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اسپیلبرگ و فلم علمی تخیلی تازه

ملیسا مک کارتی بازیگر « ۱۱یار اوشن»
زنانه شد

در حالی که « ۱۱یار اوشــن» به عنوان یکی از فلمهای
کالســیک ســینمای آمریکا با بازی فرانک سیناترای
مشــهور ،هنوزدر یادها مانده است ،پس از ساخت سه
گانه پر از بازیگران درجه یک مرد ،حاال نسخه زنانه آن
با بازی بازیگران شناخته شده زن در دست شکلگیری
است.این پروژه که شــاید در ردیف پروژههای برابری
جنسی هالیوود جای بگیرد ،قرار است با حضور ساندرا
بوالک در نقش نخست این فلم شکل بگیرد.
این فلم داســتان عــدهای کالهبــردار را در یکی از
ماموریتهایشــان تصویر میکند که باید از سد موانع
متعددی عبور کنند .در نســخه جدید این فلم استیون
ســودربرگ به عنــوان کارگردان و جــورج کلونی در

شرکت فلم سازی آمبلین پیکجرز که استیون اسپیلبرگ
مدیر آن اســت ،یک اکشن دلهره آور تازه علمی تخیلی
تهیه می کند .این فلم «سقوط» نام دارد و با حال و هوایی
دلهره آور داستان خود را تعریف می کنمد.
برعکس تصور رســانه ها ،خط اصلی داستان فلم در باره
یک گروه موسیقی اهل منچســتر لندن به نام «سقوط/
فال» نیســت و شباهتی به فلم های دیگری که با این نام
ساخته شده اند ندارد.فلم نامه «سقوط» را نویسنده و فلم
نامه نویس استرالیایی پته بریجز نوشته است و یک زوج

طالق گرفته ،کاراکترهای محوری آن هستند.
داســتان فلم در منطقه آتالنتا رخ مــی دهد و این دو،
تالش می کنند جان فرزندان خود را که در این خانه تنها
هستند ،نجات دهند .اما کار این زوج بسیار مشکل است،
زیرا محل زندگــی آن ها تحت محاصره موجودات بیگانه
و خطرناک فضایی قرار دارد .هنوز معلوم نیســت خود
اسپیلبرگ که فلم نامه را بسیار پسندیده ،امر کارگردانی
آن را هم به عهــده می گیرد یا خیر .به نوشــته امپایر
آتالین ،بازیگــران اصلی فلم تا یک ماه دیگر انتخاب می

ویلسن در کنار رابرتز

شــوند .بعید به نظر می رسد که بازیگران مشهوری برای
بازی در فلم انتخاب شــوند .شرکت آمبلین پیکچرز طی
سه دهه گذشته ،اکشــن های علمی تخیلی موفقی مثل
«ئی تی»« ،گرملین ها» و « بازگشــت به آینده» را تهیه
کرده اســت .اما محصول تازه این شرکت به نام «بی اف
جی» ،شکست سخت تجاری در جدول گیشه سینماهای
آمریکای شمالی خورد.این اکشن علمی تخیلی و فانتزی
را استیون اســپیلبرگ کارگردانی کرده و هفته قبل ،به
روی پرده سینماهای جهان رفت.

احیای دوباره «سیاه چال ها و اژده ها»

صنعت ســینما به دنبال احیای فلم «ســیاه چال ها و
اژدهاها» اســت .این اکشن فانتزی قرون وسطایی ،اولین
بار در  2001سال به صورت یک فلم سینمایی درآمد.
کمپانی برادران وارنــر با بهره گیــری از تکنیک های
دیجیتالی جدید و یک داستان هیجان انگیز ،قصد احیای
این فلم ناموفق را دارد.

خط اصلی داستان فلم ،در باره سلحشور بی باکی است که
با کمک گروه خود به جســت و جوی یک گنج پررمزوراز
می پردازند و با خطرهای زیادی روبرو می شوند.
کمپانی برادران وارنر از چند ســال قبل به دنبال تولید
نسخه تازه و احیا شده «ســیاه چال ها و اژدهاها» بوده
و قصد دارد آن را با هزینه تولید  70میلیون دالری تهیه
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فعل ـ فعال ـ فاعل ـ قفل
ـ نقل ـ نقال ـ عقل ـ عاقل
ـ علم ـ عالم ـ فلم ـ اقل ـ
مالق ـ منقل ـ مال.

