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«ددپول» ،ابرقهرمان جدید و
آوانگارد سینمای جهان!

«تام هنکس» صدرنشین گیشه سینمای جهان شد

فلم جدید «تام هنکس» در اولین هفته نمایش بینالمللی
خــود به فروش  50میلیون دالــری در بازارهای خارجی
دست یافت.
به نقل از ورایتی ،فلم «دوزخ» به کارگردانی «ران هاوارد»
و با حضور «تام هنکس» در نقش اصلی ،دو هفته پیش از
آغاز نمایش در سینماهای آمریکا در  53کشور خارجی به
روی پرده رفت و فروش  50میلیون دالری را برای کمپانی
سونی به ارمغان آورد.
این فلم به عنوان قســمت ســوم و دنباله دو فلم «رمز
داوینچی» ( )2006و «فرشــتگان و شــیاطین» ()2009
محسوب میشــود که ســومین همکاری «ران هاوارد»
و «تام هنکس» را قم زده اســت و نــگارش فلمنامه آن
بر عهــده «دیوید کوئپ» و تهیــه کنندگی آن بر عهده
«هاوارد» و «برایان گریزر» بوده است.

دو قســمت قبلی از این مجموعه که هر دو به اقتباس از
رمان نوشــته «دن براون» ساخته شدهاند ،در مجموع به
فروش  1.2میلیارد دالر در گیشه جهانی دست یافتند که
بخش عمدهای از فروش این دو فلم از محل گیشه خارجی
به دست آمد و سهم فروش«رمز داوینچی» و «فرشتگان و
شیاطین» به ترتیب  540و  352میلیون دالر بود.
فلم «دوزخ» با بودجه  75میلیون دالری که در واقع نیمی
از بودجه «فرشتگان و شــیاطین» است ،ساخته شده و
داستان فلم با یک مرگ مشکوک آغاز میشود و پس از
آن شخصیت «رابرت النگدون» (تام هنکس) در حالی که
مبتال به فراموشی شده در یک شفاخانه ایتالیایی از خواب
بیدار میشود و مشخص میشود که فردی دیوانه در تالش
اســت نیمی از جمعیت جهان را نابود کند و «النگدون»
به کمک یک پزشــک (فلیســیتی جونز) امیدوار است

افزایش  ۵۰۰درصدی
دانلود آثار «باب دیلن»

پس از انتشار خبر نوبلیست شدن «باب دیلن» ،دانلود آثار
موسیقایی این خواننده و ترانهسرا تا  ۵۱۲درصد افزایش
پیدا کرده است« .فوروارد» نوشــت :پنجشنبه گذشته
«باب دیلن» ترانهسرا ،خواننده و موسیقیدان آمریکایی
عنوان برنده نوبل ادبیات  ۲۰۱۶را کســب کرد و حاال خبر
رسیده استقبال از آهنگهای او در فضای مجازی چندین
برابر شده اســت .گزارشهای سایتهای موسیقی حاکی
از آن اســت که تنها یک روز پس از انتشــار این خبر،
تعداد دانلود کارهای «دیلن» تا  ۵۱۲درصد افزایش پیدا
کرده است .بیشترین استقبال از ترانه معروف «مثل یک
سنگ غلتان» صورت گرفته است« .رابرت آلن زیمرمان»
معروف به «باب دیلن» خواننده ،نقاش ،آهنگ ساز ،شاعر
و ترانهســرای آمریکایی در  ۲۴ماه می  ۱۹۴۱میالدی در
مینهسوتای آمریکا متولد شد .وی که در سبک موسیقی
بومی آمریکا فعالیت میکــرد ،در دهه  ۱۹۶۰میالدی به
ســبک راک رو آورد و شعرهای عاشقان ه «راک اند رول»
روز را با شعرهای ادبی و روشــنفکرانه کالسیک درهم
آمیخت .وی در پدیدار شــدن سبکی در موسیقی به نام
«راک بومی» در اواسط دهه  ۶۰بسیار تأثیرگذار بود و به
نام «شکسپیر» همنسالنش شهرت یافت.

