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فاجعه والبرگ روی پرده سینما

مارک والبرگ با یک فلم زیست محیطی در ژانر سینمای
فاجعه ،به دیدار تماشاگران ســینما در آمریکای شمالی
آمده است.
این درام اکشــن دلهره آور با نام «دیپواتر هرایزن» ،در
حدود  4هزار سالن سینما به روی پرده رفته است.
در حالــی که کاراکترهای این فلم تالش می کنند تا زنده
بمانند ،خود فلم در تالش است تا صدرنشین جدول گیشه
نمایش شود.
داستان فلم برگرفته از یک ماجرای تلخ تاریخی است که
در ســال  2010اتفاق افتاد و با نام دیپواتر هرایزن معروف
شد.
دیپواتر هرایزن یک ســکوی نفتــی  112متری در خلیج
مکزیک بود ،که با انفجاری مهیب و هولناک روبرو شد.
اطفای حریق در این محل 87 ،روز طول کشــید و در این
مدت 5 ،میلیون بشکه نفت در دریا نشت کرد و باعث خلق
یک فاجعه زیست محیطی شد.

داستان فلم دیپواتر هرایزن سعی دارد نگاهی درام به این
فاجعه تلخ داشته باشد .پیتر برگ پشت دوربین این فلم
بوده است.
به نوشته نشریه اسکرین اینترنشنال ،تهیه کنندگان فلم
در شرکت مستقل فلم سازی سومیت اینترتینمت ،مدعی
هستند برای تولید آن  156میلیون دالر هزینه کرده اند!
اگر این ادعا درست باشد ،دیپواتر هرایزن باید در جدول
گیشه نمایش آمریکای شــمالی حدود  200میلیون دالر
فروش کند تا لقب یک کار موفق را بگیرد.
کرت راسل و جان مالکویچ دو بازیگر قدیمی سینما هم،
در این فلم بازی دارند .قرار بود جک نیکلسن هم در آن
حضور داشته باشد.
هفته قبل نسخه تازه و دوباره سازی شده وسترن اکشن
«هفــت دالور» با بازی دنزل واشــنگتن و کریس برات،
صدرنشــین جدول گیشه نمایش ســینماهای آمریکای
شمالی شد.

آنجلینا جولی پیلوت میشود
آنجلینا جولی برای بازی در فلم «مثل یک دختر شلیک
کن» با کمپانی فلمسازی تریســتار پیکچرز وارد مذاکره
شد.
این فلم با اقتباس از کتاب «مثل یک دختر شــلیک کن:
چگونه نبرد یک زن با طالبان او را به پیروزی برابر وزارت
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دفاع راهنمایی کرد» ساخته میشود .این کتاب خاطرات
مری جنینگز هگار افسر نیروی هوایی آمریکا است که از
ماه مارچ سال  2017به بازار کتاب عرضه میشود.
جولی در این فلم نقش مری جنینگز هگار را بازی خواهد
کرد .هگار در نبردهای ارتش آمریکا در افغانســتان به
عنوان پیلوت هلیکوپتر حضور داشــت .او با حضور در
ارتش عالوه بر دو مدال افتخاری که گرفت امکان حضور
زنان در خط مقدم نبرد را نیز فراهم کرد.
گاتهام گروپ تهیهکننده این پروژه ســینمایی اســت و
فرانک بالدوین نسخه اولیه فلمنامه آن را نوشته است.
آخرین فلم جولی در ســینما «در کنار دریا» بود .او در
این فلم همراه با بــرد پیت بازی کرد و عالوه بر بازیگری
کارگردانی اثر را نیز برعهده داشت .از کارهای آینده این
بازیگر برنده اســکار میتوان به نقشآفرینی در دنباله
«پلید» محصول دیزنی اشاره کرد.
هنوز مشــخص نیست چه کســی کارگردانی «مثل یک
دختر شلیک کن» را برعهده خواهد گرفت.
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هـدف

جواب سودوکو شماره

علی ـ عالی ـ عیال ـ عدیل
ـ عید ـ عاید ـ عیادت ـ یل
ـ رعیت ـ رای ـ یار ـ دری
ـ ریا ـ ریال ـ تیر ـ تیار ـ
تایر ـ الی ـ عیار ـ تیل ـ
دیر ـ دیار.

