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ستارگانی که در سال  2016خاموش شدند

سال  2016نیز همچون هر سال با درگذشت تنی چند از
چهرههای برجسته سینمای جهان در عرصههای مختلف
همراه بود.
با مروری بر فهرســت ســینماگرانی که در سال 2016
از میــان ما رفتند به این نکته برمیخوریم که امســال
درگذشت عباس کیارستمی نه تنها برای سینمای ایران
بلکه برای سینمای جهان ضایعهای بزرگ بود تا جایی که
اغلب جشنوارهی معتبر جهان،ویژه برنامههای برای این
کارگردان سرشناس برپا کردند.
این کارگردان ،فلمنامهنویس ،شاعر و عکاس ایرانی که
به واسطه مجموعه آثارش از جمله فلم برنده نخل طالی
«طعم گیالس» و نگاه خاصاش از شناختهشــدهترین
چهرههای ســینمای ایران در عرصه جهانی به شــمار
میرفــت ،چند عمل جراحی در ناحیــه روده در ایران
داشت و ســپس برای مراحل درمان به فرانسه رفت و
در تاریخ  4جوالی  2016در ســن  76سالگی در فرانسه
از دنیا رفت .کیارســتمی در کارنامهی فلمســازیاش
ســاخت فلمهای کوتاه «نان و کوچه»« ،زنگ تفریح»،
«تجربه»« ،دو راه حل برای یک مســاله» و  ..و فلمهای
بلند «گزارش» « ،۱۳۵۶اولیها» « ،۱۳۶۲خانهی دوست
کجاست؟» « ،۱۳۶۵مشق شب» « ،۱۳۶۶کلوزآپ ،نمای
نزدیــک» « ،۱۳۶۸زندگی و دیگر هیــچ» « ،۱۳۷۰زیر
درختان زیتــون» « ،۱۳۷۳طعم گیالس» « ،۱۳۷۶باد ما
را خواهد برد»  ABC« ،۱۳۷۷آفریقا»  ۱۳۷۹را دارد.
وی در طــول دوران فعالیت هنری خــود بیش از 80
جایزه بینالمللــی دریافت کرد و مورد تمجید منتقدین
بینالمللی قــرار گرفت و کمتر از یــک هفته پیش از
درگذشتش از سوی آکادمی اســکار برای عضویت در

شاخه کارگردانی این نهاد سینمایی دعوت شده بود.
«آندری وایدا» ،فلمســاز سرشناس پولندی در تاریخ 9
اکتبر  2016بر اثر نارسایی ریوی و پس از چند روز کما،
در سن  ۹۰سالگی درگذشت.
او را از برجســتهترین اعضای مکتب فلمسازی پولند،
میدانند که در ســال  ۱۹۹۹جایزه اســکار افتخاری را
برای «پنج دهه کارگردانی درخشان» دریافت کرد ،چهار
فلم این کارگردان نامآور «ســرزمین موعود» (،)۱۹۷۵
«دوشــیزگان ویلکو» (« ،)۱۹۷۹مــرد آهنین» ()۱۹۸۱
و «کاتیــن» ( )۲۰۰۷نامزد بهترین فلم خارجی اســکار
شدهاند و امسال نیز با فلم «پستصویر» اخرین ساخته
این کارگردان کهنهکار نماینده پولند در اسکار خارجی
است.
«کانال»« ،خاکستر و الماس»« ،چشمانداز پس از جنگ»،
«عروسی»« ،مرد مرمرین»« ،رهبر ارکستر»« ،دانتون» و
«کورژاک» از جمله دیگر آثار برجســته این کارگردان
برجسته سینمای جهان است.
«اتوره اسکوال» استاد ســینمای ایتالیا و از پیشگامان
ســینمای ایتالیا طی سه دهه اخیر روز  19جنوری 2016
در سن  89سالگی به سبب مشکالت قلبی و عروقی در
شهر رم درگذشت.
از مهمترین آثار این کارگردان مطرح ایتالیایی میتوان
به فلم «یک روز بخصوص» محصول سال  1977با بازی
«مارسلو ماستریانی» و «ســوفیا لورن» اشاره کرد که
موفق به کســب جایزه گلدن گلوب و نامزدی در جوایز
اسکار شد.
وی همچنین کمــدی درام «ما همگی همدیگر را خیلی
دوست داشتیم» را در ســال  1974درباره مبارزه سه

