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فلم «برخاســته از گور» به کارگردانی الخاندرو اینیاریتو
ساده ترین داستان ممکن را دارد :مردی مجبور می شود
پیاده برود ،باز هم برود و بعد باز هم بیشــتر برود .با این
وجود نتیجه آن یک اثر ســینمایی بسیار گیرا و جذاب
است.
«بردمن» فلم قبلی اینیاریتو که سال  ۲۰۱۵جایزه اسکار
برای بهترین فلم را دریافت کرد ،انرژیبخش و سرگیجهآور
بود و تماشایش مانند سوار شدن بر قطارهای سریع و پر
فراز و فرود پارکهای تفریحی و مضمون داستانش نگاهی
طنزآلود به زندگی و رفتار تعدادی بازیگر خودشیفته تاتر
در شهر نیویورک.
حاال تصور کنید که همان کارگردان با داســتانی در مورد
سرگردانی مردی از ســاکنان مناطق وحشی آمریکا که
خرس به او حمله کرده و مجبور اســت در برف و ســرما
کیلومترها در ســرزمینی خطرناک پیاده برود و در این
مســیر خود را از ساکنان بومی و سربازان بی رحم پنهان
نگاه دارد ،چه خواهد کرد.
جای تعجب ندارد که «برخاسته از گور» در سه رشته مهم
جوایز گلدن گلوب را دریافت کند و آکادمی اســکار در
دوازده رشــته از جمله بهترین فلم ،بهترین کارگردانی و
بهترین بازیگر مرد نقش اول نامزدش کند.
داستان آن ماجراهای واقعی اســت که در قرن نوزدهم
برای یک شــکارچی پوســت حیوانات به نام هیو گالس
اتفاق می افتد و فلمنامه اش از کتابی به قلم مایکل پونک
اقتباس شده است.
این تریلر با مضمون انتقام جویانه اش چنان قوی و تاثیر
گذار است که بیننده را از ترس به زمین میخکوب ،مو به
بدنش ســیخ می کند و در لحظاتی حتی شما را وادار می
کند که جایی پنهان شوید.
البته در مجموع کمی طوالنی است و در اواخر فلم ممکن
است چند بار به ساعت خود نگاه کنید و بپرسید این فلم

برخاسته از گور؛ نامزد بیشترین جوایز اسکار

باالخره کی به پایان خواهد رسید.
این فلم در همــان چند دقیقه آغازین خود بیشــتر از
سرتاسر اکثر فلم ها صحنه های تکان دهنده دارد.
اینیاریتو استاد خلق ستیزه های خشونت آمیز است ،چه

ســتیز که با ترکیبی از بازیگری زنده و جلوه های ویژه
ساخته است ،چنان قوی و تاثیر گذارند که در مقایسه با
آن صحنه های ستیز در فلم های قبلی اش مثل دعواهای
کودکانه به نظر می رســند« .برخاسته از گور» با صحنه

بین یک بازیگر و یک منتقد تئاتر در فلم «بردمن» و چه
صحنه های نشان دادن درنده خویی در سگ جنگی که در
اولین فلم بلندش با عنوان «عشق سگی» محصول ۲۰۰۰
شــاهد آن بودیم  .اما این تازه ترین مورد از صحنه های

بدمن اصلی «فلش» باز می گردد

پرفروشترین فلم تاریخ در آمریکا حریف یک کمدی نشدند

«سواری با هم  »2با فروشــی برابر با  39.5میلیون دالر
در  3هزارو  175سالن سینما در آخر هفته منتهی به روز
مارتین لوترکینگ صدرنشــین فروش سینماهای آمریکا
شد.
«بازگشته از گور» به کارگردانی الخاندرو گونزالس ایناریتو

و «جنگ ســتارگان ،نیرو برمیخیزد» بــه کارگردانی
جی.جی آبرامز ردههای دوم و ســوم جدول فروش این
آخر هفته سینماهای آمریکای شمالی را به خود اختصاص
دادند.
قسمت دوم «ســواری با هم» با بازی کوین هارت و آیس
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 بازی با کلمات