«وودی آلن» پس از پایان ســاخت اولین سریالش آن را
تجربهای به مراتب ســخت تر از یک ساخت فلم سینمایی
دانست.
به نقل از هالیوود ریپورتر« ،وودی آلن» که با قبول ساخت
فصل اول از ســریال کمدی «بحران در شش پرده» اولین
تجربه ســاخت ســریال خود را تجربه کرد پیش از این و
در جریان جشــنواره کن قبول این مسئولیت را به مزاح
فاجعهانگیــز خوانده و عنوان کرده بــود« :فکر میکردم
ساخت شــش قسمت  30دقیقهای کار آســانی باشد ،اما
اینطور نیست و بسیار بسیار سخت است .دارم دست و پا
میزنم و امیدوارم کمپانی آمازون را مایوس نکنم».
اما حاال پس از پایان ساخت این سریال کمدی و در مراسم
اولین نمایش آن در نیویورک« ،آلن» همچنان معتقد است
که ساخت سریال بسیار دشــوار است و میگوید« :بسیار
دشوارتر از آنچه بود که فکر میکردم .با خودم میگفتم من

 بازی با کلمات
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آتشفشان ـ اتفاق ـ بخشایش ـ پاداش ـ ترکیب ـ ثواب ـ جواهر ـ چنانچه ـ
حتی ـ خواجه ـ دوبالژ ـ ذخیره ـ رایج ـ زمین ـ ژنرال ـ ســرود ـ شکارگاه ـ
صیاد ـ ضربات ـ طراوش ـ ظلمت ـ عکاس ـ غیابت ـ فریبا ـ قبایل ـ کاینات ـ
گرماسنج ـ لیوان ـ مدهوش ـ نوین ـ وطواط ـ همانا ـ یاسا.

 جواب بازی با اعداد

جواب هدف
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میزان

حمل

امروز بر كار و سالمتي شما تاكيد زيادي وجود دارد .در حال حاضر
مي توانيد كارهــاي نيمه تمام را انجام دهيد .ســعي كنيد مراقب
رفتارتان باشيد.

ثور

اگر به دنبال خانه جدیدی می گردید می توانید به دنبال آن باشید و
سعی کنید از فرصت ها بهره مند شوید.

جوزا

آیا کارهایی را که در اواخر هفته پیش به تعویق انداخته بودید به
یاد می آورید؟اکنون شــما در وضیعتی هستید که می توانید آنها
را انجام دهید و از اتمام آنها و خط زدن آنها از لیســت کارهایتان
لذت میبرید .تعجب نکنید که افرادی که در موقعیتی باالتر از شما
هستند ،امروز به شما عالقه مند شده و توجه میکنند.

عقرب

تصمیم دارید که فرصت های از دســت رفته را جبران کنید؛ زیرا
اخیرا ً کمتر اجتماعی بودهاید ،شــاید تصمیم بگیرید با افرادی که
مدتهاســت ارتباطتان با آنها قطع شــده ارتباط برقرار کنید،
مخصوص ًا اگر رابطهتان خیلی بد قطع شده باشد.

امروز بسيار فعال و هيجان زده هستيد ،اما اص ً
ال فكر نكنيد كه شب
آرامي را در پيش رو داريد؛ زيرا به هيچ وجه اين مســئله حقيقت
ندارد .مهمان هاي ناخوانده برايتان مي رسند اما نبايد به آنها نشان
دهيد كه خستهايد ،سعي كنيد با رويي خوب از آنها استقبال كنيد.
البته شما دوست داريد پيش از آنكه مهمان بيايد همه چيز را آماده
كنيد ،اما بد نيست گاهي هم سرزده باشد.

قوس

شاید برای حل مســایل خانوادگی و یا همســایگان از شما کمک
بگیرند .قبل از اینکه شروع کنید خوب فکر کنید ببینید چطور می
توانید آن را حل کنید.

