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وبر یعنــی «مکتب راک» با  ۵۳.۶میلیون دالر فروش و
یک نمایش  ۲۸ســاله از همان آهنگساز یعنی «شبح
اپرا» با  ۴۶.۲میلیــون دالر دیگر نمایش های قدرتمند
سال  ۲۰۱۶بودند .احیای نمایش «گربه ها» لوید وبر هم
به نسبت نمایشــی که فقط از تابستان تا به حال روی
صحنه رفته عملکردی خوب از خود نشان داد و ۲۲.۲
میلیون دالر فروخت« .نقب زن روی شیروانی» با ۴۱.۹
میلیون دالر فروش« ،رنگ ارغوانی» با  ۳۷میلیون دالر
فروش و «پیشــخدمت» با  ۳۶.۹میلیون دالر فروش از
دیگر موزیکال های پرفروش امسال بودند.
در حالیکه نمایش های موزیکال معموال پرفروش ترین
ها در باکس آفیس برادوی هســتند ،تعدادی نمایش
غیرموزیکال هم عملکرد خوبی داشــتند که در صدر
آن ها «انســان ها» با  ۲۲.۲میلیــون دالر فروش بود.
نقدهای فوق العــاده و یک جایزه تونی بهترین نمایش
به «انســان ها» کمک زیادی کردند .اسکات رودین که
تهیه کننده اصلی آن نمایش درام بود ،پشت دو نمایش
غیرموزیکال دیگر قدرتمند امسال هم حضور داشت:
«صفحه اول» با  ۱۶.۵میلیــون دالر فروش و «آزمون
سخت» با  ۱۱.۷میلیون دالر فروش که هر دو از مجموعه
بازیگران پرستاره خود نهایت استفاده را بردند .نمایش
«حادثه عجیب سگی در شب» که در دومین و آخرین
سال نمایش خود به ســر می برد هم توانست پیش از
اتمام کارش در ماه ســپتامبر ،فروشــی قابل احترام
معادل  ۱۶.۵میلیون دالر به ثبت برساند.
از نمایــش های فصل جدید که از ماه پاییز روی صحنه
رفتند ،تا امروز بهترین عملکــرد متعلق به موزیکال
«ناتاشــا ،پیِر و ســتاره دنباله دار بزرگ سال »۱۸۱۲
بوده که توانســته  ۱۱.۱میلیون دالر بفروشد« .داستانی
از برانکس» هم تا اینجا خوب ظاهر شده و توانسته در
بازه ای هفت هفته ای  ۵.۷میلیون دالر بفروشد« .اوان
هانسن عزیز» هم در شش هفته اولش  ۵.۴میلیون دالر
فروخت.

رکورد شکنی باکس آفیس برادوی در 2016
به دلیل نمایشهایی مثل بالک باســتر توقف ناپذیر
ساخته لین مانوئل میراندا که «شیر شاه» را بعد از سه
سال صدرنشینی کنار زد ،برادوی سال خوبی را پشت
سر گذاشت.
به دلیــل نمایشهایی مثل بالک باســتر توقف ناپذیر
ساخته لین مانوئل میراندا که «شیر شاه» را بعد از سه
سال صدرنشینی کنار زد ،برادوی سال خوبی را پشت
سر گذاشت.
فروش برادوی در ســال  ۲۰۱۶به بیشترین میزان خود
در تاریخ رســید و نمایــش داغ «همیلتون» که تکت
های ویژه اش بــا قیمت هایی باالی هزار دالر به فروش
میرفتند ،ســوخت تازه ای بود کــه موتور اقتصادی
برادوی را به گردش درآورد.
با اســتناد به ارقامی که توسط سازمان «برادوی لیگ»
جمع آوری شــده ،فروش باکس آفیسی برادوی تا روز
بیست و پنج دسمبر که پایان رسمی سال  ۵۲هفته ای
برادوی اســت ،به میزان بی سابقه  ۱.۳۶۷میلیارد دالر
رسید .آمار فروش ســال های  ۲۰۱۵و  ۲۰۱۴به ترتیب
 ۱.۳۵۴میلیارد دالر و  ۱.۳۶۲میلیارد دالر بود.
همانطور که تعجبی هم نداشــت ،نمایش تاریخی هیپ
هاپ لین-مانوئل میراندا پرفروش ترین نمایش سال بود
و توانست با فروش  ۵۵۸۹۷۷تکت  ۱۰۵.۵میلیون دالر
درآمد کســب کند .این نتیجه خارق العاده این مسئله
را آشــکار می کند که جدایی بســیاری از بازیگران
اصلی این سریال محبوب تاثیر زیادی روی درخواست
برای خرید تکت های آن نداشــت .همین مسئله برای
درخواست حامیان دونالد ترامپبه منظور بایکوت کردن
این نمایش موزیکال هم صدق مــی کند .مدتی پیش
مایک پنس معاون ترامپ به تماشــای اجرایی از این

