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باکسآفیسهفته »Boo! A Madea Halloween«:همچناندرصدر
این هفته ،هفتــه چندان جالبی برای ســینما نبود و
فلم جدید اکران شده نیز نتوانســت نظرها را به سوی
خود جلب کند .مطابق هفته گذشــته ،فلم «Boo! A
 »Madea Halloweenدر صــدر جدول فروش قرار
دارد و توانســته در هفته دوم ۱۶،۶ ،دالر درآمد کسب
کند .کاهــش تنها  ۴۱درصد از میزان فروش اولیه ،موفق
بودن این اثر ســینمایی علی رغم نقدهای منفی زیاد را
نشــان می دهد .آخرین ســاخته «تایلر ِپری» تاکنون
توانسته فروش  ۵۲میلیون دالری را تجربه کند که تنها
اندکی کمتر از فروش  ۵۲،۵میلیون دالری «A Madea
 »Christmasدر سال  ۲۰۱۳اســت .با توجه به آغاز
جشــن های هالووین ،ممکن است این فلم در هفته های
پیش رو چندان مورد اســتقبال قرار نگیرد .با این حال،
تاکنون توانســته خوب عمل کند .فلم «جهنم» آخرین
ساخته «ران هاوارد» که انتظار می رفت جایگاه نخست
را از آن خود کند ،در رده دوم قرار دارد .این اثر توانسته
در سه روز نخست ۱۵ ،میلیون دالر فروش کند که پایین
ترین میزان در میان سه گانه شخصیت «رابرت النگدان»
به شمار می رود .علی رغم حضور ستاره هایی مانند «تام
هنکس» و «فلیسیتی جونز»« ،جهنم» نتوانسته مخابان
زیادی را به سمت خود بکشاند .شاید کم عمق و پیچیده

بودن آن را بتوان مهم ترین علت این مسئله دانست.
تنها نکته مثبت درباره این فلم ،اکران بین المللی آن
است که توانسته در این بخش بسیار خوب عمل کند.
فروش جهانی «جهنم» به  ۱۴۷،۷میلیون دالر رسیده و
فلم را به محصولی سودآور برای کمپانی سونی تبدیل
کرده است .حضور در بازار جهانی ،فلم مذکور را همانند
بسیاری آثار دیگر ،به سمت موفقیت هدایت می کند.
«جک ریچر :هیچوقت برنگرد» جایگاه سوم را به خود

جانی دپ وارد فضای جادویی
رولینگ و «هری پاتر» میشود

جانی دپ قراراست در فلم «هیوالهای خیالی» بر مبنای
جهان داستانی جی.کی.رولینگ نقشآفرینی کند.
«هیوالهــای خیالی و زیســتگاههای آنها» که به قلم
جی.کی.رولینگ و در همان فضایی جادویی «هری پاتر»
ساخته میشود ،در قسمت بعدی خود جانی دپ را نیز
در کنار دیگر بازیگران این فلم همراه خواهد داشت.
در ادامه فلم «هیوالهای خیالی و زیســتگاههای آنها»
از کمپانی برادران وارنر قرار است جانی دپ نیز جلوی
دوربین برود.
این کمپانی با اعالم ایــن خبر برای اولین بار فاش کرد
جانی دپ در قسمت نخست این فلم که به زودی راهی
سینماها میشود نیز نقش کوچکی داشته است.
در این فلم که  ۱۸نوامبر اکران میشــود ،ادی ردمین
در نقش نیوت اسکاماندر بازی کرده و دیوید ییتس که
کارگردان چهار فلم آخــر «هری پاتر» بود ،کارگردانی
آن را انجام داده اســت .جی کی رولینگ خالق «هری

