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زندگی تونی بلر روی
پرده سینما

رکوردشکنییکانیمهجاپانیدیگر/پرفروشتریندرتاریخ
فلم جدید ماکوتو شینکای توانست محبوب ترین انیمه
جاپانی قبلی را کنار بزند و به یکی از پرفروش ترین فلم
های سینمایی کشورش هم بدل شود.
به مدت  ۱۵سال فلم «شهر ارواح» شناخته شده ترین
انیمه جاپانی برای غربیها بود .وقتی این پروژه فانتزی
ماجراجویانه محصول استودیو گیبلی نخستین بار روی
پرده رفت ،به سرعت به پرفروش ترین فلم انیمه تاریخ
بدل شد.
با این حال به خاطر عملکرد رکوردشکن در باکس آفیس
چین ،فلمی جدید توانسته «شهر ارواح» را کنار بزند که
نامش « »Kimi no Na waیا «اسم تو» است.
بعد از اینکه این فلم به کارگردانی ماکوتو شــینکای به
صورت جهانی اکران شد ،توانست  ۳۳۱میلیون دالر در
باکس آفیس بین المللی بفروشــد و رکورد فروش ۲۸۹
میلیون دالری «شــهر ارواح» را بشــکند .با این حال
بیشــتر بلیت های فلم در جاپان فروخته شدهاند و این
فلم در حال حاضر با  ۱۹۲٫۵میلیون دالر فروش در این

کشور ،سومین فلم پرفروش تاریخ آن است.
«اســم تــو» در بریتانیا هم فروش خــوب و متعجب
کنندهای داشــت و در نخستین روز اکران عمومش اش
توانست در  ۱۰۴پرده سینما  ۱۰۸هزار پوند بفروشد و به
این ترتیب رکورد فروش یک روزه یک فلم انیمه را در
این کشور بزند .این فلم تا به حال در بریتانیا  ۳۸۳هزار
پوند فروخته است.
«اسم» تو داستان دو نوجوان لیسه ای به نام های تاکی
و ایتوموری را تعریف می کند که به ترتیب اهل شــهر
توکیو و یک شهر روستایی هستند .آن ها در داستانی
که به نحوی به فلم «جمعه دیوانه وار» شباهت دارد بدن
های شــان را با یکدیگر عوض می کنند ،اما وقتی یک
رخداد آخرالزمانی به وقــوع می پیوندد ،اوضاع خراب
می شود .عالوه بر کارگردانی این فلم ،ماکوتو شینکای
مسئولیت نویســندگی فلمنامه آن را هم با اقتباس از
رمانی که خودش نوشت و روز شانزدهم جون سال ۲۰۱۶
منتشر شــد ،بر عهده داشته است« .اسم تو» روز سوم

فهرست رقابتی برلین تکمیل شد

با اعالم ســه فلم جدید ،فهرســت فلمهای حاضر در
بخش رقابتی حشنواره برلین کامل شد.
به نقل از سایت رسمی جشــنواره فلم برلین ،سه فلم
«تصویر آخر» به کارگردانی «اسنلی توچی» (انگلیس/
فرانسه) ،انیمیشــن «روز خوبی داشته باشید» ساخته
«لیو جیــان» (چیــن) و «قابله» ســاخته «مارتین
پرووست» (بلجیم/فرانسه) فهرست فلمهای حاضر در
بخش رقابتی شــصتونهمین جشنواره بینالمللی فلم
برلین را کامل کردند.
 18فلم رقابتکننده بخس رقابتی برای کســب جایزه
خرس طال و خرس نقرهای جشنواره برلین از این قرار
است:
«دربــاره بدن و روح» ســاخته «ایلدیکــو انیادی»
(هنگری)« ،آنا ،عشــق من» بــه کارگردانی «کالین
پیتر نتز» (رومانیا ،آلمان ،فرانســه) ،مستند «بویس»
ســاخته «آندرس ویل» (آلمان)« ،کولو» به کارگردانی
«ترســا ویالورده» (پرتگال ،فرانسه)« ،شام» از «اورن
موورمان» (آمریکا)« ،خوشــبختی» بــه کارگردانی
«آلن گومی» (فرانســه ،سنگال ،بلجیم ،آلمان ،لبنان)،
«میهمانی» ساخته «ســلی پاتر» (بریتانیا)« ،ردپا» به
کارگردانــی «آگنیزکا هوالند» (پولنــد ،آلمان ،چک،

