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جهشیافتههای نوجوان سینمای
آمریکا را فتح کردند

در هفتهای که «زوتوپیــا» دومین فلم میلیاردی دالری
سال شد« ،الکپشتهای نینجای نوجوان جهشیافته»
عنوان پرفروشترین فلم ســینمای آمریکا را از آن خود
کرد.
کمپانی پارامونت با فلم «الکپشتهای نینجای نوجوان
جهشیافته :خارج از سایهها» به راحتی گیشه سینمای
آمریکا را از آن خود کرد.
این فلم که در دســته فلمهای مناسب برای خانوادهها
ردهبندی میشود ،با نمایش گســترده در  3701سالن
ســینما به فروشــی برابر با  35.3میلیون دالر دست
پیدا کرد که  46درصد کمتر از فروش افتتاحیه قســمت
اول این فلم اســت .قسمت اول «الکپشتهای نینجای
نوجوان جهشیافته» ســال  2014به ســینما آمد و در
افتتاحیــه  65.6میلیون دالر فروش داشــت .محصول
مشــترک کمپانی پارامونت و نیکلودین ســرانجام با
 493.2میلیون دالر فروش جهانی به کار خود خاتمه داد.
در قسمت دوم «الکپشــتهای نینجا» بار دیگر شاهد
نقشآفرینی مگان فاکس و ویل آرنت هستیم .اکران این
فلم تا کنون در  40درصد از بازارهای بینالمللی ســینما
آغاز شــده اســت .با در نظر گرفتن فروش  34میلیون
دالری فلم در بازارهــای خارجی مجموع فروش جهانی
فلم به  69.3میلیون دالر رســیده است .اکران فلم در
سینمای چین از دوم جوالی آغاز میشود.
قسمت دوم «الکپشتهای نینجای نوجوان جهشیافته»
با بودجهای بالغ بر  135میلیون دالر ساخته شده است.
بیش از  40درصد از تماشاگران این فلم را افراد زیر 18
سال تشکیل میدادند .در این فلم به کارگردانی دیوید
گرین ،الرا لینی ،اســتفن امل ،تایلر پری ،نوئل فیشر و
جرمی هاوارد نیز بازی میکنند.
در حالیکــه «الکپشــتهای نینجــا» پرفروشترین
فلم پایانهفته ســینمای آمریکا بــود« ،مردان ایکس:
آپوکالیپس» با  66درصد افت فروش نســبت به هفته

