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موفقیت کالن بین المللی
 500میلیونی «دوری»

انیمیشن کمپیوتری «پیدا کردن دوری» موفق شد فروش
بین المللی خود را به رقم  500میلیون دالر برساند.
این موفقیت کالن در حالی نصیب این فلم شده که فقط در
سی و پنج کشور دنیا به روی پرده رفته است.
تحلیل گران اقتصادی ســینما قبل از ایــن پیش بینی
موفقیت کالن مالی بــاالی  600میلیون دالری بین المللی
برای «پیدا کردن دوری» کرده بودند.
آن ها می گویند انیمیشــن کمپیوتری تازه کمپانی والت
دیزنی ،هنوز در تعداد زیادی از کشــورهای دنیا به روی
پرده سینماها نرفته است.
به این ترتیب ،فلم طی هفته های آینده و با اکران عمومی
در کشورهای تازه ،باز هم شاهد فروش باالتری خواهد بود.
طبق پیش بینی تحلیل گران اقتصادی ســینما ،زمانی که
فلم در تمام کشــورهای دنیا هم اکران شود ،فروش آن از
مرز  600میلیون دالر هم عبور خواهد کرد.

به نوشــته ورایتی ،کمپانی والت دیزنــی به جای اکران
عمومی همزمان بین المللی فلم در  60الی  70کشور دنیا،
ترجیح داده به آرامی آن را به نمایش عمومی بگذارد.
به این ترتیب ،هر هفته چند کشور تازه دنیا به جمع نمایش
دهندگان این کمدی اکشــن خانوادگــی و ماجراجویانه
اضافه می شود.
موفقیت باالی مالی بین المللی فلم در حالی کماکان ادامه
دارد که ،اکران عمومی آن در سینماهای آمریکای شمالی
به پایان رسیده است .محصول مشــترک کمپانی والت
دیزنی و شرکت کامپیوتری پیکسار در آمریکای شمالی
 480میلیون دالر فروش کرد .بــا این رقم فروش« ،پیدا
کردن دوری» موفق شد لقب پرفروش ترین انیمیشن کل
تاریخ ســینمای آمریکا را از آن خود کند .فروش جهانی
این انیمیشــن (هم آمریکا و هم بقیه کشورهای دنیا) هم
اکنون به  985میلیون دالر رسیده است.

انتشار رمان جدید؛  ۲۰سال پس از بوکر

«آرونداتی روی» دومین رمانش را  ۲۰ســال پس از کسب
جایزه «بوکر» منتشر میکند.
گاردین نوشــت« :آرونداتی روی» نویســنده بااستعداد
هندی که با اولین رمــان خود «خدای چیزهای کوچک»،
جایزه «بوکر» ســال  ۱۹۹۷را از آن خود کرد ،اعالم کرده
پس از  ۲۰سال دنباله آن را روانه بازار میکند.
«وزارت منتهای خوشبختی» نام دومین رمان این نویسنده
است که در سال  ۲۰۱۷منتشر میشود .البته «روی» پس
از کسب جایزه «بوکر» چندین کتاب غیرداستانی درباره
موضوعاتی چون حمالت آمریکا به عراق و افغانســتان و
محکومیت آزمایشهای هستهای هند به چاپ رساند و طی
این مدت در حوزه فلمنامهنویسی هم فعال بود ،اما «وزارت
منتهای خوشبختی» دومین رمان او به حساب میآید.
«روی» درباره اثر جدیدش گفت :خوشحالم که اعالم کنم
ارواح دیوانه حتــی بدجنسترین آنها ،در کتاب «وزارت
منتهای خوشبختی» راهشان را به این جهان پیدا کردهاند
و من هم ناشران کتابم را.
«دیوید گادوین» مدیر برنامههای این نویسنده نیز گفت:
تنها «آرونداتی» میتوانست این کتاب را بنویسد .کتابی

