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فلمیکهتنهایکتکتدرسینمافروخت

فلم «ســقوط مرد» با بازی «شیا البوف» در اولین هفته
اکران خود در ســینماهای بریتانیا تنها یک تکت معادل
هفت پوند فروخت.

به نقل از ورایتی ،این فلم جنگی با بازی «شــیا البوف»،
«گری اولدمــن» و «کیت مارا» و بــه کارگردانی «دیتو
مونتیل» اولیــن نمایش جهانی خود را در بخش افقهای

برنده گرانترین جایزه ادبیات کودک
معرفی شد

هفتادودومین دوره جشنواره بینالمللی فلم ونیز تجربه
کرد اما در اولین هفته نمایش در بریتانیا در یک ســالن
ســینمایی به روی پرده رفت و در عین ناباوری تنها یک
تکت فروخت و حاال میتواند رکورد گینس کمفروشترین
فلم تاریخ ســینما در هفته اول اکران را به نام خود ثبت
کند.
«شــیا البوف» بازیگر اصلی این فلم پــس از بازی در
فلمهای معروف و پرهزینهای چون «ترانســفورمرها» و
«ایندیانا جونز و قلمرو جمجمه بلورین» حاال بیشــتر در
فلمهای مستقل و کمهزینه بازی میکند و سال گذشته
فلم «عزیز آمریکایی» از او با تحســین منتقدین روبهرو
شده بود.
فلم «سقوط مرد» در جشنواره فلم ونیز و و تورنتو نیز با
بازخوردهای منفی مواجه شد اما در نهایت در آمریکا به
فروش  ۴۵۴هزار دالری دست یافت.
این اولین باری نیســت که حضور ستارههای هالیوودی
در فلمهای مستقل با فروش بسیار ناچیز همراه میشود.
سال گذشــته فلم «کولونی» با بازی «اما واتسون» نیز با
موجی از نقدهای منفی همراه شــد و در نهایت فروش
آغازین  ۴۷پوندی را در بریتانیا رقم زد و فلم «نیکوکار»
با بازی «ریچارد گر» نیر در اوایل سال  ۲۰۱۶آغازی بسیار
ناامیدکننده داشت و  ۲۵پوند در بریتانیا فروخت.

یک تصویرگر آلمانی موفق شــد جایــزه پنج میلیون
کرونی ( ۴۴۵هزار پوندی) یادبود «آســترید لیندگرن»
را به خود اختصاص دهد.
«وولف ارلبروخ» تصویرگــر کتاب کودک اهل آلمان به
عنوان برنده این دوره جایزه «آســترید لیندگرن» که
گرانترین جایزه ادبیات کودک است معرفی شد.
این جایزه ســویدنی که ارزش آن تقریبا  ۵۵۰هزار دالر
است ،با گرامیداشت یاد «آسترید لیندگرن» ـ نویسنده
مشهور «پیپی جوراببلند» ـ به کل آثار یک نویسنده
یا تصویرگر حوزه کتاب کودک تعلق میگیرد.
«گاردین» درباره برنده امســال این جایزه نوشت :آثار
«ارلبروخ» که تاکنون چندینبار نامزد دریافت این جایزه
شده بود ،در آلمان معروف است و بیشتر به موضوعات
پیچیده و تلــخ دوران کودکی میپردازد .این تصویرگر
یکی از  ۲۲۶نامزد از  ۶۰کشور جهان بود که برای کسب
این جایزه تالش کردند.
«ارلبروخ» که متولد ســال  ۱۹۴۸است ،زمانی کار خود
را شروع کرد که یک ناشر نقاشیهای او از شیرها را در
یک اثر تبلیغاتی دید و پســندید .در سال  ۱۹۸۵اولین
کتاب او منتشر شد .این هنرمند تاکنون  ۱۰کتاب نوشته

تاریخبرگزارینودمینمراسماسکاراعالمشد
آکادمی علوم و هنرهای سینمایی اسکار و شبکه ABC
آمریکا تاریخ برگزاری مراسم اسکار  ۲۰۱۸را اعالم کردند.
به نقل از هالیوود ریپورتر ،مراسم اعطای جوایز سینمایی
اســکار که در دوره آتی نودمین دوره برگزاری خود را
جشن میگیرد در تاریخ  ۴مارچ  2018برگزار خواهد شد.
مراســم نودمین دوره جوایز اســکار به دلیل اینکه با
اختتامیه رقابتهای المپیک زمستانی در کشور کوریای

