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زورو وارد دنیا مدرن میشود

بازســازی فلم «زورو» با بازی گائل گارسیا برنال در
دست اجرا قرار گرفت
به نقل از اســکرین دیلی ،گائل گارســیا برنال بازیگر
مکزیکی با یوناس کوارون کارگردان در بازســازی فلم
«زورو» همکاری میکند.
التینا میدیا با تامین مالی این پروژه ســاخت « »Zرا
ممکن کرده اســت .این فلم به زودی فلمبرداری خود
را در استودیو پاینوود در جمهوری دومینیکن شروع
میکند .اما اتفاقات فلم « »Zبر خالف انتظار ،در آینده
نزدیک رخ میدهد و همچنــان یک قهرمان نقابدار
سعی در نجات دنیا خواهد داشت.
کمپانی مسئول فروش امتیاز این فلم از زورو به عنوان
یک برند یاد کرد که در سراسر دنیا شناخته شده است
و حضور گائل گارســیا برنال در نقــش زوروی جدید
میتواند برای همه جهان جالب باشد.
سوبیونی از تهیهکنندگان فلم نیز گفت همیشه از این
بازیگر خوشش میآمده و دیدن او در نقش یک قهرمان

محبوب ،باهوش و مسئول خیلی خوشانید خواهد بود.
وی افزود معتقد است این بازیگر مکزیکی میتواند این
قهرمان کالسیک را وارد دنیای مدرن کند.
زورو ( )Zorroشــخصیتی تخیلی و داســتانی است
که جانستون مککالی در ســال  ۱۹۱۹خلق کرد .فلم
و کتابهــای زیادی از آن با تمرکز بر این شــخصیت
منتشر شد ه اســت .زورو که در زبان اسپانیایی معنای
مخفی دون دیه گو دالوگا است،
روباه دارد ،نام هویت
ِ
نجیبزادهای که در دوران ســلطه اسپانیا بر کالیفرنیا
زندگی میکند.
این داستان نخســتین بار در  ۲۸نوامبر  ۱۹۲۰توسط
داگالس فربنکس (ســتاره سینمای صامت) روی پرده
جان گرفت و از آن ســال تا به حال زورو اســطوره
ماندهاست.
از آنتونی هاپکینز تا آلن دلــون و آنتونیو باندراس و
حتی در  ۱۹۴۴یک زن به نام لیندا اســتیرلینگ نقش
این قهرمان بازی کردهاند.

نخل طالی افتخاری کن برای
بازیگر «چهارصد ضربه»

نام او به عنوان یکی از ارکان اصلی موج نوی سینمای
فرانسه برای همیشــه ماندگار شود .به گزارش سایت
رسمی جشنواره کن ،این بازیگر فرانسوی جایزه نخل
طالی افتخاری کــن را روز  22می همزمان با برگزاری
مراسم اختتامیه این رویداد سینمایی دریافت خواهد
کرد .او ســابقه بازی در فلم «آخرین تانگو در پاریس»
ســاخته «برناردو برتولوچی»« ،خروجی  »1از «ژاک
ریوت» و همچنین «مادر و روسپی» ساخته سال 1973
بــه کارگردانی «ژان اوســتاش» و «من یک آدمکش
اســتخدام کردم» از «آکی کوریســماکی» کارگردان
مطرح فنلندی را نیز در کارنامه ســینمایی دارد .فلم
«مــرگ لوئی چهاردهم» به کارگردانی «آبرت ســرا»
کارگردان اسپانیایی جدیدترین نقش آفرینی «ژان پیر
لئو» اســت که روز  19می و در بخش نمایشهای ویژه
جشنواره فلم کن به روی پرده خواهد رفت.

