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سینما در انتظار یک ترکیب استثنایی!

بنابر اعالم طراح تولید فلمهای «مارتین اسکورسیزی»؛
فلمبرداری «مــرد ایرلندی» به احتمال فراوان در ابتدای
سال آینده میالدی آغاز میشود.
به نقل از «ایندی وایر» ،پس از اعالم خبر مبنی بر اکران
فلم «ســکوت» جدیدترین ساخته ســینمایی «مارتین

شرکت فلم سازی
دی کاپریو ساخت فلم
«کاپیتان پ َلنِت» را
بر عهده خواهد گرفت

اگر شــما هم از آن دسته افرادی هســتید که به محیط
زیست اهمیت می دهید« ،لئوناردو دی کاپریو» برای شما
فلم مناسبی خواهد ساخت.
بر اســاس گزارش ها »Appian Way« ،کمپانی تولید
کننده متعلق بــه این بازیگر سرشــناس ،قصد دارد با
شرکت پارامونت برای ساخت فلمی درباره «Captain
 »Planetهمکاری کند (شــخصیتی ابــر قهرمانی و
دوستدار محیط زیست که آخرین بار در کارتون های دهه
 ۹۰میالدی دیده شده است).
این دو شرکت در حال مذاکره با یکدیگر هستند و گزینه
های مختلف برای نویســندگی آن را بررسی می نمایند.
این فلم ،شخصیت « »Captain Planetرا بعد از سالها
زنده خواهد کرد .این نخستین بار نیست که ساخت فلم
مذکور مطرح می گردد .ســونی پیکچرز نیز قبال برای در
اختیار داشتن حق قانونی این شخصیت مذاکره کرده بود،
اما تالش هایش به ساخت فلم نینجامید.
این کار می تواند پروژه ای خانگی برای دی کاپریو باشد.
همانطور که احتماال در جریان هستید ،بازیگر سرشناس
آمریکایی طی ســال های گذشته نقش «کاپیتان پ َلنِت»
هالیوود را ایفا کــرده و برای جلوگیری از تخریب محیط
زیست و حفظ آن ،تالش های بســیار زیادی انجام داده
است.

اسکورسیزی» در اواخر سال جاری میالدی و حضور این
فلم در فصل جوایز سینمایی ،شنیدهها حاکی از آن است
که فلم «مرد ایرلندی» که «اسکورسیزی» سالهاست فکر
ساخت آن را در ذهن میپرواند در ماههای نخستین سال
 2017مقابل دوربین میرود.

هیو گرانت در «پدینگتون »۲

فلم «پدینگتون  »۲از ســینمای بریتانیــا با حضور هیو
گرانت و برندان گلیسون ساخته میشود.
با شــروع عکاسی رســمی برای ســاخت ادامهای بر
«پدینگتون» کار ساخت این فلم رسما کلید خورد ،چون
فلم باید طبق برنامه  ۱۰نوامبر  ۲۰۱۷در بریتانیا اکران شود.
در همین حال هیو گرانت و برندان گلیسون تایید کردند
که دو نقش اصلی این قسمت از فلم را برعهده دارند.
گرانت در این فلم در نقــش منفی اصلی به نام فونیکس
بوخانان ظاهر میشــود که ســابقا به عنوان یک افسانه
بازیگری مطرح بوده و ســتاره او در این ســالها افول
کرده است .گلیســون نیز در ادامه «پدینگتون» در نقش
مکگینتی یک فرد بســیار قدرتمند بــازی کرده که به
متحد پدینگتون بدل میشــود .در این قســمت به نظر
میرسد که خرس پدینگتون با خوشحالی در کنار خانواده
براون زندگی مــی کند و به عنوان عضــوی از خانواده
آنها پذیرفته شده اســت و در همین حال در جستجوی
عمه لوسی عزیزش اســت که باید  ۱۰۰سالگیاش جشن
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«دانته فرتی» طراح تولید هالیوودی که در فلمهایی چون
«هوانورد»« ،هوگو» و «سکوت» با اسکورسیزی همکاری
داشته است در مصاحبهای با نشریه ورایتی گفت :از لحاظ
نظری قرار است فلمبرداری «مرد ایرلندی» از ماه فبروری
یا مارچ  2017کلید بخورد ،البته هنوز قرارداد اصلی این
فلم منعقد نشده است.
فلم «مــرد ایرلندی» پروژه ســینمایی کــه «مارتین
اسکورســیزی» سالهاست قصد ســاخت آن را دارد و
«رابــرت دنیرو»« ،آل پاچینو» و «جو پشــی» بازیگران
سرشــناس آن خواهند بود به احتمال فراوان برای اولین
بار در بازار شــصتونهمین جشنواره فلم کن معرفی و به
خریداران بینالمللی ارائه میشود.
«اســتیو زایلیان» که پیــش از این نــگارش فلمنامه
ســاختههایی چون «دارو دسته نیویورکیها»« ،فهرست
شیندلر» و «مانیبال» را بر عهده داشته است ،مسئولیت
نوشــتن فلمنامه «مرد ایرلندی» را نیز بر عهده خواهد
داشت و داســتان فلم نیز درباره یک تبهکار مافیایی به
نام «فرانک شیرن» است که با اقتباس از کتاب «شنیدم
خانهها را رنگ زدی» نوشــته «چارلز براندت» ســاخته
میشود و به پشت پرده قتل مرموز «جیمی هوفا» رئیس
اتحادیه کارگران آمریکا میپردازد.

