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September 20 ,2016

بروسلی

بختش را در آمریکا آزمــود و باالخره بخت
یارش شــد و در کنار مل گیبســون در فلم
«اسلحه مرگبار  »۴بازی کرد و سیر ترقیاش
آغاز شد .ووشو نسبت به سایر هنرهای رزمی
برای تماشاگران سینما ناشــناختهتر بود و
حرکات و شیوه مبارزه کند و با دقت او (خالف
سرعت عمل و خشونت سایر هنرهای رزمی)
بسیار مورد اســتقبال قرار گرفت و کمکم او
را به یک قهرمان اکشــن واقعی تبدیل کرد.
«بوسه اژدها»« ،جنگ» و «اقیانوس بهشت» از
فلمهای مشهور این چینی  ۵۳ساله هستند.
استیون سگال
 -۹استیون سِ گال
رشته :آیکیدو  /کنجوتسو
شــاید فلمبازها انتظار رتب ه باالتری برای این
آمریکایی صورتسنگی داشــتند اما همین
است که هست .البته مدتهاست که سگال را
بیشتر به جای حضور در مبارزه رسمی ،اسلحه
به دست و در حال تیراندازی میبینیم .اما او که
عاشق هنرهای رزمی بود ،تمام دوران آموزشی
خود را در کشور جاپان و نزد برترین استادان
فن گذرانــد .در اواخر دهه  ۸۰میالدی باالخره
پایش به سینما باز شد و با فلم «فراتر از قانون»
توانست خود را در هالیوود تثبیت کند .امروزه
سگال یکی از مشــهورترین و ثروتمندترین
بازیگران رزمیکار دنیاســت .او زمانی با فلم
«در محاصره» یکی از پولسازترین ستارگان
هالیوود بود .البته با  ۹بــار نامزدی و یک بار
دریافت جایزه «تمشک طالیی» (که هم ه ساله
بدترینهای هالیــوود را معرفی میکند) برای
خودش به نوعی رکورددار است .سگال همیشه
محبوب بوده.
دلف الندگرن
ُ -۸دلف الندگرن
رشته :کیوکوشین /گوجوریو
الندگرن را خاطرتان هســت؟ همان بوکســور کلهشق
و خشــن روس که در فلم «راکی »۴حریف سیلوســتر
استالونه بود« .ســرباز جهانی» را هم اگر یادتان باشد او
را در کنار ژان کلود ون دام حتما دیدهاید .با آن قد بلند
و شمایل مهیب ،الندگرن انتخاب خوبی بود برای حضور
در فلمهای رزمی و اکشــن .در دوران اوجش در دهه ۹۰
منتقدان از او بــه عنوان رقیبی جدی برای ژان کلود ون
دام یاد میکردند .الندگــرن در تعداد زیادی فلم رزمی
حضور یافت .شاید به این سوئدی غولآسا اصال نیاید که
انجینیر کیمیاوی باشــد .او کارش را با بازی در «نمایی بر
یک قتل» از ســری فلمهای جیمز باند آغاز کرد و البته
نقشــش آن قدر کوچک بود که به خاطر کســی نمانده.
الندگرن را البته زیاد در نقشهای کاراتهای ندیدهایم ،اما
او دو بار قهرمان اروپا شده است.
 -۷جیمی وانگ یو
رشته :ندارد
این یکی ستاره بازیگریاش همیشه بر مهارت رزمیاش
میچربیده .جیمی وانگ یــو هرگز به طور حرفهای هیچ
یک از رشــتههای رزمی را دنبال نکرد اما با بازی در فلم
«شمشیرزن یکدست» که از نقاط عطف سینمای رزمی
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ارزش ـ شر ـ شهر ـ شیر
ـ ریش ـ شیره ـ ریشه ـ
راز ـ زاری ـ راه ـ رهــا ـ
ریز ـ زهر ـ طرز ـ شرط ـ
طیاره ـ طاهر ـ زر ـ طراز
ـ شــرایط ـ زهرا ـ هزار ـ
رهایش ـ زیرا ـ یار ـ ریا ـ
رای ـ اره ـ هار ـ زیر.
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 بازی با کلمات
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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.
 5کلمه :خوب
 10کلمه :متوسط
 15کلمه :عالی

