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 ۲۰۰منتقد  ۵۰فلم برتر سال  ۲۰۱۶را
انتخاب کردند

وبسایت ســینمایی ایندیوایر با کسب نظرات بیش از
 ۲۰۰منتقد ســینمایی فهرستی از برترین فلمهای سال
 ۲۰۱۶را انتخاب کرده است.
در این فهرســت فلم «مهتاب» بــه کارگردانی بری
جنکینــز ،در راس جای گرفته اســت .این فلم درباره

نژادپرستی و تاثیر آن بر زندگی رنگینپوستان است.
 ۱۰فلم نخست این فهرست عبارتند از:
«مهتاب»« ،منچستر کنار دریا»« ،ال ال لند» ،فلم آلمانی
«تونی اردمان» ،مســتند «او.جی :.ســاخت آمریکا»،
«پاترسون» ،فلم کرهای «خدمتکار»« ،ورود»« ،اگر سنگ
هم ببارد» و «جکی»
 ۱۰فلم دوم که در رده  ۱۱تا  ۲۰جای گرفته اند عبارتند از:
فلم فرانســوی «او»« ،زنان خاص»« ،متصدی دوربین»،
«خرچنگ»« ،گورستان شــکوه»« ،سکوت»« ،هر کسی
چیزی می خواهد»« ،مناســب»« ،عزیــز آمریکایی» و
«ساحره»
 ۱۰فلم سوم که در رده  ۲۱تا  ۳۰جای گرفته اند عبارتند
از:
«آکورایوس»« ،عشــق و دوســتی»« ،اتاق سبز»« ،فلم
خانگی نیست»« ،سینگ استریت»« ،زنان قرن بیستم»،
«چیزهای آینده»« ،دوست داشتن»« ،جانوران شبانه» و
«حاال درست ،بعدا نادرست»
 ۱۰فلم چهارم که در رده  ۳۱تا  ۴۰جای گرفته اند عبارتند
از:
«من کاکاسیاه تو نیستم»« ،ترکیدن بزرگتر»« ،شوالیه
جامها» ،انیمیشــن «کوبو و دو رشــته سیم»« ،ساعت
خوش»« ،کریشا»« ،شــوالیه»« ،درود بر سزار»« ،شکار
برای مردم وحشی» و «ارتشی سوییسی»
 ۱۰فلم پنجم که در رده  ۴۱تا  ۵۰جای گرفته اند عبارتند
از« :من ،دانیل بلیک»« ،ســیزدهمین»« ،ترانه غروب»،
«واینــر»« ،آتش در دریــا»« ،آغوش مــار»« ،نرودا»،
«کاپیتان شگفت انگیز»« ،شیطان نئون» و «کریستین».

فلمجدید«ترنسمالیکـ»آغازگریک
جشنوارهموسیقی

این فلم که در ایالت تگزاس ســاخته شــده پیش از
این «بیقانون و بیوزن» نام داشــت و همچون دیگر
ساختههای «مالیک» ســاختهای پلندپروازانه است
که وی سالها فکر ساختن آن را در سر داشته است.
ظاهرا فلمبرداری این فلم در سال  2012قبل از ساخت
فلم «شوالیه فنجانها» و مستند «سفر زمان» تکمیل
شده است.
فلمهــای «زمینهای لمیــزرع» (« ،)1973روزهای
بهشــت» (« ،)1978خط باریک ســرخ» (،)1998
«درخت زندگی» ( )2011و «به سوی شگفتی» ()2012
دیگر فلمهای کارنامه ســینمایی «ترنس مالیک» به
عنوان یک ســینماگر خاص ،کمکار و طبیعتگراست
که فلم «درخــت زندگی» نخل طــای بهترین فلم
جشنواره معتبر کن را برای او به ارمغان آورد.

جدیدترین ســاخته «ترنس مالیــک» در افتتاحیه
جشنواره موسیقی «جنوب از جنوب غربی» به نمایش
گذاشته میشود.
به نقــل از ورایتی ،فلم «ترانه بــه ترانه» جدیدترین
پروژه ســینمایی «ترنس مالیــک» کارگردان مطرح
برنده نخل طالی کن ،اولین نمایش جهانی خود را در
مراسم افتتاحیه جشــنواره «جنوب از جنوب غربی»
از بزرگترین رویدادهای عرصه موســیقی در آمریکا
تجربه خواهد کرد.
در فلم «ترانه به ترانه» ســتارههای سرشناسی چون
«رایان گاسلینگ»« ،کریستین بیل»« ،کیت بالنشت»،
«رونی مارا»« ،ناتالی پورتمن»« ،بنیســیو دل تورو» و
«مایکل فاســبندر» ایفای نقش میکنند که روایتگر
داستانی از عشق و خیانت در دنیای موسیقی است.

