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جدول گیشه نمایش سینمای آمریکا

«مردان ایکس :آپوکالیپــس» با یک فروش  65میلیون
دالری در سه روز اول نمایش عمومی ،صدرنشین جدول
گیشه هفتگی سینماهای آمریکای شمالی شد.
هم تحلیل گرالن اقتصادی ســینما و هم کمپانی فوکس
قرن بیســتم ،انتظار فروش افتتاحیه باالتری را برای این

فلم داشتند.
اهل فن گمان می کرد تازه ترین قسمت مجموعه اکشن
و ابرقهرمانانه «مردان ایکس» ،حداقل با یک افتتاحیه 90
میلیون دالری نمایش عمومی خود را آغاز کند.
از مدت ها قبل تماشاگران سینما در انتظار اکران عمومی

جک اوکانل :شوخی جرج کلونی باعث
تحقیرم شد

جرج کلونی اســتاد شوخی های جالب و گاه آزاردهنده،
ســر صحنه فلمبرداری فلم جدیدش «هیوالی پول» که
چند روزی است اکران شده دوباره به حقههای قدیمیاش
بازگشــته بود .به نقل از یاهونیوز ،جک اوکانل همبازی
جرج کلونی در مصاحبهای آشــکار کرد که کلونی ســر
صحنه فلمبــرداری این پروژه با شــوخیهایش باعث
«تحقیر» او شد ،اما در عین حال فکر میکند تا حدودی
از دست او خالص شده است.
اوکانل کــه در این تریلر جدید نقش کایل بادول را بازی
می کند ،اقرار کرد که «گیرم آورد .البته در مقایســه با
شــوخی های دیگر که شــنیدم واقعا میتواند مردم را
سورپرایز کند ،من تا حدی فرار کردم».

البته او اشــتباه هم نمیکند .در گذشــته ،جرج کلونی
چمدان وســایل بیل موری را پر از شن و ماسه کرد ،یک
بطری آب روی رایان گاسلینگ خالی کرد و نیمه شب به
هیو جکمن زنگ زد تا سر به ســرش بگذارد .اوکانل در
ادامه گفت« :من داشتم ســر صحنه کمی بدون دستگاه
ورزش و نرمش می کردم .تمام دست اندرکاران فلم آنجا
بودند و من می خواستم کمی انرژی به خودم بدهم چون
کم انرژی داشتم« ».هیوالی پول» دراما تریلر آمریکایی،
به کارگردانی جودی فاستر و نویسندگی آالن دی فیور،
جیم کوف و جیمی لیندن اســت .در این فلم بازیگرانی
همچون جولیــا رابرتس ،جرج کلونی ،کتریونا بالف ،جک
اوکانل و دومینیک وست ایفای نقش میکنند.
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بوده است.
شــایعات در خصوص بازیگر بعدی نقــش جیمز باند
از زمانی جدی شــد که گفته شــد دانیــل کریگ به
دلیــل درگیری در طرحهای ســینمایی دیگر در فلم
بعــدی جیمز باند حضور نخواهد داشــت .ادریس البا

ســام مندس کارگردان بریتانیایی سینما میگوید که
انتخاب بازیگر جدید نقش جیمز باند قرار نیســت از
طریق دمکراتیک انجام شــود بلکــه تصمیمگیری در
مورد آن به عهده تهیهکننده است.
مندس که کارگردان دو فلم آخر جیمز باند بوده ،گفته
اســت که بر خالف پیشبینیهایی که در رســانههای
دیده میشــود جایگزین دانیل کریگ برای بازی در
نقش مامــور  ۰۰۷را نهایتا تهیهکننــده فلم انتخاب
میکند.
او که در حاشیه جشنواره هنری «هی» در ولز صحبت
میکرد گفت« :این بحث همیشــگی در مطبوعات بوده
که  ۰۰۷بعدی کیســت؟ واقعیت این اســت که [روند
انتخاب بازیگر] دمکراسی نیست».
«این برنامه ایکــس فاکتور یا همهپرســی خروج از
اتحادیــه اروپا نیســت که به رأی عمومی گذاشــته
شــود .باربارا براکلی (تهیه کننده جیمز باند) تصمیم
میگیرد که جیمز باند بعدی کیست .همین».
سام مندس که دو فلم اسکایفال و اسپکتر را با بازی
دانیل کریــگ کارگردانی کرده پیشــتر گفته بود که
دیگر فلمی از این مجموعه را کارگردانی نخواهد کرد.
او به بیبیســی گفتــه بود که برای ایــن دو فلم در
مجموع پنج ســال زمان گذاشــته و بیش از اینکه به
عنوان شــغل به آن نگاه کند برایش سبکی از زندگی
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میزان

حمل

اگر مي خواهيد در مورد كارهاي مالي و شــخصي تان ريسك كنيد
اكنون بهترين زمان است .زيرا امروز بسيار باهوش و خالق هستيد.
بنابراين به حرف هاي ديگران گوش نمي كنيد و كار خودتان را انجام
مي دهيد.

