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Desember 14 ,2016

«ال ال لند» جوایز انجمن منتقدان سینما را درو کرد

جایــزه انجمن منتقدین کریتیــک برگزیدگان خود در
بخش های سینما و تلویزیون معرفی کرد و بر این اساس
جایزه بهترین فلم خارجی زبان به «او» رسید.
جایزه انجمن منتقــدان کریتیک که مهم ترین جایزه در
صنف منتقدان محسوب می شــود ،به برگزیدگان اهدا
شد .از نظر اکثر کارشناسان برندگان این جایزه بیشترین
شانس را برای دریافت اسکار  2017خواهند داشت.
براســاس آرا منتقدین ،فلم «ال ال لند» با کسب جایزه در
هشت بخش اکثریت جوایز را به خود اختصاص داد .پس
از این اثر ،فلم های «منچســتر کنار دریا» و «مهتاب» با
اختالفی فراوان تنها به دو جایزه اکتفا کردند.
منتقدیــن کریتیک فلم «او» را به عنــوان بهترین فلم
خارجی زبان انتخاب نموده و «زوتوپیا» برترین انیمیشن
سال  2016نام نهاد.
همچنین در بخش فلم های اکشن «ستیغ اره ای» ساخته
«مل گیبسون» جایزه بهترین فلم و بهترین بازیگری مرد
را از آن خود نمود.
«رایان رینولدز» هم برای بازی در فلم «ددپول» توانست
به عنوان بهترین بازیگر کمدی شــناخته شود« .ددپول»

برترین فلم کمدی از دیدگاه منتقدان نام گرفت.
فهرســت کامل برگزیدگان انجمن منتقدان فلم کریتیک
به شرح زیر است:
بهترین فلم
الاللند
بهترین کارگردان
دیمین شیزل
بهترین بازیگر مرد نقش اول
کیسی افلک(منچستر کنار دریا)
بهترین بازیگر زن نقش اول
ناتالی پورتمن(جکی)
بهترین بازیگر مرد نقش مکمل
ماهارشاال علی(مهتاب)
بهترین بازیگر زن نقش مکمل
ویوال دیویس(حصارها)
بهترین بازیگر جوان
لوکاس هجس(منچستر کنار دریا)
بهترین گروه بازیگری:
مهتاب

با پولسازهای هالیوودی آشنا شوید

بهترین فلمنامه ارجینال
دیمین شیزل(الاللند)
بهترین فلمنامه اقتباسی
اریک هیسرر(ورود)
بهترین فلمبرداری
لینوس سنگرن(الاللند)
بهترین طراحی صحنه
الاللند
بهترین تدوین
تام کراس (الاللند)
بهترین طراحی لباس:
جکی
بهترین طراحی چهره پردازی و مو:
جکی
بهترین جلوه های ویژه
کتاب جنگل
بهترین فلم انیمیشن
زوتوپیا
بهترین فلم اکشن
هکساو ریج
بهترین بازیگر مرد فلم اکشن
اندرو گارفیلد درهکساو ریج
بهترین بازیگر زن فلم اکشن
مارگوت رابی در جوخه انتحار
بهترین کمدی
ددپول
بهترین بازیگر مرد فلم کمدی
رایان رینولدز(ددپول)
بهترین بازیگر زن فلم کمدی
مریل استریپ(فلورنس فاستر جنکینز)
بهترین فلم ترسناک/علمی-تخیلی
ورود
بهترین فلم خارجی زبان
او ساخته پل ورهوفن

اسامی بازیگرانی که بیشــترین پول سازی در صنعت
فلمسازی هالیوود را دارند اعالم شد.
در حالی که کریس پرت و اســکارلت جوهانسون پول
ســازترین بازیگران ســال پیش هالیوود خوانده شده
بودند ،امسال کریس اوانز این جایگاه را کسب کرد.
کریــس اوانز بازیگر «کاپیتان آمریکا» پول ســازترین
بازیگر هالیوود شــناخته شــد و این فلم فروشی ۱.۱
میلیارد دالری در جهان را ثبت کرد و طبق برآوردها او
به ازای هر یک دالری که دریافت کرده ۱۳۵ ،دالر تولید
کرده است.
در حالی که او برای بازی در «کاپیتان آمریکا»  ۳۰۰هزار
دالر دریافت کرده اما موفقیت او موجب شد تا حقوقش
برای فلم «انتقامجویــان :عصر آلترون» به  ۶.۹میلیون
دالر افزایش یابد.
برای محاسبه این آمار سه فلم اخیر بازیگر مورد محاسبه
قرار گرفته و درآمد فلم در باکس آفیس محاســبه شده
اســت .دومین جایگاه این فهرســت بــه کریس پرت
اختصاص یافته که پس از بازی در «محافظان کهکشان»
و «دنیای ژوراســیک» این جایگاه را کسب کرده است.
در حالی که او برای دو فلم اول دســتمزد چندان باالیی
دریافت نکرد اما برای فلم بعدیاش که درام «مسافران»
در کنــار جنیفر الرنس بود  ۱۲۰میلیون دالر دســتمزد

