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به ياد ماندنی ترين آثار سال ۲۰۱۵

نسخه پیچی «داکتر
استرنج» برای سینما

نقد و بررسی فلم ( The Revenantاز گور برخاسته)
منتقد :جیمز براردینلی  -امتیاز  ۸.۸از  ۳.۵( ۱۰از )۴
کارگردان Alejandro González Iñárritu :

«از گــور برخاســته»( ، )The Revenantاولين فلم
الخاندرو گونزالز ايناريتو بعد از فلم اسکاری «مرد پرنده
ای»(  ،)Birdmanچيزی بيــن کارهای ترنس ماليک
و سام پکينپا اســت .همان قدر که ترکيب اين دو فلم
ممکن است جالب به نظر برسد ،حاصل کار جواب داده و
گاهی اوقات اثری شگرف بر جای گذاشته است .در سالی
که در آن بيش از پنج فلم به تقابل انســان با طبيعت و
بقای انسان پرداخته اند [«مريخی»( ،)The Martian
«اورست»(« ،)Everestدر دل دريا»( In the Heart
 )of the Seaو «پيــاده روی در جنگل»( A Walk in
« ،])the Woodsازگور برخاســته» تا به امروز بيرحم
ترين ،چالش انگيزترين و شگفت انگيزترين آنها است.
«از گور برخاســته» برگرفته از رمان مايکل پانک است
که آن نيز به نوبه خود يک برداشت داستانی از زندگی
مرزنشی افســانه ای ،هيو گالس (لئوناردو دی کاپريو)،
مردی که از حمله خرس زنده ماند و به ســختی آسيب
ديد ،بيش از  ۲۰۰مايل در دنيای وحشی سال  ۱۸۲۳سفر
کرد تا نجات پيدا کرد ،است.
فلمنامــه (که با همکاری ايناريتو و مارک ال اســميت
نوشته شده است) ،با اســتفاده از ماتريال کتاب ،سفر
گالس را ،چه جســمی و چه عاطفــی ،از طريق اضافه
کردن يک پسر پاونی ،هاوک (فارست گوالک) ،و دليلی
ملموس تر برای انتقام گرفتــن از مردانی که او را رها
کرده اند ،جان فيتزجرالد (تــام هاردی) و جيم بريجر
(ويل پولتر) ،تقويت کرده است.
«از گور برخاسته» گاهی اوقات به مدد فلمبرداری فوق
العاده امانوئل لوبزکی ،که سرزمينی منجمد و زمستانی
را به سرزمينی ممنوعه و زيبا بدل کرده است ،رويا گونه

می شــود .فلم با نماهای زمينی به روی آسمان از البه
الی درختان زيباتر شده و صحنه-های ممتد زيادی از
اين دســت در فلم وجود دارد (هر چند قابل مقايسه با
فلمبرداری تک شاتی «مرد پرنده ای» ،که دومين اسکار
متوالی را برای لوبزکی به ارمغان آورد ،نيستند) .مقايسه
اين اثر بــا ماليک تصادفی نيســت؛ لوبزکی فلم بردار
پنج فلم اخير ماليــک از «دنيای جديد»( The New
 )Worldبه بعد بوده است.
راضی کردن اين بازيگــران و عوامل با بی ميلی از نوع
جيمز کامرونی توسط ايناريتو الحق کار بسيار دشواری
بوده اســت( .دی کاپريو ،که در فلــم تايتانيک جيمز
کامرون بازی کرده است ،ظاهرا ً عالقه ای به انجام برخی
کارهایی که ايناريتو از وی می خواســته نداشته است).
فلم در لوکيشــنی در يک آب و هوای سرد با استفاده
از نور طبيعی (نه صحنه های اســتوديویی با شــرايط
زمستانی شبيه سازی شده کمپيوتری) فلم برداری شده
است .رئاليســم روی پرده را می توان در سالن سينما
حس کــرد .مقاومت در برابر ضرورت پوشــيدن کت و
چمباتمه زدن روی صندلی تقريب ًا غير ممکن است.
واژه  revenantبه جســد زنده شده ای اشاره دارد که
ِ
توصيف
از مرگ برگشته است تا به زندگی سر بزند .اين
درخوری برای فلم است .کاراکتر اول فلم ،گالس ،بعد از
ناقص ماندن عمليات جمع کردن خز عده ای مسيرياب
توســط جنگجوهای آريکارا ،آنها را به سوی جای امنی
هدايت می کند ،که مورد هجوم خرسی قرار می گيرد و
تا يک قدمی مرگ پيش می رود .گرچه گالس موفق به
کشــتن خرس گريزلی می شود ،اما از نظر ساير اعضای
گروه زخم های مهلکی برداشــته است .فرمانده ،اندرو
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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.
 8 کلمه :خوب
 16 کلمه :متوسط
 24 کلمه :عالی