سویدن ،اســلواکیا)« ،روی دیگر امید» به کارگردانی
«آکی کوریســماکی» (فنلند) و «یک زن فوق العاده»
از «سباســتین للیو» (چیلی ،آلمان ،آمریکا ،اسپانیا)،
«جنگو» ساخته «اتین کومار» (فرانسه) ،انیمیشن «روز
خوبی داشته باشید» ساخته «لیو جیان» (چین)« ،در
ساحل تنها شــب» به کارگردانی «هونگ سانگ سو»
(کوریای جنوبی)« ،شــبهای درخشان» به کارگردانی
«توماس آرســان» (ناروی/آلمان)« ،یواخیم» ساخته
«مارســلو گومز» (برازیل/پرتــگال)« ،آقای النگ» از
«ســابو» (جاپان ،آلمان ،هانگکانگ ،چین ،تایوان)،
«بازگشــت به مونتاک» از « ُولکر شلندروف» (آلمان،
فرانســه ،ایرلند) و «موش وحشــی» ساخته «جوزف
هادر» (اتریش).
شــش فلمی که به صورت غیررقابتی بــه روی پرده
میروند نیز شــامل «نوار» از «الکس دال ایگلســیا»
(اسپانیا)« ،تصویر آخر» به کارگردانی «اسنلی توچی»
(انگلیس/فرانســه)« ،لوگان» بــه کارگردانی «جیمز
منگولد» (آمریکا)« ،قابله» ساخته «مارتین پرووست»
(بلجیم/فرانســه)« .رگ یابی  »T2به کارگردانی «دنی
بویــل» (انگلیس) و «خانه ویســروی» به کارگردانی
«گوریندر گادا» (هند/انگلستان) میشوند.

سازندگان مســتند برنده اسکار «امی» ،این روزها در تدارک
ساخت فلمی درباره تونی بلر نخســت وزیر پیشین بریتانیا
هستند.
سازندگان مســتند برنده اسکار «امی» ،این روزها در تدارک
ساخت فلمی درباره تونی بلر نخســت وزیر پیشین بریتانیا
هستند .به گفته منابع آگاه ،کارکنان دفتر بلر با جیمز گیریز
تهیهکننده مالقات کرده و به ایده ســاخت چنین مستندی
درباره سیاستمدار بریتانیایی عالقه نشان دادهاند.
گیریز که با ساخت مســتند زندگی امی واینهاوس خواننده
معروف انگلیسی به کارگردانی آصف کاپادیا موفق به دریافت
جایزه اســکار  2016شــد ،در حال حاضر ،مشغول ساخت
مستندی درباره دیهگو مارادونا است و اینبار نیز خود کاپادیا
کارگردانی پروژه را به عهده دارد.
این فلم همچنین با نقدهای کامال مثبت مواجه شده که در روزهای اخیر شــایعاتی منتشر شــده ،مبنیبر این که
آن را به خاطر حرفه ای بودن انیمیشن ها و تاثیر ضربه نمایندگان دفتر نخســت وزیر پیشــین انگلستان با گیریز
مالقات داشتهاند .هر چند ،هنوز معلوم نیست آیا تهیهکننده
احساسی آن تحسین می کنند.
بریتانیایی قصد دارد سومین همکاری خود با کاپادیا را تجربه
کند یا نه.
سخنگوی بلر در واکنش به این خبر گفته« :ما درخواستهای
بســیاری را از سوی مستندسازان درباره موضوعات گوناگون
دریافت میکنیم ،اما هنوز هیچگونه توافقی درباره ســاخت
اثری که توصیفش کردید ،صورت نگرفته است».
بر پرده ســینما بود که با اقبال هــواداران و منتقدان در گذشته نیز ،جرج گالووی زندگی شخصی و حرفهای بلر را
سینمایی روبهرو نشد.
دستمایه ساخت فلم مستند خود با عنوان «کشتنهای تونی
در مراســم اهدای جوایز انتخاب مردم ،انیمیشن «در بلر» ( )The Killings of Tony Blairقرار داده بود که
جســتجوی ُدری» عنوان بهترین فلم را از آن خود کرد سال گذشته روی پرده رفت.
و رایان رینولدز بهترین بازیگر مرد شــد .این در حالی
اســت که جایزه بهترین بازیگــر زن به جنیفر الرنس
رســید و تام هنکس جایزه بهترین بازیگر مرد فلمهای

جوالی  ۲۰۱۶در مراســم «انیمه اکسپو  »۲۰۱۶در لس
آنجلس کالیفرنیا پیش نمایش شــد و از روز  ۲۶آگست
اکران عمومی آن کلید خورد.

