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سریال پدر کالن «سوپرمن» ساخته میشود
موج جدید سریال های ابرقهرمانی سراغ ریشه های این
موجودات می رود.
شــبکه ســای فای به ســاخت اپیزود پایلوت سریال
«کریپتون» چراغ سبز نشان داد .این سریال قرار است
به حــوادث پیش از به دنیا آمدن ســوپرمن بپردازد و
شــخصیت اصلی آن ،پدر کالن این ابرقهرمان مشهور
است .ایده اصلی این سریال توســط دیوید اس .گویر
مطرح شده .نویســنده ای که پیش از این در سه گانه
«شــوالیه تاریکی» ،در کنار جاناتان و کریستوفر نوالن
یکــی از اضالع مثلث فلمنامه نویســی آن بود .گویر و
کمپانیش ،فانتوم فور تهیه کننده اصلی این ســریال به
حساب می آیند.
دیمین کیندلر ،سازنده سریال «اسلیپی هالو» هم یکی
دیگر از تهیه کنندگان این مجموعه جدید است .گفتنی
اســت کولم مک کارتی ،اپیزود پایلوت این ســریال را
کارگردانی خواهد کرد .وظیفه نوشــتن فلمنامه قسمت
اول این مجموعه بــر عهده خود دیوید اس گویر و ایان
گولدبرگ بوده است .هنوز تاریخ پخش دقیق این سریال
جدید اعالم نشده است.

پس از ســریال های «کماندار»« ،فلش»« ،اسطوره های
فردا»« ،ای زامبی»« ،لوسیفر»« ،گاتهام» و «سوپرگرل»،

درگیری بازيگر قديمي
با«سه شخصیت مهم»

ریچارد گیر بازیگر قدیمی سینما ،قرارداد بازی در فلم
تازه ای به نام «سه شــخصیت مهم » را امضا کرد .این
درام اجتماعی توسط شرکت مستقل فلم سازی بروکلین
فلمز ساخته می شود.
خط اصلی داستان فلم در باره یک روانکاو باتجربه است،
که احساس می کند می تواند آینده خودش را پیش بینی
کند.
این اتفاق زمانی رخ می دهد کــه او با چند بیمار نیمه
روانی خود ،ارتبــاط نزدیک کاری پیدا می کند.هر یک
از این ســه بیمار فکر می کند یک شخصیت بسیار مهم
تاریخی است.
فلم نامه اقتباسی فلم براساس داستان نوولی پرخواننده
از میلتون راکیچ نوشــته می شود .کار نگارش این فلم
نامه را اریک نظریان انجام داده است.
امر کارگردانی این درام روانکاوانه را جان آونت به عهده
دارد .او قرار است تغییراتی در فلم نامه فلم انجام دهد.
این فلم ســاز قبل از این ،گیر را در فلم «گوشه قرمز»
کارگردانی کرده است.
ریچارد گیر در باره تجربه تــازه کاری اش می گوید«:
بازی در نقش یک روانکاو همیشه جذابیت زیادی برای
هر بازیگری دارد .این نقــش ،بازیگر را وارد یک دنیای
درونی و پنهان کرده و جنبه های تازه ای از هنر بازیگری
را ارائه می کند».
تهیه کنندگان فلم ،اواخر فصل تابســتان را به عنوان
زمان شــروع فلم برداری انتخاب کرده اند .کل صحنه
های فلم ،در لوکیشــن های شهر نیویورک فلم برداری
می شود.
ریچارد گیر آخرین بار در سال  2015درفلم «هتل ماری
گولد  »2به دیدار تماشاگران ســینما آمد .این کمدی
خانوادگی ،در باره ســفر گروهی از اهالی انگلستان به
کشور هند است.
به نوشته هالیوود ریپورتر ،قرار است سومین قسمت این
فلم هم ،در دستور کار تولید قرار گیرد.

«کریپتون» هشتمین سریال ابرقهرمانی کمپانی دی سی
در چند سال اخیر خواهد بود.

ردماین «انسان اولیه» شد

ادی ردماین بازیگر انگلیسی تبار و اسکار گرفته سینما،
صدای خود را به کاراکتر کارتونی انیمیشــن کمدی و
ماجراجویانه «انسان اولیه» قرض می دهد.
این فلم در شرکت فلم سازی انگلیسی و معتبر آردمن
تهیه می شود و داستان آن ،در دوران عهد کهن اتفاق

می افتد .ردماین در «انســان اولیه» به جای شخصیت
اصلی ماجراها به نام دوگ صحبت خواهد کرد .این انسان
عصر حجر ،در محل زندگی اش با حوادث ماجراجویانه
ای روبرو می شود .با شــروع کار تولید این انیمیشن،
همین روزها نام دیگر صداپیشگان آن هم اعالم خواهد

