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«دیو و دلبر»؛
رکوردشکن جدید دیزنی

سلمان خان در  51سالگی همچنان سر حال

«دیو و دلبر» که بازســازی انیمیشن قدیمی «دیزنی»
است ،رکورد دیگر آثار الیواکشن این کمپنی را پشت
سر گذاشت.
«سی.ان.بی.ســی» نوشت :کمپنی «والت دیزنی» طی
آخر هفته گذشته فیلم رئالانیمیشن «دیو و دلبر» را
روانه سینماها کرده که فروش آن تاکنون رکورد دیگر
محصوالت این کمپنی را پشت سر گذاشته است.
این فیلم بیشترین تعداد فروش بلیت آثار خانوادگی
را در تاریخ «فاندانگو» که ســایتی برای فروش بلیت
سینماست ،به خود اختصاص داده است.
کمپنی فیلمسازی «دیزنی» چند سالی است دست به
بازســازی آثار کالسیک خود زده و جدیدترین آنها،
«دیو و دلبر» است .این فیلم با بازی «اما واتسون» در
نقش «بل» ،اولین آخرهفته خود را با موفقیت تمام در
سینماهای آمریکا سپری کرد.
فروش چند روز گذشــتهی «دیو و دلبر» حدود ۱۲۰
میلیــون دالر تخمین زده شــده ،امــا مدیر یکی از
ســایتهای ســینمایی اعتقاد دارد فروش این فیلم

بیش از  ۱۵۰میلیون دالر بوده است.
«دیزنی» پیش از این «شــرور»« ،کتــاب جنگل» و
«سیندرال» را به صورت الیواکشن روانه پرده نقرهای
کرده بود که همگی در گیشــه موفق بودند .ســال
گذشــته دیزنی «کاپیتان آمریکا :جنگهای داخلی»،
«بــه دنبــال ُدری»« ،زوتوپیا» و «داســتان جنگ
ســتارگان» را به نمایش درآورد که همگی از کارهای
موفق گیشه داخلی و بینالمللی محسوب میشدند.
در حال حاضر رکورد پرفروشتریــن فیلم در اولین
آخرهفته اکران ،متعلق به «بتمن در برابر ســوپرمن:
طلوع عدالت» است که  ۱۶۶میلیون دالر فروخت.
انیمیشن کالســیک «دیو و دلبر» در  ۲۲نوامبر سال
 ۱۹۹۱توســط کمپنی «والت دیزنی» اکران شــد و
توانســت چندین جایزه اسکار از اسکار بهترین ترانه
و موسیقی را کسب کند .کارگردانی فیلم جدید «دیو
و دلبر» را «بیل کاندون» با فیلمنامهای از «اســتفن
چبووسکی» بر عهده داشته و «اما واتسون» به همراه
«دن استیونز» نقش اصلی این فیلم را بازی میکند.
کمپنی «دیزنی» که چند سالی است ساخت فیلمهای
جدید براساس انیمیشــنهای کالسیک را در برنامه
خود قــرار داده ،هماکنون مشــغول مذاکره با «گای
ریچی» برای کارگردانی فیلم «عالءالدین» بر اســاس
انیمیشــن معروف سال  ۱۹۹۲اســت .فیلم «موالن»
برگرفته از انیمیشــن ســال  ۱۹۹۸نیز در دســت
ســاخت اســت« .دیزنی» اخیرا برای ساخت نسخه
رئالانیمیشن «شیر شــاه»« ،پری دریایی کوچک»،
«الیور توئیست» و «ســفید برفی» نیز اعالم آمادگی
کرده است.