 بازی با اعداد

جواب سودوکو شماره
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شاهد ـ شهید ـ داهی ـ ده
ـ شهادت ـ شاید ـ شیدا ـ
داش ـ دوش ـ دو ـ شواهد
ـ شدت ـ دهات ـ دی ـ ید
ـ دوا ـ وادی ـ دیو.

«لیگعدالت»رقیبیتازهبرای
«انتقامجویان»خواهدبود؟
جنگ کمپانیهای «مارول» و «دی سی» آغاز شد

پس از اکران فلم های «انتقام جویان» از ســوی کمپانی
«مارول» حاال نوبت به «دی ســی کامیکس» رسیده تا
ابرقهرمان هایش را کنار هم جمع کند.
فلمبرداری فلم ابرقهرمانی «لیگ عدالت» با قطعی شدن
حضور تمامی بازیگران شروع شد.
پس از تولید و اکران دو فلم از مجموعه انتقام جویان یک
و دو و آغاز پیش تولید انتقام جویان  3از ســوی کمپانی
مارول ،شــرکت رقیب یعنی «دی سی کامیکس» به فکر
مبارزه افتاده و فلمبرداری فلم ابرقهمانی «لیگ عدالت»
را با حضور تعداد زیــادی از ابرقهرمان های کمپانی دی
سی راهی بازار می کند.
لیگ عدالت فلمی ابرقهرمانی رو به اکران که بر اساس تیم
ابرقهرمانی به همین نام از شرکت «دیسی کامیکس» در
دست ساخت است .این عنوان پنجمین فلم در مجموعه
فلمهای دنیای سینمایی دیسی کامیکس به کارگردانی
«زک اسنایدر» و «نویسندگی کریس تریو» است.
این فلم در  ۱۷نوامبر سال  ۲۰۱۷اکران خود را در امریکای
شمالی آغاز خواهد نمود .داســتان این فلم به ادامه راه

 بازی با کلمات
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حمل

ثور

در شک و تردید هستید که آیا رابطهای را ادامه دهید یا نه .امروز به
این نتیجه رســیدید که باید به این رابطه خاتمه دهید؛ زیرا طی این
مدت که صبر کردید متوجه شــدید که شخص دیگری هست که هر
موقع بتواند با شما همکاری میکند.

جوزا

امروز مي توانيد به عالیق شخصي خود برسيد شايد از نظر ديگران
خودخواهي باشد ،اما از اين شــرايط استفاده كنيد تا بعدا ً پشيمان
نشــويد ،امروز براي افرادي كه براي خودشان كار ميكنند هم روز
بزرگي است.

سرطان

هر نوع مانعی که بر سر راه تان قرار دارد به خاطر سرنوشت و قسمت
می دانید .اما اگر واقع ًا به موقعیت نگاه کنید قبول می کنید که اخیرا ً
کمی بی توجهی و بی احتیاطی کرده اید.

اسد

يك بار ديگر شــما مجذوب جذابيت شخصي شدهايد و ممكن است
تصميم گرفته باشــيد ،كه ضعيفتر از آن هستيد كه از اين مخمصه
خالص شويد .اگر كه شما شــخصي آزاد و بدون يار هستيد ،تفريح
خوبي اســت و به خود ميگویيد كه چيزي را از دست نخواهيد داد.
گرچه كه اگر در حال حاضر با شــخصي ارتبــاط داريد ،اما این بار
داستان فرق ميكند؛ زيرا خود را به مخاطره مياندازيد .آيا اين كار
ارزش ريسك دارد؟

سنبله

امروز هر چقدر انعطافپذیرتر باشید ،بیشتر لذت می برید .به جای
اینکه کارها را طبق برنامه امروز انجام دهید اجازه دهید همه چیز به
روال خود انجام شود.

