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باقر صحرارودی نوروز سال  1390در مجموعه تلویزیونی «را ه دور» که به کارگردانی سعید آقاخانی و به مناسبت عید نوروز همان سال از شبکه سه پخش شد ،بازی کرد .داستان
این مجموعه تلویزیونی از این قرار است« :مسعود (مهران غفوریان) همراه همسر و خواهر مجردش (مرجانهگلچین) در خانهای اجارهای زندگی میکند .مشکالت مالی مسعود
ناشی از ماجرای یک کالهبرداری او را به مخمص ه میاندازد و فرار از این مخمصه  15قسمت مجموعه سریال «راهدور» را شکل میدهد...

فیلم روز

«تبدیل شوندگان :عصر انهدام» برای نخستین بار
در امسال ،رکورد فروش در یک هفته را شکست

یکهفته؛
 100میلیوندالر

«تبدیــل شــوندگان :عصــر انهــدام» در صدر هیوال را به دلیل استقبال بینظیر از آن ،به فیلم
پرفروشترین فیلمهای هفته قــرار گرفت.این دادهاند .پس از آن بزرگتریــن میزان فروش در
فیلم با فروشی معادل  100میلیون دالر درایاالت هنگ کنگ 8/4میلیون دالر بوده که در تاریخاین
متحده و نزدیک به  300میلیون دالر در سراسر کشور بیسابقه بوده است ،همچنین تایوان با 3/8
دنیا ،رکوردهای فروش ،طی ماههای گذشته را و استرالیا با  10میلیون دالر بیشترین فروشها را
شکســت .معاون جدول فروش هفته گفت« :از در شرق داشتهاند.
سراسر جهان ،خبرها حاکی از آن است کهاین فیلم اما خبرهای اصلی مربوط به چین است .جایی که
با فروشی استثنایی در همین هفته اول توانسته پارامونت و تهیه کنندگان فیلم ،امید بسیاری برای
است به وعدههای خود جامه عمل بپوشاند واین فروش باالی آن ،به دلیل جمعیت زیاد چین دارند.
گام بلندی است برای رسیدن به یک میلیارد فروش پارامونت قصد دارد ســعی کند تا فیلم در سراسر
طی روزهایی که از اکران آن باقی مانده است» .این چین به نمایش درآید تا میزان بیشتری از مردم
در حالی است که ،بر اساس گزارشهای شرکت این کشور بتوانند به آن دسترسی داشته باشند .تا
پارامونت ،بودجهای که صرفاین فیلم شد 210 ،کنون  90میلیون دالر فقط در چین فروخته شده
میلیون دالر بــود و در همین هفتــه اول حدودا ً است .فقط در یکی از بهترین مکانهای سینمایی
چین ،فیلم ده میلیون فروخته اســت که تقریباً
دوبرابر آن را به دست آورده است.
معاون پارامونت پیکچرز ،رابمور میگوید« :همه دوبرابر فیلم پرفروش قبلی ،یعنی «هابیت» بوده
عناصر در کنار هم قرار گرفتند تا همه چیز عالی است .این آمار دراین منطقه شگفتانگیز است.
پیش برود .مارک والبرگ رهبــری این کار را به تاکنون هیچ فیلمینتوانسته بود چنین فروشی را
عهده گرفت و مایکل بیبــا همکاری خود جانی نصیب خود کند .این نشان از پردازش خوب فیلم
و عامهپسند بودن آن دارد.
دوباره به گروه اعطا کرد» .
فیلم ،تقریباً در بیش از  4233مکان به نمایش در نتایج فیلم واقعاً شاخص است زیرا با وجوداینکه
آمده است که بیشتر آنها از سینماهای درجه یک زمان آن بیش از ســه ســاعت اســت ،استقبال
برخوردار بودهاند .فقط در روز جمعه 41 ،میلیون بسیار خوبیاز آن گردیده است .اما علیرغم این
دالر و در روز پنجشنبه  32میلیون دالر فروخته اقبال عمومینظر منتقدان نســبت به فیلم زیاد
اســت که برای دو روز 73 ،میلیــون دالر آماری جالب نبوده اســت و آنها فیلمی را در سطحی
فوق العاده است .در آن سوی آبها ،در  37بازار نمیدانند که شایسته اینقدر توجه باشد .اما در
فروش بینالمللــی3/201 ،میلیون دالر فروش یک نظرســنجی از بینندگان ،که 60درصد آنان
داشته است ،که بیشــترین فروشها در روسیه مرد بودهاند ،عکس نظر منتقدان به دســت آمده
و کره جنوبیبوده است .در بســیاری جاها لقب است و آنان به فیلم ،درجه  Aرا اعطا کردهاند .بااین
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قصرهایآسمان؛فیلمیعلمی
درباره مخترع سیستم رادار

