4

چهار شنبه  12جوزا June 01 ,2016 1395

نگاهی به سومین
مبارزه پاندا

آغاز  100میلیون دالری «آلیس در آینه»

«آلیــس در آینه» دنباله فلم پرفــروش «آلیس در
ســرزمین عجایب» در اولین هفته نمایش خود موفق
به ثبت فروش جهانی  100میلیون دالری شد.
فلم جدید «آلیس در آینــه» در  43بازار بینالمللی
که اکران خود را آغــاز کرد موفق به ثبت فروش 65
میلیون دالری شــد و  35میلیون دالر نیز در آمریکا
فروخت تا فروش جهانی کمپانی دیزنی در کوتاهترین
زمان ممکن تا به امروز از مرز چهار میلیارد دالر عبور
کند.
این چهارمین ســال پیاپی است که دیزنی به فروش
بالغ بر چهار میلیارد دالر در گیشــه جهانی دســت
مییابد.
ســینمای چین با فروش  27.1میلیون دالری تقریبا
نیمی از فروش خارجی فلــم «آلیس در آینه» را در
هفتــه اول اکران به نام خود ثبت کرد و کشــورهای
مکزیک ،روســیه و برزیل نیز هر کدام به ترتیب ،5
 6/4و  1/4میلیون دالر برای ای فلم به ارمغان آوردند.
«آلیس در آینه» که دنباله فلم «آلیس در ســرزمین
عجایب» محصول پرفروش سال  2010سینمای جهان
اســت ،علیرغم آغــاز خوب در گیشــه بینالملل،
در گیشه سینماهای آمریکا شــروع چندان موفقی
نداشــت و فروش  35میلیون دالــری در هفته اول
اکران این فلم در ســینماهای آمریکا در حالی رقم
خورده اســت که پیشبینی میشــد این فلم که با
هزینه  170میلیون دالری ساخته شده فروش آغازین

نقد و بررسی انیمیشن 3 Kung Fu Panda
(پاندا کونگفو کار )3
کارگردانان Alessandro Carloni, Jennifer Yuh :
منتقد :جیمز براردینلی
قســمت ســوم کونگ فو پاندا را می بایست در گروه
انیمیشــن های کودکانه طبقه بندی کرد .هر چند که
فلم گهگاه سعی دارد محتوایی برای بزرگساالن داشته
باشــد که به بهانه آن کودکان خود را در تماشای فلم
همراهی کنند ،اما در نهایت و بــر خالف بهترین های
این ژانر ،فلم را باید انیمیشنی صرفا مخصوص کودکان
نامید .کونــگ فو پانداکار به دنبــال راضی کردن آن
دســته ای اســت که از ماجراجویی های پو (با صدای
جک بلک) در قســمت دوم این مجموعه لذت بیشتری
بردند .اساسا وجود قســمت سوم مرهون فروش باالی
دو قســمت پیشین این مجموعه اســت وگرنه پاندای
کونگ فو کار  ۳هیچ خط داســتانی جذاب و جدیدی
برای عرصه در چنته ندارد .اما و با وجود اینکه پاندای
 ۳موفقیتهای خود را باید مرهون قســمت های پیشین
این مجموعه بداند ،در نهایت آن را می توان محصولی
موفق برای کمپانی سازنده دانست.
در حــوزه کیفی ،دریم ورکس را بایــد دومین کمپانی
موفق ســازنده انیمیشــن بعد از پیکســار دانست.
اما در نگاهــی واقع گرایانه تر متوجه می شــویم که
انیمیشــن هایی مانند شرک ،ماداگاســکار و کونگ
فو پانداکار (که همگی ســاخت دریم ورکز هســتند)
در دراز مدت پتانســیل ابتدایی خود را از دست داده
وبه طور تدریجي به داســتان هایی پریایی ساده و به
ظاهر پر زرق و برق تبدیل شــده اند .پاندا  ۳از لحاظ
گرافیکی شــفاف رنگارنگ و تر و تمیز و از نظر روایت
پر از اکشــن و کمدی اســت ،اما وقتی نوبت به محتوا
میرسد ،انیمیشنی مانند پاندای کونگ فو کار سه ،پیام
هــای اخالقی تکراری مانند «خانواده مهم اســت» ،یا
«خودت باش» را به ســاده ترین شکل ممکنه که درک
آن برای کودکان خردســال هم قابل هضم باشد  ,ارائه
می دهد.داستان پرداخت شــده برای رسیدن به پیام
هــای اخالقی خالی از هر گونه ظرافــت و فاقد صحنه
های تاثیر گذار احساســی می باشد ،که از این نظر در
مقایسه با آثار برگزیده «پیکسار» که پیامی مشابه را با

