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یکی از ســایت های تاپ تن مشهور فلم های سینمایی،
اقدام به انتشار لیستی کرد که در آن ،به جنایی ترین فلم
هایی که در سال  2015اکران شده بودند پرداخته است.
یکی از ســایت های تاپ تن مشهور فلم های سینمایی،
اقدام به انتشار لیستی کرد که در آن ،به جنایی ترین فلم
هایی که در سال  2015اکران شده بودند پرداخته است.
 -1اسپکتر؛ Spectre
اسپکتر نمونه ای کالســیک از سری فلم های جیمزباند
است که شــخصیت آن به جای این که یک انسان واقعی
باشد ،تبدیل شده به شخصیتی فانتزی که همین مساله،
رنگ و لعاب جنایی فلم را بیشــتر از گذشته کرده است.
منــدس -کارگردان فلم -مخوف تر شــدن جدیدترین
ســاخته اش ،بیش از همه به نورپردازی های فلم توجه
کرده است تا مخاطبانش را به عمق وحشت ببرد .تعقیب
و گریز ،صحنه های اکشن و فلمبرداری قابل قبول اسپکتر
هم برگ های برنده دیگری است که در دهمین فلم جنایی
سال  2015بینندگانش را مات و مبهوت می کند .ماجرای
این فلم این بار طوری رقم می خورد که جیمز باند با بازی
دنیل کریگ به مکزیکوســیتی و رم می رود تا از هویت
واقعی یک ســازمان جنایی به اسم اسپکتر پرده بردارد.
سازمانی که در آن ،آدمکشی در راس کارها قرار دارد و تا
به حال هم کسی نتوانسته دست شان را رو کند.
 -2رازی در چشمان آنها؛ Secret in Their Eyes
فلم ســینمایی «رازی در چشمان آنها» که مدتی قبل به
اکران عمومی درآمد ،نسخه ای دیگر از فلم سینمایی ای
با همین نام است که سال  2010در کشور آرژانتین تولید و
پخش شد .این فلم سینمایی که در نسخه قبلی به شدت
ســیاه و تکان دهنده بود در این نسخه با بازی بازیگرانی
مانند «جولیا رابرتــز» و «نیکول کیدمن» عالوه بر حفظ
کردن خط روانی اصلی خود ،توانسته آن سیاهی را کنار
بزند و به جایش داستانی جنایی و پر از تعلیق را به تصویر
بکشد« .رازی در چشمان آنها» زندگی حرفه ای یک تیم
تحقیقاتی را به تصویر می کشــد که به دنبال پیدا کردن
قاتل دوست نزدیک شــان هستند که قبال در این تیم با
آنها همکاری می کرد .از قاتل این دختر که به طرز فجیعی

جنایی ترین فلم های سال 2015

به قتل رسیده هیچ سر
نخی در دســت نیست
تا این که اعضای گروه
باالخــره متوجه می
شوند این قتل دلخراش
به دست چه کسی رقم
خورده است.
 -3افسانه؛ Legend
فلم ســینمایی افسانه
که رتبه نهم در لیست
جنایی تریــن ها را به
خودش اختصاص داده
است زندگی دو برادر
گنگستر مشــهور در
دهه  60به نــام های
رجینالد و رونالد کری
را به تصویر می کشد.
آنها رهبران گروه های
خالفــکاری در دوره
خودشان بودند و جنایت هایی را رقم زدند که گوشه ای
از آنها در فلم سینمایی «افسانه» به تصویر کشیده شده
است.
 -4ویکتوریا؛ Victoria
زنی به اســم ویکتوریا که تازه وارد برلین شده است ،در
رستوران با گروهی آشنا می شود که مشغول خوشگذرانی
هستند .در میان آنها مردی وجود دارد که نظر این دختر
جوان را به خودش جلب می کند .او به تصور این که مرد
رویاهایش را پیدا کرده با او ارتبــاط برقرار می کند اما
مدتی نمی گذرد که ویکتوریا متوجه می شود آن مرد نه
تنها نیمه گمشده اش نیست بلکه یک آدم خطرناک است
که زندگی اش را تهدید می کند .آن مرد هر بار به ویکتوریا