آب پاش ـ ایتالف ـ باآبوتاب ـ تابدار ـ ثالوث ـ جادویی ـ چاخان ـ حارث
ـ خاطب ـ داداش ـ ذایقه ـ رابع ـ زاغه ـ ژاکت ـ ساجد ـ شیوخ ـ صورت
ـ ضروریــه ـ طیب ـ ظلمت ـ عینی ـ غوطه ـ فینال ـ قورق ـ کین توز ـ
گیرا ـ لیوان ـ مینو ـ نیم خیز ـ هیجان ـ یونجه.
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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.
 6 کلمه :خوب
 12 کلمه :متوسط
 19 کلمه :عالی
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با پایان فصل اول سریال «فلش»،
سرنوشتی برای دشمن اصلیش
«ریورس فلش» رقم خورد که به
نظر نمی رسید قادر به بازگشت
برای فصل دوم باشد اما قرار است
این بازگشت رقم بخورد.
با آغاز فصل دوم سریال «فلش»،
 52جهــان موازی بــا جهان ما
معرفی شد که باعث می شد طی
ســاز و کاری افراد بتوانند میان
جهان ها سفر کنند .این موضوع
توانست برخی کاراکترها که در
فصل اول مرده بودند را به سریال
باز گرداند .یکی از شخصیت های
محبوب ســریال که به خاطر سرنوشتی که در پایان فصل
اول برایش رقم خورد دیگر قادر به بازگشت در فصل دوم
به نظر نمی رسید ،بدمن اصلی سریال« ،ریورس فلش» بود.
اما چندی پیش اندرو کرایسبرگ یکی از تهیه کنندگان و
نویسندگان اصلی سریال اعالم کرد او هم به فصل دوم بر
می گردد .در حالی که ذهن هواداران به ســمت این جهان
های موازی و بازگشت از آنها رفته بود اما کرایسبرگ اخیرا
جزئیاتی را از بازگشت نقش اصلی منفی سریال بیان کرد.
کرایسبرگ اخیرا جزئیاتی را از بازگشت نقش اصلی منفی

کیوب دقیقا دو ســال پس از نمایش قسمت اول این فلم
اکران شده است .قسمت اول این فلم در افتتاحیه بیش از
 48میلیون دالر فروخته بود« .سواری با هم  »2موفق به
کسب امتیاز سینمایی  Bمثبت از سوی تماشاگران شد.
فروش خارج از آمریکای این فلم در  11بازار متفاوت 2.7
میلیون دالر بود.
در ســوی دیگر برنده جایزه بهترین فلم گلدن گلوب با
بازی لئوناردو دیکاپریو و تام هاردی با فروشــی برابر با
 35میلیون دالر در دومین آخر هفتهی اکران به مجموع
فروش داخلی  93.2میلیون دالر رســید .این فلم در 3
هزارو  559سالن سینما در حال اکران است.
«بازگشــته از گور» هفته گذشــته در  12رشته نامزد
دریافت جایزه اسکار شد .این فلم پیش از آن نیز جوایز
بهترین فلم ،بهترین کارگردانی (الخاندرو جی ایناریتو) و
بهترین بازیگر نقش اول مرد (لئوناردو دیکاپریو) گلدن
گلوب را از آن خود کرده بود.
همین موضوع ســبب شــد که فروش فلم باالتر از حد
انتظار باشد ،و از همین روی تعداد سالنهای نمایش آن
افزایش یافت .این فلم در حال حاضر در  25کشور به غیر
از کشورهای آمریکای شمالی اکران میشود و در مجموع
تا کنون به فروشــی بیش از  151میلیون دالر در سراسر
جهان دست یافته است.
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میزان

حمل

يكي از دوســتانتان شما را شاد و خوشــحال مي كند .سعي كنيد
فعال باشيد اما افراط نكنيد .اگر راست باشيد محبوبيت زيادي پيدا
ميكنيد.