ظرافت تمام به مخاطب خود عرضه می دارند ،اصطالحا
کم می آورد .عالوه بر آن ،پاندای کونگ فو کار  ۳حتی
تالش نمی کند تا خود را به عنوان یک انیمیشــن قابل
توجه مطرح کند .تمام آنچه که دریم ورکس با این فلم
هدف قرار داده ،کشاندن دوباره مخاطبان قسمت دوم
پاندا به سینما و تکرار موفقیت فلم ،آنهم صرفا از نقطه
نظر تجاری برای صاحبان سهام خود می باشد.
پاندای کونگ فو کار  ۳با معرفی شخصیتی منفی شبیه
گاو(با نام کای و با صدای جی کی ســیمونز) است آغاز
می شــود .پس از تسخیر جهان عرفان و با اسیر کردن
افســانه ها و بزرگان هنر های رزمی ،او قصد گسترش
حاکمیت خود بر دنیای مادی را نیز دارد .تنها کســی
که می تواند جلوی کای را بگیرد ،پاندای قصه ما با نام
پو است که اخیرا از سمت دانش آموزی ،به استادی از
سوی آقای شیفو (با صدای داستین هافمن) ارتقا درجه
پیدا کرده اســت .پو نیز به شدت برای هماهنگ سازی
خود با مســئولیت های جدیدش در جایگاه اســتادی
دچارمشکل می باشــد و این مسله همزمان شده است
با ورود پدر واقعــی وی با نام پاندا لی (با صدای برایان
کرانستون) که خود را به زندگی فرزندش وارد ساخته
و باعث ورود پو به دهکده پاندا ها و آشنایی وی با پاندا
های دیگر شــده اســت .تمام اینها مقدمه ای هستند
برای ورود کای به داســتان و آغاز برنامه ریزی پو برای
سازماندهی خود و دیگران برای نجات دنیا.
تمامی صدا پیشــگان کونگ فو پانداکار  ۳از مشــهور
ترین بازیگران حال حاضر ســینما هستند .در حالی که
هنوز تمرکز اصلی فلم بــر روی پو و صدای جک بلک
هست ،فلم از صدای  ۳برنده اســکار (انجلینا جولی،
داســتین هافمن و جــی کی ســیمونز) در نقش های
فرعی اســتفاده می کند .هر چند که به دلیل دیالوگ
های معدود شــخصیت های فرعی ،عمال حضور جولی
وهافمن در فلم قابل تشــخیص نمی باشــد اما صدای
موثر ســیمونز و دیگر صداپیشگان مشهور مانند کیت
هادســون و ســیت راجز کامال قابل شناسایی است.
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کتاب ـ کاتب ـ کتب ـ ترک
ـ تبر ـ تبار ـ تاجر ـ تاج ـ
مکتب ـ اتم ـ متر ـ تار ـ
برات ـ بت ـ تکبر ـ برکت
ـ جرات ـ تام.

جف بریجز ستاره مطرح دهه هشتاد میالدی سینما،
قــرارداد بازی در قســمت دوم «کینگزمن» را امضا
کرد .این فلم بــا نام «کینگزمن :دایره طالیی» جلوی
دوربین می رود.
با آن که تهیه کننــدگان فلم خبر حضور بریجز را به
صورت رسمی اعالم کرده اند ،اما هنوز اطالعی از نوع
نقش وی در فلم در دست نیست.
با این حال ،مسئوالن کمپانی فوکس قرن بیستم گفته
اند ،جف بریجز در محصول تازه آن ها ،نقش بســیار
مهمی دارد و یکی از کاراکترهای اصلی بزرگسال آن
است .به این ترتیب ،بریجز برای بازی در این کمدی
اکشن نوجوانانه و جاسوسی ،به بازیگران سرشناسی
چون چانینــگ تاتوم ،جولین مور ،التون جان و هالی
بری می پیوندد .تعــدادی از بازیگران نوجوان و تازه
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 بازی با کلمات

آزرده ـ اجمال ـ بازده ـ پذیرش ـ تجربه ـ ثاقب ـ جامعه ـ چکه ـ حسنی ـ خزر
ـ دانا ـ ذاکر ـ راستی ـ زاید ـ ژوپن ـ سپیدار ـ شاه باال ـ صاف ـ ضمیر ـ طباخ
ـ ظاهر ـ عاطفه ـ غلیان ـ فرغانه ـ قاره ـ کادر ـ گاما ـ لیلیه ـ متیقن ـ نفرت
ـ وادی ـ هراس ـ یاس.
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جف بریجز به «کینگزمن» پیوست