پارتیزان برای آزادی ایتالیا نویسندگی و کارگردانی کرد
که این فلم موفق به کسب جایزه اصلی جشنواره مسکو
شــد و پس از آن فلم «خوب ،بد و زشت» در جشنواره
فلم کن جایزه بهترین کارگردانی را برای این ســینماگر
ایتالیایی به ارمغان آورد.
«باد اسپنسر» ،بازیگر ایتالیایی که به «پا گنده» معروف
بود نیز امســال در تاریخ  31اکتبر در سن  ۸۶سالگی
درگذشت« .اسپنسر» بیشتر به خاطر حضور در فلمهای
سبک وسترن اســپاگتی همراه با «ترنس هیل» شهرت
داشــت ،وی مدرک دوکترای حقوق داشت .او پیش از
روی آوردن به سینما،شناگری حرفهای بود« .اسپنسر»
با حضور در رشــتههای شــنا و واترپولو توانســت به
المپیکهــای ملبورن و هلســینکی راه یابد .او اولین
ایتالیایی بود که توانست شنای صدمتر آزاد را در کمتر
از یک دقیقه طی کند« .مایکل چیمینو» کارگردان فلم
معروف «شکارچی گوزن» نیز روز دوم جوالی  2016در
سن  77سالگی درگذشت .وی کار خود را در سال 1974
با ســاخت فلم «تاندربولت و الیتفوت» (رعد و برق) با
بازی «کلینت ایســتوود» و «جــف بریجز» آغاز کرد و
سپس در ســال  1987معروفترین فلمش را با عنوان
«شکارچی گوزن» که به موفقیت فراوانی نزد منتقدین
و در گیشه دست یافت ،پنج جایزه اسکار شامل جایزه
بهتریــن فلم و کارگردانی را بــرای او به ارمغان آورد و
نام «چیمینــو» را در میان برترین کارگردانان موج نوی
سینمای آمریکا سرزبانها انداخت.
از دیگر ســاختههای «چیمینو» میتوان به «ســاعات
ناامیدی»« ،سیســلیها» و همچنین «دروازه بهشت»
اشــاره کرد ،فلمی که در ابتدا توجهی به آن نشد اما به

مرور مورد توجه منتقدان قرار گرفت.
«ژاک ریوت» از مهمترین چهرههای موج نوی سینمای
فرانسه روز  29جنوری  2016در سن  87سالگی از دنیا
رفت .وی به همراه چهرههایی چون «فرانســوا تروفو»،
«ژان-لوک گدار»« ،اریک رومر» و «کلود شــابرول» از
پیشگامان موج نوی ســینمای فرانسه بودند که همگی
فعالیت خود را با نوشــتن نقد در مجله معروف «کایه دو
ســینما» که از آن به عنوان معرف و بنیانگذار سینمای
موج نوی فرانسه یاد میشود ،آغاز کردند.
«گای همیلتون» کارگردان انگلیســی چهار قســمت
از مجموعه فلمهــای «جیمز باند» نیــز یکی دیگر از
چهرههای ســینمایی بود که امسال در سن  93سالگی
از دنیا رفت« .همیلتون» بیشــتر برای ساخت چهار فلم
«پنجه طالیی»« ،زندگی کن و بگــذار بمیرد»« ،مردی
با تپانچه طالیی» و «الماسها ابدی هســتند» از سری
فلمهای «جیمز باند» شناخته میشود .وی روز  20اپریل
درگذشت.
«آلن ریکمــن» بازیگر معروف فلمهــای مانند «هری
پاتــر» از مهمترین چهرههای عرصــه بازیگری بود که
امسال در  69سالگی درگذشت .وی برای بازی در نقش
شخصیتهایی چون پروفســور اسنیپ در «هری پاتر»
و هانس گروبر در «جان ســخت» یکی از محبوبترین
بازیگران ســینمای بریتانیا محســوب میشد .از دیگر
آثار این بازیگر سرشناس میتوان به «عقل و احساس»
و «مایکل کالینز» اشــاره کرد که برای هر دو فلم نامزد
جایزه بفتا شد.
مرگ «آنتوان یلچین» بازیگر  27ساله هالیوودی متولد
روســیه یکی از عجیبترین مرگهای امسال بود ،این
بازیگر جوان که در فلم «پیشتازان فضا» (محصول )۲۰۰۹
و «پیشتازان فضا ،به سوی تاریکی» ( )۲۰۱۳نقش «پاول
چخوف» را بازی میکرد ،بر اثر خالص شدن موترش روی
شیب تند جاده کنار خانهاش در منطقه استودیو سینی
لسانجلس ،به تیرک پســتی و حصارها کوبیده شد و به
فاصله کوتاهی درگذشت.
از دیگر ســینماگران برجســتهای که امسال نقاب در
چهره خاک کشــیدند میتوان به «مدلین لهبو» بازیگر
فرانسوی فلم معروف «کازابالنکا»« ،داگالس اسلوکام»،
فلمبردار نامزد اسکار ســه فلم اول مجموعه «ایندیانا
جونز»« ،ایب ویگودا» بازیگر آمریکایی نقش «سالواتوره
تسیو» در فلم «پدرخوانده»« ،رابرت وان» بازیگر نامزد
اســکار آمریکایی« ،بیل نون» بازیگر مجموعه فلمهای
«مرد عنکبوتی»« ،شــارمین کار» بازیگر فلم «اشکها
و لبخندها»« ،جرج کنــدی» بازیگر کهنهکار هالیوودی
فلم «لوک خوش دست» و «میشله مورگان» اولین برنده
جایزه بازیگری جشنواره کن اشاره کرد.

