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August 24 ,2016

برندگان و بازندگان اکران
فلم ها در تابستان

برخی از بازیگران با آثارشــان تابستان امسال را
موفقیتآمیز پشت سر گذاشــتند و بعضی همه
امیدهایشان نقش برآب شد.
،فصل فلمهای تابســتانی تقریبا در حال به پایان
رسیدن است و منتقدان در حال بررسی بهترینها
و بدترینهای فصل .در این میان بودند ستارههایی
که خیلیها به فلمهایشان امید بسته بودند و با این
حال نتوانستند آنطور که امید میرفت دیده شوند.
شــاید بتوان موفقترین و ناموفقترین بازیگران
فصل تابستان را چنین معرفی کرد:
برنده :ادریس البا ؛ او با بازی در فلم بزرگ اکشن
تابســتان با عنوان «روز باستیل» شاید خیلی در
باکس آفیس موفق نبود ،اما به خوبی دیده شد .در
عین حال او فلمهای واقعا بزرگ دیگری هم داشت:
«کتاب جنگل» از کمپانی دیزنی که بازسازی زنده
انیمیشن «پسر جنگل» ساخته شد ،صداپیشگی
در «زوتوپیا» و «در جستجوی دوری» دو انیمیشن
خیلی موفق تابستان و نیز بازی در «سفر ستارهای
ماورا» بازیهای تابستانی او را تشکیل میدهند.
این فلمها در مجموع بیش از  ۲میلیارد دالر فروش
کردند.
بازنــده :ملیســا مککارتی؛ این ســتاره موفق
فلمهــای کمدی که معموال در فلمهای مســتقل
بازی میکند و ســتارهای اســت که میتوان به
موفقیت فلمهایش اطمینان داشت ،با دو فلم خود
«رییس» و «شکارچیان روح» نتوانست در باکس
آفیس چندان موفق ظاهر شود و نقدهای متناقضی
دریافت کرد.
برنده« :بن افلک»؛ خیلــی از طرفداران آثار دی
ســی کمیکز از این که بن افلک بخواهد در نقش
بتمن در فلم «بتمن در برابر سوپرمن» ظاهر شود
راضی نیودند ،اما بازی او رضایت خیلیها را جلب
کرد و او توانســت در این نقش ابرقهرمانی موفق
ظاهر شود .او نشان داد هنوز میتواند مردم را به
سینماها بکشــاند و در عین حال قراردادی برای
نوشــتن و کارگردانی یک فلم بر مبنای شخصیت
بتمن را برای آینده امضا کرد.

جیمز کامرون نویسنده و کارگردان مطرح هالیوود از ساخت
پنج گانه فلم «آواتار» خبر داد .نســخه دوم در سال 2018
اکران خواهد شد.
جیمز کامرون کارگردان فلم هایی همچون «رامبو»« ،بیگانه»
و ســری «ترمیناتور» در حال پیش تولید مجموعه کاملی از
فلم پر طرفدار «آواتار» اســت .نسخه اول این فلم در سال
 2009به اکــران عمومی در آمد و در همان ســال عالوه بر
شکستن رکورد پر فروش ترین فلم تاریخ سینما ،سه جایزه
اسکار را نیز نصیب خود کرد.
کامرون پس از موفقیت بزرگ این فلم «ترمیناتور جنسیس»
را ساخت که آن فلم هم با استقبال بی نظیر مخاطبان روبرو
شــد .حال خبرها حاکی از آن اســت که کامرون فلمنامه
«آواتار  »2را به پایان رســانده و فلمبرداری این مجموعه را

