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November 23 ,2016

انتشار اولین تصاویر از
«آواتار پارک »2

فلمبرداری نســخه دوم از فلم پرفروش آواتار به کارگردانی
جیمز کامرون ،تابســتان سال آینده میالدی در محل «آواتار
پارک» کلید می خورد.
فلمبرداری نســخه دوم از فلم پرفروش آواتار به کارگردانی
جیمز کامرون ،تابســتان سال آینده میالدی در محل «آواتار
پارک» کلید می خورد.
کامرون نویسندگی و کارگردانی نسخه دوم فلم آواتار را نیز
بر عهده داشته و حضور بازیگرانی همچون زوئی سالدانا ،سم
ورثینگتون ،سیگنوری ویور و استفان النگ در این فلم قطعی
شده است.
پیش از این اخباری مبنی بر ساخت آواتار  4 ،3 ،2و  5شنیده
شــده بود .جکســون در حال حاضر به نوشتن فلمنامه های
نســخه های بعدی می پردازد اما آن طور که از خبرها بر می
آید ،فلمنامه قســمت دوم را تمام کرده و برای ساخت آن به
دنبال بازیگران مورد نظر خود است.
به تازگی و از سوی کمپانی دیزنی تصاویری از آرت بوک آواتار
 ،2همچنین طراحی آواتار پارک  2منتشــر شده است که در
متن خبر قابل مشاهده است.
نســخه این فلم که برای اولین بار سینمای سه بعدی را پایه
گذاری نمود از نگاه هنرمندان ،منتقدین و تماشــاگران مبدا
اساسی تحول در تاریخ سینمای مدرن در نظر گرفته می شود.
گفتنی است؛ نســخه دوم فلم آواتار که در سال  2009رکورد
فروش ســینمای جهان را شکست ،در حال سال  2018اکران
خواهد شد.

افسانه تارزان،
آمیخته ای از تخیل و واقعیت

آدم متعجب اســت که آیا دیگر در ســال  2016جایی
برای تارزان  104ســاله وجود دارد یا نــه؟ برای مرتبط
کردن بیشتر شخصیت تارزان به مخاطب مدرن ،فلمنامه
نویســان آدام کوزاد ،کریگ بریور ،همراه با کارگردان
دیوید یتس ( کسی که بر چهار فلم آخر سری هری پاتر
نظارت داشت) ،دوباره شــخصیت ابر قهرمانه ی تارزان
را در قرن نوزدهم بدون دســت زدن به پیش زمینه های
اصلی و حقیقی ادگار رایس بورگس بازســازی کرده اند.
افســانه ی تارزان یک ماجراجویی اصیل می باشد .این
داستانی درباره ی اصالت و خواستگاه تارزان نمی باشد،
بلکه تنها هر از گاهی فلش بک هایی در خالل فلم برای
بازگو کردن تاریخچه ی شخصیت اصلی در فلم گنجانده
شده است.
الکســاندر اسکارســگارد (که همچنین با نام های جان
کالیتون ،ویسکانت گریســتوک هم شناخته می شود)
با بدنی کامال ســیکس پک گونه نقش تارزان را همراه با
کمی هوش و ذکاوت بیشتری نسبت به جانی ویس مولر یا
مایلز اُکیفی بازی می کند .هنر نمایی اسکارسگارد همراه
با هوش ،ذکاوت ،قدرت و استقامت می باشد .همچنین،
جین این فلم ( مارگارت روبی ،یکبار دیگر شاهد استفاده
ِ
فوق العاده وی از لهجه ی آمریکایی اش می باشــیم) بی
دریغ از احساســات قرن  21نمی باشد ،او مانند بیشتر
زنان آن دوران حســاس ،رک اســت ،ولی با این تفاوت
که اعمالش مانند زنی پریشان سنتی نیست .ساموئل ال
جکسون در نقش جرج واشنگتن ویلیامز ،شخصی مطیع
تارزان را بازی می کند ،تقریبا به همان شکلی که ساموئل
ال جکسون تمامی نقش هایش را بازی می کند ( .البته با
این تفاوت که این فلم  13+می باشــد) .و برنده ی اسکار
کریســتوف والتز ،نقش منفی “کاپیتان رام” را بازی می
کند ،که بیشتر نیشــخند ها و رفتارهای شیطانی اش را
مانند نقشش در فلم «شبح» (آخرین فلم از سری )007