گذشــته دومین فلم پرفروش شد .این فلم که در 4153
ســینما در حال اکران است با فروشــی برابر با 22.3
میلیون دالر مجموع فروش آمریکای شــمالی خود را به
 116.5میلیون دالر رساند.
در بازارهــای بینالمللی اما هنوز هــم «مردان ایکس:
آپوکالیپــس» پرفروشتریــن فلم بــود و در  66بازار
بینالمللی به فروشــی برابر با  84.4میلیون دالر دست
یافت .این فلم به کارگردانی برایان ســینگر بیشترین
فروش خارجی خود را در ســینماهای چین تجربه کرد،
و در افتتاحیه به فروش چشمگیر  59میلیون دالر دست
یافت .مجموع فروش جهانــی فلم تا کنون بیش از 400
میلیون دالر بوده است.
دیگر فلم پرفروش سینمای آمریکا فلم «من پیش از تو»
محصول مشترک نیوالین و متروگلدنمایر با بازی امیلیا
کالرک و ســم کالفلین بود .این فلم عاشقانه با فروش
خوب در افتتاحیه در رده سوم پرفروشهای پایان هفته
ایســتاد« .من پیش از تو» با اکران گســترده در 2704
سینما  18.3میلیون دالر فروش داشت.
این فلم اقتباسی از رمان جوجو مویس درباره زن جوانی
است که به مردی عالقه نشان میدهد که در یک تصادف
دردناک فلج شده است 81 .درصد از تماشاگران فلم زن
بودند و  53درصد آنها زیر  35سال داشتند .این فلم از
تماشاگران امتیاز سینمایی  Aگرفت.
«آلیس آنســوی آینه» از کمپانی دیزنی در دومین هفته
اکران چهارمین فلم پرفروش ســینمای آمریکا بود .این
فلم در  3763ســینما بیــش از  10میلیون دالر فروش
داشــت .در حالی که فروش «زوتوپیــا» دیگر محصول
دیزنــی این هفته از مــرز یک میلیارد دالر گذشــت،
«آلیس آنســوی آینه» پس از دو هفته اکران به 176.4
میلیون دالر فروش جهانی بســنده کرده است .بسیاری
جنجالهای زندگی خصوصی جانی دپ را یکی از دالیل
اصلی افت فروش فلم میدانند.
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مکتبای در بریستول ،یکی از ساختمانهایش را به نام
«بنکسی» گرافیتیکار ناشناس ،اما مشهور کرد و او نیز
به پاسداشــت این اقدام ،یک نقاشی را همراه یاداشتی
روی دیوار مکتب کشــید .یک مکتــب ابتدایی یکی از
ساختمانهایش را به نام «بنکســی» هنرمند خیابانی
معروف و حاشیهســاز نامگذاری کرد« .بنکسی» هم که
هنوز کســی از هویت اصلیش خبر ندارد ،با کشیدن یک
نقاشی و گذاشتن یک یادداشت ،از آنها قدردانی کرد .او
در یادداشتی که کنار اثر جدیدش باقی گذاشته نوشته
است :یادتان باشد دریافت بخشش همیشه از اجازه گرفتن
آسانتر است .او روی دیوار  ۱۴فوتی مکتبی «بریجفارم»
در بریستول انگلیس ،شهر محل سکونتش ،تصویر دختری
را کشــیده که تیری آتشگرفته را میغلتاند .تصویر این
الســتیک غلتان بهشــدت واقعی بهنظر میرسد و این
میتواند یک هشدار باشد .دانشآموزان این مکتب پیش
از عید پاک به «بنکسی» نامه نوشته و گفته بودند که برای
نامگذاری یکی از ساختمانهای مکتبشان به نام او رأی
دادهاند .اولیای این مکتبی ابتدایی ،یادداشت بنکسی
را قــاب گرفتهاند .با وجود اینکه بیشــتر آثار خیابانی
«بنکسی» از روی دیوارهای شهر جدا شده و در حراجیها
به قیمت گزاف به فروش میرسد ،مدیر این مکتب اعالم
کرده ،به هیچ عنوان قصد فروش این یادگاری را ندارد .او
گفته است که این نقاشی برای دانشآموزان «الهامبخش
و تشویقکننده» است« .بنکسی» در یاداشت خود نوشته
است« :بریجفارم» عزیز ممنون بابت نامه و نامگذاری یک
ساختمان به نام من .لطفا این تصویر را از من قبول کنید.
اگر آن را دوست ندارید ،راحت باشید و چیزهایی را به آن
اضافه کنید .مطمئنم معلمها اشکالی نمیگیرند .یادتان
باشد دریافت بخشش همیشــه از اجازه گرفتن آسانتر
است .با عشق بنکسی.

کمپانی مشهور آمریکایی
سریال هندی میسازد

جواب سودوکو شماره
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شکر ـ کشور ـ کرامت ـ
اکرم ـ مکر ـ مکار ـ کار ـ
ترک ـ کمر ـ کور ـ شک
ـ شاکر ـ شکار ـ اشک ـ
شکم ـ کت ـ کش ـ کم ـ
مارک ـ تک ـ تشکر.

«پاراشــار کولکارنی» با پشت سر گذاشتن  4000رقیب
موفق شد جایزه ادبی کشورهای مشترکالمنافع 2016
را از آن خود کند.
جایــزه  5000پونــدی داســتان کوتاه کشــورهای
مشترکالمنافع به «پاراشار کولکارنی» نویسنده نوقلم
هندی تعلق گرفت .امســال  4000شــرکتکننده برای
کســب این جایزه تالش کردند« .گاو و دوستان» اولین
داستان «کولکارنی» است که این جایزه ادبی را برایش

این ســریال درام نخســتین محصول مشترک غول
سرویسهای استریم ویدئو با یک کمپانی هندی است.
کمپانی نتفلیکس در راســتای تقویت محتوای هندی
خود دوشنبه از پروژه ساخت سریال هندی «بازیهای
مقدس» پرد ه برداشت .این ســریال محصول همکاری
نتفلیکس و شــرکت هندی فانتومفلم اســت .آنوراگ
کاشــیاپ کارگردان هندی و مادهــو مانتنا تهیهکننده
ســینمای هند بنیانگذاران فانتومفلم هستند .آخرین
فلم کاشیاپ با عنوان «رامن راگهو  »2در بخش دوهفته
کارگردانان جشــنواره کن نمایش داده شد« .بازیهای
مقدس» با اقتباس از رمان ویکــرام چاندرا و به دو زبان
انگلیسی و هندی ساخته میشود .این سریال به الیههای
پیچیده جرایم سازمانیافته ،فساد ،سیاست و جاسوسی
در اثر رنسانس اقتصادی هندوستان نفوذ میکند .اریک
بارماک معاون ســریالهای بینالمللی نتفلیکس گفت:
«بازیهای مقدس نشانی از تعهد ما به نمایش داستانهای
محلی برای مشــترکان نتفلیکس در  190کشور جهان
اســت ».در حال حاضر میتوان در نتفلیکس بسیاری از
فلمهای بالیوودی ،فلمهای سینمای مستقل هندوستان و
حتی فلمهایی به زبانهای محلی این کشور را تماشا کرد.
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میزان