بتمن پس از برخورد با سوپرمن در فلم قبلی می پردازد.
بتمن که پس از کشته شدن سوپرمن دچار دگرگونی روحی
شده به کمک زن شگفتانگیز به دنبال افرادی میگردند
که با «استپن ولف» و ارتش او در مقابل جعبههای سهگانه
که در روی زمین هست محافظت کنند.
گل گدوت در نقش زن شــگفتانگیز ،ازرا میلر در نقش
فلش ،جیسون موموآ در نقش آکوامن ،ری فیشر در نقش
سایبورگ ،جسی آیزنبرگ در نقش لکس لوتر در این فلم
به ایفای نقش می پردازند.
همچنین جرمــی آیرونز ،جی .کی .ســیمونز ،امبر هرد،
ویلم دفو و جولیان لویس جونز از دیگر بازیگران این فلم
ابرقهرمانی هستند.
عالوه بر این بازیگران خبرهایی از حضور «جرارد لتو» در
نقش جوکر در این فلم به گوش می رسد که هنوز از سوی
عوامل تولیدی فلم تایید نشده است.
زک اسنایدر کارگردان این فلم پیش از این ،کارگردانی فلم
هایی همچون مرد ساعتی ،سوپر من ،سوپرمن علیه بتمن
و تهیه کنندگی جوخه خودکشی را بر عهده داشته است.

«مایکل مور» درباره
«ترامپ» مستند ساخت
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میزان

گاهي اوقات موضوعي كه در ابتدا به نظر شما مسخره يا غير منطقي
به نظر برســد بعدا ً اهميت پيدا ميكند .اگــر ميخواهيد تغييرات
غيرمنتظرهاي ايجاد كنيد اين موضوع را به خاطر آوريد.

اکران شود.
انیمیشــن زندگی من به عنوان یک کدو (Ma vie de
 )Courgetteســاخته کلود باراس در جشــنواره کن
اجرای موفقی داشت و تا کنون جوایز بسیاری را به دست
آورده است .فلمنامه این انیمیشن اقتباسی است از رمانی
به نام «کــدو» اثر ژیل پاریس درباره یک کودک یتیم که
سعی میکند در یک خانه گروهی زندگی کند.
یورگن بوس ،مدیر نمایشگاه کتاب فرانکفورت در باره این
دو اثر گفت« :هر دو اثر بــه صورتی اصیل و خالق به اثر
ادبی مرجع برخورد کردهاند».
مدیر نمایشگاه کتاب فرانکفورت همچنین تاکید کرد که
دو کارگردان موفق شدهاند پیام نویسندگان رمانها را به
ن
مخاطبان خود برسانند و به احساساتی که در این دو رما 
تصویر شدهاند «با اســتادانهترین شیوهها» وفادار باقی
بمانند( .دویچه وله)

آخرین ـ ابد ـ بینا ـ پاک ـ تباشیر ـ ثامن ـ جمهوری ـ چلچراغ ـ حریم ـ خانقاه
ـ دامنگیر ـ ذریعه ـ راحت ـ زمامدار ـ ژنرال ـ سرک ـ شکل ـ صیاد ـ ضحاک «مایکل مور» کارگردان برنده اســکار از اکران مستند درباره
ـ طومار ـ ظهور ـ عبارت ـ غیبت ـ فرزانه ـ قیادت ـ کاخ ـ گذاره ـ البد ـ مدار «دونالد ترامپ» نامزد انتخابات ریاست جمهوری آمریکا خبر
داد .این فلم کــه «مایکل مورد در ترامپ لند» نام دارد ،قرار
ـ ناب ـ وهم ـ هوا ـ یاوه.

