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«دیکاپریو» بهترین
مستندساز هالیوود شد

در مراســم اعطای جوایــز فلم هالیــوود« ،لئونادرو
دیکاپریو» جایزه بهترین فلم مستند را دریافت کرد.
«هالیوود ریپورتر» نوشــت :طی مراسم شب گذشته
بیســتمین دوره جوایز فلم هالیوود که با رنگ و بوی
کامال سیاسی برگزار شد« ،لئوناردو دیکاپریو» جایزه
بخش مستند را با «فیشر استیونز» شریک شد.
از ابتدای مراســم «جیمز کوردن» بارها با شوخیهای
سیاسی خود حضار را خنداند و به انتخابات قریبالوقوع
ریاست جمهوری آمریکا اشاره کرد.
«رابرت دنیرو» یکی دیگر از افرادی بود که وقتی روی
ســن رفت با لحنی طنزآمیز درباره انتخابات ریاست
جمهوری کشورش صحبت کرد.
«دیکاپریو» که اخیرا پس از  20سال بازیگری موفق
شــده تندیس اســکار بهترین بازیگر نقش اصلی را
دریافت کند ،در این مراســم به خاطر ساخت «پیش از
سیل» مستند «نشــنال جئوگرافیک» ،جایزه بهترین

مستند هالیوود را با همراهی «فیشر استیونز» به دست
آورد.
بازیگــر فلمهــای «بازگشــته»« ،جزیره شــاتر» و
«تایتانیک» برای دریافت جایزهاش روی ســن آمد و
گفت :اگر تغییرات آبوهوا و باور ندارید ،یعنی نیروی
جاذبه را باور ندارید .دیگــر وقتی برای بحث و جدل
درباره واقعیتها و گســترش کمپینهایی با اطالعات
غلط نیســت .بیایید همه از قدرت شهروندیمان برای
انجام کار درست اســتفاده کنیم .خواهش میکنم این
سهشنبه  8نوامبر رای دهید.
فهرست برندگان بیستمین دوره جوایز فلم هالیوود به
شرح زیر است:
*جایزه دستاورد سینمایی« :ادی مورفی»
*بهترین بازیگر نقش اول زن« :ناتالی پورتمن»
*بهترین بازیگر نقش اول مرد« :تام هنکس»
*بهترین بازیگر نقش مکمل مرد« :هیو گرنت»
*بهترین بازیگر نقش مکمل زن« :نیکول کیدمن»
*جایزه کمدی هالیوود« :رابرت دنیرو»
*بهترین بازیگر زن نوظهور« :نوامی هریس»
*جایزه بهترین ترانه« :جاستین تیمبرلیک»
*بهترین فلم مستند« :لئوناردو دیکاپریو» و «فیشر
استیونز»
*بهترین انیمیشن« :زوتوپیا»
*بهترین کارگردانی« :مل گیبسون»
*بهترین کارگردان اول« :تام فورد»
*بهترین تهیهکننده« :مارس پلت»
*بهترین فلمنامه« :کنت لونرگان»
*بهترین تصویربرداری« :لینوس سندگرن»