حمل

شايد فرد جالب و جديدي وارد زندگي تان شود .اين فرد به خصوص
پر از خوبي و محبت است و براي اين كه شما را خوشحال كند از حق
خودش مي گذرد .سعي كنيد محبت هاي وي را پاسخ دهيد.

ثور

شــاید خودتان را فریب دهید و یک نفــر را که اخیرا ً مالقات کرده
اید بسیار مهم تر از آنچه که هست فرض کنید .نمی توانید دیگران
را مجبور کنید شــما را دوست داشته باشند بنابراین سعی کنید در
کنار دوستان بمانید و اجازه دهید هر چیزی در زمان خودش صورت
بگیرد.

جوزا

امروز رفتاري غير معمول داريد و دوســت نداريد در پشت صحنه
بمانيد .اگر مشكلي پيش بيايد با آن روبه رو مي شويد .اما بهتر است
آرام باشيد و همسرتان را ناراحت يا خشمگين نكنيد ،مخصوص ًا اگر
آنها به دنبال دعوا هستند.

سرطان

احساس نگرانی و اضطراب هر لحظه بیشتر و قوی تر میشود .شاید
دوست نداشته باشــید در مورد هیچ چیزی جدی فکر کنید اما در
بعضی موارد باید در مورد این احســاس های ناامنی و عدم اطمینان
صحبت کنید مخصوص ًا اگر رابطه دوستانه دارید.

اسد

زمان هايي وجود دارد كه شــما نمي توانيد احساسات خود را بيان
كنيد ،و اين مسئله سبب اضطراب و نگراني شما مي شود .حتي اگر
پشت پرده هم علت هايي براي ناراحتي وجود دارد ،باز هم شما تمام
داليل خود را بازگو كنيد

سنبله

شــايد پولتان را بيدليل خرج كنيد يا حتي بر سر مسایل مالي با
كســي بحث كنيد .بهتر است تا جاييكه امكان دارد كم خرج كنيد،
وسایل با ارزشتان را در جاي امن نگه داريد و از بحث به خاطر پول
دوري كنيد؛ زيرا آنها باعث ايجاد اســترس و نگراني ميشوند و اين
همان چيزي است كه نبايد در حال حاضر داشته باشيد.

در حال حاضر مسایل قلبی شــما پر از هیجان است و هر اتفاقی
ممکن است بیافتد .اص ً
ال معلوم نیســت که قلب شما چه خواهد
کرد و ممکن اســت جذب کسی شوید که قب ً
ال هرگز به چشم شما
ق هستید ،میتوانید آن را در جاهای
نمیآمد .اگر به دنبال عشــ 
عجیب مثل محل کارتان بیابید.

عقرب

امــروز می توانید هر چیزی را که می خواهید با طبیعت و فکرتان
آن را به دست آورید .شاید به کشور دیگری بروید و یا تحصیالت
تان را ادامه دهید.

قوس

بطور غريزي شــما خواهيد خواســت كه انرژي بيشتر را براي
برقراري روابط عاشقانهتر و پرمحبتتر با شريك زندگي تان صرف
كنيد .ولي اگر هر نوع دشمنی بين شما وجود دارد بهتر است اول
آنها را حل ســازيد .ممكن است يك رقيب شما را غافلگير كند و
در اين صورت شما بايد يك خط دفاعي مناسب براي خود بگيريد.

جدی

امروز ديگران فوق العاده حساس هستند و اگر با كسي تند صحبت
كنيد حتم ًا ناراحت مي شود .اگر به نظر مي رسد كه اطرافيان بي
اراده هستند و يا در رابطه با موضوعي قاطع نيستند ،دليلي براي
مجبور كردن آن ها وجود ندارد بعدا ً نتيجه مي گيرند و همه چيز
درست ميشود پس از قبل آماده باشيد.

