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افزایش فروش و تقویت جایگاه «سرزمین الال»

«ســرزمین الال» فیلمی که با نامزد شــدن در  ۱۴شاخه
جوایز اســکار امسال با رکورد بیشترین کاندیدایی ها در
این جوایز برابری کرده است.
به گزارش سینماخبر،ســرزمین الال،ایــن هفته اضافه
بر کســب رتبه پنجم در جدول پرفروش های سینمای
آمریکای شمالی در  ۷۳کشور و بازار و منطقه دیگر دنیا
هم مجموع ًا  ۲۳/۴میلیون دالر پول به بار آورد تا رقم کلی
فروش اش را در قاره های اروپا ،آســیای شرقی ،شمال
آفریقا ،اقیانوســیه و آمریکای التین به رقم  ۱۱۷میلیون
دالر برساند و با احتســاب فروش اش در آمریکا و کانادا
مجموع ًا  ۲۲۵میلیون دالر در سطح دنیا پول به بار آورده
باشد .این ارقام طبع ًا ســبب می شود جایگاه و موقعیت
«الاللند» در محاسبات اسکار نیز تقویت و بهتر از گذشته
شود زیرا ثابت می کند موزیکال مدرن دیمی ین چازه له
آمریکایی نه فقط موردپسند منتقدان بلکه فیلمی برای

توده ها و مردم عادی و محبوب آنها نیز هست .این فیلم
که اما استون و رایان گاسلینگ نقش های اول آن را ایفا
می کنند ،به اعتقاد کارشناسان و آگاهان حداقل نیمی از
عناوینی را که برای آن نامزد شده ،فتح خواهد کرد و اگر
اســکار برترین فیلم هم در میان آنها وجود داشته باشد
این فیلم به اولین موزیکال پس از «شــیکاگو» در اواسط
دهه گذشــته تبدیل می شود که مجسمه طالیی برترین
فیلم را تصاحب می کند ،سنت و روالی عادی که در دوران
طالیی موزیکال ها در هالیــوود یعنی دهه های  ۱۹۳۰تا
 ۱۹۷۰به کرات مشاهده شده بود.
طالی کم حاصل مک کاناهی
یک فیلم تازه اکران شده در این هفته ،کاری است به نام
«طال» که متیو مک کاناهی معروف و برنده اسکار برترین
بازیگر سال  ۲۰۱۳در آن بازی کرده و کمپانی پر نفوذ وین
اشــتاین آن را تهیه کرده ولی همان طور که ظواهر امر

گواهی می داد ،این فیلم به رغم اکران شــدن در بیش
از  ۲۱۰۰ســالن در سطح آمریکای شمالی بیشتر از ۳/۴۷
میلیون دالر پولسازی نکرده و بر اثر آن از رده دهم جدول
سودسازان سینماهای این منطقه باالتر نیامد .متخصصان
برآوردهای اقتصادی در سینما معتقدند «طال» در نهایت
بیش از  ۱۸میلیون دالر در آمریکای شمالی نخواهد فروخت
اما در سایر قاره ها و کشورها شاید چیزهایی بیش از این
برایش محتمل و مقدور باشد .هرگونه سرنوشت مالی ای
که برای «طال» متصور باشــیم ،آمار فروش نازل آن در
آمریکای شمالی یک نوع شکست آشکار برای متیو مک
کاناهی بعد از برخورد خوب و پولساز مردم با کارهای چند
سال اخیر او مانند «مود» و «باشگاه خریداران داالس» به
شمار می آید و شاید هم هشداری برای اوست تا در سال
های میانسالی اش گزینش های بهتری داشته باشد و فیلم
هایی را برگزیند که اطمینان بیشــتر و احتمال قوی تری
برای پیروزی شان در گیشه ها وجود دارد.
اوضاع رو به صعود «شکاف»
« »Splitفیلم جدید ترسناک و دلهره آور نایت شیاماالن
هندی که دو هفته اســت بر سینماهای آمریکای شمالی
حکم می رانــد ،این هفته در  ۳۱کشــور دیگر دنیا هم
مجموع ًا  ۱۴/۸میلیون دالر درآمدســازی کرد تا مجموع
فروش اش در اروپا ،آسیا ،آمریکای التین ،شمال آفریقا
و اقیانوســیه به  ۲۳/۷میلیون دالر برسد اما این را باید
فقط نقطه شروع کار «شکاف» در سطح بین الملل دانست
و اگر مجموع فروش  ۱۰۲میلیون دالری آن را در ســطح
دنیا ناکافی بدانیم ،باید متذکر شویم فرصت کافی وجود
دارد تا با اکران تدریجی این فیلم در مناطق مختلف طی
روزهای پیش رو بر پولســازی آن افزوده شود .در همین
هفته سپری شده نیز پولسازی  ۲/۶و  ۲/۱میلیون دالری
آن در آلمان و اسپانیا از نقاط قوت کارش بوده و با همین
ارقــام صاحب رتبه دوم فروش در آلمان و صدرنشــین
فهرست سودسازان در اسپانیا شد.

