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فروش  ۱۰۰میلیون دالری
«جنگ ستارگان» در  ۲۱ساعت

پيش بينی میشود «جنگ ستارگان :نیرو بیدار میشود»
هفتميــن فيلم از مجموعهای پرطرفــدار ،پرفروشترین
اکران روز افتتاحیه تاریخ را داشته باشد.
تحلیلگــران صنعــت ســینما با احتســاب تکتهای
فروختهشــده میگویند فلم «جنگ ستارگان :نیرو بیدار
میشود» اکران رکوردشکنی با حدود  ۱۲۵تا  ۱۲۷میلیون
دالر دارد و با احتساب فروش آخر هفته (شنبه و يكشنبه)
حدود  ۲۵۱تا  ۲۵۵میلیون دالر ،میتواند رکورد باالترین
فروش افتتاحیه تاریخ را بشکند.
برای اینکه میزان فروش افتتاحیه «نیرو بیدار میشود» را
بهتر درک کنیم ،بايد این را در نظر داشــته باشید :دیزنی
در  ۲۱ســاعت ،از این فلم  ۱۰۰میلیون دالر پول درآورد؛
مبلغي که بیشتر فلمهای بزرگ در یک آخر هفته  ۳روزه
به آن دســت میيابند .اما احتمال می رود تا روز یکشنبه

کند« .آواتار» پرفروشترین فلــم داخلی تاریخ که طی
همین بازه در سال  ۲۰۰۹اکران شده بود و در افتتاحیهاش
 ۷۷میلیون دالر و در انتها  ۷۴۹.۸میلیون دالر در آمریکا
فروخته بود ،با گذشت  ۱۲روز توانست از مرز  ۲۵۰میلیون
دالر بگذرد .با این حال ایــن فلم مربوط به دوران ماقبل
تاریخ سینمای ســهبعدی و دیجیتال بود .وقتی «آواتار»
اکران شد  ۳۱۰۰پرده نمایش  RealDدر ایاالت متحده و
کانادا وجود داشتند ولی حاال تعداد آنها  ۱۴۰۰۰پرده است
و بیشترشان هم «جنگ ستارگان :نیرو بیدار میشود» را
نمایش میدهند.
در حــال حاضر در جدول بزرگتریــن روزهای افتتاحیه
فلمهــا در باکسآفیس داخلی« ،جنگ ســتارگان :نیرو
ش نمایش
بیدار میشود» با  ۵۷میلیون دالر فروش از پی 
آن و فــروش کل تخمینی  ۱۲۵تــا  ۱۲۷میلیون دالر در

«نیرو بیدار میشود» به ركورد فروشهای داخلی دو فلم
نهایی «هابیت» نزدیک شود یا موفق به شكستن آن شود.
«نابودی اســماگ» با فروش  ۲۵۸.۴میلیون دالر و «نبرد
پنج ارتش» با فــروش  ۲۵۵.۱میلیون دالــر در ماههای
دسامبر دو سال گذشته اکران شدند و پيش بيني مي شود
فيلم جديد ديزني اين آمار را بشكند.
یک مثال دیگر هم فلم «ژوراســیک پارک» است که پنج
روز طول کشــید تا بتواند از مرز  ۲۵۰میلیون دالر عبور

رتبه اول قــرار دارد« .هری پاتر و قدیسهای مرگبار »۲
بــا  ۹۱.۱میلیون دالر فــروش روز افتتاحیه در رتبه دوم
و «انتقامجویــان :عصر اولتران» بــا  ۸۴.۴میلیون دالر،
«دنیای ژوراســیک» با  ۸۲میلیون دالر و «انتقامجویان»
با  ۸۰.۸میلیون دالر در رتبههای دوم تا پنجم قرار دارند.
ديزنی تاكنون آمار فروش اين فيلم را تا بعدازظهر جمعه
 ۱۰۰ميليون دالر ذكر كرده كه تا اواخر شب احتماال بايد به
 ۱۲۰ميليون دالر رسيده باشد.