کارگردان David Yates :

منتقد :جیمز براردینلی (امتیاز  ۷.۵از )۱۰
انجام می دهد  .او «بلوفلد» جنگل می باشد.
بعد از اینکه در مقدمه ی فلم دلیل اینکه چرا «رام» می
خواهد «تارزان» را گیر بیاندازد نشــان داده می شود،
فلم یــک نیمچه دلیلی را برای اینکه چرا «ویســکانت
گریستوک» میخواهد شهر را ترک کرده و به سرزمینی
که در آن بزرگ شده است برگردد ،را هم نشان می دهد.
جین ،که راضی نمی شود شوهرش به تنهایی لذت ببرد،
او هــم تصمیم بر این می گیرد کــه او را همراهی کند.
همچنین در طول مســیر به ویلیامــز آمریکایی بر می
خورند ،که نماینده ی رییس جمهور بنجامین هریســون
می باشد ،کسی که بر این باور است که پادشاه بلجیم به
دنبال گســترش برده داری را در کشور کنگو می باشد.
کمی بعد از ورودشــان ،برای آنها کمین شده بود .جین
گرفته شــده ،و تارزان تقریبا کشته شد .او تقریبا تمام
ادامه ی فلم را به دنبــال او (جین) می رود ،گرچه جین
بــه هیچ وجه به نظر من به زندانی ها نمیخورد چرا که بر
صورت «رام» آب دهان می اندازد ،در طول شام سعی به
حمله کردن به او و فرار کردن می گذارد.
یک نبوغ ظریفــی در فلم نامه ی این فلم وجود دارد که
به دنبال کردن ها ،صحنه ی مبــارزه ،و فعل و انفعاالت
حیوانات ،ربطــی ندارد .آخرین چیزی که دوباره یک نفر
بخواهد در «افســانه ی تارزان» دوباره ببیند ،دوباره به
تصویر آرایی زندگی وحشیانه ی داستان اصلی بچگی های
تارزان می باشد .ما بارها شاهد تصویر آرایی بی شمار از
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نویسندگان Adam Cozad :

 بازی با اعداد

جواب سودوکو شماره

2237

شمع ـ مشتری ـ مشت ـ
معیشت ـ معیار ـ میت ـ
تیم ـ شرم ـ مار ـ امر ـ ما
ـ مات ـ می ـ امیر ـ تیمار
ـ عام ـ عمر ـ مایع ـ اعم ـ
متر ـ امت.

آبدزدک ـ ابرک ـ بختیار ـ پیسه ـ تیشه ـ ثریا ـ جهانی ـ چیده ـ حوزه ـ
خیره ـ دیندار ـ ذلیل ـ ریل ـ زیتون ـ ژورنال ـ سیما ـ شیلنگ ـ صیانت
ـ ضربه ـ طومار ـ ظرفیت ـ عودت ـ غوری ـ فیوز ـ قول ـ کدر ـ گونیا ـ
لوله ـ میمنت ـ نیم خیز ـ ویژه ـ هیچکس ـ یوم الحساب.
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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.
 6 کلمه :خوب
 12 کلمه :متوسط
 19 کلمه :عالی

جواب هدف

کارتون های دیزنی « تارزان  »1999گرفته تا بازگویی
های نیمه برهنه ی « تارزان  ،1981مرد میمونی” بوده
ایم .به هر حال ،مشــکل برای فلم جدید تارزان این
است که برای بنا نهادن جنبه های شخصیتی و رابطه
ای که ما شــاید آنها را ندانیم ،دانستن داستان اصلی
تارزان یک الزام می باشــد « .افسانه ی تارزان» این
مشکل را از طریق گلچینی از فلش بک ها که بازگوی
تاریخچه ی شخصیت تارزان است ،رفع می کند .آنها
ترکیبی یکپارچه را با داستان اصلی ساخته اند.
وقتی زمان بازیافت قهرمانان زمان های گذشــته می
شود « ،افســانه ی تارزان» کار بسیار بهتری نسبت
به فاجعه ی « 2013رنجر تنها» انجام داده اســت .فلم
تارزان به هیچ وجه به اندازه «رنجر تنها» وابســته به
آتیش بازی و جلوه های ویژه نیست .تلفیقی از هر دو
به مقداری مناسب در فلم اســتفاده شده است .فلم
قدردان اصالت فلم می باشــد و شخصیت ها را جدی
می گیرد ،ولی در آن کمی شوخی و مزاح وجود دارد (
بیشترش از طرف ساموئل ال .جکسون است ،کسی که
در مواقعی به نظر نقش دنی گلوور را در فلم « اسلحه
کشنده» بازی می کند – «من برای انجام این کار خیلی
پیرم»).
فلم برداری « افســانه ی تارزان» شامل النگ شات،
شات های قطع نشده ای که دوربین برای فلم گرفتن
حرکت میکند نه اینکه کات کند ،می باشد .غیر ممکن