نخل طالی افتخاری شصتونهمین جشنواره فلم کن
به «ژان پیر لئو» بازیگر سرشناس و یکی از مهمترین
چهرههای موج نوی سینمای فرانسه اعطاء میشود.
پس از چهرههای مطرحی چون «آنیس واردا»« ،کلینت
ایســتوود»« ،مانوئــل دی الیویــرا»« ،وودی آلن» و
«برنادو برتولوچی» ،امسال جایزه نخل طالی افتخاری
جشــنواره فلم کن به «ژان پیر لئو» بازیگر فرانسوی
اعطاء میشــود« .ژان پیر لئو» اولین بار در ســن 14
سالگی توسط «فرانسوا تروفو» کشف شد و قهرمان فلم
«چهارصد ضربه» در نقش «آنتوان دوانل» نام گرفت و
در همین ســن برای نخستین بار به جشنواره کن آمد.
«تروفو» از «ژان پیر لئو» در چهار فلم دیگر در دنباله
«چهارصد ضربه» با نامهای «آنتوان وکولت» (،)1962
«بوسههای ربوده شــده» (« ،)1964کانون زناشویی»
( )1970و «عشــق فراری» ( )1979نیز استفاده کرد تا

نقش منفی برای بازیگر سرشناس بالیوود
آکشــی کومار بازیگر سرشناس بالیوودی در فلم تازه
اش «روبات  »2در نقش کاراکتر منفی و خبیث داستان
بازی می کند .این فلم در مرحله فلم برداری قرار دارد.
این اولین بار اســت که این ستاره مطرح سینمای هند
در یک فلم سینمایی ،کامال در نقش یک کاراکتر منفی
ظاهر می شود.
در داستان فلم که حال و هوایی علمی تخیلی و اکشن
دارد ،کومار در نقش دانشــمندی به نام داکترریچارد
بازی می کند که آزمایش علمی او ،در مســیر غلطی
می افتد.
در جریان این تحقیق چند ساله ،داکتر ریجارد ناگهان
غیب می شــود و او با استفاده این دیده نشدن ،دست
به کارهایی می زند که از او شــخصیتی منفی و خبیث
می سازد.
آکشی کومار در«روبات  »2با راجنیکانت ستاره بسیار
مشــهور جنوب هند همبازی است و نقش مقابل او را

بازی می کند .امی جکســون سومین بازیگر مهم فلم
است.
اس شانکر فلم ساز مطرح جنوب هند ،فلم را براساس
فلم نامه ای از خودش کارگردانی می کند .او کارگردان
نسخه اصلی هم هست که در سال  ،2010فروش باالیی
در جدول گیشه نمایش سینماهای هند کرد.
راجنیکانــت بازیگر اصلی قســمت اول هم بود .تهیه
کنندگان فلم برای قســمت دوم آن ،تصمیم گرفتند
از یک بازیگر سرشــناس بالیوودی دعوت به هم کاری
کنند.
ابتدا بازی در نقش کاراکتر منفی داستان قسمت دوم
فلم ،به عامر خان پیشــنهاد شد .اما او پس از مطالعه
فلم نامه ،اعالم کرد نقش مورد نظر مورد پسندش قرار
نگرفته است.
به نوشــته ســایت اینترنتی ایندیا اف ام« ،روبات »2
با هزینه سرســام آور  300کروری( 48میلیون دالر)
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دهقــان ـ قنــد ـ رند ـ
قندهار ـ نقد ـ ناقد ـ نقل
ـ ناقل ـ ناله ـ نادر ـ نهال ـ
هنر ـ دهان ـ نهار ـ اندر ـ
نهر ـ نل ـ دانه ـ نهاد ـ ندا.

 بازی با کلمات

آماس ـ ارشد ـ بانگ ـ پافشاری ـ تاسف ـ ثامن ـ جدل ـ چیستان ـ حافظ
ـ خدمتگزار ـ دستبرد ـ ذاللت ـ رازی ـ زرنگ ـ ژولیده ـ سیاسی ـ شهناز ـ
صورت ـ ظابطه ـ طبابت ـ ظهور ـ عمران ـ غایله ـ فهرست ـ قضیه ـ کنسول
ـ گزارش ـ لبنیات ـ میکروب ـ نوازش ـ وعده ـ هویت ـ یگانگی.
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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

جواب هدف

تولید می شود .تا به حال هیچ فلم هندی با چنین رقم
کالنی ،وارد مرحله تولید نشده است.

 بازی با اعداد

ر

«روبات  »2برای نمایــش عمومی در اوایل فصل پائیز
سال جاری میالدی آماده نمایش می شود.
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میزان

حمل

تصميم داريد كار خطايي انجــام دهيد بدون اينكه ديگران متوجه
شــوند اما شــما نمي توانيد كاري كنيد كه ديگران متوجه نشوند
بنابرايــن به اين وسوســه توجه نكنيد .افــراد جديدي را مالقات
ميكنيد البته ممكن اســت مدت زيادي با اين فرد رابطه نداشــته
باشيد و آشنايي تان براي مدت كوتاهي باشد.

