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گیلرمو دل تورو فلم
جدیدش را کلید زد

«حیواناتخانگی»

 600میلیون دالری شد

انیمیشن کمپیوتری «زندگی محرمانه حیوانات خانگی»
در کمال حیرت تحلیل گران اقتصادی سینما 600 ،میلیون
دالر فروش رفت .
این کمدی اکشن خانوادگی موفق شد فروش جهانی خود
(آمریکا و بقیه کشورهای دنیا) را به این رقم برساند.
در حالی که تماشاگران آمریکایی تا به حال  336میلیون
دالر برای تماشــای فلم پرداخت کــرده اند ،فروش بین
المللی آن به  254میلیون دالر رسیده است.
مدیران کمپانی یونیورســال که تهیه کننده این انیمیشن
هســتند ،می گویند اصال انتظار چنین موفقیت کالنی را
برای آن نداشته اند .به گفته منتقدان سینمایی ،داستان
جذاب فلم در کنار کاراکترهای مهربان و دوست داشتنی

معرفی برندگان قدیمیترین جایزه
کتاب انگلستان

آن ،عامل اصلی موفقیت آن هستند.
به نوشته نشریه اسکرین اینترنشنال ،تهیه کنندگان این
کمدی اکشن ماجراجویانه برای تولید آن  75میلیون دالر
هزینه کرده اند.
این در حالی است که انیمیشن های پرسروصدای کمپانی
والت دیزنی با هزینه های بــاالی  100میلیون دالر تولید
می شوند.
کریس رناد کارگردان «زندگی محرمانه حیوانات خانگی»
است و صداپیشه های آن ،از بین بازیگران معمولی سینما
انتخاب شده اند.
اهل فــن عقیده دارد این انیمیشــن خانوادگی ،توانایی
رسیدن به یک فروش  700میلیون دالری را نیز دارد.

گیلرمو دل تورو کارگردان مکزیکی کار ساخت فلم
«شکل آب» را شــروع کرد .با شروع کار عکاسی
رسمی فلم جدید دل تورو که از دوشنبه در تورنتو
صورت گرفت ،کار رسمی ســاخت فلم جدید این
کارگردان کلید خورد .در این فلم ســالی هاوکینز،
مایکل شــانون و اوکتاویا اســپنس بازی میکنند.
ریچارد جنکینز ،داگ جونز و مایکل استولبرگ نیز
از دیگر بازیگران «شــکل آب» هستند .این فلم را
دل تورو در کنــار جی مایلز دیل تولید میکند .این
فلم در جهانی با پس زمینه دوره جنگ سرد آمریکا
در ســال  ۱۹۶۳میگذرد و درباره آن گفته شده که
سفری اســرارآمیز و جادویی است .دل تورو در این
باره گفت :من کار روی «شــکل آب» را درســت از
همان موقعی که برای ساخت «حاشیه اقیانوس آرام»
به تورنتو رفتیم ،آغاز کردم .وی افزود :کار با کمپانی
«فاکس سرچینگ» و حمایت از سوی گروه دوست
داشتنی بازیگران و هنرمندان آن کامال به من حس
شجاعت و مبارکی میدهد .دل تورو در واقع دیروز
و ساعتی پس از کلید زدن فلم در توییتر نوشت :ما
رفتیم! کار ساخت فلم ساعت  ۴بعدازظهر در تورنتو
کلید خورد ...دل تورو نامزد جایزه اســکار این فلم
را کارگردانــی میکند و در کنار ونســا تیلور که از
نویســندگان فلمنامه «واگرا» و «بازی تاج و تخت»

