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هزارکشتییونانیبهسرزمینتروی

موضع «کریستوفر نوالن» و

«سوفیا کاپوال» علیه VOD؛ فلمها را

نقد و بررسی فلم ( Troyتروی)
کارگردان Wolfgang Petersen :

چه اشــکالی دارد اگر تروی برخــی از نکات مثبتش را
فدای موفقیت [تجاری] کند؟شما نمی توانید اثری عظیم
و تاریخی را با حضور عواملی که در راسشان «برد پیت»
با آن زره پر زرقو برقش در نقش آشیل است ،و مدام برای
بدست آوردن دل یک دختر در حال تکرار بازی «من از تو
جذاب ترم» است را خلق کنید.درست است ،این فلم از
افسانه های هومر اقتباس شده و یادآور اجرای شعر ایلیاد
در کالس ادبیات است.
اما تروی ،عالوه بر اینکه به شــدت سرگرم کننده است،
بهترین اقتباس از افسانههای هومر است.کارگردان این
فلم «وولفگانگ پترسن» ،افســانه ی تروی را زیر و رو
کرده و فلمی اکشن با بودجه ی ساخت  200میلیون دالری
ارائه داده است.او جلوه های کمپیوتری دیوانه واری ارائه
داده ،بطوریکه در صحنه های جنگ با در اختیار داشتن
هزار سرباز ،نبردی عظیم و پنجاه هزار نفری خلق کرده
است.
پسران ترویی شــاید صندل هایی شبیه به صندل های
زنانه به پا داشته باشــند ،اما می توانند شمشیر بدست
بگیرنــد و در موقعیت های بغرنــج خونریزی به راه بی
اندازند ،و البته آنقدر به فکر عیش نوش هستند که فلم
رتبه ی  Rرا دریافت کند.
فلم داستان پاریس ،شاهزاده ی جذاب تروی را روایت می
کند که همراه هلن ،همســر جذاب شاه یونانی منلیوس،
به تروی مــی گریزد.بعد از این واقعه شــاه و برادرش
آگاممنون ،به شکلی عظیم هزار کشتی را به سمت تروی
روانه می کنند (باز هم به شکل کمپیوتری).

صحنههای نبرد ،با وجود سربازهایی که به یکدیگر هجوم
می برند و اسلحه های ســنگین خود را به اهتزاز در می
آورند ،ابا تمام وجود به تصویر در می آیند.آیا شــما می
توانید در میان شــخصیت های فلم های تجاری کسی را
یپدا کنید که اهل عشق و عاشــقی نباشد؟اینجا هم به
همین منوال اســت.در ابتدا ،به نظر می آید که برد پیت
پاشنه آشیل شخصیت آشــیل است.بدون کاله خودش،
موهای پرپشــت و بلوندش نمایان مــی گردد ،بطوریکه
عم َ
ال موهایش به مخاطب می فهمانند« :سالم .من آشیل
دوستدار شــامپوی گارنیر فروکتیس هستم» .این ُم َب ِّلغ
شامپو َ
[آشــیل]  -از برهنگی هایش در هنگام آمیزش با
راهبه ای به نام بریسیس (با بازی جذاب رز بایرن) فاکتور
گیری شده است -یک انســان بسیار بیپروا به نظر می
آید.آشــیل ،مزدوری که توسط یونانی ها به جنگ آورده
شده ،توسط شیاطین تسخیر شده است.
فلمنامه ای که نوشــته ی «دیوید بنیوف» (نویسنده ی
«بیست و پنجمین ساعت») است ،او [آشیل] را در زمره
ی بزرگان قرار نمی دهند («برای ابدیت -تصاحبش کن
[منظور افتخار است] مال توست!») و همین امر سبب می
شود تا او راهی این ســفر شود.پیت برای هرچه طبیعی
تر کردن فلم ،بسیار هیکلی شــده است ،اما این تغییر
ظاهر پیت هم کمکی به بیشتر به چشم آمدنش در میان
بازیگران کاربلد اکثرا َ انگلیسی ،که «پیتر ا ُ تول» افسانه
ای نیز در نقش شــاه پرایم پادشــاه تروی نیز میانشان
حضور دارد نمی کند«.اورالندو بلوم» ،ریســک بجایی
کرده ،بازیگری که بواســطه ی نقشش در ارباب حلقه ها

در سینما ببینید نه از نتفلیکس!