برندگان جوایز گلدن گلوب از نگاه نشریههای معروف سینمایی

مراســم اعطای جوایز گلدن گلــوب در حالی بامداد
دوشنبه برگزار میشود که امســال نیز بازار پیشبینی
برندگان در شاخههای گوناگون داغ است.
طبق روال هرســاله با نزدیک شــدن به زمان برگزاری
مراسم جوایز سینمایی گلدن گلوب ،نشریات سینمایی
اقدام بــه پیشبینی برندگان میکننــد .در زیر نگاهی
خواهیم داشت به برندگان هفتادوچهارمین دوره جوایز
ســینمایی گلدن گلوب از دیدگاه منتقدان سه نشریه
معتبر ورایتی ،هالیوود ریپورتر و ایندی وایر:
*بهترین فلم درام :نامزدها «ستیغ ارهای»« ،اگر سنگ
ببارد»« ،شیر»« ،منچستر کنار دریا»« ،مهتاب»
ورایتی:ستیغ ارهای
هالیوود ریبپورتر :مهتاب
ایندی وایر :منچستر کنار دریا
*بهتریــن فلم کمدی یــا موزیکال :نامزدهــا« :زنان
قرن بیســتم»« ،ددپول»« ،فلورانس فاستر جنکینز»،
«الاللند»« ،سینگ استریت»
ورایتی :الال لند
هالیوود ریبپورتر :الال لند
ایندی وایر :الال لند
*بهترین بازیگر مرد درام :نامزدها :کیسی افلک ،جوئل

2798

ادگارتون ،اندرو گارفیلد ،ویگو مورتنسن ،دنزل واشنگتن
برای «حصارها»
ورایتی :کیسی افلک (منچستر کنار دریا)
هالیوود ریپورتر :کیسی افلک (منچستر کنار دریا)
ایندی وایر :کیسی افلک (منچستر کنار دریا)
*بهترین بازیگر زن نقــش درام :نامزدها :ایمی آدامز،
جسیکا چستین روت نگا ،ناتالی پورتمن ،ایزابل هوپر
ورایتی :ایمی آدامز (ورود)
هالیوود ریبپورتر :ایمی آدامز (ورود)
ایندی وایر :ناتالی پورتمن (جکی)
*بهترین بازیگر مرد موزیکال یا کمدی :نامزدها :کالین
فارل ،رایان گاســلینگ ،هیو گرانــت ،جونا هیل ،رایان
رینولدز
ورایتی :هیو گرانت (فلورانس فاستر جنکینز)
هالیوود ریبپورتر :رایان گاسلینگ (الال لند)
ایندی وایر :رایان گاسلینگ (الال لند)
*بهترین بازیگر زن فلم موزیکال یا کمدی :نامزدها :آنت
بنینگ ،لیلی کالینز  ،هیلی استاینفیلد ،اما استون ،مریل
استریپ
ورایتی :اما استون (الال لند)
هالیوود ریبپورتر :اما استون (الال لند)

2275
هـدف

 بازی با اعداد

جواب سودوکو شماره

2274

عید ـ عاید ـ دعا ـ عادی ـ
عدم ـ عمد ـ عمید ـ معبد
ـ عابد ـ بد ـ باد ـ دعوا ـ
دو ـ وادی ـ دمــا ـ دام ـ
دایم ـ ابد ـ مواد ـ دوام ـ
باید ـ مادی ـ دی ـ بودا ـ
عدو ـ بدو ـ دوا ـ بعد.

آموزگار ـ ارمغان ـ بیان ـ پریــزاد ـ تامین ـ ثروت ـ جغرافیه ـ چراغ ـ
حصار ـ خانواده ـ دریچه ـ ذکاوت ـ رحمان ـ زعیم ـ ژالتین ـ ساختار ـ
شکارگاه ـ صانع ـ ضربه ـ طراحی ـ ظلمت ـ عوامل ـ غلو ـ فصل ـ قضا ـ
کیله ـ گریز ـ لغزان ـ ملکه ـ نهایت ـ وقار ـ هنرمند ـ یاعلی.

