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ویدیوی خداحافظی با پل واکر دو میلیارد
بار دیده شد!

بــا وجود این که نزدیک به  ۳ســال از فــوت پل واکر
میگذرد ،اما این بازیگر هنوز مورد توجه اســت و این بار
ویدیویی از پل واکر از رقم بزرگ  ۲میلیارد بار دیده شدن
در یوتیوب عبور کرده است.
ویدیوی آهنگ هیــپ هاپ «دوباره می بینمت» یا «See
 »You Againکه در تجلیل از خاطره پل واکر ســاخته
شد ،از مرز  ۲میلیارد بار بازدید در وبسایت یوتیوب عبور
کرده و رکوردی خیره کننده از خود به جا گذاشته است.
این آهنگ که یکی از آهنگ های فلم «سریع و خشمگین
 »۷بود و در صحنه های پایانی فلم پخش شد ،توسط ویز
خلیفا و چارلی پوت نوشته و ساخته شده است .در خود
ویدیوی آهنگ ،تصاویر مختلفی از واکر و دیگر بازیگران

این مجموعه فلمهای اکشن محبوب نشان داده می شود
و در صحنه آخر فلم ،شــخصیت واکر یعنی برایان او کانر
در حالی دیده میشــود که با شخصیت وین دیزل یعنی
دام تورتو در حال مسابقه دادن است .در نهایت مسیر این
دو از یکدیگر جدا میشود و او کانر زیر نور خورشیدی که
در حال غروب است ،از مســیری دیگر به راه خود ادامه
میدهــد .در حال حاضر این ویدیــو به دومین ویدیوی
تاریخ بدل شده که توانســته چنین تعدادی از بازدیدها
را به خود اختصــاص دهد .ویدیوی اول مخصوص آهنگ
«گانگنام استایل» از  Psyاست که مدتی پیش یک پدیده
در موزیک پاپ دنیا شد و در حال حاضر  ۲.۵میلیارد بار
مشاهده شده است.

«سرزمین الال »
بهترین فلم جشنواره تورنتو کانادا شد

فلم موزیکال «الاللند» ســاخته «دیمین شزل» با بازی
«رایان گاسلینگ» و «اما استون» توانست جایزه «منتخب
مردم» فلم تورنتو کانادا را به دست آورد.
فلم موزیکال «الاللند» به کارگردانی «دیمین شزل» و با
حضور «رایان گاسلینگ» و «اما استون» که اولین نمایش
جهانی خود را در افتتاحیه جشنواره فلم ونیز تجربه کرده
بود ،توانست جایزه «منتخب مردم» جشنواره فلم تورنتو
در کانادا را از آن خود کند.
سومین ساخته «دیمین شزل» با تحسین ویژه منتقدین
سینمایی همراه شده است و در حال حاضر شانس اصلی
کسب گلدن گالب و اسکار امسال محسوب می شود.
(اما استون) در این فلم در نقش یک بازیگر ظاهر شده که
سعی می کند با تمرین و تالش شبانه روزی به صحنه های
بزرگ برسد و در این راه یک نوازنده پیانو با بازی «رایان
گاسلینگ» آشنا شده و همه چیز تحت تاثیر رابطه شان
قرار می گیرد.
پیش از برگزیده شدن در جشــنواره تورنتو «ال ال لند»

