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 10بازی برتر در فلم های 2015

جریان کلی به نام مراســم اســکار در نهایت تنها آن
تصویری خواهد بود که هالیوود می خواهد از خودش به
نمایش بگذارد به هر حال در فهرست زیر تمام اجراهای
عالی امســال را گرد هم آورده ایم و آنها را به اختیار
خود رتبه بندی کرده ایــم .باید دقت کنید که جریان
کلی به نام مراسم اســکار در نهایت تنها آن تصویری
خواهد بود که هالیوود می خواهد از خودش به نمایش
بگذارد به هر حال در فهرست زیر تمام اجراهای عالی
امسال را گرد هم آورده ایم و آنها را به اختیار خود رتبه
بندی کرده ایم.
 -10ماریون کوتیار« ،مکبث»
کوتیار یک نقش فرعی را در کنار مایکل فســبندر در
«مکبث» می گیرد و ســپس تمام فلم را از او می دزدد
و مال خود می کند .لیدی مکبــث ،او مغز متفکر کل
ماجراســت ،او حمایت گر زیرک و نقشــه چین هدف
شــوهرش برای رسیدن به قدرت اســت .فرقی نمی
کند در حال زمزمه دعا باشــد یا در یک مهمانی شام
سلطنتی به این و آن دستور دهد ،کوتیار کسی نیست
که یک لحظه بتوان از او چشم برداشت.
او از ملکه ای مرموز به رهبری ترسناک بدل می شود،
شــوهرش در عین حال در سردرگمی احساس گناه و
دیوانگی چــرخ می خورد .این نقشــی متفاوت برای
کوتیار است و او با اشــتیاق تمام خودش را در اختیار
نقش می گذارد و واضح اســت که آن را در مشت خود
نگه داشته است.
 -9مایکل بی .جوردن و تسا تامپسون« ،کرید»
بســیاری دنباله خوب رایان کوگلر بر «راکی» را برای
حضور سیلوستر استالونه تحسین کردند ،بعید نیست او
بتواند برای هفتمین بازگشت در نقش قهرمان بوکس که
حاال بازنشست شده و با سرطان می جنگد به فهرست
نامزدهای اســکار راه پیدا کند .استالونه بهترین است،
او  40سال اســت که جزو بهترین هاست .در این فلم،
برای من ،مایکل بی جوردن و تســا تامپسون دو بازیگر
تاثیرگذار بودند .هر دو در گذشته اجراهای خوبی از خود
ارائه کردند ،بیجــوردن در اولین فلم کوگلر «فروتویل
استیشن» و تامپسون در فلم تحسین شده سال پیش،

