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 10فلم برتر سال
به انتخاب
هالیوود ریپورتر
در فاصله کمتر از  10روز مانده به پایان سال « ،2015تاد
مککارتی» منتقد سینمایی ارشد نشری ه هالیوود ریپورتر
فهرستی از  10فلم برتر سال را منتشر کرد.
«مککارتی» درباره انتخابهای خود از  10فلم برتر سال
 2015میالدی گفت که برخی از برترینهای فلمهای سال
از کارگردانانی کمتر شناخته شده و کشورهای نه چندان
قابل انتظار ساخته شده اســت که از این میان  9فلم در
جشنوارههای سینمایی حضور داشتند.
البته چندین اثر از مستندهای ســال را نیز میتوان به
راحتی میتوان در این فهرســت گنجاند اما من تصمیم
گرفتم تنها یک فلم مســتند را در این فهرست  10گانه
قرار دهم .تعداد فلمهای تحســین شده از کارگردانان
جوان نیز روز به روز رو به افزایش اســت و چهار فلم از
 10فلــم انتخابی من از میان اولین اثر کارگردانان انتخاب
شده است .همچنین در این فهرست  10گانه ،یک فلم از
کارگردانان زن ،دو فلم با هزینه تولید بیش از  100میلیون
دالر و هفت یا هشت فلم با بودجهای کمتر از  10میلون دالر
یا بسیار کمتر ساخته شدهاند.
در زیر فهرست  10فلم برتر سال به انتخاب نشریه هالیوود
ریپورتر آمده است:
 .1قبیله؛ «میروسالو اسالبوشپیتسکی» (اوکراین)
ایــن فلــم اوکراینــی بــه کارگردانی «میروســاو
اسالبوشپیتسکی» یکی از سختترین فلم هایی است که
میتوانید آن را به دیگران پیشنهاد کنید.
داستان فلم در یک مدرسه ویژه افراد ناشنوا روی میدهد
و تمام فلم با زبان اشــاره و بــدون زیرنویس پیش روی
مخاطب است .کارگران از تمامی محدودیتهای که خود
در فلم اعمال کرده اســت (نبود دیالوگ و برداشتهای
بسیار طوالنی) به بهترین شکل ممکن برای بررسی خفت
و تنزل در جامعه استفاده میکند.
 .2بروکلین« ،جان کراولی» (ایرلند ،انگلیس ،کانادا)
داســتان این فلم درباره مهاجری جوان به نام «ایلیس
لیسی» با بازی «سیرشــا رونان» است که در دهه پنجاه
میالدی ایرلند را به قصد نیویورک ترک میکند اما مجبور
میشــود ،بین عشق تازه از راه رسیده و سرزمین مادری

فروش «جنگ ستارگان» از
نیم میلیارد دالر گذشت
خود یکی را انتخاب کند.
 .3پسر سائول؛ «السلو نمس» (هنگری)
این فلم که امسال شانس اول جایزه بهترین فلم خارجی
جوایز اسکار است ،برای اولین بار در جشنواره فلم کن به
روی پرده رفت و تحسین منتقدین را برانگیخت .داستان
این فلم درباره زندانی مجارســتانی به نام «سائول» در
اردوگاه آشویتس است که در تالش است جنازه پسرش را
از دست نازیها پنهان کند و از سوزانده شدن نجات دهد.
 .4بازگشته؛ «آلخاندرو گونزالز ایناریتو» (آمریکا)
«ایناریتو » کارگردان سرشناس مکزیکی که سال گذشته
با فلم «بردمن» جایزه اســکار بهترین فلم را به خانه برد،
امســال فلم جدید و مهیج خود را به نام «بازگشــته»
آماده نمایش کرده است .داستان فلم «بازگشته» درباره
یک گروه شکارچی اســت که در قرن نوزدهم به شکار
میروند اما یکی از اعضای گروه توسط یک خرس گریزلی
دریده میشود .این شکارچی که «هیو گالس» (لئوناردو
دیکاپریو) نام دارد مورد ســرقت قــرار میگیرد و رها
میشــود تا بمیرد ،اما به سختی موفق میشود در مقابل
تمامی ســختیها مقاومت کند و نجات پیدا میکند .پس
از نجات پیدا کردن ،عازم یک ســفر خطرناک میشود تا
انتقامش را از کسانی که به او خیانت کردهاند ،بگیرد.
این فلم کــه در آن بازیگران دیگری چون «تام هاردی»،
«ویل پولتر»« ،دومهنل گیلســون»« ،کریستوفر جونر»
و «برد کارتر» ایفای نقش کردهانــد و «امانوئل لوزکی»
فلمبــردار برنده اســکار فلم «جاذبه» نیــز فلم جدید
«ایناریتو» را فلمبرداری کرده است.
 .5خاطرات یک دختر نوجوان؛ «ماریل هلر» (آمریکا)
این درام آمریکایی که اولین بار در جشنواره فلم ساندنس
به روی پرده رفت ،روایتگر اتفاقاتی اســت که برای یک
دختر نوجوان  15ســاله در سانفرانسیســکو روی می
دهد .داستان فلم اقتباسی از رمان «خاطرات یک دختر
نوجوان :شرح حالی با کلمات و تصاویر» است.
 .6آنومالیسا؛ «چارلی کافمن» و «دوک جانسون» (آمریکا)
انیمیشــن کمدی درام «آنومالیسا» که با تکنیک استاپ
موشن ساخته شده است یکی از شانسهای اصلی اسکار