جواب هدف

هنری [دامنال گليســون ،که به مراتب نقش کوچکتری
نسبت به «نيرو برمی خيزد»( )The Force Awakens
اينجا دارد] ،تصميم می گيرد که به راه خود ادامه دهد
اما سه نفر را باقی می گذارد تا از گالس مادامی که زنده
است مراقبت کنند (و وقتی ُمرد دفنش کنند) .اين سه
نفر پسر دورگه ی پاونی گالس ،هاوک؛ جيم بريجر جوان
و اثرپذير؛ و جان فيتزجرالد بدبين هستند.
مدت کوتاهی بعد از دور شدن گروه ،فيتزجرالد تصميم
می گيــرد که بهترين راه حل برای همه اين اســت که
گالس را از اين بدبختی راحــت کنند .وقتی که هاوک
اعتراض می کند ،فيتزجرالد او را با خنجر می کشــد و
بعد گالس را زنده به گور مــی کند .او و بريجز محل را
ترک می کنند امــا گالس می تواند از گور بيرون بيايد،
داغ روی زخم های عميق خود بگذارد ،پای شکســته
اش را مداوا کند و مسير طوالنی به سمت سرزمين های
متمدن را در پيش بگيرد .اين ســفر تقريب ًا نيمی از ۱۵۰
و چند دقيقه زمــان فلم را در برمی گيرد و خام ترين و
ابتدایی ترين بــازی دی کاپريو از زمان بازيگری اش را
نمايش می دهد .اين نقش برای بازيگری که اعتبارش به
خاطر پولساز بودنش در گيشه است هيچ چيز جذاب يا
شيفته کننده ای وجود ندارد.
در فلمی که پر اســت از لحظات بيقرار کننده و به ياد
ماندنی ،ناراحت کننده تريــن صحنه می تواند صحنه
حمله خرس باشد« .ازگوربرخاسته» که بدون کات های
پياپی نمايش داده می شود نمایی واقعی از آنچه ممکن
است هنگام رو در رو شدن انســان با يک خرس مادر
عظيم الجثه که می خواهد از توله هايش محافظت کند
رخ دهد را نشان می دهد .اين صحنه خونين و بيرحمانه

اســت و برای برخی بيننده ها ممکن اســت غيرقابل
تحمل باشد .هشــدار به افرادی که می خواهند «از گور
برخاســته» را ببينند :اين سکانس نه به بيننده و نه به
بازيگر رحم نمی کند.
ايناريتو لحن محزونی را انتخاب کرده اســت .فلم های
انتقامی اغلب توســط هيجان و پيــش بينی پيش می
روند .اما هيچ يک اينجا چندان مشــهود نيستند« .از
گوربرخاسته» فلمی آهسته تر و جدی تر است .به لحاظ
فنی« ،از گوربرخاســته» ،يک وســترن است اما مانند
اکثر فلم های اخير اين ژانر می توان آن را يک وسترن
«تجديد نظر خواه» در نظر گرفت چون در آن از کابوی
ها و سرخ پوست های کليشه ای خبری نيست و بيشتر
در آن تفسيرهای متعادلی بر اساس طبيعت انسان ديده
می شود .يعنی برخی از بوميان آمريکایی جنگ طلب و
تشنه خون تصوير شده اند و برخی ديگر به کمک گالس
می آيند .از سوی ديگر ،هِنری مفيد و سمپاتيک است
در حالی که فيتزجرالد شخصيت منفی اصلی فلم است.
«از گور برخاسته» نوعی تجربه است -نگاهی احساسی
تر و ويران کننده به يک زنده ماندن ظاهرا ً غيرممکن در
مقايسه با حتی «مریخی» (هر چند می توانم ثابت کنم
که مريخی فلم بهتری است) .شايد چيزی که در اين فلم
تاثيرگذارتر است ميزان متفاوت بودن آن با «مرد پرنده
ای» -چيزی که نشان می دهد ايناريتو هنوز با خودش
و بازيگرانش در چالش است -باشد« .از گور برخاسته»
فلم مناسبی برای همه نيســت -خواسته آن از بيننده
اش فراتر از فلم های متوسط است -اما برای افرادی که
موضوع فلم برايشان مهم است ،اين فلم در ميان به ياد
ماندنی ترين آثار سال  ۲۰۱۵خواهد بود.
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میزان