جدی

شما بايد بســيار عاقالنه تصميم بگيريد كه چگونه از دارايي خود،
اســتفاده مناسب كنيد .تحقيق و بررســي در اين رابطه طرح ها و
كارهايي را به شــما نشــان خواهد داد كه كمك مي كند تا پولتان
افزايش يابد .بعدها از اين كه قب ً
ال راجع به اين مســئله خوب فكر
كرده ايد بسيار خشنود خواهيد شد.

دلو

هر چقدر امروز غیر قابل پیش بینیتر باشد بیشتر دوستش دارید .
پس برای هر نوع تغییر یا وقفه در برنامه هایتان آماده باشــید .اگر
زندگی اجتماعی راکدی دارید ،گوشی تلفن را بردارید و برای بیرون
رفتن قرار بگذارید تا وضعتان تغییر کند.

یشتر اهل صحبت هستید و می خواهید با همه گپ بزنید.اعتماد به
نفس تان زیاد اســت و دوست دارید افکارتان را برای دیگران بازگو
کنید.کمی هم انرژی منفی دارید که آزارتان می دهد اگر بیشــتر
بیرون بروید این انرژی کمتر می شود.

اگر اشتباهات باعث شوند که کار شما اضافه شود ،واقع ًا عصبانی
میشوید .اما هیچ چیز ارزش ناراحتی شما را ندارد .در هر صورت
شما همیشه بدترین دید را به خود دارید ،گر چه به دنبال بهترین
بودن هستید ،اما همیشه نمیتوانید آن را به دست آورید.

سرطان

اسد

سنبله

امروز وقتتان را با ديگران نگذرانيد چــون به تنهایي به انجام
كارهاي بيشتري ميرسيد .منظور ما كوچك كردن ديگران نيست
(مقصود بد گفتن از ديگران نيســت) ولي موضوع اينجاست كه
شما ممكن است وقت با ارزش خود را هدر بدهيد .اگر تلفن هاي
زياديست كه بايد بزنيد و يا نامه هايي كه بايد بنويسيد پس آنها را
هم اکنون شروع كنيد چون ديگران منتظر خبري از شما هستند.
شــما دوستان ســنبلهای زيادي داريد؛ زيرا هر دو ،عنصر خاك
هستيد و معناي دوستي را مي فهميد .هر دوي شما به بخش هاي
قديمي عالقه داريد ،واين تنها بهانه براي صحبتي دوستانه است.

حوت
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 شطرنج 		
نوبت مهره های سفید است ،شما باید با
دو حرکت مهره سیاه را مات کنید.
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4
3
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1
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سوشانت سینگ راجپوت در ام اس دونی :داستان ناگفته،
در قالب کاراکتر ماهندرا سینگ دونی کریکت باز معروف
هندی ایفای نقش می کند.
نکته جالب در ارتباط با اکران عمومی این فلم ،دوبله آن به
دیگر زبان های مهم هندی مثل تلگو و تامیل است.
ســازندگان فلم می گویند در جنوب هنــد و در مناطقی
مثل تلگو و تامیل هم ،مردم عادی عاشــق ورزش کریکت
هســتند .به همین دلیل ،فلم در این مناطق به زبان محلی
نمایش داده می شود.
در یکی دو ســال گذشــته ،فلم هایی با مضمون ورزشی
براســاس داســتان زندگی چهره های نامدار ورزش هند
تبدیل به فلم سینمایی شده اند .تماشاگران هندی هم از
عموم این فلم ها ،استقبال باالیی کرده اند .آخرین آن ها
«سلطان» با بازی سلمان خان بوده است.

«وودی آلن» :ساخت سریال از فلم خیلی
دشوارتر است

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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تحلیل گران اقتصادی ســینما در هند امیدوارند ترکیب
ورزش کریکت و بالیوود در «ام اس دونی :داستان ناگفته»،
آن را تبدیل به فلمی پرفروش کند.
این محصول تازه ســینمای هند از دیــروز به روی پرده
سینماهای کشور رفته است.
با آن که این درام ورزشــی شرح حال گونه ستاره بسیار
سرشناسی را در راس ماجراهای خود ندارد ،اما پیش بینی
موفق زیادی برای آن می شود.
بسیاری در هند عقیده دارند این فلم با افتتاحیه ای باال در
جدول گیشه نمایش سینماهای هند ،نمایش عمومی خود
را آغاز می کند.
به نوشته سایت انترنتی ایندیا اف ام ،این هفته به جز این
فلم هیچ فلم پرســروصدای بالیوودی یا هالیوودی به روی
پرده سینماهای هند نمی رود.