رکوردفروشسینماهایآمریکاشکست
مجموع فروش گیشــه آمریکای شمالی در سال  2016با
گذر از  11میلیارد دالر رکوردی جدید را به ثبت رساند.
گیشه سینمای امریکا به لطف اکران دو فلم «روگ وان:
داستانی از جنگ ستاره» و انیمیشن «آواز خواندن» در
آخرین روزهای ســال توانست با عبور از فروش ساالنه
 11میلیارد دالر رکورد جدیــدی خلق کند .درآمدهای
فروش ســینمای آمریکا تا روز دوشنبه  26دسمبر به

 11.05میلیارد دالر و فاصله کمی با رکورد  11.14میلیارد
دالر ســال  2015رسید و طبق پیش بینیها در چند روز
مانده به پایان سال میالدی این مجموع فروش با رسیدن
به  11.3میلیارد دالر ،رکــوردی جدید در عرصه فروش
سینمای آمریکا ثبت میکند .ســال درخشان کمپانی
دیزنی یکی از مهمتریــن دالیل ثبت رکوردی دیگر در
فروش ســاالنه سینمای آمریکاســت و فلم جدید این
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دولت ـ دول ـ دل ـ دعوا
ـ دعوت ـ دو ـ دوا ـ عدل
ـ عادل ـ عدالت ـ عدول ـ
دعا ـ شدت ـ شاد ـ داش ـ
دوش ـ عادت ـ عدو.

آکنده ـ ارمغان ـ باند ـ پروبــال ـ ترمیمگاه ـ ثابت ـ جاهلیت ـ چیره ـ
حشرات ـ خودخواه ـ دالیل ـ ذاللت ـ رهبریت ـ زمزمه ـ ژاله ـ سپهر ـ
شــکرخند ـ صوفیه ـ ضیافت ـ طفولیت ـ ظریف ـ عرفات ـ غزل ـ فقیر
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2589

 بازی با کلمات

2501

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
 22 کلمه :عالی

جواب هدف

کمپانی با عنوان «روگ وان :داستانی از جنگ ستارگان»
که حــدود دو هفته از اکران آن میگــذرد تاکنون به
فروش  300میلیون دالری در آمریکا دست یافته است.
انیمیشن «آواز خواندن» محصول کمپانی ایلمومینیشن
و یونیورسال نیز با اکران موفق در ایام کریسمس سهم
قابل توجهی در ثبت رکورد جدید داشته است و تاکنون
 76.7میلیون دالر فروش داشته است.
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میزان

حمل

روابطتان به خوبي و آرامي پيش مي رود .بدون شك مي توانيد يك
نفس راحت بكشيد.