یک فیلم کمدی درباره اقامت «باراک اوباما» در کاخ
سفید ساخته میشود.
«هالیوود ریپورتر» نوشــت :کتاب طنزی که توســط
تندنویس ســابق کاخ سفید نوشــته شده ،به فیلمی
سینمایی تبدیل میشود.
این اثر کمدی درباره کارمندان کاخ سفید طی دوران
ریاســت جمهور «باراک اوباما» است و توسط «بک
دوری ـ استاین» نوشته شده است.
کمپنی «یونیورســال» یکی از تولیدکنندگان این اثر
است که «از گوشــه دفتر بیضی» نام دارد .این کتاب
از زبان زنی روایت میشــود که در واشینگتن زندگی
ســختی را میگذراند و برحســب تصادف ،بهعنوان
خدمتکار و سپس تندنویس در کاخ سفید مشغول به
کار میشود.
طرح اولیهای که «دوری ـ استاین» نوشته ،قرار است
در سال  ۲۰۱۸بهصورت یک کتاب از سوی انتشارات
«رندم هاوس» منتشر شــود .تهیهکنندگی این فیلم
اقتباسی را «مایکل شــوگر» ،تهیهکننده فیلم برنده
اسکار «اسپتالیت» برعهده گرفته است.
پس از خداحافظی «اوباما» با کاخ ســفید و روی کار

آمدن «دونالد ترامپ» بهعنوان رئیسجمهور آمریکا،
بازار ســاخت فیلم و ســریال و نگارش کتاب درباره
دوره پیشین ریاســت جمهوری این کشور داغ شده
است؛ دو پروژه ســینمایی درباره جوانی «اوباما» با
نامها «بری» و «جنوب شهر با تو» ساخته شده و یک
سریال تلویزیونی درباره رقابتها انتخاباتی «ترامپ»
و «هیالری کلینتون» در دســت ساخت است« .تام
هنکس» نیز یک مینیســریال برای شبکه «اچبیاو»
در این زمینــه تهیه میکند و داســتان فصل بعدی
سریال «داستان وحشتناک آمریکایی» هم در ارتباط
با رویدادهای انتخابات سال  ۲۰۱۶است.
«فایننشــال تایمــز» نیز اعالم کــرده رقم کلی دو
قرارداد چــاپ کتاب خاطــرات «بــاراک اوباما» و
همسرش «میشل اوباما» باالی  ۶۰میلیون دالر است.
این کتابها را «پنگوئن رندم هاوس» منتشــر خواهد
کرد« .اوباما» اعالم کرده بخش اعظم درآمد حاصل از
کتابهایشــان را به موسسات خیریه از جمله «بنیاد
اوباما» خواهــد داد .او در این کتاب به خاطرات خود
از سالهای  ۲۰۰۹تا  ۲۰۱۷که سمت ریاست جمهوری
آمریکا را برعهده داشت ،میپردازد.

ساخت یک فیلم کمدی درباره
ریاست جمهوری «اوباما»
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ســلمان خان یکی از بزرگ ترین بازیگران ســینمای
بالیــوود جزو  5چره برتر عرصه ســینما در ســالهای
گذشته هندوستان اســت .این بازیگر با سابقه بیش از
 50فیلم سینمایی یکی از رکوردداران بازی در سینمای
جهان است.
سلمان خان ســتاره مطرح سینمای بالیوود  27دسامبر
 1965در شهر «ایندور» هندوستان به دنیا آمد و امروز
 51ساله شد.
وی در خانواده ای کام ً
ال هنری به دنیا آمد .پدر سلمان،
ســلیم خان یکی از مشــهورترین بازیگران و فیلمنامه
نویسان هندوســتان بود و همین باعث شد تا سلمان از
همان ابتدا با ساختار سینمای بالیوود آشنا شود.
ســلمان خان در سال  1988بازیگری را با بازی در نقش
فرعی فیلم « »Biwi Ho To Aisiســاخته «جی کی
بهاری» به سینما قدم گذاشت.
وی اولین موفقیت تجاری خود را مدیون اولین همکاری
اش با ســورج در ســال  1989در فیلم «منه پیار کیا»
میداند .ســلمان توانســت جایزه بهترین بازیگر مرد
تازهوارد را برای این فیلم به دست آورد و همچنین فیلم
موفقیتهای زیادی را در خارج از هند کســب کرد و در
کشــورهای مختلفی از جمله اسپانیا نیز اکران شد و پر
فروشترین فیلم دهه  80بالیوود لقب گرفت.
همین امر موجب گشت تا سلمان در فیلمهای متعددی
درخشــیده و جوایز فراوانی را کسب کند« .ساجن» در
سال  1991و «هم آپ که هه ُکن» در سال  1994و «کارن
آرجون» در سال  1995و «پیار کیا تو درنا کیا» در سال
 1998و «هم ســات سات هه» در ســال  1999از جمله
آثاری هستند که ســلمان خان با آنها ورود موفقی در
بالیوود برای خود ثبت کرد.
او پر فروشترین فیلمهای سالهای ،99 ،98 ،94 ،1991
 2011 ،2010 ،2005و  2012را در کارنامــه خود دارد که
هیچ بازیگری در این صنعت تا به حال نتوانسته است که

