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پاسخ کوریای شمالی به تایتانیک

از میــان تمامی فلــم هایی که با تقلیــد و یا الهام از
‹تایتانیک› به کارگردانی جیمز کامرون ،محصول ۱۹۹۷
ساخته شــده اند پاسخ ســینمایی کوریای شمالی به
داستان دو جوان عاشق و نگون بخت از همه عجیب تر
است.
با گذشت زمان و سرازیر شــدن انبوهی از فلم های پر
فروش به بازار به ســادگی می توان موفقیت تجاری و
فرهنگی تایتانیک را فراموش کرد.
این اثر جیمز کامرون با ربودن  ۱۱جایزه اســکار و بیش
از یک میلیارد دالر درآمد در گیشه سینماهای جهان با
داستانی عاشقانه و تراژیک که بر بستر ماجراهای واقعی
غرق شدن یک کشتی مسافربری روی میدهد ،به یک
پدیده واقعا جهانی بدل شــد .ولی از تمام نسخههای
تقلیدی این داســتان که از فرهنگ مردم پســند سر
برآورده اند شــاید عجیب ترین آنهــا فلمی محصول
کوریای شمالی باشد که کیم جونگ ایل رهبر فقید آن
کشور با آن تالش کرد به تایتانیک پاسخ دهد‹ .طغیان
روح› که حدود چهار سال بعد از تایتانیک ساخته شد،
فلمی است که با بودجه و حمایت دولت کوریای شمالی
ساخته شده و هدف آن بهره برداری از شکوه تایتانیک
برای خلق غنایی بازگو نشده است .اما این فلم با وجود
اســتفاده از بیش از  ۱۰هزار سیاهی لشگر ،به کارگیری
جلوه های ویژه مدرن برای اولین بار در سینمای کوریای
شمالی و فلمنامه ای که براساس پرداخت درام یک حادثه
کشتیرانی در تاریخ کوریای تهیه شده بود بدون به جا
گذاشتن هیچ اثری در گیشه های سینما غرق و فراموش
شد .کیم جونگ ایل در دهه های هفتاد و هشتاد میالدی
برای توسعه و تقویت صنعت فلمسازی کوریای شمالی
تالش زیادی کرد .او قصد داشت هنرسینما را از آنچه که
از نگاه او صرفا آثار تبلیغاتی و ضعیف بودند فراتر ببرد.
او تعــدادی از کارگردان های کوریای شــمالی را برای
تحصیل به روســیه فرســتاد ،بودجه فلمسازی را در
حد چشــمگیری افزایش داد و حتی ادعا شده که یک
کارگردان و یک ستاره سینمای کوریای جنوبی را ربود
و در کوریای شمالی اسیر کرد تا برای رژیم فلم بسازند.
به نظر می رسد کیم جونگ ایل برای ارضای عالقه وافر
خود به ســینما از هیچ کاری دریغ نمی کرد .با توجه به
اینکه گفته می شود او کلکسیونی شامل چند هزار فلم