بازنده :جانی دپ؛ اگــر بخواهیم از ماجرای طالق
پر سروصدای این بازیگر و امبر هرد همسر بازیگر
او بگذریم بــاز نمیتوان انکار کرد که جانی دپ از
بازندگان این تابستان بود .تنها فلم بزرگ او برای
تابستان « ۲۰۱۶آلیس در آینه» بود که با شکستی
باورنکردنی روبه رو شد و کمتر از  ۲۲۵میلیون پوند
فروش کرد که در مقایسه با فروش فلم اول آن به
میزان  ۷۸۶میلیون پوند ،رقمی بسیار باورنکردنی
است .کمتر کســی معتقد است دیگر فلم او برای
تابستان با عنوان «اســبان یوگا» که هنوز اکران
نشده بتواند بهتر از این ظاهر شود.
برنــده :کوین هارت؛ فوربس ایــن بازیگر کمدی
امریکایــی را در مکان ششــم از پردرآمدترین
بازیگران سال جای داد .او در سال اخیر  ۶۷میلیون
پوند درآمد داشت و با تورهای کمدیاش موفقیت
زیادی کســب کرد .اما بــازی او در فلم «زندگی
پنهان حیوانات خانگی» و «اطالعات مرکزی» او را
به عنوان بازیگری قابل اعتماد معرفی کرد.
بازنده :شــایلین وودلی؛ پس از ایــن که از این
بازیگر جوان به عنوان جنیفــر الرنس بعدی یاد
شــد و موفقیت زیادی در فلم «نقص ستارگان» ما
به دست آورد ،او با بازی در «بازیهای گرسنگی»
خیلی ناموفق ظاهر شد« .وفادار» در باکس آفیس
موفقیتی کســب نکرد و فلم نهایــی از مجموعه
«واگرا» نیز در حد یک فلم تلویزیونی ظاهر شد.
برنده :جسی آیزنبرگ؛ او با بازی در «بتمن در برابر
سوپرمن» و «حاال منو میبینی  »۲در این تابستان
از بازیگــران فلمهای پرفروش بــود و بازی او در
نمایش «غنایم» نیز توجه منتفدان را به خود جلب
کرد .او در عین حال در فلم «کافه سوســایتی»
وودی آلن نیز بــازی کرد تا بتوانــد ترکیبی از
فلمهای اکشــن و فانتزی تا هنری را در کنار هم
جور کند و نشان دهد در عین حال که میتواند با
فلم وودی آلن به عنوان فلم افتتاحیه جشنواره کن
ظاهر شــود ،می تواند با فلم سوپرقهرمانی «بتمن
در برابر سوپرمن» ینز دوستداران اکشن را به خود
جلب کند.
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«آواتار» دو ،سه ،چهار و پنج
ساخته میشود

نسخه تازه فلم اکشن «مکانیک (قیامت)» با بازی «جیسون
استاتام» و «جسیکا آلبا» پنج روز دیگر اکران خواهد شد.
نسخه تازه فلم اکشن «مکانیک (قیامت)» با بازی «جیسون
استاتام» و «جسیکا آلبا»  26اگست اکران خواهد شد.
«مکانیک» داستان افســر سابق امریکایی است که مبارزه و
کشتار را کنار گذاشه است اما بعد از دزدیده شدن همسرش
مجبور می شــود به کشور های مختلف سفر کرده و کار خود
را از ســر گیرد .فلمبرداری این فلم در زمستان  2015آغاز

جواب سودوکو شماره

جذب ـ جاذب ـ جاذبه ـ
جذاب ـ بجه ـ به ـ جابرـ
جبار ـ برج ـ بره ـ بهار ـ
جبر ـ رجب ـ جلب ـ جالب
ـ بال ـ بال ـ لب ـ بر ـ بذل
ـ باذل ـ ابر ـ باج ـ جبال ـ
بار ـ رب.

شــده و این روزها پیش نمایش خود را پشت سر می گذارد.
طبق پیش بینی ها و با توجه به اســتقبال از نسخه قبل این
فلم یکی از پرفروش های امســال محسوب می شود« .دنیل
ِ
گنسل» کارگردانی این نســخه از فلم را بر عهده دارد .وی
آلمانی بوده و این فلم اولین فلمی اســت که به طور رسمی با
یکی از معروفترین بازیگران سینمای هالیوود تجربه می کند.
در این فلم عالوه بر «جیسون استاتام» و «جسیکا آلبا»« ،تام
لی جونز»« ،میشل یوو» نیز به ایفای نقش می پردازند.

