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شروع موفق «دیوار بزرگ چین» در سینمای هالیوود

« ِلگو بتمن» همچنان در صدر فروش

جدول فروش ســینمای هالیوود (باکس آفیس) با اعالم
صدرنشینی مجدد انیمیشن پرفروش «ل ِگو بتمن» منتشر
شد.
بر اساس این جدول فیلم های «ل ِگو بتمن»« ،پنجاه طیف
تاریکتر»« ،دیوار بزرگ چین»« ،جان ویک  »2و «اولین
جنگ» رتبه های اول تا پنجم جدول را در دست دارند.
دو فیلم «دیوار بزرگ چیــن» و «اولین جنگ» از جمله
آثاری هســتند که این هفته اولین تجربه اکران خود در
امریکا را پشت سر می گذارند.
از نکات مهم باکس آفیس این هفته می توان به ســقوط
چهار پله ای فیلم «شــکاف» اشاره کرد که تا هفته های
متمادی صدرنشین هالیوود معرفی می شد.
ل ِگو بتمن
«لگو بتمن» به کارگردانی «کریس مک کی» دومین هفته
از اکران خود را نیز با فروش فوق العاده  42.5میلیون دالر
به پایان رساند تا با فروش کلی  107میلیون دالر طی دو
هفته صدر نشین باکس آفیس باشد.
انیمیشــن «لگو بتمن» با صداپیشگی ویل آرنت (Will
 )Arnettســال آینده به کانون توجه باز خواهد گشت.
این انیمیشــن که در توصیفاش گفته شده « 90دقیقه
ایستراگ» است ،قرار شده به تمامی نسخههای شوالیه
تاریکی ،ادای دین بزرگی داشته باشد.
رالف فینیس در نقش «آلفرد پنی و ٍرث» ،روزاریو داوسون
در نقش «بت گرل» ،مایکل ســرا در نقش «رابین» ،زک
گالیفیاناکیس در نقش «جوکــر» و ماریا کری در نقش
شهردار شــهر «گاتم» در این فیلم صداپیشگی ها را بر
عهده خواهند داشت.
ویل آرنت و مایکل ســرا که قبال در سریالی با یکدیگر
همکاری داشتهاند ،انتظار میرود بتوانند رابطه بین بروس
و دیک گریســون را به خوبی از کار دربیاورند .خوب در
آمدن رابطه این دو شــخصیت ،میتواند یکی از عناصر
اساسی در کیفیت کلی فیلم قلمداد شود.
پنجاه طیف تاریک تر
این فیلم نیز از جمله آثاری بــود که در دومین هفته از
اکران جایگاه هفته اول را تثبیت کرده و با فروشی معادل
 23.3میلیون دالر رتبه دوم را از آن خود کرد.
«پنجاه طیف تاریکتر» فیلمی عاشــقانه به کارگردانی
«جیمز فولی» و نویســندگی «نیال لئونارد» است ،که بر
اساس رمانی به همین نام نوشته «ای .ال .جیمز» ساخته
شده است و دنبالهای بر فیلم «پنجاه طیف خاکستری» در
سال  2015به شمار میرود.
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«داکوتا جانسون» و «جیمی درنان» یکبار دیگر به ایفای
نقشهای «آناستازیا استیل» و «کریستین گری» در این
فیلم پرداختهاند.
دیوار بزرگ
این فیلم به عنوان ســرمایه گذاری آسیایی در سینمای
هالیوود تجربه موفقی را با رتبه ســوم باکس آفیس در
هفته اول اکران پشت سر گذاشته است.
دیوار بزگر چین فیلمی حماسی تاریخی و علمی–تخیلی
به کارگردانی «ژانگ ییمو» و نویسندگی «تونی گیلروی»،
«دوگ میرو» و «کارلو برنارد» است.
فیلمی که «مت دیمون»« ،پدرو پاسکال»« ،ویلم دفو»،
«لو هان» و «اندی الو» در آن به ایفای نقش می پردازند.
این محصول کمپنی یونیورســال و گروه فیلم چین ،در
اولین هفته از اکران توانست با  21.7میلیون دالر فروش
در رتبه سوم بایستد.
جان ویک 2
فیلم ســینمایی «جان ویک  »2بــه کارگردانی «چاد
استاهلســکی» دومین هفته از اکــران خود را یک پله
سقوط و قرارگیری در جایگاه چهارم به پایان رساند.
جان ویــک  2در دومین هفته از اکران  19.1میلیون دالر
فروش را برای خود ثبت کرده و در کل  61.3میلیون دالر
فروخته است.
یــک آدم کش حرفهای به نام جان ویک (کیانو ریوز) که
پس از مرگ همسرش از شــغل آدم کشی بیرون آمده
است ،پس از حمله به منزلش و سرقت ماشین و کشتن
سگ خانگی و تنها یادگار همسرش توسط یوزف (آلفی
آلن) ،پســر ویگو تاراســوو (مایکل نیکویست) یکی از
سردستههای مافیای روس دوباره دست به اسلحه میبرد.
فیلمنامه این اثر را «دریک کولستاد» به نگارش در آورده
و کارگردانی آن را «چاد استاهلســکی» بر عهده دارد.
اولین تصاویر از این فیلم امروز از سوی تولید کنندگان
آن منتشر شده است.
در این فیلم بازیگرانی همچون کیانو ریوز ،کامن ،بریجیت
مویناهان ،ایان مکشــین و جان لگویزمائو ایفای نقش
میکنند.
فیلم های «اولین جنگ» بــا  14.5میلیون دالر «چهره
های گمنام» با  8.7میلیون دالر»،شکاف» با  8.3میلیون
دالر« ،هدف سگ» با  7.4میلیون دالر« ،الال لند» با 5.4
میلیون دالر و «شــیر» با  5.2میلیون دالر در رتبه های
پنجم تا دهم جدول فروش سینمای هالیوود قرار گرفته
اند.
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اندرو گارفیلد ۳۳ ،ساله
نامزدی به خاطر فیلم «هکسا ریج»
شخصیت در فیلم :نقش یک پزشــک ارتش آمریکا در
جریان جنگ جهانی دوم را بــازی میکند .او اولین فرد
از مخالفان جنگ اســت که به خاطر فداکاریهایش در