نســخه جدید فلم علمی تخیلی «بیگانه» توســط
ریدلی اسکات در آگوست سال آینده اکران خواهد
شد.
نســخه جدید فلم پرفروش و محبوب «بیگانه» به
کارگردانی ریدلی اسکات فلمبرداری خود را پشت
سر می گذارد.
این فلم در ادامه چهار نســخه قبلی بیگانه ساخته
شده و داستان آن از انتهای قسمت قبل و بازگشت
دوباره بیگانگان در اثر یک تصادف روی می دهد.
در این نســخه دیگر خبــری از بازیگــر اول فلم
«سیگورنی ویور» نیســت و داستان با بازی مایکل
فاســبندر در نقش «دیوید» پیش می رود .ویور که
سابقه همکاری در نسخه بیگانه به کارگردانی جیمز
کامرون را دارد در حال مشغول بازی در نسخه های
جدید فلم رکورد شکن آواتار است.
اسکات پیش از ساخت این نسخه «بیگانه» در سال
 1979را ســاخته و فلم پرومتئوس را نیز با همین
مضمون در سال  2012وی پرده سینما برد.
تا به حال ریدلی اســکات ،دیویــد فینچر ،جیمز
کامرون و ژان پیر ژونت نسخه های متفاوتی را با یک
طرح داستانی از فلم بیگانه ساخته اند.
در این فلم هم مثل پرومتئوس مایکل فاســبندر با
اســکات همکاری کرده و نقش اول فلم را بر عهده
دارد .این فلم در ژانر علمی تخیلی و ترسناک ساخته
شــده و در رای گیری اخیر یکی از ده فلم ترسناک
برتر تاریخ سینما شناخته شده است.
در این نســخه از بیگانه مسافران سفینه فضایی به
دنبال مکانی تازه برای زندگی انسان عازم سیارات
دیگر می شــوند و در یکی از همین سیاره ها با نوع
تازه ای از بیگانگان روبرو می شوند.
یکی از نکات بارز در مورد مجموعه فلم های بیگانه
ساخت آن توط کارگردان هایی با سبک های متفاوت
سینمایی است .در نسخه ای که ژان پیر ژونت آن را
کارگردانی نمود ،داریوش ُخنجی یکی از بزرگترین
فلمبرادارن ایرانی سینمای جهان فلمبرداری اثر را
بر عهده داشت .خنجی عالوه بر این فلم فلمبرداری
آثار مطرحی همچون عشق از میشاییل هانکه ،هفت
از دیوید فینچر ،اغذیه فروشی از ژان پیر ژونت ،نیمه
شب در پاریس به کارگردانی وودی آلن ،مهاجرت به
کارگردانی جیمز گری و مستند زین الدین زیدان به
کارگردانی داگالس گوردون را انجام داده است.
گفتنی است «بیگانه  »5مراحل پایانی فلمبرداری را
پشت سر گذارده و  4آگست  2017اکران می شود.

 بازی با اعداد
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«بیگانه  »5توسط
ریدلی اسکات
ساخته می شود

گیشه بالیوود در دست ورزش کریکت
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همیشه در حال ساخت فلم هستم و ساخت شش قسمت
 30دقیقهای در تلویزیون برای من چیزی نیســت ،اما این
گونه نبود چرا که شــما همواره مجبوریــد کار را به پایان
برسانید و دوباره آغاز کنید».
اما «جان ماگارو» بازیگر ســریال «بحران در شش پرده»
معتقد است« :وودی آلن» در همه کارهایش دست به خود
انتقــادی میزند و به هر پروژهای که وارد میشــود فکر
میکند که چرا دارد چنیــن کاری را انجام میدهد .با این
حال او این ســریال را خیلی دوست دارد« .آلن» هر سال
فلم میسازد و امسال یک ســریال ساخته و یک فلم نیز
در برنامه دارد.
در ســریال کمدی «بحران در شــش پرده» که در حال و
هوای دهه  1960میالدی و در یک فصل ساخته شده است،
خود «وودی آلن» به همراه «مایلی ســایرس» و «الن می»
بازیگران اصلی هستند.

