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 10مورد از بهترین سریال های
سال  2016را بشناسید()1

بر خالف آن چیزی که تقریبا همیشــه بود ،سال  2016را
باید سال قدرتمندی برای ســریال های علمی تخیلی و
فانتزی دانســت .در سال جاری سریال های زیادی بودند
که قادر تقدیر هستند ،اما در این مقاله ما قصد داریم تنها
به  10مورد از بهترین سریال های سال  2016بپردازیم.
بر خالف آن چیزی که تقریبا همیشــه بود ،ســال 2016
را باید ســال قدرتمندی برای سریال های علمی تخیلی
و فانتزی دانســت .در سال جاری ســریال های زیادی
بودند که قادر تقدیر هســتند ،اما در این مقاله ما قصد
داریم تنها به  10مورد از بهترین ســریال های سال 2016
بپردازیم .انتخاب این سریال ها ،بر حسب نمرات دریافت
کرده از ســوی منتقدان مختلف و همچنین اســتقبال
عموم تماشاگران انجام گرفته است .گفتنی ست که این
مجموعه های تلویزیونی ،دارای ژانرهای متفاوتی هستند.
در ادامه با ما همراه باشید.
The Expanse
در حالی که لیســت بهترین ســریال های ســال 2016
حسابی شلوغ است ،هیچ چیزی به اندازهی سریال «The
 ”Expanseموفق نشــده در طول زمان از سوی شبکه
سای فای به این محبوبیت برسد .در واقع این سریال در
اواخر سال گذشــته میالدی آغاز شد ،اما در سال 2016
قدرت گرفت ،محبوب شد و به پایان رسید.
در حالی کــه موضوعاتی با حضور ابرقهرمانان ،هیوالها و
ن را طی سالهای اخیر به خود
رباتها سراســر تلویزیو 
اختصاص دادهاند ،برنامههایی با مضمون هوا فضا ،موفق
به دلبری از بینندگان نشدهاند .سریال ،The Expanse
یک اپرای فضایی واقعی و یکی از بهترینها در ژانر خود
است که خیلی مقید نوشته شــده و کاراکترهای آن نیز
کامال قانع کننده به نظر میرســند .به گفتهی منتقدین
بزرگ سینما و تلویزیون ،این سریال بیشتر شبیه به یک
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رمان تلویزیونی اســت تا آنکه بخواهد یک شو نمایشی
باشد.
Game of Thrones
پس از به پایان رسیدن پنجمین فصل بی هیجان و شگفتی
سریال محبوب بازی تاج و تخت ،فصل ششم این مجموعه
تلویزیونی ،نه تنها نشــان داد که دوباره ریتم این سریال
همانند گذشته شده است؛ بلکه ثابت کرد که ممکن است
در جهاتی ،حتی بهتر از گذشــته عمل کند .فصل ششم
 Game of Thronesبــه ما نشــان میدهد که چقدر
بازیگران خوب نقشهای خــود را ایفا میکنند ،لحظاتی
دلخراش با تصمیماتی احساســی به چشــم میخورد و
ســرانجام تمامی ما را شگفت زده میکند که رهبر بعدی
چه کسی است!
برای یک برنامه تلویزیونی که همانند یک تعهد آغاز شده
بود ،فصل ششم ســریال بازی تاج و تخت به ما یادآوری
میکند که چرا میخواهیم در وهله نخســت ،قبل از هر
کاری این سریال را تماشا کنیم.
Westworld
شما میتوانید آن را ماشین قدرت بازاریابی شبکه HBO
یا نمایــش میلیونها دالر پول در جلــوی دوربین های
استودیو فیلم سازی این شبکه صدا بزنید؛ اما جدا از این
حرفها ،سریال دنیای غرب به یک پدیدهای تبدیل شد
که خیلی زود توانست همه را پای خود میخکوب کند.
این سریال علمی تخیلی که توسط «جاناتان نوالن» و «لیزا
جوی» ساخته شده است ،مربوط به یک پارک ساختگی
به نام «دنیای غرب» یا همان « ”Westworldاســت که
توسط فردی به نام رابرت فورد (با بازی آنتونی هاپکینز)
خلق شده اســت .در این پارک ،رباتها یا همان میزبانان
مهندسی ساز شبیه به انسان مشغول زندگی روتین خود
بوده و مشتریان تحت عنوان میهمانان برای تجربه لذت
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جواب سودوکو شماره