ویگو مورتنسن ۵۸ ،ساله

ســاختههایی چون «دارو دسته نیویورکیها»« ،فهرست
شیندلر» و «مانیبال» را بر عهده داشته است ،مسئولیت
نوشــتن فیلمنامه «مرد ایرلندی» را نیز بر عهده دارد و
داســتان فیلم نیز درباره یک تبهــکار مافیایی به نام
«فرانک شــیرن» اســت که با اقتباس از کتاب «شنیدم
خانهها را رنگ زدی» نوشــته «چارلز براندت» ســاخته
میشود و به پشت پرده قتل مرموز «جیمی هوفا» رئیس
اتحادیه کارگران آمریکا میپردازد.
«مرد ایرلندی» پروژه ســینمایی اسکورســیزی پس از
فیلم جدید «مارتین اسکورســیزی» به «سکوت» است
که از تاریخ  ۲۰جنوری به صورت گسترده توسط کمپنی
«پارامونت» اکران شده اما تاکنون به فروش ناامیدکنندهای
داشته است .و داستان این فیلم بر اساس رویدادی واقعی
و درباره یک ُمبلغ آئین مسیحیت (لیام نیسون) در قرن
هفدهم با بازی اســت که به ژاپن سفر میکند و در آنجا

کمپنی «نتفیلیکس» حق جهانــی فیلم «مرد ایرلندی»
پــروژه جدید ســینمایی «مارتین اسکورســیزی» را
خریداری کرد.
به نقل از ورایتی ،فیلم «مرد ایرلندی» پروژه ســینمایی
که «مارتین اسکورسیزی» سالهاست قصد ساخت آن را
دارد ،نهمین همکاری «اسکورســیزی» و «رابرت دنیرو»
اســت که «آل پاچینو» و «جو پشــی» ،دیگر بازیگران
سرشناس آن خواهند بود.
اولین همکاری «اسکورسیزی» و «دنیرو» در سال ۱۹۷۳
و در فیلــم «خیابانهای پائین شــهر» رقم خورد و پس
از آن این دو در فیلمهای «راننده تاکســی»« ،نیویورک
نیویورک»« ،گاو خشــمکین»« ،سلطان کمدی»« ،رفقای
خوب»« ،تنگه وحشت» و «کازینو» به همکاری خود ادامه
دادند.
«اســتیو زایلیان» که پیــش از این نــگارش فیلمنامه
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 بازی با کلمات
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جواب سودوکو شماره
2835