محصول غرب داشــت حتما نسخه ای از فلم تایتانیک
نیز به دست او رســیده بود و در سالن سینمای صاحب
امتیازان پیونگ یانگ به نمایش درآمده بود.
مضامین جهانشــمولی مثل عشق و تراژدی و همینطور
اشــاراتی که در فلم تایتانیک به اختالفات طبقاتی می
شود و رقابت بین شخصیت لئوناردو دی کاپریو که جز
مسافران درجه دو کشتی است با شخصیت منفی فلم به
نام کال با بازی بیلی زین که از اقشار مرفه است ،قاعدتا
برای کیم جونگ ایل جالب بوده اند .اما جذابترین ویژگی
این فلم و مهمترین عاملی که باعث شــد از آن تقلید
کند ،قدرت فلم تایتانیک برای جلب ســینما دوستان و
پرداخت پولی که به زحمــت درآورده اند برای خریدن
بلیط بود :چیزی که جمهــوری دمکراتیک خلق کوریا
به شدت به آن نیاز داشــت .در پایان دهه نود و اوایل
سالهای  ۲۰۰۰دولت کوریای جنوبی با طرحی موسوم به
سیاست ‹نور آفتاب› سعی کرد مناسبات بین دو کوریای
را بهبود ببخشد .این کاهش تنش در کنار سایر مسایل
به کوریای شمالی امکان داد تا فلمهایی بسازد که برای
مردم هر دو کوریای جذاب باشــند .فلم طغیان روح که
از تاریخ مشــترک دو کوریای الهام گرفته ،تالش کرد
داستان کشتی به نام اوکیشیمامارو را بازگو کند که پس
از پایان جنگ جهانی دوم و در حالی که کوریای ای های
ساکن جاپان را به کشورشان بازمی گرداند غرق شد.
پس از اصابت این کشتی به یک مین حدود  ۵۵۰نفر از
مجموع  ۳هزار و  ۵۰۰سرنشین آن کشته شدند.
البته بعدها کوریای شمالی ادعا کرد که جاپانی ها عمدا
این کشــتی را غرق کردند تا این حقیقت که مسافران
کوریای ای آن در دوران جنــگ مجبور به کار اجباری
شدند را پنهان نگاه دارد.
از نگاه کوریای ای ها فلم طغیان روح مضمون سیاســی
قابل پذیرشــی داشت چون انگشــت اتهام را به سوی
جاپانی ها نشــانه می رفت و این با بــی اعتمادی که
بســیاری از مردم کوریای در آن زمان نسبت به جاپان
داشتند همخوانی داشت.
اگر در این فلم تبلیغات آشــکار به نفع کوریای شمالی
وجود می داشت طبق قوانین کوریای جنوبی نمایش آن
ممنوع می شد .اما از نگاه تماشاگران غربی و یا هر کسی
که کم و بیش داستان فلم «تایتانیک» را به خاطر دارد
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مهتاب ـ ماه ـ ماهی ـ بام
ـ بیم ـ بیمار ـ مار ـ امر ـ
امیر ـ متر ـ ماهر ـ اهم ـ
هما ـ مری ـ مربا ـ مربی
ـ تــام ـ تیم ـ مات ـ امت
ـ مهر.

آدام ســندلر کمدین سرشناس ســینما ،با همکاری
شرکت مستقل فلم ســازی «اس تی ایکس» یک سری
فلم انیمیشنی تهیه و تولید می کند .اولین فلم« ،گودی
زشت» نام دارد.
این انیمیشــن کمپیوتری خانوادگــی و ماجراجویانه
براساس کاراکتر یک اســباب بازی موفق و پرفروش به
همین نام ساخته می شود.
سندلر می گوید «گودی زشت» قرار است به صورت یک
مجموعه فلم دنباله دار درآید .وی به عنوان صداپیشــه
هم با این انیمیشن همکاری خواهد کرد.
در عین حال ،ســندلر یکی از نویسندگان فلم نامه فلم
هم هست .کار تولید «گودی زشت» از ماه آینده آغاز می
شود ،تا برای تابستان سال  2018به روی پرده سینماها
برود .شــرکت فلم ســازی اس تی ایکس تهیه کننده
تعدادی از فلم های کمدی آدام سندلر بوده و با آن ها ،او
را به شهرت بین المللی رسانده است.
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میزان

حمل

اصوالً متولدين اين ماه بخت بلندي دارند ،چه در زمينه کاري و چه
ثروت و چه زندگي زناشــويي ،فقط کافي است با احتياط و حساب
شده عمل کنند.

ثور

بسیار مصمم هستید به دیگران کمک فکری کنید و حتی به خودتان
استراحت می دهید تا بتوانید ذهن تان را آرام کنید اما این روش ها
را در محل کار ،به کار نگیرید .در واقع با استعداد هستید و به شما
الهام می شود اما مراقب باشید؛ زیرا ممکن است اشتباه و خطا کنید.

