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برنده اسکار
به دزدی متهم شد

گری گلدمن بــا ثبت شــکایتی در دادگاه فدرال،
شرکت والت دیزنی را به سرقت ایده خود و استفاده
از آن برای ســاخت انیمیشــن موفــق و پرفروش
«زوتوپیا» متهم کرد.
بر اســاس شــکایت گلدمن ،کمپنی دیزنی طراحی
کاراکترها ،زمینه داســتانی ،دیالوگها و حتی نام
«زوتوپیا» را از او دزدیده اســت .او مدعی است که
یک بار ســال  ۲۰۰۰و بار دیگر در ســال  ۲۰۰۹این
پــروژه را به مدیران دیزنی ارائه کرده و هر دو بار با
مخالفت آ نها روبهرو شده است.
گلدمن در این شــکایتنامه مدعی شــده است که
دیزنی ید طوالیی در ســرقت ایده دیگران دارد و
«زوتوپیا» تنها تاز هترین نمونه آن است.
سخنگوی دیزنی ضمن رد ادعای گلدمن در این باره
گفت « :شــکایتنامه گلدمن پر از ادعاهای نادرست
اســت و ما در دادگاه با قاطعیــت از خودمان دفاع

ساخت «ترمیناتور» منتفی شد

خواهیم کرد».
در این بین گلدمن مدعی اســت کــه در ماه اوت
ســال  ۲۰۰۰پیشنویس فیلمنامهای با عنوان «لونی»
را در انجمــن فیلمنامهنویســان آمریکا ثبت کرده
است« .لونی» قرار بود نخســتین قسمت از زنجیره
فیلمهای «زوتوپیا» باشــد که البته شامل انیمیشن
«زوتوپیا» هم میشــد .در ایده گلدمن یک انیماتور
دنیــای کارتونی حیوانــات را خلــق میکند که
پیچیدگیهای جامعه انسانی را بازتاب میدهد.
او حتــی برای طراحی کاراکترهایــش یک انیماتور
اســتخدام کرد و مدعی اســت که طراحیهای او
به شــکل شــگفتآوری به کاراکترهای دیزنی در
«زوتوپیــا» شــباهت دارند .انیمیشــن «زوتوپیا»
عالوه بــر موفقیت تجاری و فــروش یک میلیارد و
 ۲۴میلیون دالری در سراســر جهان ،جایزه اسکار
بهترین انیمیشن بلند را نیز از آن خود کرد.

«کریستن ویگ»
در تازهترین فیلم لینکلیتر

کریســتن ویگ بازیگر امریکایــی در حال مذاکره
برای بــازی در «کجا رفتی برنــادت؟» فیلم جدید
ریچارد لینکلیتر اســت تا در آن با کیت بالنشــت
همبازی شــود .این فیلم بر اســاس رمانی به همین
نام نوشته ماریا ســمپل ساخته میشود که در سال
 2012منتشر شد.
داســتان درباره زنی به نام برنادت فاکس (با بازی
بالنشت) اســت که معمار بوده و سپس منزوی شده
و قبل از ســفر خانوادگی به قطــب جنوب ناپدید
میشــود .دختر پانزده ســاله او که بــی نام دارد،
داســتان را روایت میکند و همراه با همسر برنادت
به جستوجو او میرود .ویگ احتماال نقش آدری را
بازی خواهد کرد؛ یک همســایه و مادر سختگیر که
برنادت را آزار میدهد.
آخرین نســخه فیلمنامه اقتباســی را خالی گنت
پالمو و وینســنت پالمو جونیور همــراه با لینکلیتر
نوشتهاند .نســخه قبلی فیلمنامه را اسکات نوستاتر
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و مایکل وبر بر اســاس رمان موفق ســمپل نوشته
بودند .کمپنی «کالر فیس» این فیلم را تهیه خواهد
کرد.
لینکلیتر تا به حال  20فیلم کارگردانی کرده و سال
گذشــته فیلم کمدی «همه چیزی میخواهند!» به
نمایش درآمد .جدیدترین فیلــم او با نام «آخرین
اهتزاز پرچم» با بازی برایان کرنســتن ،استیو کارل
و الرنس فیشــبورن در ســال  2017توسط آمازون
پخش میشود .لینکلیتر دو ســال پیش برای فیلم
«پسرانگی» نامزد اسکار بهترین کارگردانی شد.
ویگ اخیــرا در انیمیشــن «مــن نفرتانگیز »3
صداپیشگی شخصیت لوسی وایلد را بر عهده داشته
و این فیلم تابســتان روی پرده میرود .او همچنین
یکی از بازیگران فیلم «کوچکســازی» الکســاندر
پین خواهد بود و از همه مهمتر این که قرار است در
کنار جک نیکلســن در نسخه امریکایی فیلم آلمانی
موفق «تونی اردمان» مقابل دوربین برود.