ثور

لحظات خوبی در انتظار شماســت .از لحاظ کاری طرفداران زیادی
دارید و از بودن در کنار دوســتان و کودکان و مشتاقان ورزش لذت
میبرید .اکنون زمانی اســت که موانع را از سر راه بر میدارید و به
دنبال اهدافتان میروید.

جوزا

اگر چه زمانهایی وجود دارد که مایل هستید هیچ کاری انجام نداده و
تصمیم جدی اتخاذ نکنید ،اکنون بسیار متفاوتید و احساس میکنید
که بسیار جدی و مصمم هستید.یک چیز دیگر این که وقتی نسبت
به چیزی ذهنیتی میســازید،به هیچ وقت نمیخواهید آن را تغییر
دهید .این عالی است در صورتی که همه با فکر شما موافق باشند ولی
در غیر این صورت اگر بخواهید دیگران را با فکر خود همراه سازید،
احساسات و تفکرات بدی را راجع به خود برخواهید انگیخت.

عقرب

امروز به همه دلداری می دهید بنابراین در پایان الزم است کسی
این تنش و استرس شــما را کم کند.بهتر است قبل از این که به
خاطر چیزی خودتان را ناراحت کنید کمی در موردش فکر کنید.

قوس

راحتتر ميتوانيد منظورتان را بيان كنيد و نشان دهيد كه واقع ًا چه
احساسي داريد و همين طور از نظر ذهني نيز ميتواند منظورتان را
بگوييد .از بيان كردن ايدههايتان درمحل كار نترسيد؛ زيرا مطمئن
باشيد ديگران از آنها استقبال ميكنند .اگر به سفر ميرويد بسيار
مفيد و لذت بخش خواهد بود.

گرچه فكر مي كنيد كه از ديگــران بهتر مي فهميد ،ولي امروز از
تحميل عقايدتان به ديگران دوري كنيد چون آنها به آساني تسليم
نميشوند و ممكن است به شما اتهامی بزنند كه براي بار اولشان
نخواهد بود .ممكن است بهتر باشد كه با ديگران همكاري كنيد و
انرژيهاي خود را با آنها هم ارتعاش كنيد تا اين كه با آنها بجنگيد.

معموالً عصبانی نمیشوید ،اما یکی از آشنایان سعی دارد عصبانیتان
کند .نمیتوانید در محل کار با آنها بحث کنید ،اما کار آنها را فراموش
نمیکنید .علت رفتارشان را توضیح میدهند ،متعجب می شوید.

امروز بين مســؤوليتهاي شخصي شــما و آرزوهاي شغليتان
درگيري و تضاد وجود دارد .شــايد الزم باشد يك گام به عقب
برگرديــد و موقعيت را بررســي كنيد .اگر احســاس ميكنيد
زندگيتان تعادلش را از دست داده است اكنون زمان آن است كه
تعادل را برقرار كنيد .واگرنه خودتان را مريض و خسته ميكنيد.

سرطان

اسد

جدی

امروز قدرت اراده شما بسيار باالست و تصميم داريد در هر كاري كه
انجام ميدهيد موفق شويد .ديگر مردم تنها ميتوانند عقب ايستاده
و شما را تحسين كنند ولي مطمئن شويد كه احساس ترس و ضعف
را به آنها انتقال ندهيد .اين كه شما به علت قدرت باالي استقالل در
بحثها برنده شويد يك مطلب است و اين كه با رياستمآبي ،آنها را
وادار به پذيرش مطلب كنيد ،مسألهاي كام ً
ال متفاوت است!

امروز باید تالش کنید تا همه چیز متناســب باشند و در چیزی
افراط نشود .شخصی سعی دارد احساستتان را جریحه دار کند
یا عصبانیتان کند تا جنــگ را بیندازد .اگر برای لحظهای از آن
شــرایط و اوضاع کناره بگیرید و آرام شوید متوجه میشوید که
آرام کردن عصبانیت بسیار مفید می باشد.