گرفت .برخالف فهرســت دیگر فوربس که نشان دهنده
بازیگرانی اســت که به ازای دریافتی خود درآمد کمتری
خلق میکنند ،این فهرست تهیه شده است.
در فهرست پول سازترین ها به ترتیب این چهرهها جای
گرفتهاند:
 .۱کریس اوانز با فروش  ۱۳۵.۸۰دالر به ازای هر یک دالر
دریافتی
 .۲کریس پرات با فروش  ۱۲۵.۴۰دالر به ازای هر یک دالر
دریافتی
 .۳اسکارلت جوهانسون با فروش  ۸۸.۶۰دالر به ازای هر
یک دالر دریافتی
 .۴میال کونیس به فروش  ۴۹.۵۰دالر به ازای هر یک دالر
دریافتی
.۵وین دیزل با فروش  ۳۲دالر به ازای هر یک دالر دریافتی
 .۶جنیفر آنیســتون با فروش  ۲۷.۸۰دالر به ازای هر یک
دالر دریافتی
 .۷بن افلک بــا فروش  ۲۰.۱۰دالر بــه ازای هر یک دالر
دریافتی
 .۸رابرت داونی جونیــور با فروش  ۱۸.۴۰دالر به ازای هر
یک دالر دریافتی
 .۹مت دیمون و جنیفر الرنس با فروش  ۱۷.۷۰دالر به ازای
هر یک دالر دریافتی

رکورددار جایزه گلدن گلوب در
گذر زمان

«مهتاب» بهترین فلم منتقدان سن فرانسیسکو شد

فلم «مهتاب» ساخته بری جنکینز به عنوان بهترین
فلم و بهترین کارگردانی از سوی حلقه منتقدان سن
فرانسیسکو انتخاب شد و «خدمتکار» جایزه بهترین
فلم خارجی را بــرد .درام «مهتاب» پس از آن که در
فهرست نامزدهای گلدن گلوب  ۶نامزدی کسب کرد،
موفق شد تا  ۶جایزه نیز از منتقدان سنفرانسیسکو
کسب کند.
جایزه بهترین فلمنامه اقتباســی برای جنکینز که به
صورت مشترک با کنت لونرگان برای «منچستر کنار
دریا» کسب شــد ،جایزه ماهرشاال علی برای بهترین
بازیگر نقش مکمل ،جایزه جاشــوآ الکســتون برای
فلمبرداری و جایزه جوی مک میلون و نیت ســاندرز
برای تدویــن ۴ ،جایزه دیگر فلم «مهتاب» در کنار ۲
جایزه بهترین فلم و بهترین کارگردان است.
حلقه منتقدان سنفرانسیسکو جایزه بهترین بازیگر
مرد را به دنزل واشــنگتن بــرای «فنسها» و جایزه
بهترین بازیگر زن نقش مکمــل را به وایوال دیویس

برای همین فلم اهــدا کرد .ایزابل هوپــر نیز برای «او»
جایزه بهترین بازیگر زن نقش اصلی را برد .جایزه بهترین
فلمنامه اقتباسی نیز به اریک هایسرر برای «ورود» رسید.
جایزه بهترین موســیقی فلم را فلم «جکی» دریافت کرد
و جایزه بهترین انیمیشــن بلند به «سنگ پشت سرخ »
رسید .جایزه بهترین فلم مســتند نیز به «من کاکا سیاه
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 بازی با اعداد

جواب سودوکو شماره

2254

واژه ـ ژاله ـ النه ـ نژاد ـ نوا
ـ نواده ـ ناله ـ دوا ـ اول ـ
نهال ـ هوا ـ ناو ـ دانه ـ دها
ـ دال.