اوصاف دستاندرکاران فیلم پیشبینی کردهاند
که فیلم طی روزهای آتی نیز ســیر سعودی خود
را ادامه خواهد داد.
راب مور میگوید« :شانســی که البته ما خواهیم
آورداین است که فیلم در تعطیالت چهارم جوالی
هم به نمایش درخواهد آمد و میتوانیم شــاهد
حضور خانوادهها ،مردان ،زنان و کودکانی باشیم
که به دیــدناین فیلم میآیند .مــا ده یازده روز
خوبیپیشرو داریم» .
با وجوداینکه در روزهای جامجهانی فوتبال هم
به سر میبریم ،این رکورد برای تبدیل شوندگان
واقعاً میتواند خاطرهانگیز باشد ،زیرا مردم بسیاری
ترجیح میدهند فوتبال تماشا کنند .اما بازهم با
وجو د این میبینیم که استقبال بینظیری از فیلم
شده است .منتقدان بسیاری از روزنامهها ،شبکهها
و سایتهای مختلف ،نســبت به فیلم اظهارنظر
کردهاند که تعدادی از آنها را در زیر میآوریم:
آلونسو دورالده از  :The Wrapعصر انهدام فیلمی
بسیار طوالنی است و گمان نمیکنم زمان آنقدر
بیارزش باشد که  165دقیقه را برای دیدن چنین
ی هدر داد .اگرچه فیلم فروش خوبیداشته
فیلم 
است اما مدت زمان طوالنی آن یکی از نقاط ضعف
فیلم است.
سورناندرسون از  :Seattle Timesالو پلیس؟
من میخوام یــه حمله رو گزارش بــدم- .کجا؟
مگاگیگاگراندپلکس ،واینکه هنــوز ادامه داره.
سریع خودتون رو برســونید! من همه زندگیم رو
برداشــتم و فرار کردم- .جانی؟ مایــکل بی .اون
من رو به شدت به وحشــتانداخت .اسلحهاش؟

«تبدیل شوندگان :عصر انهدام».
دیو وایت از :Movies. comمن به تمام کلماتی
که از دهان مردم وقتی که فیلم را در سینما تماشا
میکردند ،توجه کــردم .تحســینهای مردم
شنیدنی بود .میشد از حرکات لب آنها تشخیص
داد که دارند تحســین میکنند یــا از فیلم زده
شدهاند ،و همه عالقهمند نشان میدادند.
جیمــز براردینلــی از  :Reelviewsمایکل بی
همیشه میگفت دوســت دارد بهترینها را رقم
بزند .خب اگراین میل و اشتیاق او در زندگی بوده،
توانسته با فیلم جدیدش« ،تبدیل شوندگان :عصر
انهدام» بهاین آرزویش دست یابد .این فیلم از آن
دسته از فیلمهاست که هرکسی باید دیدن آن را
تجربه کند ،در هرجایی که هست .همه بازیگران،
داســتان ،طراحان و تهیه کنندگان کنار هم قرار
گرفتهاند که سه ساعت فیلم را بسازند ،سه ساعتی
که قسمتی از زندگی شما را میسازد.
اســکات بولــز از  :USA Todayوالبــرگ حاال
بعد از مدتها که از لمس انســان ناامید گشته،
تالش میکند تا محبت و انســانیت را در رباتها
و قرارگرفتن آنها به جای انسانها و تبدیل شدن
به یکدیگر ،پیدا کند .اما به نظر میرسد راه اغراق
را پیموده است .راهی که سه ساعت در یک فیلم
به طول انجامیده است .سه ساعتی که با تماشای
آن بیننده سه ساعت از عمر خود را که دیگر هرگز
برنخواهدگشت ،از دست میدهد.
دیوید هیلتبرند از :Philadelphia Inquirer
عصر انهدام میتواند حامل یک هشدار جدید باشد.
هشدار برای انهدامیواقعی و نه در دنیای رباتها