تبلیغ کاخ سفید و باراک اوباما برای
«جنگ ستارگان»

باز سینما ،باز باراک اوباما .انگار واقعا این دو ،دوستان جدا
نشدنی هستند.
باراک اوباما رئیس جمهور ایاالت متحده آمریکا در اقدامی
جالب توجه آخرین کنفرانس مطبوعاتی اش در سال 2015
را این گونه تمام کرد« :ممنون از همه ،باید برم تا به «جنگ
ستارگان» برسم ».به محض این که رئیس جمهور از سالن
خارج شد ،دبیر رسانه ای وی ،جاش ارنست برای پاسخ به

ســواالت آمد .جالب تر این که دو سرباز از اعضای گارد
ضربت فلم «جنگ ســتارگان» وی را همراهی می کردند.
اما اگر فکر می کنید جاش ارنســت به آدم بدها پیوسته
ســخت در اشــتباهید ،به جز این دو سرباز ،آر-2دی،2
ربات دوست داشتنی و کارآمد مجموعه فلم های «جنگ
ستارگان» هم در جلسه مطبوعاتی پایان سال کاخ سفید
حاضر بود.
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آب ـ آبی ـ آباد ـ باد ـ ابد
ـ باید ـ بید ـ باده ـ بین ـ
بیان ـ بینا ـ ناب ـ بدن ـ
نبی ـ نایب ـ بنا ـ بانی ـ
بنده ـ نباید ـ بن ـ بد.

صدمین سالگرد تولد «عزیز نسین» نویسنده و طنزپرداز
ترکیهای جشن گرفته میشود.
شهروندان ازمیر و استانبول ترکیه صدمین سالگرد تولد
عزیز نسین نویسنده سرشناس کشورشان را به مدت سه
روز جشن میگیرند .نسین که در سال  1995درگذشت،
یکی از چهرههای برجســته ادبیات طنز ترکیه به حساب
میآید .شهرداری ازمیر فستیوالی را به مناسبت صدمین
ســالگرد تولد این نویسنده ترتیب داده و شهر استانبول
نیز این مناســبت را با برنامههای مختلف در حوزههای
هنری متعدد از  18تا  20دسامبر جشن میگیرد.
در این فستیوال که از روز جمعه آغاز شده ،شخصیتهای
سرشناســی از حوزههای فرهنگی و هنری حضور پیدا
میکنند .عالوه بر ســخنرانیهایی کــه درباره زندگی و
فعالیتهای حرفهای نسین ترتیب داده شده ،مستندی با
عنوان «عزیز نسین ،مالنصرالدین مدرن» در این مراسم
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حمل

به راحتي مي توانيد از عهده مسئوليت هاي خود بر آييد .شايد ديگران
هم بخواهند كمك كنند بنابراين خيلي مغرور نباشيد.

ثور

می توانید نفس راحتی بکشــید؛ زیرا برای یک بار هم که شده این
سیاره طرفدار شماست .اگر به سختی کار کرده اید مطمئن باشید که
نهایت سعی تان را کرده اید و دیگران را خوشحال می کنید.

جوزا

امروز متوجه می شوید كه پول همه چیز را در زندگی كنترول می كند.
شــاید یك رابطه به خصوص یا همكاری نزدیك در حال تغییر باشد.
الزم اســت كاری را تمام كنید یا سفری را شروع كنید ،اما ستارگان
نشان می دهند كه تجربیات شخصی جدیدی به دست می آوررید كه
البته بد نیست.

سرطان

امروز مســئولیت ها را کنار می گذارید و کمــی تفریح می کنید.
دوســتی شاد و خوشحال کننده داشــتن بهتر از این است که یک
آشپزخانه تمیز داشته باشید .گاهی اوقات خیلی به خودتان سخت
می گیرید و این اص ً
ال خوب نیست.

