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نقد و بررسی فیلم ( Fencesحصارها)

«جزیره جمجمه»
صدرنشین جدید گیشه جهانی

فیلم هیجانــی «کونگ :جزیره جمجمه» صدرنشــین
جدول هفتگی فروش سینماهای آمریکا و جهان شد.
به نقل از ورایتــی ،این فیلم هیوالیــی و هیجانی به
کارگردانی «جوردن وی روبرت» در اولین هفته نمایش
جهانی خود در  ۶۵بازار بینالمللی به روی پرده رفت و
 ۸۱.۶میلیون فروخت و با احتســاب فروش  ۶۱میلیون
دالری در سینماهای آمریکا ،مجموع فروش جهانی خود
را در اولین هفته اکران به رقمــی بالغ بر  ۱۴۲میلیون
دالر رساند.
این فیلم در واقع تالشــی برای احیــای فیلم موفق و
کالسیک «کینگ کونگ» محصول سال  ۱۹۳۳است که
معروفترین فیلم هیوالیی تاریخ سینماست.
«پیتر جکسسون» نیز در سال  ۲۰۰۵فیلمی با همین نام
یعنی «کینگ کنگ» ساخت اما این فیلم نتوانست نظر
اکثریت منتقدین را جلب کند ،گرچه در گیشه به فروش
جهانی  ۵۵۰میلیون دالر دست یافت.

اما فیلم جدید «کونگ :جزیره جمجمه» که با بودجهای
معادل  ۱۸۵میلیون دالر ســاخته شده درباره گروهی از
کاشفان است که ســفری ماجراجویانه را به جزیرهای
گرمسیری ،اسرارآمیز و پررمز و راز آغاز میکنند.
این فیلم در اولین هفته نمایــش  ۷.۶مییلون دالر در
سینمای بریتانیا فروخت و کوریای جنوبی با  ۷.۳میلیون
دالر ،روســیه با  ۸میلیون دالر و مکزیک با  ۵.۶میلیون
دالر از دیگر بازارهای خارجی موفق این فیلم بودند.
این فیلم از دو هفته آینده در چین دومین بازار بازرگ
سینمایی جهان به روی پرده خواهد رفت.
اما فیلم «لوگن» جدیدترین فیلم از مجموعه فیلمهای
«مردان ایکس» که هفته پیش صدرنشین گیشه جهانی
بود ،در آخر هفته میالدی که گذشت ۷۰.۳ ،میلیون دالر
از محل سینماهای  ۷۹کشــور به فروش خود افزود و
مجموع فروش خارجی خود را به  ۲۸۵.۵میلیون دالر و
فروش جهانیاش را به بیش از  ۴۳۸میلیون دالر رساند.