 جواب بازی با اعداد
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 بازی با کلمات

2510

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

ایندی وایر :اما استون (الال لند)
*بهترین بازیگر مرد مکمل :نامزدها :ماهرشاال علی ،جف
بریجز ،سایمون هلبرگ ،دو پاتل ،ایرون تیلور جانسن
ورایتی :ماهرشاال علی (مهتاب)
هالیوود ریبپورتر :دیو پاتل (شیر)
ایندی وایر :ماهرشاال علی (مهتاب)
*بهترین بازیگر زن مکمل :نامزدها :ویوال دیویس ،نائومی
هریس ،نیکول کیدمن ،اوکتاویا اسپنسر  ،میشله ویلیامز
ورایتی :ویوال دیویس (حصارها)
هالیوود ریبپورتر :ویوال دیویس (حصارها)
ایندی وایر :ویوال دیویس (حصارها)
*بهترین کارگردان :نامزدها :دمین شازل برای «الاللند»،
تام فورد برای «جانوران شــبانه» ،مل گیبســون برای
«ســتیغ ارهای» ،بری جنکینز بــرای «مهتاب» ،کنت
لونرگان برای «منچستر کنار دریا»
ورایتی :دمین شزل (الاللند)
هالیوود ریبپورتر :دمین شزل (الاللند)
ایندی وایر :دمین شزل (الاللند)
*بهترین انیمیشــن بلند :نامزدها« :کوبو و دو رشته»،
«موآنا»« ،زندگی من به عنوان یک کدو ســبز»« ،ترانه
بخوان»« ،زوتوپیا»

ورایتی« :کوبو و دو تار»
هالیوود ریبپورتر :موآنا
ایندی وایر :زوتوپا
*بهترین فلم خارجیزبان :نامزدهــا »Divines« :از
فرانســه« ،او» از فرانسه« ،نرودا» از چیلی« ،فروشنده»
از ایران« ،تونی اردمن» از آلمان
ورایتی :او
هالیوود ریبپورتر :او
ایندی وایر :تونی اردمن
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میزان

حمل

زمان خوبي براي رسيدگي به مسایل هم چنين كمك به ديگران است.
اگر کدام كار خيريه به شما پيشنهاد شود ،ميپذيريد.

ثور

در رابطههایتان کمی مشکل وجود دارد که دلیل آن نگرانی میباشد.
دیگران در این زمان مشکالت خودشان را دارند .بنابراین سعی کنید
به آنها کمک کنید و با این کار مشکالت را حل کنید.

جوزا

اين قســمت از چارت شــما ،به شغلتان مربوط اســت ،بنابراين
فرصتهاي زيادي در اين زمينه داريد و بايستي پيش دستي كنيد تا
قبل از ديگران به آنها دست يابيد.

سرطان

امروز به شما این فرصت را میدهد که متوجه مسایل مالیتان شوید.
پس اگر اخیرا ً مانند ریگ ،پول خرج کردهاید و حسابهای بانکیتان
را خالــی کردهاید،اکنون میتوانید فکری راجع به آن بکنید .ممکن
است بهترین راه این باشد که از مسؤول و یا رئیس بانکیتان تقاضا
کنید لطفی در حق شما انجام دهند .مطمئن ًا میدانید که نباید اوضاع
را به حال خودش رها کنید و امیدوار باشید که خود به خود روبهراه
بشود چرا که چنین چیزی امکان پذیر نیست.

اسد

امروز شما را تشويق ميكند كه خود را با مسایل خانه مشغول كنيد.
ممكن است شــيفته ايدههاي جالب براي دكوراسيون خانه شويد.
همچنين ممكن اســت كسي به جمع خانواده شما اضافه شود و اين
زماني است كه به فردي جديد براي ورود به جمع خودتان خوش آمد
ميگوبيد .چرا كه شــما بيش از هميشه مشغول تفريح و سرگرمي
خواهيد شد.

سنبله

این در قســمت رابطه ها و مســافرت های کوتاه چارت شماست.
بنابراین امروز سرتان شلوغ اســت .به خوبی میتوانید با دیگران
صحبت کنید و خواستههایتان را بیان کنید.

این قســمت از چارت شما به لحظات خوب مربوط میشود .عالوه
بر آن ،مریخ هم به برج عقرب میرود .شــاید رابطه عشقی جدید
پیــدا کنید و فرصتی دارید تا زندگی را به طور کلی بهتر کنید .به
هر چیزی که بر سر راه تان می آید چنگ بزنید.

عقرب

امروز با شخص جدیدی آشنا می شوید که بسیار شاداب و پرانرژی
است .شاید با آنها صمیمیتر نشوید و رابطه دوستی محکمی برقرار
نکنید ،اما در همین چند لحظه به شما انرژی زیادی میدهند .اگر
دوســت دارید با ظاهرتان یک نفر را به سمت خود جذب کنید.
حتم ًا این کار را بکنید.