شد .نیک پارک موسس شرکت آردمن فلمز ،کارگردان
«انسان اولیه» است.
نیک پارک قبل از این یک ســری انیمیشــن سنتی با
محوریت کاراکتر واالس و گرومیت ساخته و برای یکی
از آن ها هم ،موفق به دریافت اســکار بهترین انیمیشن
سال شده است.
این انیماتور در ارتباط با همکاری ردماین با فلم تازه اش
می گوید «:ادی ردماین بسیار خوشحال است که با پروژه
ما همکاری می کنــد و گفته از این کار لذت می برد .ما
هم خیلی خوشحالیم که او را در کنار خود داریم .وی با
حضورش انرژی و هیجان خاصی به کار می دهد و باعث
خلق یک انیمیشن جذاب تر و تماشایی تر می شود ».در
دوران ماقبل تاریخ و در زمان حضور موجودات عجیب و
غریب اولیه ،داگ غارنشین تالش می کند اعضای قبیله
اش را علیه دشمنان مختلف ،متحد کند.
«انســان اولیه» برای نمایش عمومی در فصل تابستان
ســال  2018آماده می شــود .این انیمیشن به صورت
همزمان در آمریکای شــمالی و انگلستان ،به روی پرده
سینماها می رود.

پولیس ایالت مینهســوتای آمریکا از داکتر شــخصی
«پرینــس» خواننده درگذشــته آمریکایی که هفتهای
دوبار او را معاینه میکرد ،بازجویی کرد.
یکی از کارآگاههای پولیس آمریکا ،مسئول رسیدگی به
پرونده مرگ مشکوک «پرینس»  -خواننده آمریکایی -
اعالم کرد که داکتر «میشــل شولندبرگ» یک روز قبل
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حمل

دوستان و خانواده در حال حاضر به فكر برآورده كردن نيازهاي خود
هستند بنابراين بهتر اســت عقايدتان را بعدا ً برايشان بازگو كنيد.
بپذيريد كه هر كسي عقيده خودش را دارد .سعي نكنيد همه چيز را
با عالقه خودتان مرتب و برنامه ريزي كنيد.

ثور

اگر بتوانیم مشکالت را بهتر و راحت تر حل کنیم زندگی راحتر می
باشد .از آنجاییکه سیاره حاکم بر شما زهره است و در حال حاضر در
شرایط بدی قرار دارد حل کردن مشکالت و رفع سوءتفاهم ها حتی
در مورد موضوعات واضح شرایط را بدتر می کند و اختالف بیشتری
ایجاد میشود .بنابراین اکنون زمان خوبی برای حل آن ها نیست.

امروز شــما مصمم و بااراده اید .می دانید کــه چه چیزی را می
خواهید به دســت آورید و تا کارهایتان را انجام نرســانید به
استراحت نخواهید پرداخت .اگر در محل کار هستید ،مثال زنده
ای از خالقیت و سودرسانی هستید چرا که با سرعت نور از عهده
هر کاری بر میآیید.

عقرب

امروز واقع ًا فعال هســتید و انرژیتان به شما کمک می کند تا هر
کاری را که می خواهید با تمام وجود انجام دهید .گر از قدرت ذهن
تان به خوبی استفاده کنید می توانید کارهای زیادی را انجام دهید.

قوس

اتفاقات خوبي در انتظار شماست ،يا امكان درآمدي جديد در آينده
وجود دارد زمان خوبي است تا نقشههايي را كه كشيده ايد هر موقع
امكان دارد عملي كنيد.

امروز به نظر ميآيد يكنفر قصد دارد شما را اذیت کند و هر چه
برنامههاي شما جديتر اســت اين شخص مصممتر است كه سر
راه شما شود .به جاي از كوره در رفتن ،سعي كنيد بفهميد به چه
دليل آنها اينقدر ســعي ميكنند امروز مشكل ساز شوند .شايد
ال چيزي گفتهايد كه آنها راناراحت كرده يا احســاس مي كنند
قب ً
آن ها را به بازي نميگيريد .كارآگاه بازي كنيد تا به عمق مطالب
دسترسي پيدا كنيد.

تصمیم دارید این تعطیالت آخر هفته را کاری متمایز از همیشه انجام
دهید .اگرهمسرتان موافق نیست ،افراد زیادی با این پیشنهاد موافق
اند.گشتن در نمایشگاه کار جالبی نخواهد بود اما برای اینکه فکرتان
را باز کنید،حاضرید هر کاری انجام دهید.

