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همه را ناامید کردند
کردند
هایی که
فل نماامید
همه را
هایی که
کردند
فلا نماامید
فلمهایی که همه ر

از جدیدترین ساخته «استیون اسپیلبرگ» تا فلمهایی
با حضور ستارههای سرشناس هالییودی را میتوان در
فهرست ناامیدکنندهترین فلمهای سال  ۲۰۱۶دید.
به نقل از ورایتی ،ســال  ۲۰۱۶از بسیاری جهات سالی
سخت برای هالیوود بود ،از تعداد غیرمعمول سینماگرانی
که فــوت کردند تا انتخاب «ترامــپ» به عنوان رئیس
جمهور که موجــی از ناامیدی را در میان هالیوودیهای
عمدتا مخالف او ایجاد کرد .گیشه سینماها نیز علیرغم
آن که به لطف محســوالت دیزنی سال رکوردشکنی را
پشت سرگذاشــت ،اما با شکستهای بزرگ تجاری نیز
همراه بود .با تعداد معدودی اســتثناء چون انیمیشــن
«در جســتنجوی ُدری» ،آثار مخرب اصرار هالیوود به
ساخت دنبالههای سینمایی به تدریج احساس میشود
و آمارهای امسال نشان داد هالییود با کمتر مجال دادن
به داستانهای اورجینال و جدید در واقع در حال نابود
کــردن خالقیت و نگاههای متنــوع در بزرگترین بازار
سینمای جهان اســت .در زیر نگاهی خواهیم داشت به
بزرگترین ناکامان هالیوودی در سال :۲۰۱۶
« »BFGیا غول بزرگ مهربان
فروش آمریکا ۵۵.۵ :میلیون دالر
اقتباس «اســتیون اســپیلبرگ» از مجموعه رمانهای
محبوب «غول بزرگ مهربان» نوشته «رول دال» به یکی
از بزرگترین شکســتهای سینمایی «اسپیلبرگ» بدل
شد .شــاید اصلیترین دلیل شکست این فلم را بتوان
ناتوانی فلم برای جذب مخاطب خاص از میان کودکان،
بزرگساالن و یا طرفدارن «هری پاتر» دانست.
بســییاری از عناصر عجیب و غریب داستان نیز برای
جذاب جلوهدادن طرح داســتان حذف شده بودند و در
نهایت فلم نتوانســت به اهداف بــزرگ کمپانی دیزنی
دست یابد .این فلم با بودجه  ۱۴۰میلیون دالری به فروش
جهانی  ۱۷۸میلیون دالر در پایان اکران رسید.
مردان ایکس :آخرالزمان
فروش آمریکا ۱۵۵ :میلیون دالر

همبازی شدن دو ستاره
سینمایی در فلم جرج کلونی

فلم سینمایی ســوبربیکان به کارگردانی «جورج کلونی»
سال آینده اکران می شود .فلم سینمایی «سوبربیکان» به
کارگردانی جورج کلونی ســال  2017اکران جهانی خود را
آغاز خواهد کرد .جوئل کوئن ،ایتان کوئن و گرانت هزلف
فلمنامه این اثر کمدی ،جنایی و معمایی را دو ســال پیش
به نگارش در آوردند .مت دیمون ،وودی هارلسون ،اسکار
آیزاک ،جــاش برولین و جولین مــور از جمله بازیگران
مطرحی هستند که در این فلم به ایفای نقش پرداخته اند.
فلمبرداری «ســوبربیکان» پاییز امسال به پایان رسید و
پس از پایان مراحلپس از تولید ،این فلم نهایت ًا سال آینده
اکران خواهد شد .این فلم ماجرای یک جنایت مرموز است
که در حومه شهر سوبربیکان خانواده آرامی را درگیر خود
میکند .داســتان فلم که در دهه پنجاه روایت میشود،
منعکسکننده بدترین و بهترین حاالت بشریت در خانواده
این شهر اســت .زمانی که این خانواده آرام وارد ماجرایی
مرموز و معمایی میشوند اعضای خانواده مبدل به افرادی
باجخواه ،انتقامگیر و خائن میگردند.