چيزي در خط هري پاتر

پیتر جکسون و یک فرانچیز جدید

گروه ســینمای جهان :یونیور سال موفق ترین شرکت
فیلمسازی سال گذشــته جهان که امسال نیز موفقیت
هایش کم شمار نبوده است ،هفته پیش تصریح کرد که
«موتورهای فانی» کار جدید پیتر جکسون نیوزیلندی را
در روز  ۱۴دســامبر  ۲۰۱۸در سطح جهان اکران خواهد
کرد .خالق تریلوژی بســیار پر سود «ارباب حلقه ها» و
کارگردان هر سه قسمت «هابیت» ،این فیلم تازه را که بر
اساس رمان های پرطرفدار فیلیپ ریو ساخته می شود،
کارگردانی نخواهد کرد اما تهیه کننده اصلی آن اســت
و ســناریو را نیز کنار همسر و همکار پر سابقه اش فرن
والش نوشته است« .موتورهای فانی» یک سری داستان
متمرکز بر عصری شبیه به دوران ویکتوریان در بریتانیا
و نمایانگر شهر لندن ولی در حالت و فضایی پُست مدرن
اســت و کاراکتر اول قصه ها پسری  ۱۵ساله به نام تام
ناتس وورتی است که به رازی دست می یابد که می تواند
جهان را عوض کند .با این اوصاف شواهد حکایت از خلق
یک سری فیلم تازه و موفق از سبک و سیاق «هری پاتر»
و «بازیهای پر عطش» و به واقــع یک فرانچیز پر دوام
دیگر می کنند .ســن اندک این کاراکتر و نزدیکی سنی
آن با هری پاتر مسئله ای است که این قیاس را اجتناب
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( Fencesحصارها)
کارگردان Denzel Washington :
نویسندگان August Wilson :
بازیگــران Denzel Washington, Viola Davis, :
Stephen Henderson
خالصه داســتان  :یک بازیکن حرفه ای بیس بال (دنزل
واشنگتن) و البته ســیاه پوست که بازنشته شده است،
اکنون به عنوان رفتگر مشــغول به کار است تا از پس
مخارج خانواده و شراط سخت زندگی بر اید .پسر او به
فوتبال عالقه مند شده و قصد دارد به عنوان بازیکن در
تیم کالج شــرکت کند ولی سر ناسازگاری پدر و پسر بر
سر این مسئله شدت گرفته است.
منتقد :جیمز براردینلی-امتیاز  8.8از  3.5( 10از )4
هنگامی که در اوایل سال  2017نامزدهای اسکار معرفی
شــوند ،مســلما نام «حصارها» با شایســتگی خواهد
درخشــید .وایوال دیویس صحنه را از آن خود کرده و
از حاال میتوان مجازا تضمین کرد که در مراســم اسکار
 2017در جایــگاه مخصوص تحویل جایزه بایســتد و
سخنرانی خود را ادا کند...
اســکار  2016به دالیلــی چون اســتفاده از بازیگران
سفیدپوســت به جــای افراد رنگینپوســت و غلبهی
چشمگیر سفیدپوســتان در محصوالت سینمایی مطرح
و شــاخص ،دچار حواشی بسیاری شد .اسامی حاضر در
فهرســتهای مختلف جوایز امسال توانسته این کمبود
را جبران کند .یکی از شــاخصترین آثار امسال فیلم
«حصارها» است که از نمایشنامه اثر «آگوست ویلسون»
و برندهی جایزه پولیتزر و تونی در ســال  1983اقتباس
شــده .تمامی بازیگران فیلم سیاهپوســت هستند که
فســتیوالی از بازیهای خوب و دیدنی ،و دیالوگهایی
تکاندهنده و هوشمندانه به تماشاگران تقدیم کردهاند.
اگرچه میتوان ضعف نســبی فیلــم را در انتقال خام
اتمسفر تئاتری نمایشنامه به فضای سینمایی آن نامید،
اما جنس اثر به قــدری متقاعدکننده از آب درآمده که
توجه بیننده از نمایشنامه به خود فیلم متمرکز شود.
»)2016( Fencesحصارها» ســومین تجربهی پشــت
دوربین «دنزل واشــنگتن» محسوب شــده که بعد از
قریب به یک دهه ســکان هدایت فیلمــی را بر عهده
گرفته .شــش سال زمان برده که «واشنگتن» ،نمایش را
از صحنهی تئاتر (که خود او در ســال  2010نقش اصلی
را در برادوی به عهده داشــت) به دنیای سینما انتقال
دهد .ســبک کارگردانی او کامال به ذات نوشته وفادار
اســت که البته این رویکرد عامدانه بوده و موفق هم به
سرانجام رسیده .همچنین هنرنمایی این بازیگر توانمند
در این فیلم را میتوان در ردیف آثاری چون شــکوه،

