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بازیگر «شرلوک»
در نقش مردی  ۴۰۰ساله

«بندیکت کامبرباچ» بازیگر نقش «شرلوک هلمز» قرار
است در یک اثر اقتباسی دیگر ظاهر شود.
«بی.بی.سی» نوشــت« :بندیکت کامبرباچ» هنرپیشه
نقش اصلی ســریال پرطرفدار «شــرلوک هلمز» در
فیلمی اقتباسی نقش یک مرد  ۴۰۰ساله را ایفا میکند.
این فیلم که بر اســاس رمان «چطور میشود زمان را

ترجیح کتابهای چاپی به دیجیتالی

متوقف کرد» نوشــته «مت هیگ» ســاخته میشود،
درباره مردی به ظاهر  ۴۱ســاله است که در واقع ۴۰۰
سال سن دارد.
«کامبرباچ» در این پروژه که «داســتان عاشــقانهای
پرشــور» توصیف شــده ،نقش «تام َه ِزرد» را بازی
میکند.
«هیگ» این رمان را پس از کتابهای کودک «پســری
به نام کریسمس» به نگارش درآورده اما هنوز منتشر
نکرده است« .چطور میشود زمان را متوقف کرد» در
ماه جوالی روانه بازار میشود.
«ســونی مارچ» کمپنــی فیلمســازی «کامبرباچ»،
تهیهکنندگــی این فیلم اقتباســی را بــا همکاری
«اســتودیو کانال» بر عهده گرفته اســت .او پیش از
شــروع این پروژه نقش «دکتر استفن استرنج» را در
مجموعه فیلمهای «تور» ادامــه میدهد« .کامبرباچ»
همچنین قرار اســت نقش «توماس ادیسون» مخترع
برق را نیز در «جنگ کنونی» بازی کند.

برنده «بوکر» از رمان جدیدش خبر داد

«النور کاتن» که لقــب جوانترین برنده جایزه «من
بوکر» را دارد ،موضوع سومین رمان خود را فاش کرد.
«گاردین» نوشت« :النور کاتن» نویسنده  ۳۱سالهای
که در سال  ۲۰۱۳موفق شد با دومین رمان خود جایزه
«من بوکر» را کســب کند ،اعالم کرده رمان سومش

درباره میلیاردری آمریکایی است که در دوران پیش
از آخرالزمان یک پناهگاه را میخرد.
«کاتن» کانادایی ـ نیوزیلندی داســتان جدیدش را
در نیوزیلند روایت میکند .او در ســن  ۲۷سالگی با
«ســتارگان» توانست جایزه «بوکر» را به خانه ببرد و
توجه زیادی را به خود جلب کند.
رمان جدیــد این نویســنده «جنگل بیمــام» نام
دارد و اتفاقــات آن پس از خریداری شــدن جزیره
جنوب توســط «پیتــر تیل» رخ میدهــد .نام این
تریلر روانشناسی به بخشــی از نمایشنامه «مکبث»
شکسپیر اشاره دارد.
«جنــگل بیمام» کــه حق چاپ آن فروخته شــده،
در جامعــهای روســتایی روایت میشــود و درباره
مرد ثروتمندی اســت که برای روزهای بحرانی ،در
خانههای آن منطقه اسلحه ذخیره میکند.

«بازی تاج و تخت» فقط شش قسمت دارد

سریال «بازی تاج و تخت» ( )Game of Thronesدر
فصلهایی با  ۱۰قســمت ساخته میشد؛ اما گفته شده
که دو فصل آخر این سریال محبوب ممکن است کمتر
از  ۱۰قسمت باشند .براســاس اطالعات منتشر شده
فصل هفتم که تا مدتی دیگر پخش میشود  ۷قسمت
خواهد داشــت و فصل هشتم هم با  ۶قسمت به پایان
برسد.
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حاال این خبر توسط سازندگان این سریال در همایش
 SXSWتایید شد .اگر امیدوار بودید که نظر سازندگان
سریال دربارهی کم کردن قسمتهای فصلهای آینده
بازی تاج و تخت تغییر کند ،در اشتباه هستید.
سازندگان این سریال تایید کردند که فصل نهایی بازی
تاج و تخت تنها شــش قسمت خواهد داشت .براساس
اطالعات منتشر شده این سریال به شکلی برنامه ریزی
شده بود که  ۷۰ساعت طول بکشد و در حال حاضر این
زمان به  ۷۳ساعت افزایش پیدا کرده است .سازندگان
فیلم گفتهاند که نگهداشــتن بازیگران اصلی در کنار
هم کار بسیار دشــواری بوده و آنها بسیار خوشحال
هستند که توانستهاند این کار را به خوبی انجام دهند.
این خبر در حال تایید شــد که فصل هفتم این سریال
در تاریخ  ۲۵ســرطان ماه پخش میشود و خیلیها را
منتظر نگهداشته است.
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سری جدید
«ماتریکس» در راه است

