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هیجانانگیزتریناقتباسهایسینماییسال2017

هر ســال فلمهای اقتباســی جایگاه خاصی درمیان
فلمهای تولیدی سال ایفا میکنند.
به نقــل از گاردین ،در ادامه نگاهی می اندازیم به پروژه
های سینمایی سال آینده که با اقتباس از یک اثر ادبی
ساخته شده اند.
«دایره»
رمان دِیو اگرز به نحوی اخطاری اســت در مقابل قدرت
کمپانی های تکنولوژیکی غول آســا که تا همین امروز
هم مسئله ای بســیار مطرح و مهم است .این اقتباس
از آن رمان به کارگردانی جیمز پانســولت هم بازیگران
قابــل توجهی دارد :تام هنکس نقــش یکی از رهبران
تکنولوژیکی را بــازی می کند ،اما واتســون یکی از
کارمندان درجه پایین است که ســعی دارد از نردبان
سازمانی باال برود و جان بویگا هم نقش شخصیت مرموز
«کالدن» را ایفا می کند.
«قلعه شیشه ای»
کتاب خاطرات جینت والز درباره دوران کودکی آشفته
و غیرمعمولش – که شامل پدری الکلی ،مادری هنرمند،
قرض های همیشــگی و آزار و اذیت جنسی می شود –
نقشــی خوب و پربار برای بری الرسون خواهد بود که
پارسال برنده جایزه اسکار بهترین بازیگر زن برای نقش
آفرینی در «اتاق» شد .این فلم همچنین در تضاد کامل با
دیگر فلم های جدید او از جمله «کینگ کنگ» و «انتقام
جویان» خواهد بود.
«دخترخاله ام ریچل»
ریچل وایز اخیرا حسابی فعال شده و این پروژه بعدی

اوست :اقتباسی از رمان سال  ۱۹۵۱دفنی دو موریه .در
این فلم تریلر مرموز ،وایز نقش دخترخاله ای را بازی می
کند که شخصیت فیلیپ با بازی سم کالفین فکر می کند
شوهرش را مسموم کرده است.
«آدم برفی»
رمان نوآر اسکاندیناویایی یو نسبو درباره کارآگاهی که
دنبال قاتلی زنجیره ای اســت که سر صحنه قتلش آدم
برفی درست می کند ،اقتباسی درجه یک خواهد داشت:
مایکل فسبندر نقش شخصیت اول داستان یعنی هری
هوله را بازی می کند و ربکا فرگوسن (بازیگر «ماموریت

فلمهای بخش «نسلهای» جشنواره
برلین کامل شد

مســئوالن برگزاری جشــنواره فلم برلین ،فهرست
فلمهای حاضر در بخش نسلهای ( )Generationاین
رویداد سینمایی را تکمیل کردند.
به نقل از ســایت رسمی جشنواره فلم برلین ،در بخش
« »14plus Generationاین رویداد ســینمایی که
ویژه آثار مرتبط با نوجوانان و جوانان باالی  14سال است،
فلمهای «پرنده احمق» ساخته «هوانگ جی» و «ریوجی
اوتسوکا» از چین« ،نمایش غریب» به کارگردانی «ترودی
استایلر» (آمریکا)« ،دوست داشتن لورنا» به کارگردانی
«آنیکا کارلسون» و «جســیکا کارلسون»« ،قلب من را
قورت نده» ساخته «فلیپ براگانســا» (برازیل ،هالند
و فرانسه)« ،پوی ای :داســتان ترانه ما» به کارگردانی
«تیرپا کاهی» (نیوزلند)« ،جاده درون مرزی» از «جکی
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ون بیک» (نیوزلند)« ،مکتب شــماره  »3به کارگردانی
«یلیزاواتا اسمیت» و «جورج جنوکس» (اوکراین ،آلمان)
و «سرباز» از «مانوئل آبراموویچ» (ارجنتین) به فهرست
فلمهای حاضر در این بخش اضافه شدند.
در این بخش پیش از این مســتند «در جاده» ساخته
«مایکل وینترباتم» کارگردان انگلیســی به عنوان فلم
افتتاحیه معرفی شده بود و سایر فلمها نیز شامل «تقریبا
بهشت» ساخته «کارول ســالتر» (بریتانیا)« ،بوسههای
پروانهای» ســاخته «رافائل کاپلینســکی» (بریتانیا)،
«آنهایی کــه در میانه راه انقالب میکنند تنها قبر خود
را میکنند» ســاخته «ماتئو دنیس» و «سیمون الووی»
(کانادا)« ،موزیکال امو» بــه کارگردانی «نیل تریفت»
(اســترالیا)« ،یک زن و پدر» به کارگردانی «کریستیانا
اولیویرا» (برازیل ،اروگوئــه)« ،تمام مکتب من در دریا
غرق میشود» ساخته «داش شاو» (امریکا)« ،الپرینس»
به کارگردانی «کوبا زکای» (پولند) و «عجیب وغریبها»
به کارگردانی «بروس مکدونالد» (کانادا) میشود.
در بخش « »Kplusویژه فلمهــای مرتبط با کودکان
باالی  4سال اســت نیز فلمهایی از کشورهای آلمان،
کوریای جنوبی ،اســپانیا/ناروی ،ســویدن ،اسلواکیا/
جمهوری چک ،هالند و فرانســه به فهرســت فلمهای
پیشین اضافه شدند.
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هـدف