بتمن انصراف میدهد!

در هفتههای گذشــته خبرهایی منتشر شده بود مبنی
بر این که بن افلک به دلیل اختالف با اســتودیو و عدم
رضایت از فیلمنامه و شــرایط الزم بــرای تولید فیلم
«بتمن» ،کارگردانی این فیلــم ابرقهرمانی را نخواهد
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پذیرفت .این خبر حاال با اعالم رسمی بن افلک تایید شده
است.
افلک در متنی که منتشر کرده ،از تعهد خود به این پروژه
و دنیای سینمایی دیسی کامیکز صحبت کرده اما گفته که
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 بازی با اعداد

جواب سودوکو شماره
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رضا ـ راضــی ـ رضایت ـ
ریاضت ـ ضــر ـ مضر ـ
مرض ـ مریض ـ ضمیر ـ
ضرب ـ ضربت ـ ضریب ـ
مضرب ـ مار ـ امیر ـ برات
ـ برای ـ رایت ـ تیار ـ متر
ـ تیر ـ تبر ـ رام ـ تیمار ـ
مربی ـ مربا ـ مری ـ تایر.

جانی دپ بازیگر سرشناس ســینمای هالیوود زندگی
بسیار پرهزینهای دارد و ماهانه بیش از دو میلیون دالر
خرج آن میکند.
مدیران مالی پیشین جانی دپ شکایتی علیه این بازیگر
به دادگاه ارائه کرد.
جوئل و رابرت مندل مدیران شرکتی هستند که پیش از
این مدیریت تجاری جانی دپ را برعهده داشــته است.
جانی دپ چندی پیش از شــرکت کارگزار مالی خود به
دادگاه شــکایت کرده بود .این بازیگر در شکایت خود
مدعی شد که این شــرکت در اظهار و پرداخت مالیات
کوتاهی کرده و نزدیک به  ۱۰میلیون دالر از پولهای او
را به بدون اجازه وام داده است.
آنها در پاسخ به شکایت جانی دپ با گشودن پروندهای
تازه در دادگاه اعالم کردند که شرکتشــان در حد توان

 بازی با کلمات
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میزان

حمل

بين نيازهاي روحي و مادي تعادل برقرار كنيد .اجازه ندهيد رفتارهاي
ديگران و مشكالت مالي شــما را از تصميمتان منصرف كند .مواظب
اتفاقاتي كه ميافتد ،باشيد.

ثور

گاهی بیــش از حد مغرور و لجباز و بیحوصله هســتید .البته این
خصوصیات زمانی ظاهر میشــود که افراد خوبی در اطراف شــما
نباشند .گاهی اوقات از اینکه احساساتتان را بیان کنید میترسید
و این میتوانید امروز درسی برای شما باشد .دست از سرکوب کردن
امیال جنسی خود بردارید و آن ها را به راحتی بیان کنید.

جوزا

اجازه ندهيد احســاس مورد عالقه نبودن و تنهايي پيدا كنيد .شما
واقع ًا ميدانيد كه اگر پيشــنهاد يا ايده شخصي را قبول نكنيد ،كمي
ناراحت ميشود و به زودي رفتارش خوب ميشود بنابراين ارزش ندارد
وقتتان را با عصبانيت از بين ببريد .در هر صورت ،در گذشته خيليها
هم روي شما را زمين انداختهاند .اين طور نيست؟

سرطان

امروز به حس ششــم و درونی خود اعتماد کنید چون شما را دچار
اشتباه نخواهد کرد .همچنین باید به افکاری که ناخودآگاه به ذهن
شما خطور میکند توجه زیادی کنید ،چرا که آنها دید شما را نسبت
به اتفاقاتی که اطرافتان رخ میدهد ،باز میکند .همچنین اتفاقاتی
را بــه طور عجیب و غریب و همزمان با هم رخ میدهند که شــما
هیچگونه توضیح و تفسیر منطقی نمیتوانید راجع به آنها بدهید.