«جنگ ســتارگان :نیرو بر میخیزد» بــا فروش 279
میلیون دالری در گیشــه بینالمللی مجموع فروش خود
در گیشه جهانی را به  517میلیون دالر رساند.
جدیدترین فلم از ســری فلمهای علمی تخیلی «جنگ
ستارگان» که در  30هزار سالن سینما در سراسر جهان
به روی پرده رفته اســت ،در طول مدت پنج روز با ثبت
فروش  279میلیون دالری پنجمین فلم پرفروش تاریخ
سینما در هفته اول اکران در گیشه بین المللی نام گرفت.
«جنگ ســتارگان :نیرو بر میخیزد» با احتساب فروش
 238میلیون دالری در سینماهای آمریکا نیز تا به امروز
مجموع فروش جهانی  517میلیــون دالری را رقم زده
است.
این فلــم جدید با فروش  3/27میلیــون دالری رکورد
فروش سه روزه در ســینماهای آلمانی را آن خود کرد و
تا به امروز  9/18میلیون دالر در استرالیا و  3/12میلیون
دالر در روسیه فروخته اســت و در اکثر قریب به اتفاق
کشورهای خارجی در صدر فهرست فروش هفتگی قرار
گرفت.
سینماهای انگلیس نیز با ثبت فروش  48.9میلیون دالری
رکورد فروش چهار روزه را در ســینماهای این کشور جا
به جا کرد.
این در حالی است که قسمت جدید «جنگ ستارگان» در

شاخه انمیشن امسال اســت و امسال در جشنواره فلم
ونیز جایزه بزرگ هیئت داوران این رویداد سینمایی را
از آن خود کرد.
داستان این فلم درباره مردی است که در برقراری ارتباط
با دیگران دچار مشکل است.
 .7مکس دیوانه :جاده خشم؛ «جورج میلر» (استرالیا)
چهارمین قسمت از مجموعه فلمهای «مکس دیوانه» به
یکی از بهترینهای این مجموعه تبدیل شده است و تا
به این جای سال از سوی چنین نهاد سینمایی به عنوان
برترین فلم سال انتخاب شده است.
این فلــم  150میلیون دالری که اولین نمایش خود را در
ماه می  2015و پس از نمایش در جشنواره فلم کن تجربه
کرد ،تاکنون موفق به ثبــت رقمی بالغ بر  375میلیون
دالر در گیشه جهانی شده است« .تام هاردی» و «چارلیز
ترون» از بازیگران اصلی این فلم اکشــن و آخرالزمانی
هستند.
 .8سیمور :یک معرفی؛ «اتان هاوک» (آمریکا)
مستندی به کارگردانی «اتان هاوک» بازیگر آمریکایی
درباره داستان زندگی «ســیمور برنشتاین» پیانیست
معروف و کالســیک است که در اوج فعالیت هنری خود
در سن  50سالگی کناره گیری کرد و به زندگی خصوصی
خود به عنوان یک معلم موسیقی و آهنگساز پرداخت.
 45 .9سال؛ «اندرو هی» (انگلیس)
این فلم که امســال برای اولین بــار در بخش رقابتی
جشــنواره فلم برلین به روی پرده رفت ،موفق به کسب
دوجایزه خرس نقرهای بهترین بازیگر مرد و زن شد .این
فلم درباره زوجی از طبقه متوسط است که خود را برای
چهل و پنجمین سالگرد ازدواج خود آماده میکنند.
 .10کارول؛ «تاد هاینس» (انگلیس)
این فلم کــه دو بازیگر نقش اصلــی آن یعنی «کیت
بالنشــت» و «رونی مارا» هــر دو در بخش نقش اصلی
بازبگر زن فصل جوایز ســینمایی امسال شانس فراوانی
دارند« .کارول» تا به این جا یکی از تحسین شده ترین
فلمهای ســال بوده و جوایز متعددی را نیز از آن خود
کرده است.

