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از کشــتی های دزدان دریایی بگیرید تا تعطیالت کسل
کننده در دهکده ای در فرانســه؛ ســال  2015برایمان
تولیدات بدساختی داشت که بعضی از آنها اهانت آمیز و
بعضی ناامیدکننده بودند.
از کشــتی های دزدان دریایی بگیرید تا تعطیالت کسل
کننده در دهکده ای در فرانســه؛ ســال  2015برایمان
تولیدات بدساختی داشت که بعضی از آنها اهانت آمیز و
بعضی ناامیدکننده بودند.
برای مثال چرا باید کســی بخواهد دو ســاعت و نیم از
وقتش را صرف تماشــای پیچ و خم هــای یک زندگی
زناشویی پراضطراب کند؟ یا به تماشای ریس ویتراسپون
بنشیند که ظاهرا ً فراموش کرده زمانی روی سن رفته بود
تا جایزه اسکارش را بگیرد؟
قبل از آنکه درســت و حسابی به لیســت مان برسیم،
بگذارید به چند فلم افتضاح دیگر هم اشــاره کنیم که
در این لیست نیستند ولی آنقدر برایمان جالب بودند که
ذره ای همدردی برایشان نشان دهیم و از آنها نام ببریم:
«چهار شــگفت انگیز» (« ،)Fantastic Fourپیکسل
ها» (« ،)Pixelsازخودگذشته» (« ،)Self/lessبازمانده»
(« ،)Survivorنابودگــر جنیســیس» (Terminator
)Genisys
فلم های زیر به اندازه فلم هایی که از آنها نام بردیم خوش
شانس نبودند و لیســت بدترین فلم های سال  2015را
تشکیل دادند:
 .10سن اندریاس ( )San Andreasکارگردان :برد پیتون
در این فلم تا جایی که چشــم کار می کند شاهد امواج
سهمگین ،جاده هایی که ترک می خورند و آسمانخراش
هایی در حال آوار هستیم که همه اینها در فضای مجازی
صورت می گیرند درست مثل بازی دواین جانسون و کارال
گوجینو که تعریف چندانی ندارد.
چرا باید بنشــینیم این فلم را تماشــا کنیم در حالی که
فلم «روز پس از فردا» ()The Day After Tomorrow
حداقل جذابیت دیداری تماشای یک تانکر تیل در خیابان
های محله منهتن را برایمان فراهم می کند؟
« .9پینه دوز» ( )The Cobblerکارگردان :توماس مک
کارتی
بازی آدام سندلر در نقش کفش دوز تاحدودی نویدبخش

بدترینفلمهایسال2015

بود و در ابتدا مجذوب بازی او
شدیم ،ولی وقتی وی توضیح
می دهد که این کفش است
که مرد را می سازد نه اعمال
او ،نظرمان در مورد وی عوض
می شود.
از آن بــه بعــد اســت که
چشــممان را روی مسیر بی
هدف داستان که سر و ته ش
مشخص نیســت می بندیم.
این فلم ،فلم بسیار عجیبی
است واقع ًا!
« .8آوازخــوان حرفــه ای
)2 Pitch Perfect( »2
کارگردان :الیزابت بنکس
آوازهای فلم بد نیســتند و
Das Sound Machine
باعث می شود که نظر مثبتی
نســبت به  Metropolisو  Kraftwerkپیدا کنیم ،ولی
دیگر یک فرد چقدر می تواند عاشق ربل ویلسون باشد
که بازی او را در ایــن فلم آن هم با آن وضع تحمل کند.
برای فلمی که کارگردانش و تمام بازیگرانش خانم هستند،
برای هر قدمی که به سوی تماشای آن برمی داریم باید دو
قدم عقب برویم.
« .7هیتمــن :مأمــور )47 Hitman: Agent( »47
کارگردان :الکساندر باخ
اعتراف مــی کنیم که این فلم را فقط بــه خاطر مناظر
شگفت انگیز ســنگاپور در آن تماشا کردیم ،زیرا تابحال
ندیده بودیم که یک محصول هالیوودی با بودجه باال فقط
به خاط مناظر زیبای سنگاپور از آن بهره برداری کند .ولی
افسوس که کشور سنگاپور فقط پس زمینه ای برای این
فلم بی ارزش و توخالی است که فقط آمیزه ای از داستانی
علمی-تخیلی با درونمایه ای بیهوده است.