جواب هدف

هانگکانگ بود نام خود را بر ســر زبانها انداخت .او در
دهه  ۷۰میالدی ســتاره بالمنازع فلمهــای رزمی بود و
دوران افولش با ورود بروس لی به این عرصه آغاز شــد.
او هم بخت حضور در نقشهای اصلی را از دســت داد و
در اواخر این دهه بیشتر در کنار بازیگران دیگری  -چون
جکی چان  -در نقشهای فرعی و مکمل ظاهر شــد .در
اوایل دهه  ۸۰متهم به ارتکاب قتل شــد اما شواهد آن
قدر نبود که دادگاه تایوان مجرم بشناسدش .او در قریب
به صد فلم بازی کرده و چند بار هم نامزد دریافت جوایز
سینمایی تایوان و هانگکانگ شده است.
جکی چان
 -۶جکی چان
رشته :هاپکیدو /وینگ چون
انتظار میرفت ســلطان شــیرینکاری و دلقکبازی در
هنرهای رزمی را در رتبههایی باالتــر از این ببینیم اما
منتقدان رحم ندارند .راستش کسانی که فلمهای رزمی
اصیل و کالسیک را میپسندند ،چندان از نمکریختنها
و مبارزههای فانتزی جکی چان دل خوشــی ندارند .او
بیشتر آکروباتیست است تا رزمیکار .اما جکی چان نقطه
عطفی در سینمای رزمی بوده و هست .او برای نخستین
بار نشــان داد که از این خشــونت و تحرک و درگیری

 بازی با اعداد

2186

فیزیکی میتــوان بــرای خنداندن
مخاطب هم بهره برد .حسابی هم خاک
صحنه خورد :در چنــد فلم بروس لی
سیاهی لشکر و کتکخور و بدلکار بود
اما با «سایه عقاب» و «میمون مست»
در کل دنیا  -به شهرت رسید و ستاره
شــد .او این ایده را مطرح کرد که فلم
رزمی باید مناسب کل خانواده و تمامی
سنین باشد و خشونت ظاهری آن نباید
تاثیر منفی روی بیننده بگذارد .جکی
چان استاد سرعت عمل و فانتزی است
و شوخیهایش هم گاهی معرکه از آب
درمیآید.
وسلی اسنایپس
 -۵وسلی اسنایپس
رشته :شوتوکان کاراته  /تکواندو
خشــن و ترســناک و قوی تا دلتان
بخواهــد .اولیــن سیاهپوســت این
فهرست کلی فلم موفق در کارنامه خود
دارد« .تیغــه» و «بلید» را تقریبا همه
فلمبازهای دنیا دیده و پســندیدهاند.
اســنایپس هم هر چنــد کارش را با
فلمهای اکشــن و رزمی آغاز کرد اما
رفتهرفته چنان در بازیگری خبره شد
که جایزه بهترین بازیگر فستیوال ونیز
ک شبه» دریافت
را بابت فلم «رابطه ی 
کرد .او هم ه جور نقشی بازی کرده و در
کنار بزرگترین بازیگر هالیوود حضور
داشته .حتما او را در «مرد خرابکار» در
کنار سیلوستر استالونه به خاطر دارید.
اســنایپس در طراحی مبارزه و اجرای
تکنیکهای ریســکی و پیچیده تبحر
بسیاری دارد اما هرگز در دایره اکشن و
رزمی محدود نماند .او میتواند شرور،
مســخره ،مصمم و عاشقپیشه باشد.
کیفیتی که شاید در هیچ بازیگر رزمیکار دیگری نتوان
سراغ گرفت.
مایکل جی وایت
 -۴مایکل جی وایت
رشته :کیوکوشین کاراته /شوتوکان
دومین سیاهپوســت این فهرست کلکســیونی دارد از
کمربند مشکی رشتههای مختلف رزمی .اندام ورزیده و
چهره خشنش خیلی زود نامش را بر سر زبانها انداخت.
تخصص او بازی در فلمهایی است که بر اساس کمیکهای
ابرقهرمانی ساخته میشــوند .فلمهایی چون «شوالیه
تاریکی» و «دینامیت سیاه» .شهرتش را با بازی در سریال
«تایسون» در نقش مایک تایسون  -بوکسور افسانهای -
به دست آورد و بعد مدام پیشرفت کرد .حاال کارنامهاش
خیلی عریض و طویل شده .او را چندان در فلمهای رزمی
با حال و هوای کالســیک ندیدهایم .بیشتر در اکشنهای
خشن و فانتزی حضور مییابد و ظاهرا بیشتر نان هیکلش
را میخورد تا مهارت رزمیاش را .اما شــکل و شمایلش
واقعا به درد فلمهای ابرقهرمانی میخورد.
ژان کلود ون دام
 -۳ژان کلود ون دام