2243
2635

د

ا

ه

ر

ف

ی

ن

ا

د

ع

م

ش

و

ع

ا

ش

ق

ا

ن

ه

غ

ت

ل

ی

ج

ط

و

ر

خ

م

ه

ت

ذ

ا

ا

ع

و

گ

ج

آ

ض

ب

ص

ل

ه

س

ی

ک

ص

ح

پ

ر

ت

و

ت

ن

ا

ی

ظ

س

ح

چ

ب

خ

ی

ش

ا

ا

ر

ژ

ر

ت

ا

ث

ا

ب

ت

ق

گ

ت

ی

ز

ی

ی

ب

ن

ت

ر

م

ی

س

ا

ن

ح

ف

ن

ه

ذ

ژ

ح

ه

ک

س

د

ه

غ

آ

ا

ه

ر

ا

ق

ا

ج

ه

ن

م

ا

د

ح

ق

ظ

ی

خ

ض

د

و

ه

ج

د

ه

و

ث

گ

آ

ط

ل

ز

غ

گ

ی

ت

ا

ر

میزان

حمل

پول زيادي را براي خانه خرج ميكنيد .اگر حوصلهتان سر برود يكي
از نزديكان شما را شــاد ميكند .بهتر است از پولهايتان استفاده
كنيد و سرمايه گذاري كنيد.

ثور

اگر چه شخصی با شما کام ً
ال متفاوت به نظر می رسد ولی این بدان
معنا نیست که شما نتوانید در مواردی با آنها به توافق برسید پس
ســختی این که با آنها وارد بحث شوید را قبول کنید .این ممکن
است آغاز یک رابطه خوب باشد که شما چیزهایی زیادی را از هم
میآموزید.

عقرب

در حال حاضر مسایل مالیتان وضعیت ثابتی ندارد .باید به خودتان
فرصت بدهید تا از طریق سرمایه گذاری و وضعیت مالیتان را مجددا ً
درست کنید .اگر امشب پول خرج کنید ،مطمئن باشید که پشیمان
میشوید میتوانید بدون اینکه پول خرج کنید تفریح کنید.

امروز یکی از آن روز های است که باید قبل از حرف زدن حتم ًا فکر
کنید .مراقب باشید زیرا افرادی هستند که بدون فکر دهانشان را
باز میکنند .اما به خاطر این کار با آنها دعوا نکنید .اگر به آنها اجاز
به دهید حرفشان را بزنند احساس بهتری پیدا میکنید.

ديگران شــما را به خاطر چيزي كه هستيد تحسين ميكنند نه به
خاطر كســي كه سعي ميكنيد باشــيد .تنها راه يافتن خوشبختي
واقعي ،اين است كه با خودتان صادق باشيد و اجازه ندهيد ديگران
از شما سوء استفاده كنند .تا جايي كه ميتوانيد مسایل بيارزش را
از زندگيتان خارج كنيد.

ديگران را ببخشيد اگر فكر ميكنيد كه امروز شما روي اين سياره
زندگي نميكنيد ،چون كام ً
ال غــرق در كاري كه انجام ميدهيد
شــدهايد .هر آنچه الزمهاش فكر خالق تصميمگيري سريع است
شما را بسيار با نشاط ميكند و شما قادريد ساعتهاي طوالني و
خسته كنندهاي را كار كنيد بدون اينكه خم به ابرو بياوريد.

جوزا

سرطان

مشکلی که فکر میکردید ،از بین رفته است ،اکنون دوباره خودش
را نشان میدهد .شاید به این خاطر که نظرتان را به طور واضح بیان
نکردهاید .بنابراین بار دیگــر فرصت دارید تا آن را به خوبی عنوان
کنید.