برنــدگان جوایز  ۱۰هــزار پوندی کتــاب «جیمز تیت
بلک» که عنوان قدیمیترین جایزه ادبی انگلســتان را
یدک میکشد ،معرفی شــدند« .گاردین» نوشت« :جیمز
شــاپیرو» و «بنجامین مارکوویتس» هریک با دریافت ۱۰
هزار پوند ،به عنوان برندگان دو بخش بهترین رمان و اثر
زندگی نامهای جوایز «جیمز تیت بلک» معرفی شــدند.
« :۱۶۰۶ویلیام شکسپیر و سال لیر» نام کتاب «شاپیرو»
اســت که یک سال از زندگی خالق «مکبث» ـ بزرگترین
نمایشنامهنویس انگلیسیزبان ـ را روایت میکند« .ویلیام
شکسپیر» در آن سال آثاری چون «شاه لیر»« ،مکبث» و
«آنتونی و کلئوپاترا» را به نگارش درآورد« .شــاپیرو» در
ســال  ۲۰۰۶با کتاب « »۱۵۹۹خود که به برهه دیگری از
زندگی «شکســپیر» پرداخته ،موفق شد جایزه «سموئل
جانسون» را از آن خود کند.
نام کتــاب برنده جایــزه «مارکوویتس» هــم «مجبور
نیســتی اینطور زندگی کنی» است .این ششمین رمان
«مارکوویتس» نویسندهای که سابقا بسکتبالیست بوده،

بازیگر نقش «اینشتین» معرفی شد

«جفــری راش» نقش اصلی ســریالی دربــاره «آلبرت
انیشتین» دانشمند بزرگ را بر عهده گرفت.
«سینما بلِند» نوشت« :نابغه» نام سریال تلویزیونی است
ی «آلبرت اینشتین» دانشمند آلمانیتبار
که درباره زندگ 
ساخته میشــود .بازیگر نقش اصلی این پروژه «جفری
راش» اســت و به نظر میرســد همه معتقدند او بهترین
گزینه برای ایفای این نقش اســت« .راش»  ۶۵ســاله در
طول عمر  ۴۵ســاله فعالیتهای هنری خود ،در چندین
کار زندگینامهای بازی کرده اســت؛ هنرپیشهای که شاید
بیشتر او را با نقش «کاپیتان باربوسا» در «دزدان دریایی
کارائیب» میشناسند ،پیش از این در آثاری چون «زندگی

و مرگ پیتر سلر» و «ســخنرانی پادشاه» هم هنرنمایی
کرده است« .نشنال جئوگرافیک» ساخت این سریال را
ی شده
بر عهده دارد« .نابغه» اولین سریال فلمنامهنویس 
«نشنال جئوگرافیک» اســت که در آن ،داستان زندگی
فیزیکدان برجسته از دوران جوانی تا موفقیت در شکافتن
اتم و رسیدن به نظریات علم مدرن تصویر میشود.
«جانی فلین» دیگر هنرپیشــهای است که نقش جوانی
«آلبرت انیشــتین» را پیش از رســیدن به شهرت بازی
میکند .فصل اول این سریال به درگیری «آلبرت» جوان
با شغلی سطح پایین نسبت به هوش و استعداد او موفقیت
سالهای آتی او در شکافتن هسته اتم میپردازد.
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جواب سودوکو شماره
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اندیشه ـ دانش ـ دانه ـ ندا
ـ دین ـ داین ـ ده ـ دهان
ـ شاید ـ شاید ـ داهی ـ
دامن ـ ماده ـ دما ـ ندام ـ
نادم ـ دامنه ـ امید ـ میدان
ـ دایــم ـ دی ـ مدینه ـ
مداین ـ دام ـ یاد ـ هادی
ـ مهدی ـ مهد ـ هند ـ نمد
ـ ناهید ـ نماد.

تازه ترین قسمت مجموعه اکشن و علمی تخیلی «رزیدنت
اویل» ،برای  27جنوری سال  2017به روی پرده سینماها می
رود .انتخاب این تاریخ برای یک فلم دلهره آور و ترسناک
باعث تعجب منتقدان سینمایی شده است .آن ها می گویند
با توجه به حال و هوای فلم ،انتخاب ماه جنوری برای اکران
عمومی آن اقدام اشتباهی است .به گفته منتقدان سینمایی،
اکشن دلهره آوور و خشــنی مثل «رزیدنت اویل» باید در
اواسط سال و در ماه سپتمبر به نمایش عمومی درآید .با این