با قدرت گرفتن شــبکه های آنالین مانند نتفلیکس و
آمازون و افزایش روزافزون محبوبیت  ،VODکریستوفر
نوالن و سوفیا کاپوال مخاطبان را ترغیب به تماشای فلم
هایشــان در سالن های ســینما کرده اند .دو سینماگر
سرشناش امریکایی که برای معرفی و عرضه جدیدترین
فلم هایشان در رویداد ســینمایی «سینماکان» حضور
پیدا کرده بودند ابراز امیدواری کردند که هواداران شان
این آثار را در ســالن های سینما تماشا کنند؛ جایی که
برای «تماشای فلمها» ساخته شده است.
در گردهمایــی ســاالنه ای که توســط انجمن ملی
ســینماداران امریکا برگزار می شود ،نوالن بخش هایی
از جدیدتریــن فلم خود درام جنگی «دانکرک» را برای
حاضران به نمایش گذاشــت .نوالن در توضیح ساخته
اخیر خود گفت« :این داســتانی اســت که مخاطب را
در موقعیتی پرتعلیق قرار می دهد و باعث می شــود
خودتان را همان جا احســاس کنیــد و تنها راه تجربه
چنین احساســی ،از طریق پخش فلم در ســالن های
سینما حاصل می شود».
به گزارش ورایتی ،نوالن در ادامه صحبت هایش تاکید
کرد« :من به پشــتوانه و با تکیه بر شما تمام تالشم را
برای عرضه فلم به بهترین شــیوه ممکن انجام خواهم
داد ».سوفیا کاپوال هم در تایید اظهارات نوالن در جریان
نمایش بخش هایی از بازســازی فلم کالسیک «فریب
خورده» گفت« :امیدوارم افراد این فلم را در سالن های
سینما تماشــا کنند ،جایی که برای فلم دیدن ساخته
شده است ».بازسازی ساخته  1971کلینت ایستوود ،این
بار با نقش آفرینی کالین فــرل و نیکول کیدمن مقابل
دوربین رفته است.
افزایش محبوبیــت – )VOD (Video on Demand
موضوع بسیاری از مناقشات صنعت سینما در سالهای

شناخته می شد اینجا به خوبی در نقش پاریس ،شاهزاده
ی جوان و نحیفی که عاشــق هلن (با بازی مدل آلمانی،
«دایان کروگر» که چهره ی زیبایی دارد اما بازیگر خوبی
نیست) است ظاهر شــده .یکی از صحنه های چشمگیر
فلم مربوط حماقت پاریس و نبرد تن به تن او با منالئوس
اختصاص دارد و پاریس ،برای در امان ماندن به پیش پای
برادرش هکتور (بــا بازی «اریک بانا») می خزد.عموم َا به
نقش شــاهزاده ی جوان {پاریس} خرده گرفته می شد،
اما بلوم با زیرکی تغییرات الزمه را به وجود آورده است.
بانا ،بازیگر استرالیایی که نمایش خوبی در فلم «ساطور/
 »Chopperداشت و در «هالک» چندان درخشان نبود،
اینجا بهترین و قوی ترین نقش آفرینی فلم را به ارمغان
آورده ،و هکتور را بدون اینکه خام نشــان دهد ،بسیار
پخته و خوب به نمایش درآورده است.
با مدت زمان دو ســاعت و چهل و سه دقیقه ،تروی می
توانســت فقط اتالف وقت کند.اما حتی وقتی پترســن
نبردهای اکشن فلم را به سومین بخش می رساند ،جایی
که آشــیل و هکتور در نبردی تن بــه تن و مرگبار صف
آرایی می کنند و یونانی ها در حال مخفی شدن در یک
اسب  38فوتی ترویی هستند -سربازان در نزدیکی دریا
در گردن و شکم این اسب چوبی قایم می شوند تا به شهر
نفوذ کنند -هیجان به هیچ وجه از بین نمی رود.تروی آن
توجهی که ســازندگان گالدیاتور به آن داشتند را ندارد،
اما این بدین معنی نیست که گالدیاتور که برنده ی اسکار
شد خیلی هوشــمندانه بود.در هرحال ،چه کسی از یک
تابستان پر از فلم بدش می آید؟