2333
هـدف

وب سایت  Imdbطی ســالیان گذشته
تمامی فیلم های بــه نمایش در آمده در
جهان را بــه داوری مخاطبان قرار داده
و بر همین اســاس بهترین و شاید بهتر
بگوییم محبوب ترین های سینمای جهان

جواب سودوکو شماره
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نتفلیکس ،یک شــرکت رســانه سیال/
 streamingو تولیدکننده مجموعههای
تلویزیونی ،اعــام کرده میخواهد تامین
کننده ســرمایه پروژهای باشد که قصد
دارد آخرین فیلم اورســن ولز ،کارگردان
نامدار آمریکایی ،را به پایان برساند.
«طرف دیگر بــادThe Other Side /
 »of the Windفیلمی که اورســن ولز
ساختن آن را در ســال ( ۱۹۷۰میالدی)
آغاز کــرد ،بازگو کننده داســتان یک
کارگردان ســینما به هیوستون است که
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میخواهد پیش از مرگ شــاهکار نهایی
خود را خلق کند.
در پی درگذشــت اورسن ولز در سن ۷۰
سالگی در ســال  ،۱۹۸۵ساخت «طرف
دیگر بــاد» متوقف شــد .در دهههای
گذشــته تهیهکنندههای هالیوود چندین
بار خواستند فیلم را به پایان برسانند ،اما
نزدیک به  ۵۰ســال پس از کلید خوردن
پروژه ،این فیلــم همچنان آماده و اکران «بازگشــت به آینده» و «ایندیانا جونز» استفاده از یادداشتها و دستنوشتههای
نشده است.
مدیریت اهیــای فیلم ولــز را بر عهده اورســن ولز فیلم را کارگردانی کند( .بی
فرنک مارشــال ،تهیهکننــده فیلمهای دارد ،و قرار اســت که پیتر بوگدانوویچ با بی سی)

 بازی با کلمات
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میزان

حمل

زمانی که احســاس میکنید حوصله کافی دارید ،سعی کنید به
مسایل مالی و اوراق رسمی خود رسیدگی کنید .در هر حال شما
همیشــه حوصله و انرژی چنین کارهایــی را ندارید و اگر با خود
صادق باشید ،میبینید که همیشه بهانهای میتراشید

نمي توانيد ديگران را ببخشــيد اما دوست داريد توهين ديگران را
خوشي حال بپردازيد.
فراموش كنيد .گذشته را فراموش كنيد و به
ِ
سعي كنيد به نيازها و خواسته هاي خودتان توجه كنيد.

عقرب

دیگران را نصیحت کنید تا گذشــته را فراموش کنند و بهتر است از
تجربیاتی که به دست آوردهاند درس بگیرند اکنون زمانی است که
خودتان باید به این نصیحت گــوش کنید؛ زیرا با این کار میتوانید
زندگی کاملتر و سادهتری را بسازید.

قوس

ثور

جوزا

امروز فوقالعاده شــاد ،پذيرا و رمانتيك هســتيد .در محل كارتان
ايده هاي خالق و خوبي داريد كه بايد دنبال شــوند ،با وجودي كه
خصوصيت اخالقي شما بر مسایل مادي تأكيد دارد ،از نظر احساسي
امروز ،روز جالبي است.

سرطان

انرژی زیــادی دارید و تمایل دارید در ایــن حالت بمانید اما اگر
مجبور باشید در جایی برای مدت طوالنی بمانید انرژیتان از بین
میرود سعی کنید فعال باشــید و از انرژیتان بهره ببرید وگرنه
دست به کارهای خطرناک میزنید بنابراین مراقب باشید.