 بازی با کلمات

2489

آخر ـ ابد ـ بینا ـ پاک ـ تباشــیر ـ ثامن ـ جمهوری ـ چلچراغ ـ حریم
ـ خانقاه ـ دامنگیر ـ ذریعه ـ راحت ـ زمامدار ـ ژنرال ـ ســرک ـ شکل ـ
صیاد ـ ضحاک ـ طومار ـ ظهور ـ عبارت ـ غیبت ـ فرزانه ـ قیادت ـ کاخ
ـ گذاره ـ البد ـ مدار ـ ناب ـ وهم ـ هوا ـ یاوه.

 جواب بازی با اعداد
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مــری لوئیز اســتریپ بازیگر نامدار ســینما ،تئاتر و
تلویزیون اهل کشــور آمریکا با  ۳۰بار نامزدی و  ۸بار
برنده شدن ،رکورددار جایزه گلدن گلوب است.
مریل استریپ سه مرتبه برنده جایزه اسکار شده است.
استریپ پس از کاترین هپبورن (با چهار اسکار) ،مشترکا
با اینگرید برگمن ،جک نیکلســون ،والتر برنان و دانیل
دی-لوئیس (هر کدام با ســه جایزه) ،جزء رکوردداران
بردن اسکاربازیگری اســت .وی همچنین با  ۱۹نامزدی
اســکار ( ۳بار برنده شــده) و  ۲۸نامزدی جایزه گلدن
گلوب ( ۸بار برنده شــده) از نظر تعــداد نامزدی این
جایزهها در میان تمام بازیگران دارای رکورد است.
همســر او دان گامر ،یک مجسمهساز است و آنها چهار

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
 16 کلمه :عالی

جواب هدف

تو نیســتم» تعلق گرفت .حلقه منتقدان سنفرانسیسکو
فلم «خدمتکار» ســاخته پارک چان-ووک از کوریا را در
حالی به عنوان بهترین فلم خارجی انتخاب کرد که دیگر
منتقدان آمریکایی تاکنون یکی از ســه فلم «فروشنده»
اصغر فرهادی« ،او» پل ورهوفن و «تونی اردمن» ماری آده
را به عنوان بهترین فلم خارجی انتخاب کردهاند.
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میزان

حمل

گاهي اوقات به نظر مي رسد هر كاري مي كنيد و يا هر چه ميگوييد
يك نفر ســعي دارد مخالفت كند .نقشههايتان را بار ديگر بررسي
كنيد و مدتي تصميمتان را به كسي نگوييد .اجازه ندهيد موانع شما
را از تصميمتان منصرف كنند.

ثور

اتفاقاتی که امروز برای شما رخ میدهد ،شما را شاد و فعال میسازد.
در نتیجه دارای روحیهای هستید که میخواهید جشن گرفته و چه
راهی بهتر از اینکه با غذای خوشمزه و نوشیدنی از خود پذیرایی کنید.
گرچه اگر رژیم غذایی دارید ،باید جلوی خود را بگیرید و گرنه آنقدر
خواهید خورد و نوشید که تا به حال نخورده بودید .بلکه این بسیار
لذت بخش است ولی بعدا ً از کم بودن اراده خود ناراحت میشوید.

عقرب

انرژی بسیار زیادی دارید و مصمم هستید کارهایتان را انجام دهید.
گاهی اوقات به خاطر رفتار ریاست طلبانه خودتان نسبت به دیگران
پشیمان میشــوید اکنون میدانید چه طور رفتار کنید و دیگران از
کارهایی که انجام می دهید متعجب می شوند.

اگر حرفی برای گفتن دارید آن را پنهان نکنید بهتر اســت امروز
حرفتان را بزنید .اگر الزم اســت به یک نفر زنگ بزنید و یا نامه
بدهید حتم ًا این کار را بکنید؛ زیرا منتظرتان هست.

ســيارات بر ايجاد تغييرات بر چارت شــما تأكيد دارند و چند روز
آينده كمي مشكل ساز خواهند بود .شايد به دليلي نتوانيد تصميمي
بگيريد ســعي كنيد عصباني نشــويد ،آرامش خود را حفظ كنيد و
سخت نگيريد.