«مردم سفید عزیز» ،اما این فلم ورود نیرومندتری را به
سینمای جریان اصلی برای این دو بازیگر رقم می زند.
بی جوردن در نقش آدونیس کرید ظاهر شــده و با این
نقش با کاریزمایی ســاده رو به رو می شود که به همان
شیوه براندو سرسختی فیزیکی و آسیب پذیری بیرونی
را به نمایش می گذارد .این کاراکتری است که به اندازه
استالونه شمایل گونه و خاص می نماید .این خاص بودن
به کاراکتر بیانکا با بازی تامپسون هم می رسد ،او نقش
مکمل کرید است اما در همه لحظات پایگاه شخصیتی
خودش را بنا کرده و زمینه ای فوق العاده ملودارماتیک
را (موسیقیدانی که شــنوایی اش را از دست می دهد)
برای آن مهیا می کند.
امیدواریم این دو نفــر در آینده همکاری بیش تری با
یکدیگر داشته باشند.
 -8لئوناردو دی کاپریو« ،از گور برگشته»
فلم برداری «از گور برگشــته» همانطــور که از زبان
بازیگران و عوامل فلم شنیده اید پروسه ای طاقت فرسا
و دلهره آور بوده است .فلمی درباره یک شکارچی که
مورد حمله یک خرس قرار می گیرد و از سوی مردانی
که او را به شــکل آبرومندی دفن یا با خود حمل نمی
کنند تنها گذاشته می شود .این شکارچی با بازی دی
کاپریو سرســپرده از گور بر می خیزد و آرام و عاصی
راهی انتقام از رفقایش می شود.
 -7جیسون سیگل« ،پایان تور»
اول شــبیه به یک شــوخی به نظر می رسید .سیگل
مرد همیشگی ســیتکام قدیمی «آشنایی با مادر» در
نقش دیوید فاستر واالس بازی کند؟ نه؛ اما در دستان
جیمز پانســولدت کارگردان و با فلــم نامه ماهرانه
دونالد مارگولیس از کتاب دیوید لیپ اســکای ،سیگل
اجرایی حساسیت برانگیز و سرزنده از خود به نمایش
گذاشته که کم از الهام بخش بودن ندارد .واضح است
که سیگل با این نویسنده به نوعی همدردی رسیده و
همین نوعی خاصیت واقع گرایانه به اجرای او بخشیده
است ،اجرایی که نسبتا قلب تان را به درد خواهد آورد
و کمک تان می کند که واالس را به عنوان یک انسان
بشناسید تا افســانه ای که پشت آن کتاب های قطور
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تازه کار دانســت ،او را از نقش آفرینی بی نظیرش در
«تاوان» می شناسیم اما «بروکلین» شاید اولین فلمی
باشد که با تماشــای آن متوجه بلوغ زنانه این بازیگر
خواهید شــد و این تصویری دوســت داشتنی است.
بازیگر همراه او ،ایمــوری کوهن را در بخش اجراهای
خیره کننده این فهرســت گنجاندیم ،چرا که احساس
کردم این اولین نقش آفرینی این بازیگر مرد در سطح
و اندازه ای استاندارد بود ،اما بروکلین داستان ایلیس
اســت ،نه دقیقا داستان عاشقانه زندگی او که داستان
مهاجرتش .نقل مکان او به یک شــهر جدید و شروع
زندگی تازه ،به بلوغ رسیدن و تبدیل شدن به زنی که
همیشه آن را برای خود می خواسته است.
داستان دلتنگ خانه شدن و شــغل تازه ناخوشایند
و ناهــار خوردن های تنها و احســاس ناراحتی کردن
تا رســیدن به قدرتی برای غلبه بر همه آن ها .رونان
این احساســات خاص و در عین حال آشنا و همه گیر

 -1کیت بالنشت و رونی مارا« ،کرول»
به این دلیل جایگاه اول این فهرست به این دو بازیگر
اختصاص داده شــده که اوال هر دو از بازیگران اصلی
فلم هستند ،حتی اگر بسیاری از جشنواره ها یکی را به
عنوان نقش مکمل به حساب آورد و دوما به این دلیل
که هر کــدام از آن ها بدون دیگری معنایی برای بودن
ندارد .این داســتان ملودرام درگیر کننده در دهه 50
میالدی در نیویورک به قدرت کرول با بازی بالنشت و
ظرافت رونی ما را برای رســیدن به تصویری کامل نیاز
دارد .کرول کاریزمای یک شــاهزاده را به نمایش می
گذارد و ترسه طعمه اوســت .مارا حضوری کوچک اما
گســتاخانه در فلم دارد و آتش در چشمان پرنفوذ او
موج می زند .این رابطه در دنیایی شــکل می گیرد که
صحبت از آن به شکل همگانی ممنوع است .بالنشت و
مارا از تمام لوازم ضروری برای به تصویر کشیدن تمام
سویه های این رابطه بهره می گیرند.

 بازی با اعداد

جواب سودوکو شماره
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سیاح ـ سیاحت ـ حاسد
ـ حسد ـ اســد ـ ساده
ـ اسید ـ ســید ـ داس ـ
سی ـ دست ـ سیاه ـ سه
ـ سایه ـ ساحه ـ دسته ـ
ست ـ حس.