طوفان جنگ ستارگان «تایتانیک» را غرق کرد

در حالیکه پردهی سینماهای آمریکا میزبان مدعیان جوایز
سینمایی اســت ،یک فلم میرود تا رکورد پرفروشترین
فلم تاریخ سینمای آمریکا را بشکند.
تعطیالت پایان هفتهی ســال نو میالدی در حالی به انتها
رسید که «جنگ ستارگان ،نیرو برمیخیزد» به کارگردانی
جی.جی آبرامز بــا  88.3میلیون دالر فروش ،به مجموع

فروشی برابر با  740.3میلیون دالر در سینماهای آمریکای
شمالی دست یافت .تا کنون هیچ فلمی در تاریخ سینمای
جهان در ســومین هفتهی اکران به ایــن میزان فروش
دســت نیافته است .این فلم با پشت سرگذاشتن «دنیای
ژوراســیک» و «تایتانیک» هم اکنون پــس از «آواتار»
دومین فلم پرفروش تاریخ ســینما در بــازار آمریکای
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شمالی است .فروش جهانی «نیرو برمیخیزد» در حال
حاضر از مرز  1.5میلیارد دالر گذشته است.
به نظر میرسد که طی چند روز آینده رکورد 760.8
میلیون دالری «آواتار» هم شکســته خواهد شــد و
«نیرو برمیخیــزد» بر تخت پرفروشترین فلم تاریخ
ســینمای آمریکا تکیه خواهد زد (البته بدون در نظر
گرفتن تورم) .ســرعت این فلم برای رسیدن به مرز
 700میلیون دالر نیز از رکوردهای ســینما به شــمار
میرود .هفتمین قســمت از ســری فلمهای «جنگ
ســتارگان» در  16روز  700میلیون دالری شد .برای
مقایسه بد نیست بدانیم که رســیدن به این میزان
فروش بــرای «آواتار»  72روز زمان برد .فروش «نیرو
برمیخیزد» در بازارهای خارج از آمریکای شــمالی
نیز بسیار خوب بود و با فروشی برابر با  96.3میلیون
دالر ،مجموع فروش خارجــی فلم به  770.5میلیون
دالر رسید .بیشترین میزان فروش «نیرو برمیخیزد»
در سینماهای اروپا و استرالیا بود و در نقطهی مقابل
در سینماهای برخی نقاط آسیا مانند کوریای جنوبی
فروش چشمگیری نداشت .اپرای فضایی آبرامز شنبه
با پشت سر گذاشــتن «انتقامجویان ،عصر التران»
ششمین فلم پرفروش تاریخ سینمای جهان شد.

جواب سودوکو شماره
2523

2323

غالم ـ غم ـ مغل ـ غار ـ
مرغ ـ غیر ـ الرغم ـ غرب
ـ غریب ـ غبــار ـ باغ ـ
غراب ـ بغل ـ غیب ـ غایب
ـ غالمی ـ غالب ـ بلیغ ـ
بالغ.

2324

ویلموش ژیگموند فلمبردار هنگری-آمریکایی که برای
فلم ˝برخورد نزدیک از نوع سوم˝ برنده جایزه اسکار شد
و ســه بار دیگر نیز بخت دریافت این جایزه را داشت ،از
دنیا رفت.
ویلموش ژیگموند در  85ســالگی درگذشــت .چند نفر
از همکاران ژیگموند روز یکشــنبه خبر مرگ او را اعالم
کردند.
ژیگمونــد در  1977برای فلم علمــی تخیلی «برخورد
نزدیک از نوع ســوم» به کارگردانی استیون اسپیلبرگ
برنده اسکار بهترین فلمبرداری شــد .او برای فلمهای
«شــکارچی گوزن» (مایکل چیمینو« ،)1978 ،رودخانه»
(مارک رایدل )1984 ،و «کوکب سیاه» (برایان دی پالما،
 )2006نیز نامزد اسکار بود .دوران کاری او حدود پنج دهه
ادامه داشت.
ژیگموند در  2003در یک نظرســنجی که توسط انجمن
بینالمللی فلمبرداران انجام شــد ،به عنوان یکی از 10
فلمبردار بانفوذ تاریخ ســینما انتخاب شد .او با استفاده
خالقانه از نورپــردازی و رنگ قابلیتهای کارگردانها را
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میزان