باکس آفیس ســینمای بریتانیا امسال زودتر از هر زمان
دیگری به مرز فروش یک میلیارد پوندی رسید.
در حالی که به صورت مــداوم صحبت از کاهش فروش
در سینما میشود ،باکس آفیس بریتانیا امسال زودتر از
همیشه از مرز فروش یک میلیارد پوند عبور کرد.
در واقع  ۸اکتبر روزی بود که سینمای بریتانیا از این مرز
گذشــت که به معنی فروشــی در این حجم در  ۲۸۱روز
است .این رکورد  ۱۷روز ســریعتر از سریعترین فروش
یک میلیاردی برای بازار فلم بریتانیا بود که ســال ۲۰۱۵
به دســت آمده بود .در حالی که در سال  ۲۰۰۹تقریبا در
طول یک سال  -دقیق تر گفته شود  ۳۵۲روز -این میزان
فروش کسب شده بود.
بازار فلم بریتانیا امسال میتواند سپاسگزار بازار تابستانی
خود باشــد که فلمهای خوبی عرضه شدند که هم اقبال
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سینمای بریتانیا
زودتر از همیشه
یک میلیاردی شد

مردم و هم منتقدان را همراه داشتند .در این میان سهم
بیشــتر بر عهده فلمهای دیزنی بود که با سه فلم «کتاب
جنگل»« ،در جستجوی دوری» و «کاپیتان آمریکا :جنگ
داخلی» این موفقیت را کسب کرد.
نمایش فلمهایی از بازار داخلی بریتانیا که فروشی ۱۵۶.۶
میلیون پوندی را حاصــل کرد نیز در این میان موثر بود.
«بچه بریجیت جونز» با فروش  ۳۳میلیون پوندی و «کامال
افسانه» با حدود  ۱۷میلیون پوند از جمله این فلمها بودند.
این در حالی است که بازار فلم بریتانیا هنوز ادامه پرباری
را برای امسال پیش رو دارد و فلمهایی چون «هیوالهای
وحشی و زیســتگاهها آنها» در دنیای داستانی هری پاتر
و به قلم جی.کی.رولینگ و «داســتان جنگ ستارهای»
نیز تا پیش از پایان سال میتوانند مخاطبان زیادی را به
سینماها بکشانند.

 بازی با اعداد

جواب سودوکو شماره
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عکس ـ عکاس ـ عسل ـ
سیل ـ سال ـ سه ـ کاسه ـ
سکه ـ سی ـ سیاه ـ کس ـ
سایه ـ سهل ـ یاس ـ سیال
ـ کسل ـ ساک ـ عیسا ـ
سهیال.

 بازی با کلمات
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آواره ـ اضطــرار 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.

 جواب بازی با اعداد
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«ددپـــول» دومین فلم پرفروش سینماهای امریکا در
حال حاضر و پرفروش ترین فلم ماه فوریه ســال ۲۰۱۶
محصول کمپانی معروف مارول است که در ساخت آثار
ابرقهرمانی با جلوه های ویژه عظیم تبحر دارد.
مهمترین ویژگی و وجــه تمایز ددپول بــا دیگر آثار
ابرقهرمانی ســاخته شده توســط مارول و حتی دیگر
کمپانی ها مانند دی سی ،نوع پرداخت قصه و شخصیت
و ساختار شکنی در روایت سینمایی اش است؛ چنانچه
شــاهدش هســتیم ددپول به هجو خود و بسیاری از
قواعد این ژانر و حتی ســینما می پردازد و برای اینکار
هم بســیار به خود می بالد  .ددپول قصه مردی اســت
که بواســطه بیماری سرطان تن به آزمایش های تجربی
گروهی ناشناس میدهد که سرانجام زیبایی صورتش را
بطورکامل از دست می دهد و در عوض نیرویی ماورایی
برای ترمیــم اعضای بدن خود در مقابل شکســتگی ،
قطع شــدگی و خونریزی و دیگر آسیب ها پیدا میکند
و این عارضه سخت یعنی از دست دادن صورت زیبایش
او را برآن میدارد تا به انتقام از پزشــکش که با آگاهی
دست به این اقدام زده بپردازد .یکی از مهمترین ویژگی
های سینمای صنعتی و سرگرمی ساز امریکا و هالیوود
نشینان ،برنامه ریزی استراتژیک و دقیق برای مخاطبان
وسیع در تمام امریکا و در سطح جهان است  .به عبارتی
دیگر اتاق فکر هالیوود هر ســاله با برنامه ریزی دقیق و
گسترده و بودجه های عظیم و هدفمند مجموعه متنوع
و گوناگونی از فلم ها با ژانرهــا و گونه های مختلف که
مخصوص تماشاگران با سالیق و عالیق مختلف است را
بطور وســیع تولید می کند .در این پکیج انواع و اقسام
ژانرها با گرایش های مختلــف از جمله کمدی ،ملورام،
بالک باستر ،سیاســی و فلم های مستقل و ابرقهرمانی
تولید می شــود .بنابراین مخاطب امریکایی می داند که
در چه تاریخ و چه سینماهایی می تواند فلم مورد نظر که
با سلیقه خود و خانواده اش تطبیق دارد انتخاب و تماشا
کند .از این رو هــر یک از کمپانی ها و تهیه کننده ها با
برنامه ریزی دقیق و گســترده ای که دارند به بهترین و
کامل ترین شکل پروژه فلمسازی خود را پیش می برند
و شکســت تجاری به آن نحو که در جاهای دیگر دنیا
مرسوم اســت ،برای آنها اتفاق نمی افتد ،چراکه از قبل
مخاطب و میزانشان تخمین زده و زمان و شرایط اکران و
سینماها هم تعیین شده و دیگر چیزی برای نگرانی برای
فروش و تبلیغات وجود ندارد .از این روست که فلم های
هر دســته را باید با مخاطبان همان دسته مورد ارزیابی