شما قطع ًا هر بار كه با چالشي روبرو ميشويد بسيار لذت ميبريد،
و بسيار در اين كار توانائيد و بيشتر اوقات قادريد همه چير را به
نفع خود بچرخانيد .شــما از ميان اين همه تغيير و تحولي كه در
اطراف شما دارد صورت ميگيرد قويتر و عاقلتر بيرون آمدهايد.
كاري كه حاال بايد انجام دهيد اين اســت كه همه محكم كاريها
را بكنيد و نواقص را برطرف كنيد تا زمينه ديد خود را وســعت
بخشيد و بتوانيد خالقتر و فعالتر شويد.

زمانی که انتظار هیچ تغییــری را ندارید ،این فرصت در اختیارتان
میباشد .امروز فرصت دارید تا کارهای جدیدی را در زندگی انجام
دهید .اگر در رابطه با دوستی با مشکل روبرو شدید میتوانید همه
چیز را از اول شروع کنید.

جدی

امروز روز ديگري است كه مسایل مالي در ذهنتان جا دارد ،ولي در
حال حاضر شما بيشتر به پسانداز كردن پول عالقهمنديد تا به خرج
كردن آن .بهتر نيســت كه از نصيحت كسي استفاده كنيد و ببينيد
كه آيا راه درســت را در پيش گرفتهايد و يا اين كه چگونه ميشود
بهترين استفاده را از پولتان بكنيد؟!

دلو

مهم است که امروز با تمام کارهایی که باید انجام دهید با جدیت روبرو
شوید .حتی اگر الزم باشد از قدرت فوالدین خودتان کام ً
ال استفاده
کنید .اگر وسیلهای برای منزل میخواهید با دقت به اجناس فروشگاه
نگاه کنید؛ زیرا امروز برای معامله چشمان خوبی دارید.

دوست دارید با دوستان و آشنایان معاشرت کنید .میتوانید روابط
دوستانه جدیدتری ایجاد کنید .اگر مدتهاست که با یکی از دوستان
که از شما دور اســت ارتباط نداشتهاید امروز با او تماس بگیرید .از
اینکه صدای شما را بشنوند خوشحال می شوند.

یک دوســت یا همکار به نظر میرسد که قصد دارد روحیه شما
را افســرده کند .بنابراین به آنها اجاز ندهید .شما آموختهاید که
چطور با حسد مقابله کنید .به خصوص در محل کار در سالهای
اخیر و حاال شــما میدانید که این شغل شــما نیست که همه
احساس امنیت کنند.

اسد

سنبله

امروز ديدگاهي مثبت و پرانرژي وجــود دارد و هر چيزي را كه
بخواهيد ميتوانيد به دســت آوريد .اما گاهــي اوقات به دليل
شــخصي ،از اين كه كاري را به ديگــران تحميل كنيد ،خجالت
ميكشيد.

حوت

و مورفیس در مقابل بنده سازی انسانها
توسط ماشــینها میجنگند ،درحالی که
نیو کم کم شروع به پذیرفتن نقش خود را
به عنوان «شخص یگانه» میکند.
این خالصه داستان فیلم ماتریکس نسخه
اول اســت که به عنوان یکی از پیشگام
ترین فیلم های تاریخ سینما محسوب می
شود .این فیلم با استقبال فوق العاده ای
از سوی مخاطبان روبرو شد و در فهرست
محبوب ترین های سینما رتبه نوزدهم را
در دست دارد.
این فیلم را خواهران واچوفسکی ساخته
و بازیگرانی همچــون کیانو ریوز ،الرنس
فیشبورن و کری آنه در آن به ایفای نقش
پرداختند.

نتفلیکس تامینکننده بودجه ساختن آخرین فیلم اورسن ولز

آشتی ـ اهانت ـ بادام ـ پارسا ـ تالیف ـ ثاقب ـ جذوه ـ چراغدان ـ حقگو
ـ خانوار ـ ذریعه ـ دشــوار ـ ریاضت ـ ژست ـ ساربان ـ شقایق ـ صنعت
ـ ضایع ـ طالع ـ ظالم ـ عروس ـ غفار ـ فواصل ـ قزاق ـ کوزه ـ گلدوز ـ
الله ـ میالن ـ نقره ـ وانگهی ـ همشیره ـ یاس.
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غالم ـ غم ـ مغل ـ غار ـ
مرغ ـ غیر ـ الرغم ـ غرب
ـ غریب ـ غبــار ـ باغ ـ
غراب ـ بغل ـ غیب ـ غایب
ـ غالمی ـ غالب ـ بلیغ ـ
بالغ.