ثور

اگر چیزی را از دیگران مخفی کرده اید اکنون به آن ها بگویید زیرا
آن ها شما را می بخشــند و فراموش می کنند .مشکلی در پیشرو
دارید که تاثیری طوالنی بر شغلتان می گذارد و به کمک و حمایت
همسرتان دوستان و همکاران نیاز دارید.

جوزا

الزم نيست در سكوت رنج بكشيد .اكنون حق داريد از خودتان دفاع
كنيد و از فرصت هاي پيش آمده بهترين استفاده را ببريد.

سرطان

شــاید به متغییر بودن احساسات تان عادت کرده باشید اما شما هم
از احساسی بودن فوق العاده تعجب می کنید .و به دالیلی نمیتوانید
احساســات تان را بیان کنید .همه درگیر مسائل خصوصی خودشان
هستند و هیچ کس وقت ندارد به حرف های شما گوش کند.

اسد

ستارهها ميگويند كارهاي زيادي اســت كه شما امروز مي خواهيد
انجــام دهيد واين انرژي را داريد كه از آغاز تــا پايان كار را ببينيد.
گرچه اين مسئله به آن معني نيست كه بيش از آن چه مي توانيد به
راحتي انجام دهيد ،مسئوليت بپذيريد چرا كه به زودي خسته شده و
اشتياقتان به اين كارها را از دست مي دهيد.

سنبله

اگر وقت آزاد داشــته باشید می توانید از یک سرگرمی مورد عالقه
تان لذت ببرید .شاید یکی از دوستان را مجبور کنید با شما همیاری
کند ،فردی مشتاق هستید و رفتار خوبی دارید.

اگر چه شما نمی خواهید سرتان را از دست داده و یا به ریسک های
احمقانه ای دســت بزنید ،در هر حال بدتان نمی آید برخی چیزها
را امتحان کنید .مطمئن ًا شــانس در این زمان با شماست ،ولی مهم
اســت که بدانید دقیق ًا چه کاری را انجام می دهید و نباید کارها را
مانند ماهی تابه ای روی شعله آتش رها کرد و رفت و انتظار نتیجه
ای عالی داشت.

عقرب

امروز با مســائل هیجان انگیز زیادی روبرو می شوید .هر چقدر
مثبت تر باشید بهتر می توانید مسائل را بپذیرید .بنابراین خوش
بین باشید و بدانید که همه چیز به خوبی پیش می رود.

قوس

طبيعت فيلسوفانه شما به ديگران اين احساس را مي دهد كه شما
سرچشمه همه علوم هستيد .يك شخص خاص امروز در خانه شما
را مي كوبد وتقاضاي كمك مي كند .شــما دو راه در پيش داريد.
يكي اين كه حقيقت را به او بگوئيد و ديگر اين كه آن چيزي را كه
او را شاد مي كند ،و نه حقيقت را ،تحويل اش بدهيد.

جدی

به نظر مي رســد امروز يكي از آن روزهايي اســت كه همه دنيا
ديوانه هســتند .در هر صورت شما نمي توانيد ديگران را كنترل
كنيد .اما خودتان را مي توانيد اگر كنترل خود را از دست داديد و
نزديك بود دعوا راه اندازيد ،لطف ًا از يك تا ده بشماريد.

دلو

ستارگان امروز شما را به خوشگذارنی تشویق می کنند اما بطور
غریزی فعالیت هایی که به آنها عــادت کرده اید و ذاتی بدن را
انتخاب نکنیــد .فعالیت های جدیدی را تجربه و امتحان کنید به
ویژه فعالیتی که شــما را وادار می کند که فکر کنید و یا به شما
کمک می کند.