که در دنیای انسانها .هشداری از نوعایجاد صدا،
حرکت و ویرانی.
دوین فاراچــی از  :Badass Digestنشســتن
به پای فیلم عصر انهدام همانند نشســتن به پای
تماشای مرگ روح انســانی است .این یک تجربه
ن این خشونت
خردکننده و بیرحمانه است .در میا 
و خشکی ،صحنههای اکشــن تکراری و خسته
کننده هم وجود دارند ،سکانسهایی که بیننده
را دچار سستی و بیاشتیاق میکند .در کل فیلم
اساساً یک فاجعه اعیانی است و این فاجعه نزدیک
به سه ساعت ادامه مییابد.
قسمت جدید تبدیل شوندگان ،پنج سال بعد از
آخرین آنها ساخته شده است .اکنون شیا لبوف
رفته و به جای او مارک والبرگ قرار گرفته که نقش
یک مخترع آماتور به نام کید یگر را بازی میکند،
مردی که یک نبرد نافرجام و بیهــوده را با دامن
دختر خود تسا انجام میدهد اما کسی نیست به
آن دختر بگوید با این دامن جیق و سفید نباید در
مزرعه پیاده روی کند .از همین جاست که داستان
در ادامه ســریهای قبل تبدیل شوندگان ،با یک
جرقه سفید آغاز میشود .یکی از نکات جالب سری
ن این است که هر قسمت آن ادامه
تبدبل شوندگا 
قسمت قبلی است و بیننده وقتی هر چهار فیلم را
میبیند مثلاین است که دارد یک سریال طوالنی
را تماشا میکند .نکته منفی آن را هم که منتقدان
روزنامهها و ســایتهای مختلف گفتند و چیزی
که بیشتر از همه جلب توجه میکند و نقدها را بر
میانگیزد ،طوالنی بودن فیلم است که دو ساعت و
چهل و چنج دقیقه به طول میانجامد.

در این فیلم ادیایزارد نقش رابرت واتســون وات ،شخصیت
اصلی در توسعه سیستم حفاظتی رادار ،را بازی میکند.
این روزها ساخت زندگینامه دانشمندان رونق گرفته است؛
پس ازاینکه شبکه بیبیسی زندگینامه استفنهاوکینگ
و آلن تیورینگ را با بازی بندیکــت چامبرباچ و ادی ردمین
ساخت ،اکنون در امیتلویزیونی درباره رابرت واتسون وات،
مهندس اسکاتلندی ،کسی که با اختراع و توسعه سیستمهای
رادار به نیروی هوایی در جنگ جهانی دوم کمک کرد ،ساخته
شده است .این درام نقشی عالی را در اختیار ادیایزارد قرار
داده تا درآن به هنرنمایی بپردازد و هوش و استعداد خود را در
نقش یک انسان بااستعداد به معرض نمایش بگذارد.
داستان در فضایی میهنپرســتانه شکل گرفته است .بخش
آغازین فیلم با نشــان دادن تجهیزات متفقین برای شروع
مبارزه با نیروهای آلمان نازی بــه نمایش در میآید .حضور
واتسون وات با یک پیشنهاد جدید اعالم میگردد .پیشنهاد او
مربوط به یک سیستم هشدار است که بر اساس امواج رادیویی
کار میکند .بنابراین وی به کار گماشته میشود و شروع به
پیشبرد طرح خود میکند .تصویری که از او در فیلم به نمایش
در میآید ،تصویری فوقالعاده اثرگذار و پیشــرو در کارهای
تکنولوژیکی است .او تیم خود را با دقت تمام انتخاب میکند
و با نظم و پشتکاری مثال زدنی همه امورات را در یک مسیر
درست قرار میدهد .تیمیکه واتسون انتخاب میکند تماماً
بریتانیایی هستند و فیلم سعی میکنداین موضوع را با مبالغه
تبدیل به یک پان بریتیش کند و وطنپرستی بریتانیایی را به
اوج خود برساند.
ی معمول اســت ،معادالتی با
چنانچه در تمام فیلمهای علم 
خطوط ناخوانا و پیچ در پیچ بر روی تخته سیاه نوشته شده
که کلمات کلیدی آنها «برد و محدوده»« ،میزان ارتباطات»
و ...است .ایزارد ه م این صحنهها را در جاهایی که نظریه خود
را توضیح میدهد و تمرینهای رادار را حل میکند ،با همان
خط خرچنگ قورباغهای تکرار میکند .او تمام مراحل را به
ی این کار اســتخدام
همکاران خود که آنها را مخصوصاً برا 
کرده است ،شرح میدهد و سپس همینها را برای سران کشور
تشریح میکند تا آنها ا ز این فناوری در جنگ کمک بگیرند.
واتسون وات به هماناندازه که روی پروژه خود کار میکند و از
نظر ملی اهمیت دارد ،باید به خانواده و همسر خود ،مارگارت
نیز-که نقشش توسط الرا فریزر بازی میشود -توجه کند و
روابطی را که به هم زدهاند ،دوباره برقرار کند .از سوی دیگر
مشــکالت و منازعات در درون خود گروه واتسون نیز وجود
دارد و اعضای تیم در فضایی رقابتی قرار گرفتهاند که به هیچ
وجه به سود کار واتسون نیست .بنابراین واتسون باید در چند
جبهه مدیریت خود را اعمال کند ،واین ارزش کار او را باالتر
هم میبرد .کارگردان فیلم ،گیلیس مک کینون اســت که
ی به نام «صورتهای
احتماالً بیشترین شهرتش به خاطر درام 
کوچک و نوزایی» است که در اواسط دهه  1990آن را ساخت.