نمایش نشست و در طی آن ،یکی از بازیگران به نیابت از
تمامی دست اندرکاران نامه ای سرگشاده را خطاب به او
خواند که خواستار توجه به حقوق همه در سیاست های
آینده دولت ترامپ می شــد .این مسئله باعث شد خود
ترامپ در توییتــر از این نمایش انتقاد کند و هوادارانش
هم بالطبع واکنش نشان دادند.
پیروزی «همیلتون» در بازه تعطیالت رنگی جدید به خود
گرفت چون این نمایش تنها در دو هفته اخیر توانست ۶
میلیون دالر به جیــب بزند .حاال فروش کلی این نمایش
از ماه جوالی ســال  ۲۰۱۵تا به حال یعنی وقتی که برای
نخستین بار در تئاتر ریچارد راجرز روی صحنه رفت ،به

بفروشد .ظرفیت متفاوت سالن های نمایش و بهای تکت
های ویژه نمایــش ها دلیل اصلی تفاوت بین درآمد آن
ها بود« .شیر شاه» که سال آینده به بیستمین سالگرد
خود در برادوی نزدیک می شــود ،در سه سال گذشته
به طور پیاپی پرفروش ترین نمایش برادوی بوده است.
با استناد به تعداد تکت های فروخته شده ،دیگر نمایش
پرفروش امســال یک نمایش قدیمی بود« :شریر» که
حاال چهاردهمین ســال خود را پشت سر می گذارد ،با
 ۷۱۹۶۰۸تکت فروخته شده و  ۸۹میلیون دالر درآمد در
رتبه سوم جای گرفت .چهارمین نمایش پرفروش یکی
دیگر از محصــوالت موزیکال دیزنی بود« :عالء الدین»

 ۱۴۲.۸میلیون دالر رسیده اســت .تنها نمایش دیگری
که امسال توانســت از مرز  ۱۰۰میلیون دالر فروش عبور
کند ،نمایش همیشه جذاب دیزنی یعنی «شیر شاه» بود
که  ۱۰۳.۲میلیون دالر فروخــت ،اما از نظر فروش تکت
از «همیلتون» پیشــی گرفت و توانست  ۶۹۵۰۱۷تکت

 ۷۸.۲میلیون دالر درآمد کســب کرد اما از نظر تعداد
تکت های فروخته شــده با  ۶۹۹۱۴۳تکت در رتبه دوم
جای گرفت« .کتاب مورمون» هم لیست پنج نفر اول را
کامل کرد با  ۴۵۳۱۲۴تکت فروخته شده ۷۰.۶ ،میلیون
دالر در باکس آفیس فروخت .موزیکال جدید اندرو لوید

سرکشی دومین فلم پرفروش سال

بندیکت کامبربچ با

خالق «شرلوک هولمز»
قوم از آب درآمد!