بازی بابا اعداد
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«داستانهای روحی» در
هالیوود روایت میشود

فلم سینمایی «داستانهای روحی» با بازی «مارتین فریمن» و
«جورج مککی» در هالیوود ساخته میشود.
فلم سینمایی «داســتانهای روحی» با اقتباس از نمایشی به
همین نام به کارگردانی و نویسندگی «جرمی دایسون» ساخته
میشود.
در نسخه سینمایی این نمایشنامه« ،مارتین فریمن» ،بازیگر
فلم سینمایی «شرلوک» در کنار «جورج مککی» ،بازیگر فلم
«غرور» و «اندی نیمان» ،بازیگر فلم «مرگ در تشیع جنازه»
بازی خواهند کرد.
«اندی نیمن» که در نســخه نمایشــی این پروژه ،در نقش
«پرفسور گودمن» بازی کرده بود ،در نسخه سینمایی آن نیز
در همین نقش بازی خواهد کرد.
«داســتانهای روحی» داستان پرفســور روانشناسی به نام
«فلیپ گودمن» است که در حال انجام آزمایشات بیرحمانهای
اســت که در این میان نامهای دریافــت میکند که به طور
مشخص از سمت گورستان برای او فرستاده شده است.
این در حالی است که مرشد «گودمن»« ،چارلز کامرون»۱۵ ،
سال پیش گمشده و به نظر میرسد که مرده باشد ولی او حاال
در نامهاش از «گودمن» خواسته تا با هم دیدار داشته باشند.

سرمایهگذاری لئوناردو
دیکاپریو برای ساخت
«امپراتور قلعه شنی»

2258

 بازی با کلمات

آزادمرد ـ ایمان ـ برگزیده ـ پیامبر ـ ترقی ـ ثنویت ـ جاللت ـ چگونگی
ـ حبس ـ خفقان ـ دستبرد ـ ذکریا ـ رهروان ـ زودرس ـ ژورنال ـ سپاه
ـ شهرســتان ـ صابر ـ ضمیر ـ طنــاب ـ ظرفیت ـ علمبردار ـ غمگین ـ
فیض ـ قلم ـ کشکول ـ گوهر ـ لقمه ـ مادر ـ نقیب ـ والی ـ هزار ـ یخنی.
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جورج میلر ،خالق رشــته فلمهای مد مکس به عنوان رئیس
هیات داوران جشنواره فلم کن امسال انتخاب شده است.
او نخســتین استرالیایی اســت که رئیس هیات داوران این
جشنواره میشــود .مد مکس :جاده خشم ،تارهترین ساخته
اوست که سال گذشــته در کن به نمایش در آمد و امسال با
نامزد شــدن در  ۱۰رشته اسکار و فروش جهانی بیش از ۳۷۰
میلیون دالر یکی از موفقترین فلمهای ســال بوده است .در
بیانیهای که برگزارکنندگان جشــنواره کن منتشر کردهاند
آمده کــه «جورج میلر در طول دوران حرفهایاش همواره در
حال تجریه در ژانرها گوناگون بوده و توانسته به شکلی عالی
آنچه مخاطبان انبوه انتظار دارند را با اســتانداردهای هنری
بیامیزد ».سال گذشته برادران کوئن که دو بار جایزه نخل طال
را گرفته بودند ،ریاست هیات داوران کن را بر عهده داشتند.
این نخســتین بار بود که دو نفر مشترکا رئیس هیات داوران
میشدند .شصت و نهمین دوره جشنواره سینمایی کن از ۱۱
تا  ۱۲ماه می در جنوب فرانســه برگزار میشود .اعضای دیگر
هیات داوران در ماه اپریل اعالم میشود( .بی بی سی)

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.
 8 کلمه :خوب
 16 کلمه :متوسط
 24 کلمه :عالی

