از فلم کالسیک «فرار
از نیویورک» ساخته «جان کارپنتر» محکوم شد.
«لوک بسون» که ساخت فلمهایی چون «آبی بیکران»،
«نیکیتــا»« ،حرفــهای» (لئون) و «عنصــر پنجم» را
در کارنامه ســینمایی دارد ،این اتهــام را که در فلم
« »Lochoutدر ســال  2012میــادی از فلم «فرار از
نیویورک» کپیبرداری کرده را رد کرد ،فلمی که در آن
منطقه منهتن در نیویــورک به یک زندان بزرگ تبدیل
شده که توسط ساکنانش اشغال شده است.

بر این اساس یک دادگاه استیناف در شهر پاریس حکم
داد که «لوک بسون» در فلم « »Lockoutبه طور قابل
مالحظهای از عناصر فلم «فرار از نیویورک» وام گرفته
است و او را در نهایت به پرداخت  450هزار یورو (390
هزار پوند) محکوم کرد.
«گای پیرس» در فلم « »Lockoutدر نقش فردی بازی
میکند که به اشــتباه محکوم شده و آزادی او در قبال
نجات دختر ریاســت جمهوری آمریکاست که در یک
سیار ه دیگر زندانی شده است.
منتقدان سینمایی پیش از این نیز به شباهت عجیب و
غریب دو فلم «فرار از نیویورک» و « »Lockoutاشاره
کرده بودند.
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امنیت ـ نازل ـ منزل ـ زن
ـ ناز ـ نازی ـ نیاز ـ زیان
ـ نی ـ نل ـ الین ـ نیل ـ
من ـ نم ـ منا ـ نام ـ نامی
ـ مینا ـ نایل ـ نیت ـ منت
ـ تن ـ زینت ـ نما ـ امن ـ
نماز ـ نــال ـ نیات ـ میان
ـ امین ـ یمــن ـ تنازل ـ
تنزل ـ زمین ـ نیم ـ متن ـ
منزلت ـ ایمن ـ زمان.

آخ ـ اتومبیل ـ بابا ـ پاســبز ـ تاریک ـ ثامن ـ جاهلیت ـ چرخاب ـ حالت ـ
خاصره ـ دالل ـ ذرات ـ روغن ـ زینه ـ ژوژه ـ سهل ـ شورش ـ صیاد ـ ضیافت
ـ طنین ـ ظفر ـ عمید ـ غوزه ـ فوالدین ـ قوروت ـ کوال ـ گل اندام ـ لوبیا ـ مینا
ـ نورافکن ـ ویران ـ هیچگاه ـ یخدان.
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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

جسیکا چستن هم به جمع بازیگران اکشن پررمزوراز
و ماجراجویانه «دیویژن» پیوست .فلم براساس داستان
یک بازی ویدئویی ساخته می شود.
تهیه کنندگان فلم در کمپانی یونیورسال ،توضیحی در
باره نقش چســتن در آن نداده اند .داستان این اکشن
پرتنش در شــهر نیویورک اتفاق مــی افتند و زندگی
مردم آن را ،پس از شــیوع یک بیماری خطرناک مورد
بررســی قرار می دهد .یک
گروه از مامــوران زبده اداره
پولیس شــهر که با نام واحد
دیویژن شــناخته می شوند،
مامور مقابله بــا این بیماری
و عوارض ناشــی از آن می
شوند .شیوع بیماری و اوضاع
بحرانی شهر ،زمینه فعالیت
جنایت کاران را فراهم کرده و
آن ها ،در سطح شهر جوالن
می دهند.نویســنده بازی
ویدئویی دیویژن ،تام کلنسی
نویسنده سرشناس داستان
های پولیسی جنایت کارانه
است .تماشاگران سینما او را

به واسطه خلق کاراکتر معروف جک رایان می شناسند.
بــازی وئدیویی دیویــژن در  5روز اول پخش خود در
آمریکای شمالی ،بیش از  330میلیون دالر فروش کرد
و صنعت ســینما را ،به فکر تولید نسخه سینمایی آن
انداخت .شرکت یوبیســافت که این بازی پرطرفدار را
پخش کرده ،در تولید نسخه ســینمایی آن با کمپانی
یونیورسال همکاری می کند.
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میزان

حمل

براي پيشبرد اهدافتان بدون ترديد به مشورت نياز داريد .به ويژه
اينکه يکي دو مشــکل مالي کوچک در مســير شما وجود دارد که
به زودي برطرف خواهد شــد .امروز خبر خوشي از راه دور به شما
ميرسد.