اسد

عقرب

اگر اخیرا ً از نظر اجتماعی کمتر درخشیده اید امروز جذابیت خاصی
پیدا می کنید .یک رابطه صمیمی استحکام بیشتری پیدا می کند.
بیشترین جذابیت را دارید ،بنابراین اگر می خواهید یاری پیدا نکیند
در خانه بمانید تا کسی شما را نبیند.

قوس

حالت آرام شما ادامه می یابد ،ولی حاال قلب و مغزتان بیشتر با هم
همكاری دارند یكی دو ســال اخیر به نحوی سالهای سختی بوده
اند و شما نیاز دارید كه مدتی توقف كنید و بعضی كارها را به بعد
موكول سازید وگرنه كام َ
ال خود را خسته خواهید كرد.

جدی

اگر با همســرتان در مورد خاصي عدم توافق داريد ،ســياره ها
مسئله شما را حل مي كنند .شما گاه خيلي سرسخت و لجباز مي
شويد مخصوص ًا وقتي اصول اعتقادي شما مورد مخاطره قرار مي
گيرد .ولي در خاتمه اين طور به نظر مي آيد كه شما و همسرتان به
توافق هايي كه به نفع هر دوي شماست ،خواهيد رسيد.

اگر كه از پس كارهای روزمره خسته كننده برآیید ،از هر كار دیگری
كه امروز انجام دهید ،احساس شادی و لذت خواهید كرد از توانایی
ذاتی سازمان دهی خود بیشترین استفاده را كرده و لیستی از تمام
كارهایی كه باید انجام دهید تهیه كنید و از كارهایی شــروع كنید
كه مهم تر هستند .اگر از آن دســته از افراد هستید كه آشپزی را
دوست دارید ،از خواندن كتاب آشپزی مورد عالقه تان در آشپزخانه
و انتخاب تركیبات غذا لذت خواهید برد.

اگر تصمیم دارید امشب کاری برای سرگرمی خودتان انجام دهید
باید حسابی تالش کنید تا به هدفتان برسید .نان خوردن خوردن
در خارج منزل با افراد مورد عالقه فکر خوبی اســت و اگر شانس
بیاورید و تبادل افکار داشته باشید شب بی نظیری را سپری می
کنید.

امروز تمایل دارید اول حرف بزنید بعدا ً فکر کنید و این موضوع به ضررتان
می باشد .حرف هایی را که قول داده اید بیان نکنید ،بازگو می کنید .شاید
هم تعریف از یک نفر به توهین تبدیل شود .از عذرخواهی کردن خجالت
نکشید.

امروز حقیقت ًا ممکن اســت درک کنید که این همان کسی است
که می خواهید به مقدار بسیار زیاد به او نزدیک شوید .به خاطر
داشته که خوشبختی به دلیری ارتباط دارد بنابراین خیلی کم رو
و ترسو نباشید و احساسات خود را بیان کنید.

سنبله

دلو

حوت

به نمایش درمیآید.
نویسندگان و هنرمندان مطرح ترکیهای در این جشنواره
سهروزه درباره ابعاد مختلف طنز در حوزههای مختلف و
تأثیری که نســین بر طنزپردازی در ترکیه داشته است،
سخنرانی میکنند.
به گزارش حریــت دیلینیوز ،حضــور «آیدین انگین»
روزنامهنگار« ،امور بوگای» فلمنامهنویس و «آیچا شــن»
تهیهکننده رادیو در برنامهای به نام «طنز در رســانه» از
دیگر برنامههایی است که در این چند روز اجرا میشود.
«عزیزنامه» نام یکی از نمایشــنامههای نسین است که
مرکز هنر تئاتر آنــکارا آن را به روی صحنه خواهد برد.
همچنین در برنامهای که در هتل «ددمان» استانبول برای
بزرگداشت عزیز نســین برگزار میشود« ،فاضل سای»
پیانیست و «صحت اشکین» نوازنده ویلن کنسرتی را به
یاد این نویسنده فقید اجرا میکنند.