 جواب بازی با اعداد

هـ
ل ب ا
ر
ج ذ

2532

در نمایشگاه کتاب فرانکفورت فلم آمریکایی حیوانات
شبزی به کارگردانی تام فورد و انیمیشن زندگی من به
عنوان یک کدو ،ســاخته کلود باراس به عنوان برترین
فلمهای اقتباسی از رمان شــناخته شدند .هنوز زمان
اهدای جوایز مشخص نشده است.
با اهدای جوایز بــه «فلمهای اقتباســی از رمان» در
نمایشــگاه کتاب فرانکفورت ،شاخه فلمهای کودکان و
نوجوانان به عنوان بخشی جدید در این نمایشگاه تعیین
شده است.
به برندگان مبلغی تعلــق نمیگیرد و هنوز زمان اهدای
جوایز به عوامل این دو فلم مشخص نشده است.
تام فورد کارگردان فلم حیوانات شبزی (Nocturnal
 )Animalsاین فلم را از رمان «تونی و ســوزان» اثر
آستین رایت اقتباس کرده است .این فلم قرار است در
بیستودوم ماه دسمبر ســال جاری ( )۲۰۱۶در آلمان

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.
 9 کلمه :خوب
 18 کلمه :متوسط
 27 کلمه :عالی

جواب هدف

گرفته شــود .ســینمای بریتانیا به موفقیت این فلم در
باکس آفیس بســیار امید بســته و پل کینگ به عنوان
نویســنده و کارگردان با قسمت دوم فلم بازگشته است.
سیمون فارنابی بازیگر-نویسنده نیز در نوشتن فلمنامه
با کینگ همراهی کرده است .به جز دو بازیگر اصلی این
قسمت ،بازیگران قســمت اول از جمله نیکول کیدمن و
سالی هاوکینز نیز در این قسمت حضور دارند .در قسمت
نخســت پل کینگ کارگردانی فلم را انجام داد و خودش
فلمنامه را نوشــت و نیکول کیدمن ،هیو بونوویل ،سالی
هاوکینــز ،جولی والترز ،جیم برادبنــت و پیتر کاپالدی
بازیگران آن بودند .شخصیت اصلی این فلم که بر اساس
کتاب محبوب کودکان نوشته مایکل باند ساخته میشود،
خرس پدینگتون یک شــخصیت خیالی اســت که در
کریسمس  ۱۹۵۶خلق شده است .این خرس اسباببازی
که یک کاله بزرگ و پالتوی گشــاد بر تن دارد ،در سال
 ۱۹۷۵برای نخســتین بار در تلویزیون و در یک مجموعه
عروسکی انگلیسی ظاهر شد.

جایزه بهترین
فلمهای اقتباسی از
رمان در نمایشگاه
کتاب فرانکفورت

تنوع نمک زندگی اســت پس به دنبال راهی باشید که روزمرگی
زندگیتان را کنارگذاشــته و ّبیشــتر لذت ببرید .سعی نکنید
عقایدتان را در ذهنتان نگــه دارد و بازگو نکنید ،چرا که ممکن
است شــخص مافوق و یا رییس شما از آنها بسیار استقبال کند و
بخواهد آنها را به مرحله عمل در آورده.

عقرب

امروزنمیتوانید نگران نحصی روز باشید؛ زیرا مثبت اندیشی تمام
وجودتان را فرا گرفته است و با این دید مثبت افراد مثبت و خوب
را به خودتان جذب میکنید .شاید دیگران سعی کنند دید شما را
عوض کنند ،اما بعدا ً متوجه میشوید که تا چه حد این دید مثبت
به نفع شما بوده است.

قوس

امروز حقيقت ًا بايســتي تالش کنيد ،زيرا احتمال قوي وجود دارد،
هنگامي که با دوســتان خود هستيد تماس جديدي برقرار کنيد،
شما واقع ًا ميتوانيد روي جذابيتتان حساب کنيد و نقل قولها و
اطالعاتي را که مي توانيد بعدا ً استفاده کنيدُ ،گلچين کنيد.

جدی

هنوز در مركز توجه مردم ،بســيار محبوب هستيد و اما شما در
حال حاضر موقعيت را دوست داريد .اين طور نيست؟شايد براي
ديگران امروز روز خوبي نباشــد ،اما نه براي شما .هر چه قدر بال
هايتان را بيشتر باز كنيد بيشتر ميتوانيد به دور دستها برويد.

دلو

شما درباره شــخصیت دیگران میتوانید به خوبی قضاوت کنید.
امروز توضیح اتفاقاتی که می افتد کمی مشــکل میباشــد چون
شــخصی ظاهرا ً میتواند کارها را بهتر از شما انجام دهد .بیگناه
پنداشتن آنها چون دلیل کافی برای گناهکار بودنشان ندارید کار
مورد عالقه شما نیست.