مالکومایکس و روز تمرین نشــاند که میتوان از آنها
به عنوان مثالی از اســتعداد و تطبیقپذیری یک بازیگر
نام برد.
)2016( Fencesداستان فیلم در پیتسبرگ (شهرستانی
در ایالت پنســیلوانیا) در اواخر دهه  1950رخ میدهد.
«حصارها» با وجود وفاداری به نمایشنامهی ویلسون ،از
فرهنــگ آفریقایی-آمریکایی در پسزمینه بهره برده و
موضوعاتی چون حقوق مدنی و تغییرات نژادی را مطرح
میکند .شــخصیت اصلی« ،تروی (دنزل واشنگتن)»،
بازیکن سابق لیگ بیســبال سیاهپوستان بوده که قبل
از الغای قانــون حذف تبعیض نژادی و تاســیس لیگ
اصلی بیســبال فعالیت کرده .او افســوس میخورد که
چرا هرگز فرصت بازی در مسابقات مهمتر با پول بیشتر
را نداشته .اکنون که  53ســال سن دارد و هجده سال
از ازدواجش با «رز (وایوال دیویس)» گذشــته ،هنوز هم
اشــتیاقی برای بیان اصطالحات بیسبال در وجودش به
چشــم میخورد .هنوز هــم از اصطالحاتی چون حمله،
توپ و بیرون استفاده میکند.
تروی در بخش زباله مشــغول به کار اســت و آرزویش
ارتقا از پشــت کامیون ،جایی که سالهاست با دوستش
«بونو (اســتفن هندرســون)» در آن جا کار میکند ،به

سِ ــ َمت راننده اســت که اگر این اتفاق بیفتد او اولین
رانندهی سیاهپوســت ماشــین حمل زباله خواهد بود.
این مرد با همسرش رز و پســر دبیرستانیشان «کوری
(جووان آدپو)» در خانهای کوچک زندگی میکند .تروی
همچنین از ازدواج قبلیش یک پسر بزرگ به نام «لیون
(راســل هرنزبی)» دارد .برادرش «گابریــل (مایکلتی
ویلیامســون)» در جنگ مجروح شده و تا یافتن مکانی
برای خودش در خانهی او سکونت یافته.
)2016( Fencesداســتان «حصارها» نگاهی به اتفاقات
و بحرانهای موجود در زندگی تروی میاندازد .رابطهی
او با کوری سفت و سخت پیش میرود (همانند رابطهی
خیل عظیمی از پدران و پســران نوجوان کلهشــق) ،و
بارها مشــکالت خود با والدینش را برای کوری تعریف
میکنــد .وارد یک رابطهی غیرقانونی شــده که منجر
به بــارداری ناخواســته گردیده و همین مشــکالتش
را دوچنــدان میکند .صحنهای که نــزد رز به خیانت
خود اعتــراف میکند (که برای شــرح لغزش و خطای
خود از اصطالحــات بیسبالی بهره میبــرد) ،یکی از
احساســیترین و قدرتمندترین لحظات فیلم است .با
وجود این که واشــنگتن در این لحظه فوقالعاده است،
اما وایوال دیویس صحنــه را از آن خود کرده و از حاال
میتوان مجازا تضمین کرد که در مراسم اسکار  2017در
جایگاه مخصوص تحویل جایزه بایستد و سخنرانی خود
را ادا کند (کمپنی پارامونت قصد دارد نام او را در شاخه
بهتریــن بازیگر نقش مکمل زن جا کند ،شــاید چندان
درست به نظر نرســد ولی این شیوه ســال قبل برای
آلیشــیا ویکاندر جواب داد؛ چرا امســال برای دیویس
جواب ندهد؟).
دیالوگهای فیلم به زیبایی نوشــته و پرداخته شده که
هم با شــرایط آن دوران همخوانی دارد هم با شــرایط
ذهنی شخصیتهای فیلم .به نظر من «مرگ فروشنده»
و «گلنگری گلن راس» بهترین مثالهایی هســتند که
میتوان نمایشــنامهی مرجع این اثر را با آنها مقایسه
کرد .واشــنگتن توانســته گرایشها ،اعتقادات و تنش
حاکم بر روابط شــخصیتهای فیلمــش را به خوبی به
تصویر بکشد.
شــاید «حصارها» همانند دیگر فیلمهای درام صادقانه
و مستقل که از ســر و صدای زیاد برای جلب تماشاگر
استفاده نمیکنند ،در یافتن مخاطب خود دچار مشکل
باشــد .اما این فیلم که از فیلمنامهای هوشــمندانه و
نقشآفرینیهایی قوی بهره میبرد ،شایســتگی آن را
دارد که توســط تمام کســانی که به بازیهای خوب و
تاثیرات احساســی آثار سینمایی اهمیت میدهند مورد
توجه قرار گیرد.

