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نویسنده «منتقل شوندگان» جدید
مشخص شد

نویسنده «منتقل شوندگان» جدید مشخص شد
آکیوا گلدزمن به عنوان نویسنده قسمت پنجم «منتقل
شوندگان» یا «ترنسفورمرها» انتخاب شد.
به نقل از ورایتی ،در حالی که چندی پیش اعالم شده
بود پارامونت قصد دارد قســمت پنجم فیلم پرفروش
«ترنســفورمرها» را بســازد و گفته شــده بود اتاق
نویســندگان این کمپانی آینده این مجموعه دنباله

دار را تعیین میکند ،حاال منابع خبری میگویند آکیوا
گلدزمن به عنوان نویسنده فیلمنامه «منتقل شوندگان
 »۵انتخاب شده اســت.گلدزمن از سرپرستان همین
اتاق نویســندگان بود و اکنون به طور مســتقل برای
ادامه ســاخت این فیلم پرفروش جهانی تعیین شــده
است .نویســندگان فیلمنامههای دیگر از فیلمهایی که
در همین جهان داستانی می گذرند عبارتند از «سقوط

جکی کالینز ،نویسنده بریتانیایی-آمریکایی درگذشت
جکی کالینــز ،نویســنده بریتانیایی-آمریکایی که
آثار پرفروشــی در کارنامه خود داشت ،در پی ابتال به
سرطان در  ۷۷سالگی درگذشت.به گفته سخنگوی این
رماننویس ،او در لسآنجلس در گذشت.
جکی کالینز ،خواهر کوچکتر جون کالینز ،ستاره سینما
بود .جون کالینز پس از درگذشــت خواهرش به مجله

پیپل گفت« :او دوســت صمیمی مــن بود .برای کنار
آمدن با شرایط تحسینش میکردم .او فوق العاده ،زیبا
و شجاع بود».
جکی کالینز یکی از پردرآمدترین نویســندگان در
آمریکا و جهان بود که بیــش از  ۵۰۰میلیون جلد از
آثارش در  ۴۰کشور فروخته شده است.
جکی کالینــز در طول چهار دهــه فعالیت حرفهای
خود بیش از ســی کتاب منتشر کرد که ببشتر آنها
رمانهای عاشــقانه بودند.دو کتــاب «دنیا پر از مرد
متاهل است» (نخستین رمان ) و «دنیا پر از زن مطلقه
اســت» از کتابها پرفروش او بودند که در نخستین
ســالهای فعالیتش منتشر شدند.مجموعه کتابهای
هالیوود هم از آثار موافق او بود که پرفروشترینشان
«زنــان هالیوود» بود که در دهه  ۱۹۸۰بر اســاس آن
مجموعــهای تلویزیونی با بازی آنتونــی هاپکینز و
کندیس برگن ساخته شد.
در پی موفقیت ایــن رمان« ،شــوهران هالیوود» و
«فررندان هالیوود» منتشر شــد.از روی هفت کتاب
دیگر او فیلم و سریال ساخته شد( .بی بی سی)