در حالی که بســیاری از منتقدین پیکان انتقادات خود
را به ســمت دو فلم «بتمن در مقابل ســوپرمن :طلوع
عدالت» و «جوخه انتحار» نشانه رفتند ،اما میتوان گفت
بدترین فلم کامیک بوک سال  ۲۰۱۶فلم «مردان ایکس:
آخرالزمان» به کارگردانی «برایان ســینگر» بود که در
واقع چیزی شــبیه به مونتــاژی بیپایان از صحنههای
انفجار بود .اگر مجموعه فلمهای «مردان ایکس» که حاال
دارای  ۹قسمت است میخواهد پس از کنارهگیری «هیو
جکمن» به بقای خود ادامه دهد ،باید خون تازهای به آن
در مقابل و پشت دوربین تزریق شود.
مرد شکارچی :جنگ زمستانی
فروش آمریکا ۴۸ :میلیون دالر
تنها در سینمای مردمحور هالیوود ممکن است دنبالهای
از فلم «ســفید برفی» بدون حضور قهرمان قسمت اول
آن یعنی «کریستین اســتوارت» ساخته شود .بدتر آن

که در این دنباله سینمایی شخصیتها مدام از شخصیت
سفیدبرفی نام میبرند ،در حالی که تماشاگر هیچگاه در
فلم آن را نمیبیند.
افسانه تارزان
فروش آمریکا ۱۲۶.۶ :میلیون دالر
«دیوید یتس» نیز نتوانســت موفقیتــش با مجموعه
فلمهای «هری پاتر» را با فلم «افســانه تارزان» تکرار
کند .این فلم که با بودجه  ۱۸۰میلیون دالری ساخته شد،
در نهایت به فروش جهانی  ۳۵۶مییلون دالر دست یافت
و بسیاری از کارشناسان معتقدند «افسان ه تارزان» باید
حداق  ۴۰۰میلیون دالر میفروخت تا بتوان ساخت این
دنباله سینمایی را قابل توجیه تلقی کرد.
روز استقالل :رستاخیز
فروش آمریکا ۱۰۳ :میلیون دالر
ساخت دنباله سینمایی فلم موفق «روز استقالل» پس از

ستارههایی که برنده جشنواره
کاپری هالیوود شدند
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 ۲۰سال توسط کمپانی فاکس قرن بیستم آن هم بدون
حضور ســتاره اصلی آن یعنی «ویل اسمیت» ریسک
بزرگی بود که چندان جواب نداد و این سوال قدیمی را
مجددا مطرح کرد که حضور ستارهها در هالیوود چقدر
اهمیت دارد؟
آلیس آنسوی شیشه
فروش آمریکا ۷۷ :میلیون دالر
یکی دیگر از دنبالههای ناموفق ســینمایی در سال ۲۰۱۶
فلم «آلیس آنسوی شیشه» بر اساس داستانهای نوشته
«لوئیس کرول» بود ،اما مخاطبان دیگر عالقهای به دنبال
کردن «آلیس در سرزمین عجایب» نداشتند .این دنباله
سینمایی غیرضروری موجب شد «جانی دپ» نیز جذابیت
جادویی خود را در این مجموعه فلم از دست بدهد.
مانی مانستر
فروش آمریکا ۴۱ :میلیون دالر
در حالی که فلم «مانی مانســتر» به کارگردانی «جودی
فاستر» بر اساس یک داستان اورجینال و جدید ساخته
شــده بود ،اما در ســال  ۲۰۱۶حتی داستانهای جدید
نیز طوری به نظر میرســند که گویی آنها را قبال دیده
و شــنیدهایم .میتوان گفت این فلم بــا بازی «جولیا
رابرتس» و «جورج کلونی» شایستگی استقبال بیشتری
از سوی مخاطبان را داشت.
شیطان نئونی
فروش آمریکا ۱.۳ :میلیون دالر
فلم «شــیطان نئونی» را میتوان ناخوشایندترین فلم
ســال دانســت .فلم به کارگردانی «نیکالس وندینگ
رفین» ثابــت کرد گاهی یک ریســک میتواند به چه
شکست بزرگی تبدیل شــود .پس از نمایش آغازین در
جشــنواره فلم کن ،با هو شدن از سوی برخی مخاطبان
همراه بود .این فلم که با بودجه  ۷میلیون دالری ساخته
شــد ،با مجموع فروش جهانــی  ۳.۴میلیون دالر یک
فلم ناامیدکننده را در کارنامه ســینمایی این کارگردان
دنمارکی ثبت کرد.
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قدم ـ قدیم ـ قم ـ مقدار ـ
رقم ـ قمر ـ قمار ـ مقر ـ
مرقد ـ قدامت ـ متر ـ تام
ـ تیم ـ امر ـ مار ـ مراد ـ
مادر ـ مــرد ـ دما ـ دام ـ
قیمت ـ قیام ـ مری ـ امیر
ـ می ـ مدت ـ دایم ـ امید
ـ مدار ـ مدیر.