تاریخ اکران فلم جدید
كلينت ايستوود معلوم شد

فلم جديد کلینت ایســتوود درباره پیلوت قهرمان ،روز نهم
سپتامبر سال آينده اکران میشود.
کمپانیهــای برادران وارنر و ویلج رودشــو اعالم کردند که
«ســالی» ،فلمی درباره زندگی چلسی ســالنبرگ ملقب به
ســالی ،پیلوت قهرمان هواپیمای مســافربری ،روز نهم ماه
سپتمبر سال  ۲۰۱۶وارد سینماهای آمریکا خواهد شد .کلینت
ایستوود این فلم را کارگردانی کرده و فلم در فرمت آیمکس
هم اکران میشود و تام هنكس نقش اصلی آن را بازی میكند.
«سالی» داستان پیلوتی را تعریف میکند که پرواز مسافربری
شــماره  ۱۵۴۹یواس ایرویز را ماه جنوری ســال  ۲۰۰۹در
رودخانه هادسون با موفقیت فرود آورد .به فاصله کمی بعد از
بلند شدن از میدان هوایی الگوآردیای شهر نیویورک ،هر دو
موتور هواپیما به خاطر برخورد دستهای از غازهای کانادایی با
آنها از کار افتاده بودند.
ســالنبرگ متوجه شــد که زمان کافی برای بازگشــت به
الگوآردیا یا پیــدا کردن یک فرودگاه دیگر وجود ندارد و در
نتیجه تصمیم گرفت که یک فــرود پرخطر را روی رودخانه
هادســون امتحان کند؛ تصمیمی که باعث نجات یافتن جان
تمام  ۱۵۵مسافر هواپیما شد.
ارون اکهــارت ،الرا لینی ،جری فرارا ،آتومن ریســر ،ســم
هانتینگتون و مکس ادلر از دیگر بازیگران «سالی» هستند.
تاد کومارنیکی فلمنامه این فلم را با اقتباس از کتاب «باالترین
وظیفه :جستجوی من برای چیزی که واقعا اهمیت دارد» كه
نوشته خود سالنبرگ و جفری زاسلو است ،به نگارش درآورد.
کلینت ایستوود ،تیم مور از کمپانی مالپاسو ،فرانک مارشال از
کمپانی کندی/مارشال و آلین استوارت از کمپانی فلشالیت
فلمز مسئولیت تهیه این فلم را بر عهده دارند.

«وال کیلمر» با مرگ
دست و پنجه نرم میکند

میزان

سیاره ها این روز را روزی بسیار پرتحرک و پرهیجان ساخته اند به
خصوص زمانی که نگرش شــما از همه نظر موفق از آب در می آید.
شــما آماده اید که کارتان را با سروصدای زیاد و شهامت به انجام
برسانید تا این که محتاط و آرام پیش روید و این شیوه ای است که
مطمئن ًا به نتیجه خواهد رسید وقتی را برای رسیدگی به اوراق مالی
بگذارید و مطمئن شوید که همه چیز به خوبی و آرامی پیش می رود.

 ۱۰فلم برتر  ۲۰۱۵از نظر «پیتر دبروگ»:
فلمهای «پسر شائول»« ،اســتیو جابز»« ،کانون توجه»،
«بیــرون درون»« ،نارنگــی»« ،فراز و فــرود»« ،جنگ
ســتارگان :نیرو برمیخیزد»« ،مریخی»« ،موستانگ» و (
«مون روی» و «کنار دریا»)
 ۱۰فلم برتر  ۲۰۱۵از نظر «گای لوج»:
فلمهــای « ۴۵ســال»« ،مکس دیوانه :جاده خشــم»،
«شــبهای عربی»« ،مایک جادویی ایکسایکس ال» ،
«شیاطین»« ،البستر»« ،ویکتوریا»« ،رودخانه بیپایان»
و «جوی»