پاتر» نویســنده فلمنامه این مجموعه جدید اســت و
چندی پیش اعالم کرد در حال نوشتن  ۴فلمنامه برای
 ۴قسمت بعدی «هیوالهای خیالی و زیستگاههای آنها»
اســت و این مجموعه در قالب  ۵فلم به تدریج اکران
خواهد شد .رولینگ چندی پیش گفته بود «هیوالهای
خیالی» نه ادامه و نه مقدمهای بر کتاب هری پاتر نیست
بلکه گســترش جهان جادویی هری است و به قوانین
و آداب پنهــان در جامعه خیالی کــه دیگر برای همه
خوانندگان هری پاتر آشنا است ،میپردازد.
قســمت دوم این فلم  ۱۶نوامبر  ۲۰۱۸اکران میشود و
کار فلمبرداری آن قرار است سال آینده کلید بخورد.
وقایع فلم اول در همــان دنیای جادوگری «هری پاتر»
اتفاق میافتد و داســتان فلم در شهر نیویورک و سال
 ۱۹۲۰رخ می دهد .گفته شده چند شخصیت مهم از فلم
های «هری پاتر» از جمله آلبوس دامبلدور و گرندل در
«هیوالهای خیالی» حضور خواهند داشت.
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حضور «راکی»« ،گاندولف» و «جوکر»
در انیمشینی هالیوودی

«بیسکوئیت حیوانی» به کارگردانی مشترک «اسکات
کریستین ساوا» و «تونی بنکرافت»  12اپریل  2017در
امریکای شمالی اکران خواهد شد.
انیمیشن «بیسکوییت حیوانی» به کارگردانی مشترک
«اسکات کریستین ساوا» و «تونی بنکرافت»  12اپریل
 2017در امریکای شمالی اکران خواهد شد.
«بیســکوئیت حیوانی» انیمیشــنی در ژانر فانتزی و
هیجان انگیز اســت که فلمنامه آن را «کریستن ساوا»
با همکاری «دین لوری» نگاشته است .جان کرازینسکی
 ،امیلی بالنت  ،ایان مککلن  ،دنی دویتو و سیلوســتر

جواب سودوکو شماره

چمن ـ مچی ـ چین ـ مرچ
ـ چــرم ـ چرند ـ چدن ـ
چرا ـ چادر ـ انچ ـ چند ـ
چنار ـ مچ ـ چیدن.

2543

اســتالونه از جمله بازیگران مطرحی هستند که در این
انیمیشن به صداپیشگی می پردازند.
در این فلم خانواده ای که در ســیرک کار می کنند برای
جلوگیری از ورشکستی از جعبه شگفت انگیزی استفاده
می کنند که پر از بیســکوئیت های حیوانی است .تمام
بیسکوئیت ها زنده شده و سیرک دوباره رونق پیدا می
کند تا اینکه ...اســتالونه بازیگر بزرگ سینمای هالیوود
در این انیمیشــن در نقش «مرد گلوله ای» ظاهر شده و
یا «ایان مکلین» ستاره فلم های «ارباب حلقه ها» در آن
آقای هانتینگتون صداپیشگی کرده است.

 بازی با کلمات

2455

آرامجو ـ ابوریحان ـ بابه ـ پایه ـ تندرو ـ ثبات ـ جهاد ـ چربدست ـ حجابت ـ
خالیگاه ـ ذلیل ـ ریان ـ زمینه ـ ژاله ـ سپاس ـ شهامت ـ صنعت ـ ضامن ـ طور
ـ ظرفیت ـ عقیم ـ غرغره ـ فهیم ـ قصه ـ کمان ـ گلبدن ـ لحظه ـ میرغضب ـ
نویسنده ـ وال ـ هموژن ـ یادکردن ـ دودکش.

 جواب بازی با اعداد
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میزان

حمل

شكيبايي خصوصيتي اســت كه در حال حاضر بسيار به آن احتياج
داريد .شرايط بسيار خوبي داريد ،مي توانيد آرامش داشته باشيد و
به فكر ايجاد تغييراتي در زندگي باشيد.