 جواب بازی با اعداد

پند ـ پــدر ـ پر ـ پرنده ـ
پرده ـ پینه ـ پیر ـ پری ـ
پهن ـ پناه ـ پناهی ـ پاره ـ
پا ـ پیاده ـ پدران ـ پیران ـ
پایه ـ پاینده.

آنهایی که در انتظار بودند تا قسمت دوم «جنگ جهانی
 »Zبا بازی برد پیت را تابستان تماشا کنند باید تا زمانی
نامعلوم منتظر بمانند .کمپنی پارامونت که تهیه کننده
فیلم «جنگ جهانی »۲ Zاســت اعالم کرد زمان اکران
این فیلم تغییر کرده و در تاریخی که قبال اعالم شده بود
یعنی در ماه ژوئن اکران نخواهد شد .این کمپنی هنوز
اعالم نکرده چه زمانی این فیلم را راهی سینماها خواهد
کرد .در همین حــال کمپنی پارامونت اعالم کرده فیلم
«مادر!» ساخته دارن آرنوفسکی با بازی جنیفر الرنس
 ۱۳اکتبر  ۲۰۱۷راهی سینماها میشود و این کار به معنی
اکران این فیلم در اوج رقابت برای جوایز سینمایی است.

قسمت دوم «جنگ جهانی  »Zقرار بود  ۹جنوری ۲۰۱۷
اکران شــود که همزمان با نمایش فیلــم «مامی» فیلم
ماجراجویی ترسناک با بازی تام کروز است که جمعیت
جوانتر را مدنظر قرار داده است.
«جنگ جهانی  »Zدر حالی برای ژوئن برنامهریزی شده
که حتی هنوز یک فریم آن فیلمبرداری نشــده و گفته
میشود فیلمنامه نیاز به بازنگری دارد .یک منبع داخلی
این کمپنی گفته است همین عوامل شاید موجب شود که
فیلم در سال  ۲۰۱۸یا  ۲۰۱۹راهی سینماها شود.
«جنگ جهانی  »Zیکــی از پرفروشترین فیلمهای برد
پیت بود و  ۵۴۰میلیون دالر در سراسر جهان فروش کرد.

 بازی با کلمات
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آتشــگاه ـ ادیان ـ برخورد ـ پوشنده ـ تحدیث ـ ثنویت ـ جاده ـ چکیده ـ
حمید ـ خزانه ـ دلخوش ـ ذلت ـ رسالت ـ زرگر ـ ژولیده ـ سیاح ـ شکارچی
ـ صنویر ـ ضیافت ـ طوطی ـ ظریف ـ عصمت ـ غفلت ـ فرهمند ـ قلمکاری
ـ کنجکاو ـ گریه ـ لطیفه ـ میراث ـ نمناک ـ وقفه ـ هواخواه ـ یک سخن.

د

جواب هدف

و بنیانگذار شعر مدرن است .او سرودن شعر را از دوران
دبستان آغاز کرد .ذوق و نبوغ شعری او در سنین  ۱۷تا ۲۰
ن حال« ،رمبو» در  ۲۱سالگی
سالگی خیرهکننده بود .با ای 
برای همیشه سرودن شعر را کنار گذاشت که این مساله
همیشه در هالهای از حیرت و ابهام بود ه است.
شــعرها و زندگــی «رمبــو» الهامبخش بســیاری از
نویسندگان ،موسیقیدانان و هنرمندان بزرگ قرن بیستم
بوده؛ «پابلو پیکاسو»« ،دیلن توماس»« ،الن گینزبرگ»،
«جک کرواک»« ،والدیمیر ناباکوف»« ،باب دیلن»« ،پتی
اسمیت»« ،هنری میلر» و «جیم موریسون» از جمله این
هنرمندان هستند.