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

نتیجه آن شــده است که کونگ فو پانداکار  ۳به خوبی
از پتانسیل صداپیشگان مشهور خود استفاده می کند،
بدون آنکه در دام صداهای بیش از حد آشــنا و قابل
شناسایی صداپیشــگان فلم گرفتار شود .تمامی صدا
پیشگان کونگ فو پانداکار  ۳از مشهور ترین بازیگران
حال حاضر ســینما هســتند .در حالی که هنوز تمرکز
اصلی فلم بر روی پو و صدای جک بلک هســت ،فلم از
صدای  ۳برنده اسکار (انجلینا جولی ،داستین هافمن و
جی کی سیمونز) در نقش های فرعی استفاده می کند.
هر چند که به دلیل دیالوگ های معدود شخصیت های
فرعی ،عمال حضور جولی وهافمن در فلم قابل تشخیص
نمی باشد اما صدای موثر سیمونز و دیگر صداپیشگان
مشهور مانند کیت هادسون و ســیت راجز کامال قابل
شناسایی اســت .نتیجه آن شده اســت که کونگ فو
پانداکار  ۳به خوبی از پتانســیل صداپیشگان مشهور
خود استفاده می کند ،بدون آنکه در دام صداهای بیش
از حد آشنا و قابل شناســایی صداپیشگان فلم گرفتار
شود.
هر چند که شــاید کودکان کم ســن و سال چندان به
لحاظ فنی توجهی به کیفیت ســمعی و بصری انیمیشن
پیش روی خود نداشته باشند ،اما باید اعتراف کرد که
پاندای کونگ فوکار  ۳از لحاظ شفافیت تصویری و لذت
بصری با پیشرفت قابل توجه ،در سطح باالیی قرار می
گیرد.با تمام اینها هنوز از لحاظ فنی و گرافیکی شاهد
نوآوری خاصی در این اینیمیشن نیستیم ،اما با تماشای
صحنه هــای رنگارنگ و پر جزئیــات فلم لذت بخش
اســت .نسخه سه بعدی جدا از ثانیه هایی محدود ،چیز
چندانی را در حافظه مخاطب ثبت نمی کن و تماشــای
آن توصیه نمی شــود .در انتها فلم از لحاظ ســمعی و
بصری ،مانند تمام ویژگی های دیگر فلم ،تنها ســلیقه
مخاطب خود که کودکان ،بخصــوص کودکان طرفدار
پانــدای کونگ فوکار  ۳را راضی می کند و متاســفانه
فلم در راضی نگه داشــتن مخاطب بزرگسال نمی تواند
موفقیتی کسب کند.
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میزان

حمل

اگر الزم است در مورد موضوعي بررسي كنيد وقت را ضایع نكنيد.
مخصوص ًا اگر مي خواهيد پولي را سرمايه گذاري كنيد ،هر موقع الزم
بود پول خرج كنيد اما آينده را هم در نظر بگيريد.

ثور

موضوع مهم این است که باید فعال باشــید .اگر از کاری خوشتان
میآید آن را انجام دهید .از امروز آن را انجام دهید .از امروز به بعد
الزم نیست شــما نقش یک تماشاچی را بازی کنید که تنها دیگران
را باید تحسین کند .شــما خالق هستید و همه چیز به خوبی پیش
میرود .در رویاها فرو می روید و کام ً
ال احساساتی هستید.

جوزا

تغييراتي كه اخيرا ً در زندگي خصوصي و شغلي شما ايجاد شده است
راهي را براي رسيدن به آرزوهايتان باز مي كند .تنها چيزي كه اكنون
مي خواهيد جسارت در قانع كردن ديگران است و اين كه بدانيد چه
زماني بايد اين كار را بكنيد .سعي كنيد حرف هاي شخصي را كه به
اندازه خودتان كمال و قوه تخيل ندارد ،جدي نگيريد.

سرطان

ماه را با احســاس و ظاهر خوب آغاز می کنید .مالقات با دوســتان
بسیار رمانتیک و جالب اســت .شخصی بسیار مشتاق است تا شما
را بهتر بشناسد اما شخص دیگری دوست دارد از شما فاصله بگیرد!

اسد

هيچ شكي نيست كه امروز حواستان جمع است .شما دقيق ًا ميدانيد
كه چه مي كنيد و تصميمات هوشمندانه اي راجع به پول مي گيريد.
بهترين راه اين اســت كه با شــخصي كه اهل ريسك است مذاكره
كنيد.

