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( Beauty and the Beastدیو و دلبر)
فیلمی افسانه ای ،بامزه و شاداب

پنگوئنهای «لوک ژاکه»
به دنیای سینما بازمیگردند

کارگردان Bill Condon :
نویســندگان Evan :
Spiliotopoulos
بازیگران Emma Watson, Dan Stevens, Luke :
Evans
خالصه داستان  :یک زن جادوگر یک شاهزاد ٔه جوان را
نفرین و او را تبدیل به یک دیو زشــت میکند و به وی
یک آینهٔ جادویی که او را از حوادث مطلع میکند و یک
گل رز میدهد که تا بیستویکمین سال تولدش شکوفه
میدهد .حال او باید …
پرنســسهای دیزنی ،دیگر منفعل و ناتوان وابســته به
شــاهزادههای جذاب ،همانند انیمیشنهای نخست این
کمپنی نیســتند! در واقع پس از پــری دریایی کوچولو
و دیو و دلبر تغییرات چشــمگیری در سیاســت دیزنی
کارتونی گرفتار در
دوشــیزگان
حاصل شد .آنها دیگر
ِ
ِ
چنگال غم نبودند .حتی بل کتاب میخواند!
شاید امروزه کنار آمدن با مفهومی چون پرنسس دیزنی
کمی سخت باشــد؛ آن هم پس از هشتاد سال که برای
اولین بار سفیدبرفی با هفت کوتوله آشنا شد و با بوسهی
یک شــاهزاده نجات پیدا کرد .فیلمهای انیمیشنی در
نخستین ســالهای خود (از ســیندرال گرفته تا زیبای
خفته) فوقالعاده دلربا و دلنشــین بودند ،اگرچه ممکن
است امروزه انگ نمایش ناتوانی و منفعلی شخصیتهای
زن مرکزی را به آنان بزنند .پیام انیمیشــنهای مذکور
غالبا این بود که خوشــبختی زن جوان در زندگی فقط
و فقط به حضور شــاهزادهای جذاب وابســته است .اما
پس از پری دریایی کوچولو محصول  1989و دیو و دلبر
اثر  ،1991پرنســسهای دیزنی وارد موج جدیدی شدند.
«آریل» و «بل» (دو کاراکتر محوری در دو فیلم مذکور)
شــاید همانند «گلوریا استینم» و «جرمن گریر» (دو تن
از فعاالن فمینیسم) ندای فمینیستی و دفاع از حقوق و
استقالل زنان سر ندهند ،اما قهرمانان جدید کمپنی عمو
والت(دیزنی) مســتقلتر از پیشینیان خود بودند .آنها
کارتونی گرفتار در چنگال غم نبودند.
دوشــیزگان
دیگر
ِ
ِ
حتی بل کتــاب میخواند! تغییراتی کــه در این قلمرو
جادویی در حال رخ دادن بود.
«بیل کاندن» کارگردان «دیو و دلبــر» با ژانر موزیکال
بیگانه نیســت ...محصول جدید دیزنی ،بامزه اســت،
شاداب و بانشاط اســت و برخی از ترانههای آن بارها و
بارها در ذهن تکرار میشــوند ،ولی من هنوز نمیتوانم
علت وجود آن را درک کنم!
طی چندســال اخیر ،کمپنی به شیوهی زیرکانهای سراغ
انیمیشــنهای کالســیک خود رفته و به نوبت آنها را
وارد دنیای واقعی میکند .بــه این دلیل از لفظ زیرکانه
اســتفاده کردم ،چون این محصوالت سینمایی به بدی و
نچسبی که شاید شما انتظار داشته باشید نیست .کتاب
جنگل ،اژدهای پیت و ســیندرال از این دست بودند که
تجربهی لذتبخشــی برای مخاطب رقم زدند و آمیزهای
از نوستالژی و نکات جدید را برای ما به ارمغان آوردند.
این محصوالت جدید گرچه در حالت کلی به نیاکان خود
وفادارند ،ولی تقلیــد صرف نبوده و نکات تازهای دارند.
ســیندرال اثر «کنت برانا» از «کیت بالنشــت» شریر،
طراحی لباس فانتزی «سندی پاول» و از قدرت داستانی
بالقــوهی خود ،بهره بــرد تا رنگ و بویی تــازه به این
افسانهی قدیمی ببخشد .اثر الیواکشن جدید دیزنی هم
Chbosky,