ثور

افراد نزدیک به شما خستگی ناپذیر هستند و ایده های زیادی دارند
 .ســوال این است که آیا شما آمادگی گوش کردن به آن ها را دارید
؟ اگر این طور است بنابراین آن ها به شما کمک می کنند تا تفاوت
بین موفقیت و شکســت را در یابید و تاثیر زیادی بر شــما خواهد
داشت.

جوزا

جاه طلبــي بعضي از اطرافيان برای در صــدی از متولدين اين ماه
دردسر و مشکل ايجاد نموده است و بهتر اينکه تا حد ممکن جلوی
اين گروه را بگيرند .هديه ايي را از اقوام نزديکتان دريافت خواهيد
کرد که بسيار خوشحالتان خواهد کرد.

سرطان

احســاس ميکنيد آنچنان که حقتان است در رشته تحصيلي و يا
شغلي و حتي روابط احساسي و پيشــرفت چشم گيری نميکنيد.
شايد احتياج داريد که رشته تحصيليتان را تغيير دهيد و شايد هم
احتياج داريد محل کارتان را عوض نمائيد.

اسد

شايد اکنون احساس نموده باشــيد که داريد به بن بست ميرسيد
و نميتوانيد روی هيچکس حساب نمایيد .بنابراين بهترين دوره را
داريد که تمام قيد و بندهــای بيهوده را از دور خود جدا نموده و با
تمرکز نمودن روی آنچه که واقع ًا ميتوانيد خوشحالتان سازد ،هدف و
روش جديد زندگي را پيش گيريد.

سنبله

خبر خوب این اســت که عطارد باالخره ،مسیر مستقیم را در پیش
گرفته است .بنابراین حاال می توانید هر نوع مشکلی را که در روابط
دوستانه و مسائل کاری پیش آمده بود ،برطرف کنید.

مجبور خواهيد شد که با افراد مهمي به بحث بنشينيد تا در رشته
فعاليتتان موفقيتي را که شايســته تان است به دست بياوريد.
ممکن است اين موضوع آنچنان که بايد ساده نباشد .به هر صورت
اگر احتياج به کمک داريد نگران شکســتن غرورتان نباشيد زيرا
که هستند افرادی که با جان و دل حاضر به کمک با شما ميباشند.

عقرب

شــما میتوانید یک نفس راحت بکشــید و همــه چیز به وضع
عادی خود بر می گردد .اگر به دنبال فرصت مناســب می گردید
تا موضوعی را با شــخصی در میان بگذارید ،اکنون دست به کار
شوید .امروز هم چنین روز خوبی برای خرید است.خصوص ًا اگر به
دنبال وسیله ای برقی می گردید.

قوس

بي جهت خودتان را افسرده ميکنيد ،حادثه ای پيش آمده و شما
هم مطلق ًا تقصيری نداريد .بگذاريد قضاوت کنند و به نتيجه گيری
برسند ،روز دلنشيني در انتظارتان است.

جدی

توقع عزيزان و دوستان و آشــنايان از متولدين اين ماه هميشه
زياد اســت ،البته چنين روحيــه ای تنها به دليــل امکانات و
فداکاريهای متولدين اين ماه بوجود آمده اســت ،بسياری از پدر
و مادرها که فرزندی متولد اين ماه دارند خوشــبخت هستند و
درضمن فرزنداني هم که پداراني متولــد اين ماه دارند در صف
خوشبخت ها قرار دارند.

دلو

فعاليتهاي زيادی در اطراف شما انجام خواهد شد .شما فرصتهای
فروان رومانتيک خواهيد داشت و قادر خواهيد بود با ديدگاه پيشرو
خود ،دوستان خود را خوشنود سازيد.

حوت

«تونی» شد.
به گــزارش بی.بی.ســی ،پیشبینی میشــد «روانی
آمریکایی» یک میلیون دالر در هفته فروش داشته باشد
اما این رقم از  600هزار دالر تجاور نکرد.
«بنجامین واکر» نقش اصلــی این نمایش را ایفا میکند.
کارگردانی این نمایش موزیکال را «روپرت گولد» برعهده
دارد« .گولد» پیش از این نســخه انگلیســی این کار با
درخشش «مت اسمیت» ،ستاره «داکتر هو» ،کارگردانی
کرده بود .کار قبلی این کارگردان واکنشهای متفاوتی از
سوی تماشــاگران و منتقدان در پی داشت اما تمام تکت
های آن طی دو ماه اجرا فروخته شد.