ثور

امروز میخواهید که اســتراحت کرده به انجام هیچ کاری سخت
و انرژی گیری دســت نزنید .یک گفتگوی آرام با شــخص مورد
عالقه تان ،دیدار از جای فرهنگی و یا زیبا و یا رفتن به ســینما
اکنون میتوانند انتخابهای خوبی برای این حالت شما باشند .اگر
دوست دارید به خرید بروید ،غرق در چکمههای زیبا و لباسهایی
دوخته شده از پارچه های اعالء میشوید.

عقرب

سعی کنید خودتان را زیاد خســته نکیند و بیش از حد کار نکنید.
خستگیهای این هفته آخر اکنون بر شما اثر میگذارد .اگر این طور
شد حتم ًا در آرامش خانه استراحت کنید و از شرایط لذت ببرید.

امروز بسیار خود رای هستید و هیچ کس نمیتواند شما را منصرف
کند .به هر حال میتوانید به اهداف آیندهتان فکر کنید .از آنجایی
که در حال حاضر انرژی زیادی دارید میتوانید موفقیتهای زیادی
هم به دست آورید.

امروز ،روز متفاوتي اســت كه البته در مورد تمامی شــماها صدق
نميكند .امروز آغازي از يك فصل زندگي شماست و ميتوانيد انتظار
اتفاقات خوبي را داشته باشيد.

امروز تأثير ســياره ها خيلي جالب نيســت .پس مواظب باشيد
ساده لوحي نكنيد چون شخصي امكان دارد با گفتن يك حرف و
انجام كاري ديگر شــما را كام ً
ال منحرف سازد .شايد فكر كنيد كه
حواستان جمع است ولي هر چه ميكنيد مواظب باشيد.

جوزا

سرطان

امروز کمی عصبی و پرخاش گر هســتید .متأسفانه به نظر میرسد
راهتان را اشتباه میروید ،اما گاهی این اتفاق میافتد.

اسد

هر كاري كــه امروز انجام ميدهيد ،ميخواهيــد كه با تمام روح و
قلبتان توأم باشــد .در غير اين صورت ،از اين كه ناراحتيد و يا در
نيمه كار ،آن را رها كردهايد ،متعجب خواهيد شد .امروز روزي عالي
براي وقت گذراندن با اشــخاصي است كه واقع ًا به آنها توجه داريد،
حاال هر رابطهاي كه بين شــما وجود دارد مهم نيست .تنها بودن با
آنها به شما يادآور خواهد شد كه چه قدر آنها برايتان مهماند.

سنبله

امروز جدی هستید ،مخصوص ًا در رابطه با گذشته ،اختالفات قدیمی
دوباره ظاهر میشوند ،باعث میشود به مشکالتی فکر کنید که هرگز
نتوانستید آنها را حل کنید .وقت آن رسیده که برخی از این کینهها
را دور بریزید .مخصوص ًا اگر کاری از دستتان بر نمیآید.

قوس

جدی

ديگران تمايل دارند كه فراموشــكار و كمي گيج باشند؛ بنابراين
اگر متوجه آن شديد ،عصباني و بداخالق نشويد .با رفتاري كام ً
ال
واضح و روراست به آن ها يادآوري كنيد كه شما هم آنجا هستيد
و مطمئن باشيدكه پاداش زيادي خواهيد گرفت.

دلو

امروز باید بین کار و تفریح یکی را انتخاب کنید و این موضوع راه
پس و پیش را بر شــما می بندد .در حقیق احساس میکنید که بر
ســر دو راهی ماندهاید و مطمئن هستید که هر تصمیمی بگیرید
یک نفــر را ناراحت میکند .پروژهای که بر روی آن کار میکنید با
مانعی برخورد می کند امــا اجازه ندهید که اعتماد به نفس تان را
تضعیف کندِ زیرا این یک تغییر ناگهانی و موقتی اســت که بر کار
شما تأثیری ندارد.