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.
 9 کلمه :خوب
 18 کلمه :متوسط
 27 کلمه :عالی

جواب هدف

حافظه خود را مجددا به دست آورد و از برنامه مرد دیوانه
جلوگیری کند.
«هنکــس» پس از «هریســون فــورد» و «ســاموئل
ال.جکسون» ،ســومین بازیگر پولساز تاریخ سینماست،
به طوریکه تاکنون فلمهــای او بیش از  4.3میلیارد دالر
فروش داشتهاند که در این میان پرفروشترین فلمی که
«تام هنکس» در آن نقش داشته است ،انیمیشن «داستان
اسباب بازیهای  »3است.
این بازیگر نامدار ســینمای جهان پنج نامزدی اسکار و
دو جایزه اسکار بهترین بازیگری را به همراه چهار جایزه
گلدن گلوب بهترین بازیگری در کارنامه سینمایی دارد.
«عمر سی»« ،بن فاستر» و «عرفان خان» بازیگر بالیوودی
از دیگر بازیگران فلم «دوزخ» هســتند که قرار است از
تاریخ  28اکتبر در آمریکا ،جاپان ،کوریای جنوبی و چین
اکران خود را آغاز کند.
«دوزخ» در اولین هفته اکــران بینالمللی خود بهترین
عملکــرد را با فروش  5میلیون دالری در ایتالیا رقم زد و
سینماهای آلمان و روسیه نیز هرکدام  4.4میلیون دالر،
انگلیس  3.8میلون دالر و اسپانیا و هالند نیز به ترتیب 2
و  1.2میلیون دالر برای این فلم فروش داشتند.
اما در گیشــه بینالملل فلم «خانه خانــم پرگرین برای
بچههای عجیب و غریب» بــه کارگردانی «تیم برتون»
با کســب  23.5میلیون دالر در  73بازار خارجی جایگاه
دوم پرفروشهای ســینمای جهان را به خود اختصاص
داد و مجموع فروش گیشــه بینالملــل خود را به بیش
از  130میلیون دالر افزایــش داد .فلم « »BFGیا «غول
بزرگ مهربان» ساخته «استیون اسپیلبرگ» نیز در این
هفته  23میلیون دالر در  17کشور فروخت و جمع فروش
خارجی خود را به  89میلیون دالر رساند.
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میزان

حمل

ذات ًا فرد حساسي نيستيد اما با يك موضوع خاصي كه قديمي است
نميتوانيد خداحافظي كنيد .وارد مرحله جديدي از زندگي شويد و
ديگر مشكالت قديمي مثل گذشته سخت به نظر نميرسند.

ثور

برای اطرافیان این موضوع را آشــکارا بیــان میکنید که زندگی
مالیتــان را تحت کنترول کامل دارید و هیچکس اجازه ندارد بیش
از این شما را محدود کند .در این زمان شما داستان غمانگیزی برای
تعریف دارید.

جوزا

امروز احساس ميكنيد كه به شــدت كار كردهايد ،بنابراين خوب
نيست كه خودتان را با حل كردن مشكالت آزار دهيد؛ زيرا اگر اين
كار را انجام دهيد حتم ًا خطا ميكنيد .در ضمن امشــب فرصت به
دست آوردن يك رابطه عشقي عالي را داريد.

سرطان

شــاید هفته را با ذهنی مشغول آغاز کرده باشید .اما درست نیست
دیگران را به خاطر آن مقصر بدانید .اگر با شخصی روبرو شوید حتم ًا
با او مشاجره و دعوا می کنید.