اخیر بوده است ،تا جایی که نتفلیکس و آمازون سرمایه
گذاری کالنی را به منظور تولید محصوالت خودشــان
تدارک دیده اند.
همزمان ،استودیوهای فاکس و یونیورسال مشغول ارایه
طرحی هســتند که بر مبنای آن ،تنها چند هفته بعد از
اکران عمومی فلم هایشان در سالن های سینما ،امکان
نمایش خانگی شــان را هم فراهم کننــد تا به افزایش
فروش تولیدات شان کمک شود.
از ســوی دیگر ،اظهارات نوالن درست لحظاتی بعد از
صحبت های ســو کرول رییس پخش و بازاریابی جهانی
کمپانی بــرادران وارنر و پخش کننده «دانکرک» مطرح
شــد که افزایش پخش خانگی فلم ها را فرصتی برای
صنعت ســینما خوانده بود .کرول گفته بود« :ســلیقه
مشتری در حال تغییر اســت و ما هم بر همین اساس
کسب و کارمان را تغییر می دهیم ».او اضافه کرد« :آنچه
مشتری هایمان ســعی دارند به ما بگویند این است که
آنها خواســتار حق انتخاب بیش تری درباره چکونگی
و محل تماشای فلم ها هســتند ».در واکنش مستقیم
بــه اظهارات کرول ،نوالن تاکید کــرد« :تنها جایی که
عالقمندم درباره اش صحبت شود ،نمایش در سالن های
سینماست».
درام جنگــی «دانکرک» از  21جوالی در ســینماهای
سراســر دنیا به نمایش در می آید .جدیدترین ساخته
نوالن با بازی تام هاردی ،کیلین مورفی ،مارک رایلنس
و کنت برانا در نقش سربازان ارتش انگلستان در جریان
تخلیه ساحل فرانسه در نخستین مراحل جنگ جهانی
دوم مقابل دوربین رفته است.
بازســازی «فریب خورده» نیز از  23جون در سینماها
بــه نمایش در می آید و احتمال دارد نخســتین بار در
جشنواره فلم کن اکران جهانی شود.

«دانکرک» به جشنواره کن امسال نخواهد رسید

کریستوفر نوالن ،فلمســاز نام آشنای سینمای جهان بر
پیشبینیها درباره حضورش در جشنواره کن خط بطالن
کشید.
کارگردان «شــوالیه تاریکی» اعالم کرد که قرار نیست
شاهد نمایش فلم «دونکرک» در جشنواره فلم کن باشیم.
او در این باره به آسوشیتدپرس گفت« :کار ساخت فلم تا
زمان برگزاری هفتادمین دوره جشنواره فلم کن به پایان

2863

نمیرسد».
جشــنواره فلم کن از 17می تا  ۲۸مــی برگزار خواهد
شد .فهرســت فلمهای انتخاب شــده برای حضور در
این جشــنواره روز  13اپریل منتشر میشود .بر اساس
پیشبینیهای انجام گرفته «دونکــرک» به کارگردانی
کریســتوفر نوالن یکی از فلمهای حاضر در هفتادمین
دوره جشنواره کن بود.
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آب ـ ابرک ـ بختیار ـ پیســه ـ تیشــه ـ ثریا ـ جهانی ـ چیده ـ حوزه ـ
خیره ـ دیندار ـ ذلیل ـ ریل ـ زیتون ـ ژورنال ـ سیما ـ شیلنگ ـ صیانت
ـ ضربه ـ طومار ـ ظرفیت ـ عودت ـ غوری ـ فیوز ـ قول ـ کدر ـ گونیا ـ
لوله ـ میمنت ـ نیم خیز ـ ویژه ـ هیچکس ـ یمن.

ش

جواب سودوکو شماره

جمــع ـ جماعت ـ معراج
ـ عجــب ـ برج ـ رجب ـ
جابر ـ جبــار ـ تجارب ـ
باج ـ عاج ـ جرم ـ ارج ـ
جبر ـ تاجر ـ اجر ـ جامع
ـ مجرب.

