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قسمت دوم «دنیای ژوراسیک» را
یک اسپانیایی می سازد

بازیگر برنده سه جایزه اسکار
و فلمی درباره دنیای مد

دانیل دی-لوییس و پل تامس اندرســن شــاید برای
دومین بار همکاری کنند.
هرچند قراردادی بسته نشده است ،اما منابع نزدیک به
این پروژه فعال بینام به ورایتی گفتند دانیل دی-لوییس
برای همکاری دوباره پل تامس اندرسن در حال مذاکره
است .اندرسن در  2007دی-لوییس را در نقش یک غول
نفتی در فلم «خون به پا میشــود» کارگردانی کرد که
جایزه اســکار بهترین بازیگر مــرد را برای او به همراه
داشت .شــرکت آناپورنا پیکچرز متعلق به مگان الیسن
تهیهکننده این فلم است که داستانش در دهه  1950در
نیویورک روی میدهد و درباره دنیای مد است .جزئیات
داستان اعالم نشده است .اندرســن روی فلمنامه کار
میکند و در عین حال برای انتخاب بازیگران نقشهای
مکمل با بازیگران زن جوان که ریشــه اروپای شــرقی
دارند ،در حال مذاکره است.
گفته میشــود دی-لوییس مدتی اســت این پروژه را
در نظــر دارد .او از  2012که بــرای بازی در نقش نقش
آبراهام لینکلن در فلم «لینکلن» به کارگردانی استیون

ملیســا مک کارتی در کمدی سیاه تازه خود به نام «آیا
می توانی مرا ببخشــی؟» ،در نقش یک آدم واقعی بازی
می کند .این فلم ،حال و هوایی شرح حال گونه دارد.
این کمدی سیاه شباهت زیادی به بقیه درام های شرح
حال گونه ای ندارد ،که به تعریف زندگی آدم های مهم
می پردازد .فلم نامه اقتباســی فلم را نیکول هالوفسنر
براســاس کتاب خاطرات جنجالی لی آسرائیل نوشته
اســت .این کتاب ســال  2008روی پیش خوان کتاب
فروشــی ها قرار گرفت .این خانم یک شرح حال نویس
معتبر بــود ،که بر روی زندگی افراد سرشــناس کار و
تحقیق می کرد .او بزودی با مشــکالت مالی شدیدی
روبرو شد .این مشکالت خانم شرح حال نویس را به فکر
کار عجیب و غریبی انداخت .او که با کار نوشتن خاطرات
و شرح حال آدم های مهم آشنایی کامل داشت ،شروع
به جعل نامه هایی خیالی از نویســندگان و چهره های
مشهور می کند .اما کار او باعث شک عمومی می شود و
او برای رهایی از این مشکل ،شروع به دزدیدن نامه های
آدم های مشهور از آرشیوهای مختلف می کند.

اسپیلبرگ برای سومین بار برنده اسکار بهترین بازیگر
مرد شــد و یک رکورد جدید ثبت کرد ،در فلمی بازی
نکرده است( .دی-لوییس برای «پای چپ من» ()1989
هم اسکار گرفت).
« )2009( »9به کارگردانی راب مارشال تنها فلم دیگری
است که بازیگر  59ساله بریتانیایی در یک دهه اخیر در
آن بازی کرده است.
آناپورنا اخیرا در دو فلم «مرشــد» و «فســاد ذاتی» با
اندرسن کار کرده است.
اندرسن  45ساله که متولد استودیو سیتی در کالیفرنیا
اســت ،برای فلمهای «شــبهای بوگــی» (،)1997
«ماگنولیا» ( )1999و «فساد ذاتی» ( )2014نامزد اسکار
بهترین فلمنامه و برای «خون به پا میشــود» ()2007
نامزد جوایز اســکار بهترین فلم ،کارگردانی و فلمنامه
اقتباســی شد« .مرشــد» به کارگردانی او در  2012در
جشــنواره فلم ونیز برنده دو جایزه بهترین کارگردان
و بهترین بازیگر مرد (فیلیپ ســیمور هافمن و واکین
فینیکس) شد.