نقش هرمیونی در نمایش «هری پاتر» به
یک بازیگر سیاهپوست رسید

پایهگذاری جایزه یک میلیون دالری برای سازندگان فلم کوتاه
از هر کجای جهان

جشــنواره فلم کوتاه جاپان که اخیرا توسط یک بازیگر
جاپانی افتتاح شده ،از پایه گذاری یک جایزه حدود یک
میلیون دالری برای سازندگان فلم کوتاه در سطح جهان،
خبر داد« .تتسویا بسشو» ،بازیگر جاپانی به خاطر عالقه
خاصی که به فلمهای کوتاه دارد ،اقدام به تأســیس یک
جشنواره فلم کوتاه در توکیو با جایزه تقریبا یک میلیون
دالر ( 100میلیون ین) کرده است.

بنا به اعالم این جشــنواره ،فلمســازان سراسر جهان با
فلمهای کوتاه خود میتوانند در این جشــنواره شرکت
کرده و برای به دست آوردن این جایزه یک میلیون دالری
با دیگر فلمسازان به رقابت بپردازند.
در فراخوان این جشــنواره آمده است که فلمنامه نوشته
شده برای هر فلم کوتاه حداکثر باید داری  500کلمه باشد.
همچنین زبان اصلی هر فلم نیز جاپانی و یا انگلیسی بوده
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 بازی با اعداد

جواب سودوکو شماره

 جواب بازی با اعداد

1990

2512
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خوب ـ خــواب ـ خاور ـ
خون ـ رخ ـ خار ـ خدا ـ
خبر ـ نخ ـ خان ـ خرد ـ
خراب ـ نرخ ـ خو ـ نخود.

 بازی با کلمات

آزادگی ـ اتومبیــل ـ بهاگیر ـ پهلوان ـ تقویت ـ ثواب ـ جناغ ـ چنین ـ
حقانیت ـ خنجر ـ دیانت ـ ذریه ـ رموز ـ زعیم ـ ژاله ـ سفارت ـ شقایق ـ
صانع ـ ضمانت ـ طریقت ـ ظن ـ عاقل ـ غایله ـ فروزان ـ قطعنامه ـ کمین
ـ گنج ـ لوحه ـ مصروف ـ نیکبین ـ واعظ ـ همگام ـ یورش.
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جواب هدف
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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.
 7 کلمه :خوب
 14 کلمه :متوسط
 22 کلمه :عالی
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یک بازیگر سیاهپوســت نقش هرمیونــی را در نمایش
«هری پاتر و کودک نفرین شده» بر صحنهی تئاتر لندن
بازی خواهد کرد.
تهیهکنندگان نمایش «هری پاتر و کودک نفرینشــده»
اعالم کردند که کار انتخاب بازیگران سه نقش اصلی این
نمایش را به انجام رساندهاند .جیمی پارکر نقش هری پاتر
بزرگسال ،نوما دامزونی نقش هرمیونی و پل تورنلی نقش
ران ویزلی را در این نمایش بازی خواهند کرد.
نمایشــنامهی این اثر را جک ثورن نوشته است و جان
تیفانی کارگردانی نمایش را برعهده دارد .این نمایشنامه
بر اساس داستانی از جی.کی رولینگ ،جک ثورن و جان
تیفانی خلق شده است و از جوالی سال  2016به صحنه