کامال اوریجینال که  ۲۰سال برای نوشتن آن وقت صرف
شده و ارزش انتظار را دارد.
«آرونداتــی روی» در مصاحبــهای که ســال  ۲۰۱۱با
«ایندیپندنت» انجام داد ،گفته بود که «جان برگر» دیگر
برنده جایزه «بوکر» و دوست این نویسنده ،او را به نوشتن
ادامه اولین رمانش ترغیب کرده است.
ناشــر این رماننویس نیز اثر جدید او را «یکی از بهترین
کتابهایی که در ســالهای اخیر خوانــده» و «کتابی
باورنکردنی با الیههای متعدد» توصیف کرده است.
«سایمون پراسر» مدیر انتشــارات «همیش همیلتون»
انگلیس که چاپ «وزارت منتهای خوشبختی» را بر عهده
دارد ،همچنین گفته اســت :سبک نوشتار او خارقالعاده
است ،شخصیتها هم همینطور.
آنها با چنان احســاس همدردی و بخشندگی و تازگی
زبان جان گرفتهاند که به ما یادآوری میکنند کلمات هنوز
زندهاند ،که آنها میتوانند مــا را بیدار کنند و راههای
جدید دیدن ،شنیدن ،احســاس کردن و درگیرشدن را
به ما نشــان دهند .اینها این رمان را به یک کار جدید و
اوریجینال تبدیل میکند.
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«گلوریا نیلور» نویســنده برنــده جایزه کتاب ملی
آمریکا در سن  ۶۶سالگی درگذشت.
نیویورک تایمز نوشــت« :گلوریا نیلور» رماننویس
آمریکایی که با کتاب «زنان محله بروســتر» جایزه
کتــاب ملی آمریکا را از آن خود کــرده بود ،بر اثر
نارسایی قلبی درگذشت.
این رمان اولین کتاب «نیلور» بود که توســط «اپرا
وینفری» بــه عنوان تهیهکننده به مینیســریالی
تلویزیونی تبدیل شد و طرفداران زیادی هم داشت.
نیلور با نخســتین رمان خود رمــان «رنگ بنفش»
آلیس واکر را پشــت سر گذاشــت و جایزه کتاب
ملی آمریکا در ســال  ۱۹۸۳را کسب کرد .از دیگر
افتخارات او به دست آوردن جایزه کتاب آمریکایی
با همین رمان است« .زنان محله بروستر» به مفاهیم
اجتماعی همچون فقر ،نژادپرستی ،جنسیتگرایی
و ...با محوریت شخصیت زن در جامعه میپردازد.
«وینفری» که از شخصیتهای سرشناس تلویزیونی
است ،سال  ۱۹۸۹این رمان را به تلهفلمی دوقسمتی
تبدیل کرد که از شــبکه  ABCپخش میشــد.
«وینفری» خود عالوه بــر تهیهکنندگی ،به همراه
«رابین گیونز»« ،مری آلیس» و «سیسیلی تایسون»
در این پروژه تلویزیونی بازی کرد.
«تپههای لینــدن»« ،کافه بیلــو» و «مردان محله
بروستر» از دیگر رمانهای این نویسنده آمریکایی
هستند.

جواب سودوکو شماره

غیب ـ غایــب ـ غیاب ـ
غیبت ـ بت ـ تب ـ غیابت
ـ باغ ـ غبار ـ ابر ـ بهار ـ
بره ـ بهتر ـ به ـ تبر ـ برات
ـ تاب ـ غــرب ـ غریب
ـ رغبت ـ بــرای ـ رب ـ
غربت.