جکی کالینز ،نویسنده
بریتانیایی-آمریکایی درگذشت

1919
هـدف
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خواننده رپ مشــهور آمریکایی در تازهترین اقتباس
ســینمایی از رمان معروف چارلز دیکنز نقش اصلی را
بازی خواهد کرد.
آیس کیوب خواننده و بازیگر آمریکایی در یک بازسازی
معاصر از داستان معروف «سرود کریسمس» اثر چارلز
دیکنز نقش پیرمرد خســیس معروف داستان را بازی
خواهد کرد.
این خواننده که کارهای نخســت او با گروه موســیقی
«اندبلیــوای» به تازگی در فیلمی با نام «مســتقیم از
کامپتون» در سینماهای جهان به نمایش درآمده است،
در این فیلم در نقش یک مرد ثرتمند خســیس ظاهر
خواهد شد که در سه شب روح کریسمس گذشته ،حال
و آینده به دیدار او میآیند.تا کنون فیلمهای زیادی با
اقتباس از داستان «سرود کریسمس» ساخته شدهاند.
قدیمیترین اقتباس از این داستان در سال  1901با نام
«اسکوروج» یا «روح مارلی» فیلمبرداری شد ،و پس از
گذشت  114سال از ساخت نخســتین فیلم از داستان
معروف «سرود کریســمس» ،تقریبا در هر دهه یک بار
فیلمی با اقتباس از این داســتان بر پرده سینما ظاهر
شده اســت .تازهترین فیلم در میان این اقتباسها در
سال  2009از ســوی کمپانی دیزنی و با بازی جیم کری
به بازار سینما عرضه شد.

جواب سودوکو شماره
2442

2242

قند ـ قادر ـ قدر ـ قد ـ قمر
ـ نقد ـ ناقد ـ مقدار ـ مقر
ـ رقم ـ مقادر ـ مرقد ـ قبر
ـ نقاب ـ برق ـ براق ـ باقر
ـ قرن ـ بقا.

2243

آیس کیوب که کار تهیه فیلم پرفروش «مســتقیم از
کامپتون» را در کنار همــکار قدیمی خود دکتر دری
برعهده داشت ،برای بازی در نقش اسکوروج احتماال
 10میلیون دالر دستمزد خواهد گرفت.
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 بازی با کلمات
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حمل

بعد از چند ســال تالش مداوم ،اکنون وقت استراحت و لذت بردن
از برآوردها را خواهيد داشــت .شايد ميخواهيد برای مدتي با خود
بوده و به تفريح بپردازيد و برای همين نيز اگر مجرد هستيد ،آخرين
نگرانيتان در رابطه با عشق خواهد بود.

ثور

شرايط فعلي خود را در محيط کار حفظ کنيد .تغيير و تحول در اين
مقطع زماني براي شما مفيد نيســت .با افراد خانواده بحث و جدل
نکنيد چرا که ممکن است باعث دلخوری يکي از آنها شويد.

جوزا

تالش شبانه روزی و خستگي ناپذير بعضي از متولدين اين ماه برای
رسيدن به مقام و منزلت ايده آل  ،به هر حال قابل تقدير است ولي
نبايد به مسير جاه طلبي افراطي برسد ،چرا که تالش برای رسيدن
به قله هميشه مفيد و آينده ساز است و در غير اين صورت ويرانگر
شخصيت سازنده انسانها.

سرطان

مدتي اســت که خيال کمک به کسي را داريد و ســرانجام آن را
عملي خواهيد ساخت .انجام يک عمل خير از طرف کسي که انتظار
نداشتيد ،موجب ميشود نظر شــما نسبت به او عوض شود .ممکن
است يک پيشنهاد ازدواج شما را غافلگير کند .حتم ًا در مورد طرف
مقابل تحقيق و بررسي کنيد.

اسد

در محيط کار و يا تحصيل به شــايعات توجــه نکنيد و به کار خود
مشغول شويد در مورد تصميمي که بايد بگيريد ،راه خود را برويد و
منافع خود را در نظر بگيريد تا بهترين نتيجه را به دست آوريد .رؤسا
و بزرگترهاي شما به فعاليتهاي شما با ديد کنجکاوانهای مينگرند.

سنبله

حرکات سيارات به گونه ای خواهد بود که احساس توان و قدرت فوق
العادهای در خود پيدا خواهيد نمود و به همين دليل نيز بهتر اســت
به زندگي خصوصي خود سروسامان بخشيد و با جرأت مسؤوليتهای
بزرگ را به عهده بگيريد.

برای پيشبرد اهدافتان بدون ترديد به مشورت نياز داريد .به ويژه
اينکه يکي دو مشکل مالي کوچک در مسير راه شما وجود دارد که
به زودی برطرف خواهد شد.