حمل

زمانی که احســاس میکنید حوصله کافی دارید ،سعی کنید به
مسایل مالی و اوراق رسمی خود رسیدگی کنید .در هر حال شما
همیشــه حوصله و انرژی چنین کارهایــی را ندارید و اگر با خود
صادق باشید ،میبینید که همیشه بهانهای میتراشید

نمي توانيد ديگران را ببخشــيد اما دوست داريد توهين ديگران را
خوشي حال بپردازيد.
فراموش كنيد .گذشته را فراموش كنيد و به
ِ
سعي كنيد به نيازها و خواسته هاي خودتان توجه كنيد.

عقرب

دیگران را نصیحت کنید تا گذشــته را فراموش کنند و بهتر است از
تجربیاتی که به دست آوردهاند درس بگیرند اکنون زمانی است که
خودتان باید به این نصیحت گــوش کنید؛ زیرا با این کار میتوانید
زندگی کاملتر و سادهتری را بسازید.

قوس

ثور

جوزا

امروز فوقالعاده شــاد ،پذيرا و رمانتيك هســتيد .در محل كارتان
ايده هاي خالق و خوبي داريد كه بايد دنبال شــوند ،با وجودي كه
خصوصيت اخالقي شما بر مسایل مادي تأكيد دارد ،از نظر احساسي
امروز ،روز جالبي است.

سرطان

انرژی زیــادی دارید و تمایل دارید در ایــن حالت بمانید اما اگر
مجبور باشید در جایی برای مدت طوالنی بمانید انرژیتان از بین
میرود سعی کنید فعال باشــید و از انرژیتان بهره ببرید وگرنه
دست به کارهای خطرناک میزنید بنابراین مراقب باشید.

شما قطع ًا هر بار كه با چالشي روبرو ميشويد بسيار لذت ميبريد،
و بسيار در اين كار توانائيد و بيشتر اوقات قادريد همه چير را به
نفع خود بچرخانيد .شــما از ميان اين همه تغيير و تحولي كه در
اطراف شما دارد صورت ميگيرد قويتر و عاقلتر بيرون آمدهايد.
كاري كه حاال بايد انجام دهيد اين اســت كه همه محكم كاريها
را بكنيد و نواقص را برطرف كنيد تا زمينه ديد خود را وســعت
بخشيد و بتوانيد خالقتر و فعالتر شويد.

زمانی که انتظار هیچ تغییــری را ندارید ،این فرصت در اختیارتان
میباشد .امروز فرصت دارید تا کارهای جدیدی را در زندگی انجام
دهید .اگر در رابطه با دوستی با مشکل روبرو شدید میتوانید همه
چیز را از اول شروع کنید.

جدی

امروز روز ديگري است كه مسایل مالي در ذهنتان جا دارد ،ولي در
حال حاضر شما بيشتر به پسانداز كردن پول عالقهمنديد تا به خرج
كردن آن .بهتر نيســت كه از نصيحت كسي استفاده كنيد و ببينيد
كه آيا راه درســت را در پيش گرفتهايد و يا اين كه چگونه ميشود
بهترين استفاده را از پولتان بكنيد؟!

دلو

مهم است که امروز با تمام کارهایی که باید انجام دهید با جدیت روبرو
شوید .حتی اگر الزم باشد از قدرت فوالدین خودتان کام ً
ال استفاده
کنید .اگر وسیلهای برای منزل میخواهید با دقت به اجناس فروشگاه
نگاه کنید؛ زیرا امروز برای معامله چشمان خوبی دارید.

دوست دارید با دوستان و آشنایان معاشرت کنید .میتوانید روابط
دوستانه جدیدتری ایجاد کنید .اگر مدتهاست که با یکی از دوستان
که از شما دور اســت ارتباط نداشتهاید امروز با او تماس بگیرید .از
اینکه صدای شما را بشنوند خوشحال می شوند.