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.
 5 کلمه :خوب
 10 کلمه :متوسط
 15 کلمه :عالی
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طراحیها و شعری دستنویس از «آرتور رمبو» ،شاعر
سرشناس فرانسوی ،چوب حراج میخورد.
«اکسپوننشــیال» نوشت :حراجی «ســاتبی» اولین
طراحیهای موجود از «آرتور رمبو» شاعر فرانسوی را
که در  ۱۰ســالگی کشیده بود ،به قیمت  ۱۰۰تا  ۱۵۰هزار
یورو در معرض فروش قرار داد.
عالوه بر این ،شعری دستنویس از این شاعر هم در این
حراجی عرضه میشود .این شعر که «رودخان ه کاسیس»
نام دارد ،در ســال  ۱۸۷۲سروده شده است« .ساتبی»
ارزش این دستنوشــته را بین  ۲۰۰تــا  ۳۰۰هزار یورو
برآورد کرده است.
مجموعــه طراحیهای «رمبو» ،شــامل هفت طراحی
کمیکاستریپ است که «خوشیهای کودکی» نام گرفته
است« .رمبو» این طرحها را در سال  ۱۸۶۵زمانی که ۱۰
سال داشــت ،با خودکار و مداد کشیده است .به گفته
کارشناسان ،این نقاشیها روح دوران کودکی این شاعر
را نشان میدهد و برخی از آنها درونمایهای طنز دارد.
کارشناســان همچنین اعالم کردهاند اولین خودنگاره
«رمبو» را کشف کردهاند .این طراحی که درون یک جعبه
قرار داشته ،این شاعر را در کنار دو خواهرش «ویتالی» و
«ایزابل» و برادرش «فردریک» نشان میدهد.
«ژان نیکال آرتور رمبو» از معروفترین شاعران فرانسوی

تاریخ اکران «جنگ جهانی »Z
چه موقع است؟

یک زندگی به ســبک قدیم ،پا به این دنیای گران قیمت
میگذارند .به قدری این سریال مهیج و زیبا ساخته شده
است که احتماال پس از تماشای یک فصل کامل آن ،شما
به ربات و یا انسان بودنتان شک خواهید کرد!
Luke Cage
لوک کیج ،یکی از چند شــخصیت محبوب مارول است.
او دارای اخالق خاص و منحصر به فردی است و بر خالف
دیگر قهرمانان تمایل دارد تا در هر جایی که توانست ،به
دیگر افراد کمک کند .سیمون میسیک (،)Misty Night
تئــو روســی ( ،)Shadesآلفــری وودارد (Mariah
 ،)Dillardاریک الرای هــاروی ( )Diamondbackو
ماهرشاال علی ( ،)Cottonmouthهمگی به نظر میرسد
در یک رقابت به سر میبرند تا نشان دهند کدام از آنها
میتواند زیباترین صحنهها را از آن خودش کند!
همچنین بر خالف مجموعههای  Daredevilو Jessica
 Jonesدر نیویورک که تقریبا متفاوت از نیویورک واقعی
بود ،لوک کیج در محله هارلم بزرگ شــده است و دنیای
متفاوتی را به همراه خود دارد.
Steven Universe
معموال مجموعه انیمیشــنی دنیای اســتیون همیشه
خوب بوده است ،اما در ســال  2016آن تعادل خوبی را
بین سرگرمی و شــادی و قسمتهای مختلفی از زندگی
ماجراجویانه اســتیون را در داستان کلی خود جای داده
است .باالتر از این ،صدها شخصیت بزرگ در این سریال
مشغول فعالیت هستند (استیون در حال توسعه دادن و
کمی قدرت بخشیدن به خود برای ریشههای گارنت است،
پیرل در حال کار بر روی بســیاری از مسائل طوالنی در
خصوص رابطه او با رز کوارتز اســت) و شما سال  2016را
بهتر از سالهای دیگر این مجموعه انیمیشنی میتوانید
ادامه دارد...
ارزیابی کنید.