«داکتر استرنج» گیشه هالیوود را تسخیر کرد

فلم سینمایی «داکتر استرنج» طبق پیش بینی ها هفته
اول اکران خود را با فروش باال و صدرنشینی آغاز نمود.
جدول فــروش هفتگی ســینمای هالیــوود با اعالم
صدرنشینی فلم «داکتر استرنج» و فروش خوب انیمیشن
«ترول»منتشر شد.
فلم سینمایی «داکتر استرنج» طبق پیش بینی ها هفته
اول اکران خود را با فروش باال و صدرنشینی آغاز نمود.
آخرین ساخته «مل گیبسون» نیز با اقبال خوب مخاطبان
همراه بود و در کنار این دو فلم ،انیمیشن «ترول» همان
غول ها توانست بســیاری از فلم های مطرح هالیوود را
پشت سر بگذارد.
جدیدترین نقش آفرینی تام کــروز در فلم جک ریچر
خیلی زود طعم ســقوط را چشــید و با افتی فاحش در
فروش با چهار پله سقوط به رتبه هفتم جدول رسید.
فلم های «دل ســخت»« ،لک لک ها»« ،کوین هارت» و
«نگه داشــتن جونز» این هفته ،از جدول فروش هالیوود
خداحافظی کردند.
رتبه بندی جدول فروش ســینمای هالیوود در روزهای
ابتدایی ماه نوامبر به شرح زیر منتشر گردیده است.
داکتر استرنج
فلم «داکتر استرنج» داستان جراح موفق و پردرآمدی به
نام استفان استرنج را روایت می کند که تسلط و موفقیت
حرفه ای او را مغرور کرده است .داکتر استفان استرنج که
در پی ســانحه رانندگی دستانش را از دست می دهد در
نهایت در می یابد اسرار باستانی و متافیزیک و همچنین
حضــور در دنیای واقعی و مــاورا آن راه نجات او از این
تراژدی است.
فلم بر اساس داستان «داکتر استرنج» کتاب های مصور
مارول یا «مارول کمیکس» ساخته شده است.
فلم «داکتر اســترنج» ( )Doctor Strangeاز بازی تیلدا
ســوینتون ،چی وتل اجیوفور ،مدس میکلسون و ریچل
مک آدامز بهره می برد.
این فلم نوشته و ساخته اسکات دریکسون ،کارگردان ۴۹
ســاله آمریکایی هفته اول فروش خود را با  85میلیون
دالر پشت سر گذاشته است.
ترولز (غول ها)
غول ها نوشــته «اریکا ریوونجا» و به کارگردانی «مایک
میچل» داستان غول های کوچکی است که قصد سفر به
سرزمین های دور را می کنند.
در داســتان این فلم آمده که «پاپی» سردســته آرام و
خوش بین ترول ها در مقابل «برنچ» قرار می گیرد .برنچ
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حمل

اعتماد به نفس بيشتري داريد .موانع كه بر سر راهتان وجود دارند به
نفع شما بر ميگردند .بنابراين تالش را آغاز كنيد.ندهيد.

ثور

از روبرویی با کارهای قانونی فــرار میکنید ،اما دلیلی برای نگرانی
نیســت .تا زمانی که صادق و راستگو باشید هیچ دلیلی برای ترس
وجود ندارد .بهتر است حرفتان را بزنید و افکارتان را بیان کنید.

جوزا

عطارد به حركت مســتقيم خود بر ميگردد و ميتوانيد يك نفس
راحت بكشيد ،از حاال به بعد در مورد مسایل دفتري ،مسافرتي و يا
موتر و به طور كلي وسایل حمل و نقل جاي ترس نيست و از زندگي
لذت ببريد.

سرطان

امشــب مهمانی کوچکی وجود دارد؛ زیرا همه دوست دارند بعد از
چند روز ســخت اســتراحت کنند .بحث بین دیگران وجود دارد و
شما در مرکز آن هستید .از آنجایی که در حال حاضر بسیار جذاب
هستید ،مسایل عشقی نیز به وجود میآید.

اسد

ســتارگان ميگويند كه اين ،روزي عالي اســت كه كارها و مسایل
رســمي كه نياز به توجه شــما دارند را نظم و ترتيب دهيد .همانند
يك شير واقعي شما احساس ســامان يافتگي و كارآمدي و لياقت
ميكنيد .بنابراين ،دقق ًا ميدانيد كه چه كاري بايد به انجام برســد.
اگر ميخواهيد هرگونه دســتوري بدهيد ،ميتوانيد اين كار را بدون
اينكه به كسي زور بگویيد يا دشمني كسي را برانگيزيد ،انجام دهيد.