 5فیلمیکهواکنشهای بی 
نالمللی را
برانگیختند

ً
به بهانه آخرین فیلم
ی که اخیرا اکران شــد و واکنشهای رهبران کره شمالی را
برانگیخت ،تصمیم
بر
آن
شد تا فهرستی از فیلمهای جنجال برانگیزی را که موجب
بازخوردهای گ
وناگون
نسبت
به
آ
نها شد در زیر بیاوریم .فیلم اخیر« ،مصاحبه»،
کمدی جدید
جیمز
فرانکو
و
ســت
ً
روجن بود که اخیرا سر و صداهایی را به وجود
آورد .این
فیلم
در
مورد
دو
خ
برنگار
است
که
توس

ط ایاالت متحده مأمور میشوند تا
به کره
شمالی
سفر
کنند
و
کیم
جانگ
اون،
رهبر
این
کشور را ترور کنند .فیلم باعث
خود
شد تا کیم جانگ
اون نسبت بهاین فیلم واکنش نشان دهد .د ر اینجا  5فیلمی
را که باعث شد انت
قادات نسبت به آنها باال بگیرد و حتی در برخی کشورها ممنوع
شود ،مشاهده میکنید.

آزادی را فریاد کن()1987

فیلم 
ی که در سال
 1988برای سه جایزه اسکار نامزد شد ،به روابط یک روزنامهنگار
به نام
دونالد
وودز
(کوین
کالین)
و
فعال
سیاسی استیو بیکو(دنزل واشنگتن) ،در
طول
دوره
آ
پارتاید
در
اف
ریقای
جن
وبــی
در
اواخر
دهه  1970میپردازد .همانگونه
که
انتظار
آن
م
ی
رفت،
م
قامات
رسم
ی

اف
ریقای
جنوب
ی

روی خوشی به فیلم نشان
ن
دادند،
زیرا
فیلم به
طور واضح به تبعیض آشکار ،فساد سیاسی و خشونت نژادی در
آن
کشور
م
ی
پر
داخت .هرچند در ابتدا با سانسور بسیار اجازه پخش فیلم داده شد،
اما پس ازاندکی فیلم
ممنوع شد و مقامات افریقای جنوبیمعترض شده بودند که
فیلم وجهه مردمی
نظام
آنان
را
خراب کرده است.

کوتاه از چهار گوش ه دنیا

وونگ کاروای ،این بار فیلمیعاشقانه میسازد
وونــگ کاروای کارگــردان معــروف چینی که
چهار بار نامزد نخل طالی کن شده است ،پس
از ساخت فیلم رزمی«اســتاد بزرگ» ،قصد
ساختن فیلمیعاشقانه را دارد .این فیلم که
با نام «ناخدا» ســاخته خواهد شــد براساس
داســتان کوتاهــی از ژانگ ژیاژا اســت .وی
تاکنون چهاربــار نامزد نخل طال شــده که یک
ب این جایزه
بار در سال  1997موفق به کس 
گردیده است .از مشــهورترین فیلمهای او
میتوان به «در حال و هوای عشق»،»2046« ،
«شــادی با هم بودن» که به خاطر همین فیلم
نخل طــا را بــرد ،و «شــبهای آوارگی من»
اشاره کرد.

جرج کلونی وارد عرصه سیاست میشود
پــس ا ز اینکــه مدتــی پیــش اخبــاری مبنی بر
اینکه جرج کلونی ،ســتاره مشهورهالیوود قصد
سیاستورزیدارد،منتشرشد،اکنونرسانههااز
قطعی شدن شرکت او در انتخابات آتی فرمانداری
ایالت کالیفرنیا خبر دادهاند .این انتخابات که در
ســال  2018برگزار خواهد شــد ،جرج کلونی را
نیز به خود خواهد دید .اگــر وی دراین انتخابات
پیروز شود سومین بازیگری است که از سینما به
سیاســت گام میگذارد .دو نفر پیشین« ،رونالد
ریگان» و «آرنولد شوارتزنگر»هســتند .کلونی
از لحاظ گرایش سیاســی دموکرات است و گفته
میشود اوباما در ترغیب او به حضور در سیاست
نقش اصلی را دارد.