مک کارتی در جست و جوی «بخشش»
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پس از فروش حیرت انگیز «دنیای ژوراسیک» در سال
گذشته و تبدیل شــدن آن به چهارمین فلم درآمدساز
تاریخ (در سایه  ۱/۶میلیارد دالر سودسازی) بدیهی بود
که یونیورسال استودیوی ســازنده آن به فکر ساختن
دنباله ای بر آن بیفتد و این در حالی اســت که «دنیای
ژوراسیک» با کلکســیونی از دایناسورهای مخوفش به
خودی خود دنباله ای بر دو گانه «ژوراسیک پارک» فلم
های پرفروش دهه  ۱۹۹۰استیون اسپیلبرگ به شمار می
آید.
هفته گذشــته اعالم شــد که برای کارگردانی قسمت
بعدی «دنیای ژوراســیک» جی.ا.بایونا انتخاب شود که
یک فلمساز اسپانیایی اســت و دو سال پیش با عرضه
فلم دراماتیک «غیر ممکن» پیرامون یک سونامی عظیم
و تبعات آن صاحب شــهرت در عرصه سینما شد .فلم
«دنیای ژوراسیک» را کالین تره وورو کارگردانی کرد و
به رغم موفقیت در ادامه دادن به خط سیر اسپیلبرگ،
وی برای پیگیــری کارها بر نمی گردد و فقط در نگارش
فلمنامه قســمت جدید با همکار همیشــگی اش درک
کانولی مشارکت کرده است.
کریس پرات و برایس داالس هاوارد به این پروژه باز

 بازی با اعداد

جواب سودوکو شماره
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نوازش ـ نور ـ نگار ـ زنگ
ـ گران ـ نو ـ نوار ـ روان ـ
روشن ـ شن ـ شنا ـ شناور
ـ زن ـ ناز ـ رنگ ـ انگور ـ
زانو ـ نوا.

اگر چه کار «لی آســرائیل» باعث شد تا پول خوبی به
دست آورده و سروسامانی به زندگی اش بدهد ،اما پای
اداره پولیس آمریکا اف بی آی به این موضوع باز شد.
سال قبل اعالم شد «آیا می توانی مرا ببخشی؟» با بازی
جولین مور و کریس اوداد ،جلوی دوربین خواهد رفت.
نیکول هالوفسنر هم کارگردان آن بود.
به نوشــته امپایر آنالین ،حاال که بحث تولید فلم جدی
شده ،هیچ یک از این ســه نفر با آن همکاری نخواهند
داشت .کارگردان تازه فلم ،ماریل هلر است.
کلید فلمبرداری این کمدی ســیاه ،اوایل سال جدید
میالدی زده می شود .قرار است فلم برای نمایش عمومی
در ایام تعطیالت کریسمس آماده شود.
ملیســا مک کارتی دو ماه قبل «رئیــس» را روی پرده
ســینماها داشــت .از این کمدی خانوادگی به اندازه
کارهای قبلی این بازیگر استقبال نشد.
نسخه تازه و احیا شده کمدی اکشن «شکارچیان ارواح»
با بازی مک کارتی ،برای ماه جوالی در سطح بین المللی
اکران عمومی خواهد شد.
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 بازی با کلمات