ثور

سعي کنيد به عقايد ديگران احترام بگذاريد هر کس حق دارد نظر
خود را ابراز نمايد .شما بايد گذشــت داشته باشيد .از نظر عاطفي
روزهای پرشوري در پيش داريد .خبر خوبي در راه است .

جوزا

حساسيت بيش از حد شما راه رســيدن به هدفهايتان را برايتان
دشوار ميکند .از توقعتان بکاهيد و با صبر و درايت مسایل را بررسي
و حل کنيد .يک نامه بسيار مهم از راه دور به شما خواهد رسيد.

سرطان

ابرهاي تيره به زودي از آســمان زندگي شما بيرون خواهد رفت و
دوباره زندگي به شــما لبخند خواهد زد .روزی شاد و پر از موفقيت
در انتظارتان است .احتمال دارد با شنیدن خبری آماده سفر شوید.

اسد

عشق و دلدادگي خوبســت اما نه تا حدي که به شغل و آبروي شما
لطمه بزنــد .بايد يک برنامه منظم براي خودتــان ترتيب بدهيد تا
مشکالت مالي و خانوادگي شما حل شود.

سنبله

گاه به گاه دچار نوعي ســردرگمي ميشويد که به نفع شما نيست.
خستگي علت اصلي بروز اين دشواريها است .يک استراحت کوتاه
کمک بزرگي به شما خواهد بود .خبر شيريني در راه داريد.

انجام کارهاي خــود را به تعويق نيندازيد و در کارها تعلل نکنيد.
بگذاريد ديگران هم از امکاناتي که در اختيار شــما اســت بهره
ببرند .ممکن است براي حل يک مشکل بزرگ خانوادگي به داوري
شما نياز باشد .روز خوبي در راه داريد.

عقرب

در روزهای آينده خبر خوشي خواهيد شنيد که موجب خوشحالي
شما خواهد شد .ممکن است به سفري دور و دراز برويد .با احتياط
در انجام کارهايتان عمل کنيد تا موفق شويد .روز آرام و دلپذيري
خواهيد داشت.

قوس

اين طور به نظر ميآيد کــه درگيريهاي چند روز اخير پيروزي با
شما بوده است .براي بهره وري هر چه بيشتر از اين موفقيت برنامه
هاي مالي و خانوادگي خود را تنظيم کنيد .به زودی شادی بزرگی
به شما خواهد رسید.

جدی

اگر احســاس ميکنيد که بايد تغييري در زندگيتان بدهيد تأمل
نکنيد .فرصت خوبي است براي نشــان دادن قابليت و استواري
شــما .امروز ،روز آرامیست .تنها مواظب سالمت خود باشيد و به
خانواده خود بيشتر توجه کنيد .

دلو

از اظهار نظرهاي خود هراسي نداشته باشيد و آنچه را که ميپنداريد
درست است .بيپرده با دوست نزديکانتان در ميان بگذاريد او به شما
کمک خواهد کرد .اواخر امروز خبر دعوت به يک ميهماني بزرگ را
خواهیدشنید.