در چنين زماني ،همه ما دوســت داريم كه مســافرت كنيم و از
آنجايي كه شما فردي منظم هســتيد ممكن است امروز به يك
آژانس مسافرتي ســري بزنيد و جالب اينجاست كه شما هميشه
تورهاي مسافرتي با قيمت ارزان را پيدا مي كنيد.

جوزا

سرطان

اسد

امروز سياره ها با دقت در مسير خود گردش خواهند كرد و همه چيز
در دنياي شــما عالي خواهد بود براي انجام كارها شما داراي انرژي
زيادي هستيد .هم چنين مي توانيد زماني كه فكر مي كنيد به آرامش
احتياج داريد كمي ريلكس كنيد.

سنبله

همســرتان به شما فشار می آورد و از این موضوع خوشتان نمیآید.
البته نمیتوانید کاری در مقابل آنها انجام دهید زیرا قدرت آنها بیشتر
است .زیاد طول نمیکشد اما در حال حاضر از آن لذتی نمی برید.

ریدلی اســکات کارگردان کهنه کار انگلیسی ،برای فلم تازه
اش به سراغ ژانر کالســیک وسترن می رود .این فلم با نام «
اشباح سرزمین ویران» وارد مرحله تولید می شود.
این درام وســترن حال و هوایی دلهره آور دارد و بازگشــت
دوباره اسکات به روی کره زمین و دوری اش از فضا و کهکشان
را نوید می دهد!

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

ب

دربرمیگرفت و در طول ســالهای فعالیت هنریاش،
بیش از  ۱۰۰میلیون آلبوم فروخت.
وی در زندگی هنریاش بیش از  ۳۰آلبوم ســاخت که
معروفترین آنها «بیا دیوانگی کنیم» و «گریه قمریها»
بود و توانست در ســال  ۹۸۴۱برای ساخت آهنگ متن
فلم «باران بنفش» موفق به کسب جایزه اسکار بهترین
موسیقی فلم شود.
جدیدترین آلبوم «پرینس» که سال گذشته منتشر شد،
قسمت دوم «هیت اند ران» بود که هفته پیش از مرگش
برای آخرینبار روی صحنه اجرا شد.

این ستاره  57ساله موسیقی هرگونه احتمال خودکشی
را رد کرده اســت ،اما رسیدن به نتایج نهایی چند هفته
به طول خواهد انجامید« .پرینس» در دهه  ۸۰میالدی
با آلبومهایی مانند «« ،»۱۹۹۹باران بنفش» ،و «نشــانه
دوران قدیم» در عرصه موسیقی به شهرت رسید.
آثار او انواع موســیقی از جملــه راک ،فانک و جاز را

2415

ایوان مکگرگور بازیگر انگلیســی تبار سینما ،برای کار تازه
ســینمایی خود به سراغ یک فلم انیمیشــن رفته و با آن به
عنوان صدا پیشه ،همکاری خواهد کرد.
این انیمیشن کمپیوتری یک اثر موزیکال خواهد بود و دیوید
والیامز و تری جونز هم صدای خود را به کاراکترهای کارتونی
آن قرض خواهند داد.
ســازندگان این انیمیشن انگلیسی نام «سرزمین بعضی وقت
ها» را برای آن انتخاب کرده اند ،که نام عجیب و غریبی برای
یک فلم سینمایی است.
اما آن ها می گویند این نام کامال برازنده فلم شان است ،زیرا
داســتان آن هم مثل نام فلم ،عجیب و غریب است .فلم نامه
فلم با نگاهی به یک داســتان رادیویی محبوب نوشته شده
است.
این داستان در باره خواهر و برادری است که آرزوهای زیادی
دارند و هر روز ،تعداد این آرزوها بیشتر و بیشتر می شود .در
شب قبل از کریســمس اتفاق عجیبی برای این دو می افتد.
موجود عجیب و مرموزی که مامور جمع آوری آرزوهای بچه
ها است ،به سراغ این خواهر و برادر می آید و آن ها را همراه
خود به «سرزمین بعضی وقت ها» می برد.در این مکان است
که تمام آرزوهای آن ها می تواند تبدیل به واقعیت شود ،اما
همه چیز به همان ســادگی نیست که خواهر و برادر فکر می
کنند.
کار تولید «سرزمین بعضی وقت ها» از هفته آینده شروع می
شود .تهیه کنندگان این انیمیشن کامپیوتری ،آن را هزینه ای
 60میلیون دالری تهیه می کنند.
ایوان مکگرگور می گوید به دلیل پیام مثبت خانوادگی داستان
فلم ،همکاری با آن را به عنوان صدا پیشه قبول کرده است .او
به جای کاراکتر مامور جمع آوری آرزوها صحبت خواهد کرد.