جنوبی همزمانی نداشــته باشد به ماه مارچ منتقل شده
است.
همچنین این جوایز ســینمایی در ســال  ۲۰۱۹میالدی
با بازگشــت به ماه فبروری در تاریخ  ۲۴فبروری برگزار
خواهد شد.
نود و دومین و نود و سومین دوره جوایز سینمایی اسکار
نیز طبق اعالم آکادمی در تاریخهای  ۲۳فبروری  ۲۰۲۰و

بازگشت «شرک» به دنیای انیمیشنها

 ۲۸فبروری  ۲۰۲۱برگزار خواهد شد.
در اســکار  ۲۰۱۷فلــم «مهتاب» بــه کارگردانی «بری
جنکینز» موفق شــد جایزه بهترین فلم اسکار را از آن
خود کند و جایزه اسکار بهترین کارگردانی نیز به «دیمین
شــزل» برای فلم «الال لند» رسید .ضمن اینکه سینمای
ایران توانست با فلم «فروشــنده» دومین جایزه اسکار
خارجی را از آن خود کند.

فلمبرداری قسمت دوم «آواتار» پاییز امسال آغاز میشود

سیگورنی ویور که در فلم اصلی «آواتار» در نقش «دکتر
گریس آگوستین» ظاهر شــده بود ،از آغاز تولید دنباله
جدید پرفروشترین فلم تاریخ ســینما خبر داد .بازیگر
 67ســاله امریکایی که برای حضور در مراســم فرش
قرمز جدیدتریــن فلمش با عنوان «وظیفه» در نیویورک
حاضر شــده بود ،به شــروع فلمبرداری «آواتار  »2در
پاییز امسال اشــاره کرد و توضیح داد« :ما تمریناتمان
را شروع کردهایم ».جیمز کامرون پیش از این هم اشاره
کرده بود نگارش فلمنامه هر چهار فلم بعدی «آواتار» به
پایان رسیده است و دومین بخش این فلم عملی-تخیلی
پرطرفدار احتماال برای اکران در کریســمس  2018آماده
میشــود .به گزارش «هالیوود ریپورتر» ،سم ورثینگتن
و زوئی ســالدانا نیز برای ایفای نقشهای قبلی خود در
جدیدترین فلم «آواتار» حضور خواهند داشت .هر چند،
تاریخ اکران «آواتار  »2هنوز به طور رســمی اعالم نشده
است اما اخیرا شایعاتی مبنی بر این که فلم بعدی کامرون
به اکران سال  2018نمیرسد سر زبانها افتاده بود .فلم
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اصلی «آواتار» در سال  2009روی پرده رفت و بیش از 2.7
میلیارد دالر در گیشه سینماهای سراسر دنیا فروخت.
بازیگر نامــزد اســکار همچنین در توضیح داســتان
دنبالههای جدید «آواتار» گفته است« :از من میشنوید
این فلمنامهها بسیار شگفتانگیزند ،به هیچ وجه نگران

2344
هـدف

 بازی با اعداد

آب پاش ـ ایتالف ـ باآبوتاب ـ تابدار ـ ثالوث ـ جادویی ـ چاخان ـ حارث
ـ خاطب ـ داداش ـ ذایقه ـ رابع ـ زاغه ـ ژاکت ـ ساجد ـ شیوخ ـ صورت
ـ ضروریــه ـ طیب ـ ظلمت ـ عینی ـ غوطه ـ فینال ـ قورق ـ کین توز ـ
گیرا ـ لیوان ـ مینو ـ نیم خیز ـ هیجان ـ یونجه.

ی

جواب سودوکو شماره

نعمت ـ ناعم ـ نعیم ـ مانع
ـ منع ـ خانم ـ خان ـ تن
ـ نیت ـ نام ـ نما ـ امین ـ
مینا ـ تمنا ـ متن ـ عیان ـ
منت ـ خاین ـ خیانت.