بروسلی

«تا اســم فلم رزمی میآید همه ما بــه یاد «بروس لی»
میافتیم .این تصور وجود دارد که او نخســتین کســی
بوده که به طور جدی سینمای رزمی را به ژانرهای موجود
در ســینمای جهان افزوده اســت اما حقیقت این است
که ماجرای این سینمای سرشــار از بزنبزن و تحرک به
مدتها پیشتر برمیگردد .هنرهای رزمی در چندین فلم
به عنوان چاشــنی صحنههای کتککاری مورد استفاده
قرار گرفته بود اما اولین بار در ســال  ۱۹۴۹بر اساس یک
افســانه بومی چینی به نام «داستان وونگ فی  -هانگ»
پای رزمیکاران به دنیای ســینما باز شد .نمونههای اولیه
بر اســاس شخصیتهای افســانهای و دارای قدرتهای
جادویی ســاخته میشــدند اما کمکم این قهرمانان نیز
همرنگ جماعت شدند و بدل شــدند به شخصیتهایی
که قدرت جادویی نداشــتند و کســی بودند مثل من و
شــما اما با این تفاوت که از هنرهای رزمی در مبارزات
و زندگیهایشان ســود میبردند .بعدها برادران شاو به
عنوان تهی ه کننده به طور جدی وارد این عرصه شــدند
و فلمهایی چون «مشت خشم» و «شمشیرزن یکدست»
را ســاختند که صحنههای مبارزه بســیار پرتحرک و
باورپذیری داشت .اســتودیوی آنها با کارگردانی به نام
«چانگ چه» همکاری میکرد .اما مرد تاریخساز فلمهای
رسمی بدون شــک «بروس لی» اســطورهای است .او
نخستین کســی بود که با فلمهایش توانست ژانر رزمی
را به ژانری پرهــوادار و مقبول عامه تبدیل کند .او اولین
کســی بود که آمیزهای از فنون رشتههای مختلف را در
فلمهایش به کار گرفت .حرکات بروس لی تلفیقی بود از
تکواندو ،مشــتزنی و سبک مبارزات وینگ چان .همین
تلفیق باعث شــد که بروس به یک سبک منحصر ب ه فرد
برسد و انواع شیوههای مبارزه را در یک فلم به کار بگیرد.
این شــیوه بعدها به «جیت کان دو» مشهور شد .بروس
لی با خشونت و انتقام و جدیت سروکار داشت اما بعد از
مرگ او این ژانر دستخوش تغییراتی جدی شد .کمکم پای
شوخی و خنده هم به سینمای رزمی باز شد و جکی چان
تبدیل شــد به مهمترین ستارهی رزمیهای سرخوشانه.
جکی چان تالش کرد تا خشــونت فلمهــای این ژانر را
تلطیف کند .کمکم برای چشمبادامیها رقبایی اروپایی و
آمریکایی هم پیدا شــد و حتی سینمای هنری نیز به این
ژانر توجه نشان داد« .ببر خفته ،اژدهای خیزان» توانست
جایزه اســکار بگیرد و سینماگران صاحبسبک و مهمی
چون «کوئینتین تارانتینو» نیز به آن توجه نشان دادند.
حاال سینمای رزمی بخشی از فرهنگ عامه تمام دنیاست.
آرزوها و فانتزیهای بشری که قدرت و سرکوب دشمن و
دفاع از خویش را دوست دارد ،ولو به ضرب مشت و لگد.
ده ستاره برتر تاریخ سینمای رزمی
مرور کارنامه ستارگان رزمی ســینمای جهان که اتفاقا
طرفداران زیــادی هم در ایران دارنــد و روزگاری فلم
هایشان بین جوانها دست به دست میشد ،بهانهای شد
تا فهرست د ه نفره ستارگان ســینمای رزمی را مروری
کنیم.
جت لی
 -۱۰جت لی
رشته :ووشو
این بازیگر چینی بســیار شناخت ه شــده است .جت لی
یک هنرپیشه صاحبسبک و مهم است .هر چند شروع
خوبی نداشت و فلمهای اولیهاش در آمریکا مورد تمسخر
تماشــاگران و منتقدان قرار گرفت .او هم به هانگکانگ
رفت و کارش را در آنجــا ادامه داد اما در دهه  ۹۰دوباره

ده ستاره برتر تاریخ سینمای رزمی جهان
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میزان

حمل

قدرت خالقيت شــما فرصتهاي زيادي را در شغل شما ايجاد كرده
است .معطل نكنيد .هدف مشــخصي را انتخاب كنيد و با قدرت به
سوي موفقيت گام برداريد.