بازگشت ریدلی اسکات
به زمین

ادامه تحقیق درباره مرگ مشکوک یک خواننده
از مرگ «پرینس» داروهایی را برای او تجویز کرده بود.
هنوز اعالم نشده که چه دارویی برای «پرینس» تجویز
شده و آیا او این داورها را مصرف کرده یا خیر؛ اما پولیس
در حال انجام تحقیقات جداگانهای در محل زندگی این
خواننده آمریکایی اســت و سابق پزشکی او را نیز پیدا
کرده اســت .به گزارش بیبیسی ،نتایج کلبد شکافی

مکگرگور مامور جمع
آوری آرزوهای کریسمسی

جدی

دلو

امروز کمی احساس نا امنی می کنید و به تصورات تان اجازه می
دهی تا شما را با خود ببرند .ممکن است در ذهن خود تصور کنید
که دیگران پشت سر شــما صحبت می کنند یا با شما خصومتی
ال این طور نیست.
دارند در حالیکه اص ً

حوت

پی آمد روابط می توانند در مغز شما بنوازند و همان طور که می دانید
مالمت و خســتگی دشمن شهوت است  .همان طور که هوس حس
مطلوب شماســت و شما پی می برید که خودتان دارید رابطه ای را
نگاه می کنید که در مستی با یک چشم بحرانی آرام گرفته است .
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فلم نامه اقتباسی این وســترن دلهره آور ،براساس داستان
نوول کریگ زاهلر نوشــته خواهد شــد .بــه احتمال زیاد،
همکاران اســکات در فلم «مریخی» با این فلم هم همکاری
خواهند داشت.
کمپانی فوکس قرن بیستم برای کار نگارش فلم نامه اقتباسی
فلم از تیم دو نفره درو گودار و ســایمن کینبرگ ،دعوت به
همکاری کرده است.
داســتان خشــن کریگ زاهلر در مکزیک و در ابتدای قرن
بیســتم اتفاق می افتد .گروهی از مردان چابک سوار در کنار
هم جمع شده و به دنبال خواهر گمشده خود می روند.
بزودی مشخص می شود خواهر آن ها ربوده شده است .تالش
کاوبوی های داســتان فلم برای حل این مشکل ،خط اصلی
داستان فلم را به جلو می برد.
هنوز زمانی برای شــروع کار فلم برداری فلم تعیین نشــده
است .اسکات در حال حاضر ،مشغول کارگردانی قسمت تازه
ای از اکشن علمی تخیلی معروف خود «بیگانه» است.
به نوشته هالیوود ریپورتر ،به احتمال زیاد مت دیمون یکی از
نقش های اصلی وسترن تازه اسکات را به عهده خواهد گرفت.
او در «مریخی» این فلم ســاز بازی داشت و برای آن ،نامزد
دریافت جایزه بهترین بازیگر مرد سال شد.

فروش لورل و هاردی
شروع شد!

پیش فروش بین المللی «اســتن و لورل» در حالی آغاز شده،
که هنوز کلید فلم برداری آن زده نشده است .این کمدی سیاه
را شرکت بی بی سی فلمز تهیه می کند.
تهیه کنندگان فلم بــه قدری به موفقیت بیــن المللی آن
امیدوارند ،کــه از حاال در فکر فروش امتیاز پخش جهانی آن
هستند.
جان اس بیرد کارگردان «استن و لورل» می گوید نام این دو
کمدین کالسیک به قدری در بین دوستداران سینما طرفدار
دارد ،که هر فلمی در باره شــان ساخته شود با اقبال عمومی
روبرو خواهد شد.
بیرد فلم خود را براســاس فلم نامه ای از جف پاپ کارگردانی
می کند .این فلم نامه ،به بررسی روزهای تلخ زندگی و کارنامه
کاری این دو هنرمند می پردازد.
بخش اصلی داستان فلم نامه ،در سال  1953رخ می دهد و به
نمایش تالش چالش برانگیز لورل و هاردی ،برای برگزاری یک
تور هنری می پردازد.
در جریان همین ســفر بود که بیماری سخت هاردی خودش
را به نمایش گذاشــت و دو طرف متوجه این نکته شدند که
دوستی شان چقدر برایشان اهمیت دارد.
به نوشته نشــریه ورایتی ،استیو کوگان و جان سی رایلی در
این کمدی سیاه شرح حال گونه در نقش لورل و هاردی بازی
می کنند .کلید فلم برداری فلم ،همین روزها زده می شود.
منتقدان ســینمایی می گویند زوج لورل و هاردی هم مثل
بسیاری از کمدین های کالسیک سینما ،آخر و عاقبت تلخ و
بدفرجامی داشتند .فلم سینمایی «استن و لورل» قرار است
این سرنوشت تلخ را به تصویر بکشد.