آتشگیره ـ اموال ـ به ـ پزشک ـ ترمیم ـ ثبات ـ جوامع ـ چالش ـ حیثیت ـ
خلوت ـ دانشجو ـ ذریعه ـ رتبه ـ زینت ـ ژولیده ـ سرمشق ـ شوریده ـ صادق
ـ ضعیف ـ طویله ـ ظنین ـ عروس ـ غروب ـ فلک ـ قضیه ـ کالغ ـ گستاخ ـ
لعنتی ـ مناظره ـ وسعت ـ همانا ـ یحیا.
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می گردند تا نقش های خود را در فلم نخســت تکرار
کننــد و تاریخ  ۲۲جون  ۲۰۱۸بــرای زمان عرضه فلم
انتخاب شده است .این بار فرانک مارشال که از همکاران
و دوســتان درازمدت اسپیلبرگ است و پت کراولی کار
تولیــد فلم را عهده دار خواهند بود و اســپیلبرگ نیز
از مدیران اجرایی پروژه خواهد بود .بدیهی اســت که
سازندگان قســمت دوم «دنیای ژوراسیک» خواستار
استفاده هر چه بیشتر از کالین تره وورو برای این قسمت
نیز بوده باشــند اما این امر امکان نشد و چون بایونا هم
ظاهرا ً گرفتار ساخت قسمت دوم «جنگ جهانی زد» بود،
جذب او هم در آغاز به مشــکالتی برخورد کرد .سپس
مشارکت کامل بایونا در ساخت جنگ جهانی زد  »۲نیز
دچار مشکالتی شــد و اعالم گشت که او قادر به کامل
ســازی این پروژه نخواهد بود و در نتیجه بایونا از این
پروژه رها و به سمت قســمت دوم «دنیای ژوراسیک»
متمایل و با آن همسو شد .اولین فلم بعدی بایونا که در
مسیر و نوبت نمایش قرار دارد« ،هیوال صدا می زند» بر
اساس کتابی از پاتریک نس است و در آن لیام نیسون و
فلیسیتی جونز ایفای نقش کرده اند .این فلم ماه میزان
در سطح جهان اکران خواهد شد.

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.
 5کلمه :خوب
 10کلمه :متوسط
 15کلمه :عالی
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فلم برداری دوباره
«جنگ ستارگان» جدید
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میزان

حمل

امروز شما بسیار امیدوار شده اید و این قطع ًا به نفع شما کار میکند.
برای شروع این احساس شما را پر از اعتمادبه نفس میکند به نحوی
که می توانید با هر مشــکلی که بر سر راهتان قرار میگیرد ،مواجه
شــوید .هم چنین باعث می شود که افراد زیادی جذب شما شده و
محبوبیت شما زیاد شود.

ثور

امروز الزم اســت به اموالتان رسیدگی بیشتری کنید و بهتر است
برای مدتی مراقب آن باشــید .زمان خوبی برای خرید نیست؛ زیرا
وقتی خرید کنید از خرید آن پشیمان میشوید.اگر در پرداخت یک
قبض کمی گیج شدهاید پیش از اینکه به دردسر بیافتید دوباره آنرا
بررسی کنید.

جوزا

امروز يكنفر از شــما ميخواهد لطفي برايش بكنيد .غريزه طبيعي
شما كمك كردن به ديگران است ولي بهتر است بدانيد هدف از آنچه
از شما خواسته شده چيست.

سرطان

امروز یاد میگیرید که بــه یک موضوع از دیدگاه های مختلف نگاه
کنید .شاید به یک موضوع قدیمی رسیدگی کنید تا اشتباه اولیه را
درست کنید.

اسد

درخانه و خانواده فضاي آرامش بخشــي وجــود دارد هيچ وقت
خودتان را درگير مسایل جزئي زندگي نمي كنيد .بنابراين هميشه
زندگي خوب و عالي داريد.

عقرب

در چند روز اخیر ســعی کرده اید دچار استرس و نگرانی نشوید
بنابراین لیاقت تمام اتفاقات خوب چنــد هفته آینده را خواهید
داشــت .مطمئن باشید آرامشــی را که می خواهید به دست می
آورید.

قوس

ســعي نكنيد در كارها عجله كنيد؛ زيرا كارها مطابق برنامه پيش
نمي روند .در نهايت به نفع شما ميباشند ،اما در اين زمان از علت
و چگونگي آن نميتوانيد باخبر شــويد .امشب زمان خوبي براي
مسافرت هاي كوتاه است مخصوص ًا اگر ميخواهيد كار و تفريح را
با هم تركيب كنيد و ميتوانيد افراد جالب جديدي را مالقات كنيد
كه براي شما مفيد هستند.