بازیگر نقش «شرلوک هولمز» یکی از بستگان سر آرتور
کانن دویل خالق داستانهای «شرلوکهولمز» درآمده
است .روشن شده است بندیکت کامبربچ که اکنون در
نقش کارآگاه محبوب در سریالی به نام «شرلوک» بازی
میکند با نویسنده این مجموعه داستان که یک قرن
پیش این شخصیت را خلق کرد ،نسبت قومی دارد.
بر مبنای بررسی اخیر معلوم شده این بازیگر بریتانیایی
 ۴۰ساله با سر آتور کانن دویل که سال  ۱۹۳۰درگذشت
نسبت قومی دارد و شــانزدهمین پشت وی داییزاده
کانن دویل بوده است.
یک وبســایت که این تحقیق شجرهشناسی را اعالم
کرده داده اســت اطالعات بیشتری درباره پس زمینه
خانوادگی کامبربچ و دویل ارایه نکرده اما محققانی که
عالقهمند این ســریال و نیز پازلهای تاریخی هستند
این بررســی را انجام دادهاند .فصل جدید ســریال
«شرلوک» از یکشنبه شروع شده و کامبربچ بار دیگر
در نقش شرلوک هولمز ظاهرشده است.
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فلمی که در جهان داستانی «جنگ ستارگان» میگذرد
موفق شد تا با عبور از مرز  ۴۰۰میلیون دالر ،عنوان دومین
ش آمریکا در سال  ۲۰۱۶را از آن خود کند.
فلم پرفرو 
تا روز اول جنوری ،فلم «ســرکش :داســتانی از جنگ
ستارگان» موفق شد تا  ۴۰۸.۲میلیون دالر در بازار آمریکا

2271
هـدف

 بازی با اعداد

جواب سودوکو شماره

2270

برف ـ فریــب ـ فرد ـ
فردا ـ دفتر ـ فرید ـ تبر
ـ بــرات ـ تبار ـ دری ـ
دریا ـ دیار ـ بدر ـ فریبا
ـ رای ـ یار ـ ریا ـ تیر ـ
تیار ـ تــار ـ تر ـ دیر ـ
تایر ـ رب.

آذرـ اکتشــافات 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.

 جواب بازی با اعداد
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 بازی با کلمات

2506

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.
 12 کلمه :خوب
 24 کلمه :متوسط
 35 کلمه :عالی

جواب هدف

فلم «ســرکش» پنجشنبه  ۱۶.۶میلیون دالر فروخت و به
رقم  ۳۷۵.۲میلیون دالر رسید و پس از  ۱۴روز که از اکران
آن میگذرد موفق شد تا آمار فروشش را تا شنبه از مرز
 ۴۰۰میلیون دالر نیز عبور دهد.
با نگاهی بــه دیگر بازارهای این فلــم ،بریتانیا هنوز در
مکان دوم جای دارد و با فروش  ۵۷میلیون دالر بیشترین
اســتقبال را از این فلم کرده است .این فلم در آلمان در
مکان دوم  ۳۱.۱میلیون دالر فروخته و در فرانســه ۲۶.۷
میلیون دالر فروش داشته است .استرالیا با  ۲۴.۵میلیون،
جاپان با  ۲۰.۲میلیون ،اسپانیا با  ۱۱.۴میلیون و برازیل با
 ۱۱.۳میلیون دالر دیگر بازارهای بزرگ جهانی این فلم را
تشکیل دادند.
فلم «سرکش» در مکزیک  ۹.۵میلیون دالر ،در روسیه ۹
میلیون ،در ایتالیا  ۸.۵میلیون ،در سوئد  ۷.۱میلیون ،در
پولند  ۵.۹میلیون ،در دنمارک  ۵میلیون دالر و در هالند
 ۴.۸میلیون دالر فروخته است.
به فروش برســاند و از فلم «کاپیتــان آمریکا» با فروش این فلم  ۶جنوری در چین راهی سینماها میشود.
«زندگی مخفی حیوانــات خانگی»« ،کتــاب جنگل»،
 ۴۰۸.۱میلیون دالر عبور کند.
به این ترتیب «در جســتجوی دوری» ساخته دیزنی با «ددپــول»« ،زوتوپیا»« ،بتمن در برابر ســوپرمن :ظهور
فروش  ۴۸۶.۳میلیون دالــر در مکان اول پرفروشترین عدالت»« ،جوخه خودکشــی» و «داکتر استرنج» دیگر
فلمهای پرفروش آمریکا در سال  ۲۰۱۶را تشکیل دادند.
فلمهای سال  ۲۰۱۶ایستاد و «سرکش» دوم شد.
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میزان

حمل

پيشــرفتهاي خوبي در زمينه مالي داريد و ديــدگاه بهتري پيدا
ميكنيد .شرايطي را كه فكر ميكرديد رو به رو شدن با آنها مشكل
است به خوبي درك ميكنيد و به راحتي به اهدافتان دست مييابيد.