قوس

تأثيرات ســتارهاي امروز قدري بيثبات اســت و شما ميتوانيد
منتظر يك روز پراز درگيري احساسي عميق با يك شريك باشيد.
به دنبال يك راه سازنده براي كم كردن فشار عصبي باشيد تا به
شما و آن شــخص كارتان به پرخاش به يكديگر نكشد .امروز از
بودن در انظار لذت نخواهيد برد ،و خدا به كسي كه سعي كند در
مسير راه شما قرار گيرد رحم كند.

جدی

امروز عشــق خود را پيدا ميكنید! شــايد اين عشق را در محل
كارتان پيدا کنید .فرصتي طاليي به دست ميآوريد تا دوستي را
صميميتر از گذشته كنيد.

دلو

اگر با هر موضوع بینالمللی یا مســافرت روبرو شــدهاید همه
چیز فوقالعاده عالی پیش مــیرود .همچنین بهترین زمان برای
یادگیری مهارتهای جدید میباشد یا وسعت دادن به طرز تفکر
از طریق مطالعه یا صحبت با شــخصی که به شما القا ء میکند تا
زندگی را از زاویهای دیگر ببینید.

حوت

این میتواند یک روز به یاد ماندنی باشد .اگر شما باعث یک شراکت
خالق با همکارتان شوید .هر دوی شما در فکرتان هست که کارتان
بایستی به بازار فرستاده شــود و تا هنگامی که نخواهید دوباره به
موقعیت فعلی برگردید آینده تان روشن به نظر می رسد.

2510
 شطرنج 		
نوبت مهره های سفید است ،شما باید با
دو حرکت مهره سیاه را مات کنید.
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فیل را در خانه  E 6حرکت دهید.
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هر آنچه که میخواهید
درباره«ددپول  »2بدانید

این روزها در دنیای سینما کمتر تولیداتی هستند که همانند
 2 Deadpoolقابل انتظار باشند.
این اقتباس از کامیکبوکهای دنیای مارول ،در رده ســنی
بزرگسال با وجود ادبیاتی نه چندان مودبانه در میان فلمهای
ابرقهرمانانه ،سال گذشته توانست تحسین منتقدان و فروش
عالی در باکس آفیس را بدســت آورد .و درســت بعد از آن
که کاراکتر فلم بعد از تیتــراژ پایانی با حوله حمامش جلوی
دوربین ظاهر شــد و به نوعی نسخه بعدی فلم را تایید کرد،
انترنت از حدس و گمانهای طرفداران پر شد.
فلم ددپول با بازی رایان رینولــدز ()Ryan Reynolds
مســائل و مشــکالت فراوانی در مراحل پیشتولید تجربه
کردهبود که باعث شــد تایید شدن فلم حدود یک دهه زمان
ببرد .درســت بعد از انتشار تصاویر اولیه فلم بود که استقبال
گرم طرفداران باعث شــد تا استودیوی فاکس به ساخت فلم
چراغ ســبز نشان دهد .در نهایت هم ددپول به فروشی ۷۸۳
میلیون دالری رســید که در مقابل بودجه ناچیز  ۵۸میلیون
دالریاش موفقیتی بزرگ بود.
این سود باال برای یک فلم معموال به این معنی است که بودجه
دنباله بعدی بسیار قابل توجه خواهد بود .اگر چه رینولدز که
خود یکی از تیههکنندگان پروژه است؛ در مصاحبه اخیر خود
با  Varietyتوضیح دادهاست که شاید این اتفاق نیافتد:
قرار نیست بودجه فلم به شدت باال باشد .چه کسی میداند؟
شاید هم بودجه اختصاص یافته بزرگ باشد .هر چیزی ممکن
است اتفاق بیافتد.
حاشــیههای پیرامون ددپول در سال گذشته خیلی باال بود.
از جدایی تیم میلر ( )Tim Millerاز ســمت کارگردانی فلم
گرفته تــا نامزدی فلم (بهترین فلم کمدی-موزیکال) و رایان
رینولدز (بهترین بازیگــر نقش اول در فلم کمدی-موزیکال)
در گلدن گلوب و صد البته اضافه شدن دیوید لیچ (David
 )Leitchبــه پروژه به عنوان کارگردان که تجربه ســاخت
« John Wickجان ویک» را در کارنامه خود دارد .همه این
اتفاقات خبر از دنبالهای میدهد که شاید ارزش دیدنش از فلم
اصلی کمتر نباشد.