تاریخ اکران مومیایی تام کروز
مشخص شد

2017
هـدف
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تام کروز رســم ًا بازیگر فلم ˝مومیایی˝ تولید شــرکت
یونیورسال شد .تام کروز به طور رسمی قرارداد بازی در
ریبوت فلم «مومیایی» ( )The Mummyتولید شرکت
یونیورسال را امضاء کرد .این فلم  9جون  2017روی پرده
سینماها میرود.
به گزارش ورایتی« ،مومیایی» جدید را الکس کورتزمن
کارگردانی میکند .ســوفیا بوتــا در فلم نقش هیوالی
کالســیک را بازی میکند« .مومیایی» ابتدا قرار بود 24
مارچ  2017اکران شود.
یونیورسال تابســتان پیش کورتزمن و کریس مورگان را
به کار گرفت تــا روی پروژهای جدید درباره مومیایی که
یکی از معروفترین مخلوقات سینمایی این شرکت است،
کار کنند .فلمنامه را جان اسپایتس مینویسد .جزئیات
داستان اعالم نشده اســت ،اما بر خالف سه فلم قبلی
«مومیایی» با بــازی برندان فریزر ،اتفاقات در زمان حال
روی میدهد .انتظار نمیرود کــروز «مومیایی» را تهیه
کند ،اما یکی از نقشهای مهم فلم را بازی میکند .کروز
آخرین بار تابستان امســال فلم «مأموریت :غیر ممکن
ملت خودســر» تولید پارامونت پیکچــرز را روی پرده
سینماها داشــت .او فلم «منا» به کارگردانی داگ لیمان
را در دست تولید دارد.

 بازی با اعداد

د

جواب سودوکو شماره
2539

2339

جاوید ـ جواد ـ جد ـ جدا
ـ جا ـ جویا ـ اوج ـ جوی
ـ جــوار ـ رواج ـ جاری ـ
جور ـ رایج ـ جدار ـ جارو
ـ نجار ـ رنج ـ ناجی ـ درج
ـ جان ـ جوان ـ ناجو ـ جن
ـ وجد ـ جواری.

 جواب بازی با اعداد

2016

کمپانی فاکــس قصد دارد ســریال تلویزیونی جدیدی
براساس رمان معروف «جن گیر» نوشته «ویلیام پیتر بلتی»
بسازد .پس از این که «ویلیام فردکین» در سال  1973فلم
سینمایی «جن گیر» را براساس رمانی با همین نام نوشته
«ویلیام پیتر باتــی» ( )1971به عنوان یکی از موفقترین
فلمهای ژانر وحشت ســینما ساخت ،حاال کمپانی فاکس
قصد دارد یک ســریال تلویزیونی بر این اساس بسازد و
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 بازی با کلمات

آزرده ـ اجمال ـ بازده ـ پذیرش ـ تجربه ـ ثاقب ـ جامعه ـ چکه ـ حسنی
ـ خزر ـ دانا ـ ذاکر ـ راســتی ـ زاید ـ ژوپن ـ سپیدار ـ شاه باال ـ صاف
ـ ضمیــر ـ طباخ ـ ظاهر ـ عاطفه ـ غلیان ـ فرغانه ـ قاره ـ کادر ـ گاما ـ
لیلیه ـ متیقن ـ نفرت ـ وادی ـ هراس ـ یاس.

پ
هـ
ن
ی
ا
و

2340

«جنگیر» سریال میشود

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
 18 کلمه :عالی

جواب هدف

پیشنهاد انجام کارهای خطرناکی مانند سرقت ،کیف قاپی
و ...را می دهد و ویکتوریا برای این که شجاعت خودش را
به رخ بقیه بکشد دست به هر کاری می زند تا این که بحث
ســرقت از بانک ها و انجام یک جنایت مطرح می شود و
ویکتوریا از این پیشنهاد وحشت زده می شود .برای این
که ببینید داستان شجاعت های احمقانه ویکتوریا به کجا
می رســد باید به تماشای فلم « »Victoriaبنشینید که
رتبه هفتم لیست را از آن خودش کرده است.
 -5خشمگین 7؛ 7 Furious
سری فلم های سینمایی «سریع و خشمگین» نزدیک به
هشت سال است که طرفداران زیادی را با خودش همراه
کرده است .این ســری فلم های سینمایی که مدتی قبل