جواب هدف

خوابیده است .این افتخارآمیزترین چیزی است که یک
بازیگر در فلمی بیوگرافیک می تواند به آن برسد.
 -6بنیسیو دل تورو« ،سیکاریو»
همین که دل تورو در این فلم حضور دارد یعنی نامزدی
دریافت جایزه اســکار بهترین بازیگــر مکمل .او به
سادگی در هر نقشــی بهترین است و امضای شخصی
خود را پای فلــم می گذارد؛ بنابراین درام کارتلی دنی
ویلنو نه تنها از پرسونای مستحکم دل تورو که چاشنی
خطر و رمــزی و راز را به فلم می افزاید بهره می گیرد
که بهترین خط داستانی را به کاراکتر او ،آلخاندرو می
دهد .نوعی بازی موش و گربه بــه همراه آلخاندور در
فلــم وجود دارد که ما را تا انتهــای آن پیش می برد،
او ســیکاریو اســت ،مگر نه؟ او ،بله و این حضور دل
تورو اســت که انتظارات ما را از این فلم باال می برد.
بهترین دقایق فلم به رویارویی او و امیلی بالنت بر می
گردد ،آخرین صحنه این دو نیز به فهرست صحنه های
فراموش نشدنی درام هایی که درباره کارتل مواد مخدر
هستند راه پیدا می کند ،او می گذارد که ما تماشاگران
عمق جوشان انتقامی ظاهری را شاهد باشیم و همه این
کارها را شاید با «همان» مدل مو انجام می دهد.
 -5شارلیز ترون« ،مدمکس :جاده خشم»
از «نیرو بر می خیزد» تا «جاده خشــم» 2015 ،سال
قهرمانان زن در فرنجایزهای اکشــن کالسیک بود؛ و
شارلیز ترون در نقش فیوریوسا به قدری بزن بهادر بود
که پســرها از حضور او خجالت زده نشدند .کاراکتر او
خیلی زود به یک شمایل تبدیل شده ،چه طور می تواند
فیوریوسا را دوست نداشت؟
 -4سیرشا رونان« ،بروکلین»
سیرشا رونان ایرلندی را به سختی می توان یک بازیگر

را به شکلی درخشــان منتقل می کند .او قلب تپنده
این داستان است که «بروکلین» را تا این اندازه تکان
دهنده جلوه می دهد.
 -3بری الرسون« ،اتاق»
اولین بار در «ترم کوتاه  »12از بری الرسون خوش مان
آمد ،اما «اتاق» فرصتی به او داد تا در چیزی که در آن
بهترین اســت خودنمایی کند .جاکوب ترمبلی ،بازیگر
همراه او در این فلم در بخش اجراهای خیره کننده این
فهرست گنجانده شده اما او هم می توانست این جایگاه
را با الرســون سهیم شود .الرســون در نقش مادری
جوان که سال هاســت اسیر یک آدم ربایی شده قلب
تماشاگر را به درد می آورد ،او به همراه پسر کوچکش
می خواهد در این اتاق زندگی پرطراوتی را برای خود
فراهم کند و با افسردگی و ترومایش در عوض برقراری
امنیت و خوشحالی مبارزه می کند.
 -2شارلوت رمپلینگ و تام کورتنی 45« ،سال»
« 45سال» اندرو هی بازیگران تحسین شده بریتانیایی
زیادی را در اختیار دارد که هر کدام شایســته واکاوی
هســتند ،اگرچه هیچ کدام از آن هــا در این فلم به
شــهرتی که در فلم اسکار برده «بهترین» نصیب شان
شد نرسیدند اما با همین فلم یکی از بهترین اجراهای
عمر حرفه ای خود را ارائه کردند .این دو نقش یک زوج
متاهل را بازی می کنند ،آسوده و عاشق در خانه ای در
شرق انگلستان روزهای بازنشستگی خود را سپری می
کنند و به چهل و پنجمین سالگرد ازدواج شان نزدیک
می شــوند .این رابطه با این حال با پیدا شدن جنازه
نامزد قبلی شوهر ترک می خورد ،پیش از این هر یک
برای دیگر زوج ابــدی بودند و از تمام جزییات زندگی
یکدیگر باخبر.