فاجعه برای فلم
مارک والبرگ

«شادترین روز» ســاخته جوهو کیوسمانن جایزه بخش
رقابت بینالمللی جشنواره فلم زوریخ را به خانه برد.
فلم ســیاه و سفید «شــادترین روز» از فنلند که درامی
درباره بوکس بازی است به عنوان برنده بخش رقابت فلم
خارجی زبان جشنواره فلم زوریخ انتخاب شد.
اســم کامل این فلم «شادترین روز در زندگی اولی ماکی»
اســت که درباره رقابتهای پر وزن جهان در سال ۱۹۶۲
ساخته شده که در نهایت به رقابت بین اولی ماکی نانوای
فنلندی و دیوی مور ورزشکار عنواندار آمریکایی منجر
شد .این فلم که اولین تجربه کارگردانی سازندهاش است
در جشنواره کن امســال نیز به عنوان برنده بخش نوعی
نگاه انتخاب شد و به عنوان نماینده فنلند در اسکار بخش
خارجی زبان  ۲۰۱۷نیز معرفی شده است.
جایزه بخش مســتند زوریخ به «خانم ب ،زنی از کوریای
شمالی» رســید که دومین فلم بلند مستندساز فرانسه

فلم زیســت محیطی مارک والبرگ به نام «دیپواتر
هرایزن» ،در جدول گیشــه نمایش آمریکا شکست
سخت تجاری خورد.
این درام اکشــن دلهره آور در سه روز اول نمایش
خود فقط  20میلیون دالر فروش کرد.
تهیه کنندگان فلم در شــرکت مستقل فلم سازی
سومیت انترتینمت ،برای تولید این فلم گران قیمت
 156میلیون دالر هزینه کرده اند!
تحلیل گران اقتصادی سینما می گویند فلمی با این
رقــم کالن تولید ،باید با افتتاحیــه ای  100میلیون
دالری نمایش عمومی خود را آغاز کند.
تنها در صورت چنین فروش افتتاحیه ای ،فلم قادر
خواهد بود رقم هزینه های کالن تولید خود را تامین
کند .به نوشته امپایر آنالین ،با رقم افتتاحیه پایین
 20میلیون دالری ،دیپواتر هرایزن بیش از  60تا 70
میلیون دالر در آمریکای شمالی فروش نخواهد کرد.
داســتان فلم برگرفته از یک ماجرای تلخ تاریخی
است که در ســال  2010اتفاق افتاد و با نام دیپواتر
هرایزن معروف شــد .دیپواتر هرایزن یک سکوی
نفتی  112متری در خلیج مکزیک بود ،که با انفجاری
مهیب و هولناک روبرو شــد .دیپواتر هرایزن سعی
کرد با نگاهی درام به این فاجعه تلخ ،تماشــاگران
ســینما را جذب خود کند .پیتر برگ کارگردان این
فلم بوده است.
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میزان

حمل

به فعاليتهاي گروهي و دوستان گرايش داريد .سعي كنيد وسوسه
نشويد و كارهاي خالف اصول اخالقي انجام ندهيد.

ثور

به نظر میرسد احســاس اعتماد به نفستان در مورد درست انجام
دادن کارها کم شده است ،اما بهتر اســت بدانید مردم با ایدهها و
اشتیاقهای شما شریکند و دوست دارند از شما حمایت کنند و این
موضوع سبب می شود تا اعتماد به نفستان مجددا ً باال برود.

جوزا

ميتوانيد از صحبتهاي ديگران تصميم بگيريد كه به چه كســي
ميتوانيد اطمينان كنيد .حتي واضحترين صحبتها هم ممكن است
كمي دروغ را در خود داشــته باشد ،بنابراين اين مسئله را به خاطر
داشته باشيد.

سرطان

اگر مراقب نباشید باالخره نگرانیها سراپای وجود شما را خواهند
گرفت .ممکن است احساس کنید مســؤولیت و اجبار شما را از
پای درخواهد آورد .هیچ فایدهای نخواهد داشت که شخصی که
برایتان عزیز اســت شما را مقصر جلوه دهد و یا خودش بخواهد
مسؤولیت این کارها را برعهده بگیرد.

عقرب

به نظر میرســد امروز کمی با مشکل روبرو هستید .با همسرتان
اختالف پیدا میکنید و این شاید به خاطر رفتار شما باشد .در این
صورت اگر سعی کنید با او کنار بیاید همه چیز درست میشود.