ثور

اکنون متوجه شدهاید که یکی از نزدیکانتان نگران یا مضطرب است
اما تاکنون این موضوع را به خاطر سرگرم بودن به کارهای خود نادیده
گرفتهاید .اکنون اشــتباه خود را میپذیرید .اگر مدتی است روابط
اجتماعی تان کم شده است سعی کنید دوباره به اجتماع برگردید.

جوزا

امروز جذب انســان هاي روشنفكرتر از خودتان مي شويد كه البته
شما تا ميليون ها سال حاضر نيستيد اين موضوع را بپذيريد .تصميم
داريد افق هاي ديدتان را وسعت دهيد اما سعي كنيد خيلي واقع گرا
نباشيد زيرا زماني كه شما به چنين ديدگاهي برسید هيچ فردي در
كره خاكي نمي تواند در رؤياها و آرزوهاي شما وجود داشته باشد.

سرطان

با همســرتان بحثهای جدی میکنید و آنهــا آمادهاند تا عقاید و
نظراتشــان را برایتان بیان کنند شاید کمی نگران شوید ،اما هیچ
کدام از آنها نگران کننده نیست.

اسد

امروز قادريد كه بســيار جدي و عميق فكر كنيد ،گرچه كه ممكن
اســت درگير نگرانيهايي شــويد .از اين كه ذهنتان را معطوف به
گذشتهها كنيد ،مطالب بسياري ميآموزيد ،خصوص ًا مواردي كه به
تازگي اتفاق افتاده است .اين كار به شما نشان مي دهد كه در حال
حاضر چگونه بايد رفتار كنيد .ممكن است تشخيص دهيد كه تاريخ
در خطر تكرار دوباره است ،مگر اينكه شما دست به اقدام كاري براي
جلوگيري از آن كنيد.

سنبله

ذهنتان فعال اســت .فرصت خوبی است تا برای آینده برنامهریزی
کنید؛ زیرا اکنون منطقی و عقالیی هســتید و دوســت دارید به
اهدافتان برسید به ویژه آنهایی که دست نیافتنیتر هستند.

امروز روزی عالی برای رســیدگی به اوراق کاری و مالی و هر چیز
دیگری که دارای مهر رسمی است ،میباشد .ذهن شما بسیار عالی
عمل میکند ،همه چیز را بسیار واضح و کامل مدنظر دارید و واقع ًا
وضعیت ذهنی خوبی برای رسیدگی به این امور دارید .این امر از
دید شخصی که مافوق شماســت مخفی نمی ماند و بسیار تحت
تأثیر قرار خواهد گرفت.

عقرب

ســعی کنید به کارهایی که میتوانید انجــام دهید فکر کنید نه
کارهایــی که نمیتوانید .میتوانیــد از کارهای خالق و همچنین
رابطهها بهرهمند شــوید .بودن با افرادی که در گذشــته با آنها
معاشرت داشتهاید خاطرات زیادی را زنده میکند.

قوس

امروز اولين كسي هستيد كه بايد كار را رها كنيد وبه بازي و تفريح
بپردازيد .به همين دليل ديگران نميفهمند چرا امروز اينقدر كار
خود را خوب و با وجدان انجام ميدهيد .ستارهها به شما گوشزد
ميكنند كه چند دقيقه وقت خــود را صرف جزئيات كار كردن،
چقدر بعدها شما را از دردسرها نجات ميدهد.

جدی

اگر مراقب نباشــيد گروهي بر عليه شما اعتصاب ميكنند .آنها
را به كناري بكشــيد و ببينيد در سرشــان چه ميگذرد ،شايد
نگرانيهاي شخصي مشــكل اصلي آنها باشد ،و همدردي با آنها
همه كارها را درست ميكند.