عقرب

اخیرا ً سرتان شلوغ بوده است .اما به نظر نمیرسد هیچ کس متوجه
تالشهای بیوقفه شــما نبوده است .ســعی کنید کاری که از شما
خواسته میشود را با خوشرویی انجام دهید.

قوس

شما هنوز برخالف انتظار ديگران مصمم ايد كه در زندگي كمال لذت
را ببريد .و اگر كسي به شما بگويد كه چكار بكنيد با او به مهرباني
صحبت مي كنيد .يك نفر امكان دارد كه راهي به قلب شــما پيدا
كند ،و گرچه اين زندگي را هيجان انگيزتر ميكند ،ولي حساب روي
اين كه همه چيز بينتان جديد شــود باز نكنيد .شما هر دو زيادي
در لحظۀ حال به ســر ميبريد كه اين مسئله بتواند در حال حاضر
اتفاق بيفتد.

جدی

امروز همسرتان سؤاالت مهمی دارد .اگر اکنون از شما پرسشی کرد
بهتر است پاسخ درستی بدهید .شاید بهترین هدیه برای تمامی سال
باشد.

ســعي كنيد در تمام كارها رهبريت را به عهده بگيريد و گام اول
را خودتــان برداريد بايد به همه چيز احترام بگذاريد و موضوعي
را ناديده نگيريد.

امروز افكار شــما به خوبي متوجه اشــخاصي است كه دوستشان
داريد و اين طور به نظر ميرسد كه انگار ميتوانيد ذهن يكديگر را
بخوانيد و احتماالً بدين علت است كه قدرت روحي شما در اين زمان
بسيار باال رفته است .اگر ميخواهيد هديهاي براي شخصي بخريد ،از
فوايد اين حالت خود استفاده كنيد چرا كه ناگهان متوجه ميشويد
كه او به چه چيزي عالقه مند است.

دوستان همیشــه نقش مهمی را در زندگیتان بازی میکنند .اما
امروز از معاشــرت با آنها سود زیادی میبرید.آنها بسیار سرزنده
میباشند و شــاید با افراد جدیدی نیز آشنا شوید .اگر بعضی از
شــماها اکنون اطرافتان خلوت اســت اکنون فرصت دارید که
اطراف خود را شلوغ کنید.

اسد

سنبله

مشكالت بر شما سهل خواهند شد .عملي كه امروز انجام ميدهيد
در آينده نتيجهاش را خواهيد ديد پــس تمام تالش خود را جهت
برآوردن يك عمل خوب به كار ببنديد.

دلو

حوت

حسن نيت شما باعث رفع دلتنگيها و كدورتها ميشود .از اين بابت
هراســي به دل راه ندهيد كه با شكست و ناكامي روبهرو نشويد .با
زيركي كه داريد از بنبستها رهايي خواهيد يافت .اجازه ندهيد از
صداقت و انسانيت شما سوءاستفاده شود.
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 شطرنج 		
نوبت مهره های سفید است ،شما باید با
دو حرکت مهره سیاه را مات کنید.
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«لنون» از گروه موســیقی «یبتلز» ،همــکاری این دو
در عرصه موســیقی و نهایتا قتل «لنون» در سال ۱۹۸۰
پرداخته خواهد شد.
در ســال  ،۲۰۰۹زندگی «جان لنون» در دوران جوانی در
فیلم «پسر هیچ کجا» به کارگردانی «سم تایلر جانسون»
و با بازی «آرون تایلر جانســون» در نقش اصلی ساخته
شد .ماجرای قتل «جان لنون» نیز در سال  ۲۰۰۷در فیلمی
درام تحت عنوان «فصل  »۷۷با بازی «جارد لتو» و «مارک
دیوید چپمن» به سینما آمده بود.
«جان لنون» بهعنوان یکی از اعضای موسس گروه «بیتلز»
و یکی از تأثیرگذارترین چهرهها در گســترش موسیقی
عامهپسند در سراسر جهان شناخته میشود.
لنون همــراه «پــل مککارتنی» یکــی از موفقترین
ترانهسرایان قرن بیستم بهشــمار میرود .زمانی که در
سال  ۱۹۷۰گروه «بیتلز» از هم پاشید ،او بهصورت انفرادی
حرفهاش را ادامه داد.