اسد

امروز شما بسيار مشــتاقيد كه كمي تفريح كنيد ،چرا كه بازيگوش
شدهايد! شما ميخواهيد كه همبازي داشته باشيد كه به شما كمك
كند تا بتوانيد خودمانيتــر رفتار كنيد .امروز روز خوبي براي بودن
با بچه هاست .چرا كه روحيه باالي آنها به شما نيز سرايت ميكند.

سنبله

اگر رژیم غذایی گرفتهاید ،مراقب باشــید؛ زیرا درحال حاضر اراده
قوی ندارید .برای اینکه آرامش داشــته باشید به غذا رو میآورید.
باید کمی سخت گیری کنید.

قوس

جدی

امــروز يار جذاب خود را پيدا ميكنید .امروز جذب اين عشــق
ال متفاوت از هر روز مي باشد .شما ميدانيد
ميشــويد چون كام ً
كه قدرتمندترين قســمت عشق عقل اســت و جذب ايده هاي
آن ميشــويد .شايد اين فرد ،عشق زندگيتان نباشد ،اما زياد به
دوردستها و آينده فكر نكنيد.

دلو

امروز روز احساسات هیجان انگیز اســت و تمایل دارید در چنین
فعالیتهایی شرکت کنید .هر چیز کســالتآور و خسته کننده را
فراموش کنید .دوست دارید پر بگشایید و مکانهای جدید را کشف
کنید.

حوت

نامزدی به خاطر فیلم «کاپیتان فنتستیک»
شخصیت در فیلم :یک پدر هیپی مسلک که فرزندانش را
در خانهای دور افتاده و به دور از دردسرهای زندگی مدرن
بزرگ کرده است.
سابقه در اســکار :نامزدی بهترین بازیگر مرد نقش اصلی
در سال  ۲۰۰۸به خاطر فیلم «وعده های شرقی».
نظر منتقدان»:این فیلم حقیقتا مختص مورتنسن است که
شخصیت متکبر و بی حوصله ولی در عین حال مهربان،
دوست داشــتنی و گرم قهرمان داستان را به خوبی ارائه
میدهد .او گردن کلفت ولی در عین حال پدری بســیار
مهربــان ،بیــوه ای داغدار و مدافع سرســخت آخرین
آرزوهای همسر فقیدش است .ویگو مورتنسن تمامی این
ظرایف را با وقار و مهارت نشان میدهد( ».د رپ)

دنزل واشنگتن ۶۲ ،ساله
نامزدی به خاطر فیلم  :حصار
شخصیت در فیلم :تروی مکســون ،کارگر اداره نظافت
و بازیکن حرفهای ســابق بیسبال که در شهر پیتزبورگ
زندگی میکند.
سابقه در اســکار :برنده جایزه بهترین بازیگر مرد نقش
مکمل در سال  ۱۹۹۰برای فیلم «افتخار» و جایزه بهترین
بازیگــر مرد نقش اصلی در ســال  ۲۰۰۲برای فیلم «روز
تعلیم» .نامزدی بهترین بازیگر نقش مکمل در سال ۱۹۸۸
برای فیلم «آزادی را فریاد کن» و سه بار نامزدی بهترین
بازیگر مرد نقش اصلی در سال  ۱۹۹۳برای فیلم «مالکوم
ایکس» ،در ســال  ۲۰۰۰برای فیلم «هاریکان» و در سال
 ۲۰۱۲برای فیلم «پرواز».
نظــر منتقدان»:هر چند کارگردانی دنزل واشــنگتن را
نمیتوان ستود ولی بازیگری او هیچگاه مثل این فیلم بی
امان و نیرومند نبوده است( ».سینما بلند) (بی بی سی)

«مرد ایرلندی» اسکورسیزی فروخته شد

آتشــگاه ـ احمقان ـ بتخانه ـ پرتو ـ تصویب ـ ثابت ـ جنسیت ـ چاره جو
ـ حیاتبخش ـ خاکســتری ـ دامنه ـ ذلــت ـ روحانیت ـ زنده دل ـ ژاله ـ
ســرزنده ـ شمعدانی ـ صحابه ـ ضرب ـ طیره ـ ظریف ـ عاشقانه ـ غزل ـ
فرهاد ـ قاره ـ کیسه ـ گیتار ـ لذت ـ مخروط ـ نهال ـ وجود ـ هجده ـ یاسا.