سنبله

این فلم در اولین هفته از اکران با فروشی معادل 14.8
میلیون دالــر و با فاصله زیاد نســبت به دو فلم اول
جایگاه سوم را در دست دارد.
بوو  -ساخته شده از هالووین
این فلم هفته گذشته را با افت بسیار شدید  20میلیون
دالری روبرو شد و با فروش  7.8میلیون دالری از رتبه
اول به چهارم سقوط کرد.
فلم «بوو  -ساخته شده از هالووین» برای دومین هفته
متوالی همه را شگفت زده کرد و عالوه بر فلم تام کروز،
آخرین فلم از تام هنکس را نیز پشت سر گذاشت.
این فلم از ژانر کمدی وحشت را «تیلر پری» نویسندگی
و کارگردانی کرده و خودش هم در نقش اول آن ظاهر
شده است.
«بوو» داســتان زنی اســت که به مقابله با موجودات
ماوراء طبیعی همچون روح ها ،زامبی ها و آدم خوارها
می پردازد و در زمانی خاص به حمایت از چند نوجوان
می پردازد.
دوزخ
فلم «دوزخ» نوشته «دیوید کپ» و به کارگردانی «ران
هاوارد»  24اکتبر  2016اکران خود در امریکای شمالی
را آغاز نمود و خیلی زود پس از  2هفته شکســت در
فروش را تجربه کرد.
دوزخ فلمی در ســبک مهیج بر اساس رمانی با همین
نام در سال  2013به قلم «دن براون» اقتباس و ساخته
شدهاست.
ایــن فلم به عنــوان دنبالهای بر فلم «فرشــتگان و
شیاطین» به شــمار میرود و تام هنکس یکبار دیگر
در نقش پروفسور «رابرت النگدون» در کنار بازیگرانی
همچون «فلیسیتی جونز»« ،بن فاستر»« ،عمر سی» و
«عرفان خان» ظاهر شده است.
دوزخ در دومین هفته از فروش خود موفقیت چندانی
نداشته و با  50درصد افت نسبت به هفته اول تنها به
فروشی معادل  6.3میلیون دالر به جایگاه پنجم سقوط
کرد .فلم های «حسابدار» با  6میلیون دالر جک ریچر
با  5.6میلیون دالر« ،لوح احضار» با  4.6میلیون دالر،
«دختری در قطار» با  2.8میلیــون دالر« ،خانه خانم
پرگیــن و بچه های عجیب و غریــب» با  2.1میلیون
دالر در رتبه های ششم تا دهم جدول فروش سینمای
هالیوود قرار گرفته اند.

دوست دارید خوش گذرانی کنید.خوش بین هستید و تمایل دارید
تنها نکات خوب و مثبت را ببینید .مراقب فرصتهای خوب باشید.

دنیا میرکتولی 28 :اکتبر را روز جهانی انیمیشــن نامگذاری
کردهاند .بسیاری از عشاق سینما اولین بار با تماشای انیمیشن
گام به دنیای رنگ و قصه و رؤیا گذاشتهاند.
یکی از کارتونهایی که مورد پســند تام و تمام چندین نسل
از هواداران انیمیشن است و کماکان قادر است بخنداند و هر
بینندهای را جلوی تلویزیون میخکوب کند ،سری تام و جری
است .جالب است بدانید این موش و گربۀ محبوب که برایمان
کلی خاطرۀ بامزه ساختهاند ،سه ماه دیگر  77ساله میشوند!
 تام و جری سال  1940توسط ویلیام هانا و جوزف باربرا خلقشدند .هانا و باربرا که نویســندگی و کارگردانی این کارتون
را بر عهده داشتند ،از شخصیتهای مشهور دنیای انیمیشن
بودند و اواخر دهۀ  1930با رودلف آیزینگ (کارگردان ســری
انیمیشــنهای هارمونیهای شــاد) در «مترو گلدوین مایر
کارتون استودیو» همکاری میکردند.
 هانا و باربرا به خاطر تام و جری هفت اسکار بردند! آیا میدانید که تام و جری در اولین نمایششــان در سال 1940به عنوان تام و جری شناخته نمیشدند؟ نام تام در ابتدا
جاسپر بود و جری هم جینکس نامیده میشد.
لنــدن قرن نوزدهــم ،تام و جری عبارتــی رایج برای
 درِ
جوانکهایی بود که در رفتارهای آشوبگرانه افراط میکردند.
با این حال به نظر نمیرسد که این عبارت قدیمی در انتخاب
نام این کارتون نقشی داشته باشد.
 نام تام و جری به پیشنهاد انیماتوری به نام جان کار انتخابدائمی
شد .او برندۀ یک مسابقۀ استودیویی برای انتخاب نام
ِ
این موش و گربه شد و  50دالر جایزه گرفت!