لوک ژاکه مستندساز فرانســوی که برای فیلم «رژه
پنگوئن ها» برنده اســکار شــده بود با فیلمی تازه
درباره زندگی این گونه جانوری به ســینما بازگشته
است.
به نقل از یورونیوز ،سال  ۲۰۰۶بود که مستندی درباره
پنگوئن های امپراتور و نبرد دشــوار آنها برای حفظ
جوجه هایشان پرده ســینماها را تسخیر کرد .حاال
بیش از یک دهه بعد ،لوک ژاکه مستندساز فرانسوی
که برای فیلم «رژه پنگوئن ها» برنده اســکار شــده
بود با فیلمــی تازه درباره زندگی این گونه جانوری به
سینما بازگشته است.
این فیلمساز که برای شرکت در نمایشگاه آنتارکتیکا
(قطب جنوب) به مــوزه کنفلوانس در لیون آمده بود
درباره انگیزه ســفرش به قطب جنوب و ساخت این
فیلم صحبت می کند .وی می گوید :در ســفر به قطب
جنوب که برای این موزه انجام شــد ،می خواســتم
جهان اقیانوس
زندگی پنگوئن هــا یعنی
نیمه پنهان
ِ
ِ
را ببینــم ،جهانی که نتوانســته بودیم در فیلم «رژه
پنگوئن ها» آن را تصویر کنیم و تجهیزات فیلمبرداری
قبلی ،یعنی دوربیــن  ۱۶میلیمتری هم خیلی ابتدایی
بود اما این بار با دوربیــن  ۴Kکار کردیم که تصاویر
حیرت انگیزی می گیرد .نکته دیگر اینکه این بار می
توانستم داستان را بهتر تعریف کنم.
نوآوری دیگر این فیلم نســبت به «رژه پنگوئن ها»
ِ

تصاویر زیرآب اســت .حال آنکه در فیلم پیشین یک
دوربین نصب شــده روی زمین ،فقط لحظاتی کوتاه از
تصاویر زیر آب را ضبط کرده بود.
کارگردان درباره این تصاویر می گوید :پنج نفر غ ّواص
داشــتیم که تا  ۷۰متری زیر آب می رفتند؛ کاری که
در جهان تک اســت .تا حاال کســی در آبهای قطب
جنوب به این عمق نرفته است .ما شگفتی پنگوئن ها
را در زیر آب کشــف کردیم .زیبایی این اعماق ،رنگ
ها و جانوران آن مطلقا شگفت انگیز بود.
ایــن فیلم بیش از هر چیز شــاهدی اســت بر لزوم
حفاظت از محیط زیســت؛ چراکه در قطب جنوب نیز
تأثیر گرمایش زمین آشکار است.
لوک ژاکــه تاکید میکند :پدیده ای عجیب اســت؛
ســطح یخ در قطب جنوب بیش از انتظار است .دلیل
علمی آن هم این اســت که آب شیرینی که از ذوب
شــدن یخهای قطبی ،در اثر گرمایــش زمین ،ایجاد
می شود زودتر از آب شــور دریا یخ می زند .بنابرین
پیوسته به مســاحت نواحی یخ زده در قطب جنوب
افزوده می شود( .کوه های یخی در قطب جنوب ذوب
می شوند و آب شیرین حاصل از آنها در اندک زمانی
دوباره پیرامون همان منطقه به شــکل مسطح یخ می
بندد .پدیده ای که در قطب شمال دیده نمی شود).
فیلم «امپراتــور» به تازگی راهی پرده ســینماهای
جهان شده است.