سيارهها توجه شــما را روي رؤياها و اميدها و آرزوهايتان و اينكه
چگونه ميتوانيد پيشرفت كنيد متمركز ميكنند .شما خالق هستيد
و شروع به ياد گرفتن يك روش جديد براي زندگيتان ميباشيد .به
زودي بالهاي خود را باز ميكنيد و افرادي را كه به صحت تصميمات
شما شك ميكنند و در عين حال با شما رقابت دارند را ترك ميكنيد.

الزم اســت شــرایط اخیر را مرور کنید؛ زیرا بســیار مورد انتقاد
قرارگرفتهاید .اگر در یک مشــاجره قرار گرفتید ،مطمئنم که آنقدر
هم مغرور نیستید که غذر خواهی کنید و کمک بخواهید .همکاران
تان خیلی دوست دارند در حال حاضر به شما کمک کنند.

لطف ًا روز را با احساس اينكه ديگران دوستتان ندارند يا به شما
توجه نميكنند ،آغاز نكنيد .واقعگرا باشــيد .بايد بدانيد كه در
حال حاضر تا چه اندازه ارزش داريد.

جوزا

سرطان

اسد

مسالهاي نيست كه در حال حاضر چه اتفاقي برايتان رخ داده ،ولي
نميتوانيد جلوي باال رفتن روحيهتان را بگيريد .يكي از جذابترين
خصوصيات شــما ،توانايي در پرفيض و بركت بودن پر اشــتياق و
هيجان بودن اســت و هر دوي اين خصوصيات ،باعث ميشود كه در
اين زمان همانند يك تكه طال بدرخشيد .شما نگاه تحسين برانگيز
خيليها را بر ميانگيزيد و جاي هيچ تعجبي نيست.

سنبله

یکی از دوستان به راهنمایی شما نیاز دارد ،اما دوست دارد خوب در
مورد شــرایطاش فکر کنید و بعد او را راهنمایی کنید .فعالیتهای
گروهی به شــرطی که شما رهبرآن باشید یا تدارک آن با شما باشد
بسیار خوب پیش میرود.

قوس

جدی

دلو

اگر شــخصی در زندگیتان هست که بزرگتر و عاقل تر و دوستی
مجرب و قابل اعتماد اســت اکنون زمان خوبی است که با او در
تماس باشید .اخیرا ً سرتان خیلی شلوغ بوده است و از هر کسی
حمایت کردهاید و شاید خودتان را فراموش کردهاید .شخصی در
محل کار ممکن است به روشهایی به شما کمک کند.

حوت

تمام چیزی که شما باید انجام دهید این است که از اثر درخشان
پیروی کنید تا جذابیت آن شــاهزاده خانم نمایان شود .درست
است که عشــق گاهی اوقات ظاهر می شود که در جستجویش
نیســتیم اما تفاوت عظیمی بین امیدواری و انتظار است وقتی
در انتظار پیشــامد خوبی هســتیم اغلب جهان استعداد صدای
شکستگی غیر طبیعی را برای ایجاد آن دارد.
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فرزند دارند.
مریل اســتریپ در شصت و ششــمین دوره جشنواره
بینالمللی فلم برلین بــه عنوان رئیس هیئت بینالمللی
داوران برگزیده شــد .وی درباره ســمت خود به عنوان
رئیــس هیئت داوران گفت« :من تاکنون چنین نقشــی
نداشــتهام ،اما خود را برای آن آمــاده کردهام و اگرچه
ریاســت هیئت داوران را تا کنون بر عهده نداشتهام ،اما
رئیس برخی موسسات دیگر بودهام.
از فلمهای مشهور او میتوان به شکارچی گوزن ،انتخاب
سوفی ،خانه ارواح ،اتاق ماروین و ساعتها اشاره کرد.
استریپ از دیدگاه بسیاری از منتقدین به عنوان برترین
بازیگر در قید حیات دنیا شناخته شده است.