ثور

اگر از امنیت طوالنی مدت خودتان حمایت کنید بنابراین مخالفتهای
طوالنی مدت نیز برطرف می شــوند .یعنی به احساساتتان اجازه
ندهید بر قضاوت هایتان تاثیر بگذارند .با دیگران رابطه های منطقی
و دلســوزانه ای برقرار می کنید و در این زمان مسائل کاری بسیار
مهم هستند و باید مصمم باشید.

جوزا

امروز در زمان مناسب در جايي كه بايد باشد ،هستيد .كساني كه با
مسائل دارايي ،كه يا خريد و يا فروش آن است سروكار دارند ،خبري
به دست مي آورند كه ســال هاست منتظر شنيدن آن هستند .اگر
امشــب مهماني مي گيريد ،ميزبان خوبي خواهيد بود و از مهمانان
خبرهاي خوبي به دست مي آوريد.

سرطان

دوســت دارید استراحت کنید اما شــخصی نظر دیگری دارد،
نمی توانید از این خالص شوید و آنقدرها هم که فکر می کنید راضی
کردن این شخص کار آسانی نیســت .شاید بتوانید سردرد را بهانه
کنید و بیرون نروید اما یادتان باشد این نقشه تنها یکبار عملی است.

اسد

تا آن جا كه ممكن است دقت بســياري را براي دوستانتان صرف
خواهيد كرد و اين بسيار حایز اهميت اســت چرا كه با آنها بسيار
احساس راحتي مي كنيد.

سنبله

در حال حاضر ســتارگان بر روابط کاری شــما تاکید دارند .اگر در
مورد اتفاقات دیروز ناراحت هســتید با شــخصی که به او اعتماد
دارید صحبت کنید و جزئیــات را برایش بگویید .اگر تصمیم دارید
درآمدتان را باال ببرید .ایده های جالبی در این مورد داشته باشید.

امروز بیش از همیشــه رمانتیک و ایده آل شــده اید .تا آنجایی
که مربوط به شما می شود ،شــخص مورد عالقه شما نباید هیچ
اشتباهی انجام دهد .شما او را در مقام بسیار بلندی قرار می دهید.
مشکل این است که شما توقع دارید که آنها خوب و کامل باشند
و زمانی که متوجه می شــوید آنها نیز مانند دیگران از جمله خود
شما اشتباهاتی دارند ،احساس ناامیدی می کنید.

عقرب

امروز یک نفر سعی دارد به شما تکیه کند .اگر از شما درخواستی
داشــت نپذیرید وگرنه مجبور هســتید که به او کمک کنید .اگر
احســاس کنید که می توانید به او کمک کنیــد و بعد این کار را
بکنید ،بعدها باعث عصبانیت شما می شود.

قوس

اگر منتظر چراغ سبز براي رسيدگي به خود بودهايد حاال درست
همانوقت است .پس خود را به يك ماساژ يا آرايش صورت مهمان
كنيد تا احساس قشــنگتري بخود بدهيد .اگر مدتي بوده سعي
ميكرديد عادت بدي را كنار بگذاريد ديگر بهانهاي نداريد.

جدی

اگر در انتظار هيجان هستيد آن را بيرون از خانه جستجو كنيد.
اخيرا ً سرتان شلوغ بوده است اما در هر صورت اكنون وقتي براي
استراحت داريد .و مي توانيد به خود و همسرتان فرصتي بدهيد
تا آرامش برقرار شود.

دلو

امروز حسابی سرگرم افکارتان هستید بنابراین هنگامی که با دیگران
ارتباط هستید این موضوع را به خاطر داشته باشید و مشکل است که
افکارتان را در رفتارهایتان نشان ندهید و به مشکالت دیگران توجه
کنید بنابراین اگر کسی از رفتارتان ناراحت شد تعجب نکنید.