آمرانه ـ ادبانه ـ برخی ـ پیامبر ـ تابلو ـ ثروتمند ـ جگرگوشه ـ چهارضلعی
ـ حوضچه ـ خنثی ـ درجه دار ـ ذاللت ـ روشــندان ـ زاری ـ ژورنال ـ
سوخاری ـ شکنجه ـ صبحدم ـ ضمیمه ـ طلوع ـ ظهور ـ عابر ـ غنچه ـ
فعاالن ـ قرار ـ کاتب ـ گناه ـ لرزه ـ منبع ـ نصیب ـ وارث ـ هدر ـ یار.
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 بازی با کلمات
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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.
 6 کلمه :خوب
 12 کلمه :متوسط
 18 کلمه :عالی
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فلم ســینمایی ســوبربیکان به کارگردانی «جورج
کلونی» سال آینده اکران می شود.
فلم سینمایی «ســوبربیکان» به کارگردانی جورج
کلونی ســال  2017اکران جهانی خود را آغاز خواهد
کرد.
جوئل کوئــن ،ایتان کوئن و گرانــت هزلف فلمنامه
این اثر کمدی ،جنایی و معمایی را دو ســال پیش به
نگارش در آوردند.
مت دیمون ،وودی هارلســون ،اسکار آیزاک ،جاش
برولیــن و جولین مور از جملــه بازیگران مطرحی
هستند که در این فلم به ایفای نقش پرداخته اند.
فلمبرداری «سوبربیکان» پاییز امسال به پایان رسید
و پس از پایان مراحلپس از تولید ،این فلم نهایت ًا سال
آینده اکران خواهد شد.
این فلــم ماجرای یک جنایت مرموز اســت که در
حومه شــهر ســوبربیکان خانواده آرامی را درگیر
خود میکند .داســتان فلم که در دهه پنجاه روایت
میشــود ،منعکسکننده بدترین و بهترین حاالت
بشریت در خانواده این شهر اســت .زمانی که این
خانواده آرام وارد ماجرایی مرموز و معمایی میشوند
اعضای خانواده مبدل به افرادی باجخواه ،انتقامگیر و
خائن میگردند.
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میزان

حمل

اگر دوســتي داريد كه از خارج آمده است خبرهاي خوبي از او به شما
ميرسد .سعي كنيد زياده روي نكنيد ،هر اندازه كه توانايي داريد كار
انجام دهيد و موفق هم ميشويد.

ثور

در مورد برنامههای هنری همه چیز را به خوبی بررســی کنید؛ زیرا
ممکن است مشــکل غیر قابل انتظاری پیش آید .شما از آن دسته
افراد منطقه البروج هستید که به شدت به شرایط عادت میکنید و
ایجاد تغییر برایتان بسیار مشکل است.

جوزا

درمورد تفريح و روابط احساسي امشب از اين موارد زياد برخوردار
ميشويد اگر متأهل هستيد ،امشب را به شب خاصي تبديل كنيد.

سرطان

اکنون احســاس بهتری پیدا میکنید و میتوانیــد ناراحتیتان را
فراموش کنید .ارزش ندارد حتی یک لحظــه دیگر هم خودتان را
نگران درگیری های کاری کنید .باالخره تمام میشــوند ،بنابراین از
همنشینی با همسرتان لذت ببرید.

اسد

امروز اين طور به نظر ميرســد كه شما به دو سوي متفاوت كشيده
ميشويد ممكن است بنا به داليلي وفاداري و صداقت خود را تقسيم
كنيد و مطمئن نباشيد كه از چه كسي بايد حمايت كنيد .بهتر است
سعي كنيد و راه حلي پيدا كنيد .در غير اين صورت بدون شك شما
مرتكب اشتباهي خواهيد شد.

سنبله

یک نفر فکرمی کند مطابق میل شــما رفتار می کند نمی توانید با
آنها مخالفت نکنید.تحمل آنها برایتان مشکل است؛ زیرا در کارهای
شما دخالت میکنند و اجازه نمیدهند راحت باشید.

امروز نهایت سعی خود را بکنید تا اموال خود را در جای مناسبشان
بگذارید چرا که هر کدام از آنها را گم کنید باید ساعتهای زیادی
را صرف دوباره یافتن آنها کنید.یادآوری میکنم ،اگر کمی به عقب
برگردیــد مرور کنید ،مکان همه آن چیزهایی که گم کرده بودید،
به ذهنتان خطور میکند.