جوزا

هر چه قدر وقت الزم اســت به تصميم براي آينده قرار دهيد .حتي
اگر همكاران و همســرتان پافشــاري ميكنند كه زودتر تصميم
بگيريد .اگر مشــكلي داريد ،پيشنهاد مي شود صبر كنيد تا ببينيد
چه پيش ميآيد.

سرطان

در زمينه مســایل عاطفي و احساســي متولدين اين ماه هميشه با
شانس بلندي همراه هســتند گرچه خيليها قدر نميدانند و آن را
از دســت ميدهند .ولي در جمع خانوادهها ،زوجهايي خوشبخت و
هميشه عاشق بسياري را ميبينند .به جرأت نود درصد از زندگيهاي
مشترک اين ماه با مقاومت طوالني همراه هستند.

اسد

مراقب خرج کردن خود باشــید و اگر نه ســر به آسمان میکشد.
هرچقدر چیزی گرانتر و لوکس تر باشــد ،شــما را بیشتر به خود
جذب می کند .اگر به دنبال چیزی ضروری می گردید امروز بهترین
روز برای خرید است.

سنبله

آينده وقتي ميتواند برايتان لذت بخش باشد که خودتان را از قيد
و بندهاي گذشته رها سازيد .از بيماران و افراد مسن خانواده بيشتر
ديدن نمایيد.

بعضي از مجردها پا را در يک کفش کرده اند دســت به يک نقل و
انتقال و تغيير و تحول کلي در زندگي و کار خود بزنند که اگر توأم
با رأي و تصميم يکطرفه باشــد مسلم ًا با موقعيت ايده آل روبهرو
نيست.

عقرب

خيانت دوست به دوست در يکي دو مورد بيست درصد از متولدين
اين ماه را نســبت به محيط اطراف بدبين ساخته است .تغيير در
شــغل و يا حتي کنار رفتن از شــغل فعلي براي ســي درصد از
متولدين اين ماه پيش مي آيد که در هر حال پايان خوشي دارد.

قوس

اختالف نظر ميان بعضي پدر و مادرها و بچه هايشــان ســبب نا
اميدي و افسردگي در آنها شده است در حاليکه نبايد در اين مورد
زود از پاي بيفتند .اين عده به راستي نميدانند بايد چه تصميمي
بگيرند در حاليکه دريچههاي اميد بر روي اين عده باز شده است.

جدی

متولدين اين ماه به ويژه جوانترها نبايد به هيچ وجه خود را اسير
اعتياد و وسوســههاي ويرانگر آن سازند .متولد اين ماه با بعضي
دوستان و آشنايان خود دچار اختالف نظر شده اند که بهتر است
در رفع آن بکوشند و درضمن دور بعضي دوستان ناباب را هم براي
هميشه خط بکشند.

دلو

نقل و انتقاالت تازه اي در زندگي هشتاد درصد از متولدين این ماه
در حال انجام شــدن است که بسياري از آنها مفيد و زندگي ساز
است و بعضي نيز با دردسرهاي کوچکي همراه است.

حوت

بعضي خانم ها و حتــي آقايان متولد اين ماه به دليل اينکه طاقت
چاپلوسي و دو رویي بعضي اطرافيان را ندارند گاه عصبي و سخت
افسرده ميشــوند و رنج ميبرند در حالي که بايد چشم بر روي
اين عده بپوشــند ،چرا که اصالح اينگونه آدمها به آساني صورت
نميگيرد و تنها دوري از آنها آدم را راحت مي کند.
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نیز کنترل کند .گرچه صداهای آزاد و شجاعانه فراوانی
در روسیه وجود دارد ،اما اگر بتوانید کنترل رسانه های
اجتماعی و سنتی را در دســت بگیرید ،راه طوالنی در
کنترل کرن پیام را پیمودهاید».
به گزارش گاردین« ،اســتروفکی» توانســت با غلبه بر
آثاری از «جای کی»« ،فردیناند مونت»« ،اما اســکای»،
«وندل استیونســون» و «جیسون برک» جایزه سه هزار
پوندی این رویداد ادبی را از آن خود کند.
جایــزه  3000پوندی «جورج اورول» شــامل بخشهای
روزنامهنگاری ،وبالگنویســی و گــزارش اجتماعی نیز
هســت .این جایزه که در ســال  1993راهاندازی شده،
ساالنه به نویســندگانی تعلق میگیرد که با آثارشان به
آرمانهای «جورج اورول» نزدیکترند .هدف نویســنده
رمــان « »1984تبدیل کردن ادبیات سیاســی به اثری
هنری بود.