نسخه هفتم آن به اکران
عمومی درآمد ،بیشــتر
اکشن و پرتعقیب و گریز
است تا جنایی .اما اگر به
تماشای قسمت هفتم آن،
که درواقع ادای احترامی
به پل واکر بود بنشینید
متوجه می شــود که تم
داستان ،بیشتر به سمت
جنایی رفته تا اکشــن
مطلق .در این نســخه،
اعضای گروه ســریع و
خشن که همگی در حال
تجربه کردن زندگی عادی
شان هســتند در کنار
خانواده روزهای خوبی را
می گذرانند .برای گرفتن
انتقام یکی از دوســتان
شان که به تازگی به قتل
رســیده دوباره دور هم جمع می شوند و این بار از هیچ
عملی برای گرفتن انتقام فروگذار نمی کنند.
 -6آقای هلمز؛ Mr. Holmes
جناب شــرلوک هلمز نیازی به معرفی ندارد .او کارآگاه
تیزبین و باهوشــی است که شــخصیت اصلی قسمت
عظیمی از فلم ،ســریال و کتاب های کارآگاهی و جنایی
را به خودش اختصاص داده اســت .نســخه جدید فلم
ســینمایی که درباره این کارآگاه ساخته شده و «آقای
هلمز» نام دارد متفاوت از دیگر نسخه هاست .در این فلم
با دوره بازنشستگی شرلوک هلمز رو به رو هستیم.
او مردی اســت که در  93سالگی به جای موشکافی قتل
و خودکشی ،به زنبورداری مشغول شده و تصمیم می گیرد
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میزان

حمل

گاهي همه به شــما عالقه دارند و گاهي محبوبيتتان را از دســت
ميدهيد .نگران نباشيد هميشــه نميتوانيد برنده باشيد ،اما تالش
کنید ،حتم ًا ديگران از زحمات شما قدرداني مي كنند.

ثور

امروز روحیه لطیفی دارید و این موضوع دیگران را به شــما جذب
میکند .سعی کنید قولی ندهید؛ زیرا به خاطر حالت احساسی ای که
دارید مشکل میتوانید از زیر آن فرار کنید.

جوزا

ممكن اســت امروز عصباني باشــيد ،اما اگر من جاي شما بودم به
دوستان و همكاران فرصت بيشتري ميدادم؛ زيرا نه تنها شما بلكه
آنها هم امروز بيحوصله و عصباني هستند.

سرطان

برخی از شما تمرین کردهاید تا خســتگی ناپذیر باشید .اما اکنون
هیچ فایدهای ندارد.تغییرات زیادی در حال انجام است و شما مثبت
میاندیشید .شاید همسرتان تغییرات را نپذیرد و به چیزهای قدیم
اهمیت دهد .شما برای کارتان لیاقت و استعداد الزم را دارید.

اسد

امروز شــما لبريز از انرژي پويا و اشتياقيد و قدرت رويارويي با هر
چيــزي را داريد .قانع كردن مردم براي اين كــه اوضاع را از نقطه
نظر شــما ببينند ،همانند افتادن يك تنه درخت برايتان ســهل و
آسان است .پس اطمينان حاصل كنيد كه بيش از آن چه ميتوانيد،
مسؤوليت نپذيرفته باشيد و بيش از توانتان قول ندهيد .همچنين
احســاس قدرتمندي و پر انرژي بودن داريــد و نياز داريد كه روي
برخي از انرژيهاي ذهنيتان كار كنيد تا از تحريك شــدن اعصاب
و حساسيت شما جلوگيري كند.

سنبله

سعی کنید مراقب پول خرج کردن باشید ،تا ولخرجی نکنید .مشکل این
جاست که زمانی که شروع به خرج کردن میکنید نمیدانید کی دست بر
میدارید و نمیخواهید هم بدانید .میتوانید سرمایهگذاری کنید و پول
خوبی به دست آورید.

ممکن است شما هیچ وقت این قدر راجع به خودتان متفاوت فکر
نکرده بودید ،ولی دقیق ًا کاری است که امروز میکنید .شما آنقدر
انرژی دارید که میتوانید که یک تنه درخت عظیم را از ریشه در
آورید ،پس آن را بیهوده هــدر ندهید .امروز روز بینظیری برای
صحبت به مسایل بزرگ است و امروز بیش از همه میتوانید خود
را به جلو هل دهید .خیلی بلند پــروازی نکنید ،چرا که در حال
حاضر نمیتوانید معجزهای کنید.

عقرب

امروز زیاد ســخت نگیریــد و گرنه احساســاتتان جریحه دار
میشود .سعی کنید زیاد به چیزهایی که از آنها مطمئن نیستید،
امیدوار نشوید؛ زیرا ناامید میشــوید .از اینکه به دیگران کمک
کنید خوشحال میشوید ،اما به ارزشهای خودتان اهمیت دهید.