سنبله

به نقشه هایتان برای آینده فکر کنید .درحال حاضر مثبت بینی را با
منطق ترکیب کرده اید و حتم ًا موفق خواهید بود .یکی از دوستان یا
آشنایان به شما پاداش می دهد.

امروز روابط شما با افراد مورد عالقه تان و کسانی که با آنها زندگی
میکنید آنقدر خوب اســت که حتی نیــازی به گفتن کلمات نیز
نمیباشد .شــما به صورتی درونی و غریزی همدیگر را درک می
کنید و حتی بدون این که دیگران بگویند ممکن اســت بدانید که
آنها به چه چیزی فکر میکنند.

عقرب

امروز احتیاج دارید که انرژی تان را دوباره شــارژ کنید .اگر بیش
از حد غذا خورده اید ،اکنون الزم اســت که دســت از تنبلی و
زیاده روی بردارید و ســعی کنید در طول هفته کاری انجام دهید
تا انرژیتان را دوباره به دســت آورید .هر چقدر این کار را دیرتر
انجام دهید سخت تر می شود.

قوس

اجازه ندهيد كه يك كدورت كوچك درمنزل تبديل به كشمكشي
بزرگ شود .امروز شما خيلي لجباز هستيد و بهتر است بدانيد كه
شما گاه بدترين دشمن خود هستيد.

جدی

انجام كارهاي روزانه برايتان مناسب است اما در حال حاضر كمي
احساس خستگي مي كنيد .چيزهاي زيادي است كه بايد به آن ها
فكر كنيد ،مخصوص ًا از نظر كاري ،و زماني كه تصميم مي گيريد كه
دست به كار شويد ،مسئوليت هايتان اجازه نمي دهند.

دلو

امروز از تخیالت در خالقیت تان نهایت اســتفاده را ببرید .حتی اگر
به چنین چیزهایی عالقه نداشته باشید .اجازه دهید افکارتان به همه
جهات بروند .در نتیجه می توانید شاهکار یک نابغه را خلق کنید.

حوت

مسائل پولی مقداری توجه می خواهند .برای یک فرصت عالی که
مقداری پول نقد اضافی درست می کند .گوش به زنگ باشید هر
آن چه را که در اولین نگاه ممکن است جالب به نظر برسد مجددا ً
نگاه کن در بررسی بیشتر ممکن است شایسته باشد.
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دو حرکت مهره سیاه را مات کنید.
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 70میلیون دالری را در آمریکا ثبت کند.
«دیو هولیس» ،مدیر توزیع کمپانی دیزنی در گفتوگو
با «هالیــوود ریپورتر» عنوان کرد :فروش داخلی فلم
«آلیس در آینه» بســیار پایینتر از انتظارات بوده و
این ناامیدکننده اســت و فلم جدید «آلیس در آینه»
گرچه در گیشــه خارجی شروع موفقی داشت ،اما در
گیشــه آمریکا رقابت را به قسمت جدید فلم «مردان
ایکس» باخت که  55میلیون دالر فروخت.
«مردان ایکس :آخرالزمان» در  79کشــور خارجی
که برای دومین هفته بــه روی پرده رفت نیز 55.3
میلیون دالر فروخت و تا به امروز فروش جهانی بیش
از  120میلیون دالر را کسب کرده است.
«کاپیتان آمریکا :جنگ داخلی» نیز در پنجمین هفته
اکران بینالمللی خود در  56کشوری که به روی پرده
رفته  12.5میلیــون دالر فروخت تا به مجموع فروش
بینالمللی و جهانی به ترتیب  730میلیون دالر و 1.1
میلیارد دالر دست یابد.
انیمیشن جدید «پرندههای خشــمگین» نیز فروش
 31.8میلیون دالری را در  87بازار خارجی رقم زد و
تا امروز بیش از  157میلیون دالر در گیشه بینالملل
فروخته است.
این انیمیشــن جدید با فــروش  1.9میلیون دالری
رکورد فروش آغازین انیمیشــن در تاریخ سینمای
هند را به نام خود ثبت کرد و تاکنون  49میلیون دالر
نیز در سینماهای چین فروخته است.
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وزیر را در خانه  c 3حرکت دهید.
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وارد ســینما هم ،نقش مقابل ایــن بازیگران مطرح
بزرگســال را بازی خواهند کرد .متیــو ون دوباره
کارگردانی فلم را به عهده دارد.
به نوشــته هالیــوود ریپورتر ،او قســمت دوم این
کمدی اکشــن موفق و پرفروش را براساس فلم نامه
غیراقتباسی و اصیل جین گلدمن کارگردانی خواهد
کرد.سازندگان فلم خط اصلی داستان قسمت تازه را
فاش نکرده اند .اما می تــوان حدس زد کاراکترهای
جاسوس نوجوان داســتان فلم ،یک بار دیگر راهی
یک ماموریت خطرناک جاسوسی بین المللی خواهند
شد.قســمت اول فلم در ســال  2015اکران عمومی
شــد و در کمال تعجب ســازندگانش و تحلیل گران
اقتصادی ســینما ،یک فروش باال و پیش بینی نشده
جهانی  414میلیون دالری را تجربه کرد.