جواب سودوکو شماره

جوش ـ خروش ـ شوخ
ـ خوش ـ روش ـ رویش
ـ شیر ـ شــر ـ شور ـ
شوری ـ روشن ـ جشن ـ
نشر ـ شی ـ ریش ـ شن
ـ خشن ـ جوشن ـ شین
ـ نوشین ـ نوش ـ نیش.

نویسنده «جنگیر»

«نگهبانان کهشان»

کمپانی مــارول تصاویر جدید و با کیفیت باالیی از فلم
مورد انتظار نگهبانان کهکشان نسخهGuardians( ۲ .
 )2 .of the Galaxy Volمنتشر کرد.
اواسط ماه گذشته سرانجام مارول اولین تریلر فلم مورد
انتظــار  2 .Guardians of the Galaxy Volرا
منتشر کرد .حال مارول تصاویر جدید و با کیفیت باالیی
از این فلم منتشــر کرده است .اکثر این تصاویر را پیش
از این در تریلر و تیزر منتشر شده از این فلم ،مشاهده
کرده بودیــم ،اما تصاویر جدیدی نیز دیده میشــود.
در این تصاویر شاهد شــخصیتهای اصلی این فلم از
جمله اســتار لرد ،بیبی گروت ،گامورا ،دراکس و راکت
هســتیم .کریس پرت در نقش پیتر کوئیل  /استار لرد،
زویی ســالدانا در نقش گامورا ،دیوید باتیستا در نقش
دراکس نابودگر ،وین دیزل در نقش بیبی گروت ،بردلی
کوپر در نقش راکت ،الیزابت دبیکی در نقش آیشا ،کرت
راســل در نقش اگو ،کارن گیالن در نقش نبوال ،مایکل
راکر در نقش یوندو ،ســین گان در نقش کراگلین ،گلن
کلوز در نقش نخست وزیر ســیاره نوا و پام کلمنتیف
در نقش مانتیس ،از جمله بازیگرانی هستند که در فلم
 2 .Guardians of the Galaxy Volحضور دارند
و به ایفای نقش خواهند پرداخت .به تازگی زویی سالدانا
حضور شــخصیت گامورا را در فلم انتقام جویان :جنگ
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بی نهایت ( )Avengers: Infinity Warتایید کرده
است .سالدانا به  MTVگفت:
مــن نمیدانم که آنهــا چه چیزی بــرای من در نظر
گرفتهاند ،اجازه بدهید من اول فلمنامه را بخوانم .منظور
من این است که من قرار نیست تنها بر روی یک صندلی
بشینم و پنج ساعت گریم بشــوم تا رنگ پوستم سبز
بشــود ،اما من هر بار که در نهایت روی صحنه میروم
احساس میکنم که بسیار خوشــحال و خوش شانس
هستم که در اینجا حضور دارم.

 بازی با کلمات
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میزان

حمل

گاهي اوقات شرايطي پيش ميآيد كه باعث ميشود ناراحتيهاي شما را
در گذشته از بين ببرد .هر چيزي كه شما را تاكنون ناراحت كرده است
اكنون شادي بخش و خوشحال كننده است و پاداش مي گيريد.

ثور

همه روابط دوســتانه به خوبی پیش میروند چه روابط دوســتانه
معمولــی و چه روابــط کاری .دیگران به حرفهای شــما اهمیت
میدهند ،بنابراین مراقب صحبتهای خود باشید.

جوزا

امروز خبرهاي زيادي از دوســتانتان ميگيريد و از جانب كسي كه
انتظار نداريد ،حمايت ميشــويد .زماني كه متوجه شويد يك نفر،
پنهاني شما را تحســين ميكند و به نفع شما عمل ميكند ،بسيار
خوشحال مي شويد.

سرطان

این قسمت از چارت شما به تفریح و سرگرمی مربوط می شود و شما
در دریایی از کارهای خانه غرق شدهاید .کارهای زیادی میتوانید در
یک روز انجام دهید .اما از اینکه بیشــتر از حدتان کار انجام دهید
بپرهیزید و کمی هم تفریح کنید.