جدی

امروز امكان دارد نكته هاي مهم و حياتي را فراموش كنيد چون
كارهاي زيادي روي ميزتان انباشــته شــده است كه بايد انجام
دهيد .بنابراين زماني كه كســي از شــما ايرادي گرفت عصباني
نشويد چون واقع ًا مي خواهد به شما كمك كند.

دلو

از نظر ديگران هيچ اشــتباهي مرتكب نميشويد بدون آنكه متوجه
باشــيد ،اعمالتان درست است .دوســتان از مصاحبت شما سير
نميشــوند همچنين با دعوتهايي روبه رو ميشويد كه نميتوانيد
آنها را رد كنيد.

ســتاگان فعالیتهای زیادی برایتان فراهم میکنند .اما شکایت
نمیکنید .در حقیقت تمام لحظات امروز را دوست دارید و از اینکه
نمیدانید لحظــهای دیگر چه اتفاقی میافتد لذت میبرید .فقط اگر
امروز کمی کســالت بار شود یا مدتی طوالنی در جایی بمانید کالفه
خواهید شد.

شخصی که دارای قدرت و نفوذ است میتواند به شما کمک کند .در
چند روز آینده شما را امتحان میکنند سعی کنید مطابق انتظارات
آنها رفتار کنیــد .اگر تصمیم دارید لبــاس جدیدی برای خودتان
بخرید ،اکنون بهترین زمان خرید است.

اگر امروز کمی عصبی هســتید ،بهتر است کمی جلو خودتان را
بگیرید .برای جانبداری از دوستان و همکاران  2و  2را جمع کردن
و به دست آوردن  5گرامی داشتن آنها نیست .بنابراین افکارتان
را در حمایــت از اینها برای خودتان نگهدارید تا بدانید در زمینه
حق چه خبر ها است.

سنبله

حوت
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نوبت مهره های سفید است ،شما باید با
دو حرکت مهره سیاه را مات کنید.
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 جواب شطرنج 2345
وزیر را در خانه  a 1حرکت دهید.
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کمپانی والت دیزنی اعالم کرد گروه ســازنده مجموعه فلم
«جنگ ستارگان» ،تابستان امســال تعدادی از صحنه های
قسمت تازه آن را دوباره فلم برداری می کنند.
اولین بار در ماه دسمبر بود که شنیده شد این کمپانی از برخی
از صحنه های قســمت دوم تریلوژی تازه «جنگ ستارگان»
راضی نیست .بیانیه رسمی کمپانی والت دیزنی ،پایان بخش
شایعات مختلفی است که طی این چند ماه در سطح وسیعی
در رسانه های گروهی مطرح شده بود.
قســمت دوم از سه گانه سوم این مجموعه فلم ،با نام «جنگ
ستارگان :یک خوشگذران» به نمایش عمومی در خواهد آمد و
هنوز معلوم نیست کدام صحنه های آن قرار است دوباره فلم
برداری شــود .مدیران کمپانی والت دیزنی علت فلم برداری
مجــدد صحنه هایی از فلم را ،مهم بــودن این مجموعه فلم
واهمیت داشتن آن برای عموم تماشاگران سینما عنوان کرده
اســت .آن ها می گویند موفقیت کالن و دور از انتظار «جنگ
ستارگان :نیرو بیدار می شــود» به آن ها نشان داد که باید
فلمی در خور تماشاگران فهیم امروزی تولید کنند.
با وجود فلم برداری دوباره تعدادی از صحنه های قسمت تازه
این مجموعــه فلم ،تغییری در زمان نمایش عمومی آن ایجاد
نشده و در همان زمان تعیین شده قبلی به روی پرده سینماها
خواهد رفت.
به نوشته نشریه اسکرین اینترنشنال ،قبل از این اعالم شده
بود این فلم برای تاریخ  16دسامبر سال جاری میالدی آماده
نمایش عمومی در می شود .فلم همزمان با آمریکای شمالی،
در بقیه کشورهای دنیا هم اکران خواهد شد.
گارت ادواردز امر کارگردانی فلم را به عهده دارد .گفته شده
کریســتوفر مک کواری فلم نامه نویس مطرح سینما ،در کار
فلم برداری دوباره صحنه های فلم با سازندگان آن همکاری
دارد« .جنگ ستارگان :نیرو بیدار می شود» در روزهای پایانی
سال گذشته میالدی به روی پرده سینماها رفت .فروش 936
میلیون دالری این اکشــن علمی تخیلی در آمریکای شمالی،
آن را به عنوان پرفروش ترین فلم کل تاریخ ســینمای این
منطقه معرفی کرد.