کیفر ســاترلند با فلمی که درباره زندگی پس از مرگ
و تهیه کننده آن مایکل داگالس اســت ،جلوی دوربین
میرود.
به نقل از ورایتی ،بازیگر سرشناس کانادایی-آمریکایی
در فلم «خطهای صاف» جلوی دوربین میرود.
ســاترلند قرارداد بازی در فلم « »Flatlinersرا امضا
کرده که بازســازی فلمی به همین نام توســط کمپانی
سونی اســت .او در این فلم در کنار الن پگ ،دیگو لونا،
نینا دوبرف  ،جیمز نورتون و کرسی کلمانز بازی میکند.
فلم اصلی در ســال  ۱۹۹۰با بازی خود ساترلند ،جولیا
رابرتــز ،کوین بیکان ،بیلی بالدوین و الیور پلت در نقش
دانشجویان پزشکی ساخته شده بود که تجربه لحظات
نزدیک مــرگ و زمانی را که خــط روی مونیتور عالیم
حیاتی صاف میشود دنبال میکنند .این کشفیات زندگی
خود آنها را متحول میکند .شخصیتی که ساترلند نقش
او را بازی میکرد چهار تن از دانشجویان همکالسیاش

را متقاعد میکرد که به او کمک کنند تا بتواند الیههای
ورای مرگ را کشف کنند.
در بازســازی این فلم نیلس آردن اوپلــف کارگردان
ســوئدی روی صندلی کارگردانی مینشــیند تا فلم را
برمبنای فلمنامه بن ریپلی بازسازی کند .الرنس مارک
و مایکل داگالس که تهیه کننــدگان فلم اصلی بودند،
تهیهکنندگان این فلم نیز هســتند .فلم قبلی را جوئل
شوماخر ساخته بود.
انتظار میرود فلمبرداری این فلــم در تورنتو از همین
هفته آغاز شود .هنوز روشن نیست ساترلند در این فلم
در چه نقشی ظاهر میشود.
کیفر ســارتلند که بیش از همه برای بازی در نقش جک
باوئر در ســریال موفق « »۲۴از شبکه فاکس شناخته
میشود ،در جدیدترین ســریالش که از  ۲۱سپتمبر در
شبکه  ABCروی آنتن میرود در نقش رییس جمهوری
آمریکا بازی کرده است.

کیفر ساترلند تجربه پس از مرگ را
ادامه میدهد
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اوئن ویلسن کمدین مطرح دهه گذشته سینما ،در یک
درام خانوادگی تازه سینمایی در نقش همسر جولیا رابرتز
بــازی می کند .این فلم با نام «واندر» جلوی دوربین می
رود .جاکوب ترمبلی بازیگر فلم موفق «اتاق» هم یکی از
سه نقش اصلی و مهم این درام پرتنش را به عهده دارد.
شرکت مســتقل فلم ســازی الینزگیت با خرید امتیاز
برگردان سینمایی نوول پرخواننده واندر ،آن را تولید و
آماده رقابت های اسکاری می کند .نوول واندر چند سال
قبل منتشــر و خیلی زود تبدیل به یکی از موفق ترین
آثار ادبی روی پیش خوان کتاب فروشــی ها درآمد .آر
جی پاالسیو نویســنده این کتاب است.در داستان فلم،
ترمبلــی در نقش نوجوانی بیمار به نام آگی پولمن ظاهر
می شــود .او از ابتدای تولد با یک مشکل بزرگ جسمی
روبرو بود.جولیا رابرتز و اوئن ویلسن در قالب مادر و پدر
این نوجوان بیمار ظاهر خواهند شد .آن ها تالشی سخت

برای حل مشکل بیماری فرزند خود می کنند.
به نوشــته هالیوود ریپورتر ،اســتفن چبوســکی امر
کارگردانی «واندر» را به عهده دارد .فلم نامه اقتباســی
این درام خانوادگی را نیز ،خود او نوشته است.
این فلم نامه ،زندگی کاراکتــر نوجوان خود در مکتب
و نوع برخورد اطرافیانش بــا او را به نمایش می گذارد.
در عین حال ،وضعیت او در خانه هم مورد بررســی قرار
می گیرد .نوول واندر از سال  2012حاال در فهرست پنج
کتاب برتر قرار داشته و تهیه کنندگان نسخه سینمایی
آن امیدوارند ایــن موفقیت ،به موفقیت مالی و انتقادی
فلم شان کمک کند.
استفن چبوسکی می گوید داستان «واندر» تمام جنبه
های الزم برای موفقیت در مراسم اسکار را دارد .اهل فن
پیش بینی می کنند این فلم در رقابت های اسکاری ،در
رشته های اصلی نامزد دریافت جایزه شود.