دلو

امروز الگوی ســیارات برای شما نشانه هایی می فرستد تا به کار
و ســامتیتان توجه بیشتری کنید .اگر اخیرا ً در موضوعی زیاده
روی کردهاید شــاید اکنون تصمیم بگیرید آن را کنترول کنید یا
شــاید وقت بیشتری برای کار قرار دهید تا نشان دهید که تا چه
اندازه از خودتان مایه میگذارید و متعهد هستید.

حوت

الهامهای اخیر گشایشهای جدیدی بین شما و شریک زندگیتان
پدید آورده اســت .دوباره توجهتان را به بیرون (مسایل بیرونی)
برگردانید .اگر کار شــما هنری است پی میبرید که فرصتهای
بازار کارتان از منبع شگفت انگیزی میآید.

دعوت از نیکالس کیج
برای ایفای نقش ریگان

در فلم زندگینامهای که بر مبنــای زندگی رونالد ریگان
رییس جمهوری اسبق آمریکا ساخته خواهد شد ،احتمال
زیادی وجــود دارد که نیکالس کیــج در نقش او جلوی
دوربین برود.
احتمال زیادی وجود دارد که نیالس کیج در نقش رونالد
ریگان اولین هالیوودی که رییس جمهوری آمریکا شــد،
جلوی دوربین برود.
این بازیگر که برای نقشآفرینی در فلم «ترک السوگاس»
برنده جایزه اسکار شده با پیشنهاد بازی در نقش چهلمین
رییس جمهوری آمریکا مواجه شده است.
هر چند به نظر نمیرسد این فلم بخواهد مناقشاتی را که
با فلم کمدی «ریگان» با بــازی ویل فارل در اوایل ۲۰۱۶
ایجاد شد تکرار کند ،اما طبیعتا این فلم نیز زندگی ریگان
از جمله ابتالی او به زوال عقلی را تصویر خواهد کرد.
در عیــن حال گفته شــده ایــن فلم نشــان دهنده
رییسجمهوری محافظه کار اســت که خشــم جماعت
لیبرال هالیوودی را برانگیخت.
درباره این فلم هنوز اطالعات بیشتری ارایه نشده و روشن
نیست که کارگردانی ،نویسندگی یا تهیه آن برعهده چه
کسانی است .سخنگوی کیج نیز با تاکید بر این که هنوز
برای پیشبینی روند تولید فلم خیلی زود است ،سعی کرد
نشان دهد که کیج تصمیمی در این باره نگرفته است.
کیج که در سالهای اخیر بسیار درگیر مسایل حقوقی و
مشــکالت قانونی بوده این اواخر مشغول کارگردانی یک
پروژه برای شبکه نمایش خانگی بوده است.
رونالد ریگان از دهه  ۱۹۳۰کارش را در هالیوود شــروع
کرد و رییس انجمن بازیگران آمریکا در دهه  ۱۹۵۰شــد.
او ســال  ۱۹۶۶فرماندار کالیفرنیا شد و دو دوره  ۱۹۸۱تا
 ۱۹۸۹رییس جمهوری آمریکا بود .وی سال  ۲۰۰۴در ۹۳
سالگی درگذشت.
پیشــتر رجینالد گرین در «بانوی آهنی» در نقش ریگان
بازی کرد و آلن ریکمن در «پیشخدمت» در نقش او ظاهر
شد.