قوس

اگر شــانس خوبي داشته باشــيد همه تالشهايتان امروز سود
ميدهد و هر چيزي جاي خود را پيدا خواهد كرد اين مهلت نفس
كشيدن به شما ميدهد و براي مدت يك روز ديگر مجبور نيستيد
كار خيلي مهمــي انجام دهيد .و اگر احيان ًا احســاس بيقراري
ميكنيد ،چقدر خوب اســت كه آدم مثل زميني كه شخم خورده
ولي فعال نيست و استراحت ميكند به خودش استراحت بدهد؟

نمیتوانید از یک مشاجره دوری کنید ،بنابراین اگر میخواهید عقب
نمانید ،بهتر است از االن شروع کنید .شاید این مشاجره در خانه یا
در محل کارتان باشــد .بهتر است در هر جا که اتفاق میافتد اجازه
ندهید ،به محیط دیگری هم سرایت کند .بهتر است این دو قسمت
زندگی را از هم مجرا کنید.

جدی

آيا واقع ًا اوضاع اينطوري كه به نظر مي رســند ،خراب هستند؟ يا
خودتان باعث شــده ايد كه به اين حد برســند؟ امروز روز سختي
است ،چرا كه برخالف هميشــه كه نسبت به مسایل بياعتنا بوديد
و شــانه باال ميانداختيد امروز اجازه دادهايد كه مسایل در نظرتان
بزرگ جلوه كنند.

دلو

اسد

سنبله

یک نفر امروز کام ً
ال بی حوصله است و خوشحال کردن او کار مشکلی
است .اما بیش از آن که نسبت به آنها بیمحلی کنید ببینید علت این
ناراحتی چیست.

هنوز احتمال خطر وجود دارد .البته تنها مربوط به شما نميشود
و مستقيم ًا شما را تهديد نميكند ،اما دوست نداريد كه خطر كس
ديگري شــما را هم تهديد كند آن هم زماني كه آن قدر سرحال
هستيد .حواستان را به خوبي جمع كنيد و عصباني نشويد.
امروز شــدیدا ً از برنامههای روزانه خسته شدهاید و منتظر تغییری
میباشید .حتی کوچکترین تغییر میتواند حال و هوای شما را عوض
کند و باعث شود در رابطه با مسایل روزانه اشتیاق بیشتری پیدا کنید.

حوت

مجبور به تحمل یک حســد کوچک نیســتید .اما آیا میتوانید
در انداختن کسی در لطف یک دوســت جدید گناهکار باشید؟
حقیقتی است که شاید باید دوستی را مطمئن کند که او را دوباره
فراموش نخواهید کرد.

هدیههای مرگ  »۲است که فروشــی یک میلیارد و ۳۰۰
میلیون دالری را تجربه کرده است.
مجموعه رمانهای «هری پاتر» که به داستانهای پسرکی
جادوگر میپردازد ،پرفروشتریــن مجموعه کتاب جهان
لقب گرفته و اقتباس ســینمایی آنها نیز چندین میلیارد
دالر را برای تولیدکنندگانش به ارمغان آورد ه است.
ن رمــان این مجموعه در
«هری پاتر و ســنگ جادو» اولی 
سال  ۱۹۹۷به چاپ رسید و پس از آن شش قسمت بعدی
رمانهای رولینگ بــا موفقیتی روزافزون روانه بازار کتاب
شدند .کتاب جدید هشتمین قسمت از هفت کتاب اصلی
«هری پاتر» محسوب میشــود .اقتباس سینمایی از این
هفت اثر در قالب هشت فلم با بازی «دنیل رادکلیف» و «اما
استون» در فروش باالی این کتابها بیتاثیر نبوده است.
از سال  ۲۰۰۱تا  ۲۰۱۱هشت فلم «هری پاتر» در سینماهای
جهان اکران شدند و به فروشــی بالغ بر  ۸.۲میلیارد دالر
دست یافتند تا با پیشــی گرفتن از مجموعه «جیمزباند»
در مکان نخست پرفروشترین سری فلمهای تاریخ سینما
قرار بگیرند .آخرین فلم از مجموعه «هری پاتر» در ســال
 ۲۰۱۱با عنوان «هری پاتر و یادگاریهای مرگ  »۲از سوی
کمپانی «برادران وارنر» اکران شد.