جواب سودوکو شماره

واژه ـ ژاله ـ النه ـ نژاد ـ نوا
ـ نواده ـ ناله ـ دوا ـ اول ـ
نهال ـ هوا ـ ناو ـ دانه ـ دها
ـ دال.
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 بازی با کلمات

2549

آسمانخراش ـ اخالقیات ـ بیباک ـ پنجره ـ تحدید ـ ثواب ـ جوالی ـ چپن
ـ حارث ـ خلیفه ـ دایره ـ ذکریا ـ روان ـ زنگوله ـ ژنرال ـ ساده ـ شقیقه
ـ صحنه ـ ضامن ـ طرفــه ـ ظهور ـ عایدات ـ غلیان ـ فدرال ـ قیامت ـ
کشاورز ـ گردش ـ لغو ـ مطابق ـ نزول ـ ودکا ـ هالل ـ یاس.
ق

 جواب بازی با اعداد

2330

شاعر برنده نوبل درگذشت

کلمات زیر را در جدول پیدا کنید و دور آن خط بکشید

ح

د س هـ
یت ا

هشت سال پر فروشترین فیلمها را دارا باشد .همچنین
از ســال  2010به بعد او هیچ فیلم شکست خوردهای در
کارنامه خود ندارد.
وی همواره جزو برترین ،پرفروش ترین و محبوب ترین
بازیگران مرد سینمای بالیوود شناخته می شود .این در
حالی است که در آستانه گذر از  50سالگی سلمان خان
همچنان رکورد فروش در ســینمای بالیوود را جابجا می
کند.
سلمان خان در ســال  2015با فیلم «سلطان» به بالیوود
آمد و توانســت تمامــی رکوردهای فــروش در تاریخ
ســینمای بالیوود را از آن خود نماید .فیلمی که در آن
سلمان در نقش یک کشــتی گیر ظاهر شده و از اعالم
آمادگی جسمانی خود در این سن خبر می دهد.
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میزان

حمل

مي توانيد از اتفاقات غير منتظره سود ببريد .افرادي كه در خانواده
يا گروه دوستان به شما نزديك هستند داراي انرژي زيادي هستند،
همسرتان دوست دارد در كنار شما باشد.

ثور

هم انرژی و هم اشــتیاق دارید تا مشکالت کاری و شخصی خود را
حل کنید .هنوز در مورد موضوعی خسته کننده نتوانسته اید تصمیم
بگیرید که از کجا آغاز کنید .خوشــبختانه به زودی راهی پیدا می
کنید فکر نکنید برای ایجاد تغییری تحت فشــاری هستید .اجازه
دهید شانستان خودش را نشان دهد و کارها را به دست بگیرد.

جوزا

اگر مراقب نباشید ممکن اســت درگیر جنگ آرزوهای شخصی
دیگر شــوید که خالص شدن از آن بسیار سخت باشد .در این جا
ممکن است واقع ًا اختالف عقایدی موجود باشد که هیچ یک از شما
حاضر به عقب نشینی از موضع خود نشوید .سعی کنید از موضوع
سیاسی و یا مذهبی حذر کنید.