واکر در یک تصادف رانندگی دلخراش در سال ۲۰۱۳
و در حالیکه فلم در مراحل فلمبرداری و ســاخت بود
جان خود را از دست داد .موتر پورشهای که واکر سوار
آن بود و توسط دوستش رانده می شد از جاده خارج
شــد و به یک تیر چراغ برق برخــورد کرد .برادران
ایــن بازیگر یعنی کیلب و کودی بعضی از صحنه های
پایانی فلم که در زمان مرگ او هنوز فلمبرداری نشده
بودند را کامل کردند تا فلم هفتم از مجموعه «سریع و
خشمگین» بتواند راهی پردههای سینما شود.
خود وین دیزل هم به یاد دوست از دست رفتهاش تا
به حال چند بار در مراسم های مختلف این آهنگ را
خوانده است .دیزل که در کنار پل واکر دو نقش اصلی
مجموعه فلمهای «سریع و خشمگین»را بازی کردند،
به عنوان دو چهره اصلی فلم شــناخته می شدند و
دوستی این دو آنقدر عمیق بود که دیزل به یاد دوست
فقیدش اسم دخترش را پائولین گذاشت و اعالم کرد
با این کار قصد داشــته تا یاد او را به عنوان بخشی از
خانواد ه و بخشی از دنیایش زنده نگه دارد.
درهر حال آهنگ «دوبــاره میبینمت» هنوز هم به
شدت محبوب اســت و در ماه اپریل توانست یکی از
رکوردهای اسپاتیفای را بشکند« .دوباره می بینمت»
در آوریل در تنها یک روز بیش از  ۴.۲میلیون بار و در
یک هفته بیش از  ۱۲.۹میلیون بار استریم شد.
فروش بیش از یک میلیارد و  ۵۰۰میلیون دالری فلم
هفتم مجموعه «سریع و خشمگین» در دنیا آن را به
چهارمین فلم پرفروش جهان در همه تاریخ ســینما
بدل کــرد و پیش از «هری پاتر و قدیســان مرگبار:
قسمت دوم» قرار گرفت که در مجموع  ۱.۳۴میلیارد
دالر فروش کرده است.

در جشنواره فلم ونیز افتتاح شــد و توانست نگاه اکثر
منتقدین را جلب خود کند« .اما اســتون» برای بازی در
این فلم بود که جایزه بهتریــن بازیگر زن ونیز را از آن
خود نمود.
کارگردان «ال ال لند» نشــان داده که نیروی تازه نفس و
مســتعدی برای سینمای مســتقل امریکا محسوب می
شــود .وی سال گذشته نی با فلم «شــاق» که داستان
موسیقیایی یک نوازنده درام را روایت می کرد در اسکار
نامزد بسیاری از بخش ها شد و حتی بازیگر مکمل مرد را
نیز از آن «جی کی سیمونز» نمود.
کســب جایزه «منتخب مردم» یا همــان بهترین فلم از
نگاه مخاطبان جشــنواره فلم تورنتو همــواره یکی از
شاخصهای پیشبینی برای درخشــش در فصل جوایز
سینمایی هالیوود است و تاکنون فلمهایی چون «میلیونر
زاغهنشین»« ،سخنرانی پادشاه» و «دوازده سال بردگی»
که این جایزه را کسب کرده بودند ،در نهایت جایزه اسکار
بهترین فلم را به خود اختصاص دادند.

آخرین آمار فروش فلمها در گیشه سینمای جهان

با وجود رقابت شــدید و تنگاتنگ ،فلم «کثافت»
( )Sullyســاخته «کلینــت ایســتوود» (clint
 )eastwoodبا بازی درخشان «تام هَنکس» (Tom
«چلســی ســال ِنبِرگِر»
 )Hanksدر نقش خلبان ِ
( )Chesley Sullenbergerتوانست برای دومین
هفته متوالی در صدر پرفروش ترین فلم های هفته
باکس آفیس قرار بگیرد.
فروش  ۲۲میلیون دالری این فلم در هفته گذشــته
همه را به یاد موفقیت اثر سال  ۲۰۱۴ایستوود یعنی
«تک تیرانــداز آمریکایی» ()American Sniper
انداخته اســت .آقای هنکس نیز به خاطر عملکرد
فوق العاده اش احتماال بار دیگر برای جایزه بهترین
بازیگر کاندید خواهد شد.
فلم های تازه واردی مانند «اسنودِن» (،)Snowden
«فرزند بریجِ ت جونز» ()Bridget Jones’s Baby
و «جادوگر بلِیر» ( )Blair Witchتوانســته اند در
ابتدای اکران فروش خوبی را تجربه کنند ،زیرا بیشتر