حوت

اگر مطمئن هستيد كه تمامي مشكالت و نگراني ها برطرف شده
احساس راحتي كنيد و شراكت جديد را جشن بگيريد .هم اكنون
اين شانس براي شما فراهم است تا بتوانيد مسائل مالي را كنترل
كنيد .اين ميتواند شروع يك شراكت جديد و ابتكاري باشد.
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نوبت مهره های سفید است ،شما باید با
دو حرکت مهره سیاه را مات کنید.
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های پشتکار و جســارت قهرمان اصلی داستان و فضای
طبیعی و زیبای کوهستانهایی که در آنجا فلمبرداری شده
آمیخته ای از فلم سفرنامه ای و فرساینده «آگیره ،خشم
پروردگار» محصول ۱۹۷۲ســاخته ورنر هرتزوگ فلمساز
آلمانــی و «درخت زندگی» فلمی معنوی و خیال پردازانه
ساخته ترنس مالیک محصول  ۲۰۱۱است.
و این تصادفی نیســت چون امانوئــل لوبزکی فلمبردار
«برخاســته از گور» با دید هنرمندانه منحصر به فردش
در تولید چند فلم با ترنس مالیک همکاری کرده و مدیر
فلمبرداری آثاری مثل «جاذبه» و «بردمن» است .ولی می
توان گفت که در فلم «برخاسته از گور» او حتی از قابلیت
های همیشگی خود نیز فراتر رفته است .اگر او برای این
فلم یک جایزه اسکار دیگر دریافت نکند اعضای آکادمی
اسکار مســتحقند که با حمله یک خرس وحشی تنبیه
شوند.
لئوناردو دی کاپریو که برای بازی در این فلم جایزه گلدن
گلوب را دریافت کرده ممکن اســت پس از سالها انتظار
باالخره اولین اسکار خود را دریافت کند هرچند دلیل آن
ممکن است این باشــد که در جریان تولید «برخاسته از
گور» دشواری های زیادی را تحمل کرده است.
در این فلــم که در محیط طبیعی و دمــای زیر صفر در
مناطق سرد کانادا و ارجنتین فلمبرداری شده ،لئوناردو
دی کاپریو مجبور شده در تپه های پوشیده از برف غلت
بزند ،در رودخانه های یخ زده شنا کند ،کف جنگل سینه
خیز خود را بکشاند و گوشــت خام پرندگان و آبزیان را
بخورد.
بازی او در این فلم جســورانه و ایفای نقشی پردردسر و
دشوار است و اعطای جایزه اسکار به او جرم نخواهد بود.
ولی نمی توان گفت که او در این فلم توانســته قابلیت و
قــدرت بازیگری متفاوتی از نقش های گذشــته اش
ارائه دهد( .بی بی سی)
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وزیر را در خانه  A 4حرکت دهید.
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سریال بیان کرد .او گفت به جای بازگشت از آینده یا جهان
های موازی ،داســتانی رقم خواهد خورد که وی از گذشته
بازگردد .او که نمی خواست و نمی توانست داستان سریال
را بیشتر رســانه ای کند به همین حد اکتفا کرد که  «:در
سریال ما ،زمان خطی نیست .گاهی شما وقایع را از مقطعی
دیده اید و گاهی دیگر از زمانی دیگر .ریورس فلش جدید،
قطعا آن رورس فلشی که در پایان فصل اول از هستی پاک
شد نخواهد بود اما از ســرزمین دیگر و جهان موازی هم
نخواهد آمد».