عقرب

امروز روابط اجتماعی شــما افزایش پیدا میکند .دوست دارید
با گروهی دوســتان تفریح کنید و یا اگر عاشق هستید در خانه
محیطی عاشقانه ایجاد میکنید و با همسرتان نان شب میخورید
و در همه کارها موفق هستید.

قوس

2504
 شطرنج 		
نوبت مهره های سفید است ،شما باید با
دو حرکت مهره سیاه را مات کنید.
8

امروز نياز داريــد با آدمهاي هم ارتعاش خــود وقت بگذرانيد.
پس محض رضاي خدا ســعي نكنيد همه روز را ديگران را راضي
نگهداريد؛ چون آنوقت ديوانه ميشويد .شما حق داريد انتخاب
كنيد كه با كسي رفت و آمد مي كنيد.

6

جدی

5

اگر هيجان را دوست نداريد ،بايد پنجرهها را ببنديد و در را روي
هيچ كس باز نكنيد! اما كنجكاوي اين اجازه را به شما نمي دهد.

دلو

امروز فرصت مناســبی دارید تا ببیینید آیــا موضوعی جلوی
پیشرفت شما را گرفته و یا چیزی وجود دارد که اجازه نمی دهد از
انرژی کامل خود استفاده کنید؟ اگر شکی درباره توانایی موفقیت
خود دارید میتوانید این ترس را بررســی کنید و ببینید از کجا
نشات گرفته است.

حوت

شما در خانه سرتان شلوغ است.یا بدون کمک شریک زندگیتان
شما تجمل و کیفیت خوب را میستایید .و اگر نتوانید بهترین را
بخرید میتوانید چیزی درست کنید که بیهمتا و شخصی نشان
دهد .دیگران قابلیت هنرنمایی شما را تحسین میکنند .و اغلب
از شما راجع به ایدههایشان سؤال میکنند.
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سازندگان «الال لند»
سراغ نیل آرمسترانگ
رفتند

رایان گاســلینگ بازیگر و دمین شازل کارگردان فلم موفق
«الال لند» در پروژه مشــترک جدیدشــان به ساختن فلمی
برمبنای زندگی نیل آرمسترانگ میپردازند.
یونیورســال اعالم کرد قصد دارد با حضور رایان گاسلینگ
بازیگری که نامزد جایزه گلدن گلوب شده در کنار کارگردان
فلم «الال لند» زندگی نیل آرمسترانگ فضانورد را بسازد.
این فلم بــا عنوان «اولین مــرد» بــر دوره  ۱۹۶۱تا ۱۹۶۹
تمرکز دارد و یادآور ماجراهایی اســت که موجب شد تا نیل
آرمســترانگ به عنوان اولین مردی که پا روی ماه گذاشت،
شناخته شود.
جاش سینگر فلمنامهنویس «اســپاتالیت» که برنده جایزه
اسکار شــده فلمنامه این فلم را بر مبنای کتابی نوشته جیمز
آر.هنســن با عنوان «اولین مرد :زندگی نیل آمســترانگ»
مینویسد.
مارتی بوون و ویک گادفری تهیه این درام را برعهده دارند.
گاســلینگ با فلم موزیــکال «الال لند» در ســال  ۲۰۱۶از
چهرههای موفق سینمایی سال بود و سال  ۲۰۱۷با فلم «بلید
رانر  »۲۰۴۹به کارگردانی دنیــس ویلنوو در ماه اکتبر راهی
سینماها میشود.
این بازیگر کانادایی که ســال  ۲۰۰۷بــرای بازی در «نصف
نلسون» نامزد اســکار شــده بود ،بازیگر فلمهای دیگری
چون «فقط خدا میبخشــد»« ،آدمهای خوب» و «دفترچه
یادداشت» بوده است.
رایان گاسلینگ متولد  ۱۲نوامبر  ۱۹۸۰در شهر لندن در حومه
انتاریو در کانادا است .اولین نقش آفرینی او که توجه منتقدان
را جلب کرد بازی در فلم «معتقد» در سال  ۲۰۰۱بود که در نقش
یک یهودی نئونازی ظاهر شــد .او برای این نقش جایزه گرند
ژوری جشــنواره فلم ساندنس سال  ۲۰۰۱را برد و برای همین
نقش نامزد جایزه اسپرایت شد و جایزه اتحادیه منتقدان فلم
روســیه را دریافت کرد .بازی در فلم «دفترچه یادداشت» در
سال  ۲۰۰۴او را به شهرت رساند و بازیگر فردا لقب گرفت .او با
بازی در «نصف نلسون» در سال  ۲۰۰۶مسیرش را ادامه داد و
نامزد دریافت جایزه اسکار برای بهترین بازیگر نقش مرد شد.