هزینه باورنکردنی زندگی جانی دپ

آقــا ـ امور ـ بالغ ـ پالتین ـ تصاعد ـ ثاقب ـ جمهور ـ چاپلوس ـ حاجب ـ
خاتم ـ داروگر ـ ذمیمه ـ راکب ـ زبانزد ـ ژیان ـ ساحره ـ شفقت ـ صلصال
ـ ضلیل ـ طامور ـ ظنیــن ـ عارض ـ غربال ـ فنجان ـ قطاع ـ کاردینال ـ
گرایش ـ الجورد ـ ملت ـ نسیم ـ وهم ـ همبر ـ یزدان.
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زندگــی «جان لنون» خواننده گروه موســیقی بیتلز و
همســرش «یوکو اونو» در قالب یــک فیلم بهنمایش
درمیآید.
به نقل از گاردین« ،آنتونی مککارتن» نویســنده فیلم
نامزد اســکار «تئوری همهچیز» نگارش فیلمنامه این
فیلــم را برعهده دارد که هنوز عنوان و کارگردانی برای
آن انتخاب نشده و به زندگی لنون با «یوکو اونو» هنرمند
جاپانی میپردازد« .مایکل دلوکا» تهیهکننده این فیلم
که پیش از این ،تهیهکنندگی فیلمهایی را مانند «شبکه
اجتماعی»« ،کاپیتان فیلیپــس» و «مانی بال» برعهده
داشته است ،گفت :داستان این فیلم جدید درباره عشق،
شجاعت و فعالیت سیاسی و اجتماعی در آمریکاست و
قصد دارد الهامبخش جوانان امروز برای ایســتادگی و
داشتن تصویری روشن از آینده مورد نظرشان باشد.
در این فیلم همچنین بــه زندگی «جان لنون» و «یوکو
اونو» بهعنوان دو ســلبریتی دهه  ۱۹۷۰میالدی ،جدایی

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.
 9 کلمه :خوب
 18 کلمه :متوسط
 27 کلمه :عالی

جواب هدف

نمیتواند همزمان در چنین پروژهای هم نقش بتمن را بازی
کند و هم کارگردانی فیلم را بر عهده داشته باشد:
«شخصیتهای برجستهای هستند که در قلب میلیونها نفر
جای دارند .ایفای نقش نیازمند تمرکز ،شور و بهترین اجرای
ممکن از سوی من است .مشخص است که نمیتوانم هر دو
کار را همزمان انجام دهم .با استودیو به توافق رسیدیم که
شریکی را پیدا کنیم که برای کارگردانی این فیلم بزرگ با
من همکاری کند .مــن همچنان در پروژه حضور دارم ولی
شدیدا به دنبال یک کارگردان هستیم».
جدای از صحبتهای افلک و اخبار قبلی ،احتمال دارد که
شکست ســنگین و همهجانبهی فیلم او هم در این تصمیم
بیتاثیر نبوده باشد« .در شــب زندگی کن» که یک فیلم
گنگستری اســت در آخرین روزهای سال  ۲۰۱۶به نمایش
درآمد و به هیچ وجه نتوانست توجه تماشاگران و منتقدان
را جلب کند.
طبق برنامهی قبلی ،قرار بود کــه در ماههای آینده فیلم
جدید بتمن جلوی دوربین برود ،اما حاال باید دید که با این
شرایط پروژه بتمن چه تغییری میکند.
در ماههای آینده شــاهد نمایش «لیگ عدالت» و «واندر
وومن» از دنیای سینمایی دیسی کامیکز خواهیم بود.

زندگی مشترک «جان لنون»
بر پرده سینماها
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مسئولیت خود را انجام داده است .این دو مدعی هستند
که بارها درباره ولخرجیهــای بیرویه به بازیگر «دزدان
دریایی کاراییب» هشدار دادهاند.
در این پرونده آمده است« :شــیوه زندگی جانی دپ به
قدری اشرافی بود که برای ادامه دادنش باید ماهانه بیش
از دو میلیون دالر هزینه میکند ،که خارج از توان او بود.
مســئول گرفتاریهای مالی امــروز جانی دپ تنها خود
اوست».
این شــرکت مدیریت مالی چندین مورد از ولخرجیهای
جانــی دپ را به عنوان نمونه ذکر کرده اســت .از جمله
ولخرجیهای این بازیگر میتوان به صرف  ۷۵میلیون دالر
برای خرید  ۱۴خانه ،خرید یک قایق تفریحی  ۱۸میلیون
دالری و صرف ســه میلیون دالر برای پراکندن خاکستر
هانتر تامسون بر فراز آسپن در کلورادو اشاره کرد.