یک دوســت یا همکار به نظر میرسد که قصد دارد روحیه شما
را افســرده کند .بنابراین به آنها اجاز ندهید .شما آموختهاید که
چطور با حسد مقابله کنید .به خصوص در محل کار در سالهای
اخیر و حاال شــما میدانید که این شغل شــما نیست که همه
احساس امنیت کنند.

اسد

سنبله

باال میبرد.
او متولد  1930در شهر سگد در هنگری بود .پدرش یک
فوتبالیســت معروف بود .ژیگموند در رشــته سینما در
دانشگاه تئاتر و فلم بوداپســت درس خواند و بعدا ً فوق
لیســانس فلمبرداری گرفت .او چند سال به عنوان مدیر
فلمبرداری در بوداپســت کار کرد .ژیگموند بعد از حمله
اتحاد جماهیر شــوروی به هنگری در  1956از این کشور
گریخت .او در  1962تبعه آمریکا شــد .ژیگموند در لس
آنجلس ســاکن شد و به عنوان تکنســین و عکاس در
البراتوارهای عکاسی کار میکرد.
ژیگموند در دهه  1960در تعداد زیادی فلمهای مســتقل
کمهزینه و فلمهای آموزشــی کار کرد .او در دهه 1970
بعد از همکاری با رابرت آلتمن در فلم چشمگیر «مکیب
و خانم میلر» ( )1971به شــهرت رسید و دو سال بعد در
فلم «خداحافظی طوالنی» بار دیگر با آلتمن همکار شد.
«نجاتیافتگان» (جان بورمن) و «شــوگرلند اکسپرس»
(استیون اســپیلبرگ) از دیگر فلمهای ژیگموند در این
دهه بودند.

جامعه ملی منتقدان آمریکا
«کانون توجه» را انتخاب کردند

آشتی ـ اهانت ـ بادام ـ پارسا ـ تالیف ـ ثاقب ـ جذوه ـ چراغدان ـ حقگو
ـ خانوار ـ ذریعه ـ دشــوار ـ ریاضت ـ ژست ـ ساربان ـ شقایق ـ صنعت
ـ ضایع ـ طالع ـ ظالم ـ عروس ـ غفار ـ فواصل ـ قزاق ـ کوزه ـ گلدوز ـ
الله ـ میالن ـ نقره ـ وانگهی ـ همشیره ـ یاس.

 جواب بازی با اعداد

2000

ویلموش ژیگموند درگذشت

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
 20 کلمه :عالی

جواب هدف

« .6پل بالرت :پولیس بازار Paul Blart: Mall Cop( »2
 )2کارگردان :اندی فیکمن
اگر کاراکتــر پل بالرت در فلــم اول تبدیل به قهرمانی
تصادفی شــد ،قطع ًا شــهرت بوده که وی را به فلم دوم
کشانده اســت .پل در این فلم نه تنها شخصیتی بسیار
زننده و ناخوشــایند دارد ،بلکه زن گریزی وی نیز کنایه
آمیز است و خشونت وی دوبرابر شده است.
در جایی از فلم می بینیم که پل مشتی به شکم یک خانم
مسن می زند و آن خانم هم در کمال ناباوری ما می گوید
که حالش خوب است! فلمنامه این فلم افتضاح و قدیمی
است و کوین جیمز باید تالشش را بیشتر کند.
« .5تعطیــات» ( )Vacationکارگــردان :جاناتــان
گلداستاین و جان فرانسیس دیلی
اد هلم و کریستینا اپل گیت در این فلم نقش دو عضو از
خانواده ای نامتجانس را بازی می کنند که در جستجوی
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بهترین تعطیالت خانوادگی در
ایاالت متحده می گردند .ولی
آنچه پیدا مــی کنند چیزی
نیست جز یک چشمه آب گرم
پر از کثافت مایع.
ایــن فلــم معــادل کمدی
آمریکایی برای افرادی اســت
که آنقدر عقل در ســر و پول
در جیب دارند که به تماشای
آن بروند! واقع ًا تماشــای اپل
گیت در حال تالش برای بازی
در این فلم دردناک بود و تصور
اینکه در این نقش وی توانسته
افرادی را بخنداند وحشتناک
بود.
« .4تعقیب آتشــین» (Hot
 )Pursuitکارگردان :آن فلچر
گویا بیــن بازیگران هالیوودی
مد شده که یکی در میان فلم های خوب و افتضاح بازی
کنند .ادی ردمین نمونه این مد است که ابتدا در Jupiter
 Ascendingافتضاح بازی کرد و بعد برای نقش استیون
هاوکینگ جایزه اســکار و گلدن گلوب را برد .امسال،
رونی مارا نیز با بازی در فلم مزخرف  Panو ســپس فلم
 Carolبا دو روی همین سکه روبرو است.
حاال به این لیســت ،ریس ویثراسپون را نیز اضافه کنید
که بازی وی در فلم «وحشــی» ( )Wildمثال زدنی بود
و در فلم «تعقیب آتشــین» ،با دو ستاره زیبارو در صدر
لیست بازیگران ،با نقش احمقانه اش بیننده را متحیر می
کند .این فلم چیزی ندارد جز غرغر و جوک های بی مزه
و در ایــن مورد می توان آن را همتراز با فلم «تعطیالت»
قرار داد.
« .3پَن» ( )Panکارگردان :جو رایت
موضوع این فلم چیســت؟ انگار جو رایت ،کارگردان این