براساس گزارش منتشر شده در سایت The
 ،Hollywood Reporterقرار است سری
فیلمهای جدید ماتریکس ساخته شوند .این
مجموعه ارتباطی با سه فیلم قبلی ندارند و
که در سال  ۱۹۹۹ساخته شده بودند .در این
اطالعات گفته شده که «مایکل بی.جردن»
( )Michael B. Jordanکــه قبال در فیلم
 Creedبازی کرده بــود هم در ماتریکس
جدید به ایفای نقش میپردازد.
به نظر میرسد که «زک پن» ()Zak Penn
هم قرار اســت داســتان این شروع مجدد
مجموعه فیلمهای ماتریکس را بنویســد.
او قبال داســتان فیلمهای X-Men: The
 Last Stand، The Avengersو
 Elektraرا نوشــته بــود .در ادامه به این
موضوع اشاره شده که مایکل بی.جردن هم
یکی از نقشهای کلیدی ماتریکس جدید را
بر عهده دارد.

 بازی با اعداد

ح

جواب سودوکو شماره
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دل ـ دلبر ـ دالور ـ بیدل
ـ دول ـ دور ـ رود ـ درو
ـ بدو ـ بد ـ باد ـ دو ـ دوا
ـ دیوار ـ وارد ـ ابد ـ بیدار
ـ بید ـ باید ـ رد ـ رادیو ـ
ادب ـ ادیب ـ بدر ـ ولد ـ
دبی ـ وادی ـ دیو ـ دیار ـ
دری ـ دالر ـ بلد ـ ورید.

 جواب بازی با اعداد
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در ادامهی گزارش سایت The Hollywood
 Reporterگفته شــده که «جول سیلور»
( )Joel Silverکه تهیه کنندهی سه گانهی
اصلی ماتریکس بوده به عنوان تهیه کننده
مجموعه جدید انتخاب شده است.
هنوز مشخص نشده که واچوفسکیها این
فیلم را کارگردانی خواهند کرد یا خیر .این
دو نفر به نوعی خالــق مجموعه ماتریکس
به حساب میآیند .شاید واچوفسکیها به
عنوان کارگردان فیلم انتخاب نشــوند اما
شــرکت وارنر امیدوار است که بتواند تایید
این دو نفر را هم برای ساخت مجموعه جدید
داشته باشد.
این اطالعات هنوز به شــکل رسمی تایید
نشدهاند و احتمال دارد که این پروژه متوقف
شــود .البته که دیدن یک ماتریکس جدید
میتواند بسیار جالب باشد ،به شرط اینکه
خیلی خوب هم ساخته شود.

شرکت نتفلیکس فیلم ناتمام اورسن ولز را با
عنوان «آنسوی باد» بازیابی و منتشر خواهد
کرد.
به گزارش گاردین ،بازسازی فیلم «آنسوی
باد» با نظارت فرانک مارشال انجام میشود.
مارشال در جریان ساخت فیلم در اوایل دهه
 ۷۰میالدی حضور داشت.
مارشــال در این باره گفــت« :باور کردنی
نیست .پس از  ۴۰ســال تالش سرانجام با
اشتیاقی نتفلیکس از خود نشان داد ،توانایی
تکمیل کردن آخرین اثر ســینمایی ناتمام
اورسن ولز را به دست آوردیم ».کار ساخت
این درام سینمایی از سال  ۱۹۷۰آغاز شد اما
هیچگاه به پایان نرسید.
در «آنســوی باد » جان هیوســتون نقش
فیلمساز کهنهکاری را بازی میکند که برای
تکمیل آخرین فیلمش تقال میکند .دنیس