 جواب بازی با اعداد

کالن ـ کالم ـ کام ـ کل ـ
تکان ـ نکته ـ تک ـ مکه
ـ کان ـ کتان ـ تکه ـ مکان
ـ نمــک ـ کمان ـ ملک ـ
مالک ـ کامه ـ ناک ـ ملکه
ـ نکات ـ کمال.

رایان گاسلینگ ۳۶ ،ساله
نامزدی به خاطر فیلم «عالم هپروت»
شخصیت در فیلم :سباستین وایلدر ،نوازنده پیانوی جاز
که به دنبال تحقق آرزوهایش در هالیوود است.
سابقه در اســکار :نامزدی بهترین بازیگر مرد نقش اصلی
در سال  ۲۰۰۷به خاطر فیلم «هاف نلسون»
نظر منتقدان»:بازیگری رایان گاسلینگ متین و خالصانه
اســت .ولی او در عین حال شوخ و در حد جذابی زیرک
اســت .عالوه بر این قطعات پیانو در طــول فیلم و در
موسیقی متن را خودش مینوازد که به نظرم خارقالعاده
است( ».وال استریت جورنال)

کلمات زیر را در جدول پیدا کنید و دور آن خط بکشید

د
2311

جبهههــای نبرد و حتی بدون شــلیک یک گلوله مدال
افتخار آمریکا را دریافت میکند.
سابقه در اسکار :هیچگاه نامزد نشده است.
نظر منتقدان»:او در این فیلم زمینه مناسبی برای نشان
دادن اســتعدادش پیدا کرده است .داستان فیلم ایجاب
میکند که نقــش جوان خوش قلبی اهــل ویرجینیا را
بازی کند که عاشــق یک پرستار مهربان میشود ولی در
عین حال به خاطر ارزشها و اعتقاداتش از هیچ تالش و
فداکاری دریغ نمیکند ( ».مجله وینتی فیر)

کیسی افلک ۴۱،ساله
نامزدی به خاطر فیلم»:منچستر بای د سی»
شخصیت در فیلم :نقش کارگر فصلی ساکن حومه بوستون
به نام لی چندلر را بازی میکند که گذشته دردناکی دارد
و یکباره زندگی بار مسئولیت های بیشتری را بردوش او
میاندازد.
سابقه در اسکار :نامزدی بهترین بازیگر مرد نقش مکمل
در سال  ۲۰۰۸به خاطر فیلم «ترور جسی جیمز به دست
رابرت فورد بزدل».
نظر منتقدان« :لی چندلر در پوســتهای که به دور خود
ساخته و با چشــمانی مواظب به دنیای خارج مینگرد.
به زحمت هــر روز از خواب برمیخیــزد و با تقال و بی
میلی کارهایش را انجام میدهد .کیسی افلک با توانایی
بازیگری که سابقا آنرا نشــان داده این نقش پیچیده را
بازی میکند و حتی توانایی و اســتعداد بیشتری نشان
میدهد(».روزنامه دیلی تلگراف)

 بازی با اعداد

حروف زیــر را ترکیب
نمــوده و کلماتــی را
بســازید کــه در آنها
الزام ًا حرف وسط جدول
وجود داشته باشد.
 5 کلمه :خوب
 10 کلمه :متوسط
 15 کلمه :عالی

جواب هدف

اسکار  :۲۰۱۷نامزدهای بهترین بازیگر نقش اصلی مرد

شــگفت زده نشوید اگر شما توجهات بســیاری را به جلب می
کنید گاهی تغییرات درونی از آن چه که فکر میکنیم بیشترند.
هنگامی که آینده را مجسم می کنید تابشی پر هیجان دارید.
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نوبت مهره های سفید است ،شما باید با
دو حرکت مهره سیاه را مات کنید.
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قلعه را در خانه  D 8حرکت دهید.
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مجبور میشود دین مســیحیت را تکذیب کند و از آن
روی برگرداند .دو کشیش جوانتر با بازی «آدام درایور»
و «آندرو گارفیلد» که بــرای نجات این مبلغ راهی ژاپن
میشوند نیز به سرنوشتی مشابه دچار میشوند.