کاترین زتا-جونز به سریال «دشمنی» پیوست

بازیگر فلمهای نقاب زورو ،قاچاق˝ و شیکاگو در یک مجموعه
تلویزیونی در نقش الیویا دهاویلنــد مقابل دوربین میرود.
کاترین زتا-جونز به گروه بازیگران سریال «دشمنی» ()Feud
ســاخته رایان مورفی تولید شبکه افایکس اضافه شد .زتا-
جونز در این مجموعه که هر فصل آن داستانی متفاوت دارد،
نقش الیویا دهاویلند را بازی میکند .فصلی که زتا-جونز در
آن ایفای نقش میکند ،متمرکز بر دعوای پشــت صحنه دو
ستاره بزرگ سینما در دوران خود یعنی جون کرافورد و بت
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دیویس است که نقش آنها را ســوزان ساراندون و جسیکا
النگ بازی میکنند« .دشــمنی» مهمترین پروژه کاری زتا-
جونز در سالهای اخیر است .او که بیش از همه برای کارهای
سینمایی خود شهرت دارد ،در اواخر دهه  ۱۹۹۰و اوایل دهه
 ۲۰۰۰با فلمهایی چون «نقاب زورو»« ،بهداماندازی»« ،قاچاق»
و «شیکاگو» – که به خاطر آن برنده جوایز اسکار نقش مکمل
زن همینطور جوایز انجمن بازیگران آمریکا و بفتا شد یکی از
سرشناسترین ستارههای هالیوود شد.

 بازی با کلمات
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حمل

ثور

تنبلي را کنار بگذاريد .طرحهای بسياری هست که شما ميبايستي
آنها را به مرحله ای اجرا در آوريد .دست روی دست نگذاريد.
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شما اين مسأله را درک کرده ايد که در همه احوال شريکتان در
کنارتان ايستاده اســت .مواظب بودجه خانواده باشيد که خدايي
ناکرده دچار اختالس نگرديد.

عقرب

به نظر مي آید که شــما قصد کارهای خير داريد .ولي چقدر خوب
است که ابتدا برای اين امر برنامه ريزی داشته باشيد .مورد تعريف
و تمجيد ديگران قرار خواهيد گرفت.
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 شطرنج 		
نوبت مهره های سفید است ،شما باید با
دو حرکت مهره سیاه را مات کنید.
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جوزا

با تلفني که تنها برای شما زنگ خواهد خورد زندگتان رنگ ديگری
ميگيــرد .از لحظه های عمر عزيزتان ،لحظه های جاودانه و ســبز
بسازيد.

سرطان

زندگي همه افراد مجموعه ای از خوشــي هاســت که گاهي بايد از
ناخوشيها گذشت و با خوشيها دهان را شيرين کرد .به زودی نامهای
در يافت ميکنيد پس عزمتان را جزم کنيد که درهای ســعادت به
طور کامل به روی شما باز است .

اسد

حساسيت شــديد بي فايده است و کمکي به حل مشکالت فيمابين
نميکند .ابرهای سياه گذرا در آسمان زندگيتان آشکار شده که شما
با تيزبيني ميتوانيد به رفع تمامي آنها اقدام کنيد.

سنبله

دوباره خنده روی لبهای شــما نقش خواهد بست .پس از رفع سوء
تفاهمي که بين شــما و عزيزانتان وجــود دارد از فرصتهای بعدی
استفاده کنيد.

ایستوود در دنیای
علمی تخیلی

اسکات ایســتوود با بازی در درام علمی تخیلی «استاسیا»،
حضور در نقش اصلی یک فلم سینمایی را تجربه می کند.
داستان این فلم علمی  -تخیلی برعکس فلم های مشابه این
ژانر سینمایی ،حال و هوایی احساسی دارد.
وین کرایمر کارگردان ایــن درام علمی تخیلی قول داده که
اثری متفاوت و تماشــایی را در معرض دید تماشاگران سینما
قرار دهد.
فلم نامه غیراقتباســی فلم را خود کرایمر نوشته و در دنیایی
رخ می دهد که دیگر عشق وجود ندارد و به صورت یک چیز
غیرقانونی درآمده است.
یک زوج جوان کاراکترهای اصلی داســتان فلم هستند .آن
ها بدون عشق و براساس دســتورات مسئوالن رسمی با هم
ازدواج کرده اند.
اما زمانی که مقامات دســتور جدایی این دو از یکدیگر را می
دهند ،آن ها که به هم دل باخته اند از این دســتور سرپیچی
می کنند.
به گفته منتقدان ســینمایی« ،استاسیا» حال و هوایی شبیه
فلم های ضدکمونیســتی دهه هفتاد میالدی سینما هم چون
«فارنهایت  »954دارد.
به نوشته هالیوود ریپورتر ،کلید فلم برداری فلم تازه ایستوود
اوایل ســال جدید میالدی ،در لوکیشن های آفریقای جنوبی
زده می شود.
تماشــاگران سینما این روزها اسکات ایســتوود را در نقش
کوتاهی در فلم پرفروش کمیک استریپی «جوخه خودکشی»
می بینند.
ایــن بازیگر تازه از بازی در یکی از نقش های مهم قســمت
هشتم مجموعه فلم اکشن «سریع و آتشی» فارغ شده است.