ثور

امروز قدرت تخیل شما بیش از اندازه کار میکند و ذهن شما پر از
عقاید و تصورات فریبنده است .پس اجاز ندهید استعدادهایتان
به هدر برود .اگر باید فردی جدید را مالقات کنید به اولین اثری که
روی او می گذارید اهمیت دهید ،چرا که به صورتی شگفت انگیز
تأثیرگذار خواهد بود.

عقرب

ستارگان قسمت مرموز احساســی و ایده آل گرای شخصیت شما
را افزایش می دهند .اگر از این خصوصیات در مســائل کاری تان
استفاده کنید موفق می شوید .سعی کنید احساسی و احساس گرا
باشید و آن ها را نادیده نگیرید.

درمورد یک موضوع مالی تفکر میکنید وسعی میکنید ،تأثیر آن
را بر زندگیتان بررسی کنید .روشی را در زندگی انتخاب میکنید
که لیاقت آن را دارید .بیشتر از حد توانتان کارهای سخت انجام
میدهید ،بنا براین مراقب باشــید وتمام نیا زهایتان را برطرف
کنید.

اگر متوجه شــديد كه هر چه قدر تالش ميكنيد ديگران موضوعي
را متوجه شوند بيفايده است ،دست از تالش برداريد و اجازه دهيد
همه چيز خودش به موقع حل شود .بدون دخالت شما پيشرفتهاي
خوبي صورت ميگيرد.

شايد اخيرا َ يك در را بستهايد ولي با درهاي زيادي كه در حال باز
شدن هستند روبرو ميشويد .با اينهمه راههايي كه در پيش داريد
ممكن اســت مجبور باشيد كه تصميم بگيريد روي كدام جنبه از
زندگي تان تمركز كنيد.وقتي كه تصميمي گرفتيد ،آن وقت همه
چيز جاي واقعي خود را پيدا خواهند كرد و شــما مسير را بهتر
تشخيص مي دهيد.

جوزا

سرطان

زمان مناسبی است که به یک موضوع مجددا ً فکر کنید ،بهتر است
بیشــتر از این فکر نکنید و آینده را خوب نگاه کنید و اجازه ندهید
تا دیگران متوجه شوند .پیش از اینکه متوجه شوند دست بکشید.

اسد

ستارگان بيانگر اين مطلب هستند كه امروز روزي مالي براي بودن با
دوستان و همفكرانتان ميباشد .بحث با يكي از اين افراد ،شما را به
مسيري جالب هدايت خواهد كرد (احتماالً با معرفي شما به شخصي
كه بعدها در زندگي تان بســيار مهم خواهد شد) واقع ًا امروز روزي
نيست كه وقتتان را به تنهايي بگذرانيد.

سنبله

یک نفر شــما را مجبور به انجام کاری میکنــد و چون اعتماد به
نفستان کم شده است شــاید پیشنهاد او را بپذیرید .البته این کار
او هیچ ســودی ندارد و تنها شما را ناراحت و رنجیده میکند .بهتر
است خودتان را از این شرایط دور کنید تا همه چیز بدتر نشده است.

قوس

جدی

حتم ًا بايد از خنده هاي بيجا دســت برداريد وگرنه دوســت يا
همكارانتان را با اين كار ناراحت مي كنيد .شــما از تمام اتهامات
بيگناه هستيد و نميخواهيد كه همسرتان به شما مشكوك شود.
اين طور نيست؟

دلو

امروز انرژی شما فوران می کند  .کار و مسوولیت اضافی همه بسیار
مفید و سودمند می باشد .شاید شخصی شما را غافلگیر کند یا حالت
تدافعی در مقابلش بگیرید اما سعی کنید بیشتر منطقی باشید تا این
که با هر چیزی شخصی برخورد کنید .