رویدادی غیرمنتظره برای جانی دپ

جانــی دپ از امبر هرد جایزه نماد ســینما به انتخاب
مردم را از آن خود کرد.
این بازیگــر هنگام دریافت جایــزه از مردم برای این
انتخاب و حمایتهای ادامهدارشان قدردانی کرد .او در
این باره گفت« :من به خاطر شما در این مراسم شرکت
کردم .شما که تحت هر شرایطی کنار من بودید و به من
اعتماد کردید ».جانی دپ پیش کــه از این نیز  ۱۳بار

بازیگر «پولیس آهنی»
درگذشت

جایزه انتخاب مردم ()People Choice Award
را از آن خود کرده اســت ،ادامه داد« :شما بار دیگر با
مهربانی مرا در این جایگاه قرار دادید و من قدردان این
کار شما هســتم .نمیدانید که این موضوع تا چه اندازه
برای من اهمیت دارد .مهربانی و قدرت تشــخیص شما
عمیقا مرا تحت تاثیر قــرار داد .این که در این جایگاه
ایستادهام و از شما سپاسگزاری میکنم برای من معنای
بســیاری دارد ».بازیگر «دزدان دریایی کاراییب» در
چند وقت اخیر درســت همانند زندگی شخصیاش در
حرفه بازیگری نیز چندان درخشان عمل نکرده است.
«آلیس آنســوی آینه» یکی از آخرین آثار این هنرمند
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2286
هـدف

 بازی با اعداد

جواب سودوکو شماره

حمد ـ حیدر ـ حسن ـ
حسین ـ حرم ـ حس ـ
محسن ـ حمید ـ سمح
ـ سحر ـ حدس ـ حسد
ـ حین ـ مدح ـ حی.

آزاردهنده ـ اروپایی ـ بوته ـ پریشان ـ تبارک ـ جهانبان ـ چرمین ـ حافظ
ـ خصوصیات ـ دادگاه ـ ذوقناک ـ رخساره ـ زادگاه ـ ژالتین ـ ستاره گان
ـ شکایت ـ صابر ـ ضامن ـ طبابت ـ ظاهر ـ غیاث ـ فقاهت ـ قایمه ـ کریم
ـ گلپر ـ المسه ـ مارگیر ـ نامه ـ وادی ـ هدیه ـ یقین.

 جواب بازی با اعداد

جواب هدف

2285

 بازی با کلمات

2521

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.
 8 کلمه :خوب
 16 کلمه :متوسط
 24 کلمه :عالی
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دراماتیــک را از آن خود کرد .جایزه بهترین بازیگر زن
فلمهای دراماتیک نیز به بلیک الیولی اهدا شد .در این
میان جایزه بهترین فلم دراماتیک به «من پیش از تو»
رســید ،فلم «دختری در قطار» بهترین تریلر سینمایی
شد و «دد پول» جایزه بهترین فلم اکشن را از آن خود
کرد .برندگان جایزه انتخاب مردم با رای مستقیم مردم
به صورت آنالین انتخاب میشــوند و معموال نتایج آن
دیگر جوایز سینمایی از جمله اســکار متفاوت است.
نامزدهــای این جایزه را کمپانــی تحقیقاتی «ویزیبل
مژرز» معرفی میکند .این کمپانی رفتار تماشــاگران را
هنگام تماشای ویدئوهای آنالین بررسی میکند.
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میزان

حمل

داشتن قلبي گرم و سرشــار از عاطفه يک سرمايه بي نظير خداوندي
است بايد در کنار آن خردي روشن و ظلمت ستيز هم داشت تا راه را از
چاه تشخيص داده و گمراه نشوي.

ثور

نزدیکان شما بیشتر از همیشه نســبت به شما احساساتی هستند
وتصمیم دارنــد تغییراتی ایجاد کنند .به خاطر خدا به حرفهای آنها
گوش کنید! می بینید که منطقی صحبت می کنند.

جوزا

ستارگان قوه تخيل و درك شما را باال مي برند و مي توانيد بفهميد
كه قدم بعدي يك نفر چه مي تواند باشــد .به راحتي مي توانيد از
احساس يكي از همكاران نسبت به خودتان با خبر شويد .البته مي
توانيد به راحتي از او سؤال كنيد ،اما شما هيچ وقت اين كار را نمي
كنيد ،زيرا از نظر شــما اين كار بيش از حد رو راستي است ،و از اين
كار لذت نمي بريد.

سرطان

امروز همه چی به انتخاب خودتان بســتگی دارد اما دوست دارید
کارها مرتب و منظم انجام شوند.تنها نگرانی این است که در آینده
چطور از این فرصت به دست آمده استفاده کنید.