فلم ،فلمنامه را روی تخته سیاه چسبانده و روی صندلی
اش لم داده و دستانش را پشت سرش گذاشته به فلم بی
معنایی که درســت کرده و تیمش توانسته آن را از آب
دربیاورد ،نیشخند می زند.
اول از همه بایــد بگوییم که هرگز ندیــده بودیم هیو
جکمن چنین بازی وحشتناکی ارائه بدهد .از آن گذشته،
سوالمان این است که جذابیت و تخیلی که زمانی فلم ها و
انیمیشن های کالسیک دیزنی داشتند کجا رفته؟ چرا به
یکباره دیزنی به اقتباس های اکشنی چراغ سبز نشان می
دهد که نسخه اصلی شــان گنجینه هایی دست نیافتنی
بودند؟ جواب این سوال را فقط خدا می داند.
« .2کنار دریا» ( )By The Seaکارگردان :آنجلینا جولی
قب ً
ال تماشای روستاهای فرانســه اینقدر برایمان کسل
کننده نبوده و هرگز اینقدر تماشای زندگی دو نفر حوصله
مان را تا حد مرگ ســر نبرده بود و نســبت به فلم های
سینمایی ایمان و امیدمان را از دست نداده بودیم.
فلم «کنار دریا» که آنجلینا جولی فلمنامه آن را نوشته و
کارگردانــی آن نیز به عهده خودش بوده ،نمونه ای از آن
فلم هایی است فلم نیستند بلکه وزنه ای هستند که انگار
به پای شکسته پای شما آویزان بوده اند و شما را به اعماق
گودالی فرو می برند که در آن دیگر هیچ چیز معنا ندارد و
تمام حواس پنجگانه شما به سکوت ابدی رفته اند.
« .1دنیای ژوراســیک» ( )Jurassic Worldکارگردان:
کالین تره وورو
از لحاظ فنی ،فلم پرفروش کالین تره وورو که هیوالهای
آدم خور را به تصویر می کشــد ،یک شاهکار است .هیچ
فلمی نیست که وینسنت دونوفریو در آن بوده باشد و از
این فلم بهتر باشد .ولی همه چیز غیر از آن یک شکست
تاریخی محسوب می شود از فلمنامه بگیرید تا موسیقی
آن .دوستداران ســینما این فلم را دوست دارند چون
برایشــان جنبه سرگرمی دارد .درســت است ،اگر همه
چیزی که از یک فلم می خواهید همین باشــد می توانید
هر چند مرتبه که دوســت دارید آن را تماشا کنید ،ولی
دوســتداران فلم اصیل «پارک ژوراسیک» که برایشان
فلمنامه منطقی و کاراکترهای شگفت انگیز طراحی شده
بود چه؟ دوســتدارانی که لزوم ًا طرفدار نیستند ولی یک
فلم اکشن ماجرایی با منطق و احساس می خواهند چه؟