حمل

متأســفانه ،ســتارگان بیانگر این هســتند که امروز یکی از آن
روزهایی است که در آن شما آن قدر میجنگید تا چیزهای زیادی
را به دست آورید .شــما هیچ انرژی و انگیزهای ندارید ،و ممکن
اســت ناگهان تصمیم بگیرید که جنگ را مغلوبه واگذار کرده و
تسلیم بیحوصلگی و تنبلی شوید.

يك جريان شگفت انگيز از كشف و درك مستقيم بين شما و برخي
از افراد زندگيتان رخ ميدهــد و ميتوانيد افكار جالب را در مورد
آنها داشته باشــيد .حتي ممكن است قبل از اينكه افراد دهانشان
را بــاز كنند كه حرفي بزنند ،بدانيد كه آنها ميخواهند در مورد چه
چيزي صحبت كنند!

عقرب

اکنون زمان خوبی است تا پیشرفتهایتان را بررسی کنید و تصمیم
بگیرید که آیا باید نقشهای را عملی کنید ،اگر این طور است معطل
نکنید .امروز کام ً
ال رمانتیک هستید و به شخص خاصی نیاز دارید تا
با او صحبت کنید.

قوس

ثور

جوزا

به شك و ترديدها اجازه ندهيد شــما را از پيشرفت باز دارند مهم
نيست كه تا چه اندازه در مورد تغييرات طوالني نامطمئن هستيد .در
حقيقت اين ابهــام ،تا مدتي ديگر ادامه دارد .مطمئنترين راهنماي
شما تجربه است ،حتم ًا از آن استفاده كنيد.

سرطان

نقشه های آینده عملی می شود اما یک نفر نگران است اگر شرایط
موجود را برای آنها توضیح دهید خیالشان راحتتر میشود .شما از
این که تنها و بیخبر باشید ،متنفرید؛ بنابراین همسرتان هم همین
احساس را دارد.

اسد

گرچه كه ميخواهيد امروز كارهــاي زيادي را انجام دهيد ،ولي آن
قدر عجله نميكنيد كه بدون فكر كردن دست به انجام كاري بزنيد.
اين خبر خوش است اگر كه امروز با مسایل مهم و يا هر چيز ديگري
كه نياز به مهر رسمي دارد ،سروكار داريد .شخصي بزرگتر از شما،
شما را پر از هيجان ،براي انجام كاري مي كند و شما مي خواهيد كه
هر چه زودتر آن كار را انجام دهيد.

سنبله

بهتر اســت امروز تغییراتی ایجاد کنید و جای جدیدی را ببینید .با
این کار انرژیتان افزایش مییابد.

امروز سعی کنید اســتراحت کنید؛ زیرا کار وفعالیت زیاد شما را
خســته میکند .کارهایی که آرامتر انجام شــوند و به تالش نیاز
ندارند برایتان مناسب اســت.تعطیالت آخر هفته هر جا دعوت
شدید بپذیرید.
از محيــط آرام امروز منفعت ببريد .اين فرصت خوبي اســت كه
انديشــه و تعمق كنيد درباره آنچه اخيرا ً در زندگي شما در حال
اتفاق افتادن بوده .ايدهآلهاي شما برايتان مهم است ،پس تالش
خود را بكنيد كه اتفاقاتي را كه دوست داريد به وقوع بپيوندند.

جدی

2336
 شطرنج 		
نوبت مهره های سفید است ،شما باید با
دو حرکت مهره سیاه را مات کنید.
8
7
6
5

ال زمان آزاد پيدا نميكنيد؛ زيرا كارهاي اداره بســيار
امــروز اص ً
زياد هستند .اما ناراحت نميشويد؛ زيرا تمام اينها در پيشرفت
آرزوهاي شما مؤثر ميباشند .يكي از همكارانتان نظريات جالبي
در رابطه با طرحهاي شــما دارد ،بنابراين خوب گوش دهيد و ياد
بگيريد.