می توانید تصمیمات مهمی برای خانه و زندگی بگیرید .درحال حاضر اراده
قوی دارید .اگر تصمیم دارید خانه را عوض کنید از فردی که به آن اعتماد
دارید کمک بگیرید.

چیزی را که به نظر میرســید از دست شما رفته است دوباره به
نظر میرسد که به چنگ آوردید .ولی این بار باید با مهارت باشید.
و ورقهایتان را خیلی نزدیک به قفسه سینه بازی کنید.

سنبله

دلو

حوت
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نگاهی به وضعیت
تولید انیمیشن در سال
2016

سال  ۲۰۱۶شماری از بهترین انیمیشنها ساخته و اکران و با
اقبال وسیعی هم روبه روشدند اما آیا میتوان گفت این سال
از نظر تولید انیمیشن بهترین سال بوده است؟
کامال ممکن اســت که بتوان چنین ادعایی را مطرح کرد .در
واقع با گذاشته شــدن رکورد انتخاب  ۲۷انیمیشن بلند در
بخش انیمیشن هشتاد و نهمین جایزه اسکار و رقابت سخت
و جدی در کســب جوایز آنی ،میتوان گفت سال  ۲۰۱۶سالی
موفق و استثنایی از نظر تولید محصوالت انیمیشن بود.
در واقع بزرگترین اســتودیوهای فلم هر یک چند محصول
قوی روانه بازار کردند و با همین محصوالت در شــب اهدای
مراسم اسکار چشم به اعالم برترین فلم سال دارند« .زوتوپیا»،
«موآنا»« ،کوبو و دو رشــته سیم»« ،بخوان» و «در جستجوی
دوری» از جمله فلمهایی هستند که بیشترین توجه را نصیب
خود ســاختند اما در ورای همه تحسینهای منتقدان ،چند
اثر دیگر نیز هســتند که از سوی استودیوهای اصلی به بازار
آمدهاند و در باکس آفیس موفق بودند که «کونگ فو پاندا ،»۳
«ترولها» و «زندگی مخفــی حیوانات خانگی» از جمله آنها
هستند .در حالی که «انگری بردز» نیز توجه منتقدان را جلب
نکرد اما در گیشــه موفق بــود و  ۳۵۰میلیون دالر در باکس
آفیس فروخت و اعالم کرد ادامههای آن را روانه بازار میکند.
اما این تنها آمریکا نبود که بهترین انیمیشــنهای ســال را
تولید کرد و چندین انیمیشــن خارجی چون «زندگی من به
عنوان یک کدو سبز» از سوییس با اقبال زیادی روبهرو شد و
نامزد دریافت جایزه گلدن گلوب هم شد« .اسم تو» از جاپان
نیز موفق ظاهر شد و «راه طوالنی شمال» از فرانسه و «اپریل
و جهان فوقالعاده» از فرانســه نیز با تحسین زیادی روبه رو
شدند.
برخی از فلمهای انیمیشن نیز با الهام از کتابها توجه زیادی
دریافت کردند« .شــازده کوچولو» اقتباسی از کتاب محبوب
اگزوپری با استفاده از تکنیکهای چندگانه انیمیشنی ساخته
شد و «سنگ پشت سرخ» بدون دیالوگ پیش تاخت و «میس
هوکوســای» یک انیمیشــن زندگینامهای و البته «میهمانی
سوسیسی» که بهترین انیمیشن با بهترین گروه صداپیشگان
برای بزرگســاالن بود ،در همین سال راهی پردههای نقرهای
شدند.
در این میان نمیتوان فلمهایی را که با اســتفاده از انیمیشن
ساخته شدند نادیده گرفت ،حتی اگر در زمره انیمیشن جای
نگیرند .مهمترین این فلمها «کتــاب جنگل» بود« .برج» و
«زندگی انیمیشنی» نیز دو فلم مستند درباره تاثیر بزرگ این
سبک بودند.
در عین حال درست نیست اگر گفته شود امسال تنها سالی بود
که چندین اثر به یادماندنی تولید شد ،کما این که سال ۲۰۰۹
«کروالین»« ،آقای فاکس شگفتانگیز»« ،باال»« ،پرنسسها»
و «بقه» را داشت و سال  ۲۰۰۱سال تولید «شرکت هیوالها»،
«شرک»« ،شهر اشباح» و «جیمی نوترون» بود و سال ۱۹۹۹
«داستان اسباب بازیهای « ،»۲غول آهنین» و «ساوت پارک:
بزرگتر ،بلندتر و کوتا نشده» تولید شد .با این حال آن سال
ها به گستردگی سال  ۲۰۱۶نیستند و میتوان به جرات گفت
 ۲۰۱۶بهترین ســال از نظر تولید محصوالت انیمیشن بود ،تا
سال بعد که چه پیش آید.