آنجلیناجولی:
قانون جدید ترامپ به
افراطگرایی دامن می زند

آنجلینا جولی به سرزنش فرمان ترامپ پرداخت و گفت فرمان
ممنوعیت ورود شهروندان هفت کشور مسلمان به مهاجران
آسیب پذیر لطمه میزند و موجب دامن زدن به افراط گرایی
میشود.
آنجلینا جولی که به عنوان سفیر ســازمان ملل و از اعضای
کمیســیونری عالی مهاجران فعالیت میکند بدون این که به
صورت مستقیم از ترامپ نام ببرد ،در متنی که برای نیویورک
تایمز نوشــته از عقایدش درباره صلح سخن گفت و از چنین
کارهایی به عنوان بازی با آتش یاد کرد.
این بازیگر برنده اسکار که مادر  ۶فرزند است که همه آنها در
سرزمینهای پناهندگان به دنیا آمدهاند گفت آنها به این که
شهروند آمریکا هستند افتخار میکنند و وی باور دارد که نیاز
به امنیت ملی برای همه وجود دارد و چنین تصمیمگیریهایی
باید بر مبنای دلیل و حقیقت صورت بگیرد نه بر مبنای ترس.
وی افزود :من همچنین میخواهم مطمئن باشم همه کودکان
مهاجری کــه برای پناهندگی اقدام میکنند شــانس این را
داشته باشــند که بتوانند به آمریکا پناه آورند و باید بتوانیم
امنیت آنها را بدون اینکه درنظر بگیریم شهروند کدام کشور
هســتند ،تامین کنیم و این افراد بــدون توجه به جغرافیا و
مذهب باید بتوانند امنیت داشته باشند.
در حالی که فرمان ترامپ شهروندان هفت کشور مسلمان را
تــا  ۹۰روز از ورود به خاک آمریکا منع کرده ،هالیوودی های
متعددی با این دیدگاه مخالفت کردهاند.

رئیس  MI6در زندگی
واقعی یک زن است

هیچ کس نمی تواند مثل یان فلمینگ ( )Ian Flemingخالق
داستان های مشهور جیمز باند ( ،)James Bondکتاب های
جاسوسی بنویسد.
بیشتر اوقات سایر نویسنده ها از کارهای او کپی کرده اند اما
به ندرت توانســته اند مثل او بنویسند .فیلم های این سری
کتاب ها در  ۵۵سال گذشته مخاطبین خاص خود را داشته و
هر دهه ورژن جدیدی از دنیای دوستداشتنی باند و شخصیت
های ( MI6سرویس اطالعات مخفی بریتانیا ،اطالعات نظامی،
بخش  )۶مانند  ،Qخانم مانی پنی و حتی خود جیمز باند خلق
می شود.
اگرچه  Qشــخصیت داســتانی دنیای باند است ،سرویس
اطالعات مخفی و نظامی اغلب مســئولی بــا نام  Qدارد که
مسئول توسعه ،حفظ و نگهداری و مدیریت آخرین تکنولوژی
ها و تسلیحات می باشــد .اخیرا مشخص گردیده فردی که
مســئول این کار است ،یک زن می باشد.الکس یانگر (Alex
 )Youngerرئیس ســرویس اطالعات مخفــی بریتانیا در
مصاحبه با  CNNاین خبر را تایید کرد .یانگر اظهار داشــت
که“ ،خوشــحالم که اعالم کنم  Qدر زندگی واقعی یک زن
است ”.البته هنوز اطالعاتی از هویت واقعی او نداریم ولی این
زن در بخش جاسوسی مشــغول به کار است.همیشه بازیگر
نقش  Qاین فیلم ها یک مــرد بوده ،همانطور که در دو فیلم
جدید باند شاهد حضور دو مرد جوان در نقش  Qهستیم .اما
از طرفی شخصیت جیمز باند که پیش تر زن گریز بود ،در فیلم
ها مدرن تر شده و تغییر فرهنگی را به خوبی نشان می دهد.
مســئله دیگر درباره جیمز باند حضور بتمنی او با گجت ها و
سالح های فوق العاده است .این بخش از باند مدیون شخصیت
 Qو ابداعات اوست .هرچند فیلم های باند تا چند سال آینده
 Qزنی را به تصویر نمی کشــند امــا در بازتاب دنیای مدرن
پیشرفت های عمده ای داشته اند.