همکاری سندلر با «گودی زشت»

آشتی ـ اهانت ـ بادام ـ پارسا ـ تالیف ـ ثاقب ـ جذوه ـ چراغدان ـ حقگو ـ
خانوار ـ ذریعه ـ دشوار ـ ریاضت ـ ژست ـ ساربان ـ شقایق ـ صنعت ـ ضایع
ـ طالع ـ ظالم ـ عروس ـ غفار ـ فواصل ـ قزاق ـ کوزه ـ گلدوز ـ الله ـ میالن
ـ نقره ـ وانگهی ـ همشیره ـ یاس.
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جایزه کتاب «جورج اورول» که از آن به عنوان مهمترین
جایزه کتاب سیاسی جهان نام برده میشود ،برنده سال
 2016میالدی خود را اعالم کرد.
جایزه «جورج اورول» در حالی در ســال  2016به کتاب
«ابتکار روسیه» نوشته «آرکای اوستروفسکی» رسید که
این کتاب از لحاظ پرداختن به موضوع دستکاری و فریب
رسانهای شباهت بســیاری به آثار خود «جورج اورول»
دارد.
«ویلیــام والدگریو» رئیس هیئــت داوران جایزه کتاب
«جــورج اورول» ،اثر «استروفســکی» را که شــرحی
بر روســیه مدرن اســت را با رمان معروف « »1984از
«جورج اورول» مقایسه کرد و گفت« :کتاب غیرداستانی
«استروفسکی» کامال به مضامینی پرداخته که «اورول»
برای آن به شهرت رسیده است  ...اهمیت زبان و این که
چگونه کسی که زبان را کنترل میکند میتواند روایت را

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.
 7 کلمه :خوب
 14 کلمه :متوسط
 21 کلمه :عالی