 جواب بازی با اعداد

جواب هدف

2343

 بازی با کلمات

2562

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.
 6 کلمه :خوب
 12 کلمه :متوسط
 19 کلمه :عالی
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ز
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ا
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«شــرک» ( )Shrekانیمیشنی بود که در سال  ۲۰۰۱و با
ایدههای جســورانه و شوخی با قصههای معروف دیزنی
خیلی زود به محبوبیت و شــهرت رسید و موفقیتهای
زیادی برای دریم ورکــز رقم زد ،به حدی که بعد از آن
 ۴دنبالهی دیگر برای آن ســاخته شــد .حاال خبرهای
جدیدی از قسمت پنجم این انیمیشن منتشر شده است.
شرک در ســال  ۲۰۰۱موفقیت عظیمی برای دریم ورکز
به حساب میآمد .این انیمیشن که تا حدودی بر اساس
کتاب مصوری با همین نام ساخته شده بود ،ماجرای غولی
را روایت میکرد که در مردابش و به تنهایی زندگی آرام
و خوبی را سپری میکرد تا اینکه طی اتفاقاتی مجبور به
ترک مردابش میشد و میفهمید آنچنان که فکر میکرد
از تنهایی لذت نمیبرد.
خبر ســاخت قسمت پنجم این این انیمیشن محبوب از
مدتی قبل منتشر شد و حتی تاریخ اکرانش را هم سال
 ۲۰۱۹اعالم کردند .اما اینکه آیا میخواهند شخصیتهای
جدیدی را در همان دنیای داستانی بیاورند ،و یا دنبالهی
دیگری بر همان داســتان قبلی بسازند مشخص نشده
بود .مایکل مککالر ،که برای نگارش فلمنامهی پنجمین

ناامید کردن هواداران نیســتم .امــا نگران چگونگی به
تصویر کشیدن داســتانهای جدید هستم ،چون بسیار
جاهطلبانه هستند .اما ارزشش را دارند .کامال ارزشش را
دارند که برایشان صبر کرد .داریم تالش میکنیم تا جای
ممکن ،فلم را به سرانجام برسانیم».
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میزان

حمل

يكي از دوســتانتان شما را شاد و خوشــحال مي كند .سعي كنيد
فعال باشيد اما افراط نكنيد .اگر راست باشيد محبوبيت زيادي پيدا
ميكنيد.

ثور

اگر از امنیت طوالنی مدت خودتان حمایت کنید بنابراین مخالفتهای
طوالنی مدت نیز برطرف می شــوند .یعنی به احساساتتان اجازه
ندهید بر قضاوت هایتان تاثیر بگذارند .با دیگران رابطه های منطقی
و دلســوزانه ای برقرار می کنید و در این زمان مسائل کاری بسیار
مهم هستند و باید مصمم باشید.

جوزا

امروز در زمان مناسب در جايي كه بايد باشد ،هستيد .كساني كه با
مسائل دارايي ،كه يا خريد و يا فروش آن است سروكار دارند ،خبري
به دست مي آورند كه ســال هاست منتظر شنيدن آن هستند .اگر
امشــب مهماني مي گيريد ،ميزبان خوبي خواهيد بود و از مهمانان
خبرهاي خوبي به دست مي آوريد.

سرطان

دوســت دارید استراحت کنید اما شــخصی نظر دیگری دارد،
نمی توانید از این خالص شوید و آنقدرها هم که فکر می کنید راضی
کردن این شخص کار آسانی نیســت .شاید بتوانید سردرد را بهانه
کنید و بیرون نروید اما یادتان باشد این نقشه تنها یکبار عملی است.

اسد

تا آن جا كه ممكن است دقت بســياري را براي دوستانتان صرف
خواهيد كرد و اين بسيار حایز اهميت اســت چرا كه با آنها بسيار
احساس راحتي مي كنيد.

سنبله

در حال حاضر ســتارگان بر روابط کاری شــما تاکید دارند .اگر در
مورد اتفاقات دیروز ناراحت هســتید با شــخصی که به او اعتماد
دارید صحبت کنید و جزئیــات را برایش بگویید .اگر تصمیم دارید
درآمدتان را باال ببرید .ایده های جالبی در این مورد داشته باشید.

امروز بیش از همیشــه رمانتیک و ایده آل شــده اید .تا آنجایی
که مربوط به شما می شود ،شــخص مورد عالقه شما نباید هیچ
اشتباهی انجام دهد .شما او را در مقام بسیار بلندی قرار می دهید.
مشکل این است که شما توقع دارید که آنها خوب و کامل باشند
و زمانی که متوجه می شــوید آنها نیز مانند دیگران از جمله خود
شما اشتباهاتی دارند ،احساس ناامیدی می کنید.

عقرب

امروز یک نفر سعی دارد به شما تکیه کند .اگر از شما درخواستی
داشــت نپذیرید وگرنه مجبور هســتید که به او کمک کنید .اگر
احســاس کنید که می توانید به او کمک کنیــد و بعد این کار را
بکنید ،بعدها باعث عصبانیت شما می شود.