وب سایت  Imdbطی ســالیان گذشته تمامی فیلم
های بــه نمایش در آمــده در جهــان را به داوری
مخاطبان قرار داده و بر همین اساس بهترین و شاید
بهتر بگوییم محبوب ترین های ســینمای جهان در
طول تاریخ را رتبه بندی کرده است.
وب سایت  Imdbطی ســالیان گذشته تمامی فیلم
های بــه نمایش در آمــده در جهــان را به داوری
مخاطبان قرار داده و بر همین اساس بهترین و شاید
بهتر بگوییم محبوب ترین های ســینمای جهان در
طول تاریخ را رتبه بندی کرده است.
رفقای خوب به نویســندگی پایلگــی و کارگردانی
مارتین اسکورســیزی در فهرست محبوب ترین های
سینمای جهان رتبه شانزدهم را در اختیار دارند.
هنری هیل (لیوتا) نوجوانی اســت که در محله ای پر

از آدمهای خشن و ســنگدل بزرگ شده و بر همین
اساس دوســت دارد گانگستر شــود و این مسئله
برایش از رئیس جمهور شــدن هم مهم تر است .او
عاشــق ثروت ،قدرت و نفوذ گانگسترهاســت و از
طریق جیمی کانــوی (دنیرو) ،مردی که بزرگ ترین
ســرقت های نیویورک را طراحی مــی کند ،با تامی
دویتو (پشی) که گانگســتری ایتالیایی است ،آشنا
می شود.
آنها دوستان صمیمی و نزدیکی می شوند ولی ناگهان
درچنــان مخمصه ای می افتند کــه باید هرکاری از
دستشان بر می آید انجام دهند تا زنده بمانند.
این فیلم با وجود اســقبال فوق العاده در زمان خود
و رتبه مناســب خود در نظر مخاطبان تنها توانست
جایزه بازیگر نقش مکمل مرد را از آن خود کرد.

رابرت دنیرو ،رای لیوتا و جوی پسکی
رفقای خوب هالیوود
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ـ کان ـ کتان ـ تکه ـ مکان
ـ نمــک ـ کمان ـ ملک ـ
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آتشــگاه ـ احمقان ـ بتخانه ـ پرتو ـ تصویب ـ ثابت ـ جنسیت ـ چاره جو
ـ حیاتبخش ـ خاکســتری ـ دامنه ـ ذلــت ـ روحانیت ـ زنده دل ـ ژاله ـ
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فرهاد ـ قاره ـ کیسه ـ گیتار ـ لذت ـ مخروط ـ نهال ـ وجود ـ هجده ـ یاسا.
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2334

میتوانست این خصوصیات را حتی بیشتر داشته باشد.
فیلم «دیــو و دلبر» با کارگردانی «بیــل کاندن» که در
زمینهی ژانر موزیکال تجربیات فراوانی دارد (کارگردانی
دختران رویایی و نویســندگی فیلم شیکاگو)  ،چندان
نکتهی جدیدی نســبت به انیمیشن محصول سال 1991
ارائه نمیکند؛ خصوصا با در نظر گرفتن این مســئله که
تبدیل به اولین انیمیشنی شــد که برای اسکار بهترین
فیلم نامزد میشــود (این را هم بدانید که در آن روزها
فقط پنج اثر در این شــاخه نامزد میشدند!) .محصول
جدید دیزنی ،بامزه است ،شاداب و بانشاط است و برخی
از ترانههای آن بارها و بارها در ذهن تکرار میشــوند،
ولی من هنوز نمیتوانم علــت وجود آن را درک کنم! و
این که چرا حداقل فیلم بهتــری از آب درنیامده؟ «اما
واتسون» بدون شــک یکی از بهترین عناصر موجود در
فیلم اســت که در نقش بل بازی میکند؛ دختری زیبا و
اهل مطالعه که تخیالت و جاهطلبــی او فراتر از مکانی
چون روستای زادگاه کوچکش در فرانسه است .واتسون
با آن چشــمهای نافذ ،لبخند آسمانی و کک و مکهای
ناچیز اطراف بینیاش ،گویی زاده شــده تا قهرمانی از
دنیای دیزنی باشــد .معصومیت و هــوش ذاتی او کامال

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.
 5 کلمه :خوب
 10 کلمه :متوسط
 15 کلمه :عالی
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میزان

حمل

پول زيادي را براي خانه خرج ميكنيد .اگر حوصلهتان سر برود يكي
از نزديكان شما را شــاد ميكند .بهتر است از پولهايتان استفاده
كنيد و سرمايه گذاري كنيد.