دلو

اگر در حال خريد و فروش يك خانه هســتيد .امروز قادريد هر نوع
مانعي را از سر راه به راحتي برداريد .در ضمن موقعيت خوبي هم براي
انجام كارهاي تكميلي خانه يا تميز كردن چيزهاي غيرضروري كه روي
هم انباشته شده بودند هست.

حوت

اگر دیروز نتوانستید با کسی ارتباط برقرار کنید ،هنوز هم فرصت
داریــد .میتوانید از اتفاقات را از قبل پیش بینی کنید .همچنین
بسیار خالق هستید و میتوانید ایدههای قشنگی را پیدا کنید.
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نوبت مهره های سفید است ،شما باید با
دو حرکت مهره سیاه را مات کنید.
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نویسنده عملگرا یاد کرد که به خوبی میدانست چگونه
مخاطبان را جذب کند.
وی ادامه داد« :هرگز دو سال همکاری با «شیفر» در فلم و
نمایش «آمادئوس» را فراموش نمیکنم .هیچ صحنهای در
نمایش نبود که مخاطبان مجذوب آن نشوند و این ناشی
از نبوغ فطری او در تئاتر بود».
دو نمایــش «آمادئوس» و «ایکوئــس» از مهمترین آثار
نمایشی «پیتر شــیفر» بودند که به ترتیب در سالهای
 1973و  1979در تئاتــر ملی انگلســتان به روی صحنه
رفتند و بعدها نیز در تئاتر برادوی اجرا شدند ،ضمن این
که هر دو نمایش موفق به کسب جایزه تونی شدند.
قرار است یک مراســم خاکسپاری خصوصی برای «پیتر
شیفر» در لندن برگزار شود.

جایزه کشورهای مشترکالمنافع به
نویسنده هندی رسید

آموزگار ـ االهه ـ بهانه ـ پایســنگ ـ تک بعدی ـ ثبات ـ جلسه ـ چاپلوس ـ
حاصلخیز ـ خسرو ـ دانشکده ـ ذایقه ـ رگبار ـ زاهدان ـ ژنراتور ـ سجادیه ـ
شکیبا ـ صیانت ـ ضامن ـ طراوت ـ ظاهر ـ عمید ـ غرق ـ فیل ـ قوانین ـ کانون
ـ گیاهی ـ لذت ـ مشوره ـ نصاب ـ وازر ـ هیات ـ یکدل.

بازی بابا اعداد
جواب بازی
 جواب

اعداد

2112

«پیتر شیفر» فلمنامهنویس و نمایشنامهنویس انگلیسی
برنده جایزه اسکار در سن  90سالگی درگذشت.
«پیتر شــیفر» که برای نگارش فلمنامه فلم «آمادئوس»
در سال  1979موفق به جایزه اســکار شد و دو جایزه
نمایشنامهنویسی تونی نیز در کارنامه داشت ،در سفرش
به کشور ایرلند درگذشت.
«روفوس نوریس» رئیس تئاتر ملی انگلســتان« ،پیتر
شــیفر» را یکی از بزرگترین نوبســندگان نسل خوش
توصیف کرد و عنوان کرد که تئاتر ملی انگلستان بسیار
خوش اقبال بود که رابطــهای وفادارانه و خالقانه با این
هنرمند ایجاد کرده بود.
«سایمون کالو» بازیگر نمایش و فلم معروف «آمادئوس»
نیز در واکنش به مرگ «پیتر شیفر» ،از او به عنوان یک

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

هدیه خاص «بنکسی»
به یک مکتب

 بازی با اعداد
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فلمنامهنویس برنده اسکار درگذشت
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شاه را در خانه  h 3حرکت دهید.
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به ارمغان آورده اســت .او در کالج «ییل» سنگاپور علوم
اجتماعی تدریس میکند .داســتان برنده جایزه درباره
چهار مرد است که برای ساخت تبلیغ ساجق به دنبال یک
گاو میگردند .به گزارش گاردین« ،کولکارنی» یک رمان
کوتاه را هم به پایان رسانده و در حال نگارش دومی است.
او پیشتر برای پژوهشــی درباره مذهب ،حق مالکیت و
خشونت علیه زنان در هند جایزه «برایان بری» آکادمی
بریتانیا را در حوزه علوم اجتماعی کسب کرده است.