حوت

امروز یک حس خیلی قوی شــهوت انگیز و هوسرانی دارید .اگر
شما شــگفت زده بودید که آیا ارتباط بیشتر گسترش می یابد یا
نه اکنون می توانید پی ببرید اگر شما هنوز چشم به راه یک رابطه
عشقی جدید هستید لطف ًا آن را در خانه پنهان نکنید.
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«بلک ویدو» جلوی
دوربین می آید

کوین فیگ در یک گفت و گوی تازه اعالم کرد :شــرکت فلم
ســازی مارول در تدارک تولید فلم اکشن کمیک استریپی و
ابرقهرمانانه «بلک ویدو /بیوه سیاه» است.
نسخه سینمایی این داستان مصور شــرکت مارول را کوین
فیگ کارگردانی خواهد کرد .چند ســال است که بحث تولید
این فلم ،مطرح شده است.
کاراکتر ناتاشــا رومانف زنی معمولی است که در زمان وقوع
خطر ،تبدیل به ابرقهرمانی شکســت ناپذیر به نام بلک ویدو
یا بیوه سیاه می شود.
با آن که هنوز زمان دقیق شروع کار فلم برداری «بلک ویدو»
مشخص نیســت ،ولی تابستان ســال  2019به عنوان زمان
نمایش عمومی آن تعیین شده است.
این در حالی اســت که کاراکتر بلک ویدو در چند فلم کمیک
استریپی شرکت مارول هم چون «کاپیتان آمریکا» و «انتقام
گیران /آونجرز» حضور داشته است.
در تمام این فلم ها ،اسکارلت جوهانسن در نقش این کاراکتر
ظاهر شده است .در نسخه مستقل سینمایی «بلک ویدو» هم،
او این نقش را ایفا خواهد کرد.
فیگ در گفت و گو با هالیوود ریپورتر می گوید «:مدتی است
که بحث تولید نســخه سینمایی «بلک ویدو» در شرکت فلم
ســازش مارول مطرح است .این شرکت به صورت جدی قصد
دارد خیلی زود ،این فلم را تولید کند».
نسخه ســینمایی «بلک ویدو» را شرکت فلم سازی مارول با
همکاری کمپانی والت دیزنی تهیه می کند .هزینه تولید فلم،
حدود  150میلیون دالر برآورد شده است.

راسل کرو« :مومیایی»
ترسناک است!

بازیگر معروف استرالیایی درباره ریبوت جدید فلم کالسیک
کمپانی یونیورســال گفت« :این فلم طوری طراحی شده که
حسابی شما را بترساند».
به گفته راسل کرو ،بر خالف ســهگانه برندن ف ِریزر ،ریبوت
«مومیایی» یونیورســال بیشتر در قالب یک فلم ژانر وحشت
جای میگیرد تا یک فلم اکشن ماجراجویانه.
کرو تایید کرد که در بازســازی این فلم به تام کروز پیوسته
و در اجتماع رســانهای در بورلی هیلتون که برای تبلیغ فلم
کمدی اکشــن «آدم خوبها» برگزار شده بود گفت« :در این
فلم هستم ».کرو نقش دکتر هنری جکیل را مقابل شخصیت
کروز بازی میکند که یکی از ســربازان نیروی دریایی ارتش
آمریکاست و تروریستها را تعقیب میکند .جیک جانسون
ســتاره «دختر تــازهوارد» و کورتنی بی .ونس از ســریال
«داســتان جنایی آمریکایی» هم اخیرا به جمع بازیگران این
فلم پیوستند.
کرو در پاســخ به اینکه این بازسازی «مومیایی» چه تفاوتی
با مجموعــه فلمهای فریزر خواهد داشــت ،گفت« :این فلم
طوری طراحی شــده که حسابی شما را بترساند ».این بازیگر
اســترالیایی اضافه کرد که از همین حاال با الکس کورتزمن
کارگردان فلم ایده رد و بدل میکند و گفت« :چند چیزی بود
که من مطرح کردم و او آنها را قاپید».
کرو در مصاحبهای دیگر هم گفته بود« :خیلی جالب اســت
که چه کارهایی بــا این فلمها میکنند .من در این مورد چند
کلمهای بــا کارگردان صحبت کــردهام ».در ادامه او درباره
رابطهاش با کروز به شــوخی گفت« :من تام کروز را از سال
 ۱۹۹۲یا همان موقعها میشناســم .وقتی با یک استرالیایی
ازدواج کرده بود ،دوســت خوبی برایش بودم .اما وقتی طالق
گرفت ،من بخشی از توافق طالقشان بودم و به نیکول کیدمن
رسیدم».