ثور

اگر چه شخصی با شما کام ً
ال متفاوت به نظر می رسد ولی این بدان
معنا نیست که شما نتوانید در مواردی با آنها به توافق برسید پس
ســختی این که با آنها وارد بحث شوید را قبول کنید .این ممکن
است آغاز یک رابطه خوب باشد که شما چیزهایی زیادی را از هم
میآموزید.

عقرب

در حال حاضر مسایل مالیتان وضعیت ثابتی ندارد .باید به خودتان
فرصت بدهید تا از طریق سرمایه گذاری و وضعیت مالیتان را مجددا ً
درست کنید .اگر امشب پول خرج کنید ،مطمئن باشید که پشیمان
میشوید میتوانید بدون اینکه پول خرج کنید تفریح کنید.

امروز یکی از آن روز های است که باید قبل از حرف زدن حتم ًا فکر
کنید .مراقب باشید زیرا افرادی هستند که بدون فکر دهانشان را
باز میکنند .اما به خاطر این کار با آنها دعوا نکنید .اگر به آنها اجاز
به دهید حرفشان را بزنند احساس بهتری پیدا میکنید.

ديگران شــما را به خاطر چيزي كه هستيد تحسين ميكنند نه به
خاطر كســي كه سعي ميكنيد باشــيد .تنها راه يافتن خوشبختي
واقعي ،اين است كه با خودتان صادق باشيد و اجازه ندهيد ديگران
از شما سوء استفاده كنند .تا جايي كه ميتوانيد مسایل بيارزش را
از زندگيتان خارج كنيد.

ديگران را ببخشيد اگر فكر ميكنيد كه امروز شما روي اين سياره
زندگي نميكنيد ،چون كام ً
ال غــرق در كاري كه انجام ميدهيد
شــدهايد .هر آنچه الزمهاش فكر خالق تصميمگيري سريع است
شما را بسيار با نشاط ميكند و شما قادريد ساعتهاي طوالني و
خسته كنندهاي را كار كنيد بدون اينكه خم به ابرو بياوريد.

جوزا

سرطان

مشکلی که فکر میکردید ،از بین رفته است ،اکنون دوباره خودش
را نشان میدهد .شاید به این خاطر که نظرتان را به طور واضح بیان
نکردهاید .بنابراین بار دیگــر فرصت دارید تا آن را به خوبی عنوان
کنید.

اسد

امروز شما بسيار مشــتاقيد كه كمي تفريح كنيد ،چرا كه بازيگوش
شدهايد! شما ميخواهيد كه همبازي داشته باشيد كه به شما كمك
كند تا بتوانيد خودمانيتــر رفتار كنيد .امروز روز خوبي براي بودن
با بچه هاست .چرا كه روحيه باالي آنها به شما نيز سرايت ميكند.

سنبله

اگر رژیم غذایی گرفتهاید ،مراقب باشــید؛ زیرا درحال حاضر اراده
قوی ندارید .برای اینکه آرامش داشــته باشید به غذا رو میآورید.
باید کمی سخت گیری کنید.

قوس

جدی

امــروز يار جذاب خود را پيدا ميكنید .امروز جذب اين عشــق
ال متفاوت از هر روز مي باشد .شما ميدانيد
ميشــويد چون كام ً
كه قدرتمندترين قســمت عشق عقل اســت و جذب ايده هاي
آن ميشــويد .شايد اين فرد ،عشق زندگيتان نباشد ،اما زياد به
دوردستها و آينده فكر نكنيد.

دلو

امروز روز احساسات هیجان انگیز اســت و تمایل دارید در چنین
فعالیتهایی شرکت کنید .هر چیز کســالتآور و خسته کننده را
فراموش کنید .دوست دارید پر بگشایید و مکانهای جدید را کشف
کنید.