و عالقمندان حداکثر تا تاریخ  29فبروری ســال 2016
میالدی فرصت ارســال آثار خود را دارند .در ادامه این
فراخوان آمده است :در مرحله اول  5فینالیست انتخاب
شده که هر کدام از آنها برنده یک چک به مبلغ  4هزار
دالر شده و در مرحله بعد یک فلم به عنوان برنده نهایی
انتخاب میشــود که آن فلم عالوه بر جایزه مرحله اول،
برنده حدود یک میلیون دالر دیگر نیز خواهد شد.
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میزان

حمل

ميتوانيد انتظار يك فرصت را در زمينههاي كاري داشته باشيد .اما
اگــر بايد قراردادي را امضا كنيد يك هفته در موردش فكر كنيد در
اين صورت همه چيز به خوبي پيش مي رود.

ثور

در مقابل خواسته ســتارگان مقاومت نکنید .سعی کنید سرنوشت
و تغییر را بپذیرید؛ زیرا اگر نپذیرید انگشــت سرنوشــت میتواند
خودش بر شما زخم بزند .موفقیت آتی شما در دست دیگران است و
این بستگی به رفتار شما با آنها دارد.

جوزا

احساس مي كنيد بايد سرعت داشته باشيد .سعي كنيد بيش از حد
توانايي خود به ديگران قول ندهيد .شايد كمي ديگر اين پيشرفتها
به موقعيتهاي غير ممكن تبديل شوند.

سرطان

اگر شما و همســرتان تصمیم گرفتهاید رابطهتان را محکمتر کنید
دیگران هم در این شــادی با شما شریک میشــوند .البته ترجیح
میدهید در این شرایط رمانتیک با هم تنها باشید.

اسد

شما تا آنجایی که میتوانید باید امروز صبور و با حوصله باشید؛ زیرا
در آخرین دقایق برنامهها طوری تغییر میکند که شوکه میشوید.
برخی از جزئیات روزمره زندگیتان مبدل به هرج و مرج میشود و
به نظر میرسد که شما نمیتوانید هیچ کاری برای پیش رفتن آنها
بکنید .سعی خود را بکنید تا با جزئیات پیش بروید.

عقرب

اگر به میهمانی می روید لحظات خوبی را در پیش رو دارید .از جذابیت
یک نفر لذت میبرید ،اما به نظر میرســد این فرد جذاب خود شما
هستید .اگر خرید میروید مراقب باشید بیش از حد الزم ولخرجی
نکنید.

قوس

امروز روزيست كه با شجاعت راه برويد و اعتقاد داشته باشيد كه
همه چيز امكان پذير اســت .براي شما خيلي سخت خواهد بود
كه احساساتتان را در خود بگنجيد چون درباره همه چيز خيلي
احساس مثبتي داريد .اگر فرصت سورپرايز كردن كسي برايتان
پيش آيد واقع ًا خوشحالتان خواهيد كرد.

جدی

احتياج داريد كه منزل بمانيد و زياد در اجتماع ظاهر نشويد .در
هر صورت ،اخيرا ً زياد در بيرون از خانه بودهايد .الزم اســت كه
انرژيتان را براي جشــنها و مهمانيها نگهداريد و يك روز آرام
شما را تازه نفس ميكند.

امروز تركيب بندي ســتارهها شما را بســيار محتاط خواهند كرد.
خصوص ًا اگر مشــغول كارهاي مربوط به خانه هســتيد .مايليد كه
كارهاي روزمره و ســخت را از ســر راهتان برداريد ،پس وقت تلف
نكرده و ديگر راجع به آنها فكر نميكنيد .به طريقي امروز شــخص
مورد عالقهتان را بيشــتر از هميشه از نظر روحي و معنوي حمايت
ميكنيد و هر كاري كه الزم باشــد ميكنيد تا او احساس بهتري از
خود داشته باشد.