فیلم «سرنوشت خشــمگین ها» که ادامه ای بر سریع و
خشن ها خواهد بود به کارگردانی «اف گرای»  14آپریل
 2016اکران خواهد شد.
این فیلم در حال حاضر مراحــل پایانی پس از تولید را
پشت سر گذاشته و آماده نمایش شده است .این فیلم به
زودی در لندن افتتاح خواهد شد.
در نســخه جدید این فیلم ون دیزل ،دواین جانســون

(راک) ،جیسون اســتاتام ،کرت راسل و چارلیز ترون به
ایفای نقش خواهند پرداخت.
اسکات ایستوود پســر کلینت ایســتوود بازیگر نقش
اصلی این فیلم و جایگزین پل واکر بازیگر فقید سینمای
هالیوود خواهد بود.
سریع و خشن هشــت با نام اصلی «سرنوشت خشمگین
ها» ادامه ای بر فیلم های پر فروش و موفق سریع خشن

خواهد بود .نسخه هفتم این فیلم  5.1میلیارد دالر فروش
جهانی داشــت و انتظار می رود نسخه هشتم حدودا ً 7
میلیارد دالر بفروشد.
گفتنی اســت ون دیزل و دواین جانسون بازیگران این
فیلم در جدیدترین فهرســت منتشر شده از سوی مجله
فوربز جزو پردرآمد ترین بازیگــران مرد جهان معرفی
شده اند.

سرنوشت خشمگین ها
فیلمی اکشن ،هیجان انگیز و بفروش

ناپذیر می سازد و از سوی دیگر پیتر جکسون که خوب
می داند چگونه با فرانچیزهای پر طرفدار و کاراکترهای
آنان طرف شود ،امید دارد با پردازش صحیح و دقیق این
داســتان تازه چیزی را رو کند که اگر ارباب حلقه ها و
هابیت او هر کدام  ۳ورســیون داشتند ،این یکی از آن
حدود و ثغور هم فراتر برود.
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هـدف

 بازی با اعداد

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.
 7 کلمه :خوب
 14 کلمه :متوسط
 21 کلمه :عالی

آفتاب نشــینان ـ امواج ـ برادرخوانده ـ پیام ـ تعقیب ـ ثانی ـ چگونه ـ
جنایت ـ حلیمه ـ خالصه ـ دریغ ـ ذروی ـ رضوان ـ زلف ـ ژیان ـ سراج
ـ شــفافیت ـ صفدر ـ ضمیر ـ طنین ـ ظلمت ـ عجیب ـ غزال ـ فرشته ـ
قفسه ـ کاتب ـ گزمه ـ لحظه ـ مهران ـ نواسه ـ وقفه ـ هوا ـ یاور.
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پناه ـ پیونــد ـ نو ـ نوا ـ
دهان ـ نهاد ـ نی ـ نواده
ـ پند ـ پینه ـ پهن ـ ندا ـ
نادی ـ دین ـ داین ـ دنیا ـ
دنی ـ هند.
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میزان

حمل

در مورد پول با يك نفر اختالف داريد و مي خواهيد بدانيد چرا پولي
را كه به زحمت به دست آورده ايد به هدر مي دهد اما از طرف ديگر
آن ها پول خودشان را هم به هدر مي دهند .در هر صورت حل كردن
اين مشكل به خودتان بستگي دارد.