عقرب

انجام تعهدات خود را به تعويق نيندازيد و در کارها کوتاهي نکنيد
بگذاريد ديگران هم از امکاناتي که در اختيار شــما ست بهره ای
ببرند .ممکن است برای حل يک مشکل بزرگ خانوادگي به داوری
بنشينيد .روز خوبي در راه داريد .نامه های مهم و مثبتي در رابطه
با موقعيت مالي دريافت خواهيد نمود.

قوس

امروز خبر خوشي خواهيد شنيد که موجب خوشحالي شما خواهد شد
ممکن است به سفری دور و دراز برويد .با احتياط در انجام کارهايتان
عمل کنيد تا موفق شويد .روز آرام و دلپذيری خواهيد داشت.

جدی

گروهي از متولدين اين ماه خود را درگير وکيل و شکايت و اختالف
ساخته اند که مسلم ًا عاقبت آن هر چه باشد ،به دردسرها و اعصاب
خورد شدنهايش نميارزد ،اصوالً بعضي اختالفات وقتي در اولين
مراحل حل شود جای گسترش نمييابد ولي وقتي ديگران هم در
آن دخالت کنند و دامنه اش را وسعت دهند ،قابل کنترل نيست.

دلو

اجازه ندهيد برخي مســايل شما را آزار دهد .برخي کارهای شما
متوقف شده است ولي در اين ماه بنيه و توان بيشتري برای انجام
آنها خواهيد داشــت .اين ماه ،ميتواند ماه پيشرفت و ترقي برای
شــما باشد ،ا ّما اين موضوع يک شــرط دارد و آن تمرکز شما بر
چيزهای مهم است ،که در اين صورت بهترين نتيجه را برای شما
پي خواهد داشت.

حوت

بعضــي از متولدين اين ماه به داليلي روابط شــان با اطرافيان تا
حدودی کدر و تيره شده است ،البته بايد ريشه اين تيره شدنها را
در بعضي آدمهای دو رو و دو به هم زن دانست ،آنهايي که معموالً
آتش بيار معرکه هستند و مرتب از اين برای اون و از اون برای اين
خبر ميآورند به تحريک و دسيسه مشغول اند.
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نوبت مهره های سفید است ،شما باید با
دو حرکت مهره سیاه را مات کنید.
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مارســین ورونا ،کارگردان فیلمی که هفته پیش در جشنواره
فیلم تورنتو به نمایش درآمد در پولند مرده پیدا شد.
به نقل از ورایتی ،مارســین ورونا کارگردان فیلم ترســناک
«شــیطان» که اولین اکران جهانیاش را در جشنواره فیلم
تورنتو تجربه کرد ،جمعه شــب در هتلی در پولند مرده پیدا
شد .او  ۴۲سال داشت.
پولیــس پولند تحقیقات برای علت مــرگ این کارگردان را
شروع کرده است.
ورونا در حال آماده شــدن برای اکران فیلمش در جشنواره
فیلم گدینیا بود .این فیلم قرار بود در «جشن خیالی» آستین
و نیز جشنواره فیلم استیگس به نمایش درآید .قرار بود این
فیلم در اکتبر در سینماهای پولند روی پردههای نقرهای برود.
جشــنواره فیلم تورنتو با صدور بیانه ای از درگذشــت این
کارگردان اعالم تاسف کرد .در این بیانیه آمده است :عمیقا از
شنیدن خبر درگذشت مارسین ورونا شوک زده شدیم .فیلم
«شــیطان» واقعا ظهور یک صدای جدید در صحنه سینمای
جهانی بود .فکر ما با دوســتان و خانواده اوســت ،به ویژه با
همسرش و شــریک تولیدکنندهاش اولگا زیمانسکا که با او
برای نمایش فیلم در تورنتو حضور داشت.
فیلم «شیطان» یک بار دیگر در سینما اسکاتی بانک تورنتو به
نمایش درآمد و به ورونا ادای احترام شد.
جو لیدون منتقد ورایتی ،در نقدش بر «شیطان» آن را نگاهی
مدرن به فولکلوریکی از فرهنگ یهودی خوانده و داســتان
ارواحی با طنز ابزورد نامیده بود.
ورونا دو فیلم دیگر را پیش از «شیطان» ساخته بود که شامل
«گوشت من خون من» در ســال  ۲۰۰۹و «مراسم تعمید» در
سال  ۲۰۱۰بود .او به عنوان یکی از ستارگان تازه صنعت فیلم
پولند شناخته میشد و از استادان دپارتمان رادیو و تلویزیون
دانشگاه سیلسیا در کاتووایس بود .او در شهر تاموف پولند به
دنیا آمده بود.