عقرب

ستارگان شــما را مجبور می کنند تا راه خودتان را بروید اما اگر
مراقب نباشــید این موضوع برا علیه شما انجام می شود .بهترین
کاری که باید بکنید این اســت که نظرات و افکارتان را به خوبی و
آشکار بیان کنید.

قوس

عالمت ستاره اي شما خيلي گرم و پرشور است و امروز اين فرصت
را به شما مي دهد كه امتحان كنيد اين مسئله تا چه حد حقيقت
دارد .احساس مي كنيد دوست داريد احتياط را بدور بياندازيد و
فقط خوش بگذرانيد و هيچ چيز جلوی شما نخواهد بود.

اگر ديگران اشتباهاتشــان را پنهان مي كنند ،شما حق نداريد به
اطرافيان و همه بگوييد كه آنها اشــتباه مــي كنند .به جاي آن به
اشتباهات خودتان فكر كنيد و اجازه ندهيد ديگران هم از آنها درس
بگيرند .اگر ايده هايتان مهم هســتند و واقع ًا همان قدر كه خودتان
فكر مي كنيد با ارزش هستيد.

جدی

امروز نمی توانید تمام مدت را آرام یک کنار بنشینید،همســرتان
خیلی دوســت دارد بداند در شــما چه می گذرد.اگر علت آن را
نگویید،مشــاجره می شود.اگر مجرد هســتید به یک نفر یا چیزی
احتیاج دارید اما نمی دانید آن چیست.

دلو

سرطان

اسد

به عنوان يك شير مغرور ،دوست داريد كه راجع به ذهن خود بدانيد
و مسئول زندگي خود باشــيد .اما اين باعث نمي شود كه شما حق
رياست كردن به ديگران را داشته باشيد و براي سايرين قانون وضع
كنيد.

سنبله

با شــخصی روبرو شده اید که بداخالق و زورگو است و دوست دارد
که هر کاری می گوید برایش انجام دهید .در هر جا با این افراد روبرو
شوید چه در محل کار و چه در خانه می خواهید در مقابلش بایستید
زیرا از این رفتار هرگز خوشتان نمی آید.

بيشــتر افراد متولد این ماه بين لذت بردن و كار و مســئوليت
درگيري دارند .البته من پيشــنهاد نمي كنم كه كام ً
ال دســت از
مســئوليت ها و وظايف خود بكشيد .اما چه ايرادي دارد كه هراز
گاهي دست از آن ها بكشيد؟ البته كه هيچ ايرادي ندارد!

امروز اگر قرار باشد کارهای معمولی و روز مره تان را انجام دهید .کام ً
ال
حوصله تان سر خواهد رفت .بنابراین امروز را تا حد امکان با کارهای
متنوع پر کنید .دوست دارید که الهامات و رقابت هایتان ازحد معمول
فراتر رود.

حوت

بازیگر کهنه کار ســینمای بالیوود انگار قصد پیر شدن
نداشــته و همچنان در نقش اول تمامی فیلم ها حضور
پیدا می کند.
عالوه بر فعالیــت های ســینمایی ،وی در بخش های
مختلف دیگری نیــز فعالیت دارد که از آنها می توان به
«تشــکیل کمپین حمایت از کودکان» ،کمپین «انسان
بودن» و کمپین «آزاد کردن زندانیان مالی» اشاره کرد.
ســلمان خان تاکنون در بیشــتر از  110فیلم به ایفای
نقش پرداخته و توانســته  15بار جوایز مختلف سینمای
هندوستان را از آن خود کند.
وی هــم اکنون بــازی در چهار فیلم تــازه را پیش رو
داشته و بهار سال آینده میالدی با سه فیلم به سینمای
هندوستان باز می گردد.