در طول تاریخ را رتبه بندی کرده است.
در آینــده نزدیــک ،آزادی طلبــان به
کمک تجهیزات محرمانــه خود با نیو که
خود یک هکر کامپیوتری اســت ارتباط
برقــرار میکنند و به او شــرح میدهند

که حقیقتــی که او تصــور میکند یک
شبیهســازی پیچیده کامپیوتری است به
نام «ماتریکس» که توســط نوعی هوش
مصنوعی بدخواه طراحی شدهاست.
ماتریکس حقیقت را از بشــریت مخفی
میســازد و به آنها اجازه میدهد تا یک
زندگی متقاعدکننده و شبیه سازی شده
در ســال  ۱۹۹۹را داشته باشند .در حالی
که ماشینها در حال رشد کردن هستند و
مــردم را درو میکنند تا از آنها به عنوان
یک منبع انرژی دایمی استفاده کنند.
مورفیس ،رهبر این آزادی طلبان باور دارد
که نیو «شــخص یگانه» است که انسانها
را به سوی آزادی هدایت کرده و ماشینها
را برخواهد انداخت .به اضافه نیو ترینیتی

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

 جواب بازی با اعداد
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بدنسازی بود به یک ستاره بزرگ هالیوود بدل شده بود.
ترمیناتور  ۴با عنوان «رســتگاری ترمیناتور» در سال
 ۲۰۰۹با بازی کریســتین بل در نقش سردســته گروه
مبارزان و بدون حضور شوارتزنگر و کامرون اکران شد.
این در حالی است که آخرین «ترمیناتور» با تایید جیمز
کامرون کارگردان نامدار که ســاخت دو قســمت اول
فیلمهای این مجموعه را برعهده داشــت ،رو به رو شده
بود و وی «ترمیناتور جنسیس» را دنبالهای واقعی بر دو

قسمتی خواند که خودش ساخته بود.
کامرون در اظهار نظر پیشــنیش در سال  ۲۰۰۳درباره
فیلم «ترمیناتور :خیزش ماشــینها» و فیلم «رستگاری
ترمیناتور» در سال  ،۲۰۰۷هر دو را رد کرده بود.
«ترمیناتور» تنها فیلمی نیســت که ساخت آن با حضور
آرنولد منتفی شــده و اوایل همین ماه شوراتزنگر اعالم
کرد در فصل بعدی «کارآموز سلبریتی» شرکت نخواهد
کرد.

ماتریکس تغییری عظیم در ساختار سینما ایجاد کرد

 بازی با اعداد

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

سفر آرنولد شــوارتزنگر در زمان متوقف شد و کمپنی
ســازنده فیلم «ترمیناتور» که پیشــتر اعالم کرده بود
ادامه این فیلم را میســازد ،از این کار صرف نظر کرده
است.
در حالی که پیشــتر اعالم شده بود ادامهای بر داستان
علمی-تخیلی «ترمیناتور» در دســتور ســاخت قرار
گرفته اکنون منابع میگوینــد پارامونت از ادامه دادن
داستان «ترمیناتور» صرف نظر کرده است.
گفته شده کمپنی به این نتیجه رسیده که دوران آرنولد
و «ترمیناتور» به سر آمده است.
جدیدترین فیلم از این مجموعه با عنوان «جنســیس»
سال  ۲۰۱۵اکران شد و در سراســر جهان  ۴۰۰میلیون
دالر فروش کرد.
با این حال موفقیت بینالمللی تنها عامل ترغیب کمپنی
به ادامه دادن این فیلم نیســت و ســاخت این فیلم از
فهرست برنامههای پارامونت حذف شده است.
«ترمیناتور» یــا «نابودگر» اولین بار به کارگردانی جیمز
کامرون و با بازی آرنولد شوارتزنگر در سال  ۱۹۸۴اکران
شد .داستان این فیلم درباره مبارزه انسان با ماشین ها
و روبات هایی اســت که کنترل زمین را به دست گرفته
اند و مشغول نابود کردن آخرین انسان های باقی مانده
هستند.
داستان ادامه آن نیز سال  ۱۹۹۱با عنوان «ترمیناتور :۲
روز داوری» ساخته شد و آرنولد که آن زمان ورزشکار
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خوب ،بد ،زشت ششمین
فیلم محبوب تاریخ سینما