 بازی با کلمات

2399

آیینه ـ انتصاب ـ بشارت ـ پروانه ـ تدابیر ـ ثنایا ـ جمعه ـ چگونه ـ حکمیت ـ
خمیده ـ دشوار ـ ذکی ـ رنجیده ـ زرنگ ـ ژنرال ـ سعادت ـ شرمگین ـ صداقت
ـ ضیافت ـ طایفه ـ ظهور ـ عارفانه ـ غنچه ـ فاطمه ـ قاموس ـ کتاب ـ گستاخ
ـ لشکر ـ معنا ـ نیستان ـ وصیت ـ همت ـ یوغ.
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«رزیدنت اویل» ماه جنوری می آید

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

هم بوده ،فلمنامه آن را نوشته است.
این کارگردان به هالیوود ریپورتر گفت :دیدگاه من
درباره این فلم خیلی شخصی است و ما تاکنون  ۹ماه
را صرف طراحی و خلق این اثر کردیم که بیشترین
زمانی است که من تاکنون برای طراحی یک کار انجام
دادهام و به همین دلیل خیلی از این بابت میترسم.
وی در عین حال گفت از این که ســاخت یک فلم با
بودجه پایینتر از کارهای دیگرش را انجام میدهد
خیلی هیجانزده است چون احساس آزادی بیشتری
میکند.او افزود :از سال  ۱۹۹۷من هرگز با مسالهای
به نام سانســور روبه رو نبودهام ،اما وقتی فلمی با
بودجه باالست ،مسئولیت خیلی سنگینی روی دوش
فرد سنگینی میکند.
این فلــم همان ســبک «هزارتوی پن» اســت و
میخواســتم همان آزادی را برای خلق آن داشته
باشم تا بتوانم داستانی را که میخواهم با هر منطق
حسی که مرا به دنبال خود می کشد ،بسازم.
از اکران آخرین فلم دل تورو با عنوان «قله خونین»
یک سال میگذرد .او در این فاصله یک کتاب کودک
هم نوشــته است و ســعی کرده تا نسخه موزیکال
«هزارتوی پن» را به صحنه ببرد.
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حمل

تمام برنامه ها و روياهايي كه در ســر داشــته ايد اكنون نتيجه مي
دهند .ديگران اين توانايي را ندارند كه مانند شما به همه نكات توجه
كنند .بنابراين از روش خودتان استفاده كنيد .بيش از آن چيزي كه
فكر مي كنيد توانايي داريد.

عقرب

در مورد اهداف آینــده صحبت می کنید و اگر چه می دانید که این
اهداف را شخصی قبول ندارد ،اما شانس کمی دارید تا مشکالت را با
او حل کنید .با وجودی که شخصی مهربان هستید سعی کنید بیشتر
متقاعد کننده و کمتر افسرده و متفکر باشید.

قوس

ثور

جوزا

بدانيد كه بدون پول در اين دنياي مادي هيچ كاري نمي توانيم انجام
دهيم .اخيرا ً خيلي محتاط رفتار كرده ايد و اين موضوع را ميپذيريد
كه با يك نفر مشورت كنيد و به نتايج عالي دست يابيد .مي توانيد با
دست هاي خودتان پول يا عشق را به دست آوريد.

سرطان

امروز به فرصتی نیاز دارید که به مســایل فکر کنید .انتخاب های
زیادی داریــد .به محض اینکه تنها می شــوید به یک هم صحبت
نیاز پیدا می کنید .این احساس متغیر کمی برای تان مشکل است،
بنابراین اگر کسی خواست با شما رقابت کند ناراحت نشوید.

اسد

احساس آرامش و ســكون داريد و مي خواهيد كه به آرامي زندگي
را تغيير دهيد .در اين لحظه ،عقيده شــما راجع به بهشت اين است
كــه در جایي تكيه داده و يك روز كام ً
ال بي تحرك را بگذرانيد .يك
جريان شگفت انگيز از كشــف و درك مستقيم بين شما و برخي از
افراد زندگي تان رخ مي دهد .

سنبله

اگر به محل کارتان رفتید رابطه خوبی با همکاران خواهید داشــت.
حتی شــاید به نظر برســد که ذهن هم دیگر را می خوانید .از این
فرصت ها خوب استفاده کنید!