او متولد ســنت لوسیا بود و پس از تحمل
دوره طوالنــی بیماری در بخش شــرقی
همین کشــور جزیــرهای از دنیا رفت.
«والکوت» یکی از بزرگترین نویسندگان
نیمه دوم قرن بیستم محسوب میشد.
این شــاعر و نویســنده ،اولین مجموعه
شــعرش را در  ۱۸ســالگی منتشر کرد.
«والکــوت» فعالیتهــای هنری دیگری
همچون نقاشــی آبرنگ و تدریس تئاتر
را نیز دنبــال میکرد .او بیشــتر برای
اســتعارههای عمیق ،متون احساســی
و تواناییهــای تکنیکــی در کارهایش
شناخته میشد.
او در ســال  ۲۰۱۱موفق شد جایزه «تی.
«درک والکوت» ،شاعر و نویسنده برنده نمایشــنامهنویس و شــاعری کــه از اس الیــوت» را بــرای مجموعه شــعر
جایزه نوبل ادبیات سال  ۱۹۹۲در سن  ۸۷مشــهورترین چهرههای فرهنگی منطقه «حواصیلهــای ســپید» دریافت کند.
سالگی درگذشت.
کارائیب به حساب میآمد ،روز جمعه در جایزهای ادبی به نــام «والکوت» نیز به
«الجزیــره» نوشــت« :درک والکوت» ،سن  ۸۷سالگی فوت کرد.
گرامیداشت او راهاندازی شده و مبلغ آن

 بازی با اعداد

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

بازیگر تمام نشدنی بالیوود

این یک روز حیله گرانه برای شــما و اطرافیان می تواند باشد.
مسیرهای متفاوتی را که در اطراف شماست کنترل کنید .بهترین
شرط بندی شما قرار اســت روی آن چه که می خواهید متمرکز
شــوید .آن چه را که می خواهید انجام دهید و اجازه می دهید
دیگران خودشان را به مشاجره شان بپرازند.

2566
 شطرنج 		
نوبت مهره های سفید است ،شما باید با
دو حرکت مهره سیاه را مات کنید.
8
7
6
5
4
3
2
1
H

G

F

E

D

 جواب شطرنج 2565
وزیر را در خانه  A 1حرکت دهید.
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یک میلیون و  ۲۰۰هزار دالر است.
«والکوت» سال  ۲۰۰۹نامزد تکیه زدن بر
کرسی استادی شعر دانشگاه «آکسفورد»
شد ،اما در همان حین ،تعداد زیادی نامه
ناشناس به دانشگاه رسید که «والکوت»
را به آزار جنسی در ســال  ۱۹۸۲متهم
میکرد .پــس از این جنجالهــا ،او از
دریافت این افتخار محروم شــد .اما پس
از آن مشخص شد تمام این ماجرا زیر سر
زنی بود که به جای او استاد شعر دانشگاه
«آکسفورد» شد.
«تاریخچه هنری کریستف»« ،شارالتان»،
«تیجین و برادرانش»« ،طبل و رنگها»،
«رویا در کوهســتان مانکی»« ،پانتومیم»
و «اودیسه» از مجموعه اشعار او هستند.
نمایشنامههای «خلیج»« ،زندگی دیگر»،
«خوشــههای دریا» و «اومیروس» نیز از
کاراهای «درک والکوت» هستند.