 بازی با کلمات
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آواره ـ اضطرار ـ بهانه گیر ـ پروراندن ـ تشــکیالت ـ ثروتمند ـ جنگجو
ـ چکاندن ـ حالل ـ خرامان ـ دانشیار ـ ذوالفقار ـ رونق ـ زندان ـ ژاله ـ
سرشار ـ شبنم ـ صفات ـ ضرور ـ طیبه ـ ظلمانی ـ عقربه ـ غلبه ـ فعالیت
ـ کفگیر ـ گشودن ـ لیاقت ـ مشعل ـ ناجی ـ وحدت ـ هادی ـ یار.
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بازسازی فیلم ناتمام
«اورسن ولز»

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.
 7 کلمه :خوب
 14 کلمه :متوسط
 21 کلمه :عالی

جواب هدف

تحقیقات جدید نشــان میدهد میزان فروش کتابهای
دیجیتالی در میان خوانندگان سن پایین انگلستان ،به نفع
کتابهای چاپی کاهش پیدا کرده است.
«گاردین» نوشــت :مرکز تحقیقاتی «نیلسن» اعالم کرده
با توجه بیشتر کودکان و نوجوانان انگلیسی به کتابهای
چاپی ،فروش کتابهای دیجیتالی در ســال  ۲۰۱۶شاهد
ن سال متوالی است که
چهار فیصد کاهش بوده و این دومی 
چنین آماری به دست میآید.
طی سال گذشته میالدی ،بیش از  ۳۶۰میلیون جلد کتاب ـ
اعم از چاپی و غیرچاپی ـ که ارزش آن به  ۱۰۰میلیون پوند

میرسد ،در انگلستان به فروش رسیده است .آمارها نشان
میدهد با این وجود که فروش کتابفروشــیها  ۷فیصد
نســبت به سال  ۲۰۱۵افزایش داشــته ،فروش کتابهای
دیجیتالی چهار فیصد کمتر شده است.
براســاس گزارش «نیلســن» ،میزان فروش کتابهای
دیجیتالــی از  ۵۶۳میلیون پوند بــه  ۵۵۴میلیون پوند
کاهش داشته است .اما درباره کتابهای چاپی این رقم از
دو میلیارد و  ۷۴۰میلیون پوند به دو میلیارد و  ۷۶۰میلیون
پوند رسیده است.
بررسی آمار فروش پنج ناشر بزرگ «پنگوئن رندم هاوس»،
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میزان

حمل

امروز مي توانيد كارهاي خالق انجام دهيد .اگر مقدار كمي از پولتان
را ســرمايه گذاري كنيد پول زيادي به دســت مي آوريد كه البته
ترجيح مي دهيد به يك فروشــگاه برويد و تا ذره آخر آن را خرج
كنيد.

ثور

اگر با دوستان صحبت میکنید چون حواس آنها جمع نیست سعی
کنید منظورتان را خوب به آنها بفهمانید شــاید از حرف های آنها
خندهتان بگیرد ،اما سعی کنید آنها را مسخره نکنید؛ زیرا به سرعت
عصبانی می شوید.

جوزا

اعصابتان ضعيف است و امروز كه با عجله كار ميكنيد اين موضوع
بيشتر ميشــود .وقتي را براي آرامش گرفتن و ريلكسيشن ذهن
خســته خود قرار دهيد .تنها در اين حالت ميتوانيد شــرايط را
كنترول كنيد در غير اين صورت لحظات خوبتان كم ميشود.

سرطان

امروز روز شگفت انگیزی است.شاید یک هدیه جالب دریافت کنید
اما بیشــتر به نظر میرسد پیشنهاد خوب از طرف یک نفر یا پاداش
غیرمنتظره از طرف یک فرد مهم باشــد .چگونگی استفاده از آن به
خودتان مربوط می شود.

اسد

امروز ستارهها سلولهاي خاكستري را به فعاليت وادار خواهند كرد
و باعث ميشوند كه شــما نيز آنها را جدي بگيريد .ايدههاي جالبي
به ذهنتان ميرســد كه ارزش بيان كردن را دارد .بنابراين يا آنها را
يادداشت كنيد و يا آنها را با دوستي مورد اعتماد شريك سازید.