انصراف «لویت» از یک پروژه
کمیک بوکی

جوزف گوردون لویت بازیگر و تهیه کننده آمریکایی که قرار
بود در تولید فلم «مرد شنی» مشــارکت جوید ،هفته پیش
انصراف داد و متذکر شد که پس از واگذار شدن این پروژه به
استودیوی نیوالین که زیر مجموعه برادران وارنر است ،ادامه
همکاری او با سازندگان فلم غیرممکن شده بود.
وی گفت :من و دیوید گویر (فلمنامه نویس «شوالیه تاریکی»)
توافق کرده بودیم که براســاس کتاب ُرمان «مرد شنی» نیل
گایمن فلمی را بســازیم و در این راه جک تورن توانا را نیز
برای کامل شدن سناریو استخدام کردیم اما وقتی تهیه فلم
به نیوالین واگذار شد ،فهمیدم که ایده های ما با یکدیگر نمی
خواند و فلم حاصله چیز خوبی نخواهد شــد و در نتیجه کنار
کشیدم .حیف شــد ،چون دلم می خواست در این اثر هنری
مشهور کمیک بوکی سهمی داشته باشم.مسایل مهمی وجود
داشت که برای ما ایجاد سد کرد و یکی از آنها مسئله مالکیت
پروژه « »The Sandmanبود و این کار زمانی گره خورد که
کمپانی برادران وارنر تمامی کاتالوگ و موجودی کمیک بوک
های ورتیگو را که متعلق به دی سی کمیکز و زیر مجموعه آن
است به نیوالین از زیر مجموعه های خود واگذار کرد و همان
طور که پیشتر گفتم ،به عینه دیدم که تغییرات حاصل از این
استقبال تا چه حد وسیع اســت .مسئله ای که به آرامی رخ
نمود ،این بود که دیدم ایده های من و نیوالین برای ســاختن
فلم «مرد شــنی» دیگر همخوانی ندارد و آنچه که من برای
بهبودی این طرح می خواستم ،لزوم ًا با آنچه آنها بدان اعتقاد
داشتند ،همخوانی نداشت .در چنان شرایطی همیشه بهترین
کار این است که کنار بکشــید و پای قضیه ای که می دانید
پایان آن شکست و ناکامی است نمانید و از پروژه ای که با آن
سنخیت ندارید ،کنار بکشید.
گوردون لویت که در  ۱۰سال اخیر در پروژه های مهم متعدد
دیگری هم شــرکت جسته اســت ،اضافه کرد :به رغم قطع
همکاری با بانیان این پروژه باید از مجریان این طرح تشــکر
کنم و این را فرصتی بزرگ بــرای خود بنامم .در این ارتباط
باید بخصوص نام دیوید گویر را بیاورم که کار با او مرا صاحب
باورهای تازه و اطالعات زیادی کرد و پس از او باید از نیجا کی
کندال ،گرگ سیلورمن و به واقع هر کسی که در کمپانی دی
ســی کمیکز حاضر و فعال بوده ،تشکر کنم .شاید تالش های
ما به بار ننشسته باشد اما من درس های زیادی آموختم و این
فلم نیز از دست نرفته است و توسط افرادی دیگر و به شکلی
متفاوت و شاید بهتر ساخته خواهد شد .همه متقاعد شده اند
که داستان «مرد شنی» یک چیز ابدی است و به جمع افسانه
های بسیار جالب تعلق دارد.