حوت

یک انتشارات نســخههای محدودی از کپی دستنوشتههای
«شــارلوت برونته» نویســنده رمان «جین ایر» را به فروش
میرساند.
«یاهو نیوز» نوشــت :انتشاراتی انگلیســی در پاریس تعداد
محدودی از کپی دستنوشتههای خوشخط و زیبای «شارلوت
برونته» رماننویس کالسیک انگلیسی را عرضه میکند.
این نویسنده رمان  ۸۲۴صفحهای «جین ایر» را در سال ۱۸۴۷
به نگارش درآورد و در این نسخه ،اصالحات و یادداشتهای او
دیده میشود« .برونته» در دستنوشتههایش بارها چگونگی
رابطه «جین» و آقای «راچستر» را تغییر داده است.
در این کتاب همچنیــن طراحیهایی از «ادموند گرت» که در
نسخه سال  ۱۸۹۷این رمان گنجانده شده بود ،دیده میشود.
 ۱۰۰۰نسخه از کپی «جین ایر» دستنویس ،از روز دوم نوامبر
به قیمت  ۳۰۰دالر به فروش میرسد.
«شــارلوت برونته» در ســال  ۱۸۱۶میالدی در «همپشایر»
انگلیس متولد شــد .او و دو خواهرش به نامهای «امیلی» و
«آن» نویسندگان سرشناس انگلیسی بودند که بهخاطر عمر
کوتاهشان نیز مشهورند.
معروفترین کتاب شارلوت برونته «جین ایر» از شاخصترین
رمانهای کالســیک انگلیسیزبان است .او این رمان را با نام
مستعار «کورر بل» منتشر کرد .رمان »جین ایر» روایت زندگی
م شده و از رفتار بد بستگانش
دختری است که در کودکی یتی 
به پرورشــگاه پناه میبرد و آنجا هم در محیطی خشــک و
خشن بزرگ میشود« .جین» در ادامه بهعنوان معلم سرخانه
به یک خان ه اشــرافی میرود ،بین او و ارباب خانه «راچستر»
عالقهای شکل میگیرد و ماجراهای دیگری رقم میخورد.
«شــارلوت» با وجود عمر کوتاهش ،بر شــیوه نویســندگی
شــخصیتهای ادبی بزرگی مانند «جورج الیوت»« ،توماس
هاردی»« ،آن برونته»« ،امیلی برونته» و «اســتفن میر» تأثیر
بسزایی داشت .خالق «جین ایر» در  ۳۱مارس  ۱۸۵۵میالدی
در سن ۳۸سالگی درگذشت.

تصمیم جنجالی جوایز
گلدن گلوب در حذف یک
انیمیشن

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.
 6 کلمه :خوب
 12 کلمه :متوسط
 18 کلمه :عالی

جواب هدف

اختصاص داده است .این فلم اکشن در هفته دوم فروش
 ۹،۵میلیون دالری را تجربــه کرده و فروش مجموع
خود را به  ۳۹،۶میلیون دالر رسانده است .اوضاع بین
المللی نیز اندکی بهبود یافته و میزان فروش به ۹۳،۸
میلیون دالر رســیده است .با این حال ،فلم جدید تام
کروز هنوز راه زیادی تا جبران هزینه و رســیدن به
سود دارد« .حسابدار» نیز توانسته در رتبه چهارم قرار
بگیرد .فلم جدید ب ِــن افلک ۸،۴ ،میلیون دالر فروش