اسد

ممكن اســت امروز با افرادي كه بسيار مسنتر از شما هستند بحث
و مشــاجره كنيد .دليل تمامي اين مشاجرات ،بيصبري شماست و
اينكه ميخواهيد هر كاري ،با ســرعتي دو برابر انجام شود .زماني
كه با شخصي مواجه ميشويد كه كندتر عمل ميكند و يا ميخواهد
شــما را آرامتر سازد ،به زودي تحملتان را از دست داده و عصباني
ميشويد ،ممكن اســت اين طبيعت ذاتي آنها باشد و آنها با نهايت
سرعتي كه ميتوانند در حال انجام كارها باشند!

سنبله

امروز چشمانتان جزئیات را به خوبی میبیند.خوب است به کارهای
رســمی و اداری بپردازید .هر نوع اشتباه و ایرادی را تشخیص می
دهید.

متولد ماه میزان بودن این معنا رامیدهد که شــما دوست دارید
ســعی کنید همیشه مردم را راحت و شــاد نگه دارید ولی امروز
شما تمایل عجیبی دارید که با طرح موضوعاتی که جنجال آفرین
هستند ،ایجاد مشکل کنید.

عقرب

هر چقدر می توانید امروز را صرف سالمتی خودتان بکنید و سعی
کنید باخودتان مهربان باشید.اگرنگران موضوعی هستید و به آن
رسیدگی نکرده اید،با یک نفرکارشناس قرار بگذارید و نظرش را
بپرسید.بهتر است احتیاط کنید به جای این که ناراحت باشید.

قوس

امروز يكنفر احساس افسردگي ميكند و شما سعي خواهيد كرد
كــه لبخند به لب او بياوريد .او را بــه بيرون دعوت كردن ،يا گل
فرستادن برايش خيلي به اين كار كمك خواهد كرد .يا فقط زماني
كه آنها به كســي نياز دارند كه با او صحبت كنند يا شانهاي براي
گريه كردن ميخواهند شما سعي ميكنيد به نزدش برويد.

جدی

تمركز داشتن در محل كار ،كار سختي براي شما نيست .امروز در
انجام كارها سست مي شويد و نميتوانيد به راحتي كارهايتان را
انجام دهيد .اگر كسي با شما رقابت دارد ،پاسخي هوشمندانه شما
را از مشكالت نجات ميدهد و ديگران را تحت تأثير قرار ميدهد.

دلو

سیارات شــما را از انرژی فوق العاده پر کرده اند که برای هر نوع
تالش در زمینه کار عالی اســت و بعــد از این همه تالش و کار باز
هم وقت و انرژی برای خوش گذراندن دارید .همچنین زمانی که با
دیگران روبرو می شوید می توانید از قدرتهایتان استفاده کنید و
آنها را با تفکر سریع و ایده های زیرکانه خود تحت تأثیر قرار دهید.

حوت

اگر ممکن اســت امروز مدرک مهمی را امضاء نکنید که بدبختی
خواهد داشــت .و با این امضا ء نکردن امروز شما مقداری از وقت
گرانبهایتان را صرفه جویی خواهید کرد.
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و مقیاس قــرار داد و تحلیلش کرد .برای مثال ،مخاطبان
فلم هــای ابرقهرمانی مانند ددپول هرگز با مخاطبان فلم
های هنری ،قابل جمع شــدن و متحد شدن آرا و سالیق
نیســتند ،ولی هرچه باشــد هر فلم در ژانر تعریف شده
خودش دارای استانداردهای الزم است که البته میتواند
به شــاهکار نزدیک شــود یا در همان حد متوسط خود
باقی بماند .ددپول ســعی کرده در ایجاد ضرب آهنگ و
ریتم ســینمایی و تعلیق و کشمکش های روایی موفق و
ساختارشکن برخورد کند ،چنانکه پس از گذشت حدود
نیم ســاعت و دوام آوردن لحظات مبتذل و سطحی فلم
داستان فلم آنقدر مهم میشــود که بتوان تا آخر فلم را
دنبال کرد و از تماشــای لحظات اکشن و بذله گویی های
قهرمان داستان و هجو و برهم زدن ساختارهای اخالقی
و هنری این ژانر لذت برد و در بدترین حالت از تماشــای
یکبار دیدن فلم پشیمان نشد .ددپول که فلمی فانتزی و
علمی تخیلی تعریف شده است ،هیچ دلیلی برای رفتارها
و کنش ها و واکنــش هایش در نظر نمی گیرد و همانطور
که در خود فلم اشاره شد بمانند فلم های هندی قهرمان
داســتان بارها و بارها رفتار و حرکاتی انجام میدهد که
اصال در دنیای واقعی معنایی ندارد .به همین خاطر است
که تماشــایش برای مخاطبانی که عالقه ای به فلم های
علمی -تخیلی ندارند و ســینما را با واقعیت ها و تلخی
ها و شــباهتش به زندگی واقعی دیده و تماشاکرده اند،
اصال توصیه و پیشنهاد نمی شود .در عوض تماشاگر پاپ
کورن خوری که به ســینما می آید تا  ۲ســاعت بخندد
و یا بترســد یا صحنه های جذاب و اکشن تماشا کند و
آخرش هم با پایانی احساسی و خوش از سالن خارج شود،
ددپول انتخاب درستی است ،زیراکه کلیشه های رایج در
دیگر فلم های ابرقهرمانی مانند بتمن ها ،سوپرمن ها ،مرد
عنکبوتی هــا ،مردمورچه ای و همین فلم کاپیتان امریکا
که همزمان با ددپول روی پرده است را به کلی یا بصورت
عمده ای شکسته و در این زمینه آوانگارد است .ددپول
با حدود  ۶۰میلیون بودجه ساخت تا به حال  ۷۸۰میلیون
یعنی بیش از ده برابر فروش کرده و امیدوار است رکورد
پرفروش ترین فلم  ۲۰۱۶را ازدست ندهد ،هرچند رقبای
ســختی چون کاپتان امریکا و زوتوپیا و کتاب جنگل دو
انیمیشن جذاب و دیدنی کپانی دیزنی را پیش روی خود
می بیند ،ولی تیم میلر کارگردان فلم ،پیش تولید ددپول
 ۲را هم شــروع کرده و امیدوار است استقبال و فروش
ددپول  ۱مخاطبان فلم های ابرقهرمانی را با سوپرهیرویی
جدید و آوانگارد در دنیای سینما آشنا و عالقه مند کند.