امروز واقع ًا فعال هستید و تمایل دارید کارهای هیجان انگیز و غیر
معمول انجام دهید .به خوبی می توانید خودتان را کنترل کنید اما
شــور درونتان اکنون فعال شده است .به طرز فوق العاده ای برای
فرد جدیدی جذاب می شوید .مراقب باشید.
روابط اجتماعي شــما اين امر را تاكيد مي كند كه شــما در يك
شــراكت و رابطه نزديك چقدر راضي و پر انگيزه هستيد .شكي
نيســت كه در اين لحظه از بودن با ديگــران لذت مي بريد ،ولي
برقراري روح شما ممكن است شما را تشويق كند كه انرژي خود
را به طور پراكنده استفاده كنيد به جاي اين كه خود را وقف چيزي
سازيد.

جدی

امروز شايد مجبور شــويد كه انرژي زيادي صرف انجام كارهاي
روزمره و خانه كنيد .جالب اينجاســت كه اين اص ً
ال براي شما كار
مشكلي نيست .شايد بهتر باشــد كه هر چند وقت يك بار ،يك
زماني را به برنامه ريزي كردن روي كارهايتان اختصاص دهيد.

دلو

هیچ فرصتی را برای مالقات افراد جدید از دست ندهید؛ زیرا شما به
تحریکات و هیجانات بسیاری نیازمندید که هر دوی اینها امشب به
شما پیشنهاد می شــود .به اطرف سفر کنید و برای به دست آوردن
سود در سرمایه گذاری ها شرکت کنید.

حوت

اگر شــما امروز بد خلق شده اید بهتر اســت افکارتان را برای
خودتان نگهدارید .کســانی که حقیقت ًا به شما عالقه مند باشند
شما را کوک نمی کنند .این را شما بدانید.

حال ،شرکت مستقل فلم سازی وارنر رودشاو پروداکشنز که
قسمت تازه فلم را تهیه کرده ،از اقدام خود دفاع کرده است.
مدیران این شــرکت فلم سازی که فلم را با هزینه تولید 60
میلیون دالــری تهیه کرده اند ،می گویند قصد ندارند زمان
اکران عمومی آن را تغییر دهند .در تازه ترین قســمت این
مجموعه علمی تخیلی ،میال جوویچ دوباره در قالب کاراکتر
آلیس بازی می کند و طبق معمول داستان آن ،به مبارزه ای
سخت با دشمنان قدیمی خود می پردازد.

تارزان ،پولیس
بی دست و پا شد

آلکساندر اسکارســگارد بازیگر نقش تارزان تازه سینما ،با
«جنگ برای همه» به ســراغ ژانر کمدی اکشن پولیسی رفته
است.
این فلم که آماده نمایش عمومی است ،برای ماه اکتبر به روی
پرده سینماهای جهان می رود.
نکته جالب در ارتباط با این کمدی اکشن جنایت کارانه ،تولید
بی سروصدای آن دور از چشم رسانه های گروهی است.
تهیه کنندگان فلم درشــرکت فلم سازی سابان فلم ،ترجیح
دادند آن را در سکوت خبری تولید کنند و با این کار ،اشتیاق
برای کسب اطالعات از آن را افزایش دهند.
در عین حال ،آن ها سرمایه گذاری زیادی روی فلم «افسانه
تارزان» بازیگر اصلی فلم خود آلکســاندر اسکارسگارد هم
کرده بودند.
آن ها امیدوار بودند موفقیت مالی این فلم ،نام اسکارسگارد را
در سطح وسیع تری مطرح کرده و به صورت عنصری تبلیغاتی
برای اکشن پولیسی شان درآید.
نسخه تازه ماجراجویی های «تارزان» توانسته موفقیت مالی
خوبی در جدول گیشه نمایش فلم ها در کشورهای دنیا کسب
کند.
به نوشته هالیوود ریپورتر ،اسکارسگارد در «جنگ برای همه»
در نقش پولیسی بی دست و پا ظاهر می شود.
او در کنار یک همکار بی دست و پای دیگر (با بازی مایکل پنا)
باید در سطح وســیعی با یک باند جنایت کار بی رحم مقابله
کنند.
جان مایکل مکدانلد این کمدی اکشــن مســتقل سینمای
انگلستان را براســاس فلم نامه ای ازخودش کارگردانی کرده
است.