 بازی با اعداد

ر
ب
ا
ج
د
ی
ن

داشــته و مجموعا  ۶۱،۲میلیون دالر درآمد زایی کرده
است« .اویجا :ریشه شیطان» در سکوی پنجم ایستاده
و  ۷میلیون دالر فروش داشته است؛  ۴۹،۷درصد کاهش
در مقایســه با هفته نخســت .این اثر ترسناک تاکنون
توانسته  ۲۴،۶میلیون دالر بفروشد« .دختری در قطار»
با فروش هفتگی و مجمــوع  ۴،۲و  ۶۵،۹میلیون دالر،
جایگاه ششم را به خود اختصاص داده است.
فلم «خانه دوشــیزه ِپ ِرگرین برای کــودکان عجیب و
غریب» به کارگردانی «تیم برتون» توانسته  ۳،۹میلیون
دالر بفروشــد و مجموع درآمد خود را به  ۷۹،۸میلیون
دالر برساند .این اثر به لطف اکران بین المللی ،توانسته
اندکی سود برای تهیه کننده به همراه داشته باشد.
فلم «چشم و هم چشمی» با فروش  ۳،۳میلیون دالری،
در جایگاه هشتم قرار دارد .این اثر کمدی تاکنون ۱۰،۷
میلیون دالر درآمد داشته است« .لک لک ها» نیز هفته
ششــم خود را با فروش  ۲،۷میلیون دالری پســت سر
گذاشته و با درآمد مجموع  ۶۸،۲میلیون دالر ،در جایگاه
نهم ایستاده است .فلم هندی «قلب سخت» نیز آخرین
اثر لیســت که علی رقم نمایش در تنها  ۳۰۲ســینما،
توانسته با  ۲،۱میلیون دالر فروش ،عملکرد خوبی داشته
باشد و جایگاه دهم را به خود اختصاص دهد.

فروش دستنوشتههای
«شارلوت برونته»

شما با بخشندگیتان قرار است به یک همکار یا آشنا کمک کنید.
اما بعضی از مردم نمی توانند از کمک برخوردار شوند .در نتیجه
خودتان باید کل پروژه را به اتمام برسانید.
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جوایز سینمایی «گلدن گلوب» ،انیمیشن تحسینشده «برج»
را فاقد شرایط الزم برای حضور در این رویداد سینمایی اعالم
کرد.
به نقل از هالیوود ریپورتر ،انیمیشــن «بــرج» به کارگردانی
«کیت مایتلند» که با تلفیق ژانر انیمیشن و مستند به روایت
داستان تیراندازی در دانشگاه تگزاس آمریکا در سال ۱۹۶۶
پرداخته است ،از سوی انجمن مطبوعات خارجی هالیوود که
برگزارکننده جوایز گلدن گلوب است ،دارای شرایط الزم برای
حضور در شــاخه بهترین انیمیشن شناخته نشد و این امر با
اعتراض سازندگان این فلم رو به رو شده است.
مسئول امور تبلیغاتی انیمیشن «برج» پیشنهاد داده که این
فلم یک نمایــش دیگر برای اعضای انجمن مطبوعات خارجی
هالیوود داشــته باشد اما «شــانتال دیناج» رئیس این نهاد
سینمایی ضمن ابراز تشــکر از ارائه این پیشنهاد اعالم کرده
که این جوایز سینمایی شاخه بهترین مستند ندارد و بنابراین
این فلم رد شده است.
«کیت مایتلند» کارگردان انیمیشن «برج» در واکنش به این
تصمیم گفته که ما خواستار حضور این فلم در بخش بهترین
انیمیشن بودهایم ،ضمن این که در کتابچه قوانین جوایز گلدن
گلوب نیز موردی درباره عدم پذیرش انیمیشنهای مستند در
شاخه بهترین انیمشن بلند نیامده است.
«لوئیس بلک» تهیه کننده انیمیشــن «برج» نیز عنوان کرد:
احترام زیادی برای انجمن مطبوعــات خارجی هالیوود قائل
هستم اما شــنیدن این خبر که انیمیشــن «برج» در شاخه
بهترین انیمیشن جوایز گلدن گلوب در نظر گرفته نمیشود،
بسیار دلسردکننده اســت و امیدوارم آنها در رویکردشان به
این فلم بازنگری کنند.
طبق اعالم پیشــین  ،آخرین مهلت ارســال آثار در بخشی
سینمایی و تلویزیونی جوایز گلدن گلوب ،روز  31اکتبر 2016
خواهد بــود و تمامی فلمهای متقاضی حضور در جوایز گلدن
گلوب نهایتا تا تاریخ هفتم دسمبر  2016فرصت اکران عمومی
دارند و نامزدهای هفتادوچهارمین دوره جوایز سینمایی گلدن
گلوب روز  12دسمبر  2016اعالم خواهد شد.
اعضای انجمن مطبوعات خارجی هالیوود در تالش هســتند،
تغییراتی را در قوانین این رویداد ســینمایی بویژه در تعریف
شاخههای گوناگون ارائه ایجاد کنند تا به عنوان مثال همچون
سال گذشــته دســتهبندی عجیب فلم «مریخی» در بخش
بهترین فلم کمدی موزیکال دوباره روی ندهد ،البته تصویب
این تغییرات جدید مستلزم موافقت حداقل دو سوم از اعضای
این نهاد سینمایی است و قرار است این تصمیمات جدید در
این ماه اعالم شود.