اولین چاپ «آلیس در
سرزمین عجایب»،
سه میلیون دالر

یکی از نســخههای اولین چاپ کتاب معــروف «آلیس در
ســرزمین عجایب» به قیمتی بین دو تا سه میلیون دالر در
حراجی «کریستی» عرضه میشود.
یکــی از اولین نســخههای چاپ اول «آلیس در ســرزمین
عجایب» که تنها  22نمونــه دیگر از آن وجود دارد و بین دو
تا ســه میلیون دالر ارزشگذاری شــده ،در شعبه نیویورک
«کریستی» به فروش گذاشته میشود.
چاپ این کتاب در ســال  1865به دلیل مشاهده اشکالی در
تصویرگری ،توسط «لوییس کارول» ،نویسنده این اثر ماندگار
متوقف شــد« .مکمیالن و همکاران» ناشری بود که دو هزار
جلد از «آلیس در ســرزمین عجایب» را در جون  1865چاپ
کرد و  50نســخه از آن را برای «کارول» فرســتاد .قرار بود
این کتــاب در ماه ژانویه روانه بازار شــود ،اما «جان تنیل»
به نویســنده خبر داد که از تصویرگری خود راضی نیســت.
بنابراین «کارول» انتشار این نسخهها را متوقف کرد.
به گزارش گاردین« ،کارول» روز دوم اگســت همان سال در
دفتر خاطرات خود نوشــت :باالخره تصمیم گرفتیم «آلیس»
مجددا چاپ شــود و آن دو هزار جلد به عنوان کاغذ باطله به
فروش برسند.
«لوییس کارول» بخاطر چاپ مجدد این کتاب از نشــر مالی
هم متضرر شــد .چاپ دوم «آلیس» برای او  600پوند خرج
برداشــت .با این حال این کتاب ارزشش را داشت و حاال به
یکی از ماندگارترین آثار ادبی جهان بدل شده است.
«کریســتی» با اشــاره به کمیاب بودن نخستین نسخههای
«آلیس در ســرزمین عجایب» ،روز  16جون را برای به حراج
گذاشتن آن اعالم کرده است 16 .نسخه دیگر از این کتاب در
کتابخانهها و شش جلد دیگر در دست مجموعهداران شخصی
است.
«چارلز لوتویج داجســن» ،با نام مســتعار «لوییس کارول»
نویســنده انگلیسی در ســال  1832میالدی در وارینگتون
متولد شــد و در دانشگاه «آکسفورد» تحصیل کرد و در سال
 1856به هنر جدید عکاســی اشتغال ورزید .داستان «آلیس
در ســرزمین عجایب» نتیجه دوســتی این استاد دانشگاه
«آکســفورد» ،با کودکان رییس دانشــکده بهویژه «آلیس
لیدل» اســت« .کارول» این داســتان را برای سرگرم کردن
کودکان نوشت و آن را به عنوان هدیه کریسمس سال ١٨۶۴
به آنها هدیه داد.
فعالیت نویسندگی او ،در حوزه شعر و داستان کوتاه بود .بین
ســالهای  1854و  1856کارهایش در نشریات ملی به چاپ
رسید و اکثر نوشتههایش هم طنز و گاهی کنایهآمیز بود .هر
چند ،استانداردهای نوشتنش را در سطحی بسیار باال انتخاب
کرده بود و خودش نوشــتههایش را نمیپسندید و میگفت:
هیچ کدام ارزش چاپ شدن ندارند.
مشــهورترین آثار «کارول»« ،آلیس در سرزمین عجایب» و
دنباله آن« ،در آیینه» است .آثار وی ،از زمان انتشار تا به حال،
پرطرفدار بوده و نه تنها بــر ادبیات کودک ،که در کل حوزة
ت تأثیرگذار بودهاند .عدهای از نویسندگان برجسته قرن
ادبیا 
 ،20از جمله «جیمز جویس» و «لوئیس بورخس» از او بســیار
تأثیر پذیرفتهاند.