هاپکینز در جمع
«تغییرشکل دهندگان»

آنتونی هاپکینز بازیگر کهنه کار انگلیسی تبار سینما هم ،به
جمع بازیگران قسمت تازه مجموعه فلم اکشن و علمی تخیلی
«تغییرشکل دهندگان /ترانسفورمرها» پیوست.
این هنرمند اســکار گرفته و  78ساله سینما ،در داستان فلم
که با نام «تغییرشــکل دهندگان :آخرین شوالیه» تولید می
شود ،در نقش یک سلحشور بازی خواهد کرد.
به این ترتیب و با توجه به نام فلم ،پرسشــی که از ســوی
منتقدان مطرح می شود این اســت که آیا هاپکینز کاراکتر
اصلی و محوری داستان قسمت تازه آن است؟
این در حالی اســت که ســازندگان فلم فقط به اعالم حضور
آنتونی هاپکینز در فلم اشــاره کرده و توضیحی در باره نوع
حضور او در آن نداده اند!
بنابراین فعال اصال معلوم نیست هاپکینز به عنوان بازیگر در
جلوی دوربین حضور و بازی دارد ،یا این که صدایش را به یکی
از روبات های عظیم الجثه سلحشور فضایی قرض خواهد داد.
به نوسته سایت انترنتی امپایر آنالین ،کار فلم برداری صحنه
های کوبای فلم تمام شده و گرئه سازنده ،همین روزها راهی
دیترویت آمریکا می شوند.
قسمت تازه «تغییرشکل دهندگان» از لوکیشن های متنوع و
متفاوتی بهره خواهد گرفت و برای نمایش عمومی در  23جون
سال  2017آماده خواهد شد.
مایکل بی امر کارگردانی این اکشــن علمــی تخیلی را به
عهده دارد .او فلم خود را براســاس فلم نامه ای از کن نوالن
و متیو هالووی می سازد .مارگ والبرگ برای دومین بار با این
مجموعه فلم به عنوان بازیگر همکاری دارد .جاش دوهامل و
ایزابال مونر هم دیگر بازیگران مهم آن هستند.
البته به این بازیگران باید گروهی از روبات های عظیم الجثه
فضایی را هم اضافه کرد ،که بــا کمک فن آوری های جدید
کمپیوتــری در کنار بازیگران زنده فلم بــه ایفای نقش می
پردازند!

«بازی تاج و تخت» به
پایان نزدیک میشود

با اعالم این خبر که فصل هفتم ســریال پرطرفدار «بازی تاج
و تخت» تنها در هفت اپیزود ســاخته میشود ،حاال می توان
گفت فصل بعدی نخســتین بخش از فصل پایانی این سریال
خواهد بود که سال بعد از آن روی آنتن می رود.
اگر از همان ابتدای فصل ششم «بازی تاج و تخت» به نظر می
رسید که این ســریال رو به اتمام است ،احتماال به خاطر این
است خط داســتانی شخصیتها را دارد جلو میبرد و سرعت
ســریال تا حدی زیاد شده که از زمان آغاز پخش آن از سال
 ۲۰۱۱تا به حال دیده نشده بود.
در مورد نقطه اوج ســریال ،دیوید بنیــاف ،یکی از خالقان و
گردانندگان آن از قبل به ورایتی گفته بود« :فکر می کنم بعد
از این فصل به  ۱۳اپیزود پایانی مان برســیم .داریم وارد دور
پایانی می شــویم .حدسمان این است ،اما هیچ چیز قطعا به
ثبت نرسیده اســت ،با این حال این دید ما نسبت به آینده
است».
حاال به نظر می رسد به خاطر مصاحبه جدیدی که جک بندر،
یکی از چند کارگردان این سریال با ورایتی داشته ،ایده بسیار
واضح تری از این داشته باشــیم که این سریال کی به پایان
خواهد رســید .بندر در مورد اینکه آیا به سریال باز خواهد
گشت یا خیر ،گفت« :هنوز پاسخ این سوال را نمی دانم .آنها
می خواهند فقط هفت اپیزود دیگر بسازند و دست اندرکاران
ثابتی دارند که همیشه مسئولیت ساخت اپیزودها را بر عهده
داشتهاند .می دانم که شــخصا تجربه خارقالعاده ای در این
ســریال داشــتم و میدانم که دن و دیوید هم از آن راضی
هســتند ،اما در حال حاضر سریالی دارم که آن را برای آغاز
سال  ۲۰۱۷با اقتباس از ســه گانه کتاب های استیون کینگ
خواهم ساخت که اولین کتابش هم «آقای مرسدس» است».