 تام و جری به دلیل استفادۀ زیاد از خشونت ،همیشه موردانتقاد قرار گرفتهاند .اما واقعیت این اســت که در این کارتون
ی نیست.
هیچ خبری از خون و خونریز 
هر دو شخصیت تمایالت سادیستی از خود نشان میدهند و
هر دو به یک اندازه از زجر دادن یکدیگر لذت میبرند ،گرچه
این رفتارها اغلب در پاسخ به اقدامی تحریککننده از سوی
رقیب دیده میشــود .با این حال هروقت به نظر میرسد که
یکی از شخصیتها در وضعیتی برنامهریزینشده گرفتار شده
و یا به دلیل اقدامات یک شخص سوم در معرض خطر مرگبار
اســت ،دیگری وجدانش به درد میآید و رقیباش را نجات
میدهد.
 در پایان هر قسمت معموال جری پیروز میشود و تام بازنده.اما موارد نادری هم هست که تام برنده میشود .آن هم معموال
زمانی اتفاق میافتد که جری تبدیل به مهاجم میشود.
 تام در تالشهایش برای گیــر انداختن جری ،اغلب باید بااســپایک مقابله کند؛ یک بولداگ خشــمگین و بدذات اما
بینهایــت کودن که هروقت گربه بــرای گرفتن موش ،مخل
آسایش او یا پسرش تایک میشود ،به تام حمله میکند.
 تام و جری در زمان خودشان پرفروشترین سری فلمهایانیمیشــن کوتاه شدند و حتی گوی ســبقت را از لونی تونز
بازی با کلمات
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ربودند.
کلمات زیر را در جدول پیدا کنید و دور آن خط بکشید
 گرچه بســیاری از شــخصیتهای کوچــک و مکمل اینکارتونها حرف میزنند ،اما خود تام و جری به ندرت کلمهای
آتشــگاه ـ احمقان ـ بتخانه ـ پرتو ـ تصویب ـ ثابت ـ جنسیت ـ چاره جو ـ بر زبان میآورند.
حیاتبخش ـ خاکستری ـ دامنه ـ ذلت ـ روحانیت ـ زنده دل ـ ژاله ـ سرزنده ـ  -موســیقی نقش بســیار مهمی در این فلمهای کوتاه ایفا
شمعدانی ـ صحابه ـ ضرب ـ طیره ـ ظریف ـ عاشقانه ـ غزل ـ فرهاد ـ قاره ـ میکند؛ به اکشن قدرت میدهد ،جای خالی جلوههای صوتی
کیسه ـ گیتار ـ لذت ـ مخروط ـ نهال ـ وجود ـ هجده ـ یاسا.
سنتی را پر میکند و احساسات زیادی به صحنهها میبخشد.
به لطف موسیقی اســت که گرچه تام و جری کلمهای حرف
مخاطب کودک همهچیز را درک میکند.
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 سال  1945جری در یک فلم زندۀِ
ِ
ا
ذ ی ه ی
ا
ر چ چ خ ح ت
امجیام به نام  Anchors Aweighظاهر شــد و با استفاده از
جلوههای ویژه ،همراه با جین کلی اجرای رقص زیبایی داشت.
و س چ ب م ل م ف ت
ه
و
و
 هم تام و هم جری در سکانسی از فلم موزیکال Dangerous When Wetدر رؤیای استر ویلیامز (بازیگر) ظاهر میشوند.
ر س
ه
ر
ا
ز
ر
د
ا
ر ب ر
 تام و جری سال  1942در کمیکبوکها نیز ظاهر شدند.ژ
ی ه پ ظ ر
ه گ ز
ا
گ ه
 تام و جری سال  1975در یک سری خیلی ویژه با هم رفیقشدند و آنها را در حال ســفر به دور دنیا و رقابت ورزشی و
ج ن گ ل ی ت ر ن
و
ل ی
ا
حل معما و  ...دیدیم .خوشبختانه این رفاقت ادامه پیدا کرد.
 عنوان تام و جری در طول ســالها عمال مترادف با جدالیق ع ی س ا
آ
آ
ه ث
د ص ط
بیپایان شد .به همان اندازه که «نبرد موش و گربه» تبدیل به
م ک د
ا
ن
د
ا
و ی د ص ر
استعاره شده است.
 در آخرین اپیزود تام و جری ،هر دوی آنها به زندگی خودر
ق ث آ
پ ک د ص ا
س ف آ
خاتمه دادند .تام روی ریل راهآهن اقدام به خودکشی میکند
و بعد جری به او میپیوندد.
 در ارجنتین ،ارمنستان ،برازیل ،کلمبیا ،چیلی ،مصر ،هند،میزان
اندونزیا ،قزاقســتان ،لبنان ،مکزیک ،خاور میانه ،پاکستان،
امروز شما هر کســی را که می بینید عشق و محبت زیادی به او
برخی کشورهای جنوب شرقی آسیا ،ونزوئال ،سایر کشورهای
می بخشید چه آنها را کام ً
ال بشناسید چه این که آنها تنها در صف
آمریکای التین ،و کشورهای اروپای شــرقی (مثل رومانی)
بس درکنار شما ایستاده باشند .هیچ شکی نیست که اکنون شما
شبکۀ کارتون هرروز کارتون تام و جری را پخش میکند.
پر از همدردی و مهربانی هســتید ودیگران نیز از فواصل دورتر
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حروف زیــر را ترکیب
نمــوده و کلماتــی را
بســازید کــه در آنها
الزام ًا حرف وسط جدول
وجود داشته باشد.
 7 کلمه :خوب
 14 کلمه :متوسط
 20 کلمه :عالی