ثور

سعی کنید آرامش داشته باشید و در منزل عصبانی نشوید به زمان
نیاز دارید تا در مورد مســائل خصوصی خودتان فکر کنید .در هر
صورت هنوز ســوءتفاهم ها و کارهای نیمه تمامی دارید که باید در
تنهایی آنها را حل کنید و از بین ببرید.

جوزا

شايد خبر خوبي در رابطه با يك موضوع دفتري به دست آوريد كه
اخيرا ً شما را فوق العاده نگران كرده است .افرادي كه در مخارجشان
در خانه شريك هستند درآمد بيشــتري به دست مي آورند و اين
موضوع سبب خوشحالي آنها مي شود.

سرطان

می توانید با دوستان نزدیک تان معاشرت کنید ،مخصوص ًا زمانی که
کارتان تمام شده اســت و به خانه برمی گردید.این موضوع مطمئن ًا
برای تان مهم اســت اما دیگران برنامه های دیگری دارند.شما می
توانید به خانه بروید و استراحت کنید.

اسد

امروز روز شگفت انگیزی برای قدرت تصور شماست.چرا که تخیل
شما ،شما را به مســیرهای جذاب و جالب هدایت کرده و سفری
جذاب برای شما به ارمغان خواهد آورد.

عقرب

مروز می توانید موفقیت بیشتری به دســت آورید .البته باز هم
رقابت هایی پیشرو دارید و زندگی پر از حوادث است اما می توانید
استراحت کنید و کمی از وقت آزادتان لذت ببرید.

قوس

از قبل به مســايل فكر كردن يكي از مهارتهاي شماست و امروز
افكارتان به جاهاي دوردســت رفته .شايد به يك تعطيالت كه به
زودي فرا ميرسد فكر ميكنيد يا به دور هم جمع شدن با كسي
كه از يك مليت ديگر اســت فكر مي كنيد .اگر امشــب با كسي
بيرون مي رويد ســعي كنيد خيلي شب جالب و رؤيايي به وجود
آوريد.

جدی

اگر از خودتان بچه نداريد ،امروز مي توانيد فرزند كســي را از او
قرض كنيد .اگر مانند بچه ها رفتار كنيد بيش تر لذت خواهيد برد
تا اين كه مانند بزرگ تر ها باشيد .اگر عصبي و ناراحت هستيد به
جاي اينكه يك گوشه بنشينيد ،كمي ورزش كنيد.

دلو

امروز قدرت شما بدون حد و مرز است و شما پذيرنده سلسله افكار
متفاوتي خواهيد بود .همچنين امروز داراي مهارت خاص براي ايجاد
ارتباط با مردم اطراف خود مي باشيد ،پس در حال حاضر مي دانيد
كه آنها به چه فكر مي كنند ،حتي اگر به شــما راجع به آن چيزي
نگويند.

اگر در رابطه با مسایل مالی به شخصی مشکوک هستید و آنقدر ها
هم صادق نیست .بهترین کار این است که از حقیقت سر در آوردید.
با دقت فکر کنید و نقش خودتان را در تمام این موضوع بررسی کنید
شاید بهتر باشد به روی خودتان نیاورید .این کار برای این نیست که
کسی را مقصر کنید ،اما بیشتر به این خاطر است که جلوی ضررها را
بگیرید.

امروز بیش از اندازه فداکاری می کنید و به دیگران کمک میکنید.
حتی الزم نیست کسی از شــما بخواهد ،خودتان هر کاری از دست
تان برمی آید انجام دهید.

شما از بحث با شــریک زندگیتان ناچارا ً چیزی را میپذیرید .او
خوشحال است و باالخره شما تصمیم گرفتهاید که موضوع را باز
کنید.