حوت

همه ميدانند که دنبال اين هســتيد تا تغييراتي در زندگي خود
ايجاد کنيد ولي بهتر اســت بيش از آغاز هر کار اطراف و جوانب
آن را به دقت بررسي کنيد .به زودی یک پیشنهاد تأثیر گذار به
شما خواهد شد که بهتر است قبول کنید.
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به جز «دیسیکامیکس» و «مارول» غولهای صنعت کامیک
آمریکا که هرســاله در این مراسم غرفهای بزرگ دارند نباید
از «بــرادران وارنر»« ،دیزنــی»« ،نیکلودئون»« ،فاکس قرن
بیستم»« ،الینزگیت» و «ســامیت» هم به عنوان نمایندگان
استودیوهای فیلمسازی غافل شد.
کامیککان سندیگو یک نمایشــگاه و کنفرانس بینالمللی
است که هر ســاله به مدت چهار روز در تابستان برگزار می
شود.
در فصل تابستان (عموما در ماه جوالی) چهار روز “پنجشنبه،
جمعه ،شــنبه و یکشنبه ای” برای برگزاری مراسم تعیین می
شود .چهارشنبه قبل از آغاز نمایشگاه به جلسه ای توجیهی
اختصاص پیدا می کند که حکم افتتاحیه مراسم را دارد و پس
از آن کامیک کان رسما آغاز می شود.
در مدت این چهار روز پنلها ،ســمینارها و ورکشاپ های
متعددی برگزار می شود ،نسخه جدید کامیک بوکها معرفی
و منتشر می شوند ،فیلمهای سینمایی اکران میگردند ،پیش
نمایش فیلمهای آینده پخش و از بازی های گوناگون رونمایی
می شود .این کنفرانس ابتدا برای معرفی کامیک بوک ها ،در
سال  ۱۹۷۰میالدی توسط شل دورف ،ریچارد الف ،کن کروگر،
گــرگ بر و مایک تاوری تحت عنوان نشســت کامیک بوک
گولدن استیت تاسیس شد اما رفته رفته گسترش چشمگیری
پیدا کرد به طوری که امروزه کمپانی های ســینمایی و بازی
سازی معتبر هم در این نمایشگاه شرکت می کنند.
شــاید در دورههای اولیه اینگونه نبوده اما استقبال مردمی
سال به سال پر رنگتر شده و آنچه که در سالهای اخیر می
بینیم واقعا فراتر از یک کنفرانس ســاده برای کامیکها بوده
است .ایســتادن در صفها ،برنامههای مرتب و دارای روند و
روال ثابت ،پذیراییها و حتی نوع پوشش مخاطبین برای ورود
به ســالن اصلی ،بیش از آن که نمایانگر یک رویداد فرهنگی
باشد به یک مراسم آیینی شبیه است!
کامیککان همیشــه اما اینگونه نبوده؛ روزگاری این مراسم
فقط کنفرانسی برای گردهم جمع شدن طرفداران کتابهای
مصور بود و در آن به جز رونمایی از عناوین جدید این کتابها
اتفاق دیگری نمیافتاد .با افزایش تولید فیلمهای بالکباستر
در هالیوود اما ابتدا پای اقتباس از کامیکبوکها به ســینما
گشوده میشود و به همین بهانه پای سینما هم به کامیککان
باز میشــود .همین اتفاق برای بازیهــای رایانهای هم رخ
میدهد تا کمپانیهای بازیســازی هم برای سهمخواهی به
سندیگو بیایند .مردم هم که به قصه و قهرمان عالقه زیادی
دارند اســتقبال میکنند و این اســتقبال آن قدر پ ر رنگ
میشــود که دیگر فقط فیلمهای کامیکبوکی به سندیگو
نمیآیند .بسیاری از تهیهکنندهها پس از اکران فیلمشان به
فکر طراحی کامیکبوکی بر اساس اثرشان میافتند تا به این
موج بپیوندند.
به جز «دی ســی کامیکس» و «مارول» غــول های صنعت
کامیک آمریکا که هرساله در این مراسم غرفه ای بزرگ دارند
نباید از «برادران وارنر»« ،دیزنی»« ،نیکلودئون»« ،فاکس قرن
بیستم»« ،الینزگیت» و «ســامیت» هم به عنوان نمایندگان
استودیو های فیلمســازی غافل شد“ .کونامی”“ ،ابی سافت”،
““ ،”EAایکس باکس” و “پلی استیشــن” هــم از مهم ترین
برندهای کامپیوتری شــرکت کننده در این مراسم سالیانه
هستند .دایره شرکت های حاضر در کامیک کان خیلی وسیع
تر از چند شــرکت کامپیوتری و استودیوی سینمایی است.
حتی شبکه های تلویزیونی مانند ““ ،”abc”، “CBSاستارز” و
“کارتون نتوورک” و کمپانی های بازیسازی مثل «لگو» هم در
این کنفرانس و نمایشگاه نماینده ای دارند.
وجود این شرکت ها و سرازیر شدن خیل جمعیت مشتاق به
آنها باعث می شــود که برگزاری کامیک کان هر ساله سود
اقتصادی کالنی را هم به منطقه برساند به طوری که تاثیر این
مراسم در ســال  ۲۰۱۱روی اقتصاد سن دیگو تا  ۱۸۰میلیون
دالر ارزیابی شده است .به طور میانگین هم اقتصاد سن دیگو
هر ساله تا  ۱۶۲.۸میلیون دالر از برگزاری کامیک کان منفعت
می یابد.
جالب اســت بدانید امســال کامیک کان فقط در چهار روز
برگزاریش معادل عددی حدود  140میلیون دالر برای ســن
دیگو درآمدزایی داشــت .که این عدد کل مبالغی است که
توســط  130هزار مخاطب امســال کامیک کان در روزهای
برگزاری خرج شده است .شاید همین امر دلیلی باشد بر این
که خیلی از کمپانی ها آرام آرام تصمیم به استقالل می گیرند.
به عنوان مثال کمپانی دیزنی هر ساله در کامیک کان حاضر
می شود اما بدون شک بخش اعظمی از فعالیت های خودش
را به کنفرانس مســتقل این شرکت D23 ،اختصاص می دهد
که بعد از کنفرانس بزرگ ســن دیگو برگزار می شود .مراسم
دیزنی هم از حیث برگزاری بسیار شبیه کامیک کان است با
این تفاوت که در آن فقط دیزنی حضور دارد و همه پول ها هم
به حساب های بانکی این شرکت می رسد.