سام مندس :انتخاب بازیگر جیمز باند دمکراسی نیست

آراســته ـ اتباع ـ بارانی ـ پاسخ ـ تاسوعا ـ ثریا ـ جایگیر ـ چاقو ـ حاجتمند
ـ خاقانی ـ دادگاه ـ ذوبان ـ رویش ـ زرده ـ ژاله ـ سرشت ـ شعور ـ صحنه ـ
ضرب ـ طاقه ـ ظروف ـ عقده ـ غذا ـ فندک ـ قدر ـ کنیزک ـ گلیسرین ـ لکه
ـ میخی ـ نوساز ـ والیت ـ هوشمند ـ یخچال.

ج

2107

اقتباس نمایشــی «روانی آمریکایی» پس از شکست در
گیشه به اجرای خود در تئاتر «برادوی» پایان میدهد.
«روانی آمریکایی» که براســاس رمــان معروف «برت
ایســتون الیس» ساخته شــده ،از پنجم جون دیگر در
«برادوی» اجرا نخواهد داشت.
این اثر موزیکال که اقتباس ســینمایی آن هم شــهرت
فراوانی دارد ،درباره سرمایهگذاری  26ساله اهل منهتن
دهه  1980اســت که به قاتل سریالی بدل میشود .متن
این نمایــش را «روبرتو آگوییره ساکاســا» به نگارش
درآورد .نسخه نمایشی «روانی آمریکایی» تنها  81اجرا
روی صحنه «برادوی» داشت و در بخش فنی نامزد جوایز

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.
 5کلمه :خوب
 10کلمه :متوسط
 15کلمه :عالی

جواب هدف

این فلم پرسروصدا بودند و منتقدان سینمایی از آن
به عنوان یکی از مطرح ترین محصوالت تایســتان
سینما اسم می بردند.
این اکشــن ماجراجویانه و کمیک استریپی با هزینه
تولید  178میلیون دالری تهیه شــده و فروش بین
المللی آن در  77کشــور دنیا ،تا به حال  175میلیون
دالر بوده اســت .کمپانی فوکس قرن بیستم «مردان
ایکس :آپوکالیپس» را حدود ده روز زودتر از آمریکای
شمالی ،در بقیه کشورهای دنیا اکران عمومی کرد.
به نوشته نشریه اســکرین اینترنشنال ،فروش کلی
این اکشن ماجراجویانه در آمریکای شمالی ،حداکثر
حدود  200میلیون دالر خواهد شد و نه بیشتر.
برایان ســینگر کارگردانی فلم را به عهده داشته و
گروه بازیگران قسمت های قبلی این مجموعه فلم ،در
قسمت تازه آن نقش های قبلی خود را تکرار کرده اند.
دومین فلم جدول گیشه نمایش سینماهای آمریکا و
کانادا هم یک محصول تازه دیگر به نام «الیس درون
شیشه نگاه» محصول کمپانی والت دیزنی است.
این اکشن فانتزی در ســه روز اول نمایش خود28 ،
میلیون دالر فــروش کرد و انیمیشــن «پرنده های
خشمگین» را به ردیف سوم جدول فروش فرستاد.
انیمیشن شرکت فلم سازی سونی با فروشی حدود 19
میلیون دالر در این ردیف نشســت ،تا فروش ده روز
اول نمایش خود را به  66میلیون دالر برساند.
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«روانی آمریکایی» از برادوی میرود

فشــار زيادی به خود نياوريد شما در اين روز احساس ويژهای از
دوســتان و خانواده خود انتظار داريد .چند قدم عقب بگذاريد و
درباره ناز پروردگي خود کمي بينديشــيد .اگر چنين نکنيد يک
شکست در انتظار شماســت و آن نتيجه خطا و اشتباه خودتان
است.
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قلعه را در خانه  e 5حرکت دهید.
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مایکل فســبندر جیمی دورنان و بندیکت کامبربچ از
بازیگرانی بودهاند که نا مشــان برای جیمز باند بعدی
مطرح بودهاســت .پیش از کریگ تاکنون شان کانری
جــورج لیزنبی راجــر مورتیموتی دالتــون و پیرس
برازنان در نقش جیمز باند بازی کردهاند( .بی بی سی)

آرزوی بازیگر
«بازی تاج و تخت»