حوت

شــگفت زده نشوید اگر شما توجهات بســیاری را به جلب می
کنید گاهی تغییرات درونی از آن چه که فکر میکنیم بیشترند.
هنگامی که آینده را مجسم می کنید تابشی پر هیجان دارید.
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با کاراکترش همخوانــی دارد .به اینها زیبا خواندن هم
اضافه کنید .خوشــبختانه خــارج نمیخواند و صدایش
هماننــد قطعهی فوقالعادهی بل در آغــاز فیلم ،به دل
مینشیند.
«اما واتسون» با آن چشــمهای نافذ ،لبخند آسمانی و
کک و مکهای ناچیز اطراف بینیاش ،گویی زاده شــده
تــا قهرمانی از دنیای دیزنی باشــد .معصومیت و هوش
ذاتی او کامال با کاراکترش همخوانی دارد .به اینها زیبا
خواندن هم اضافه کنید .او بدون شــک یکی از بهترین
عناصر موجود در فیلم است.
شاید الاللند ســطح توقعات از ترانهها را باال برده باشد،
اما تعــدادی از ترانههای این اثر مثــل مهمان ما باش،
کمی نخنما به نظر میرســند .به نحوی که شــاید گمان
شود پنجاه ســال پیش سروده شــدهاند .کاش کاندن
کمی حوزهی اختیارات خود را گسترش میداد و به این
ترانهها جان میبخشید .داستان هم همانیست که اطالع
دارید؛ شاهزادهای خوشتیپ و جذاب به دلیل قضاوت از
روی ظاهر دیگران نفرین و به دیوی کریه تبدیل شــده.
او باید کســی را عاشق خود کند تا به «دن استیونز» در
سریال دانتون ابی تبدیل شــود .در عین حال ،بل که با
پدر بندزن خود (کوین کالین) زندگی میکند ،آرزوهای
بزرگی در ذهن دارد و نسبت به پیشنهاد « َگستان (لوک
ایوانز)» خوشتیپ و چانهمربعی بیاعتناســت« .جاش
َگد» هــم در نقش نوچهی همجنسگرای گســتان بازی
میکند (والت چه توضیحــی در این مورد دارد؟) .کاش
این موضــوع همانطور که فیلم تصــور میکند بامزه و
جالب بود!
ای کاش دیزنی هماننــد دنیای جادوییش« ،دیو و دلبر»
را کمی جادوییتر میســاخت .ترانههــای فیلم خوب
و شنیدنی هســتند ولی به ســطح باالیی از ماندگاری
نرسیدهاند« .دیو و دلبر» جدید زیباست ،اما نکته تازهای
نسبت به انیمیشن محصول سال  1991ندارد.
سرانجام بل در این قلعهی تسخیرشده ،زندانی میشود؛
قلعهای که به لطــف فناوری دیجیتالــی ،کاراکترهای
دوستداشــتنی دیزنی همچون ساعتی سختگیر به نام
«کاگز ُورث (یان مککلن)» و رفیق گرمابه و گلســتان
او ،شــمعدانی به نــام «لومیر (ایــوان مکگرگور)» را
بازگردانده .این اشیای به قول خودشان عقل کل ،بسیار
بهتر و متقاعدکنندهتر از دیو شــاخدار و شیرمانند فیلم
از آب درآمدهاند؛ هیوالیــی که هنگام رقصیدن یا حتی
حرکت کامال ساختگی به نظر میرسد.
تغییرات ایجاد شــده در کاراکترهای بــل و دیو خیلی
ســریع رخ میدهد؛ دیو از یک گروگانگیر سنگدل به
عشق کتاب تبدیل شده و بل هم خیلی زود از قالب
یک
ِ
یک زندانــی مضطرب درآمده و شــیفتهی گروگانگیر
خود میشود .قطعات موسیقی ساخته شده توسط «آلن
منکن» و «هاوارد اشــمن» برای انیمیشن ،در طول فیلم
در کنار قطعاتی که منکن و «تیم رایس» ســاختهاند به
گوش میرســد .گرچه ترانههای «دیو و دلبر» همچون
ســایر آثار موزیکال «کاندن» ،کارگــردان فیلم ،خوب
و شنیدنی هســتند ولی به ســطح باالیی از ماندگاری
نرســیدهاند .دیزنی عالوه بر آثار سینمایی و پارکهای
موجود در سراســر دنیا ،همواره در حال عرضهی جادو
به مخاطب اســت .ای کاش «دیو و دلبــر» جدید کمی
جادوییتر بود.