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

جواب هدف

کند.
شرکت کمپیوتری هاسبرو که امتیاز بازی و کاراکترهای
این داســتان را دارد ،با مدیران برادران وارنر به توافق
رسیده وبرای تولید نسخه ســینمایی ،با آن ها همکاری
می کند.
فلم نامه فلم توســط تیم دونفره دیوید لزلی جانســن و
پیتر هوگان نوشته شده و راب لترمن برای کارگردانی این
نسخه تازه انتخاب شده است.
آنسل الگورت بازیگر جوان سینما هم برای بازی در نقش
کاراکتر سلحشور داســتان انتخاب شده است .او قبل از
این قرار بود نقش کاراکتر هان ســولو را در ســری تازه
«جنگ ستارگان» بازی کند.
او می گوید «:اگر نتوانســتم با ماجراجویی های فضایی
و فانتزی «جنگ ســتارگان» همراه شوم ،در عوض نوع
دیگری از ماجراجویی را تجربه می کنم».
نسخه اصلی «ســیاه چال ها و اژدهاها» در زمان نمایش
عمومی خود 34 ،میلیون دالر فروش کرد .رقم هزینه های
تولید فلم 45 ،میلیون دالر بود.
این نسخه را کانتری سولومون کارگردانی کرد و جاستین
والین بازیگر اصلی آن بود .بخش اعظم صحنه های فلم در
کشور چک فلم برداری شد.
قرار اســت نسخه تازه این اکشــن فانتزی هم در همین
کشور اروپایی جلوی دوربین برود.

2457

ز

ف

ه

ر

ا

ق

ر

ا

و

خ

م

غ

ض

ا

ژ

ا

ش

گ

ن

ا

ه

ج

ع

پ

ر

ر

ر

ض

گ

ل

ع

ل

خ

و

ث

م

ی

گ

آ

ی

ح

ت

ه

م

د

ر

د

ف

ب

ف

ی

ر

ش

ت

ش

ج

ب

ز

ف

ی

ذ

ث

و

ع

د

خ

ث

ا

ج

ش

ط

د

ت

ی

ق

ص

ک

س

ب

ی

د

و

ق

ز

س

ف

ت

ن

ل

س

و

م

ا

ز

ذ

ن

خ

ا

خ

ی

ا

ح

ر

ل

ا

ژ

ا

ا

ن

ک

غ

پ

م

ی

ث

ر

پ

ر

آ

ب

ذ

خ

ی

ر

ه

ف

و

ر

ظ

ا

آ

ز

آ

چ

ث

ژ

ن

د

ه

پ

و

ش

چ

ژ

میزان

حمل

اگر به زماني الزم داريد تا خودتان را به كارهاي خالقانه ،ورزش ،هنر
ســرگرم كنيد ،اكنون بهترين زمان است .اگر از كسي خوشتان مي
آيد اكنون مي توانيد اين احساس را بيان كنيد.

ثور

در رابطه با مســائل شغلی باید مطمئن شوید که از حقایق مهم یک
پروژه به خصوص با خبر هستید .بی ارادگی یک همکار باعث ایجاد
نگرانی می شود .انتظار دارید همسرتان به شما وفادار باشد و اکنون
باید بدانید که زندگی تان وارد مرحله جدیدی از استقامت و امنیت
می شود و فضای جدیدی در انتظار شماست.

جوزا

بهتر است امروز همه توقعات باالي شما را برآورده كنند ،در غير اين
صورت زبان تلخ شــما حساب آنها را مي رسد .سعي كنيد زياد تند
صحبت نكنيد در غير اين صورت اين شــما هستيد كه بايد از آنها
عذرخواهي كنيد و شما هم اين كار را دوست نداريد.

سرطان

خودتان را به دردسر انداخته اید .باید از کسی کمک بگیرید .البته
اگر نمی خواهید خودتان را بیشتر به دردسر بیاندازید .می توانید با
همسر یا دوست تان در مورد حل این مشکل صحبت کنید.

اسد

ستاره ها امروز شما را به مســير غير قابل پيش بيني رهنمون مي
شوند و ذهن شما را به سوي سيري غير عادي مي برند .هر چه بيشتر
افراد به شما تكيه مي كنند بيشتر از مطالبي كه به ايشان مي گوييد
آزرده خاطر مي شوند و مانع انجام اقدامات خاصي از سوي شما مي
شــوند .بايد تصميم بگيريد كه از خواسته دلتان پيروي كنيد و يا
آرامش را در پيش بگيريد.