«ژانگ ییمو»
فیلم جدید میسازد

«ژانگ ییمو» ،کارگردان مشهور چینی فیلم جدید خود را با
نام «سایه» در دست ساخت دارد.
«هالیوود ریپورتر» نوشــت« :ســایه» نام اثر جدید «ژانگ
ییمو» ،کارگردان نامدار چینی است که موضوع تاریخی دارد.
تهیهکننــدگان این فیلــم اطالعات کمی درباره آن افشــا
کردهاند ،اما یک رســانه چینی اعالم کرده «سایه» یک فیلم
تاریخی است که در دوران ســه امپراطوری روایت میشود.
تاکنون حضور «دنگ چائو»« ،ژنگ کای»« ،هو جون» و چند
بازیگر دیگر در این فیلم تأیید شده است .پیشبینی میشود
بازیگران دیگری نیز در «سایه» ایفای نقش کنند.
«ژانگ ییمو» یکی از برجســتهترین فیلمسازان چینی است
که در حوزههای درام ،کمدی و فیلمهای تاریخی  -اکشــن
فعالیت دارد .بســیاری از کارهای او در فســتیوالهای مهم
جهانی نمایش داده شده است.
جدیدتریــن اثر او «دیوار بزرگ چین» اســت که یک فیلم
تخیلی ،تاریخی و اکشن به حساب میآمد و به زبان انگلیسی
ساخته شده است .در این فیلم «مت دیمون» نقش یک سرباز
کهن چینی را ایفا کرده که به مبارزه با موجودات شــیطانی
میپردازد.
«دیوار بزرگ چین» که با هزینه  ۱۵۰میلیون دالری ســاخته
شــده ،تاکنون  ۱۷۱میلیون دالر در سینماهای چین فروخته
که رقمی ناامیدکننده برای این فیلم محســوب میشــود و
پیشبینی میشود مجموع فروش جهانی این فیلم در چین،
آمریکا و دیگر کشورها به رقم  ۳۲۰میلیون دالر برسد و باید
در نظر گرفت که میلیونها دالر نیز صرف تبلیغات این فیلم
شده است.
با این حال ،این فیلم در میان یکی از پرفروشترین آثار سال
 ۲۰۱۶سینماهای چین قرار گرفت« .دیوار بزرگ چین» که از
سوی «یونیورسال پیکچرز» در آمریکای شمالی نمایش داده
شــده و تاکنون بیش از  ۴۴میلیون و  ۵۰۰دالر فروش داشته
است.
«ژانگ ییمو» اولین تجربه کارگردانی خود را در ســال ۱۹۸۷
با فیلم اقتباسی «ذرت سرخ» بهدست آورد که مورد استقبال
منتقدین قرار گرفت و موفق به کسب خرس طالی جشنواره
برلین شد و شهرت جهانی برای این فیلمساز چینی بههمراه
آورد.
دو سال بعد او فیلم «جو دو» را کارگردانی کرد که نامزد نخل
طالی جشنواره کن بود و اولین فیلم سینمای چین نام گرفت
که نامزد جایزه اســکار بهترین فیلم غیرانگلیسی شد .پس
از موفقیت این فیلم ،نوبت به فیلم تحســین برانگیز «فانوس
قرمز را بیافروز» رســید که برای دومینبــار نامزدی جایزه
اســکار بهترین فیلم غیرانگلیسی را برای «ییمو» به ارمغان
آورد.
این فیلمساز در سال  ۱۹۹۲فیلم «داستان کیو جو» را ساخت
و موفق به کسب شــیر طالی جشنواره ونیز شد .فیلم بعدی
او «زیســتن» بود که از ســوی دولت چین ممنوع شده بود.
«زیستن» در جشنواره کن به نمایش درآمد و موفق به کسب
جایزه بزرگ هیات داوران و بهترین بازیگر زن شد.
فیلم «نه یکی کمتــر» اثر بعدی «ژانگ ییمــو» بود که در
ســال  ۱۹۹۹جایزه شیرطالی ونیز را برای دومینبار برای وی
بههمراه آورد .در اواخر دهه اول ســده بیستم« ،ییمو» فیلم
«بهســوی خانه» را در سال  ۱۹۹۹ســاخت که جایزه خرس
نقرهای و کلیسای جهانی را از جشنواره برلین کسب کرد.
یک عمر دستاورد سینمایی از جوایز فیلم آسیایی ،دو جایزه
بافتا بهترین فیلم غیرانگلیســی ،بهترین فیلم غیرانگلیسی
جوایز دیوید دوناتلو ایتالیا ،ســیمرغ بلورین جشنواره فیلم
فجر در بخش بینالملل ( ،)۲۰۰۱جایزه منتخب تماشــاگران
جشنواره ســاندنس و سائوپائولو و خوشــه طالیی بهترین
فیلم جشنواره وایادولید اسپانیا از دیگر افتخارات سینمایی
«ژانگ ییمو» محسوب میشود.