کارگردان مد مکس ،رئیس
هیات داوران جشنواره کن شد
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لئوناردو دیکاپریو برای ســاخت «امپراتور قلعه شــنی» با
کمپانی پادامونــت پیکچرز توافق کرد .بــه نقل از ورایتی؛
کمپانی فلمسازی پارامونت پیکچرز از ساخت فلمی سینمایی
بر مبنای رمان «امپراتور قلعه شنی» با همکاری کمپانی «اپین
وی» لئوناردو دیکاپریو خبر داد« .امپراتور شــنی» نوشته
کیال اولسون است که داستان آن به وقایع سال  2049میالدی
میپردازد در این سال کره زمین به دلیل تغییرات آب و هوایی
و افزایش بیرویــه جمعیت در وضعیت خطرناکی قرار دارد و
یک گروه افراطی به نام ولف پک کنترل اوضاع را در دســت
گرفته است .شخصیت اصلی داستان زن جوانی به نام «ادن»
است که توانســته از اردوگاه کار اجباری فرار کند و هنگامی
که با سه نفر دیگر در حال سفر به جزیرهای دور افتاده است راه
حلی برای نابودی گروه «ولف پک» و نجات بشریت پیدا میکند.
از آنجایی که دیکاپریو عالقه بسیاری به موضوع محیط زیست
دارد و از ســپتمبر  2014میالدی نیز به عنوان نماینده سازمان
ملــل در امور تغییرات جوی فعالیــت میکند به مضمون این
کتاب عالقهمند شده و تصمیم به همکاری با کمپانی پارامونت
پیکچرز برای ساخت این فلم گرفته است .البته هنوز جزئیاتی
در خصوص حضور وی در این فلم منتشر نشده است.

آصف کاپادیا «روح نقرهای» را
با اسکورسیزی میسازد

میزان

حمل

امروز خوب نيست از همسرتان انتقاد كنيد؛ زيرا عصبانيت او روز شما
را خراب ميكند .پيش از آنكه نظري در مورد رفتار وي بدهيد زمان را
بسنجيد.

ثور

در مورد مسایل کاری امروز شرایط متغییر است .بنابراین الزم است
تا جایی که امکان دارد انعطاف پذیر باشــید .از کار زیاد فرار نکنید،
اما برای انجام آن هم داوطلب نشوید .اگر قرار است در مورد موضوع
مهمی صحبت کنید سعی کنید حتی دروغ مصلحتی هم نگویید؛ زیرا
به ضررتان تمام میشود.

جوزا

افراد جالب و جديدي وارد زندگيتان ميشــوند كه يا در محل كار،
يا در روابط اجتماعي با آنها رو به رو ميشــويد .مراقب باشيد؛ زيرا
حداقل يك نفر به شما كمك ميكند تا آرزوهايتان برآورده شود.

سرطان

نهایت ســعی خود را بکنید و به جلو پیش بروید و در این صورت
دلیل خوبی برای این که از خود رضایت داشــته باشید ،خواهید
داشــت .شما بســیار رقابت کننده و مؤثر شدهاید و دست به هر
کاری که میزنید عالی پیش خواهد رفت .اگر میخواهید در جلسه
و یا مصاحبهای شرکت کنید ،تأثیر بسیار خوبی خواهید گذاشت.

عقرب

امروز خوش شانسی با شماست و همه کارها به خوبی پیش میرود.
اگر در گذشته در رقابتی شکست خوردهاید ،اکنون با تغییر طرز
فکرتان حتم ًا در همان رقابت موفق میشوید.

قوس

امروز يك درگيري كوچك بين زندگي شــخصي و حرفهاي شما
پيش ميآيد .خبر خوب اين اســت كه راه حلــي در دو قدمي
شماست ،ولي در صورتي كه همه مايل باشند كه بنشينند و سعي
كنند اختالفات را از بين ببرند .گرچه به نظر غيرممكن ميرســد
ولي شما ميتوانيد آنرا عملي سازيد.

جدی

تصوری که برای آینده دارید ،لحظه به لحظه تغییر میکند .البته تغییر
اهداف بسیار عالی است .اگر یک لحظه چیزی به شما الهام شود بهتر
است که ساعتها بنشینید یک جا و به موضوعی فکر کنید.