سریال «تیکن»ساخته میشود

آرامیدن ـ اجتماع ـ بتکده ـ پاشیده ـ تامین ـ ثاقب ـ جذابیت ـ چراگاه ـ
حوادث ـ خانگاه ـ دقایق ـ ذوات ـ ریشه ـ زرخرید ـ ژنده ـ سوار ـ شیره
ـ صنم ـ ضایع ـ طیاره ـ ظلم ـ عقرب ـ غوغا ـ فلق ـ قمر ـ کونســرو ـ
گریان ـ الله ـ میانبر ـ نخبه ـ وحشت ـ هسته ـ یادآور.

 جواب بازی با اعداد

جواب هدف

خوانندهی رپ آمریکایی در نقش اسکروچ

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.
 11کلمه :خوب
 22کلمه :متوسط
 34کلمه :عالی
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تن تن ،قهرمان داستانهای مصور هرژه در بلجیم روی
صحنه اپرا میرود.
به نقل از بی بی ســی ،از روز پنجشــنبه برداشــت
موزیکالی از داستان «جواهرات کاستافیوره» در بلجیم
اجرا میشود .نقش تنتن را آمانی پیچی ،نوجوان ۱۳
سالهای که پیشتر به خاطر استعدادش در آوازخوانی
تحسین شده بود ،اجرا میکند.
به غیر از تن تن و ســگش میلو ،کاپیتان هادوک دائم
الخمر ،برادران دوپونت و دوپونط و بیانکا کاستافیوره
آوازخوان هم در این اپرا حضور دارند.
بنیاد «اپرا برای همه» در بلجیم این اپرا را تهیه کرده
است.
داستان از آنجا آغاز میشــود که بیانکا کاستافیوره،
خواننده اپرا به کاخ مولنسار ،عمارت اجدادی کاپیتان
هادوک میرود و در آنجا جواهراتش دزدیده میشود.
هلن برناردی ،خواننده سوپرانوی باسابقه بلجیمی نقش
کاســتافیوره را اجرا میکند .صدای خانم کاستافیوره
در داستانهای تنتن به طوری توصیف شده که قدرت
شکستن شیشهها را دارد.
داســتان جواهرات کاســتافیوره تنها داستان تنتن
اســت که فقط در کاخ مولنسار اتفاق میافتد و در آن
خبری از ماجراجویی در جنگل و کوه و دریا و شهرهای
ناشناخته نیست.
این اپرا تا یک هفته دیگر در بلجیم روی صحنه خواهد
بود و تهیهکنندگان امیدوارند که آن را در فرانسه هم
اجرا کنند.فرانســوا دو کارپنتری ،کارگردان این اپرا
به خبرگزاری فرانســه گفت :من همیشه این یکی را
موسیقاییترین داستان هرژه میدانستم.
او گفته به صحنه بردن ایــن اپرا تحقق رویای دوران
کودکی است.پیش از این اســتیون اسپیلبرگ هم با
اقتباس از تنتن فیلمی ساخته است.