زندگی عشقیتان بســیار خوب به نظر میرسد چون شما بسیار
با مجبت و گرم هســتید .همچنین کمتر حرف میزنید و بیشتر
محبتتان را در عمل نشان میدهید .از بودن با کسانی که به آنها
عالقه دارید لذت میبرید ،بنابراین حتم ًا سعی کنید تنها نباشید
زیرا این احساسهای فوق العاده را از دست خواهید داد.

همسرتان کمی عجیب است و باید علت آن را حدس بزنید .شاید برنامهها
در لحظه آخر تغییر کند .سعی کنید انعطاف پذیر باشید و اگر نه خودتان را
ناراحتمیکنید.

شما میتوانید خیلی خیالی باشــید و امروز یک جادوگر به نظر
میرســید .و زمانی پیش میآید که پول شما بیشتر میشود .به
نظر میرســد که اســتعداد در چانه زدن روی رسوایی معامالت
دارید .یک روز سرتاسر رضایت بخش.

سنبله

دلو

حوت
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نوبت مهره های سفید است ،شما باید با
دو حرکت مهره سیاه را مات کنید.
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اولین هفته اکران اندکی از فروش  9/524میلیون دالری
«دنیای ژوراســیک» در گیشــه جهانی و  316میلیون
دالری این فلم در گیشه بین المللی کمتر فروخته است.
اما ســایر فلمهای ســینمای جهان در سایه اکران فلم
«جنگ ســتارگان» قــرار گرفتند ،قســمت دوم فلم
«بازیهای بقاء :مرغ مقلد» با فروش  8/7میلیون دالری
در  91کشور جهان مجموع فروش خارجی  348میلیون
دالری را تجربه کرد.
فلم «دایناسور خوب» دیگر محصول کمپانی دیزنی که
در فهرســت بلند نامزدهای اسکار نیز قرار گرفته است
با اضافــه کردن  2/9میلیون دالر در  48بازار خارجی به
فروش بینالمللی بیش از  93میلیون دالر رسید.
فلم «پل جاسوسها» ساخته جدید «استیون اسپیلبرگ»
نیز با فروش  5/4میلیون دالری در هفته گذشته میالدی،
فروش مجموع  4/60میلیــون دالری را برای خود ثبت
کرد و فلم فضایی «مریخی» نیز مجموع فروشاش را در
گیشــه خارجی به رقمی بالغ بر  369میلیون دالر ارتقاء
داد.
«شبح» ،بیست چهارمین قسمت از سری فلمهای اکشن
«جیمز باند» نیز با فروش  4/6میلیون دالری در  92بازار
تاکنون مجموع فــروش بالغ بر  642میلیون دالر را رقم
زده است.

F

E

D
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وزیر را در خانه  a 5حرکت دهید.
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خواهد رفت.
داستان این نمایش دو قســمتی  19سال پس از پایان
داستان کتاب هفت قسمتی «هری پاتر» اتفاق میافتد
و در آن هری پاتر به عنــوان کارمندی پرکار در وزارت
سحر و جادو نشان داده میشود که ازداوج کرده و پدر
ســه فرزند اســت .در این نمایش هری پاتر همچنان با
گذشتهی خود دســت به گریبان است و در همین حین
کوچکترین فرزند او تقال میکند تا بار میراث خانوداگی
خود که هیچ گاه خواهانش نبوده را برزمین بگذارد .در
حالی که گذشته و حال به شکل منحوسی با هم ترکیب
میشــوند این پدر و پســر میآموزند که برخی اوقات
تاریکی از جایی که انتظارش را ندارید ،پدیدار میشود.