حمایت دانشجویان
آمریکایی از کمپین
« ُاسکار خیلی سفید است»

دانشــجویان دانشگاه یو.ســی.ال.ای در حمایت از «کمپین
اسکار خیلی سفید است» وبســایتی راهاندازی کردهاند که
در آن فلمســازان آفریقایی-آمریکایی قرن بیستم معرفی
میشوند.
به نقل از وبسایت رسمی دانشگاه  ، UCLAدر پی جنجالهای
کمپین «اسکار خیلی سفید است» که به خاطر کم بودن تعداد
نامزدهای سیاه پوست در اسکار ســال گذشته به راه افتاده
است ،دانشجویان علوم انســانی دانشگاه  UCLAاقدام به
راهاندازی وبســایتی برای معرفی فلمسازان آفریقاییتبار در
قرن بیستم کردهاند.
تاکید آنها اینست که فعالیت هنرمندان آفریقاییتبار به شدت
با تاریخ فلمســازی در آمریکا گره خورده است و آنها از زمان
تولید فلمها با دوربینهای «مِدیوم» فعال بودهاند.
حاصل تالش این دانشجویان وبســایتی بینالمللی است که
یک پایگاه داد ه غنی و قابل جستجو دارد که در آن اطالعات
بازیگــران ،کارگردانان ،تهیهکنندگان ،نویســندگان و حتی
مسئولین تدارکات آفریقاییتبار در قرن بیستم وجود دارد.
میریام پاسنر عضو هسته مرکزی این تیم گفت :با وجود اینکه
فلمهای بســیار کمی از آن زمان باقی مانده اســت اما با این
وجود تاریخ ســیاهان در این زمینه افراد فوقالعادهای دارد.
شــخصیتهای بزرگی مثل الرنس چنالت ،آیلین پریر و نوبل
جانسون پرچمداران فلمهای آفریقاییتبارها در قرن بیستم
هســتند .وی افزود :ما از قبل این ایده را داشــتیم اما با راه
افتادن کمپین اعتراضی «اســکار خیلی سفید است» اراده ما
برای پیگیری این کار چند برابر شد.
دانشجویان برای دسترســی به این اطالعات از مورخ هایی
کمک گرفتهاند که منابع بسیار ارزشمندی از فلمهای آن زمان
در اختیار داشتهاند .بیشــتر تمرکز این تیم بر روی فلمهای
تولید شده در فاصله سالهای  1900تا  1930میالدی بوده است.
فلمهایی نظیر «ســفری به تاسکیگی»« ،هنری در همپتون»
و»یــک روز در تاســکیگی» در آن دوره در آمفیتئاترهای
محدود و برخی کلیساهای آفریقاییتبار نمایش داده میشدند
و به همین دلیل اکثر افراد جامعه آنها را ندیدهاند و پیدا کردن
آنها بسیار مشکل بود.