فیلــم کازویوشــی کوماکیــری جایــزه بزرگ
جشنوارهفیلممسکورابرد
کوماکیری نخســتین ژاپنی اســت که پس
از  15ســال موفق میشــود در جشنواره
بینالمللی فیلم مســکو جایزه ببرد .فیلم
«مرد من» ساختهای کارگردان ژاپنی ،روز
شنبه جایزه بهترین فیلماین جشنواره را
به خود اختصــاص داد .همچنین تادانوبو
آســانو بازیگر نقــش اول همیــن فیلم به
دلیل بازی در نقش مردی که با دختر خود
زندگی زیبایی رقم میزند ،جایزه بهترین
بازیگر نقش اول مرد را از این جشــنواره
دریافت کرد .این فیلم بر اساس رمانی به
همین نام نوشته کازوکی ساکورابا ساخته
شده است.

تام هنکس در فیلمیدرباره جنــگ جهانی دوم
بازیمیکند
«ایتاکا» فیلمی به کارگردانی مگ رایان است
که بر اســاس رمانی به نام «کمدی انســانی»
نوشته ویلیام ساروبان در سال  ،1943ساخته
خواهد شد.
مگ رایــان و تام هنکــس پیــش ازاین نیز
بــا هــم همــکاری داشــتهاند؛ از جملــه در
فیلمهــای« :بیخوابیدر ســیاتل» و «جو در
برابــر کوه آتشفشــان» ،بــااین تفــاوت که
مگ رایــان در آنها فقط بازیگــر بود ،اما در
این فیلم نخســتین فیلم خود را کارگردانی
خواهد کرد .فیلم قرار است از ماهآینده در
ویرجینیا آغاز به فیلمبرداری کند.

گهواره زندگی :مهاجم آرامگاه الرا کرافت

این فیلم که آنجلینا
جولی در آن ایفای نقش میکرد ،توسط مقامات چینی مورد
اعتراض قرار گرفت.
یکی
از
این
م
قامات
گفت:
«بعد از تماشای فیلم ،من احساس
کردم غربیها از
روی
عناد
و
دشمن
ی

این
فیلم
را
ســاخت
هاند ».قسمتی از فیلم در
هنگ کنگ فیلمب
رداری شده بود ،و همین بهانهای شــد تا پکن اظهار کند فیلم
بدون مجوز در
این
کشور فیلمبرداری شده است .همچنین آنان معتقد بودند ،فیلم
فرهنگ
چینی
را
به
خوبی
نش
ناخته و زشت جلوه داده است .آنها اعالم کردند که
دست
اند
رکاران
فیلم
و
ضعیت
ا
منیتی
چین را تشخیص ندادهاند و ندانستهاند که در
چین،
هی
چگونه
تدابیر
ر
مزآلود،
سری
و
ا
منیتی وجود ندارد.

منطقه )2009(9

فیلم کنایهدار نیل بلو
مکمپ درباره بیگانگان-یا عصر آپارتاید در افریقای جنوبی،
اگراندکی دقت کرد-
نامزد
دریافت
4
جایزه
اسکار
شد،
اما
در نیجریه از آن استقبالی
نشد و به زودی دراین
کشور ممنوع شــد .آنان معتقد بودند تصویر رئیس جمهور
قبلی و مردان و زنان آنها با سوء برداشت همراه بوده است.

آرگو()2012

این فیلم که اسکار
 2013را نصیب خود ســاخت ،درباره چگونگی اشغال سفارت
امریکا و جریان
گروگان
گیری
پس
از انقالب اسالم 
ی 1357بود که درواقع معتقد بود
وقایع واقعی را
آ
نچنان
که
فیلم
به
تصویر
م
یکشد ،باید دانست .اما این فیلم نیز چه
از سوی مردم
و
چه
مقاما

ت
ایرانی
با
و
اکنش
روب
ه
رو شد و حتی گفته شد فیلم 
ی در
پاسخ به آن
برای
نشان
دادن
وقایع
حقیقی
ساخته
خواهد
شد.

بورات()2006

فیلمی کمدی به کار
گردانی لری چارلز ،که داســتان یک گزارشــگر تلویزیونی
قزاقستانی است که مأ
موریت مییابد به امریکا سفر کند و زندگی واقعی مردم امریکا
را گزارش دهد .فیلم
اجازه
اکران در قزاقزستان را نیافت .گویا فیلم به مردماین ناحیه
توهین کرده بوده و
هم
چنین
ش
خصیت بورات دارای عقاید ضد یهودی بوده است.