تماشاگران به موضوع آن ها اشراف دارند.
فلم «جادوگر بلِیر» که بر اســاس اثر قدیمی «پروژه
جادوگر بلِیر» ( )۱۹۹۹ساخته شده ،توانسته با فروش
 ۹.۷میلیون دالری جایگاه دوم را به خود اختصاص
دهد .با توجه به اکران در  ۳۰۰۰ســینما ،رقم اعالم
شــده به هیچ وجه راضی کننده نیست ،اما پروژه
مذکور توانســته بودجه  ۵میلیون دالری فلم را باز
گرداند« .فرزند بریجت جونز» نیــز با بازی «رینِی
ِزل ِوگِــر» ( )Renée Zellwegerتوانســته فروش
 ۸.۲میلیون دالری را تجربه کند و در جایگاه ســوم
قرار بگیرد .فلم «اســنودِن» ساخته «اُلی ِور استون»
( )Snowdenنیــز  ۸میلیون دالر فروخته اســت
و در جایگاه چهارم قرار گرفتــه .با توجه به اکران
ِ
«هفت باشکوه» (The Magnificent
آثاری مانند
 )Sevenو انمیشــن «لک لک ها» ( )Storksطی
هفته آینده ،احتماال باکس آفیس روزهای موفقی را
پیش روی خود خواهد داشت.
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منشور ـ نشــر ـ ناشر ـ
نشرات ـ تن ـ نرم ـ نور ـ
روان ـ نو ـ نمو ـ من ـ نوا ـ
نوار ـ انوش ـ منور ـ مانور
ـ امن ـ نما ـ نام ـ نامور ـ
نوت ـ شن ـ منار ـ تمنا ـ
متن ـ تنور ـ نوش ـ شنا ـ
شناور ـ شان.

2510

 بازی با کلمات

2422

آذرـ اکتشافات ـ بتکده ـ پارک ـ تحمیل ـ ثاقب ـ جویا ـ چابکدست ـ حیله گر
ـ خیاالتی ـ دل آسا ـ ذوزنقه ـ رضایت ـ زانو ـ ژولیدن ـ سربلند ـ شکافتن ـ
صنوبر ـ ضریب ـ طواف ـ ظرافت ـ عقوبت ـ غیاث ـ فریادرس ـ قصیده ـ کثرت
ـ گوسفند ـ الغر ـ مغایرت ـ نفس ـ واژگان ـ هدیه ـ یلدا.
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جواب هدف

مجموعه فلم اکشــن و ضد جاسوســی جیمزباند ،برای
بیست و پنجمین قســمت خود به دنبال سوزان بیر فلم
ساز دنمارکی است.
تهیه کنندگان این مجموعه فلم قدیمی و پرفروش از این
خانم فلم ساز دعوت به همکاری کرده اند.
سوزان بیر که ابتدا به تکذیب این خبر پرداخت ،حاال آن
را تائید و از موافقت مشــروط خود برای کارگردانی فلم
صحبت می کند.
به گفته بیر «،باعث افتخار اســت و بسیار خوشحال می
شوم که یکی از قســمت های مجموعه فلم جیمزباند را
کارگردانی کنم .همیشه دوســت داشتم کارگردان یک
اکشن دلهره آور بزرگ باشم».
اما شرط او برای این همکاری« ،یک فلم نامه خوب و قوی

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

2187

جیمزباند به دنبال کارگردان خانم
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میزان

حمل

بايد تصميمات عاقالنهای بگيريد .فرصتي اســت تا از معاشــرت با
ديگران پند بگيريد.

ثور

استعدادهای زیادی دارید اما این اســتعدادها برای شکوفایی نیاز
به تشــویق دارند .فکر نکنید باید تنهایی کارهــا را انجام دهید.
موفقیتها در صورتی به دســت میآیند که اجــازه دهید دیگران
راهنماییتان کنند و بدانید که تنهایی به هیچ جایی نمیرسید.

جوزا

شانس معموالً به شــكلهاي مختلف و مبدل به سراغ شما مي آيد
و شايد شــبيه به دردسر ظاهر شود .ســعي كنيد حتم ًا از اتفاقات
غيرمنتظره استفاده كنيد؛ زيرا هر چيزي كه غير منتظره باشد تأثير
مثبتتري در زندگي شما خواهد داشت.

سرطان

ایده آلیست بودن جزء نام شماست و مطمئن باشید امروز دنیا را از
پنجرهای زیبا میبینید .بهترینهای هر چیز و هر کس را می بینید
و در این زمینه موفقید.