شاهین سیاه» نوشته کن نوالن ،کریستیانا هودسون و
لیندسی بر« ،واکینگ دد» رابرت کرکمن« ،مرد آهنی»
از مت هالووی« ،اســپایدر من شگفت انگیز  »۲نوشته
جف پینکر و «بی باک» ( )Daredevilاستیون دنایت و
جنوا رابرتسون-دروت.
قرارداد با هر نویسنده تضمینی بر برنامه سه ساله بعدی
استودیو در ساخت فیلم بعدی است .در کنار این فیلم
استودیو یک فیلم انیمیشنی از «مرد مورچهای» را هم
در دست ساخت دارد.
در حالی که مایکل بی کارگردان قســمت چهارم برای
ساخت این قسمت هم در نظر گرفته شده وی در توییتر
اعالم کرد که او کارگردان این قسمت نیست و باید در
این باره تصمیم گرفته شود.
این مجموعــه بزرگترین محصــول پارامونت از زمان
اکرانش در ســال  ۲۰۰۷شده و آخرین قسمت آن یعنی
«ترنسفورمرز :عصر انقراض» در سال  ۲۰۱۴به فروشی
بیش از یک میلیارد دالر دست یافت.
در حالی که مایکل بی کار ساخت تریلر بنغازی با عنوان
« ۱۳ساعت» را به پایان رسانده به نظر می رسد او باید
گزینه کارگردانی این قسمت هم باشد .او سه فیلم اول
مجموعه شامل «ترانسفورمرها»« ،ترانسفورمرها :انتقام
کشتهشدگان» و «ترانســفورمرها :تاریکی ماه» را هم
کارگردانی کرد.
زمان اکران «ترنســفورمرها  »۵سال  ۲۰۱۷تعیین شده
است .ســه فیلم نخســت این مجموعه به ترتیب در
سالهای  ۲۰۰۹ ،۲۰۰۷و  ۲۰۱۱اکران شدند.
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در ادامه موج ساخت ســریال بر اساس فیلم های سینمایی،
این بار نوبت به «ربوده شــده» رسیده که به مدیوم تلویزیون
وارد شود.
شــبکه  NBCسفارش ساخت ســریالی بر اساس مجموعه
مشهور «تیکن» را داده است .تفاوت اصلی این سریال با فیلم
های ســینمایی در خط اصلی داستان آن است .به طوری که
داستان نسخه سریالی قرار اســت قبل از حوادث فیلم های
سینمایی رخ دهد.
سریال «تیکن» داستان برایان مایلز جوان را روایت می کند.
هنوز حضور یا عدم حضور لیام نیســن در نسخه تلویزیونی
مشخص نیست .هر چند خیلی ها او را یک بازیگر سینمایی به
حساب می آورند اما پیش از این خود نیسن ابراز عالقه کرده
بود که در ســریال «کماندار» مجددا نقش راس الغول را بازی
کند .نقشی که وی در دنیای «شــوالیه تاریکی» کریستوفر
نوالن هم آن را بر عهده داشــت .در نتیجه ممکن است وی
در مجموعه تلویزیونی هم حضور –البته شــاید به شکل تک
جلوه -داشته باشد.
ســریال «تیکن» هم مثل مجموعه سینمایی اش توسط لوک
بسون تهیه خواهد شــد اما به احتمال زیاد بسون نقشی در
نوشتن سریال نخواهد داشت .شبکه  NBCدر حال حاضر به
دنبال پیدا کردن یک نویسنده برای مجموعه جدیدش است.