«شادترین روز» جایزه زوریخ را برد

آزمودن ـ اشارت ـ بخشاینده ـ پسینیان ـ تکامل ـ ثخین ـ جاللت ـ چهارشاخ
ـ حسد ـ خشکیدن ـ دنبال ـ ذی حیات ـ رنجیده ـ زودیاب ـ ژوری ـ سرمست
ـ شنزار ـ صلح ـ ضامن ـ طیور ـ ظالم ـ عاصم ـ غالم ـ فروغ ـ قیام ـ کنار ـ
گدا ـ لطیف ـ منزوی ـ نخ نما ـ وادار ـ هواکش ـ یافتن.
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تمام هشت فلم مجموعه «هری پاتر» در عرض یک هفته
به نمایش درمیآید.
«هالیوود ریپورتر» نوشــت :کمپانیهای «برادران وارنر» و
«آیمکس» کنار هم قرار گرفتند تا تمام هشت فلم «هری
پاتر» را در عرض یک هفته در ســینماهای جهان نمایش
دهنــد .هفته فلمهای «هری پاتــر» از  ۱۳اکتبر با نمایش
دو قســمت اول این مجموعه ـ «هری پاتر و سنگ جادو»
و «هری پاتر و تاالر اسرار» ـ شــروع میشود .این اتفاق
بینالمللی همزمان شــده با اکران «هیوالهای خارقالعاده
و راه حل پیدا کردنشــان» ،که براساس کتابی مرتبط به
هفتگانه پرفروش «جی.کی .رولینگ» ساخته شده است.
این رویداد ســینمایی که در ســالنهای زیر نظر کمپانی
«آیمکس» برگزار میشــود ،در نقاط مختلف دنیا برگزار
میشــود .ســتارههای فلمهای «هری پاتر» در شهرهای
لندن و لسآنجلس در کنار مردم به تماشــای این فلمها
مینشینند .مجموعه هشتگانه «هری پاتر» تاکنون حدود
 ۲۱۶میلیون دالر در سینماهای «آیمکس» فروش داشته
اســت .فروش کلی این فلمها در ســطح جهانی به هفت
میلیارد و  ۷۰۰میلیون دالر رســیده است .پرفروشترین
قســمت این مجموعه ،آخرین آنها یعنــی «هری پاتر و

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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نوبت مهره های سفید است ،شما باید با
دو حرکت مهره سیاه را مات کنید.
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تحصیل کرده سئولی جیرو یون است .این فلم ظرف سه
سال ساخته شــده و روایتگر سرخوردگی یک مقام کره
شمالی اســت که ابتدا قاچاقچی عبور مردم بوده و حاال
یک آبدارچی در سئول است.
جایزه بهترین فلم بلند آلمانی زبان هم به «ذخایر پنهان»
ساخته والنتین هیتس کارگردان اتریشی رسید .این فلم
نگاهی به آینده وین دارد؛ آیندهای که در آن مردم دیگر
حق مردن هم ندارند و زنده نگاه داشته میشوند تا زمانی
که دیگر نه از نظر مغزی و نه از نظر جسمی فایدهای برای
اقتصاد نداشته باشند .در این فلم کملنتس شیک در نقش
بیمهگر مرگ ظاهر شده است.
جایزه استعداد نوظهور ســوییس هم برای بهترین فلم
سوییسی به «اروپایی که او دوســت دارد» ساخته ژان
گاســمن رسید که نگاهی به بیست چیز در زندگی مدرن
امروز اروپاست.