سنبله

افراد زیادی امروز رفتارشــان متغیر و عجیب است .باید با این افراد
کنار بیایید .اگرشما رئیس آنها هستید زیاد سخت گیری نکنید زیرا
باالخره یک روز هم شما به آن ها نیاز دارید.

حاضر شــدن در لحظات آخر شما را كمي نگران مي كند .ديگران
به شــما كمك مي كنند اما گاهي اوقات فكر مي كنيد تنها كسي
هستيد كه ميتوانيد كارها را درســت انجام دهيد .ممكن است
بخواهيد عالي ترين باشيد ،و فرزندانتان از اين كه كارهايشان
را انجام دهند خيلي خوشحال ميشوند.

عقرب

درست نیست که بگویم همیشه در ناز و نعمت بوده اید ،اما امروز
ســتارگان هماهنگی خاصی دارند و بهتریــن فرصت برای روابط
احساس شما ایجاد می کنند.اما بیش از این که جشن بگیرید در
مورد تجربه هایی که در چند ماه اخیر به دســت آورده اید خوب
فکر کنید.

قوس

در هوا امواج عصبيت موج مي زند .عصبي بودن شــما بدليل اين
است كه شما مشكوك شده ايد به يكنفر كه مي خواهد زير قول
خود بزند .طبع ًا شما از اين نوع رفتار خيلي نااميد مي شويد ،ولي
امكان زياد هم دارد كه شــما داريد از كاهي كوهي مي سازيد و
داريد عكس العمل تندي نسبت به آن رفتار نشان مي دهيد.

جدی

اگر بپذيريد كه عاليترين نيستيد آن زمان است كه زندگي رو به
بهتر شــدن مي رود .ذهنتان خيلي مشغول است اما بد صحبت
كردن با همكاران و فردمورد عالقه تان همه چيز را خراب مي كند.
مي توانيد به جاي آن آرامش خودتان را حفظ كنيد.

دلو

امروز هر زمانی که می خواهید پولی را تحویل دهید مراقب باشید زیرا
همه به آن اندازه که چهره مظلوم دارند صادق نیستند .مراقب خرچ
کردن پولتان باشید و همچنین کسانی هستند که سعی دارند سرتان
کاله بگذارند.

حوت

ستارگان امروز شما را در حال و هوا بخشندگی و آقامنشی قرار
میدهنــد و به دیگران کمک میکنید و این کار باعث میشــود
احســاس خوبی داشته باشید .به دوســتی کمک میکنید یا به
خوبی او را راهنمایی میکنید.
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نوبت مهره های سفید است ،شما باید با
دو حرکت مهره سیاه را مات کنید.
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نقش کالهبردار بزرگی به نام دنی اوشــن ،ظاهر شدند.
آل پاچینو ،برد پیت ،مت دیمون ،اندی گارســیا ،جولیا
رابرتز ،دان چیدل ،کاترین زتــا جونز و بروس ویلیس
دیگر بازیگران این فلم و فلم دوم و ســوم آن با عنوان
« ۱۲یار اوشن» و « ۱۳یار اوشن» را کامل میکردند.
چندی پیش اعالم شد دنی اوشــن مجموعه دوم قصد
دارد تهیه کننده یک « ۱۱یار اوشن» زنانه شود تا در کنار
ساندرا بوالک تجربه یک همکاری دیگر پس از «جاذبه»
و «این بحران ماست» را رقم بزند.
گری راس کارگــردان فلم «بازیهای گرســنگی» هم
برای کارگردانی این فلم انتخاب شــده است و استیون
سودربرگ روی صندلی مشاور مینشیند.
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اسب را در خانه  h 2حرکت دهید.
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بهترین فلم های دنباله دار
تاریخ سینما (قسمت اول)