سنبله

فوق العاده باهوش هســتید .بنابراین ایدههای فوق العادهای دارید.
برخی از آنها ممکن اســت دور از ذهن باشد اما نباید آنها را نادیده
بگیرید .در عوض آنها را یادداشت کنید و از نوشتن آنها لذت ببرید.
در چند روز بعدی میتوانید در مورد آنها تصمیم بگیرید.

بهترین اســتفاده را از زندگی اجتماعیتان در روز بکنید ،چرا که
امروز برای شما بسیار لذت بخش و شاد خواهد بود .با دوستانتان
که مدت زیادی است آنها را ندیدهاید ارتباط برقرار کرده و انواع
صحبتها و غیبتها که این همه مدت گفته نشــده بود را عنوان
کنید و یا برنامهای بگذارید و با آنها دور هم جمع شوید.

عقرب

اگر احتیاج به اســتراحت و آرامش دارید میتوانید به دوســتان
نزدیکتان تکیه کنید.آنها امروز نقش بزرگی در زندگیتان بازی
میکنند .امروز فرصت دارید دیدگاهتان را گسترش دهید .بنابراین
به آن فرصت چنگ بزنید.

قوس

امروز تصوير ســيارهاي بسيار واضحتر اســت و به شما اطمينان
بيشتري براي طرح نقشه هايتان ميدهد .براي مدتي شما مشغول
پر كــردن جاهاي خالي تصوير بودهايد ولــي باالخره امروز همه
تصوير را بدستتان ميدهند.

جدی

افكار مختلف در ذهنتان وجود دارد و سلولهاي خاكستري نيز
دائم ًا فعاليت ميكنند .شايد اول كمي گيج كننده به نظر برسد اما
موضوعي فوق العاده بر اثــر اين فعاليتها به ذهنتان خطور مي
كند .تنها بايد صبور باشيد و كارها را خراب نكنيد.

دلو

امروز شانس در خانۀتان را میزند و زندگی شما را به مبارزهای میطلبد
تا دنیایتان را وسعت دهد و شما را با ایدهها و موقعیتهای تازه آشنا
کند .همچنین میتوانید کارها را خودتان پیش ببرید .با برنامه ریزی
یک سفر یا برای پیشرفت ذهنی در دورهها یا کارگاههای شرکت کنید.

حوت

شما ممکن نیست مانند کار عادی روزانه احساس خستگی کنید.
به آسانی عقب نشینی کرده و به دیگری اجازه دهید سینه سپر
کند .به هر حال شــما نمیخواهید بعدا ً جبــران کنید .بنابراین
عزمتان را جزم کنید به جلو حرکت کنید.

«هچت»« ،هارپر کالینز»« ،پن مکمیالن» و «ســیمون و
شاستر» در ســال  ۲۰۱۵نیز همین نتیجه را تایید کرد؛ در
آن سال فروش کتابهای دیجیتالی این انتشاراتیها ۲.۴
فیصد کاهش پیدا کرد.
برخی استقبال از کتابهای رنگآمیزی بزرگساالن و آثار
پرطرفدار ادبیات داســتانی همچون «دختری در قطار»
نوشته «پائوال هاوکینز» و «برو دیدهبانی بگمار» رمانی از
«هارپر لی» را دالیل باال رفتن آمار فروش کتابهای چاپی
دانستهاند.
اما موسســه «نیلسن» استقبال از کتابهای حوزه کودک
و عالقه بیشتر نسل جوان به کتابهای چاپی را به عنوان
دالیل افزایش فروش کتابهای چاپی در مقایســه با آثار
دیجیتال ذکر کرده است .تحقیقی که در سال  ۲۰۱۳انجام
ب را
شده بود ،نشان داد  ۶۲فیصد افراد  ۱۶تا  ۲۴سال کتا 
به نســخههای دیجیتالی ترجیح میدهند .اکثر این افراد
دلیل انتخاب خود را اینگونه بیان کردند :دوســت دارم
کتاب را در دست بگیرم.
«نیلســن» اعالم کرد  ۵۰فیصد فــروش کل آثار ادبیات
داستانی به کتابهای دیجیتالی اختصاص داشته و این رقم
درباره آثار ادبیات داستانی کودکان تنها چهار فیصد بوده
است .یکی از مســئوالن این موسسه پژوهشی همچنین
گفت که جوانترهــا کتابهای دیجیتالــی را به عنوان
زنگ تفریحی در زمان استفاده از دستگاهها و شبکههای
اجتماعی به حساب میآورند.
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هوپر و پیتر بوگدانوویچ دیگر بازیگران این
اثر سینمایی هســتند .بوگدانوویچ نیز در
جریان بازیابی و تکمیل این اثر سینمایی به
عنوان مشاور حضور دارد.
پیش از این نیز یکبار با پشــتیبانی کلینت
ی آبرامــز و جمعآوری
ایســتوود و جیج 
کمکهای مالی برای بازیابی این اثر سینمایی
اقدام شده بود ،اقدامی که در نهایت به دلیل
اختالف بر ســر مالکیت نگاتیوهای فیلم به
نتیجه نرسید .کار ســاخت فیلم «آنسوی
باد» از آغاز با مشکالت بسیاری روبهرو بود
که برخی از آنها مالی و بســیاری به دلیل
فراینــد کمالگرای تدوین فیلم از ســوی
اورسن ولز بود .کارگردان «همشهری کین»
در فرایند تدوین به صورت همزمان بر پنج
نسخه متفاوت از فیلم کار میکرد.
اورسن ولز در سال  ۱۹۸۵از دنیا رفت.