جواب هدف

کام ً
ال شــجاع و ماجراجو اســت و همین تقابل باعث
ســفر هر دوی آنها به نقاط دور می شــود .سفری که
شخصیتشان را تغییر می دهد.
«جاســتین تیمبرلیک»« ،آنا کندریــک»« ،گووین
اســتفانی»« ،جیمز کوردون» و «راسل برند» در این
انیمیشن صداپیشگی شخصیت های اصلی را بر عهده
دارند.
غول ها انیمیشنی فانتزی و موزیکال محصول کمپانی
قرن بیستم هفته اول به فروشی معادل  45.6میلیون
دالر دست یافته است.
ستیغ اره ای
فلمنامه «ستیغ اره ای» را آندرو نایت و رابرت شنکان
نوشته اند و ترسا پالمر ،هوگو ویوینگ ،سام ورثینگتن
و وینس وان در «هسکاو ریج» بازی می کنند.
این درام جنگی که نقش اصلی آن را «اندرو گارفیلد»
بازی میکند ،اولین تجربه کارگردانی گیبســن بعد از
فلم اکشــن-ماجرایی «آپوکالیپتو» در  10سال اخیر
است.
«هکســاو ریج» داســتان واقعی دزموند تی .دوس،
پزشــک ارتش آمریکا در جنگ جهانــی دوم را به
تصویر میکشــد که در  23سالگی در هکساو ریج در
جریان نبرد اوکیناوا حضور داشت .در این نبرد مرگبار
سربازان آمریکایی در صخرههای اوکیناوا با سربازان
جاپانی رودررو شدند.