بازی در نقش نســخه زن مامور  007کنار لئوناردو دیکاپریو
رویای دستنیافتنی امیلیا کالرک است.
ستاره سریال «بازی تاج و تخت» هم به جمع مشتاقان حضور
در سری فلمهای «جیمز باند» پیوست .این بازیگر در این باره
گفت« :من رویاهای تحققنیافتۀ بســیاری دارم .دوست دارم
نقش جین باند را در فلمی بــازی کنم که لئوناردو دیکاپریو
بازیگر مرد آن است».
این بازیگر هنگام تبلیــغ فلم جدید خود به نام «من پیش از
تو» این حرفها را بیان کرد .کالرک در این فلم برای نخستین
بار نقش اصلی یک درام عاشقانه را بازی میکند.
نخستین کســی که بحث درباره مامور  007زن (جین باند) را
مطرح کرد ،جیلین اندرسون ستاره «پروندههای ایکس» بود.
این بازیگر هفته گذشته پوستری را در توئیتر منتشر کرد که
او را در نقش نسخه زن جیمز باند با نام جین باند نشان میداد.
تا اینجای کار هیچ بازیگری به اندازه دنیل کریگ از ســوی
هواداران جیمز باند برای بازی در این نقش حمایت نمیشود.
شاید یافتن یک بازیگر بریتانیایی که به خوبی از عهده ایفای
این نقش برآید کار سختی باشد .در حال حاضر تام هیدلستون،
آیدان ترنر ،ادریس البا و دیمین لوئیس از گزینههای محتمل
جایگزینی کریگ هستند.
سم مندس کارگردان «اســکای فال» و «اسپکتر» به تازگی
گفت که انتخاب بازیگر جیمز باند تنها برعهده باربارا بروکولی
تهیهکننده فلم است و انتخاب نهایی او آن چیزی نیست که
شما انتظار دارید.
شاید غیرمنتظرهترین خبر پس از تمام این گمانهزنیها دیدن
نام دنیل کریگ در فلم بعدی جیمز باند باشــد .با اینکه این
بازیگر اعالم کرده است که دیگر تمایلی به بازی در این نقش
نــدارد ،اما در حقیقت به صورت رســمی از بازی در این فلم
کناره نگرفته است.

کرت راسل ،جوینده طالی
تلویزیونی

کرت راســل ،بازیگر مطرح ژانر اکشن در دهه  80میالدی ،به
همکاری با رسانه تلویزیون روی آورده و در مجموعه «خلیج
بارباری» بازی میکند .نکته جالب این که او در این اکشــن
ماجراجویانه بــا دخترخوانده خود کیت هادســن همبازی
میشود.
این دو همزمان با هم به جمع بازیگران مجموعه پیوســتهاند.
راســل با اعالم خبر حضورش در خلیج بارباری ،بازی در آن
را جذابیت فلمنامه و میزان باالی قدرت آن دانسته است .او
اظهار امیدواری کرد ،این فلمنامه جذاب و پرتنش ،به شکلی
زیبا به یک کار در خور توجه تلویزیونی تبدیل شود .داستان
مجموعه در دورانی از تاریخ کشــور آمریــکا اتفاق میافتد
که برای دو صنعت ســینما و تلویزیــون از جذابیت خاص و
ویژهای برخوردار است :دوران جستجوی مشتاقان طال برای
پیدا کردن معادن طال در ســال  .1849فلمنامه درام تاریخی
و اجتماعی خلیج بارباری ،براســاس داســتان کتاب هربرت
آستبری به همین نام نوشته میشود .گروهی از جویندگان طال
از نقاط مختلف کشور ،شخصیتهای محوری داستان مجموعه
هستند و این داستان ،سفر مکاشفهوار آنان برای پیدا کردن
طال را دنبــال میکند .این گروه از جوینــدگان طال ،طبقات
مختلف اجتماعی را نمایندگی میکنند .به همین دلیل ،طیف
وســیع و متنوعی از آدمها در قالب این کاراکترها به دیدار
تماشاگران میآیند .از سیاستمداران و دزدان سرگردنه گرفته
تا گدایان و زنان تیرهبخت ،مسافران بختبرگشته تالش دارند
خودشــان را به زمینهای طالخیز برسانند .داستان مجموعه
به دو بخش تقســیم میشود؛ بخش اول که حال و هوای یک
کار جادهای را دارد ،سفر طوالنی جویندگان طال را به نمایش
میگذارد .در بخش دوم ،نگرانی و درگیریهای این آدمها در
خلیج غربی را مورد بحث و بررسی قرار میدهد.