3

دلو

2

اگر چه عنصر شما ،به هوش سرمایهگذاری مشهور نیست ،اما امروز
در حال و هوای پول هستید .اگر مشکلی را به تنهایی نمیتوانید
حل کنید افراد زیادی در اطرافتان هستند که میتوانید به آنها
اطمینان کنید و میتوانند شما را به خوبی راهنمایی کنند .

حوت

شما امروز درخشــندهترین و گرمترین روز خود هستید ،هر جا
باشــید هم صحبت کم نمیآورید .ممکن است شخصی را قبول
نکنید ،اگر این کار را با فریفتن او انجام دهید او ناامید نخواهد شد.
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وزیر را در خانه  f 6حرکت دهید.
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«داکتر استرنج» تازه ترین ابرقهرمان داستان های مصور است
که سر از پرده بزرگ ســینما درمی آورد .شرکت فلم سازی
مارول ،نسخه سینمایی این داستان را تولید کرده است.
بندیکت کامبرباخ بازیگر انگلیســی تبار محصوالت مستقل
سینما ،در این فلم در نقش کاراکتر اصلی ظاهر خواهد شد.
اسکات دریکسون که در کارنامه اش چند فلم علمی تخیلی
دارد ،نسخه سینمایی «داکتر اســترنج» را کارگردانی کرده
است .او از طرفدارن داستان کمیک استریپی داکتر استرنج
است.
دریکسون می گوید «:همیشه دوست داشتم نسخه سینمایی
این داســتان دوست داشــتنی را به عنوان کارگردان جلوی
دوربین ببرم .فلم ما متفاوت از بقیــه فلم های ابرقهرمانانه
خواهد بود».
به نوشته نشریه اسکرین اینترنشنال ،داستان کمیک استریپی
داکتر استرنج هم مثل بقیه داستان های مصور ابرقهرمانانه،
دارای کارالکتری با یک هویت دوگانه است.
این شخصیت در حالت عادی یک انسان معمولی مثل بقیه آدم
ها است .او در مواقع خطر ،دارای قدرت های ویژه و غیرقابل
تصور شده و در مقام یک ابرقهرمان ،وارد صحنه می شود.
بازی در نقش داکتر استرنج برای کامبرباخ  39ساله هم ،یک
آزمون تازه و جذاب به حساب می آید .این اولین بار است که
وی در یک کار اکشن و تجاری ،در نقش کاراکتر اصلی ایفای
نقش می کند.
وی ســال قبل برای بازی در درام شــرح حال گونه «بازی
تقلید» ،نامزد دریافت جایزه اسکار بهترین بازیگر مرد سال
شد .تماشاگران سینما دو سال قبل هم ،او را در نقش کاراکتر
منفی قسمت دوم «سفرهای ستاره ای» دیدند.
«داکتر اســترنج» برای چهارم نوامبر سال جاری میالدی ،به
روی پرده ســینماهای جهان می رود .این فلم هم قرار است
تبدیل به یک مجموعه فلم دنباله دار سینمایی شود.

گیتاری که الویس پریسلی از
پدرش گرفته بود حراج شد

گیتاری که الویس پریســلی اسطوره موسیقی راکاندرول از
پدرش هدیــه گرفته بود در یک حراجی در نیویورک بیش از
 ۳۳۰هزار دالر فروخته شد.
گمان میرود که ورنان پریســلی پدر الویس رنگ این گیتار
آکوستیک مدل دوو ساخت گیبسون را پس آنکه موفق شد
در کاراته کمربند مشکی بگیرد ،به رنگ سیاه تغییر داده بود.
الویس این گیتار را در سال  ۱۹۷۵در کنسرتی در کارولینای
شمالی به یکی از هوادارانش داد.
در این حراجی همچنین دستنوشته یکی از ترانههای بیتلها
به قلم جان لنون  ۳۵۴هزار دالر فروخته شد.
کتی که مایکل جکسون در تور جهانی خود در سال ۱۹۹۶-۹۷
میپوشید و نخستین پیانوی پریسلی از اقالم دیگر فروخته
شده در این حراجی بودند.
این کت قرمز رنگ براق  ۲۵۶هزار دالــر  -چهار برابر آنچه
پیشبینی میشــد -و پیانوی الویس  ۱۴۰هزار دالر  ۶۰-هزار
دالر پایینتر از رقم تخمینی -فروخته شدند.
نخستین پیانوی لیدی گاگا هم به حراج گذاشته شده بود که
البته خریداری برای آن پیدا نشد( .بی بی سی)