جنگاستودیوهابرسرپوکمونها

بر سر تصاحب امتیاز ساخت فلم بعدی از مجموعه پوکمون و
تملک این مجموعه بین استودیوهای مختلف رقابت شدیدی
به جریان افتاده است .سرســخت ترین طالب این سری فلم
ها کمپانی قدیمی برادران وارنر اســت ولی ســونی پیکچرز
هم نســبت به این موضوع عالقه نشــان داده و فراتر از آنها
اســتودیوهای چینی و جاپانی هستند که این متاع و موضوع
را متعلق به خویش می دانند و یکی از آنها شرکت لیجندری
پیکچرز متعلق به توماس تال اســت که از ســه ماه پیش به
زیرمجموعه کمپانی چینی دالیان واندا تبدیل شده است.
مشکل آنجا ایجاد می شود که پوکمون ذاتا یک موضوع هنری
و برنامه نمایش جاپانی است و اگر یک شرکت چینی مالک آن
شود ،با احتساب اختالفات دیرین این دو کشور شرق آسیایی
این مسئله بدون تبعات نخواهد بود .کمپانی پوکمون که این
ســری فلم ها را بر اساس بازیهای کمپیوتری پرطرفدار «تین
تندو» تهیه و عرضه کرده ،مدتی اســت که در مذاکراتش با
هالیوود در پی ساخت یک ورسیون تازه و پرخرج و پرشکوه
از داســتان های اکشن و پرتحرک و ســتیز پوکمون است و
برادران وارنر چون در سال  ۱۹۹۹یک فلم کارتونی از روی این
داستان ساخت و ســپس دو اثر دنباله ای را نیز تدارک دید،
خود را برای تملک کامل آن محق می داند.
کمپانی جاپانی پوکمون مدتها اســت که در پی همکاری با
استودیوهای هالیوودی به قصد ساخت یک فلم تازه و بزرگ
و پرهزینه از روی این داستان بوده است و اولین استودیویی
که در این ارتباط پیشقدم شد و بنظر می رسید بخت زیادی
برای تصاحب این پروژه دارد ،اســتودیوی برادران وارنر بود
که پیشــتر نیز وصف آن و دالیل تعلق خاطرش را آوردیم اما
اینک بنظر می رسد که لیجندری در این زمینه پیشتاز شده
و این کمپانی است که می تواند ورسیون هایی تازه از پیکاچو
و ســایر کاراکترهای پوکمون را به سالن ها و تماشاخانه های
ســطح جهان بیاورد و این نیز می تواند دردسرساز باشد زیرا
ارتباط های آن با کمپانی واندا همان طور که پیشتر آمد ،وجوه
تازه ای را بر ماجراها می گشاید .در هر حال لیجندری تابحال
به دفعات به عرصه های فرهنگی جاپان نفوذ کرده است و به
عنوان مثال کمپانی تال با همکاری برادران وارنر جدیدترین
نسخه آمریکایی گودزیال را در تابستان سال  ۲۰۱۴روانه بازار
کرد و در این ارتباط با کمپانی توهو جاپان نیز همکاری کرد و
این توهو همانی است که هم تملک گودزیال را در دست دارد و
هم در زمینه ساخت پوکمون ها فعال بوده است .با این اوصاف
لیجندری و برادران وارنر قصد دارند دیگر فلم های حاضر در
این فرانچیز مانند کنگ« :جزیره جمجمه» را در سال آینده،
«گودزیال  »۲را در ســال  ۲۰۱۸و «گودزیال مقابل کنگ» را در
سال  ۲۰۱۹عرضه کنند.