امروز ديدگاهي مثبت و پرانرژي وجــود دارد و هر چيزي را كه
بخواهيد ميتوانيد به دســت آوريد .اما گاهــي اوقات به دليل
شــخصي ،از اين كه كاري را به ديگــران تحميل كنيد ،خجالت
ميكشيد.
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جامعه ملی منتقدان آمریکا فلم «کانون توجه» ســاخته تام
مککارتی را به عنوان بهترین فلم سال  ۲۰۱۵انتخاب کردند.
به نقل از ورایتی ،پنجاهمین دوره معرفی برندگان جامعه ملی
منتقدان فلم برندگان سال  ۲۰۱۵خود را معرفی کرد.
«کانون توجه» در این جوایز موفق شــد عنوان بهترین فلم
و بهتریــن فلمنامه را به خود اختصــاص دهد .فلم «کارول»
ساخته تاد هینس نیز دو جایزه بهترین کارگردانی و بهترین
فلمبرداری را از انجمن ملی منتقدان دریافت کرد.
مایکل بی .جردن برای «کریــد» برنده جایزه بهترین بازیگر
مرد شد و شارلوت رامپلینگ برای « ۴۵سال» جایزه بهترین
بازیگــر زن را به خانه برد .جایزه بهترین بازیگر مرد به مارک
رایلنس برای «پل جاسوسان» رســید و کریستن استوارت
برای «ابرهای سیلس ماریا» جایزه بهترین بازیگر زن مکمل را
دریافت کرد .حامعه ملی منتقدان فلم متشکل از  ۵۳منتفدان
فلم از سراسر آمریکاســت که در انتخابات  ۸تن از آنها در
انتخابات شرکت نکردند ،چون همه فلم ها را ندیده بودند.
این گروه پنجاهمین نشســت ســاالنه خود را به یاد ریچارد
کورتیس منتقد تازه فوت شده «تایم» برگزار کردند.
اسامی کامل برندگان جامعه ملی منتقدان فلم چنین است:
بهترین فلم« :کانون توجه» با  ۲۳رای /فلم دوم «کارول» با ۱۷
رای و فلم سوم« :مد مکس» با  ۱۳رای
بهترین کارگردان :تــاد هینس بــرای «کارول» با  ۲۱رای/
کارگردان دوم :تام مک کارتی برای «کانون توجه» با  ۲۱رای و
کارگردان سوم جرج میلر برای «مد مکس» با  ۲۰رای
بهترین بازیگر مرد :مایکل بی .جردن برای «کرید» با  ۲۹رای
بهترین بازیگر زن :شارلوت رامپلینگ برای « ۴۵سال» با ۵۷
رای
بهترین بازیگر مرد مکمل :مارک رایلنس برای «پل جاسوسان»
با  ۵۶رای
بهترین بازیگر زن مکمل :کریســتن استوارت برای «ابرهای
سیلس ماریا» با  ۵۳رای
بهترین فلمنامه :جاش ســینگر و تام مککارتی برای «کانون
توجه» با  ۲۱رای
بهترین فلمبرداری :اد الخمان برای «کارول» با  ۲۵رای
بهترین فلم خارجیزبان« :تیمبوکتو»با  ۲۲رای
بهترین فلم غیرداستانی« :ایمی» با  ۲۳رای

«وین راجرز» ،بازیگر
«لوک خوشدست» درگذشت
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وزیر را در خانه  c 4حرکت دهید.
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«وین راجرز» ،بازیگر فلم «لوک خوشدست» در  ۸۲سالگی
درگذشت« .وین راجرز» ،بازیگر و افسر (ارتش) ایاالت متحده
آمریکا از پنجشنبه گذشته براثر عوارض ناشی از ذاتالریه در
 ۸۲سالگی در لسآنجلس درگذشت.
این بازیگر آمریکایی از سال  1959میالدی وارد عالم بازیگری
شــد و در این مــدت در فلمهای بســیاری از جمله «لوک
خوشدســت»« ،به فردا امیدی نیست» و «مش» ایفای نقش
کرده اســت .فلم «مش» از جمله موفقترین فلمهای کارنامه
کاری این بازیگر ســاخته «رابرت آلتمن» در سال  1970در
آمریکا است ،که بر اســاس کتابی به همین نام ساخته شده
است که داستان آن درباره سه دکتر ارتش است .این فلم در
جشنواره فلم کن  1970برنده نخل طالیی شد.