اسد

ممكن است در اين زمان ميزبان جمعيت زيادي باشيد .در اين مواقع
مي خواهيد همه وقفه ها را پشــت سر گذاشته و بدانيد كه مهمانان
شما واقع ًا لذت ميبرند .هزينه كردن پول برايتان مهم نخواهد بود
مگر اينكه در مورد خودتان بسيار سخت گير شده باشيد.

سنبله

گاهی اوقات دوســت دارید برای خودتان باشید اما امروز این طور
نیست .دوست دارید احساساتتان را بیان کنید حتی حرفهایی که
معموالً آن را خصوصی میدانید .امروز میتوانید با کسانی که با آنها
زندگی میکنید در مورد تغییرات خانه صحبت کنید.

فلم سینمایی «شــکاف» در ژانر وحشت و روان شناختی 20
جنوری ســال  2017اکران خود در امریکای شــمالی را آغاز
خواهد کرد.
(اسپلیت یا شکاف) فلمی روانشناختی مهیج آمریکایی به
نویســندگی و کارگردانی ام .نایت شیاماالن است که خودش
تهیه کنندگی این فلم ترسناک را بر عهده دارد.
در این فلم بازیگرانی همچــون جیمز مکآووی ،آنیا تیلور-
جوی ،جسیکا سوال و بتی باکلی ایفای نقش میکنند.
در این فلم نقش اصلی فلم با بازی «جیمز مک آوی» در نقش
یک قاتل سه دختر را دزدیده و در خانه خود اقدام به قتل آنها
دارد اما با تالش آنها موفق به انجام این کار نمی شود.
شــکاف به عنوان دنبالهای بر فلم «نشــکن» در سال 2000
به شمار میرود که شــیاالمان آن را با حضور بروس ویلیس
کارگردانی کرده بود .تصویربرداری فلم اسپلیت از  11نوامبر
 2015از فیالدلفیا آغاز شده و در پنسیلوانیا به خاتمه رسید.
این فلم قبل از اکران عمومی خود ،در جشنواره فلم فنتستیک
فســت به نمایش در آمده و استقبال خوبی را برای خود رقم
زده است.

درگذشت

«ویلیام پیتر ب َلتی» ،نویســنده رمــان «جنگیر» که فلم آن
شهرت فراوانی دارد،درگذشت.
گاردین نوشــت« :ویلیام پیتر بلتی» ،رماننویس و فلمساز
آمریکایی که رمان «جنگیر» را در کارنامهاش دارد ،در ســن
 ۸۹سالگی در اثر ابتال به سرطان خون درگذشت.
او کتاب ترســناک «جنگیر» را در سال  ۱۹۷۱درباره کودکی
که جنزده شــده بودنوشت و دو سال پس از آن فلمنامه آن
را برای «ویلیام فردکین» ،کارگــردان «جنگیر» به نگارش
درآورد.
«جنگیر» مشهورترین اثر این نویسنده بود و در زمان انتشار
فروش چشمگیری داشــت .نام این کتاب مدت  ۵۷هفته در
فهرست پرفروشترینهای «نیویورک تایمز» دیده میشد و
 ۱۷هفته در صدر این جدول قرار داشت.
«بلتی» ســال  ۱۹۷۳برای نگارش فلمنام ه «جنگیر» جایزه
اسکار بهترین فلمنامه اقتباسی را کسب کرد .او همچنین در
سال  ۱۹۹۰فلم «جنگیر  »۳را نوشت و کارگردانی کرد.
«فردکین» کارگردان« ،ادگار رایت» فلمســاز و «اســتفن
کینگ» نویســنده آثاری چون «رستگاری در شائوشنگ» و
«مسیر ســبز» ،از جمله اولین افراد سرشناسی بودند که از
فقدان این نویسنده ابراز تاسف و پیامهایی را در شبکههای
اجتماعی خود منتشر کردند.
«استفن کینگ» که خود برای نگارش رمانهای ژانر وحشت
شهرت دارد« ،جنگیر» را «مهمترین رمان ترسناک دوران ما»
خواند.

آشپز ـ اعراق ـ بیتاب ـ پنجگانه ـ تشریف ـ ثانیه ـ جمال ـ چراگاه ـ حریت
ـ خزیدن ـ دندانه ـ ذی روح ـ رباط ـ زندگی ـ ژنده ـ ســربلند ـ شیعه ـ
صورت ـ ضرر ـ طبله ـ ظهور ـ عارف ـ غیابت ـ فراســو ـ قوه ـ کامران ـ
کثافت ـ لیلی ـ مودل ـ نوازش ـ وداع ـ هدیه ـ یاسین.