دیزنی «موشک »
هوا می کند!

اکشن کمیک استریپی و ابرقهرمانه «موشک شناس» هم احیا
می شود .نسخه اصلی فلم ،در سال  1991اکران عمومی شد.
داستان نسخه تازه فلم در باره یک قهرمان مونث سیاه پوست
است ،که با کمک یک موشک به جنگ با نیروهای شر می رود.
به این ترتیب ،کمپانی والت دیزنی قصد دارد نگاه تازه ای به
ماجراهای داستان نسخه اصلی و کاراکتر محوری آن بیندازد.
فلم ســال  1991را کمپانی والت دیزنــی در زمانی تولید و
روانه پرده سینماها کرد ،که فلم های ابرقهرمانانه مثل امروز
پرطرفدار نبودند.
حاال که این ژانر مورد توجه فراوان تماشــاگران ســینما در
سراسر جهان قرار گرفته ،مدیران کمپانی قصد دارند «موشک
شناس» را هم وارد معرکه فلم های کمیک استریپی کنند.
به نوشــته ورایتی ،هنوز مشخص نیست این نسخه تازه قرار
است به احیای داستان نسخه اصلی بپردازد یا این که قسمت
دوم آن خواهد بود.
جو جانسن کارگردان نســخه اصلی ،آن را براساس داستان
مصور معروف دنی بیلســون و ویلیام بیر ساخت .این داستان
در دهه هشتاد میالدی منتشرشد.
در داستان این فلم ،بیلی کمپل در نقش کاراکتری به نام کلیف
به مبارزه با عوامل ارتش نازی هیتلری ،جنایت کاران و حتی
هاوارد هیوز تهیه کننده سرشناس سینما می رود.
منتقدان سینمایی می گویند فلم «موشک شناس» مربوط به
دوران جنگ سرد است و تهیه کنندگانش باید نسخه تازه را
براساس شرایط روز جامعه جهانی تولید کنند.
در اطالعیه کمپانی والت دیزنی ،اشــاره ای به زمان احتمالی
تولید نسخه جدید و عوامل آن نشده است .منابع نزدیک به
کمپانی می گویند تولید فلم ،ابتدای ســال  2017آغاز خواهد
شد.
رسانه های گروهی به این نکته اشــاره می کنند که کمپانی
والت دیزنی طی چند سال اخیر ،تعدادی فلم کمیک استریپی
با همکاری شرکت مارول به بازار سینما ارائه کرده است.