جشن گرفتن تولد صدسالگی «عزیز نسین»

آتشــگاه ـ ادیان ـ برخورد ـ پوشنده ـ تحدیث ـ ثنویت ـ جاده ـ چکیده ـ
حمید ـ خزانه ـ دلخوش ـ ذلت ـ رسالت ـ زرگر ـ ژولیده ـ سیاح ـ شکارچی
ـ صنویر ـ ضیافت ـ طوطی ـ ظریف ـ عصمت ـ غفلت ـ فرهمند ـ قلمکاری
ـ کنجکاو ـ گریه ـ لطیفه ـ میراث ـ نمناک ـ وقفه ـ هواخواه ـ یک سخن.

 جواب بازی با اعداد
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 ۳منتقد نشریه ســینمایی ورایتی هر کدام  ۱۰فلم برتر
سینما در ســالی که گذشت را معرفی کردند .در حالیکه
ســال میالدی جاری ( )۲۰۱۵رو به اتمام است ،منتقدان
ســینمایی در حال معرفی برترینها سینما در این سال
هستند .سه منتقد نشــریه سینمایی ورایتی هر کدام از
دیدگاه خود ۱۰ ،فلم برتر سال را انتخاب و معرفی کردند.
 ۱۰فلم برتــر  ۲۰۱۵از نظر «جاســتین چانگ» :فلمهای
«آدمکش»« ،مکسدیوانه :جاده خشــم»« ،فونیکس»،
«چهره ســکوت»« ،کارول»« ،قبیلــه»« ،کانون توجه»،
«کارول»« ،بیرون درون»« ،دختر بچگی» و «بروکلین»