 جواب بازی با اعداد
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 بازی با کلمات

2558

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.
 12 کلمه :خوب
 16 کلمه :متوسط
 18 کلمه :عالی

جواب هدف

«دونکرک» داستان مشهور عقبنشینی و تخلیه نیروهای
متفقین در سال  ۱۹۴۰و در جریان جنگ جهانی را روایت
میکند .این فلم از تاریخ  21جوالی در آمریکای شمالی
اکران خواهد شد .در فلم تازه نوالن بازیگران سرشناسی
چون تام هــاردی ،کنت برانا ،کیلیــن مورفی و مارک
رایلنس در کنار هری اســتایلز خواننده سرشناس گروه
واندایرکشن نقشآفرینی میکنند.
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میزان

حمل

خیلی بیش از آنچه انتظار دارید را به دست خواهید آورد .راه های
بسیاری برای رسیدن شما به خواسته هایتان وجود دارند و اگر یکی
از آنها بســته بود می توانید بدون نگرانی و ناراحتی به سراغ بعدی
بروید و خیلی راحت به خواســته خود برســید .شما خیلی زود به
مقصد خواهید رسید.

ثور

امروز زیاد خودتــان را درگیر جنبه احساســی زندگی نکنید .به
خودتان سخت نگیرید و بگذارید زندگی در آرامش ادامه پیدا کند.
مهم این اســت که به حرکت کردن ادامه دهید ،حتی آب هم وقتی
در یک جا بماند می گندد و متأسفانه شما مدتی است که دچار این
حالت سکون و رکود شده اید.

جوزا

ســعی کنید جنب و جوش دیوانه واری که در اطراف خود می بینید
شما را تحت تأثیر قرار ندهد .اتفاقات و مسائل غیر منتظره از هر سو
دور و برتان را فرا گرفته اند و شــاید اولین واکنش شما عصبانی و
هیجان زده شدن باشد.

سرطان

وقت آن فرا رسیده است که هیجان بیشتری را وارد زندگی خودتان
بکنید .شاید بتوانید با تماس گرفتن با یکی از دوستان قدیمی خود و
یا بازگشت به عشقی که مدت ها پیش مجبور به ترک او شده بودید
شور و هیجان درون خود را دوباره زنده کنید.

اسد

اگر احتياج به كمك يك فرد با تجربه داريد اكنون زماني اســت
كه بايد تقاضا كنيد .شــخصي كه اخيرا ً نزديك شدن به او برايتان
مشــكل بود اكنون به راحتي تجربه هايــش را در اختيارتان مي
گذارد .بعضي از ايده هايتان قديمي هستند .اما مي توانند به شما
در رسيدن به موفقيت كمك كنند.

عقرب

اگر در محل کارتان زیاد کار کرده اید اص ً
ال دوست ندارید در خانه
بحثی پیش بیاید .نشان می دهد که همسرتان همه موانع را بر می
دارد تا روزهای هفته خوبی داشته باشید.

قوس

امروز مسائل داخلي به شما اجازه نمي دهد كه مانند هميشه عالي
بدرخشيد ،پس ،فرصت خوبي است كه وقتتان را با همسايگان و
افراد نزديك بگذرانيد .هم چنين توانايي اين كه سخناني شيرين
و زيبا به زبان بياوريد خواهيد داشت كه اتفاق ًا خيلي راحت به زبان
شما جاري خواهند شد.

جدی

می توانید در چنــد هفته آینده با اعتماد بــه جلو نگاه کرده و
خواستار چیزهایی زیادی باشید نه تنها از دوستان و افراد فامیل
بلکه از کسی که فکر نمی کنید شما باعث شده اید دوباره دنیایش
زیبا شود.همه چیز شما را در این زمان شگفت زده خواهد ساخت.

دلو

به خاطر سالمتي و مسئوليتي كه داريد مي توانيد به شدت كار كنيد.
البته فكر نكنيد ديگران بايد شــما را حمايت كنند زيرا آن ها نيز
افكار و كارهاي خودشان را دارند.

ديگر جاي نگراني نيســت .مخالفت ،با ديگران به جائي نخواهد
رسيد و شما از ديپلماسي براي اين كه دوستي ديگران را داشته
باشيد استفاده مي كنيد .در ضمن امكان دارد كه بطرف انجام كار
خالقي روي آوريد چون پر از الهام هستيد.

اگر خالق هستید ســعی کنید در چند هفته آینده از آن استفاده
کنید و قدرش را بدانید.این کار به شما احساس خوبی می دهد.فکر
مــی کنم زمانی که به خانه می روید حرف های زیادی برای گفتن به
همسرتان دارید .به او هم اجازه بدهید حرف بزند.

مسائل پولی مقداری توجه می خواهند .برای یک فرصت عالی که
مقداری پول نقد اضافی درست می کند .گوش به زنگ باشید هر
آن چه را که در اولین نگاه ممکن است جالب به نظر برسد مجددا ً
نگاه کن در بررسی بیشتر ممکن است شایسته باشد.