«پوکمون گو»
فلم سینمایی میشود

ش

میزان

کساني که واژه صبر را ميشناسند ميدانند که گاهي با صبر کارها را
به زمان واگذاشتن خيلي از مسایل حل ميشود .شما اينقدر عجله
ميکنيد؟ عجله کار شيطان است.

دواین جانســون تاکید کرد در فلم جدید «جومانجی» صرفا
قصد ندارند تا دست به بازسازی فلم دست بزنند.
دواین جانسون که در حال فلمبرداری سر صحنه فلم «سریع
و خشمگین  »۸است و تا آخر هفته کار آن تمام میشود ،در
صفحه اینستاگرام خود اعالم کرد فلمبرداری این فلم تا آخر
هفته به پایان میرسد.
وی در عین حــال به هواداران خود گفت از این پس به پروژه
بعدی فکر میکند« :جومانجی»
جانسون در فلم جدید «جومانجی» با کوین هارت و جک بلک
همبازی است.
او در این پســت خود تاکید کرد که قصــد این پروژه صرفا
ساخت دوباره فلم «جومانجی» نیست و ترجیح میدهند قصه
«جومانجی» را بار دیگر از زبان خودشان روایت کنند.
با این حال وی گفت فلم جدید ادامه داستان قبلی هم نیست
و آنها قصد ندارند فلم  ۱۹۹۵با بازی رابین ویلیامز فقید را که
فلمی محبوب است ،دوباره بسازند.
وی گفت این پروژه با فلمســازان جدید با آزادی بیشتری در
روایت قصه در همان جهان «جومانجی» اتفاق میافتد.

آتشــگاه ـ احمقانه ـ بتخانه ـ پرتو ـ تصویب ـ ثابت ـ جنسیت ـ چاره جو ـ
حیاتبخش ـ خاکستری ـ دامنه ـ ذلت ـ روحانیت ـ زنده دل ـ ژاله ـ سرزنده 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.
فلمی سینمایی براساس بازی جنجالی «پوکموم گو» ساخته

 جواب بازی با اعداد

جواب هدف

«مکانیک» باز میگردد

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.
 5کلمه :خوب
 10کلمه :متوسط
 15کلمه :عالی
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سال آینده آغاز خواهد کرد اما خبر جالب تر اینکه کامرون
اعالم کرده فلمنامه این فلم پنج قسمتی بوده و بعد از نسخه
دوم سه نسخه دیگر نیز وارد بازار اکران خواهد شد.
طبق این برنامه ریزی «آواتار  »2در سال  ،2018نسخه سوم
در سال  ،2020نسخه چهارم در سال  2022و نسخه آخر نیز
در سال  2023اکران خواهد شد.
نکته مهم در مــورد این فلم حضور تمامــی بازیگران در
مجموعه های بعدی این فلم است.
گفتنی اســت این کارگردان مطرح سینمای هالیوود به جز
پنج گانه آواتار در ســال  2018فلم «آلیتا ،نبرد فرشتگان»
را نیز آماده اکران خواهد داشــت .البته در این فلم کامرون
فلمنامه نویس بوده و کارگردانــی اثر را «رابرت رودریگز»
کارگردان فلم «دسپرادو» بر عهده خواهد داشت.

«جیسون استاتام» با نسخه جدید

 بازی با اعداد

خ
ا
د
ن
هـ
و
ی

جدیدترین خبرها از تولید
«جومانجی»

قوس

خودتان را خيلي درگير مشکالت کرده ايد طوری که خانواده را از
يــاد برده ايد .هر کدام از اينها جای مخصوص به خود را دارد و به
جای گره کردن ابروان  ،تبسم را جايگزين کنيد.

جدی

از شکست نترسيد هر شکست را مقدمه پيروزی بدانيد .احساس
سرشکســتگي برای چه؟ تجربه ای را که بدان گزافي به دست
آوردهايد هميشه مدنظر قرار دهيد.

7
6
5
4
3

دلو

صبور باشيد و از تمامي توانتان استفاده کنيد .سعه صدر و ايمان شما
زبانزد همگان است.