جواب هدف

بی ارزش بــودن فلم «طغیان روح» خیلی زود برمال می
شد چون با گذشت داستان می توان تقلید آشکار از فلم
جیمز کامرون را به خوبی در آن دید.
کارگردان این فلم کیم چون ســونگ ،از جمله کوریای
ای های ســاکن جاپان بود که بعد از جنگ به زادگاهش
بازگشت .در صحنه شــروع فلم می بینیم که یک مرد
ســالخورده در معیشــت اعضای خانواده اش به سوی
ساحل دریا می رود.
همزمان با اوج گرفتن موسیقی متن ،مرد سالخورده به
جای جواهر ‹قلب اقیانوس› که ســینه کیت وینزلت را
زینت بخشیده بود ،دستمال گردن سرخ رنگی از جیبش
درمی آورد و در همان لحظه ذهن او به سوی معشوقش
پر می کشد که در کشتی اوکیشیمامارو غرق شده است.
یک چنین «تجلیلهایــی» از تایتانیک را می توان در
سراســر این فلم دید .جای تعجب ندارد که کارگردان،
بازیگران و کارکنان فنی فلم قبل از شروع فلمبرداری و
تولید مجبور شده بودند بیش از  ۱۰۰بار فلم سه ساعته
تایتانیک را تماشا کنند.
جیمز کامرون برای ســاختن تایتانیک از قدرت مالی
استودیوهای هالیوود و پیشــرفته ترین فناوری های
سینمایی استفاده کرد .ولی نســخه محصول کوریای
شمالی فقط می توانســت از امکاناتی استفاده کند که
یک رژیم دیکتاتوری می تواند فراهم کند.
گفته می شــود که برای تهیه برخی از صحنه های آن
بیش از  ۱۰هزار سرباز به کار گرفته شده اند .موارد نادر
اســتفاده از جلوه های ویژه برای نشان دادن قایق در
مجموع تحت الشــعاع امواج واقعی آب قرار گرفته که
همچون سیالب وارد کشتی می شوند.
عناصر عاشقانه داستان کامال از دو صحنه به یادماندنی
تایتانیک تقلید شــده و نزدیکی عاشق و معشوق را به
شکلی آبکی به نمایش می گذارد.
بــه جای صحنه ای که لئوناردو دی کاپریو درســت در
دماغه کشــتی کیت وینزلــت را در آغوش می گیرد و
به صحنه «پرواز» شــهرت یافته ،در محصول سینمایی
کوریای شمالی عاشق و معشــوق روی عرشه در برابر
یکدیگر قرار میگیرند و به غیر از یک لبخند چیزی بین
دو دلباخته رد و بدل نمی شود.
و صحنه اوج داســتان که در آن باالخره آنها در قایق
کوچکــی روی آب های یخ زده از هم جدا می شــوند،
بیننده را به این نتیجه می رساند که سازندگان فلم حتما
الگو برداری های طراحی شده و دقیقی از فلم تایتانیک
را در دسترس داشتند که توانسته اند این صحنه معروف
را کامال عین خودش بازسازی کنند.
تالش طغیــان روح برای کپی کــردن تایتانیک کامال
مشهود اســت و در تبلیغ برای معرفی این فلم پنهان
نشد .در جشــنواره فلم مسکو و هانگکانگ آگهیهای
تبلیغاتی این فلم با حروف چاپی بســیار درشت تری
از عنوان خود فلم با افتخــار آن را «تایتانیک کوریای
شمالی» معرف می کرد.
ولی بهره برداری از فضای ســینمایی که تایتانیک خلق
کرده بود در نهایت به ثمر رسید .شرکت فلمسازی نارای
تهیه کننده فلم در ســال  ۲۰۰۱حق توزیع در کوریای
جنوبی را به بهــای نه چنــدان ارزان  ۳۷۵هزار دالر
خریداری کرد( .بی بی سی)
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ســندلر می گوید به همین دلیل ،او قصد دارد به کمک
این شرکت فلم سازی بیاید تا دوباره به روزهای اوج خود
برگردد .عمده فلم های چند ســال اخیر این شرکت ،در
جدول گیشه نمایش شکست تجاری خورده اند.
ســندلر و اس تی ایکس امیدوارند ژانر انیمیشن بتواند
کمک کند تا این شــرکت مستقل فلم ســازی بتواند
با موفقیــت های مالی خوبی در جدول گیشــه نمایش
سینماها روبرو شود.
به نوشته هالیوود ریپورتر ،به جز«گودی زشت» قرار است
چهار فلم انیمیشــنی دیگر هم در شرکت اس تی ایکس
تولید شود .سندلر با تمام این فلم ها در مقام صداپیشه،
تهیه کننده و فلم نامه نویس همکاری خواهد داشت.
این بازیگر ســپتمبر گذشــته قســمت دوم انیمیشن
خانوادگی و اکشــن «هتل ترانســیلوانیا» را روی پرده
سینماها داشت .این محصول شرکت سونی 473 ،میلیون
دالر در آمریکا و بقیه کشورهای دنیا فروش کرد.