سنبله

حوت
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گلدن گلوب زمانبندی
برنامههایش را اعالم کرد
برپایی در  ۷جنوری

گلدن گلوب فهرســت کامل و زمانبندی مسیری که در سال
 ۲۰۱۷-۱۸برای رسیدن به مراسم  ۲۰۱۸طی خواهد شد ،اعالم
کرد .انجمن رسانههای خارجی هالیوود که پیشتر اعالم کرده
بود هفتاد و پنجمیــن دوره گلدن گلوب در تاریخ  ۷جنوری
 ۲۰۱۸۸برگزار میشود ،فهرست برنامههایش تا رسیدن به این
تاریخ را اعالم کرد.
گلدن گلوب اعالم کرد اســامی نامزدها را  ۱۱دســمبر اعالم
میکند و آخرین تاریخ برای شرکت کنندگان در دو بخش فلم
و تلویزیون  ۳۱اکتبر خواهد بود.
ســوم جنوری زمان نهایی برای دریافت آرای داوران تعیین
شده است.
فهرست کامل این روند چنین اعالم شده است:
 ۱۰جوالی  :۲۰۱۷وب سایت ثبت نام برای ورود به رقابت گلدن
گلوب  ۲۰۱۸شروع به کار می کند
 ۳۱اکتبر  :۲۰۱۷آخرین فرصت برای ثبت نام در رقابت گلدن
گلوب ۲۰۱۸
 ۲۴نوامبر  :۲۰۱۷زمان نهایی برای ارجاع اســامی برای رای
دادن به اعضای گلدن گلوب
 ۴دسمبر  :۲۰۱۷زمان نهایی برای اکران فلمهای شرکت کرده
در این رقابت
 ۶دسمبر  :۲۰۱۷زمان برگزاری کنفرانسهای مطبوعاتی
 ۷دسمبر :آخرین مهلت برای ارسال اسامی نامزدها از سوی
اعضا
 ۱۱دسمبر  :۲۰۱۷اعالم اسامی نامزدهای هفتادو پنجمین دوره
گلدن گلوب
 ۳جنوری  :۲۰۱۸آخرین مهلت برای ارسال اسامی برندگان از
سوی اعضای گلدن گلوب
 ۷جنوری  :۲۰۱۸زمان برگزاری مراسم هفتاد و پنجمین دوره
گلدن گلوب

کپی جدید دیکاپریو
پسر بازیگر مشهور است

در حالی که رســانهها عالقهزیادی به پیدا کردن چهرههای
شبیه لئوناردو دی کاپریو دارند ،کپی جدید وی کسی نیست
جز پسر یکی از چهرههای مشهور هالیوود.
چهره جدیدی که شــبیه دی کاپریو است اسمش «ری» و نام
خانوادگیاش نیکلسون است .پدر این مرد جوان کسی نیست
جز جک نیکلسون .گفته شده این امر بار دیگر تایید میکند
آنهایی که مدتها اعتقاد داشــتند دی کاپریو شــبیه جک
نیکلسون است ،اشــتباه نمیکردند .گفته میشود چشمهای
آبی ،ترکیب صورت و فرم موی «ری» بسیار شبیه دی کاپریو
است .سال پیش رســانههای اجتماعی یک چهره کارشناس
تلویزیون روســیه به نام رومن بورتسف را مشابه دی کاپریو
دیده بودند .او حتی ریش گذاشــت تا کامال شبیه بازیگر ۴۲
ساله شود و توانست وارد فلمهای تبلیغاتی روسی شود.
در جریان بازیهای المپیک  ۲۰۱۶ریو نیز مردم شباهت زیادی
بین بردی الیسون تیرانداز آمریکایی با دی کاپریو پیدا کردند.
اما جایزه بیشــترین کسی که شبیه دی کاپریو بوده به کنراد
آنورد مدل ســویدنی میرسد که بسیار شبیه جوانیهای دی
کاپریو است .در هر حال منتقدان این جستجوها میگویند
در شرایطی که آیفون تقلبی ،بیام و تقلبی و خیلی چیزهای
تقلبی دیگر وجود دارد ،میتوان انتظار داشت که لئوی تقلبی
هم وجود داشته باشد ،اما ارزش آنها هرگز با نمونه اصل برابر
نخواهد بود.