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
 18 کلمه :عالی

جواب هدف

او در «هنوز آلیس» که باعث برنده شــدن جایزه اسکار
نقش اول برای جولین مور شد در نقش دختر وی ظاهر
شــد ،با خیال راحت در آثار کارگردانهای بزرگی چون
وودی آلن و آنگ لی بازی کرد.
باورش ســخت است که کریستن اســتوارت ماه اپریل
امسال در حالی وارد  25ســالگی میشود که توانسته
خود را از زیر ســایه سری فلمهای نازل «گرگ و میش»
رها ســازد .او اکنون آزادی خود را به دست آورده است
و میتواند بهراحتی آثــاری را برای ایفای نقش انتخاب
کند که هیچ ارتباطی به مالحظات تجاری دهه پیشــین
زندگیاش نداشته باشند.
در این سالها او در «هنوز آلیس» که باعث برنده شدن
جایزه اســکار نقش اول برای جولین مور شد در نقش
دختر وی ظاهر شد ،با خیال راحت در آثار کارگردانهای
بزرگی چون وودی آلن و آنگ لــی بازی کرد و در آثار
کارگردانهای ناشــناختهتر چون کیلی ریچارد سازنده
اثری چون «وندی و لوســی» و دراک دورموس که در
کارنامهاش اثری چون «عشــق دیوانه» را دارد نیز ظاهر
شد .واقعیت این است که استوارت در این سالها معموال
انتخابهایی هوشمندانه کرده است ،گاهی دچار اشتباه
میشــود و در اثری مانند «ســفید برفی و شکارچی»
ظاهر میشــود ولی تجربه بازی در فلمهای دنبالهدار به
او آموخته که چگونه میتواند با حضور در یک قســمت
زیر بار قراردادهای ســنگین به ادامه فعالیت در چنین
پروژههایی تن ندهد .حضور او در آثار مســتقل را شاید
بتوان به جرات بهترین دوران حرفهاش تاکنون دانست،
حضور در آثــاری چون «در جاده»« ،مــچ بند زرد» و
«اردوگاه ایکس ری» گرچه بدون در نظر گرفتن توانایی
این آثار در گیشــه انتخاب شده ولی او را وارد دورهای
تازه کرده و شــمایلی بســیار متفاوت از بازیگر خسته
کننده سالهای نوجوانیاش به او بخشیده است.
یکی از آثار تحســین شده اســتوارت در این سالها
«ابرهای سیل ماریا» نام داشــت ،فلمی که بجز جوایز
اروپایی منحصربه فردی که برایش به ارمغان آورد بانی
اصلی اخذ جایزه نقش مکمل زن از سوی انجمن منتقدان
نیویورک شد ،اثری که الیویه آسایاس کارگردان اثر آن
را نســخهای اروپایی از «همه چیز درباره ایو» میداند
و بادقت و ممارســتی خاص یکی از زیباترین آثار سال
گذشته را ارائه داده است .کارگردانی که در کارنامهاش
آثار فلمی چون «ساعتهای تابستانی» و اثر درخشانی
چون «کارلوس» به چشــم میخورد .استوارت در این
فلم نقش ولنتاین را بازی میکند ،یک دستیار حرفهای
ستارگان سینما و تئاتر که در حین قصهای که فلم روایت
میکند در حال خدمت کردن به بازیگر مشهوری با نام
ماریا انــدرس با بازی ژولیت بینوش اســت .ماریا قرار
است در نمایشــی حضور پیدا کند که الهام گرفته شده
از فلم کالسیک «همه چیز درباره ایو» است و در دوران
جوانی نقش دســتیار جوانی که ستاره اصلی نمایش را
اغوا میکند بازی کرده اســت ،حال با پا به سن گذاشتن
این ماریا است که باید در نقش ستاره اصلی نمایش بازی
کند و دستیار جوانی با نقش آفرینی کلویی گریس مورتز
نقش دستیار را برعهده میگیرد .اتفاقی که باعث میشود
ماریا به همراه ولنتاین به خانه کوهپایهای خود برود و در
میان تمرینهای شبانه روزی خود فضایی پر از احساسات
متضاد را در فضای کوههای سیل ماریا جاری سازد.

 بازی با اعداد

هـ ن د
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ر

منتقدان ورایتی برترینهای سینمای
 ۲۰۱۵را انتخاب کردند

«کریستن استوارت» بازیگری
که از خاکستر برخاست
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 شطرنج 		
نوبت مهره های سفید است ،شما باید با
دو حرکت مهره سیاه را مات کنید.
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اسب را در خانه  d 6حرکت دهید.
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«وال کیلمر» ،بازیگر فلمهای «اسکندر» و «شکارچیان ذهن»
مدتی اســت که به تومور بدخیم گلو مبتال شــده و در حال
حاضر وضعیت سالمت او وخیم است.
«وال ادوارد کیلمر» ،بازیگر  56ســاله هالیوود که تاکنون در
بیش از دهها فلم شناخته شده ایفای نقش کرده است ،مدتی
است که به ســرطان گلو مبتال شده و علیرغم تمام تالشش
برای مخفی ماندن وضعیت ســامتش از چشم رسانه ،گفته
میشــود که بیماری او هماکنون در پیشرفتهترین مراحل به
سر برده و پزشــکان ناامیدانه دست به دامن آخرین مرحله
درمانی شدهاند.
«کیلمر» که از جملــه فلمهای او میتوان به «اســکندر»،
«شــکارچیان ذهن»« ،مخمصه»« ،بتمن برای همیشــه»،
«پادشاه مصر»« ،گمشــده» و «مرا دوباره بکش» اشاره کرد،
برای مخفی ماندن هویتش از ماه اکتبر با نام مستعار «اسکار
دیویس» بــرای درمان به مرکز پزشــکی  UCLAمراجعه
میکند.
اولین بار رســانهها  26جنوری سال میالدی جاری از بیماری
«کیلمر» مطلع شدند.