«لئوناردو دی کاپریو»
در سریالی مافیایی جلوی
دوربین می رود

لئونار دی کاپریو در یک درام گانگســتری از دهه  ۱۹۸۰برای
شبکه شوتایم نقشآفرینی می کند.
هر چند دی کاپریو ممکن اســت حاال حاالها جایزه اسکار را
دریافت نکند ،اما شــاید به دریافت یک جایزه امی فکر کند.
ستاره مورد عالقه مارتین اسکورسیزی برای بازی در سریالی
تلویزیونی عالقه نشان داده که داستانی از درامی گانگستری
از دهه  ۱۹۸۰را روایت میکند و وال اســتریت را تحت تاثیر
قرار میدهد.
برت جانسون نویسنده فیلمنامه این سریال تلویزیونی است
که بر رابطهای به طول یک دهه بین رییس مافیا و یک مامور
فدرال تاکید دارد و هر یک از آنها از کدهای خودشــان برای
اداره سازمان اســتفاده میکنند .این ماجرا در دهه  ۱۹۸۰در
بروکلین اتفاق میافتد و بار دیگر ظرفیتهای وال استریت را
در برابر مافیا و افبیآی به چالش میکشد.
دی کاپریو تهیه کننده این مجموعه در کمپانی خودش یعنی
«اپین وی» اســت و نوشتن داســتان اقتباسی این مجموعه
تلویزیونی با تمرکز بر کتاب «جستجوکننده» نوشته سیمون
توین نیز همراهی میکند .او یک قرارداد برای یک مســتند
بلند برای نت فلیکس هم بسته است.
شبکه شوتایم برای سال  ۲۰۱۶یک برنامه با عنوان «میلیاردها»
را هم با تمرکز بر وال استریت در دست تهیه دارد.
به نظر می رســد موضوع های جنایی بیش از همیشه مورد
توجه قرار گرفته و پس از جانی دپ در فیلم «عشــای ربانی
سیاه» حاال باید شاهد حضور دی کاپریو در نقش یک ماجرای
گانگستری جنایی بود.این در حالی است که سریال «سوپرانو»
نیز درباره مافیا با اقبال زیادی روبه رو شد.

تاثير «جنگ ستارگان»
بر اقتصاد انگليس

فیلمهای جنگ ســتارگان میتوانند اقتصاد انگليس را تا150
میلیون پوند تقویت کنند.
فیلم جدید «جنگ ســتارگان» در پاینوود اســتودیوز در
باکینگهامشایر ســاخته شــده و در دورهای که ماه نوامبر
پارسال به پایان رسید ،تعداد مستقیم دست اندرکاران در اين
پروژه به  258نفر میرسید.
با اســتناد به حســابهای دفتری ،تهیه فیلم بعدی «جنگ
ســتارگان» تاثیری  150میلیون پوندی روی اقتصاد بریتانیا
خواهد داشــت« .جنگ ســتارگان :اپیزود  - 7نیرو بیدار
میشود» ماه دســامبر در بریتانیا اکران خواهد شد .با وجود
اینکه با پیشنمایش فیلم حدود ســه ماه فاصله داریم ،تبلیغ
برای آن از همین االن شــروع شده و کمپانی دیزنی که فیلم
را ساخته همچنین خبر از خط تولیدی جدید اسباببازیها و
محصوالت مرتبط فیلم را هم داده است.
دومین تریلر فیلم «نیرو بیدار میشــود» وقتی در ماه اپریل
اکران شد طی یک روز بیش از  30میلیون بار در یوتیوب دیده
شــد و به این ترتیب به پربازدیدترین تریلر یک فیلم در یک
بازه زمانی  24ساعته شد .وجود کارمندان خوب صحنه یکی
از دالیل کلیدی فیلمبرداری این فیلــم در بریتانیا بود .این
فیلم در پاینوود اســتودیوز در باکینگهامشایر ساخته شده و
در دورهای که پايانش ماه نوامبر پارسال بود ،تعداد مستقیم
دســت اندرکاران آن به  258نفر میرسید .در مجموع به اين
افراد  11.2میلیون پوند دســتمزد پرداخت شد که این میزان
هم در بهای نهایی فیلم کــه  147.6میلیون پوند آب خورد،
تاثیر داشت.