است که بگوییم تمام تاب خوردن ها از روی درختان
توسط بدل انجام شده است یا اینها ساخته رایانه می
باشــند (احتماال تلفیقی از هر دو) اما به طور بسیار
هیجان انگیز صورت گرفته است .کار طراحی حیوانات
بسیار ماهرانه انجام گرفته است ،که مشخص کردن
اینکه کدام حیوان واقعی است ( که اگر باشد) ،کدام
انیمیشــنی و رایانه ای می باشد ،را بسیار با مشکل
مواجه کرده اســت« .افسانه ی تارزان» بسیار شبیه
« کتاب جنگل « است ،گرچه در این فلم هیچ خرس
سخن گویی شروع به آواز خواندن نمی کند.
«افســانه ی تارزان» ریتم تندی دارد و این حس را
به آدم القا می کند که یکی از داســتان های بسیار
سرگرم کننده ی بوراگز بر پرده ی سینما به نمایش
خواهد آمد ( به هر حال این قبول شــده اســت که
عالرقم محبوبیت تارزان ،ماجراجویی های مهیج او
یک موفقیت ادبی به حساب نمی آید) .این فلم طوری
ساخته شده است که اگر در باکس آفیس پول خوبی
درآورد ،شــاهد دنباله ای از این فلم خواهیم بود .از
همه مهم تر ،اگر توسط مردم به گرمی استقبال شود،
بر پای خود بدون هیچ کمکی می ایستد ،که محتاج
هیچ بخشی دیگری برای اثبات وجود خویش ندارد.
برخالف بســیاری از فلم های پرخرج ناامید کننده
سال  ،2016این فلم تخیلی ،سرگرم کننده ی خوبی
است.
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میزان

حمل

امروز ســعي كنيد قرارهايتان را دوبار بررسي كنيد .شايد منتظر
تلفن كسي شدن كار اشتباهي باشد .سعي كنيد صبور باشيد.

ثور

امروز شــخصی ابتدا صحبت میکند و ســپس راجع به آن فکر
میکنــد و در این میان میخواهد پا روی دم همه بگذارد و همه را
دلخور میکند.پیشنهادات احمقانه او شما را کمی عصبی میکند،
باید این را تصدیــق کنید که او ایــن کار را از روی قصد انجام
نمیدهد ،ممکن است یک جای کار ایراد داشته باشد.

عقرب

امروز رابطه جدیدی شکل می گیرد .هم چنین فرصت های مالی به
دســت میآورید که نباید آنها را از دست بدهید .زندگی جالب و
جذاب است .اگر برای تفریح و سرگرمی پول خرج کنید ،بدانید که
پولتان هدر نمیرود.

اگر بین شما و یک نفرمشــکل مالی پیش آمد سعی کنید همین
امروز از واقعیت و علت آن با خبر شــوید .اکنون زمان آن رسیده
است که مخالفتهای گذشــته را فراموش کنید .در محل کارتان
میتوانید کارهای یک نفر دیگر را در نبودش به عهده بگیرید.

چند روز آينده الزم است وقتتان را با اطرافيان بگذرانيد تا ديدگاه
آنها را تغيير دهد و شايد ديد مثبت خود را بخواهيد به ديگران هم
بدهيد .خوشبختانه ،ميتوانيد رضايت خاطر خود را به دست آوريد.

امكان دارد به راحتي ايرادات كسي را به او گوشزد كنيد و يادتان باشد
كه خودتان هم ايراداتي داريد .ديگران خيلي سريع دوپهلو حرف زدن
شــما را ميگيرند .پس فكر نكنيد كه به راحتي از اين مهلكه خالص
خواهيد شد .حتم ًا نظرات و انتقادات سازنده خود را عنوان كنيد ،ولي
اولين كسي باشيد كه نواقص خود را نيز قبول مينمایيد.