هالیوود به دنبال قاتل
دن کیشوت

فلم سینمایی «مردی که دنکیشــوت را به قتل رساند» به
کارگردانی تری گیلیام پاییز  2018اکران می شود.
فلمبرداری «مردی که دنکیشــوت را به قتل رساند» آخرین
ساخته تری گیلیام سال آینده کلید می خورد.
این فلم محصول کشورهای اسپانیا ،انگلستان و پرتغال بوده
و فلمبرداری این اثر هم اکنون در اسپانیا آغاز شده است.
گیلیام ،تونی گریســونی فلمنامه این اثر را بر اســاس رمان
«میگوئل دیســروانتس» با نام «دن کیشوت» نگاشته و دو
ســال صرف تحقیق در خصوص این شخصیت داستانی کرده
اند.
تاکنون حضور جانی دپ ،آدام درایور ،استالن اسکارسگارد،
الگا کوریلنکو و ویلم دفو قطعی شــده و قرار است بر اساس
پیشبرد فلمنامه بازیگران دیگری نی به این فلم اضافه شوند.
داستان این فلم برداشتی تخیلی از رمان دن کیشوت است.
یک جهش نامتعارف تاریخی از میان لندن قرن بیست و یکم
به المانچای قرن هفدهم ،جایی که دونکیشوت با کمی تغییر
ب وغریب خود حادثهساز
در همان داستان مشــهور و عجی 
میشود.
قرار اســت آخرین ســاخته کارگردان فلم تحســین شده
«برازیل» پاییز سال  2018اکران جهانی خود را آغاز نماید.

بازیگری که با تاج و
تخت به شهرت رسید

«کیت هرینگتون» بازیگر سریال مشهور «بازی تاج و تخت»
 26دسامبر  30ساله شد.
 26دســامبر مصادف با تولد «کیت هرنگتون» بازیگر مطرح
سریال «بازی تاج و تخت» است.
کیت هرینگتون  26دسمبر  1986در محله آکتون شهر لندن
در خانواده ای هنری به دنیا آمد .مادرش «دبورا جین» سالها
در لندن به نمایشنامه نویسی مشــغول بود و پدر «ریچارد
هرینگتون» یکی از بزرگترین تاجران انگلستان بود.
کیت دوران تحصیالت ابتدایی را در مکتب SOUTHFIELD
بین ســالهای 1998–1992گذراند و دوران لیســه را نیز در
مکتب  Chantraتا سال  2003پشت سر گذاشت.
ســال  2011نقطه عطفی در زندگی هنری این بازیگر هالیوود
محســوب می شود .درست در همین ســال بود که جیسون
التینو برای بــازی ویدیویی «بازی تاج و تخت» از هرینگتون
دعوت کرد و پس از آن وی در نقش «جان اســنو» به یکی از
معروف ترین بازیگران سریال مبدل شد.
وی نخستین بار در سال  2012با حضور در فلم سه بعدی «تپه
خاموش» وارد عرصه بازیگری شد و تنها دو سال بعد در فلم
حماسی «پمپی» توانایی های خود در سینما را به رخ کشید.
هرینگتون تاکنون دوازده بار برای نقش آفرینی در ســریال
«بازی تــاج و تخت» نامزد دریافت جوایز گوناگون شــده و
توانسته دو بار این جایزه را از آن خود نماید.
این بازیگر جوان ســینما و تلویزیون امریکا در حال حاضر
فلمبرداری فصل هشــتم ســریال «بازی تاج و تخت» و فلم
سینمایی «زندگی و مرگ جان داناوان» را در برنامه دارد.