اسد

يك بار ديگر حس مي كنيد كه دود از گوش هاي شــما بيرون ميآيد
و همانند يك شير خشــمگين دمتان را تكان مي دهيد تا حساب
كسي را برســيد .ستارگان ميگويند كه شما معتقديد مدت طوالني
در رابطه با او صبوري به خرج دادهايد و اكنون زمان آن است كه او را
سر جاي خودشان بنشانيد .احتماالً اتفاقاتي كه در گذشته رخ داده
را به ياد آورده و ميترسيد كه اين اتفاقات دوباره به وقوع بپيوندند.
با دقت آن را بررسي كنيد و نگذاريد تاريخ مجددا ُ تكرار شود.

سنبله

نگرانی های دیروز فضای امروز را خراب کرده است .شاید بخواهید از
دیگران دوری کنید .بهتر است در موردش صحبت کنید و مشکالت
را برطرف کنید.

امروز یکی دیگر از آن روزهایی است که می خواهید کارهای مربوط
به دو روز را در یــک روز انجام دهید .به جای این که بتوانید زمان
کندتر پیش برود یا این که سرعت انجام کارهایتان را دو برابر کنید،
خود را دچار وضیعتی سخت می کنید که صبر و طاقت تان را خیلی
زود از دست می دهید .بهتر است امروز محتاط تر عمل کنید.

عقرب

ممکن اســت امروز هر اتفاقی بیفتد .بنابرایــن منتظر اتفاقات
غیرمنتظره باشــید .از افرادی که مدت هاست بی اطالع هستید
خبر می گیرید .شاید هم خبری به شما بدهند که خوشحال شوید.
نسبت ًا عقالنی و منطقی هســتید اما سعی کنید لحظاتی را هم با
همسرتان باشید.

قوس

امروز يك چيز ســحرآميز در هواســت ،پس آمــاده يك دوران
پرهيجان باشيد .اگر مجرد هستيد با مالقات كسي كه نمي توانيد
ديگر از او دور شويد اين موقعيت خود را عوض مي كنيد .آنهایي كه
ال متفاوت با هم انجام دهند.
با كسي رابطه اي دارند بايد كاري كام ً

جدی

حاضر شدن در لحظات آخر شما را كمي نگران مي كند .ديگران
به شــما كمك مي كنند اما گاهي اوقات فكر مي كنيد تنها كسي
هستيد كه مي توانيد كارها را درست انجام دهيد .ولی همسرتان
و فرزندانتان از اين كه كارهايشان را خودشان انجام دهند خيلي
خوشحال مي شوند.

دلو

ســتارگان امروز شما را در حال و هوا بخشندگی و آقامنشی قرار
می دهند و به دیگران کمک می کنید و این کار باعث می شــود
احســاس خوبی داشته باشید .به دوســتی کمک می کنید یا به
خوبی او را راهنمایی می کنید .اگر امشــب سرگرمی دارید همه
چیز به خوبی پیش می رود.

حوت

در این موقع ســال همه قدری بر افروخته و تحریک می شوند و
شما به طریقی در می یابید که آمیختن با مردم کار بسیار طاقت
فرسایی است .شما می توانید امروز خیلی باز باشید و پذیرا برای
نوسانات منفی.
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میگوئل فرر بازیگر و صداپیشــه سرشــناس آمریکا در ۶۱
سالگی بر اثر ابتال به سرطان درگذشت.
فــرر فرزند رزمری کلونــی خواننده سرشــناس دهه  ۵۰و
خوزه فرر بازیگر ،و پســر عمه جرج کلونی بازیگر سرشناس
سینمای جهان بود .جرج کلونی پس از درگذشت این بازیگر
در بیانیهای اعالم کرد« :میگوئل جهان را به مکانی روشــنتر
و شادتر تبدیل کرد .دوستت داریم میگوئل همیشه دوستت
داشتیم ».فرر یکی از بازیگران سریال پولیسی «انسیآیاس:
لسآنجلس» بود .سازندگان ســریال نیز پس از درگذشت او
پیام تســلیت منتشر کردند .سازندگان سریال از او به عنوان
عضو دوستداشــتنی خانواده خود و استعدادی درخشان با
قلبی بزرگ یاد کردند.
از دیگر آثار تلویزیونی او میتوان به «زن بیونیک»« ،نشانهای
شکســته» و «کدبانوهای وامانده» اشاره کرد .او عالوه بر این
بازی در فلمهای سینمایی «کاندیدای منچوری» به کارگردانی
جاناتان دمی و «پولیس آهنی» به کارگردانی پل ورهوفن در
کارنامه دارد .این بازیگر در سانتامونیکای کالیفرنیا به دنیا آمد
و پیش از حضور در سریالهای تلویزیونی کار خود را به عنوان
نوازنده آغاز و با مادرش در برنامههای بسیاری شرکت کرد.
او در فلــم «پولیس آهنی » در نقــش کاراکتری منفی به نام
باب مورتون بازی کرده بود .او بارها در سریالهای تلویزیونی
س آهنی» را تکرار کرد.
نقشهایی شبیه به نقش خود در «پولی 
فرر در فلم «قاچاق» به کارگردانی اســتیون سودربرگ نقش
یک مخبر مواد مخدر را برعهده داشت.