وب ســایت  Imdbطی سالیان گذشــته تمامی فیلم های
بــه نمایش در آمده در جهان را بــه داوری مخاطبان قرار
داده و بر همین اساس بهترین و شاید بهتر بگوییم محبوب
ترین های سینمای جهان در طول تاریخ را رتبه بندی کرده
است.
خوب (کلینت ایســتوود) و زشــت (الی واالک) با هم کار
میکنند و با شــگرد خاصی به گول زدن کالنترهای مناطق
مختلف و پــول در آوردن از ایــن راه میپردازند .بد (لی
وان کلیف) آدمکشــی حرفه ایست که به خاطر پول حاضر
به انجام هر کاری اســت .این ســه نفر در راه پیدا کردن
گنجینهای  ۲۰۰هزار دالری در مقابل هم قرار میگیرند.
این فیلم با وجود اینکه رتبه ششــم فرهست محبوب ترین
هــا را در اختیار دارد در هیچ کدام از بخش های اســکار
نامزد نشده بود.
کلینت ایستوود  ،لی وان کلیف  ،ایالی واالک  ،فرانک برانیا
 ،آلدو ســامبرل بازیگران اصلی خوب بد زشت را تشکیل
می دهند.

افشاگری بازیگر مشهور

بن افلک بازیگر و کارگردان مشــهور هالیوودی اعالم کرد
به تازگی یک دوره ترک اعتیاد به الکل را به اتمام رسانده
است.
این بازیگر که ســابقه یک بار بستری شدن در سال ۲۰۰۱
برای مقابله با الکل را دارد بــا صدور بیانیهای اعالم کرد:
میخواهم یک زندگی کامل داشــته باشــم و بهترین پدر
باشم.
بن افلک که به تازگی دوره ترک اعتیاد به الکل را پشــت
سر گذاشته با صدور این بیانیه در فیس بوک نوشت :دوره
درمانی اعتیاد به الکل را پشــت سر گذاشتم و این مشکلی
بود که در گذشــته هم داشــتم و در آینده هم باید با آن
مقابله کنم.
وی افزوده است :میخواهم بهترین پدری که میشود باشم
و به بهترین نحو زندگی کنــم .میخواهم فرزندان بدانند
وقتی نیاز به کمک داری گرفتن کمک هیچ خجالتی ندارد و
برای دیگران هم منبع کمک باشم و آنهایی که از برداشتن
اولین گام میترسند نیز این کار را الگوی خودشان کنند.
این بازیگر اشــاره کرد :خیلی خوش شانســم که عشــق
خانواده و دوستانم حامی من است.
افلک چند ســال پیش از دوران ترک اعتیادی که در سال
 ۲۰۰۱داشت یاد کرده بود و گفت همان دوره به او کمک کرد
تا مسیرش را درست طی کند.
افلک و همســرش جنیفر گارنر که دارای ســه فرزند هم
بودند در ســال  ۲۰۱۵اعالم کردند از هم جدا شدهاند ،اما
مراحل طالق رسمی بین آنها اجرا نشد.
افلک اخیرا کارگردانی فیلم «در شــب زندگی کن» را برای
کمپنی برادران وارنر انجام داد که با اقبال زیادی از ســوی
منتقدان روبه رو نشــد و در باکس آفیــس نیز خیلی کم
فروغ ظاهر شــد .وی پس از آن اعالم کرد کارگردانی فیلم
«بتمن» را انجام نمیدهد ،امــا در این فیلم در نقش بتمن
بازی میکند.
بــن افلک با فیلم «لیگ عدالت» بــار دیگر در نقش بتمن
ظاهر خواهد شد.