بازگشت فرانکو نرو
با «جانگو»

قسمت تازه ای از وسترن اکشن و دلهره آور «جانگو» ساخته
می شــود .فلم تازه «جانگو زندگی می کند» نام دارد و دنباله
ای بر نسخه اصلی آن است.
جان ســیلز فلم ساز مســتقل آمریکایی ،وظیفه کارگردانی
قســمت تازه این محصول کالسیک دنیای سینما را به عهده
دارد.
از اکتبر ســال گذشــته بحث تولید این فلم در رسانه های
گروهی مطرح شــد .ولی در آن زمان ،کسی این صحبت ها را
جدی نگرفت و سیلز هم در باره آن ،حرفی نزد.
اما حاال این فلم ساز به صورت رسمی اعالم کرده نه تنها فلم
نامه اصیل و غیر اقتباســی «جانگــو زندگی می کند» را می
نویسد ،بلکه کارگردانی آن را هم انجام خواهد داد.
به گفته ســیلز ،فرانکو نرو بازیگر اصلی نسخه سال  1966در
قســمت تازه هم بازی خواهد کرد .داســتان فلم ،سرنوشت
کاراکتر جانگو را  50ســال پس از پایان داستان نسخه اصلی
دنبال می کند.
به نوشته امپایر آنالین ،کاراکتر جانگو که حاال  50سال پیرتر
شده ،هم وظیفه نگهداری از اسب ها را به عهده دارد و هم به
عنوان سیاهی لشکر ،در فلم «تعصب یک ملت» دیوید وارث
گریفیث بازی می کند.
فرانکو نرو بازیگر کهنه کار سینمای ایتالیا ،در فلم «جانگوی
از بند رسته» کوئنتین تارانتینو که سه سال قبل اکران عمومی
شد ،نقش کوتاهی بازی کرد.
شــایعات حکایت از آن می کند که تارانتینو به عنوان بازیگر
مهمان ،نقش کوتاهی در فلم سیلز بازی خواهد کرد .این نقش
اگر چه کوتاه است ،اما تاثیر زیادی در داستان فلم دارد.
فرانکو نرو در باره سیلز می گوید «:او استاد ادبیات و متخصص
برگرداندن جذاب آن ها به زبان فلم است« .ستاره تنها»ی او
یکی از بزرگ ترین وسترن های مدرن تاریخ سینماست».
سازندگان «جانگو زندگی می کند» ماه سپتامبر را به عنوان
زمان شــروع فلم برداری آن انتخاب کرده اند .لوکیشن های
صحرایی کشــور ایتالیا ،محل های اصلی فلــم برداری این
وسترن مدرن هستند.

سایمن پگ و مایک مه یرز
در «ترمینال»

ســایمن پگ و مایک مه یرز بازیگران تازه ای هستند که به
جمع بازیگران «ترمینال» پیوستند .این فلم دلهره آور حال و
هوایی سیاه و تاریک دارد.
قبل از این مارگوت رابی ،مکس آیرونز و دکســتر فلچر برای
بازی در این فلم انتخاب شــده بودند .ون اســتن کارگردان
«ترمینال» است.
کار تولید این درام تلخ و ســیاه این هفته در لوکیشن های
مختلف کشــور هنگری آغاز می شود .این لوکیشن ها نقش
مهمی در داستان فلم دارند.
داستان «ترمینال» در باره دو باج گیر حرفه ای است که نقش
آن ها توسط فلچر و آیرونز بازی می شود .آن ها ماموریت پیدا
می کنند مراقب یک کارمند مرموز و عجیب و غریب باشند.
اما این ماموریت در مســیر غلطی می افتد و جان دو باج گیر
حرفــه ای در معرض خطر مرگ قرار مــی گیرد .آن ها برای
رهایی خود ،مجبور می شوند به کارمند مرموز پناه ببرند.
فلم نامه اصیل و غیراقتباســی فلم را خود ون استن نوشته و
شرکت های مستقل فلم سازی برای خرید امتیاز آن ،رقابت
سختی با یکدیگر داشتند.
به نوشته نشریه اسکرین اینترنشــنال« ،ترمینال» شباهت
زیادی به کمدی های ســیاه ایتن و جوئــل کوئن دارد و قبل
از این قرار بود ،جرج کلونی هم با آن همکاری داشته باشد.
هنوز اطالعی از نقش پگ و مه یرز در داستان فلم نیست .هر
دوی آن ها در کارنامه بازیگری شان ،چند کار کمدی سیاه و
طنز دارند.