 بازی با اعداد
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میزان

حمل

شــايد رابطه اي در مسایل كاري پيدا كنيد كه هم جالب و هم مفيد
است.

ثور

نزدیکان شما بیشتر از همیشه نســبت به شما احساساتی هستند
وتصمیم دارند تغییراتی ایجاد کنند .به خاطر خدا به حرفهای آنها
گوش کنید! میبینید که منطقی صحبت می کنند.

جوزا

امروزیکی دیگر از آن روزهایی است که می خواهید کارهای مربوط
به دو روز را در یک روز انجام دهیــد .به جای اینکه بتوانید زمان
کندتر پیش برود یا این که سرعت انجام کارهایتان را دو برابر کنید،
خود را دچار وضیعتی سخت میکنید که صبر و طاقتتان را خیلی
زود از دســت میدهید .این چه فایده ای برای شما خواهد داشت؟
هیچ فایده،پس آرام باشــید ،در هر زمان یک کار را انجام بدهید و
بخاطر خدا دست از گیج کردن و آزار خود بردارید.

عقرب

ممکن است امروز هر اتفاقی بیفتد .بنابراین منتظر اتفاقات غیرمنتظره
باشــید .از افرادی که مدتهاست بیاطالع هستید خبر میگیرید.
شاید هم خبری به شما بدهند که خوشحال شوید.

قوس

ستارگان قوه تخيل و درك شما را باال ميبرند و ميتوانيد بفهميد كه
قدم بعدي يك نفر چه ميتواند باشد .به راحتي ميتوانيد از احساس
يكي از همكاران نســبت به خودتان باخبر شويد .البته ميتوانيد به
راحتي از او سؤال كنيد ،اما شما هيچ وقت اين كار را نمي كنيد؛ زيرا
از نظر شما اين كار بيش از حد روراستي است ،و از اين كار لذت نمي
بريد.

امروز يك چيز سحرآميز در هواســت ،پس آماده يك دوران پر
هيجان باشيد .اگر مجرد هســتيد با مالقات كسي كه نميتوانيد
ديگر از او دور شويد اين موقعيت خود را عوض مي كنيد .آنهایي كه
ال متفاوت با هم انجام دهند.
با كسي رابطه اي دارند بايد كاري كام ً

امروز همه چیز به انتخاب خودتان بســتگی دارد ،اما دوست دارید
کارها مرتب و منظم انجام شوند .تنها نگرانی این است که در آینده
چطور از این فرصت به دست آمده استفاده کنید.

حاضر شدن در لحظات آخر شما را كمي نگران مي كند .ديگران به
شما كمك مي كنند اما گاهي اوقات فكر مي كنيد تنها كسي هستيد
كه ميتوانيد كارها را درست انجام دهيد .ممكن است بخواهيد عالي
ترين باشيد ،اما ماوراي انسان نيستيد ،و همسرتان و فرزندانتان از
اين كه كارهايشان را خودشان انجام دهند خيلي خوشحال ميشوند.

سرطان

اسد

يك بار ديگر حس ميكنيد كه دود از گوشهاي شما بيرون ميآيد و
همانند يك شيرخشمگين دمتان را تكان ميدهيد تا حساب كسي
را برســيد .ستارگان ميگويند كه شــما معتقديد مدت طوالني در
رابطه با او صبوري به خرج دادهايد و اكنون زمان آن اســت كه او را
سر جاي خودشان بنشانيد .احتماالً اتفاقاتي كه در گذشته رخ داده
را به ياد آورده و ميترسيد كه اين اتفاقات دوباره به وقوع بپيوندند.
با دقت آن را بررسي كنيد و نگذاريد تاريخ مجددا ُ تكرار شود.

سنبله

نگرانی های دیروز فضای امروز را خراب کرده است .شاید بخواهید از دیگران
دوری کنید .بهتر است در موردش صحبت کنید و مشکالت را برطرف کنید.