حضور ادریس البا در فلم
«بازی مولی»

ادریس البا بازیگر سیاه پوست سینما ،به جمع بازیگران «بازی
مولی» پیوست .این فلم با حال و هوای افشاگرانه و ضدسرمایه
داری خود ،داستانی غیرمتعارف را تعریف می کند.
شرکت فلم سازی سونی تهیه کننده فلم است و قبل از این،
جسیکا چستن به عنوان بازیگر اصلی آن انتخاب شده است.
آرون ســورکین فلم نامه نویس سرشناس سینما ،با این فلم
اولین کار سینمایی اش را در مقام کارگردان ارائه خواهد داد.
فلم نامه اقتباسی فلم را نیز ،خود او نوشته است.
این فلم نامه با نگاهی به داستان کتاب پرخواننده ای به همین
نام نوشته شــده است .این کتاب که توسط مولی بلوم نوشته
شده ،سال  2014روی پیش خوان کتاب فروشی ها قرار گرفت.
ادریس البا در داستان فلم در نقش یک مامور کارکشته اداره
اف بی آی ظاهر می شــود و درگیری هایی با کاراکتر جسیکا
چستن پیدا می کند.
چســتن در«بازی مولی» ،نقش کاراکتری به نام مولی را دارد
که ذهن خالقی در ارتباط با مســائل اقتصــادی دارد .او در
دوران لیسه ،کسب و کار موفقی به راه می اندازد و به یک تیم
ورزشی می پیوندد.
زمانی که مولی یک بازی پرسود غیرقانونی به راه می اندازد،
پای اداره پولیس آمریکا هم وســط کشیده می شود .بخش
اعظم داستان فلم ،در شهرلس آنجلس اتفاق می افتد.
سورکین به امپایر آنالین می گوید «:داشتن البا و چستن در
نقش های اصلی یک فلم ســینمایی ،برای هر فلم سازی مثل
آرزوی بزرگی است که باالخره برآورده می شود».
ادریس البا هم اکنون درام ضد تبعیض نژادی «روز باستیل» را
آماده نمایش عمومی دارد.

شروع پرسکوت وولورین
(مرد گرگ نما)

با آن که کلید فلم برداری «وولورین »3زده شده ،هنوز کسی
اطالعی از خط کلی داستان قســمت تازه این مجموعه فلم
اکشن کمیک استریپی ندارد.
تهیه کنندگان فلم در کمپانی فوکس قرن بیســتم قول داده
بودند همزمان با شــروع کار فلم برداری ،داســتان آن را در
اختیار رسانه های گروهی بگذارند.
منابع نزدیک به کمپانی می گویند مسئوالن آن امیدوارند با
سکوت در باره داستان فلم ،به رمز و راز ایجاد شده پیرامون
این اکشن ابرقهرمانانه دامن بزنند.
این در حالی اســت که همزمان با آغاز تولید فلم ،هیو جکمن
بازیگر نقش کاراکتر مرد گرگ نما اعالم کرد این آخرین باری
است که وی در این نقش ظاهر می شود.
در داستان این مجموعه فلم ،او نقش ابرقهرمانی به نام الگن
را دارد که در هنگام خطر تبدیل به ابرقهرمانی با حال و هوای
یک گرگ می شود.
تنها نکته ای که در ارتباط با داستان فلم لو رفته ،این است که
در یک آینده نزدیک اتفاق می افتد و تعدادی از کاراکترهای
مهم مجموعه فلم «مردان ایکس» هم در آن حضور دارند.
به نوشــته امپایر آنالیــن ،جیمز منگولد امــر کارگردانی
«وولورین »3را به عهده دارد .فلــم نامه فلم را دیوید جیمز
کلی نوشته اســت .این فلم برای سوم ماه مارچ  2017به روی
پرده سینماهای جهان می رود.
مجموعه فلم «وولورین» از دل مجموعه فلم «مردان ایکس»
بیرون درآمد .کاراکتر مرد گرگ نما که شــخصیت اصلی این
مجموعه فلم بــود ،در کنار حضــور در آن در مجموعه فلم
«وولورین» هم حاضر شد.