«اوباما» کتاب جدید
مینویسد

«باراک اوباما» در روزهای پایانی ریاستجمهوری خود اعالم
کرده درصدد نوشتن یک کتاب خاطرات جدید است.
«هافینگتون پســت» نوشت« :باراک اوباما» که به زودی کاخ
ســفید را به «دونالد ترامپ» واگــذار میکند ،اعالم کرد که
میخواهد خاطرات خود را باز هم در کتابی به چاپ برساند.
رییسجمهور ســابق آمریکا پیشتر خاطرات خود را از زمان
جوانی در کتابی به نام «رویاهای پدرم» منتشــر کرده بود .او
همچنین در دوران ســناتوری خود کتابی با عنوان «جسارت
امید» را روانه بازار کرد که هر دو اینها در آن زمان به جدول
پرفروشترینها راه پیدا کردند.
«اوباما» عالوه بر این ،کتابی کودکانه هم برای دو دخترش به
نگارش درآورده است .کتاب زندگینامهای جدید او در اصل،
چهارمین اثر او در بازار نشر محسوب میشود.

درگذشت مردی که
«بیتلز» را کشف کرد

اولین مدیر برنامههای گروه موســیقی «بیتلز» در ســن ۸۶
سالگی درگذشت.
«بیبیسی» نوشــت« :آلن ویلیامز» اولین مدیر گروه معروف
«بیتلز» که استعداد این موسیقیدانان انگلیسی را کشف کرد،
در سن  ۸۶سالگی فوت کرد.
«ویلیامز» که مالک کافه ـ بار «جاکاراندا»ی لیورپول هم بود،
در ســالهای  ۱۹۶۰و  ۱۹۶۱با «بیتلز» همکاری داشت .او در
انگلستان و ســپس در هامبورگ این گروه موسیقی راک اند
رول را همراهی کرد.
مدیر برنامههای «بیتلز» سال « ۱۹۵۷جاکاراندا» را بهعنوان
یک کافه راهاندازی کرد ،مکانی که به پاتوق موسیقیدانهای
جوان تبدیل شد .شگفتانگیزهای موسیقی انگلیس ،از همین
کافه کار خود را شروع کردند و طی سالهای بعد و پس از سفر
به هامبورگ ،به عرصه جهانی وارد شدند.
«پل مککارتنی»« ،جان لنون» و «اســتوارت ســاتکلیف»
همکالســی «لنون» ،جزو مشــتریان این کافــه بودند و از
«ویلیامز» پرسیدند آیا میشود در این مکان موسیقی نواخت.
مالک کافه «جاکاراندا» پس از مدتــی که از توانمندی این
نوازنده و خوانندهها مطمئن شــد ،آنها را در ســال ۱۹۶۰
برای اجرا به هامبورگ برد .او در ســال  ۱۹۶۱زمانی که «جان
لنون»« ،پل مککارتنی»« ،جورج هریسون»« ،پیت بست» و
«استوارت ســاتکلیف» اعضای این گروه موسیقی را تشکیل
میدادند ،از آنها جدا شد.
جنوری ســال بعد بود که با رفتن «ساتکلیف» ،دیگر اعضای
باقیمانده این گروه با «برایان اپســتین» قراردادی پنح ساله
بستند.
«ویلیامز» در ســال  ۲۰۱۰در مصاحبهای گفت :خوشحالم که
در دهه  ۱۹۶۰و در زمان شــکلگیری این گــروه آنجا بودم.
من همیشــه به «بیتلز» افتخار میکنم و خوشحالم که بخش
کوچکی از مشهورترین گروه موسیقی جهان بودهام.
او ادامــه داد :خیلیهــا به مــن میگوینــد کاش با آنها
میماندی ،خب خیلی خوب میشد؛ اما ما نمیدانستیم داریم
تاریخ را میســازیم .با این حال ،دوران خوشی بود ،روزهای
هیجانانگیزی را ســپری کردیم ،اما هیچ کسی نمیدانست
«بیتلز» به اینجا خواهد رسید.
«بیتلز» گروه انگلیسی راک بود که اعضای آن «جان لنون»،
«پل مککارتنی»« ،جورج هریســون» و «رینگو استار» (از
ســال  )۱۹۶۲بودند .این چهار هنرمند در دهه  ۱۹۶۰فعالیت
خود را آغاز کردند و بعد از  ۱۰ســال همکاری ،در سال ۱۹۷۰
میالدی از هم جدا شدند.