عقرب

ستارگان احســاس رضایت و تعادل را برایتان فراهم میکنند.
دیگران به نظرات فوقالعاده شــما اهمیت میدهند و همه چیز در
حال تغییر است .سعی کنید بیش از حد کار نکنید ،و به احتیاجات
بدنتان نیز توجه کنید و به موقع استراحت کنید.

قوس

درباره ارتباطتان خيلي مطمئنتريد و تصوير بســيار واضح تري
از اين كــه از اين ارتباطات چه انتظاري داريد خواهيد داشــت،
مدتي اســت كه موفقيت كامل داشــتهايد و يا با شكست بزرگ
روبرو شدهايد ولي حاال آمادهايد كه به يك شراكت خاص شروع
جديدي بدهيد .اين نيازمند بده بســتان از هر دو طرف است ولي
حاال شما خواهان  50درصد مايه گذاشتن از طرف خودتان هستيد
و تشخيص مي دهيد كه مصالحه عالمت قدرت است و نه ضعف.

همســرتان کمی مظنون است ،بنابراین بهتر اســت عالقه تان را
بیشتر نشان دهید .اگر چیزی برای پنهان کردن ندارید میبینید که
همسرتان علت رفتار عجیباش را برایتان عنوان میکند.

جدی

امروز در برخورد با همســر يا فرد مورد عالقهتان بسيار شگفتزده
خواهيد شــد .ممكن است يكي از شــما بخواهد كه روي عقيده و
يا پــروژهاي كار كند ،در حالي كه نفر ديگــر اص ً
ال چنين چيزي را
نميخواهد .اين منجر به تضاد و بحث زيادي بين شــما خواهد شد.
اين طور كه معلوم است در حال حاضر ،حل كردن اختالفات از طريق
محبت غير ممكن است.

دلو

اسد

سنبله

بســیار مراقب سالمتی خود هســتید و امروز باید مراقب خودتان
باشید؛ زیرا مانند همیشه پرانرژی نیستید .بهتر است غذای مقوی
بخورید و خوب استراحت کنید .اگر در محل کار زیاد فعالیت کرده
اید در خانه خوب استراحت کنید.

امروز همه در كنار شــما هستند؛ زيرا در حال درخشش هستيد.
هر نوع مشــاجره و بحثي كه پيش آمده است ،برطرف مي شود.
از اين كه صورتهاي جديدي را مالقات كنيد ،خيلي خوشــحال
ميشويد و فرصتها نزديكتر از آن هستند كه تصور ميكنيد.
موضوعی که زمانی به نظر شما ایده خوبی بود اکنون جذابیت کمتری
پیدا میکند .پیش از آنکه کام ً
ال نظرتــان را عوض کنید از خودتان
بپرسید که آیا لجباز و خودسرانه عمل نمیکنید؟!

حوت

ستارگان یک نمایش عاشــقانه باالی نمودار روزهای آینده شما
دارند که اگر در جستجوی ماجراهای عاشقانه هستید این تابش
شگفت آوری می شود.
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شاه را در خانه  C 3حرکت دهید.
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با شخصیت بردازی مقبول و قابل دفاع» اعالم شده است.
به نوشــته امپایر آنالین ،باربارا بروســولی تهیه کننده
اصلی مجموعه فلــم جیمزباند ،اصرار دارد که بیر وظیفه
کارگردانی بیست و قسمت آن را به عهده بگیرد.
ســوزان بیر چند ســال قبل برای درام اجتماعی «برای
فردای بهتر» موفق به دریافت جایزه اســکار بهترین فلم
خارجی سال شد.
اگر جیمزباند تازه به کارگردانی بیر جلوی دوربین برود،
او اولین خانم فلم سازی اســت که به انجام این کار می
پردازد.
سام مندس انگلیســی تبار پس از کارگردانی دو قسمت
آخر مجموعه فلم جیمزباند ،اعالم کرد پشــت دوربین
قسمت های بعدی آن قرار نخواهد گرفت.