بیست نکته جذاب و
خواندنی درباره
سری شاهکار تام و جری

چنین چیزی رامتوجه می شــوند در نتیجه ممکن است کسی از
شما درخواســت نصیحت کند و یا در حضور شما احساس آرامش
کند وواقع ًا نمی توان آنها را مقصر دانست؟

عقرب

امروز جذب دوســتان قدیمی می شــوید و از این که استراحت
کنید و آرامش پیدا کنید خوشحال میشوید .معاشرت با افرادی
که مدتهاســت آنهارا میشناســید برایتان راحت است؛ زیرا
نمیخواهید مؤدب باشــید و خودتان هستید .اگر تصمیم دارید
مهمانی ترتیب دهید مطمئن باشید به شما خوش میگذرد.

قوس

ســتارهها امروز خبرهاي خوش از طرف كارتــان ميآورند .اين
موقعيت كاري خيلي شــما را بهتر ميكند و يك احساس امنيت
بيشتري به شما ميدهد .حتي اگر همه چيز در اطراف شما در حال
تغيير هستند شما ،حس ششم قوي وانعطاف پذيري خود ميدانيد
طوفانها را چگونه بخوابانيد.

جدی

عطارد حركت خود را به طرف جلو آغاز كرده اســت ،مي توانيد
كارهاي عقب افتاده را انجام دهيد .تمام قراردادها يا موافقتنامه
هايي را كه بايد امضاء ميكرديد به دقت بررسي ميكنيد.

دلو

زندگی اجتماعیتان حتم ًا به حالــت طبیعی بر میگردد و اگر از
کارهای روزمره خسته شــده باشید این موضوع برایتان تسکین
خاطر خوبی میباشــد .تمام کارهایی را که با تأخیر انداخته بودید
امروز جبران کنید.

حوت

شما یک هفته شلوغ دارید که خانوادهتان احتماالً مشتاقانه منتظر
بعضی از مهمان نوازی استثنایی شما هستند .اگر ترتیبی دهید که
از مهمانی خانوادگی جا خالی دهید .احتماالً همســایهها در عوض
آنها شما را گرفتار میکنند.
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اسب را در خانه  A 8حرکت دهید.
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تازه ترین خبر ها از
«جومانجی»

«جومانجی» که در دنیای فلم مشــهوری به همین نام با بازی
رابین ویلیامز میگذرد ،کریسس  ۲۰۱۷اکران میشود.
دواین جانســون اعالم کــرد تاریخ اکــران «جومانجی» تا
کریسمس  ۲۰۱۷به تعویق افتاده است .این بازیگر روز جمعه
در اینستاگرام خود این خبر را اعالم کرد.
این فلم که پیشتر انتظار میرفت تابستان  ۲۰۱۷راهی سینماها
شود ،حاال تاریخ اکران جدیدی پیدا کرده و  ۲۲دسمبر ۲۰۱۷
اکران خواهد شد.
جانسون با اعالم این که :همه تالشمان را کردیم تا این فلم را
تابستان سال آینده به نمایش درآوریم ،افزود :پس از این که
فلمبرداری فلم تمام شــد و آن را تدوین هم کردیم ،احساس
میکنیم یک کار خانوادگی مهم در دستمان است و به همین
دلیل با بهترین آرزوهای کریسمسی این فلم را راهی سینماها
خواهیم کرد .این بازیگر که خودش هم در فلم حضور دارد با
گذاشتن عکســی از بازیگران فلم در صحنهای از جنگلهای
جادویی آن ،این خبر را به اطالع هواداران رســانده اســت.
وی افزوده است :مثل خیلیهای دیگر برای ما هم کریسمس
روزهای مهمی اســت و بیشــتر از هر زمان دیگری دوستش
داریم و فکر میکنیم تعطیالت زمان مناســبی برای تماشای
این فلم خواهد بود .وی گفت :در عید شــکرگزاری با «موآنا»
با شما هستم ،این کریســمس با «سربازان را بغلطان» با شما
خواهم بود و کریسمس بعد نیز با «جومانجی» باز میگدرم تا
با شما همراه شوم.