قوس

امروز ضربه فني ميشود (حل ميشود) .از اين توانایيتان استفاده
كنيد تا بفهميد چرا يك شخص به خصوص اينقدر عصباني است و
به محض اينكه ايــن را دريابيد ميتوانيد عصبانيت آنها را برطرف
نمایيد.

جدی

امروز به كارتان ميچسبيد و تصميم ميگيريد كه شروع به فعاليت
كنيد .چند هفته آينده فرصتهاي زيادي خواهيد داشت ،اما هر چه
قدر زودتر شروع كنيد ،زودتر كار مناسب پيدا ميكنيد.

دلو

امروز روز مناسبی اســت که افراد را بهتر درک کنید .به خصوص
اگر اخیرا ً رفتارشان سؤال برانگیز بوده است یا الزم است که فضای
قابل تحملتری را بین خودتان ایجاد کنید .اکنون پیشرفت زیادی
میکنید.

حوت

اگر شما قرضدار هستید ،اکنون میتوانید آن را بپردازید .اگر از کار
بر کنار شدهاید کسی باید بداند شما نمیتوانید برای همیشه منتظر
شوید .شما عمل میخواهید.
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 شطرنج 		
نوبت مهره های سفید است ،شما باید با
دو حرکت مهره سیاه را مات کنید.
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برای این که از آن فضا دور نشود خاطرات خودش را بنویسد
و ناگهان یاد پرونده ای می افتد که سال ها قبل از عهده حل
کردن آن برنیامده بود .حس کارآگاهی شرلوک یک بار دیگر
بیدار می شــود و او را برای حل پرونده ای که  30سال قبل
نتوانسته آن را حل کند ،تحریک می کند .او تحقیقاتش را
شروع می کند تا شاید ردی از قاتل بیابد .آقای شرلوک در
عین ناباوری با یک داستان جنایی رو به رو می شود که حتی
بعد از این همه سال هنوز هم جذاب است.
 -7کاله مشکی؛ Black Hat
نام این فلم سینمایی که در میانه جدول جنایی ترین ها
قرار گرفته اســت ممکن است اصال ذهن شما را به سمت
یک ماجرای جنایی نبرد ،اما اگر کمی درباره دنیای هکرها
بدانید ،قطعا متوجه می شــوید چرا سازندگان این فلم
جنایی نام «کاله مشــکی» را انتخاب کرده اند .در دنیای
هکرها آنهایی که آزاری به کســی نمی رســانند با اسم
کاله سفیدها شناخته می شــوند و برعکس ،آنهایی که
خرابکارند به «کاله مشکی ها» معروفند.
ماجرای فلــم درباره بازار بورس هانــگ کانگ ،نیروگاه
اتمی چین و البته هکرهاست .هکرهایی که بعد از اعمال
جنایتکارانه به جای این که زندانی شــوند ،باید با دولت
همکاری کنند .آنهــا در همکاری ای که دارند دســت
جنایتکاران دنیای کمپیوتر را برمال می کنند.
 -8محدوده نزدیک؛ Close Range
«کلتون» شخصیت اصلی فلم سینمایی محدوده نزدیک
است .او به تازگی از جنگ برگشته و روحیه خوبی ندارد.
قصد کلتون استراحت کردن اســت تا بتواند خودش را
پیدا کند .اما مشکالتی که در نبود او برای خواهرانش رخ
داده باعث می شــود او وارد یک داستان جنایی و اکشن
بشود .این سرباز کهنه کار برای نجات خواهرانش مجبور
می شــود با یک قاچاقچی مواد مخدر که رئیس یک باند
فساد است همکاری کند ،همکاری ای که در آن ارتکاب
جرم و جنایت حرف اول و آخر را می زند .محدوده نزدیک
که نمره قابل قبولی از منتقدان گرفته اســت یک اکشن
جنایی متوســط است که در آن ،دقایق نفسگیر و جذاب
زیادی رقم می خورد.
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دستور ساخت نسخه آزمایشی آن را نیز به فلمنامهای از
«جرمی اسلیتر» صادر کرده است .به گزارش «انترتینمنت
ویکلی» ،فلم «جن گیر» در ســال  1973دو جایزه اسکار
بهترین فلمانامه اقتباسی و صدابرداری را از آن خود کرد و
پس از آن پنج فلم دیگر از سال  1977تا  2005در ادامه آن
ساخته شد« .بالتی» نویسنده اصلی رمان «جن گیر» نیز
در سال  ،1983دنبالهای بر این رمان به نام «لژیون» نوشت.