یک داستان خارق العاده
بر پرده سینما

«موسیقی سکوت» فلمی است که با اقتباس از زندگی آندریا
بوچلی ساخته می شود و کارگردان فلم درباره آن توضیحاتی
می دهد.
او همان خواننده صدا طالیی ایتالیایی اســت که بر نابینایی
و موانع بسیار ســخت دیگر غلبه کرد تا در صحنه جهانی به
موفقیت های چشمگیر دست پیدا کرد و بیش از  ۸۰میلیون
نسخه آلبوم بفروشد .حاال آندریا بوچلی  ۵۸ساله الهام بخش
یکی از برترین کارگردان های بریتانیایی شــده تا داســتان
خارق العــاده او را روی پرده بزرگ تعریف کند .این خواننده
تنها یک درخواست داشته و آن هم این بوده که نابینایی اش
به عنوان یک ناتوانی به تصویر کشیده نشود.
فلم «موســیقی سکوت» توســط مایکل َردفورد ساخته می
شــود که از فلم هایش می توان به «ایل پوستینو» خوش نقد
که نامزدی دریافت جایزه اســکار را برای او به ارمغان آورد و
همچنین نسخه ای از «تاجر ونیزی» اشاره کرد که آل پاچینو
در آن نقش آفرینی کرد.
این فلم جدید که با اقتبــاس از رمان اتوبیوگرافیکی بوچلی
با همین نام ساخته می شــود ،رابطه بین نابینایی و شنوایی
و همچنیــن قدرت دیگر حس ها در از دســت دادن بینایی
می پردازد .بوچلی وقتی کودک بود نابینا شــد ،به سختی به
خودش یاد داد موسیقی را به زبان بریل بخواند و در مسابقه
های استعدادیابی شــرکت کرد تا باالخره لوچیانو پاواروتی
پتانســیل او را دید و گفت «صدایی بهتــر از صدای بوچلی
نیست».
بوچلی که در ابتدا کارش را آوازخوانی در بارها و ســالن های
کوچک آغاز کرده بود ،ســال هاســت که در سراسر دنیا در
تاالرهایی که لبریز از هواداران هســتند اجرا می کند ،برای
رییس جمهورهــا و پاپ ها آواز خوانده و در تاالر شــهرت
هالیوود هم نام خود را به ثبت رسانده است.
در فلم نقش او را توبی سباســتین بازی مــی کند ،بازیگر
بریتانیایی که به خاطر ایفای نقش تریستن مارتل در سریال
«بازی تاج و تخت» شناخته شــده است و با لهجه ایتالیایی
صحبت می کند و آهنگ های بوچلی را با استفاده از دستگاه
هایی می خواند که بعد از یک پروسه تکنیکی پیچیده ،دقیقا
با آهنگ بوچلی هماهنگ می شوند.
َردفورد مدتی پیــش به آبزرور گفت بوچلی از سباســتین
خواسته سعی نکند نقش یک مرد نابینا را ایفا کند چون «من
بیشــتر زندگی ام را صرف وانمود کردن این می کنم که در
حقیقت می توانم ببینم ».او گفت بوچلی سعی می کند کسی
را شرمسار نکند و باور دارد که «هیچ کس نمی خواهد ببیند
من مانند مردی درمانده که دستانش را دراز نگه داشته و همه
چیز را لمس می کند به سمت یک صندلی می روم».
این کارگردان در ابتدا نمی خواست فلمی درباره انسانی زنده
بسازد ،اما گفت داســتان بوچلی از نظرش بسیار الهام بخش
بوده اســت .او گفت« :او با گالکوما در یک چشم به دنیا آمد.
او بیشتر دوران کودکی اش را در شفاخانه گذراند تا وقتی که
توانستند حدود  %۱۰بینایی یکی از چشمانش را حفظ کنند.
او را نابینا اما با بینایی بســیار محدود طبقه بندی کردند .بعد
وقتی  ۱۲سال داشت در مکتب نابینایان فوتبال بازی می کرد
که کســی توپ را شوت کرد و به چشم دیگرش خورد و او را
کور کرد ».در حین کار کردن روی فلمنامه با بوچلیَ ،ردفورد او
را بهتر شناخت و درک کرد که چرا این خواننده «خودش را به
هیچ وجه معلول به حساب نمی آورد ».ردفورد در توضیح می
گوید« :این فلم درباره مردی است که به شدت متعهد است.
او به شدت از نظر فیزیکی هم شجاعت دارد .اسب سواری می
کند و تمام کارهایی را انجام می دهد که آدم تصور نمی کند
یک فرد نابینا بتواند با چنین درجه ای از مهارت انجام دهد.
می بینید این ور و آن ور راه مــی رود .آخرین باری که او را
دیدم ،در حالیکه ســوار یک اسب آندالوچی بود که روی دو
پای عقبش بلند شــده بود با من سالم کرد .خارق العاده بود.
بعد هم تاخت و محو شد».