چه کسی به این روح
سرگردان فرمان می دهد؟

در چند سال گذشــته در انترنت خبر مختلفی دربارهی یک
تعداد از افســانههای مختلف پخش شده اســت و یکی از
مشهورترین از آنها فلم  Slender Manبوده است.
شخصیتی بلند قد و بدون چهره در یک کت و شلوار مشکی
ن میپردازد .اسلندر من این توانایی را دارد
که به شکار انسا 
کــه خودش را به هر نقطهای که بخواهــد تلپورت کند و اگر
روزی شــما او را مالقات کنید فقط ایــن را بدانید که رفتنی
هستید .همان طور که هر شخصیت ترسناک دیگری میتواند
به شما بگوید که هر چه که یک افسانه بیشتر رشد کند ،فلم
بهتری نیز از او ساخته خواهد شــد .دقیق ًا این همان اتفاقی
است که برای اسلندرمن رخ داده است و حتی کارگردان فلم
هم مشخص شد.
ســیلوین وایت ( )Sylvain Whiteبــه عنوان کارگردان
فلم انتخاب شده اســت .این موضوع باعث تعجب بعضی از
طرفداران سبک ترس شده اســتStomp The Yard .
و  The Losersدو فلم ســیلوین وایت است که نمیتواند
شــاخصی برای او در سبک ترس محســوب شود .سیلیون
وایت اعالوه بر این چندین قســمت از سریالهای Sleepy
 Hollow ،The Originalsو  The Followingرا نیز
کارگردانی کرده است .این آثار نشان دهندهی آن هستند که
وایت میتواند انتخاب درســتی برای فلم اسلندر من باشد و
اسلندرمن شخصیتی عالی برای ساخت فلم ترسناک است.
به نظر میرسد که ســونی قصد دارد با بودجهای محدود فلم
را بســازد و به همین دلیل وایت مجبور است که با دستهای
بســته روند توسعه فلم را پیش بســازد .البته این تصمیم از
جانب سونی منطقی اســت؛ چون فلمهای ترسناک معموالً
فروش محدودی دارد و با بودجهی کم ،فلم به راحتی سوددهی
خواهد داشت.

«شیطان» به جای نگهبانان
کهکشان

بدون شــک متیو مککانهی یکی از بزرگترین بازیگران حال
حاضر است و محبوبیت و اعتبار او بعد از کسب جایزه اسکار،
سریال موفق «کارآگاه حقیقی» و «اینتراستالر» تثبیت شده
به نظر میرسد.
مدتی میشود که بر سر پیوستن او به دنیای سینمایی مارول
یا دیســی و حضور در یک فلم ابرقهرمانانه بحث اســت .تا
جایی که خیلی از طرفداران شخصیت گوست رایدر بارها در
فضای انترنت از عالقه و آرزوی خودشان برای ایفای این نقش
توسط مککانهی گفته اند.
این بازیگر محبوب امســال که در حــال حاضر فلم «طال»
ســاختهی استیون گاگان از او به نمایش در آمده و منتقدان
از بازی درخشــان او حســابی تعریف کرده اند ،در ماههای
آینده یک فلم پر سر و صدا را در نوبت اکران دارد :اقتباس از
مجموعه رمان معروف «برج تاریک» استیون کینگ.
مککانهی اخیرا در گفتگویی از علت رد کردن پیشنهاد بازی
در «نگهبانان کهکشــان  »۲و حضور در «برج تاریک» گفته
است:
« نگهبانان کهکشــان را دوست داشــتم ولی به نظرم آمد
قضیه این طوری اســت که فلم موفق بوده و حاال ما فرصت
ش جذابی
داریم برای یک بازیگر اسم و رسم دار دیگر هم نق 
درست کنیم .احساس کردم که در فلم حکم الحاقیه را دارم.
برج تاریــک فلمنامه خیلی داشــت ،از کارگردان و نگاهش
هم خوشــم آمد ،میتوانستم خالقیت به خرج بدهم و مولف
شخصیت مرد سیاهپوش یاهمان نسخهی خودم از شیطان در
داستان استیون کینگ باشم .رویکرد درام به شخصیت خودم
را بهعنوان شــیطانی که میتواند خوش بگذارند و از افشای
ریاکاری آدمها سرحال بیاید دوست داشتم».
یکی از محبوبترین کارهای استیون کینگ سری کتابهای
«برج تاریک» است که جلد اول آن در سال  ۱۹۸۲به بازار آمد
و جلد هشتم در سال  ۲۰۱۲٫در تمام این سالها طرفداران
این فانتزی تاریک استیون کینگ منتظر اقتباس تصویری آن
بودند .اگرچه ارجاعات و تاثیرات آن بارها در فلمها و بازیهای
معروف دیده شــده .آرزوی طرفدارن کتاب و استیون کینگ
باالخره به واقعیت تبدیل شد آن هم با حضور بازیگرانی چون
ادریس البا و متیو مککانهی.