حوت

نگران هستید که چگونه توازن بین کار و خانه را برقرار کنید .به
یک مرحله شلوغ وارد خواهید شد و میدانید چه قدر به صلح و
آرامش نیاز دارید تا اعتدال خود را حفظ کنید.

رشته :شوتوکان /کیک بوکسینگ
خیلی دیر فهمیدیم که «فرانکی» مشــهور فلم «رینگ
خونین» یک بلجیمی است که کلی مدال و جایزه جهانی
دارد و در یک مسابقه ظرف سه روز توانسته  ۲۵حریف را
شکست دهد و تنها یک بار در دوران حرفهای فولکنتاکت
ن دام حاال یک ستاره بزرگ است با
شکســت خورده .و 
تعداد زیادی فلم پولســاز و موفق در کارنامهاش .البته
این پول و موفقیــت چندان برایش خوشیمن نبود .او به
کوکایین معتاد شد و در یک پروســه دشوار ترک مواد
مخدر توانایی و چهره و اندامش بسیار لطمه دیدند .با این
حال همچنان یکــی از بزرگترین بازیگران رزمی تاریخ
است .یک ستاره خوشفکر و خوشتکنیک که در فلمهای
مهمی چون «سرباز جهانی» و «هدف سخت» غوغا کرده
است .او محبوب جوانهای دهه  ۹۰میالدی بود .تلفیقی از
خوشسیمایی و قدرت بدنی و مهارت رزمی .درست همان
چیزی که آرزوی هر جوانی در دنیا میتواند باشد.
چاک نوریس
 -۲چاک نوریس
رشته :چون کوک دو
چند سالی است که این ستاره مشهور را در فلمها نمیبینیم
اما زمانی برای خودش اوج و افتخاری داشت .او که دو مدال
طالی قهرمانی جهان در رشته کاراته را تصاحب کرده بود،
با حضور در فلم «راه اژدها» مقابل بروس لی به شــهرت
رسید .بعدها که هالیوود به صرافت افتاد رقبایی آمریکایی
برای چشــمبادامیهای فلمهای رزمی پیدا کند ،نوریس
انتخاب اول بود .او هم بازیگری را خوب میدانســت و هم
یک مبارز حرفهای درجه یک بود .هرچند که به مرور زمان
و با افول موفقیت فلمهای رزمی به سمت فلمهای اکشن و
پولیسی روی آورد و در آثاری چون «کالنتر تگزاس» خوش
درخشید .او ب ه حق مهمترین شمایل رزمیکار سفیدپوست
تاریخ سینماســت .بازیگری که بیش از فنون رزمی روی
احســاس خود حســاب میکرد اما اگر پایش میافتاد
میتوانست یک صحنه بیست دقیقهای مبارزه را هم یک
تنه پیش ببرد و تماشاگر را هیجانزده کند.
بروس لی
 -۱بروس لی
رشته :جیت کان دو
بعید است کســی جز نام بروس لی در صدر این فهرست
در انتظار نام دیگری بود .بهترین بهترینها یا همان رییس
بزرگ .مردی که زندگی و مرگش از او اســطوره و افســانه
ساخت و چیزی شد فراتر از یک ورزشکار یا بازیگر .او نماد
یک فرهنگ جهانی است .همواره سودای بازیگری داشت
و در کنارش به سبکی شخصی و ترکیبی از هنرهای رزمی
س لی را معموال در صحنههای
میاندیشــید .هر چند برو 
مبــارزه به خاطر میآوریم اما او مرد تفکر و فلســفه بود.
نخبهای که جسم و روح خود را با هم به تعالی میرساند و در
فلمهایش همواره نماد نیروهای خیر بود و نابودگر نیروهای
شر .هرگز کسی چون او در عرصه سینمای رزمی موفق نبود:
آن جیغها ،پنجه بر سینه کشــیدنها ،نگاه نافذ و مهارت
عجیب در مبارزه از او یک بت واقعی ســاخت که یک عصر
خاص را در فرهنگ عامه دنیا بــه نامش زد .درباره مرگش
افسانههای زیادی ساختند اما حقیقت این است که بروس
لی در اثر ابتال به تومور مغزی از دنیا رفت .تنها شش فلم در
کارنامه سینمایی خود ثبت و با همین شش فلم دنیا را تصرف
کرد .هنوز پوسترهایش روی دیوارهاست ،در موردش مستند
میسازند و کتاب چاپ میکنند .بروس لی تنها ستاره رزمی
است که هرگز نمیمیرد؛ قهرمان قهرمانان.
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شارمین کار بازیگر اشکها
و لبخندها درگذشت