جشنوارهانیمیشن
فرانسه میزبان نامزدهای
اسکار شد

نوزدهمین جشنواره فیلم انیمیشــن «کارتون مووی» که به
جشنواره کن انیمیشــن معروف است ،در شهر بوردو فرانسه
با میزبانی از دو انیمیشن نامزد اسکار برگزار شد.
 55فیلم و حدود  750تهیه کننده و سرمایه گذار از بیش از 40
کشور در این دوره جشنواره حضور یافتند.
مارک واندرویــر ،رئیس «کارتون مووی» این جشــنواره و
برگــزاری آن را پر اهمیت خواند و گفــت :تعداد محصوالت
اروپایی از آغاز پروژه ما تاکنون  5برابر شــده اســت .قبال
انیمیشن تنها  20میلیون تماشاگر داشت ،اکنون از مرز 220
میلیون هم گذشــته اســت .یعنی یازده برابر شده است که
خب این رقم بســیار قابل توجه است و گواه این که انیمیشن
هواداران زیاد دارد.
از آغاز این جشــنواره در ســال  1999تاکنون  274پروژه
انیمیشن به لطف سرمایه گذاران حاضر در این جشنواره تهیه
و تولید شده اســت .بسیاری از این فیلم ها از جمله «زندگی
من هویج» و «الکپشــت قرمز» اروپا را در مراســم اسکار
نمایندگی کرده اند.
«کارتون مووی» مهم ترین جشنواره فیلم انیمیشن در سطح
اروپا است چه از منظر کمیت چه از منظر کیفیت .تاکنون بیش
از  ۱۴فیلم که ســرمایه گذاران خود را در این جشنواره یافته
اند ،در مراسم اسکار حضور یافتند .نکته ای که از اهمیت این
جشنواره حاکیت دارد.

مرد فوالدین 2
ساخته می شود
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«متیو لوگان» کارگردان فیلم سینمایی «مردان ایکس» برای
ساخت فیلم «مرد فوالدین  »2با کمپنی وانر وارد مذاکره شده
است.
این فیلم ادامه ای بر ســوپرمن با بازی «هنری کویل» خواهد
بــود و به احتمال فراوان فیلمبرداری خــود را تا از ماه ژوئن
آغاز خواهد کرد .مرد فوالدین نــام یک فیلم ابرقهرمانی به
کارگردانی به نویسندگی جوی شوتر و جری سیگال است که
در ژانر علمی تخیلی ،فانتزی و اکشن ساخته می شود.
این فیلم دارای روایتی غیر خطی اســت و بر پایه شخصیت
ســوپرمن کتابهای کمیک شرکت دیسی کامیکس ساخته
شدهاســت و باز سازی مجموعه فیلمهای سوپرمن به حساب
میآید .هنری کویل در نقش سوپرمن در نسخه دوم این فیلم
هــم به ایفای نقش می پردازد اما هنــوز در مورد بازی «امی
ادامز» صحبتی به میان نیامده است.