«تام هنکس»
در قامت داستاننویس

«تام هنکس» بازیگر سرشــناس هالیوودی مجموعه داستان
کوتاهی را با موضوعی غیرمعمول ،به عنوان اولین کتاب خود
روانه بازار میکند.
«گاردین» نوشت :بســیاری از بازیگران طی سالهای اخیر
در حوزه نویســندگی شــانس خود را امتحــان کردهاند و
کتابهایشان حداقل در زمینه فروش ،آثار موفقی محسوب
میشوند .اینبار نوبت به «تام هنکس» ستاره فیلم «فارست
گامپ» رســیده که قرار اســت به زودی مجموعهای از ۱۷
داستان کوتاه را به عنوان اولین کتاب خود منتشر کند.
تمام این داستانها با تم عالقه شدید او به دستگاه تایپ نوشته
شدهاند« .هنکس»  ۶۰ساله نام کتاب خود را «Uncommon
 »Typeگذاشــته که با توجه به دو معنای کلمه  ،Typeهم
«گونه نادر» معنا میشود و هم «ماشین تحریر غیرمعمول».
هنرپیشه اسکاری «مسیر سبز» و «نجات سرباز رایان» تاریخ
چاپ اولین اثرش را ماه اکتبر اعالم کرده است .او پیشتر یکی
از داستانهایش را در مجله «نیویورکر» منتشر کرده بود که
بسیاری از چهرههای شاخص جهانی آثار ادبی خود را در این
نشریه به چاپ میرسانند.
ناشر کتاب «هنکس» درباره این مجموعه داستان گفت :یکی
از داستانها درباره مهاجری است که خانه و کاشانه خود را در
جریان جنگهای داخلی کشورش از دست داده و به نیویورک
آمده .دیگری درباره میلیاردری موفق و دســتیار وفادارش
است که برای به دست آوردن موفقیتی بزرگتر راهی آمریکا
میشــوند و یکی دیگر از داستانها درباره خوشگذرانیهای
یک هنرپیشه.
«تام هنکس» که نگارش این داستانها را از سال  ۲۰۱۵آغاز
کرده ،گفت :دو سال است که روی این داستانها کار میکنم.
فیلمهایی در نیویورک ،برلین ،بوداپست و آتالنتا داشتم و در
تمام این پروژهها داشتم مینوشتم .موقع تورهای رسانهای در
هتل مشغول نوشتن بودم .در تعطیالت مینوشتم .در هواپیما،
خانه و اداره هم مینوشتم .وقتی میتوانستم برنامهریزی کنم،
میچسبیدم به آن و از  ۹صبح تا ساعت  ۱مینوشتم.
ناشر انگلیسی این اثر به طور همزمان و با همکاری «،»Knopf
آن را در آمریکا هم منتشر میکند .حق چاپ «Uncommon
 »Typeتاکنون به هفت کشــور از چین گرفتــه تا برزیل،
فروخته شده است .نسخه صوتی این مجموعه داستان کوتاه
هم با صدای «هنکس» منتشر خواهد شد.
«تــام هنکس» پس از «هریســون فورد» و «ســاموئل ال.
جکسون» ،سومین بازیگر پولساز تاریخ سینماست ،به طوری
که تاکنون فیلمهایش بیش از چهــار میلیارد و  ۳۰۰میلیون
دالر فروش داشــتهاند که در این میان پرفروشترین فیلمی
که «تام هنکس» در آن نقش داشــته انیمیشــن «داستان
اسباببازیهای  »۳است.
این بازیگر نامدار سینمای جهان که پنج نامزدی اسکار و دو
جایزه اسکار بهترین بازیگری را به همراه چهار جایزه «گلدن
گلوب» بهترین بازیگری در کارنامه ســینمایی دارد ،توانست
در سال  ۱۹۹۲ستارهای به نام خودش در تاالر مشاهیر هالیوود
ثبت کند.