جولیا رابرتز در یک
درام واقعی

جولیا رابرتز بازیگر اســکارگرفته سینما که سابقه خوبی در
رابطه با درام های واقعی دارد ،در «تو را به دســت می آورم»
بازی می کند.
داستان این فلم که در باره حسادت و انتقام است ،برگرفته از
یک ماجرای تلخ واقعی است.
فلم نامه اقتباسی فلم با نگاهی به داستان نوول پرسروصدای
تو را به دســت می آورم اثر سام رول و کلی پیترز نوشته می
شود.
با آن که ایــن نوول تا چند هفته دیگر روی پیش خوان کتاب
فروشی ها قرار می گیرد ،اما توانسته توجه بسیاری را به خود
جلب کند.
نقدهای منتقدان ادبی نه تنها توجــه اهالی کتاب خوان ،که
صنعت ســینما و تهیه کنندگان آن را نیز به خود جلب کرده
است.
داستان نوول در باره زندگی کلی پیترز در کالیفرنیا و مسائل و
مشکالت او به عنوان یک معلم در مکتب است.
در عین حال ،این خانم در منزل هم باید با دختر لیسه ای خود
سروکله بزند .مجموعه شرایط ،کاراکتر محوری داستان را به
سمت یک تصمیم گیری مهم می برد.
جولیا رابرتز که قرار است نقش پیترز را در مقابل دوربین بازی
کند ،این روزها در حال تحقیق در باره کاراکتر اوست.
پیترز به جرم چند اتهام ،حتی بازداشــت هم شــد و مورد
بازجویی قرار گرفــت .دعوای حقوقی او با مادر یکی از دانش
آموزانش 5 ،سال طول کشید.
به نوشته هالیوود ریپورتر ،هنوز فلم نامه نویسی برای نگارش
فلم نامه اقتباسی تو را به دست می آورم انتخاب نشده است.
رابرتز امیدوار اســت بتواند نظر مساعد یکی از کمپانی های
بزرگ فلم سازی را برای سرمایه گذاری بر روی این فلم جلب
کند.
این بازیگر یک دهه قبل برای بازی در نقش یک کاراکتر واقعی
در «ارین براکویچ» ،موفق به دریافت جایزه اسکار شد.

 1میلیون و ۲۰۰هزار
دالر جریمه برای انتشار
غیرقانونی فلم «بازگشته» و
«بادامزمینی»

شخصی که فلم سینمایی «بازگشته» و «بادامزمینی» را قبل از
اکران رسمی بصورت غیرقانونی به سایت «پس اند پاپکورن»
داده بود از ســوی دادگاه فدرال آمریکا به پرداخت  ۱میلیون
و  ۲۰۰هزار دالر جریمه نقدی به کمپانی «روباه قرن بیســتم»
محکوم شد.
ویلیام کایل موراریتی ،شخصی که فلم سینمایی «بازگشته»
را قبل از اکران رسمی بصورت غیرقانونی از اینترنت «دانلود»
کرده بود از ســوی دادگاه فدرال آمریکا محکوم به پرداخت 1
میلیون و  200هار دالر جریمه نقــدی به کمپانی «روباه قرن
بیستم» شد.
طبــق مســتندات دادگاه ،این شــخص که بــرای یکی از
استودیوهای هالیوود در سال  2015کار میکرد ،کپیهایی از
فلمهای «بازگشته» و «فلم بادامزمینی» را بدست آورده وروی
درایوهای پرتابل به سایت «پس اند پاپکورن» داده است.
بازرســان برآورد کردهاند که انتشار غیرقانونی این دو فلم 6
روز قبل از اکران رســمی آنها حــدود  1میلیون دالر ضرر به
همراه داشــته است و ازینرو وی مجرم تشخیص داده شده و
عالوه بر جریمه نقدی مذکور ،به  8ماه تحت نظر خانگی و عفو
مشروط دوساله محکوم کردهاند.