مایکل فاسبندر قاتل سریالی
می شود

«مایکل فاسبندر» بازیگر مطرح سینما نقش یک قاتل سریالی
را در یک پروژه اقتباسی ایفا میکند.
«ورود به هیــدز» ( )Entering Hadesنــام پروژه جدید
سینمایی است که «مایکل فاسبندر» هنرپیشه فلمهای «۱۲
سال بردگی» و «استیو جابز» قرار است در آن ،نقش اصلی را
ایفا کند.
این فلم بر اســاس رمان «جان لیک» درباره «جک آنتروگر»
اتریشــی اســت که روزها یک زندگی عــادی را به عنوان
روزنامهنگار و نویسنده آثار پرفروش سپری میکند و شبها
دســت به قتلهای ســریالی میزند« .آنتروگر»  ۱۱تن را در
کشورهای مختلف به همین منوال به قتل رساند.
«الکســاندر دینالریس» که به عنوان یکی از فلمنامهنویسان
«مرد پرنده» به کارگردانی «الخاندرو گونزالز ایناریتو» جایزه
اســکار دریافت کرد ،در حال نگارش متن این فلم از دریچه
دید قاتل سریالی اتریشی (فاسبندر) است .فلمنامه اصلی این
پروژه را «بیل ویلر» به نگارش درآورد.
به گزارش ورایتی« ،مایکل فاســبندر» که امسال برای بازی
در نقش «استیو جابز» بنیانگذار کمپانی «اپل» نامزد جایزه
بهترین بازیگر نقش اول مرد شــد ،در ســال  ۲۰۱۳هم برای
هنرنمایی در « ۱۲سال بردگی» نامزد این جایزه شد.

نمایش «همیلتون»
رکورددار تاریخی جوایز
تئاتر «تونی» لقب گرفت

ابرنمایش موزیکال «همیلتــون» ( ۱۶ )Hamiltonنامزدی
جایزه معتبر تئاتــر «تونی» ( )Tony Awardsرا از آن خود
کرد .این بزرگترین رکوردی است که در تاریخ تئاتر برادوی
روی داده است.
ابر نمایش موزیکال «همیلتون»  ۱۶نامزدی جایزه معتبر تئاتر
«تونی» را ازآن خود کرد .این بزرگترین رکوردی است که در
تاریخ تئاتر برادوی روی داده است.
نمایش موزیکال هیپهاپ «لین منوئل میراندا»  ۱۶نامزدی را
از هنرپیشگی تا طراحی صحنه بهدست آورد .برنده نهایی این
رقابت ماه آینده با اهداء بزرگترین تاج افتخار تئاتر برادوی
به یکی از نمایشهای «همیلتون» «ستاره درخشان» «مکتب
راک» «بر زدن» و «خدمتکار» خواهد رسید.
جوایز این دوره از رویداد «تونــی»  ۱۲جون با اجرای جیمز
کوردن در سالن بیکن اعالم و اهدا خواهد شد.
پس از نمایــش موزیکال همیلتون ،بیشــترین نامزدیها به
نمایش «بر زدن» که اثر کارگردان آمریکایی آفریقایی اســت
 ۱۰نامزدی «تونی» را ازآن خود کرد .نمایش «او عاشــق من
است» نیز توانست  ۸نامزدی «تونی» را بدست آورد.
نکته جالــب اعالم نامزدها رویداد تونی ایــن بود که «اودرا
مکدونالد که شش باز جایزه هنرپیشگی اصلی زن را بدست
آورده در این دوره نامزد نشد و از کسب هفتمین جایزه خود
محروم ماند.
متاســفانه چند تن از مدعووین مشهور از جمله آل پاچینو،
بروس ویلیس ،کلیو اوون ،کــیرا نایتلی و جورج تاکهای در
رویداد حضور نیافتند.