خبر رسانی جنجالی
وین دیزل

ابرقهرمانان اکشــن «نگهبانان کهکشان» ،در فلم «آونجرز/
انتقام گیران بازی و حضور دارند!
وین دیزل که با پروژه نگهبانان کهکشان همکاری دارد ،این
موضوع محرمانه را فاش کرده است.
این قهرمان اکشــن مجموعه فلم «ســریع و آتشــی» ،در
اینستاگرام خود خبر از حضور کاراکترهای نگهبانان کهکشان
در آونجرز تازه سینما داده است.
البته دیزل هیچ توضیحی در باره نوع حضور همکاران این فلم
خود ،در اکشن ابرقهرمانانه آونجرز نداده است.
با وجود این ،اعالم این خبر جنجالی توسط وین دیزل سروصدا
و جنجال زیادی در رسانه های گروهی و سینما دوستان به راه
انداخته است.
تهیه کنندگان قســمت تازه آونجرز در کمپانی والت دیزنی
و شرکت فلم ســازی مارول ،هنوز در این رابطه اظهار نظری
نکرده اند .تحلیل گران سینمایی می گویند ادغام کاراکترهای
نگهبانان کهکشــان در ماجراجویی های کمیک اســتریپی
ابرقهرمانان آونجرز ،باعث خلق اثری غیرمتعارف و جنجالی
خواهد شد .به نوشــته ورایتی ،در نگهبانان کهکشان چند
کاراکتر با قدرت های بسیار باال ،به مقابله با موجودات شرور
داستان فلم می پردازند .وین دیزل در این فلم صدای خود را
به کاراکتری قرض می دهد ،که یک درخت کهنسال متحرک
و پرحرف است .در مجموعه فلم آونجرز ابرقهرمانان معروف
شــرکت مارول ،در کنار هم قرار می گیرند تا با یک دشمن
مشترک مبارزه کنند.

رابرت دنیرو در نقش پاپ
مقدس ظاهر میشود
تشابه با فلم اسپیلبرگ

رابرت دنیرو بازی در نقــش پاپی از قرن نوزدهم در ایتالیا را
پذیرفته است.
به نقل از آسوشیتدپرس ،رابرت دنیرو بازی در فلمی را پذیرفته
اســت که موضوع آن مشــابه فلم بعدی استیون اسپیلبرگ
است .در حالی که اســپیلبرگ قرار است فلم آدمربایی یک
پسر بچه  ۶ســاله را روایت کند که تحویل کلیسای کاتولیک
میشــود ،رابرت دنیرو نیز قرار است در فلمی دیگر با همین
موضوع در نقش پاپی از قرن نوزدهم جلوی دوربین برود.
در فلم اســپیلبرگ ،مارک رایلنس در نقش پاپ پیوس بازی
میکند و فلم داســتان ربوده شدن ادگاردو مورتارا را روایت
میکند که ســال  ۱۸۵۷در بولونیای ایتالیا توسط پولیس از
والدین یهودیاش ربوده میشــود و بــه عنوان کاتولیک در
کلیسایی که تحت حمایت پاپا پیوس نهم است ،بزرگ میشود.
پاپا پیوس نهم با درخواســت مورتارا برای بازگشت به خانه
مخالفت میکند و وی در نهایت یک کشیش میشود.
اسپیلرگ پیشتر اعالم کرده بود این فلم را با همکاری کمپانی
واینستاین یکی از غولهای هالیوودی به عنوان تهیه کننده
جلوی دوربین میبرد ،اما قرارداد آنها اپریل امســال لغو شد
و واینســتاین که اخیرا اعالم کرده بــود این فلم را خودش
میســازد ،اکنون قصد دارد این فلم را با بازی ابرت دنیرو در
نقش پاپ پیوس نهم بــه کارگردانی بالتازار کورماکور جلوی
دروبین ببرد .این کارگردان چندی پیش فلم «اورســت» را با
حضور شــماری از بازیگران مطرح از جمله جیک جیلنهال
ســاخته بود .فلمی که واینســتاین تولیدکننده آن است بر
مبنای رمانی دربــاره پرونده مورتارا با عنــوان «آرمربایی
ادگاردو مورتارا» نوشته شده در ســال  ۱۹۹۷توسط دیوید
کرتسر ساخته خواهد شــد .فلمنامه اقتباسی از این رمان را
جرمی براک مینویسد که نویسنده فلمنامه «آخرین پادشاه
اسکاتلند» هم بود.