حوت

برای کمک به يک دوســت مي شــتابيد که به شــدت نيازمند
شماســت .به يک اســتراحت کوتاه ميرويد که برايتان ثمرات
بسياری را در پيخواهد داشت.
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وزیر را در خانه  A 1حرکت دهید.
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میشود.
بازی «پوکمون گو» که چندی است عالقهمندان به بازیهای
موبایلی را ســرگرم کرده و حواشی بسیاری به همراه داشته،
این روزها مورد توجه ســینماگران قرار گرفته و قرار اســت
فلمی براساس آن ساخته میشود.
«دیجیتال اســپای» نوشــت« :نیکول پرلمن» که در نگارش
فلمنامه «نگهبانان کهکشــان» همکاری داشــت،به همراه
«الکس هرش» فلمنامهنویسی نسخه سینمایی «پوکمون گو»
را بر عهده گرفتهاند.
«پرلمن» پیش از این نیز فلمنامهنویسی سریال «ثور» را انجام
میداد و یکی از نویسندگان متن «کاپیتان مارول» بوده است.
ن و اپیزودهای انیمیشــنی حول محور
تاکنون چندین کارتو 
شــخصیت اصلی این بازی ساخته شــده ،اما این اولین فلم
سینمایی به سبک رئالانیمیشن است که با الهام از آن تولید
میشود و فرصت دستیابی به صدر فهرست پرفروشترینها
را در اختیار کمپانی «مارول» قرار میدهد.
«پوکمــون گو» کاربــران را وادار میکند بــا کمک دوربین
گوشــیهای هوشمندشــان ،به دنبال «پوکمون»ها بگردند،
موجوداتی خیالی که اگرچه در دنیای واقعی دیده نمیشوند،
اما با دوربینها قابلیت دیده شدن دارند.
این بازی که توسط کمپانی «نینتندو» در حوزه بازی طراحی
شده ،گویی راه چندین ساله بعضی بازیها را یک شبه رفته و
در این یک ماه ،نه تنها بازیهای موفقی چون «کندی کراش»
در آمریکا را پشــت سر گذاشــته ،بلکه برای فروشگاههای
آنالینی مانند اپاســتور هم با شکســتن رکوردهای دانلود
همراه بوده و همچنین سرمایهگذارانش را به موفقیتی عظیم
رسانده و افزایش سهام را برای آنها به ارمغان آورده است.
اما چون این بازی کاربرانش را تشــویق به شکار موجودات
خیالی در خیابانها با استفاده از نقشه «جی.پی.اس» میکند،
باعث بــروز واکنشها و ممنوعیتهایی از ســوی نهادهای
متعددی در کشورهای مختلف شده است.

دنیل ردکلیف:حاضرم
دوباره «هری پاتر» شوم

ستاره انگلیسی گفت« :آدم نباید هیچ وقت در را روی چیزی
ببندد ،مخصوصا چیزی که تا این حد با من خوب بوده است».
از وقتــی مجموعه فلم هــای «هری پاتر» به پایان رســید
مســیر حرفه ای دنیل ردکلیف ســیر مترقی خوبی را پشت
سر گذاشــت و این بازیگر گفته می خواهد به جای اینکه به
بازی در بالکباســترهای هالیوود بپردازد ،مشغول بازیگری و
کارگردانی با فلمسازان جالب تر بشود .با این حال این بازیگر
به آغاز مسیر حرفه ای کاری اش هم وفادار باقی مانده و گفته
حاضر است دوباره به نقش پسر جادوگری بازگردد که او را به
یک ستاره تبدیل کرد .در مصاحبه ای با سان ،ردکلیف گفت:
«این یکی سخت است .آدم نباید هیچ وقت در را روی چیزی
ببندد ،مخصوصا چیزی که تا این حد با من خوب بوده است».
در «هری پاتر و فرزند نفرین شــده» یعنی همان نمایشنامه
ای که در حال حاضر در ســالن تئاتر وست اند لندن توفانی
به پا کرده ،هری پاتری که حاال بزرگ شــده ۱۹ ،سال پس از
اتفاق های «هری پاتر و قدیس های مرگبار» دوباره ظاهر می
شود .اوایل امسال کمپانی برادران وارنر حقوق رسمی نام این
نمایشــنامه را خریداری کرد که باعث شد شایعه هایی مبنی
بر این منتشر شود که نسخه سینمایی فلم در راه است .البته
جی کی رولینگ بعدا این شایعه ها را در توییتر رد کرد.