خالق شخصیت بامبی
درگذشت

«تیروس وانگ» ،نقاش و خالق شــخصیت بامبی در ۱۰۶
سالگی درگذشت.
«تیروس وانگ» ،نقاش چینیاالصل ساکن آمریکا ،جمعه
گذشته در  106سالگی درگذشت.
«وانگ» زمانیکه  9ســاله بود به همــراه خانوادهاش به
آمریکا مهاجرت کرد ،ســالها بعد او در جوانی به مکتب
هنــر رفت و خیلــی زود در ســال  1938در یک پروژه
انیمیشن سازی کم بودجه مشــغول به کار شد.وی پس
از آنکه شــنید کمپانی والت دیزنی در نظر دارد انیمیشن
«بامبی» را بسازد ،تعدادی نقاشی از آهوها در جنگل را در
اختیار این کمپانی قرار داد .این نقاشیها صاحبان کمپانی
«والت دیزنــی» را تحت تأثیر قرار داد تا آنجا از آنها برای
ساخت انیمیشــن «بامبی» ایده گرفتند .کمپانی «والت
دیزنی» سال  ،2001عنوان «افســانه دیزنی» را به او داد.
بنا بر این گزارش ،اتحادیه کارگردانان هنری قرار است 11
فبروری طی مراسمی یاد «وانگ» را گرامی بدارد.

تردید بن افلک درباره

کارگردانی فلم جدید بتمن

هرچند بن افلک دو هفتــه پیش گفته بود که همه چیز برای
تولید بتمن در حال آماده شــدن است ،و او فلم مستقلی را
هدایت خواهد کرد اما در آخرین مصاحبه اش خیلی به ساخت
بتمن خوش بین نیست.
اگر چه بن افلک دو هفته پیــش گفته بود که همه چیز برای
تولید بتمن در حال آماده شــدن است ،و او فلم مستقلی را
هدایت خواهد کرد اما در آخرین مصاحبه اش خیلی به ساخت
بتمن خوش بین نیست.
با وجود اینکه مدتی اســت هواداران میدانند که قرار است
بن افلک پس از فلم ســینمایی «لیگ عدالت» (Justice
 ،)Leagueفلم سینمایی جداگانه «بتمن» ( )Batmanرا
بسازد ،ساخت این فلم توسط وی تا امروز با شک و تردیدهایی
همراه بوده است.
وی در مصاحبهای با بی دی ام که ســر صحنه «لیگ عدالت»
انجام شد ،توضیح داد که تا وقتی از فلمنامه راضی نباشد ،فلم
سینمایی «بتمن» را نخواهد ساخت.
اما در روز ســال نو ،بن افلک دوبــاره مصاحبه ای با گاردین
داشته گفت که این پروژه برایش در حد یک ایده است و هیچ
پس زمینه ای برای ساخت این مجموعه ندارد .و قصد ساخت
آن را ندارد.
پاییز سال گذشته میالدی بود که بن افلک در مصاحبهای که
با مجله معتبر توتال فلم داشــت ،اعالم کرده بود بازی کردن
و کارگردانی یک فلم تکی بتمن ،مانند یک رویا اســت :نکته
اصلی درباره هر فلم (اگر بخواهید آن را کارگردانی کنید) این
است که باید مطمئن شوید که آن فلم به یک اثر خوب تبدیل
شود .شما باید ایده و رویکرد درستی نسبت به آن فلم داشته
باشید.
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بچه میشود

فلم ســینمایی «راننده بچه» به کارگردانــی ادگار رایت 11
آگست  2017اکران عمومی خود را آغاز خواهد کرد.
این فلم که عالوه بر کارگردانی ،نویســندگی آن هم بر عهده
ادگار رایت است ،در ژانری جنایی ،هیجان آور و اکشن ساخته
شده و سبکی متفاوت برای این کارگردان محسوب می شود.
جیمی فاکس ،کوین اسپیســی ،لیلی جیمز ،انسل الگورت و
جــان هم در فلم «راننده بچه» به ایفــای نقش پرداخته اند.
اسپسی امسال با دو فلم «گمشده در رای» و «باشگاه پسران
میلیونر» حضور پرکاری در هالیوود خواهد داشت.
این فلم داستان رانندهی جوانی است که برای سارقین مسلح
بانکهای مختلف کار میکند .بعد از شروع کار اجباری با یک
قاتل و جنایت کار ،خودش را در ســرقتی محکوم به شکست
می یابد.
بعد از گذشت چهارسال از فلم قبلی ادگار رایت «پایان دنیا»،
او این بار با پرستارهترین گروهی که او با آنها کار کرده آمده
است.
داستان فلم حول یک راننده عشق موزیک میچرخد و انتظار
فلمی جذاب و سرگرمکننده را داریم.