قوس

اگر منتظر چراغ سبز براي رسيدگي به خود بودهايد حاال درست
همانوقت است .پس خود را به يك ماساژ يا آرايش صورت مهمان
كنيد تا احساس قشــنگتري بخود بدهيد .اگر مدتي بوده سعي
ميكرديد عادت بدي را كنار بگذاريد ديگر بهانهاي نداريد.

جدی

اگر در انتظار هيجان هستيد آن را بيرون از خانه جستجو كنيد.
اخيرا ً سرتان شلوغ بوده است اما در هر صورت اكنون وقتي براي
استراحت داريد .و مي توانيد به خود و همسرتان فرصتي بدهيد
تا آرامش برقرار شود.

دلو

امروز حسابی سرگرم افکارتان هستید بنابراین هنگامی که با دیگران
ارتباط هستید این موضوع را به خاطر داشته باشید و مشکل است که
افکارتان را در رفتارهایتان نشان ندهید و به مشکالت دیگران توجه
کنید بنابراین اگر کسی از رفتارتان ناراحت شد تعجب نکنید.

حوت

اگر مطمئن هستيد كه تمامي مشكالت و نگراني ها برطرف شده
احساس راحتي كنيد و شراكت جديد را جشن بگيريد .هم اكنون
اين شانس براي شما فراهم است تا بتوانيد مسائل مالي را كنترل
كنيد .اين ميتواند شروع يك شراكت جديد و ابتكاري باشد.
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 شطرنج 		
نوبت مهره های سفید است ،شما باید با
دو حرکت مهره سیاه را مات کنید.
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و تصویرگری بیش از  ۵۰اثر را بر عهده داشــته است.
او در کارهایــش از تکنیکهای متعددی همچون کالژ،
پنسل ،گچ و آبرنگ استفاده میکند.
از برجستهترین کارهای «ارلبروخ» که در سال  ۲۰۰۶هم
جایزه «هانس کریستین اندرسن» را کسب کرده ،میتوان
به «داستان موش کور کوچکی که میدانست هیچچیز به
او مربوط نیست» نوشته «ورنر هولتسوارت»« ،خرسی
که آنجا نبود و جنگل افسانهای» نوشته «اورن الوی»
و «پادشاه و دریا» نوشته «هاینس یانیش» اشاره کرد.
جایزه نقدی «آســترید لیندگرن» یکی از باارزشترین
جوایز ادبیات کودک و نوجوان جهان اســت که دولت
سویدن برای بزرگداشت نام و یاد این نویسنده ادبیات
کودک این کشــور با هدف ترویج ادبیات ناب کودکان و
نوجوانان جهان بنیانگذاری کرده است .این جایزه هر
ســال به یک یا بیش از یک نویسنده ،تصویرگر کتاب
کــودک ،قصهگو ،مروج و نهاد فعــال در حوزه ادبیات
کودکان و ترویــج کتابخوانی اعطا میشــود .آثار و
فعالیتهای برنــدگان این جایزه بایــد دارای کیفیت
باالی هنری و ارزشهای انســانیای باشد که «آسترید
لیندگرن» به آنها باور داشت.
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شاه را در خانه  F 7حرکت دهید.
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شرک استخدام شــده است به تازگی دربارهی وضعیت
فلمنامهی این انیمیشــن گفته است« :من نوشتن این
فلمنامه را به پایان رساندهام و آن را خیلی زیاد دوست
دارم .واقع ًا برایم متنی شخصی شده است .یک چیزهای
اساسی در دنیای شرک بازتعریف شده که االن نمیتوانم
دربارهاش حرف بزنــم .تا حاال  ۴فلــم در این دنیای
داستانی ساخته شــده که شخصیتها دوست داشتنی
زیادی را به مخاطبانش معرفی کرده اســت .ولی ما باید
همزمان به فکر ایدههای جدید هم باشیم».
چند احتمال برای نحوهی بازســازی دنیای شرک وجود
دارد .در انتهای قســمت چهارم ،شــرک و فیونا تعداد
زیادی بچه غول داشتند .پس شاید فلم پنجم از زاویهی
دید یکی از این بچهها باشــد که حاال بزرگ شــدهاند.
یا شــاید چون فلمهای قبلی در یک ســرزمین خیالی
میگذرند ،در این قسمت شــاهد حضور دنیای واقعی
در داستان باشیم .هنوز مشخص نیست که آیا شرک ۵
همچنان ســال  ۲۰۱۹اکران خواهد شد یا نه .اما با وجود
یک فلمنامهی کامل ،میتــوان مطمئن بود که مراحل
ساخت در حال پیگیری است.