جدی

دلو

ســتارگان امروز شما را در حال و هوا بخشندگی و آقامنشی قرار
میدهنــد و به دیگران کمک میکنید و این کار باعث میشــود
احساس خوبی داشته باشید .به دوستی کمک میکنید یا به خوبی
او را راهنمایی میکنید.

حوت

در این موقع ســال همه قدری بر افروخته و تحریک میشوند و
شــما به طریقی در مییابید که آمیختن با مردم کار بسیار طاقت
فرسایی است .شما میتوانید امروز خیلی باز باشید و پذیرا برای
نوســانات منفی .بنابراین در نظر داشته باشید که هر گونه رفتار
بیادبانه یا پرخاشگرانه امروز به قلبتان را پیدا میکند.
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شاه را در خانه  H 3حرکت دهید.
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صف شبانهروزی برای
تکت جشنواره برلین

عالقه مندان به سینما برای دریافت تکتهای جشنواره فیلم
برلین ساعتهای طوالنی در صف ایستادند.
به نقل از رویترز ،شــصتوهفتمین جشــنواره فیلم برلین یه
عنوان یکی از مهمترین جشنوارههای سینمایی جهان در حالی
از چند روز دیگر آغاز به کار میکند که همزمان با تکتفروشی
فیلمها برخی از عالقهمندان حتی شب را در مقابل گیشههای
سینما گذراندند.
«مارتینا گروتســکی» یکی از سینمادوســتانی که به صورت
مرتب در جشنواره فیلم برلین در پایتخت آلمان حضور مییابد،
برای این که از دریافت تکت جشنواره مطمئن شود شب را در
مقابل مرکز جشنواره واقع در «وتسدامر پالتس» از مهمترین
میدانهای شهر برلین گذرانده است.
این عالقهمند به ســینما در گفتگو با «رویترز» گفت« :اغلب
فیلمهایی که امســال در برنامه نمایش جشــنواره قرار داده
شدهاند مضمونی غمگین دارند و آثار کمدی کمی در جشنواره
حضور دارند .شــما ،من و همه در انتهای زنجیره غذایی قرار
داریم و ما کسانی هستیم که باید با از دست دادن شغل ،پول،
خان ه و خانوادههایی که در حال فروپاشــی است بسازیم ،این
خوب است که این مسائل را در مقیاس کوچک نشان داده شود
چرا این چیزها هویت ما را مشخص میکند».
«دیتر کاسلیک» دبیر جشنواره فیلم برلین هفته گذشته عنوان
کرده بود که جشنواره امسال تفسیری بهنگام از «آخرالزمان
روزانه از دنیای مدرن» و همچنین لحظات شــاد بســیار به
مخاطبان ارائه خواهد داد.
عالقه مندان به ســینما ظاهــرا هیچ واهمــهای از حمالت
تروریستی که نظیر آن را در ایام کریسمس در براین مشاهده
کردیم ندارند.
«میریام ل ِش» یکی دیگر از عالقهمندان به سینما نیز میگوید
هــر اتفاقی که بخواهد میافتد ،اگر اتفاقی برای من اینجا و در
مقابل گیشه تکت فروشی رخ دهد خیلی حیف است اما حداقل
به دنبال سرگرمی و عالقهام بودم.
«جرمی اندرو» که برای سومین سال پیاپی در جشنواره برلین
حضور مییابد میگوید :جشنواره برلین فستیوال مورد عالقه
اوست که برای همه است.
وی معتقد است برلین با جشنوارههای کن و ونیز متفاوت است
و حتی اگر چیزی درباره سینما ندانید نیز میتوانید به برلیناله
بروید و با فیلمهای جدید آشنا شوید.
شصت وهفتمین جشنواره بینالمللی فیلم برلین از تاریخ  ۹تا
 ۱۹فبروری  ۲۱( ۲۰۱۷دلو تا اول حوت) با نمایش فیلم «جنگو»
در آلمان آغاز به کار میکند و امســال ریاست هیأت داوران
بخش رقابتی جشنواره را «پل ورهوفن» کارگردان سرشناس
هلندی برعهده دارد.