شارمین کار ،بازیگر آمریکایی که در فلم اشک ها و لبخندها
(آوای موسیقی) نقش لیزل دختر بزرگ فونتراپ را بازی می
کرد در سن  ۷۳سالگی درگذشته است.
نماینده خانم کار گفت کــه او در لس آنجلس در اثر عوارض
ناشــی از یک نوع نادر بیماری دمانس (تحلیل قوای مغزی)
درگذشت .او به خصوص به خاطر اجرای آهنگ «پا گذاشتن از
شانزده به هفده سالگی» در آن فلم معروف است.
خانم کار پس از ترک عالم ســینما مدیر یک شرکت طراحی
داخلی در کالیفرنیا شد .شارمین درحالی برای بازی در آن فلم
استخدام شــد که پیش از آن آموزش بازیگری یا خوانندگی
ندیده بود .فلم اشک ها و لبخندها در آن زمان با ربودن گوی
ســبقت از فلم بر باد رفته پردرآمدترین فلم تاریخ شد .خانم
کار بعدا دو کتاب در مورد تجربه بازی در آن فلم تحت عنوان
«برای همیشــه لیزل» و «نامه های لیزل» نوشت و بارها در
مراســم مختلف در بزرگداشت فلم ظاهر شد .تنها فلم عمده
دیگری که او در آن بازی کرد «گل مغربی» ســاخته استیون
ســوندهایم بود .بسیاری از هواداران فلم اشک ها و لبخندها
در شبکه توییتر به خبر درگذشت شارمین کار پرداختند( .بی
بی سی)

کلیف کرتیس در کنار
جیسن استاتام

همزمان با ساخت کوسه عظیم الجثه ماقبل تاریخ فلم «مگ»،
کلیف کرتیس هم به جمع بازیگران آن اضافه شد.
این اکشن ترســناک علمی تخیلی که در مرحله پیش تولید
است ،جیسن استاتام را در نقش اصلی دارد.
با وجود حضور این قهرمان اکشــن رزمــی کار در فلم ،تهیه
کنندگانش می گویند کوسه وحشی داستان شخصیت محوری
آن اســت .تهیه کنندگان فلم قول داده اند روی پرده سینما
کوســه ای را خلق کرده و به نمایــش بگذارند ،که تا قبل از
این در دنیای سینما دیده نشده است .فلم نامه فلم براساس
داستان نوول پرخواننده استیو آلن به همین نام نوشته شده
است .این نوول سال  1997منتشــر شد .از زمان انتشار این
نوول ،بسیاری از کمپانی های فلم سازی به دنبال خرید امتیاز
برگردان سینمایی آن بوده اند .به نوشته هالیوود ریپورتر ،اهل
فن می گویند «مگ» یاد و خاطره فلم بالک باستر و کالسیک
«آرواره های کوسه» استیون اسپیلبرگ را زنده خواهد کرد.
فلم برای نمایش عمومی در اوایل ماه مارچ ســال  2018آماده
می شود .اما هنوز زمان شروع فلم برداری آن مشخص نیست.

«ماجرای نیمروز» دوباره
تکرار می شود
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وسترن کالسیک و تحسین شــده «ماجرای نیمروز  /صالة
ظهر» هم دوباره سازی می شــود .این فلم به احیای نسخه
اصلی می پردازد .شرکت مستقل فلم سازی رجنسی پیکچرز
امتیاز تولید نســخه تازه فلم را خریداری کرده اســت .این
شرکت فلم سازی نســخه جدید را با همکاری کارن کریمر
دختر استنلی کریمر کارگردان کالسیک سینما تهیه می کند.
کریمر تهیه کننده نســخه اصلی ماجرای نیمروز بود ،که در
سال  1952تولید شــد .فرد زینه من کارگردان این نسخه را
به عهده داشت.
تهیه کنندگان نســخه تازه از فلم زینه من به عنوان یکی از
شاهکارهای کالسیک تمام تاریخ سینما یاد می کنند و تولید
نسخه تازه را ،افتخاری برای خود می دانند.
به نوشــته هالیوود ریپورتر ،آن ها هــم اکنون به دنبال فلم
نویسی توانا برای نگارش فلم نامه نسخه جدید فلم هستند.