«رستگاری در شائوشنگ»
کالسیک ماندگار شد

«رســتگاری در شائوشــنگ» ســاخته فرانک دارابونت،
«تاپگان» ساخته تونی اســکات و «محرمانه لسآنجلس»
ســاخته کورتیس هنسن به فهرســت ملی ثبت فلم آمریکا
اضافه شدند.
به نقل از آسوشیتدپرس ،هر سال در آستانه کریسمس اسامی
م از ســوی کنگره آمریکا اعالم میشود که به فهرست
 ۲۵فل 
ملی ثبت فلم آمریکا راه مییابند تا به عنوان آثار ارزشــمند
کالسیک به عنوان میراث فرهنگی برای نسلهای آینده باقی
بمانند.
این فلم ها بایــد از نظر فرهنگی ،تاریخی ،یا معنای هنری به
غنای میراث سینمای کشــور کمک کنند .در عین حال باید
حداقل  ۱۰سال از زمان ساخت فلم گذشته باشد تا بتواند وارد
این قهرست شود.
در کنار فلمهای مشهوری چون «رستگاری در شائوشنگ»،
«تاپ گان» و «محرمانه لس آنجلس» ،کمدی درام «حضور»،
«زندگی درونی آفاســیا» محصول  ۱۹۶۸و «نشــان زورو»
محصول  ۱۹۲۰از دیگر آثاری هســتند که امســال برگزیده
شدند تا وارد این فهرست شوند.
فلم «ضبط عطســه توســط کینهتوســکوپ ادیسون» که
قدیمیترین فلم از آغاز ســینما و متعلق به سال  ۱۸۹۴است
نیز به فهرست ثبت ملی فلم اضافه شده است.
نسخه اسپانیاییزبان «دراکوال» ساخته شده در سال ،۱۹۳۱
کمدی کوتاه «رویای اهریمن خرگوش» که ســال  ۱۹۰۶تولید
شده و فلم صامت «زمانی یک احمق وجود داشت» محصول
 ۱۹۱۵از دیگر فلم هایی هســتند که امســال به این منظور
انتخاب شدهاند« .ثانیهها» ساخته جان فرانکنهایمر محصول
« ،۱۹۶۶شکارچیان روح» با بازی بیل موری محصول  ۱۹۸۴و
فلم «وینچســتر  »۷۳با بازی جیمز استوارت متعلق به سال
 ۱۹۵۰نیز از دیگر فلم های منتخب امسال هستند.
تعداد فلمهای فهرســت ثبت ملی فلم آمریکا اکنون شامل
 ۶۷۵اثر ماندگار سینمایی است.

جی.جی آبرامز
نمیخواست کارگردان
«جنگ ستارگان» شود

کارگردان «جنگ ســتارگان ،نیرو برمیخیزد» اعالم کرد که
تصمیم نداشته کارگردانی این اثر سینمایی را بپذیرد.
جی.جی آبرامز در ابتدای امر پیشــنهاد کارگردانی قسمت
هفتم سری فلمهای «جنگ ستارگان» را نپذیرفت .این خبر
درست زمانی رسانهای شد که شرکت دیزنی اعالم کرد«جنگ
ســتارگان ،نیرو برمیخیزد» در سراسر جهان فروش داشته
است و میرود تا رکورد فروش بی نظیری داشته است.
این کارگردان  49ساله که به گونهای موفق «جنگ ستارگان»
را به ســینما بازگردانده اســت در هنگام دریافت پیشنهاد
کارگردانی این اثر بــه کاتلین کندی رئیس لوکاس فلم گفته
بود که گمان نمیکند که این فلم پروژهای مناســب برای او
باشــد .آبرامز در این باره به مجله تایمز گفت « :هنگامی که
کاتلین کندی با من تماس گرفت و این پیشنهاد را مطرح کرد،
با نگاه به کارنامه کاری خود احســاس کردم که پذیرفتن این
پیشنهاد ایدهی نادرستی است».
در هر حال او پس از اینکه این پیشــنهاد را با همسرش در
میان گذاشت ،قانع شــد که کارگردانی «نیرو برمیخیزد» را
قبول کند .فلمی که به اعتقاد بسیاری توان شکستن رکورد
فروش «آواتار» را دارد .همســرش به او گفته بود که اگر این
پیشنهاد را رد کند در آینده پشیمان خواهد شد.
این فلم در حال حاضر رکورد فروش روز نخســت افتتاحیه
را در سینماهای بریتانیا به نام خود ثبت کرده است« .جنگ
ستارگان» رکورد فروش روز نخست افتتاحیه در سینماهای
آمریکای شمالی را نیز شکست.