از جمله عواملی که انتخاب این لیســت را مشکل میساخت،
بعضی قســمت دومها بودند که خود اثری مستقل به حساب
میآمدند و نمیشد آنها را ادامه یا قسمت دوم به حساب آورد
به عنوان مثال شــاهکار بینظیر «سکوت برهها» که از لحاظ
تکنیکی ،بسیاری آن را قسمت دوم به حساب نمیآورند .داکتر
هانیبال ل ِکت ِر بدنام و مشهور در این فلم خوش درخشیده است
در «سکوت برهها» با فلمی میخکوبکننده مواجه هستیم که
به سختی میشود از خاطر برد .دومین فلم قابل احترام دیگر
که در همین جایگاه قرار میگیرد فلم «دســپرادو» است که
برگرفته از ا ِل ماریاچی ساخته روبرت رودرگوئز است و همان
کاراکتر فلم ال ماریاچی در این فلم ظاهر میشود .رودریگوئز
فلم اولش را با بودجه اندک شــش هزار دالر ساخت که مورد
استقبال قرار گرفت و نسخه دیگرش را با بازی آنتیو باندراس
بــه روی پرده برد .بنابراین اگرچه این فلم دنباله محســوب
نمیشود اما نگارنده همانند «سکوت برهها» ذکر نام آن را در
مقدمه خالی از لطف ندانسته است.
مکس دیوانه ،قسمت دوم مبارز جاده
«مکس دیوانه» فلمی اســت که مخاطب با شروع صحنههای
نخســتش لذت دیدن یک فلم سرگرمکننده را حس میکند.
مکس مامور پولیس سابق ،اکنون مرد آواره تنهایی است که
در سرزمینهای اســترالیا که به بیابانی خشک تبدیل شده
سفر میکند .تنها هدف او زنده ماندن است تا اینکه به گروه
کوچکی از مردم بی دفاع بر میخورد که توســط یک دسته
موتورسوار مورد آزار و اذیت قرار میگیرند و تصمیم میگیرد
به آنها کمک کند .قسمت اول «مکس دیوانه» به اندازه کافی
لذتبخش بود و موفقیتهای خوبی هم کسب کرد و تنها دو
سال بعد از آن یک ستاره اســترالیایی به درخشش هر چه
تمامتر در دنباله آن به ایفای نقــش پرداخت .این فلم حس
تــازهای از یک جنون آخرالزمانی را به تصویر میکشــد که
میتوان گفت برای اولین بار در ســینما رخ داده اســت .این
امر شــاید تعجبآور باشد ولی حقیقت دارد« .مکس دیوانه»
دارای لحظات بزرگی است و حس انتقامی سینماییاش بیشتر
از فلمهای وسترن است .در واقع یک جور وسترن آخرالزمانی
است اگرچه به صورت مستقیم هم بدان اشاره نمیکند.
داستان اسباب بازی 2
مقایسه بین داستان اسباب بازی یک و دو واقعا دشوار است
چرا که قســمت دوم هم به نوبه خود چنان داستان جذاب و
فلمنامــه خوبی دارد که یک اثــر فوقالعاده دیدنی و جذاب
است .قسمت اول داستان اسباببازی بهصورت مجزا یکی از
بهترین انیمیشنهای تا به حال ساخته شده است و دریچهای
به روی شیوه جدیدی از انیمیشنسازی با تکنولوژی سی جی
آی میباشــد و به همین دلیل هم قسمت دوم این انیمیشن،
تکنولوژی بهبود یافته و تجربه شــدهتری نسبت به قسمت
اولش را داراست و بسیار هم تاثیرگذار است .تنها چهار سال
از ســال  1995تا  1999از تجربه توانای هنرمندان پیکســار
نگذشته بود که تجربه منحصر بهفرد دیگری را به بازار جهانی
عرضه داشتند .نکته قابل توجه دیگر که این اثر را محبوبتر
میکند رابطه جاافتاده مخاطب با کاراکترهای این انیمیشــن
است .در نسخه نخست نشان داده میشود که چطور زندگی
فوقالعاده و سرشــار از شادی یک اســباببازی میتواند با
بیتوجهای و نادیدهانگاری به واسطه صاحبش رو به زوال باشد
و چطور یک اســباببازی میتواند بدشانسی بیاورد و دست
بچه شروری مثل ســید بیفتد ولی در قسمت دوم ما زندگی
مستقل اسباببازیها را جدای از وابستگیشان به انسانها را
شاهدیم .اینکه بعد از سپری شدن کودکی و رسیدن به دوران
بلوغ آدم ها ،چه اتفاقی برای اسباببازیها میافتد؟ داستان
جذاب و پیرنگ استخواندار فلمنامه است که از این قسمت
دوم یک اثر برجســته میسازد .برخالف داستان اسباببازی
سه که حتی به یک پایانبندی مناسب هم ختم نمیشود .به
هر حال باید از پیکســار تشکر کرد که همچنان با حساسیت
باالیی سعی در تولید انیمشنهایی دارد.