امروز 124،سالگی
الیور هاردی

اگر پس از گذشت سالهایی که نزدیک به یک قرن به نظر می
رسند ،شما به عنوان تماشاگر هنوز با دیدن فلم های کمدین
هایی مانند لورل و هاردی می خندید ،این نه از ساده پسندی
و عوامانه اندیشدن شما بلکه از ماندگاری هنرمندانی است که
هنرشان در گذر زمان کلیشه و پیش پا افتاده نشده است...
امروز سالگرد تولد الیور هاردی اســت؛ کمدینی که از پس
سالها ،هنوز با تماشــای فلم هایش خنده را بر چهره ها می
نشاند.
الیور هاردی که نام اصلی نورویل هاردی است در روز ی مثل
امروز  19جنوری سال  ۱۸۹۲در شــهر هارلم ایالت جورجیا
آمریکا بــه دنیا آمد .این کمدین ســینمای آمریکا به همراه
دوســت و یار دیرینه اش اســتن لورل گروه دو نفره ای را
تشکیل دادند که سی سال همکاری شان را درفلمهای کمدی
بسیاری ادامه دادند.

الیور نورول هاردی در دانشــگاه جورجیا در رشــته حقوق
تحصیل کرد اودرهنــگام تحصیل ،به دلیل صدای خوبش در
کنسرواتوی موسیقی آتالنتا آواز میخواند .بازیگری در خون
او بود .او پس از فراغت از تحصیل به طور جدی آواز را دنبال
کرد تا در ســال  ۱۹۱۰با افتتاح یک سالن تئاتر در به سینما
عالقهمند شد .یکی از نقشهای دو نفره متعددی که او در آن
ظاهر شد ســگ خوش شانس بود که نقش کوچکی در مقابل
لورل داشت .این ماجرا تقریب ًا یک دهه قبل از آن بود که این
دو دوباره با هم همبازی شــوند .او در نقشهای چاق بسیاری
بازی کرد و در ســال  ۱۹۲۶به استخدام هال روچ در آمد .در
فلمهای اولیهاش با نامهای نورول هاردی ،بیب هاردی لقبش،
الیور بیب هاردی و الیور نورول هاردی بازی میکرد و پس از
پیوستن به روچ نام الیور هاردی برای او تثبیت شد.
شخصیت ســینمایی هاردی به قول خودش کمی برآمده از
شــخصیت واقعی او و کمی نیز متأثر از داستان مصور هلپ
فول هنری بود .هاردی از شخصیت خود ،خلق و خوی جنوبی
و ویژگی هیکلش را گرفت .درون شــخصیت تنومند او قلبی
مهربان قرار داشــت .دیگر مشهور است که لورل مغز متفکر
آثار بود و هاردی پس از بازی معموالً به سراغ گلف میرفت)
و البته نصف لورل نیز حقــوق میگرفت .بعد از بازی در فلم
«ســوپ اردک» این دو به بهترین زوج کمدی تاریخ سینما
تبدیل شــدند .بعد از بیش از دو دهه موفقیت آمیز در کنار
استنلی ،الیور بدون استن در دو فلم بازی کرد.
هاردی در ماه می ســال  ۱۹۵۴دچار حمله قلبی خفیفی شد.
در طول سال  ،۱۹۵۶هاردی شروع به مراقبت از سالمتی خود
برای اولین بــار در زندگی اش کرد .او بیش از  ۶۸کیلوگرم از
وزنش را طی چند ماه از دست داد ،که به طور کامل ظاهرش را
تغییر داد .نامههای نوشته شده توسط لورل اشاره به آن دارد
که هاردی ســرطان العالج داشته است .برخی از خوانندگان
نامه فکر میکردند این دلیل واقعی برای کاهش وزن ســریع
هاردی بوده اســت .لورل و هاردی هر دو به شدت سیگاری
بودند .هال روچ گفته اســت که آنها یک زوج «دودکش قطار
باری» بودند ..این بازیگر کمدی روز  ۱۴ســپتمبر  ۱۹۵۶دچار
سکته مغزی شدید شد که او را زمین گیر کرد اولیور هاردی
از ترومبوز مغزی در  ۷اگســت  ۱۹۵۷در سن  ۶۵سالگی مرد
و جسدش در گورستان پارک یادبود والهاال در نورث هالیوود
به خاک سپرده شد.