ساخت سریالی کوتاه
با موضوع زندگی «پله»

تهیهکنندگان برنامه تلویزیونی «همراه با کارداشــیانها» با
همکاری اسطوره فوتبال یک سریال کوتاه داستانی میسازند.
پله که شاید بزرگترین ســتاره تاریخ فوتبال باشد ،موضوع
یک سریال کوتاه داستانی میشود.
بانیم-موری پروداکشــنز ،تهیهکننــدگان برنامه تلویزیونی
«همراه با کارداشــیانها» با همکاری پله و پل کمزلی مدیر
برنامههای او بر مبنای زندگی اســطوره برزیلی یک مجموعه
تلویزیونی داستانی میسازند .به گزارش هالیوود ریپورتر ،این
سریال ،زندگی پله (با نام اصلی ادسون آرانتس دو ناسیمنتو)
را در نیویورک در اواسط دهه  1970به تصویر میکشد ،زمانی
کــه او در کنار دیگر بازیکنان بینالمللــی برای تیم فوتبال
کاسموس نیویورک بازی میکرد.
نام ســریال هنوز مشخص نیست و هنوز شبکهای وارد پروژه
نشده اســت .پله  76ســاله به عنوان مدیرتولید با سریال
همکاری میکند.
پله از  15سالگی برای تیم سانتوس توپ میزد و در  16سالگی
به تیم ملی فوتبال برازیل راه پیدا کرد .او در دوران حرفهای
خود در چهار جام جهانی بازی کرد و موفق به کسب سه جام
( 1962 ،1958و  )1970شد .پله با  71گل در  91بازی رکورددار
بیشترین گل زده برای تیم ملی برزیل است.
او بعد از بازنشستگی در  ،1977سفیر جهانی فوتبال شد و در
 2010به عنوان رئیس افتخاری کاسموس نیویورک معرفی شد.
فوروارد سابق با  1281گل در  1363بازی رکورددار است و از
سوی فدراســیون بینالمللی فوتبال (فیفا) به عنوان بازیکن
قرن و از ســوی کمیته بینالمللی المپیک به عنوان ورزشکار
قرن معرفی شده است.

«ریدلی اسکات» درام
جنگی «نبرد بریتانیا»
را میسازد

ریدلی اسکات این روزها مشغول مذاکرات اولیه با استودیوی
«فاکس» است تا در صورت رســیدن به توافق نهایی ،درام
جنگی «نبــرد بریتانیــا» ( )Battle of Britainرا تهیه و
کارگردانی کند.
داســتان فلم از دهم جوالی  1940آغاز میشود؛ زمانیکه
نیــروی هوایی آلمان نــازی جزایر بریتانیــا را در طول ماه
اکتبر هدف بمباران قرار داد .اســکات  79ســاله به تازگی
فلمبرداری جدیدترین فلم مجموعه ســینمایی «بیگانه» را با
عنوان «کاوننت» به پایان برده اســت که از  19ماه می توسط
استودیوی فاکس روی پرده سینماها میرود.
به گزارش «ددالین» ،متیو چارمن که دو ســال پیش نامزدی
بهترین فلمنامه اوریجینال را برای «پل جاســوسها» کسب
کرده بود ،به عنوان تهیهکننده اجرایی پروژه جدید اســکات
با استودیوی فاکس همکاری خواهد داشت.
متیو اورتن در مقام فلمنامهنویس داســتان حمله نازیها به
جزایر بریتانیا را روایت خواهد کرد .بنادر و خطوط کشتیرانی
بریتانیا جزو نخستین اهداف نیروی هوایی آلمان نازی بودند
اما در نهایت ،نازیها نتوانستند بر مقاومت ارتش بریتانیا غلبه
کنند که نخستین شکســت اصلی آلمان را در جنگ جهانی
دوم رقم زد.
اورتن بــه تازگی نگارش فلمنامه درام ســینمایی «عملیات
پایانی» را برای اســتودیوی «ام جی ام» به پایان برده است
که داســتان تعقیب آدولف آیشمان معمار هولوکاست توسط
ماموران مخفی را روایت میکند .اســکار آیزاک گزینه اصلی
سازندگان برای ایفای نقش در این پروژه است.