جوزا

سرطان

هر کسی به روش خودش عمل میکند .اگر خوب دقت کنید میبینید
که یک نفر کار خسته کننده را جالب انجام میدهد اگر سعی کنید
مغرور نباشید میتوانید از او یاد بگیرید.

اسد

امروز ،يكي از آن روزهاي شــادي است كه محبوبيت شما گل كرده و
روحيه شما بسيار باال رفته است! در حقيقت امروز ،شما همراهي بسيار
جالب هستيد و بسيار جذاب به نظر ميرسيد .تعارفات از چپ و راست
به گوش شما ميرسند و گرچه كه شك داريد ،برخي از آنها از روي قلب
بيان شده باشد ،با اين حال به شما احساس رضايتمندي يك شير را
ميدهد.

سنبله

در روابط با دوستان و همســرتان کمی مشکل وجود دارد .شخصی
حالــت تهاجمی دارد و از این که بحث کند خوشــحال میشــود،
متأســفانه شــما هم همین حالت را دارید .اگر این طور است سعی
کنید این احساس را برطرف کنید.

قوس

جدی

امــروز كارهاي زيادي داريد كه بايد در تنهايــي به دقت به آن ها
فكر كنيد .البته ،اگر جايي آرام بــراي تنهايي خود پيدا كنيد! اگر
احساس ميكنيد يكي از دوستانتان از حد خود تجاوز كرده است
اكنون بهترين زمان براي قطع رابطه ميباشد .اما واقع ًَا ميخواهيد با
عصبانيت همه چيز را تمام كنيد؟ از اين كه صلح و دوستي را خراب
ميكنيد به خودتان مغرور نشويد.

دلو

امروز کام ً
ال ذهنی خالق دارید و آماده هستید که آن ایده های جدید
و مفاهیمی را شــکوفا کنید که شاید حتی در حالت معمولی به آنها
توجه نمیکنید .اگر سعی دارید مشکلی را حل کنید سعی کنید از
زاویهای دیگر به آن نگاه کنید به سرعت راه حلی پیدا میشود.

حوت

راه دستیابی شما به مشاغل عادی الهام بخش است به نظر میآيد
که یک عصای جادویی را روی مــدارک اداری تکان میدهید ،تا
ناپدید شود .اما خیلی از خود راضی نباشید .شما یک جز ء کوچک
ولی خیلی مهم را در شتابتان نادیده گرفتهاید.
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فیل را در خانه  A 5حرکت دهید.
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بازگشت بازیگر «مرد
پرنده» در فلم «موسس»

فلم ســینمایی «موسس» با بازی «مایکل کیتون»  20جنوری
 2017اکران خود در سینماهای امریکای شمالی را آغاز خواهد
نمود.
این فلم در ژانر زندگینامهای درام اســت که داستان زندگی
«ری کراک» و ماجرای به دست آوردن فست فود زنجیرهای
را به تصویر میکشد.
«جان لی هنکاک» «موســس» را کارگردانی کرده و «رابرت
سیگل» فلمنام ه این اثر را نوشته است.
در این فلم مایکل کیتون در نقش «کراک» و «لورا درن» نقش
همسرش «اثل فلمینگ» را بازی میکنند.
نیک آفرمن ،جان کارول لینچ ،پاتریک ویلسون ،ریک رایتز و
ویلبر فیتزجرالد دیگر بازیگران این فلم را تشکیل می دهند.
«موســس» با بودجه اندک  7میلیون دالر بسته شده و تهیه
کنندگانش انتظار دارند ســود مناسبی را با فروش این فلم به
دست آورند.