حوت

کسانی قصد دارند شــما را وارد دعوایی کنند که شما را عصبانی
میسازد مقداری سازش حتی برخالف میلتان سودمندتر از این
است که قانون را زیر پا بگذراید.
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اســت اکران اولیه خود را در نیویورک آغاز کند و تکت های
نمایش این فلم نیز رایگان خواهد بود.
در توصیف رســمی این فلم آمده اســت« :فلمی را ببینید
که جمهوریخواهان در اوهایــو در تالش بودند جلوی آن را
بگیرند .در این فلم مســتند «مایکل مور» ،کارگردان برنده
اسکار چند هفته پیش از انتخابات ریاست جمهوری آمریکا به
قلب منطقه متخاصم «ترامپ لند» رفته است».
«ترامپ» یکی از منتقدان سرســخت «دونالد ترامپ» است و
معتقد اســت کل کمپین انتخاباتی او برای ریاست جمهوری
آمریکا تنها برای دریافت حقوق بیشــتر از «  »NBCشکل
گرفته اســت .ویژگی اصلی فلمهای «مایکل مور» زبان تند و
جسورانهاش علیه سیاســتمداران بخصوص سیاستمداران
آمریکا است که از آن جمله میتوان به «راجر و من»« ،بیکن
کانادایــی»« ،گنده»« ،بولینگ بــرای کلمباین»« ،فارنهایت
« ،»11/9سیکو» و «کاپیتالیسم :یک داستان عاشقانه» اشاره
کرد .این مستندســاز برجسته در سال  2003با فلم «بولینگ
برای کلمباین» که برگرفته از ماجرای کشتار لیسه «کلمباین»
و نگاهــی انتقادی به قانون حمل اســلحه در ایاالت متحده
آمریکا داشت موفق به کسب جایزه اسکار بهترین مستند شد
و در سال  2004نیز با مستند «فارنهایت  »11/9جایزه ارزشمند
نخل طالی جشنواره کن را تصاحب کرد.

جانی دپ،
دنکیشوت میشود

از قرار معلوم صنعت سینما قصد ندارد از سر داستان کالسیک
دن کیشوت دســت بردارد! این بار کمپانی والت دیزنی اعالم
کرده در تدارک تولید نسخه تازهای از این اثر ادبی کالسیک
است و جانی دپ را برای بازی در نقش اصلی آن انتخاب کرده
است .به نوشــته ورایتی ،خبرهای رسیده از داخل کمپانی ،از
مذاکرات محرمانه بازیگر با مدیران آن حکایت دارد.
دپ قبل از این نقش کاپیتان جک اســپاروی دزد دریایی را
برای مجموعه فلم موفق و بســیار پرفروش «دزدان دریایی
کارائیب» ایــن کمپانی بازی کــرده و از چهرههای محبوب
مدیران آن به حســاب میآید .این در حالی است که کمپانی
والت دیزنی در کنار انتشار خبر تولید «دن کیشوت» جدید،
در ارتباط با همکاری احتمالی جانی دپ ،سکوت کرده است.
نسخه ســینمایی والت دیزنی از داستان کالسیک میگوئل د
سروانتس ،به حال و هوای این داســتان وفادار خواهد ماند.
اما نوع تعریف این داســتان ،امروزی خواهد بود .کار نگارش
فلمنامه اقتباسی این نســخه را ،بیلی رای به عهده دارد .او
همان کســی است که فلمنامه مجموعه اکشــن نوجوانانه و
پرمخاطب «بازیهای هانگر» جنیفر الورنس را نوشته است.
رای قرار اســت تا قبل از فرا رسیدن فصل زمستان ،فلمنامه
خــود را تحویل کمپانی والت دیزنی بدهــد .به این ترتیب و
به احتمال زیاد،کلید فلمبــرداری فلم اوایل فصل بهار 2017
زده میشود .تهیهکنندگان دن کیشوت تازه ،تابستان 2018
را به عنوان زمان نمایش عمومــی آن تعیین کردهاند .هزینه
تولید این فانتزی سوررئالیســتی عجیــب و غریب ،حدود
صد میلیون دالر خواهد بود .لوکیشــنهای مختلف دو کشور
اســپانیا و بلغاریا هم محلهای فلمبرداری آن هســتند .این
لوکیشنها باید فضای قرن 16میالدی را خلق کنند .جانی دپ
که به احتمال بسیار زیاد با این پروژه همکاری خواهد کرد ،در
نقش آالنسو کیشانو ظاهر خواهد شد .او آریستوکراتی خوش
خیال و رویا پرداز است که همراه مستخدم خود راهی سفری
افسانهای و هیجانانگیز میشود.