امروز وقتي براي استراحت نداريد .يكي از اعضاي خانوادهتان در
رابطه با يك طرح يا ايدههاي پول ساز فوقالعاده خوشحال است.
آنها از شــما ميخواهند كه در اين پروژه شركت كنيد اما مطمئن
نيستيد.

به عنوان يك شــير ،شما قلب بزرگي داريد و نميتوانيد عواقب اين
خوش قلبي را از ديگران مخفي نگه داريد .امروز احســاس شديدي
به شــخصي داريد و از حد و اندازه خارج ميشويد تا عشق خود را
به او نشان دهيد .حتي ممكن است در زمان الزم ،او را مورد حمايت
معنوي خود قرار دهيد .اگر منتظر شنيدن اخباري راجع به پروژههاي
خانگي خود هستيد ،كارها يك قدم به جلو خواهند رفت.

دلو

اسد

سنبله

امروز بســیار منطقی فکر میکنید.دوســت دارید از لحظاتتان
اســتفاده کنید .کارهای خود را برنامه ریزی کنیــد .میتوانید به
نقشههای آینده فکر کنید .ایدهای مفید و سازندهای دارید.

امروز ستارگان نشان میدهند که شاید بعضی از شماها قراردادهای پر
سودی را امضاء کنید و یا ارتقا ء رتبه پیدا کنید و یا کار جدیدی مییابید.
همچنان به شما پیشنهاد یک سفر کاری را بدهند و این میتواند هم از
نظر مالی و هم از نظر شغلی مفید باشد.

حوت

تغییرات صرف ًا به خاطر آن غالب ًا بهترین انتخاب نیست .هر چند
چند سال اخیر به شما نشــان داده است که علم کردن گذشته
مانند یک توپ و زنجیر عمل میکند شــما ممکن است در آینده
نزدیک اشتباه کنید.
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آصف کاپادیا فلــم «روح نقرهای» را به تهیه کنندگی مارتین
اسکورسیزی کارگردان نامدار میســازد .به نقل از اسکرین
دیلی ،آصف کاپادیا کارگردان بریتانیایی نامزد جایزه اسکار
برای ساخت فلم مستند «ایمی» که همین هفته با فلم «علی
و نینو» در جشنواره فلم ساندنس حضور داشت ،برای ساخت
درامی درباره کارخانه مشــهور موترسازی رولز رویس پشت
دوربین قرار میگیرد .این فلم با عنوان «روح نقرهای» ساخته
میشود و مارتین اسکورســیزی تهیه کننده آن خواهد بود.
ریچارد آتنبــورو کارگردان فقید بریتانیایــی این پروژه را
گسترش داد و در آن رابطه زوج عجیب چارلز استوارت رولز
و هنــری رویس که حاصل آن تولید موتــر رولز رویس بود،
در مرکز توجه اســت .این فلم با همکاری کمپانی «سیکلیا
پروداکشنز» متعلق به اسکورســیزی و «زوما پروداکشنز»
است .کاپادیا که جایزه بهترین مستند سال را از بفتا برای فلم
«سنا» گرفته اســت در این باره گفت :این که «روح نقرهای»
داســتان واقعی پنج تن از چهرههای به یادماندنی را در مرکز
توجه خود قرار داده که سرنوشــت غرب را تغییر دادند و در
این پروژه باید با فلمســاز بزرگ اسکورسیزی و نیز آنتونی
هاس همکاری کنم ،برایم باورنکردنی است .اسکورسیزی هم
گفت از داستان این فلم تحت تاثیر قرار گرفته و از زمانی که
لرد ریچارد آتنبورو برای ساخت این پروژه به او مراجعه کرده
بود ،میخواهد شاهد ساخته شدن این فلم باشد .او گفت :این
داستانی است که به یک قصهگوی بزرگ نیاز دارد و دقیقا این
چیزی است که آصف کاپادیا از پسش برمیآید.