نقشی که مادربزرگ

مریل استریپ در زندگی
او داشت

فلم مستندی که از ســفر مریل اتریپ و میشل اوباما همسر
رییسجمهوری آمریکا از سفر به آفریقا ساخته شده بود ،در
شبکه سیانان روی آنتن رفت.
مریل اســتریپ بازیگر هالیوودی که همواره تالش کرده تا از
حقوق زنان دفاع کند ،چندی پیش در سفر به مراکش میشل
اوباما را همراهی کرد .این سفر که بخشی از کمپین «بگذارید
دختران یاد بگیرند» بود ،از ســوی بخش مســتند شــبکه
سیانان به صورت فلم مستندی در آمد که اکنون روی آنتن
رفته است.
در این مســتند که با عنوان «ما برمیخیزیم» ســاخته شده
نشان داده میشــود که اســتریپ با زنان و دختران درباره
تالشهایش برای حمایــت از حقوق زنان صحبت میکند و بر
ضرورت تحصیل دختران تاکید دارد.
وی در بخشــی از این فلم میگوید :چیــزی که مرا به اینجا
رساند مادربزرگم بود.
بازیگر  ۶۷ساله که تاکنون  ۲۰بار نامزد دریافت جایزه اسکار
شده در ســخنانش گفت :زمانی که با اصالحیه قانون در سال
 ۱۹۲۰به زنان حق رای داده شد ،مادربزرگم سه فرزند داشت
که باید از آنها مراقبت میکرد اما همزمان او بسیار به استفاده
از این حق اهمیت میداد و برایش اهمیت داشت که چه کسی
رای میآورد و چه کسی باید انتخاب شود .او همان زمان یکی
از اعضای شورای مکتب بود و انتخابات در شورای مکتب هم
برایش اهمیت داشــت و همیشه به شوهرش هم میگفت که
باید در این زمینه فعال حضور داشته باشد.
اســتریپ افزود :اما برای پدربزرگم مهــم نبود و به جای آن
مادربزرگم همه تالشــش را میکرد تا از طریق قانون بتواند
نظراتش را پیش ببرد.
استریپ همچنین تاکید کرد در هر نسل زندگی زنان باید بهتر
از نسل پیش باشــد و با بیان که پدر و مادر او امکان رفتن به
دانشگاه را نداشــتند چون از پس پرداخت شهریه باالی آن
برنمیآمدند ،گفت خود او توانست به کالج برود و بعد از مکتب
نمایش ییل فارغ التحصیل شــود و مسیر زندگیاش را تغییر
دهد.
این بازیگر سال پیش نیز یک کالس فلمنامهنویسی برای زنان
باالی  ۴۰ســال ترتیب داده بود تــا از امکان حضور آنها در
صنعت فلمسازی دفاع کرده باشد.