سینمای «وسترن» عالقه
جدید برادران فلمساز
«کوئن»

جوئل و ایتن کوئن ،دو برادر سرشناس هالیوود با یک سریال
کوتاه در سبک وســترن وارد دنیای تلویزیون خواهند شد.
قرار است این سریال در سینما هم اکران شود .هنوز مشخص
نشده کدام هنرپیشگان در این سریال بازی خواهند کرد.
جوئل و ایتن کوئن ،دو برادر سرشناس هالیوود با یک سریال
کوتاه در سبک وســترن وارد دنیای تلویزیون خواهند شد.
قرار است این سریال در سینما هم اکران شود .هنوز مشخص
نشده کدام هنرپیشگان در این سریال بازی خواهند کرد.
بــازار ســریالهای تلویزیونی در ســالهای اخیر به حدی
پرطرفدار و پرفروش شــده ،که پس از وودی آلن و دیوید او.
راسل ،برادران کوئن هم به ساختن سریال ترغیب شدهاند.
به نوشــته مجله «هالیوود ریپورتر» جوئل و ایتن کوئن قرار
است یک ســریال کوتاه بر اساس داســتانی که خود آن را
نوشــتهاند ،کارگردانی کنند .این ســریال به سبک وسترن
ساخته خواهد شد و «ترانه برای باستر اسکراگز» نام دارد.
تا بدینجا جزئیات بیشــتری در مورد داستان این سریال و
هنرپیشگانی که در آن ایفای نقش خواهند کرد ،منتشر نشده
است .برادران کوئن پیشتر با ساخت فلمهای مشهوری چون
«جایی برای پیرمردها نیست» و «شجاعت واقعی» نام خود را
در میان کارگردانان سبک وسترن تثبیت کرده بودند.
ســریال این دو فلمساز پرآوازه قرار اســت توسط شرکت
فلمسازی «آناپورنا» تهیه شود .این شرکت پیشتر در پروژه
ساخت فلم «شجاعت واقعی» با برادران کوئن همکاری کرده
بود .نســخهای از این سریال برای نمایش در سینما نیز آماده
خواهد شد .هنوز مشخص نیست که سریال برادران کوئن چه
زمان و توسط کدام شبکه پخش میشود.

تام هاردی،
از قسمتهای آینده
«مد مکس» میگوید

«مکس دیوانه :جادهی خشم»( )Mad Max: Fury Road
سال گذشته با صحنههای اکشن عظیم و دنیای دیوانهواری که
خلق کرده بود توجهات زیادی را به سوی خودش کشید و حاال
قرار است حداقل دو فلم دیگر هم در ادامهی آن ساخته شود.
تام هاردی به تازگی در نشستی که به مناسبت شروع سریال
تابو ( )Tabooبرگزار میشد ،به سؤالهایی دربارهی مکس
دیوانه پاسخ گفته اســت .او در جواب اینکه در قسمتهای
بعدی این ســری فلم انتظار چه چیزهایی را دارد گفت« :من
واقع ًا شوق دارم که زودتر از داستانهایشان سر در بیاورم .در
دنیای مکس دیوانه قصهها و افسانههای فراوانی وجود دارد.
خصوصیت فوقالعادهی جیمز میلر این است که او حماسههای
مختلفی را برای مکس و فیوریوسا خلق کرده است و حاال باید
تصمیم بگیرد کدامشــان را میخواهد تعریف کند .من واقع ًا
فقط منتظرم به من زنگ بزند و بگوید کار شروع شده است.
خیلی مشتاق هستم».
او همچنین تأیید کرد که برای بازی در ســه فلم از مجموعه
مکس دیوانه قرار داد بسته اســت و قسمت بعدی آن یعنی
مکس دیوانه :برهــوت()Mad Max: The Wasteland
آخرین قســمت نخواهد بود« :بله ،من برای بازی در سه فلم
قرار داد بستهام و فقط مسئلهی زمان ساختشان مطرح است.
نمیدانم نامش همین برهوتمیماند یا نه .چون این عنوانها
مدام عوض میشــوند ولی این را میدانم که صد در صد یک
مکس دیوانهی دیگر در حال ساخت است».