مرگبارترین فلمهای
سینمایی را بشناسید

فهرســتی از  ۱۰فلم مرگبار ســینمای هالیوود طی  ۸۰سال
گذشته منتشر شد.
«نگهبانان کهکشــان» با  ۸۳هزار و  ۸۷۱تن کشته در جریان
فلم ،عنوان مرگبارترین فلم هالیوودی را از دهه  ۱۹۴۰تاکنون
کسب کرد.
در این لیســت نام «اربــاب حلقهها» و «هابیــت» دو فلم
پرفروشی که براســاس رمانهای معروف «جی.آر.آر تالکین»
ساخته شدهاند هم دیده میشود.
«نگهبانان کهکشان» با بازی «کریس پرت» اولین فلمی است
که نامش در این فهرســت آمده است ،در یکی از صحنههای
پایانی این فلم  ۸۰هزار نفر از شــخصیتهای داستان کشته
میشوند.
این تحقیقات از ســوی وبســایت «گو کامپــر» بر روی
پرفروشترین فلمهای سینمای هالیوود از دهه  ۱۹۴۰تاکنون
انجام شده است .بررسیها نشــان داده که تعداد مرگهای
فلمهای هالیوودی در طول دهههای اخیر افزایش پیدا کرده
است.
در دهه  ۱۹۴۰تنها یک فلم با نمایش  ۵۰مرگ دیده میشد اما
این عدد تا دهه بعدی به چهار فلم رسید .در دهه  ۱۹۶۰تعداد
فلمهای نمایشدهنده  ۵۰مرگ و بیشتر ،به  ۳۳افزایش پیدا
کــرد .این رقم در دهههای  ۱۹۸۰ ،۱۹۷۰و  ۱۹۹۰به ترتیب ،۴۴
 ۸۴و  ۱۱۹رسید.
دو محصول از سال  ۲۰۱۴در این فهرست  ۱۰عنوانی قرار دارند.
جالب اســت که فلمهای محبوبی همچون «ارباب حلقهها»
هم در ردههای باالی این فهرســت جــای دارند؛ تعداد کلی
کشتارهای قسمتهای دوم و ســوم این مجموعه فلم ،چهار
هزار و  ۵۱۲تن گزارش شده است.
فهرست مرگبارترین فلمهای هالیوودی از دهه  ۱۹۴۰تاکنون و
تعداد کشتههای آنها به شرح زیر است:
«نگهبانان کهکشان» ( )۲۰۱۴ـ  ۸۳۸۷۱نفر
«ناگفتههای دراکوال» ( )۲۰۱۴ـ  ۵۶۸۷نفر
«همه ترسها» ( )۲۰۰۲ـ  ۲۹۲۲نفر
«ارباب حلقهها :بازگشت پادشاه» ( )۲۰۰۳ـ  ۲۷۹۸نفر
« :۳۰۰ظهور یک امپراطوری» ( )۲۰۰۳ـ  ۲۲۳۴نفر
«ارباب حلقهها :دو برج» ( )۲۰۰۲ـ  ۱۷۴۱نفر
«انقالبهای ماتریکس» ( )۲۰۰۳ـ  ۱۶۴۷نفر
«هابیت :نبرد پنج سپاه» ( )۲۰۱۴ـ  ۱۴۱۷نفر
«شجاعدل» ( )۱۹۹۵ـ  ۱۲۹۷نفر
«انتقامجویان» ( )۲۰۱۲ـ  ۱۰۱۹نفر
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جانی دپ سال آینده بار دیگر در نقش محبوب کاپیتان جک
اسپارو روی پرده سینماها خواهد رفت.
در همین راستا کمپانی دیزنی نخستین تریلر رسمی پنجمین
نسخه از سری فلم های محبوب و پرفروش دزدان کارائیب را
منتشر کرده است.
اگرچه در این تریلر تصویری از جانی دپ دیده نمی شــود اما
پوستری را می بینیم که نقاشی و نام کاپیتان جک را به عنوان
فردی تحت تعقیب به تصویر می کشد.
در نسخه جدید فلم که ماه می سال آتی میالدی با نام “دزدان
دریایی :مردگان داســتان نمی گویند” روی پرده ســینماها
خواهد رفت ،عالوه بر جانی دپ ،ســتارگانی همچون خاویر
باردن ،برنتون توایس و جفری راش هنرنمایی خواهند کرد.