«ویلیام ترور» درگذشت

«ویلیام ت ِر ِور» که از او به عنوان یکی از بزرگترین نویسندگان
داســتان کوتاه در یک قرن اخیر یاد میشــود در سن ۸۸
سالگی درگذشت.
به نقل از گاردین ،این نویســنده ایرلنــدی در طول دوران
فعالیت خود بیش از  ۱۵رمان بلند وتعداد زیادی داستان کوتاه
نوشت .سه بار جایزه ادبی «کاستا» را از آن خود کرد و چهار
بار نیز در جایزه ادبی «من بوکر» نامزد دریافت جایزه شد که
آخرینبار آن به سال  ۲۰۰۲بازمیگردد.
او را به ســبب سبک نوشــتاریاش در داســتان کوتاه با
نویســندگان مطرحی چون «چخوف»« ،گی دو موپاسان» و
«جیمز جویس» مقایسه میکردند« .گراهام گرین» در نقدی
که در سال  ۱۹۷۵بر کتاب مجموعه داستانهای کوتاه «ویلیام
ترور» نوشــت آن را یکی از برترین و شاید برترین مجموعه
داستان کوتاه پس از «دوبلینیها» اثر «جیمز جویس» معرفی
کرد.
«جان بنویل» نویســنده ایرلندی برنــده بوکر در واکنش به
درگذشــت «ویلیام ترور» گفت :با وجود اینکه «ترور» را کم
میشناختم اما او را دوست داشتم .سکوت و کمحرفی ذاتی
او همراه با حس پوچیاش موجب شد به موفقیت بینالمللی
که شایسته آن بود نرســد .او یکی از بزرگترین نویسندگان
داســتان کوتاه و چیــزی در حد «آنتوان چخــوف» بود و
داســتانهایش آنقدر خوب بودند که رمانهایش زیر سایه
آنها به خوبی دیده نشد و این مایه تاسف است.
«جویس کرول اوتس» نویسنده مطرح آمریکایی نیز در صفحه
توئیتر خود به این موضوع واکنش نشان داد و «ویلیام ترور»
را یکی از بزرگترین نویسندگان داستان کوتاه معرفی کرد.
«داستانهای ویلیام ترور» (« ،)۱۹۸۳پس از باران» (،)۱۹۹۶
«اخباری از ایرلند و داســتانهای دیگر» ( )۱۹۸۶و «مجردان
تپه» ( )۲۰۰۰از جمله مهمترین مجموعه داســتانهای کوتاه
«ویلیام ترور» محسوب میشود.

«راکی»  ۴۰ساله شد

فلم «راکی» با بازی سیلوستر استالونه  ۴۰ساله شد.
چهل ســال پیش در چنین روزی از ماه نوامبر فلمی درباره
بوکســوری فیالدلفیایی اکران شــد و هیچ کس آن زمان
نمیتوانســت تصور کند که فلمی که با بودجه یک میلیون
دالری ساخته شده و داســتانی درباره رویای آمریکایی را
ارایه میکرد بتواند به فلمی برای یک عمر بدل شود و الهام
بخش نسلهای متعددی شود.
این فلم به کارگردانی جان جی .آویلدســن و نویســندگی
سیلوســتر اســتالونه در نهایت  ۱۰نامزدی اسکار را کسب
کرد و فلمی شــد که آینده کاری بازیگری به نام سیلوستر
استالونه را شکل داد و از ســال  ۱۹۷۶تاکنون همچنان به
عنوان فلمی در زمینه بوکس شــناخته میشود و به فروش
خود ادامه می دهد.
راکیهــای بعــدی نیز از مجوعــه «راکی» در فهرســت
پردرآمدترین فلمهای مربوط بــه ورزش بوکس جای دارند
و تاکنــون به ترتیــب  ۱۲۵ ، ۱۲۷و  ۱۱۷میلیــون دالر در
ســینماهای آمریکا فروش کردهاند .این در حالی است که
فروش بینالمللی و فروش نســخههای دیوی دی و وی اچ
اس این فلمها محاسبه نشدهاند.
این فلم الهامبخش ســاخت فلمهــای دیگری چون «دختر
میلیون دالری» ساخته کلینت ایستوود و «علی» با بازی ویل
اسمیت شد و ادامه فلم با عنوان «کرید» به کارگردانی رایان
کلوگر پس از  ۳۹سال با موفقیت کامل ظاهر شد« .کرید» که
با بودجه  ۳۷میلیون دالری ساخته شد در سال  ۲۰۱۵موفق
به فروشی  ۱۰۹میلیون دالری شد و در بازار خارج از آمریکا
نیز  ۶۳میلیون دالر فروش کرد .خود «راکی» در مجموع در
سراسر جهان  ۲۲۵میلیون دالر فروش کرده است.