سنبله
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گزارشی از جشنواره
فرهنگی هنری شبی
با بودا در بامیان
جعفر رحیمی

شــبی با بودا عنوان جشــنواره فرهنگی هنری است که مدت
پنج سال می شود هرسال توسط «گروه یاد آوران» به طور رضا
کارانه ،به کمک نهاد های دولتی و غیر دولتی ،به خاطر اعتراض به
تخریب تندیس بودا های بامیان و در عین حال تشویق به مرمت
و حفظ آثار باستانی ،در مقابل نتدیس تخریب شده بودای بامیان
به تاریخ 21حوت برابر با  11مارچ اســت که در بامیان برگزار می
گردد.
امســال هم «گروه یاد آوران» با همــکاری اداره محلی بامیان
ریاست اطالعات و فرهنگ ،سازمان علمی ،فرهنگی و آموزشی
ملل متحد(یونسکو) و ســاز مان حقوق بشر و دموکارسی ،به
مناسبت شانزدهمین سالگرد تخریب مجسمه های بودا پنجمین
جشنواره فرهنگی_هنری شــبی با بودا را بر گزار کردند.برنامه
های این جشنواره شامل گفتمان علمی با موضوع بودا ،سخنرانی،
نمایشگاه عکس ،نمایشگاه کتاب و شب شعر بود.
زهرا حســینی یکی از اعضای « گروه یاد آوران» در مورد هدف
برگزاری این جشنواره گفت« :هدف اساسی ما در قدم اول یادر
آوری روزهای تلخ ،یازدهم مارچ ســالروز تخریب بودای بامیان
است و دوم برنامه های ما بیشتر فرهنگی_هنری است و آگاهی
دهی است تا مردم ارج بگزارند به آثار باستانی و فرهنگی شان
هدف اساســی ما محاکمه عاملین تخریب بودای بامیان است.
در غیر آن صورت ممکن ما بازهم شــاهد تخریب آثار فرهنگی
در افغانستان باشیم مثل پالمیرا که در این اواخر توسط داعش
تخریب شد .ما میخواهم از تخریب آثار باستانی جلوگیری شود
نه اینکه بعد از اینکه تخریب شد محکوم کنیم»
وی افزود این برنامه در چهار کشور دنیا؛ ترکیه ،سویدن ،سویس
و ناروی همزمان با برنامه بامیان برگزار شده است.
در این برنامه آقای زهیر ،با اظهار تأسف نسبت به رویداد ناگوار
تخریت تندیس های بودا گفت :با تأسف چنین فجایع بشری و
فرهنگی به کرات اتفاق افتاده ولی ما از آن عبرت نگرفته ایم،.
به همین دلیل اگر ما از آن درس عبرت نگیریم محکوم به تکرار
آن هستیم.
والی بامیان میراث های فرهنگی را سند هویت و سند تاریحی
و تمدنی یک جامعه عنوان کردووالیت بامیان را یکی از والیات
خواند که بیشترین آثار و ساحات تاریخی را در خود جای داده
است که هرکدام روایتگر عظمت وشکوه تمدنی بامیان است .وی
افزود جنگ همچنان جنگ از مردم و داشته های مادی و معنوی
شان قربانی می گیرد.
استاد منیر استاد دانشگاه کابل با انتقاد از یونسکو گفت :جهان و
یونسکو توجه دقیق به دو باره سازی بودای بامیان نکرده است.
یونسکو جنایت را تعریف داد ولی در مورد دو باره سازی آن تعلل
ورزید این امر سبب خوشنودی دشمنان فرهنگ جهانی بود .اگر
بت های بامیان با قاطعیت توسط یونسکو پی گیری می شد حادثه
های دیگر رخ نمی داد .تراژیدی دیگر رخ نمیداد ،غم نامه سوریه
و عراق برای ما مضمون روز نمی شد .وی افزود ما در قرن بیست
و یک زندگی می کنیــم اطراف بند امیر و بودای بامیان باید باز
سازی الکترونکی شود ساالنه جش بزرگ در بامیان برگزار شود
تا ما بتوانیم پای سیاحین را به بامیان بکشانیم.
پنجمین جشنواره فرهنگی_ هنری شبی با بودا ،با برگزاری محفل
شب شعر در یکی از مغاره های کنار شهمامه به پایان رسید.