دیوید فینچر «جنگ جهانی
زد  »2را کارگردانی می کند

میزان

امروز هر کســی که بسیار پرشــور و حرارت باشد واقع ًا به چشم
شــما می آید و احتماالً خیلی زود جذب آنها شده و به دنبال آنها
خواهید رفت .برنامه ای همراه با کمی ماجراجویی را ترتیب دهید
تا کارهایی را که انجام می دهید را کمی جذاب و جالب ســاخته و
موضوعی برای جستجو در این مسیر داشته باشید.

محســوب میشــود« .مارکوویتس» در حال حاضر به
تدریس نویسندگی خالق در دانشگاه لندن مشغول است.
این دو نویسنده دوشنبه شــب در نمایشگاه بینالمللی
کتاب ادینبورگ جوایز  ۱۰هــزار پوندی خود را دریافت
کردند .از برندگان پیشــین جوایز ادبــی «تیت بلک»
میتوان به «آنجال کارتــر»« ،کورمک مککارتی»« ،ایِن
مکایوان»« ،مارتین ایمیس»« ،دی .اچ .الرنس»« ،آنجال
کارتــر»« ،گراهام گرین» و «کلر تومالین» اشــاره کرد.
برنده بخش نمایشنامهنویســی قدیمیترین جایزه کتاب
انگلستان که از سال  ۲۰۱۳راهاندازی شده نیز هفته آینده
در فستیوال ادینبورگ معرفی میشود.
جوایز «تیت بلک» ســال  ۱۹۱۹توســط «ژانت کوتس»
همســر «جیمز تیت بلک» راهاندازی شــد تا یاد همسر
درگذشــتهاش را گرامی دارد .هر ساله بیش از  ۴۰۰کتاب
و نمایشنامه توســط دانشجویان فارغالتحصیل دانشگاه
ادینبــورگ مورد بررســی قرار میگیرند تــا برندگان
بخشهای مختلف مشخص شوند.
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دومین قســمت اکشــن آینده نگرانه «جنــگ جهانی زد»
کارگردان خود را پیدا کرد .دیوید فینچر برای کارگردانی این
فلم ،پشت دوربین قرار خواهد گرفت.
فینچر که از دوستان براد پیت می باشد ،به دعوت این بازیگر
با این پروژه علمی تخیلی همکاری خواهد کرد.
طی دو سال اخیر چند بار بحث ساخت قسمت دوم فلم مطرح
شــد ،اما هر بار در زمان انتخاب کارگردان آن به بن بســت
رسید.
براد پیت مــی گوید فینچر هم در ســاخت فلم های زامبی
تخصص دارد و هم در خلق دلهره و تنش .دلیل انتخاب او برای
کارگردانی «جنگ جهانی زد» هم همین موضوع بوده است.
به نوشــته ورایتی ،براد پیت در قسمت دوم فلم هم در نقش
اصلی بازی خواهد کرد .او در قالــب کاراکتر گری لین ظاهر
می شود.
در این قسمت از فلم ،او در کنار تالش برای محافظت از جان
خانواده اش ،باید راه هایی برای مقابله با هجوم زامبی ها پیدا
کند.
با این حال ،هنوز خط اصلی داستان قسمت تازه فلم مشخص
نیست و تهیه کنندگانش ،اطالعاتی در باره آن ارائه نداده اند.
تا این جای کار مشخص شــده که کلید فلم برداری «جنگ
جهانی زد  ،»2اوایل ســال  2017در لوکیشــن های شــهر
نیویورک زده می شود.
مدتی قبل در رســانه های گروهی نام خوان آنتونیو بایونای
اســپانیایی زبان ،به عنوان کارگردان احتمالی این فلم مطرح
شده بود.
دیوید فینچر که فلم تحسین شده «هفت» را بازی براد پیت
در کارنامه خود دارد ،از سال  2014و فلم «دختر رفته است»
پشت دوربین قرار نگرفته است.