تصمیم اسکار در پی افزایش
واکنشها

آکادمی اسکار در پی افزایش انتقادات مبنی بر تبعیض نژادی
در اعالم نامزدهای سال  ،2016قانون افزایش دو برابری اعضای
زن و اقلیتهای قومی را تصویب کرد.
اعضای هیات حاکم آکادمی علوم و هنرهای سینمایی اسکار
اعالم کرد که پس از انتقادهایی مبنی بر عدم تنوع نژادی در
میان نامزدهای امسال مجموعه از تغییرات اساسی را اعمال
خواهد کرد.
بر این اساس قرار است تعداد اعضای زن و همچنین اقلیتهای
قومی آکادمی اسکار تا سال  2020میالدی تا دو برابر افزایش
یابد و همچنین اعضای آکادمی تا  10سال حق رای دادن دارند
و در ایــن میان در صورتی که اعضاء در عرصه ســینما فعال
نباشند ،عضویت آنها لغو خواهد شد.
«چریل بون ایســاکس» رئیس آکادمی اسکار در بیانیهای در
این باره اعالم کرد« :تدابیر جدید پیرامون اداره کردن آکادمی
و رای دادن با تاثیرات فوری همراه خواهد بود و فرآیند تغییر
اساسی در ترکیب اعضای آکادمی را آغاز میکند.

آکادمی اسکار سالهاست در اعالم نامزدها و برندگان جوایز
به عدم تبعیض نژادی متهم میشــود و این انتقادات در دو
ســال اخیر و با نامزد نشدن حتی یک بازیگر در چهار ساخه
بازیگری به اوج خود رسید.
البته این موضوع در داخل هالیوود نیز شــکاف و اختالفاتی
ایجاد کرده است و برخی از بازیگران و کارگردانان آمریکایی
چون «اسپایک لی»« ،ویل اسمیت»« ،جادا پینکت اسمیت» و
«مایکل مور» اعالم کردهاند به دلیل این تبعیضات در مراسم
نهایی جوایز اسکار در  28فبروری حضور نخواهند یافت.
از ســوی دیگر «شــارلوت رامپلینگ» بازیگر سرشــناس
انگلیســی موضعی کامال متفاوت اتخاذ کرده و عنوان کرده
شــاید بازیگران سیاه پوست به اندازه کافی خوب نبودهاند تا
به جمع نامزدهای اسکار راه یابند و انتقادات اخیرا را تبعیض
نژادی علیه سفید پوستان خوانده است.
به گزارش گاردین« ،مایکل کین» دیگر بازیگر برنده اســکار
انگلیسی نیز در اظهارنظری بازیگران سیاه پوست را به صبر و
شکیبایی برای رسیدن به اسکار دعوت کرده است.
«مایکل.بی جوردن» و «تسا تامپسون» برای فلم «اعتقادنامه»،
«ادریس آلبا» و «آبراهام آتا» بــرای بازی در فلم «جانوران
بیســرزمین»« ،ویل اســمیت» بازیگر فلم «ضربه مغزی» و
تیــم بازیگران فلم «از کف خیابانهــای کمپتون» همگی از
گزینههای رنگین پوســتی بودند که میتوانســتند در میان
نامزدهای شاخه بازیگری نقش اصلی و مکمل مرد و زن جای
داشته باشند.
در طول هشتادوهفت ســال برگزاری جوایز سینمایی اسکار
تنها  15بازیگر زن و مرد در شاخه نقش اصلی و مکمل موفق
به دریافت این جایزه سینمایی شده اند.
«دنزل واشــنگتون» تاکنون در سال های  1990و  2002برای
بازی در فلم های «افتخــار» و «روز تمرین» به ترتیب جایزه
اســکار بهترین بازیگر نقش مکمل مرد و بهترین بازیگر مرد
را از آن خود کرده اســت و در میان بازیگران ســیاه پوست
رکوردار است.
«ســیدنی پوآتیه» اولین بازیگر سیاه پوســت برنده اسکار
تاریخ است و «جیمی فاکس»« ،فارست ویتاکر»« ،هیل بری»،
«مورگان فریمن» و «جنیفر هادسن» از جمله دیگر بازیگران
رنگین پوست برنده این جایزه سینمایی هستند.