آنتونی هاپکینز مردی
برای تمام فصول سینما

آنتونی هاپکینز بازیگر برنده اســکار و یکــی از پرکارترین
بازیگران هالیوود  31دسامبرسال  1937در ولز به دنیا آمد و
هم اکنون بعد از گذشت  79سال از زندگی همچنان در فیلم
ها و سریال های مطرح جهان به ایفای نقش می پردازد.
وی فرزند یک خانواده کارگر بود .پس از پایان دوران خدمت
نظام در کالج هنرهای نمایشی کاردیف ثبت نام کرد و پس آن
تحصیالتش را در زمینه بازیگری در آکادمی سلطنتی هنرهای
نمایشی لندن ادامه داد.
آنتونی هاپکینز اولین بار در ســال  1964در لندن به صحنه
تئاتر وارد شد .در سال  1974برای بازی در نمایشی به آمریکا
رفت .او ده ســال در آمریکا ماند و در این دوران در فیلمهای
سینمایی و تلویزیونی فراوانی بازی کرد.
وی در ســال  1974برای نخستین بار در برادوی روی صحنه
رفت .در دومین فیلم بلند ســینمایی خود شیر در زمستان
در نقش ریچارد شــیر دل بازی کرد و در تلوزیون نیز فعالیت
داشت .برای بقایای روز و نیکسن کاندید دریافت اسکار بود و
قبلتر برای سکوت برهها همین جایزه را از آن خود کرده بود.
او که از تئاتر به ســینما آمده بود خیلی زود موقعیتش را به
عنوان یک بازیگر توانا تثبیت کــرد و در نقشهای متفاوت
از ریچارد شــیر دل گرفته تا لوید جرج و هانیبال؛ قاتل آدم
خوار ،کازیمودو ،آدولف هیتلر ،اسحاق رابین و نیکسن رئیس
جمهور آمریکا با موفقیت ظاهر شد.
الرنس اولیور که نخســتین بار در اتللو نقشی به او داده بود
آنچنان تحت تاثیر بازیاش قرارگرفته بود که به ســتایش او
پرداخــت .هاپکینز از تجارب تئاتری به عنوان زیر بنای بازی
خود در سینما و تلوزیون سود جســت و در نقش پی یر در
مجموعه تلوزیونی جنگ و صلح ( )1973بازی فوق العادهای
ارائه داد و بــه خاطر آن جایزه آکادمی ســینما و تلوزیون
انگلستان را دریافت کرد .
موفقیــت هاپکینز در آمریکا همراه بود با بازی به یاد ماندنی
او در محصول تلوزیونــی پرونده آدم ربایی لیندبرگ و ایفای
نقش ناخدا بالی در کشتی بونتی که تحسین مطبوعات را به
دنبال داشت .استخوان بندی محکم و ظاهر همچون بوکسور
او مناســب هم نقشهای تاریخی و هم معاصر است .حضور،
زمان سنجی و سبک هاپکینز روی پرده متمایز است.
وی توانســت لقب سر را نیز در انگلستان به دست آورد .این
بازیگر بریتانیایی برنده جایزه اسکار است و از  12آپریل سال
 2000شهروندی دوگانه بریتانیا و آمریکا را دارا است.
آنتونی هاپکینز در ســال  1992بخاطر بازی در نقش هانیبال
لکتر در فیلم سکوت برهها برنده جایزه اسکار شد.
وی در سال اخیر نه تنها فعالیت خود را کاهش نداده بلکه از
نظر بســیاری از منتقدین به باالترین درجه کیفی در عرصه
بازیگری خود رسیده است .هاپکینز سال  2016با سریال وست
ورلد نمایش خیره کننده ای از خود نشان داد و به عنوان یکی
از برترین چهره های تلویزیون امریکا شناخته شد.
هاپکینز سال آینده میالدی را نیز با سه فیلم آغاز خواهد کرد.
وی در سال  2017با نسخه جدید فیلم «ثور»« ،ترنسفورمرز»
و «رازهای اداری» به سینما باز می گردد.
از جمله فیلم هایی که هاپکینز در آنها به ایفای نقش پرداخته
می توان به «ســکوت بره ها»« ،ثور»« ،مرد فیلی»« ،اژدهای
سرخ»« ،هانیبال»« ،نوح»« ،قرمز» و «نقاب زورو» اشاره کرد.