 جواب بازی با اعداد

جواب هدف

داغ ترین خبرها از قسمت تازه

«شکاف» به وجود آورد

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.
 7 کلمه :خوب
 14 کلمه :متوسط
 21 کلمه :عالی
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اقتصادی گل الله» در هالند قرن هفدهم آلیسیا ویکاندر
و دین دهــان را در نقش های اصلی دارد و جاســتین
چدویک سازنده «ماندال» آن را کارگردانی می کند.
«قتل در قطار سریع السیر»
داستان محبوب آگاتا کریســتی از یک پرونده قتل و
اینکه چه کسی مرتکب آن شــده روی پرده بزرگ به
تصویر کشیده می شــود .آخرین باری که این کتاب در
این سطح اقتباس شده بود به سال  ۱۹۷۴برمی گردد که
در نسخه سینمایی آن موقع آلبرت فینی نقش پوآرو را
بازی کرد .این بار کنت برانا نقش این کارگردان بلجیمی
را بازی می کند و خــودش هم روی صندلی کارگردانی
می نشیند .پنلوپه کروز ،جانی دپ و جودی دنچ لیست
بازیگران مکمل این پروژه پرستاره را کامل می کنند.
«فریب خورده»
از آخرین باری که فلمی از سوفیا کاپوال راهی سینماها
شــد مدتی می گذرد – دقیقش را بخواهیم بگوییم از
زمــان اکران «حلقه بلینگ» در ســال  ۲۰۱۳تا به حال
– اما این فلم جدید که یک درام جنگ داخلی اســت
که داســتانش حول محور یکی از سربازان اتحادیه می
چرخد که داخل یکی از مکاتب شبانه مخصوص دختران
ایالت های موتلفه گیر می افتد ،در راه است .این فلم با
اقتباس از رمان سال « ۱۹۶۶شیطانی به تصویر کشیده
شده» نوشــته توماس پی کالینان ساخته می شود .فلم
های کاپوال همیشه جذاب هستند و به نظر می رسد این
فلم بیشــتر در حوزه فلم اول او یعنی «خودکشی باکره
ها» باشد.

غیرممکن :ملت سرکش») هم همکارش در این پرونده
اســت که خودش هم یکی از مظنونان به شمار می آید.
توماس آلفردســون کارگردان «بندزن خیاط ســرباز
جاسوس» روی صندلی کارگردانی می نشیند.
«تب گل الله»
این پروژه مدت هاست که قرار است از راه برسد :بیش
از یک دهه پیش این فلم آماده شــده بود و قرار بود با
بازی کیرا نایتلی و جود الو منتشر شود اما در آن تعویق
ایجاد شــد .اما حاال این اقتبــاس از رمان دبورا موگاچ
درباره رابطه ای بین یک نقاش و زنی در دوران «حباب

 بازی با اعداد
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ترس در سینمای هالیوود

اگر هنوز کاری جدی انجام ندادهاید بهتر است زودتر شروع کنید
زیرا که در آخر ماه مرکوری وارد مســیر بازگشتی خواهد شد و
زندگی شما را کمی سختتر خواهد کرد.

عقرب

زمان مناســبی برای فعالیتهای گروهی میباشد.اما یک نفر که
دوستتان دارد احســاس تنهایی میکند و احساس میکند شما
تنها به فکر خودتان هستید .اما میتوانید با مهربانی و محبت دل
آن ها را به دست آورید.

قوس

2516
 شطرنج 		
نوبت مهره های سفید است ،شما باید با
دو حرکت مهره سیاه را مات کنید.
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امــروز قبل از انجام هر كاري فكر كنيــد وگرنه به وقايعي كه در
اطرافتان ميگذرد با خشونت عكسالعمل نشان خواهيد داد .از
همه باالتر اگر كســي شما را تحريك ميكند ناديده بگيريد چون
مســايل ميتوانند از كنترولتان خارج شوند قبل از جواب دادن
كمي صبر كنيد و همه چيز در نتيجه آرامتر پيش خواهد رفت .و
اين براي همه بهتر خواهد بود.

6

جدی

5

با دوســتانتان به کلپهاي ورزشي ميرويد .اگر فعاليت زيادي
داشتهايد و كم خوابيدهايد ،چيزي كه احتياج داريد يك شب آرام
است.

دلو

امروز به راحتی عصبانی می شوید ولی دعوا و داد و بیداد نیز کار
سادهای نمیباشــد .شاید نتوانید به دالیلی عصبانی شوید .شاید
چون فکر میکنید اکنون زمان مناســبی نیست یا چون کسی را
با این کار ناراحت می کنید .چند نفس عمیق بکشید سعی کنید
انرژی را در کار سازندهای مصرف کنید.

حوت

هیچ دلیلــی نمیتوانید پیدا کنید کــه روزهایتان یکنواخت و
به روال عادی بگذارنید شــاید نیاز دارید با مردم در یک زمینه
متقابل عمــل متقابل کنید .با یک هدفــدار مطمئن از خودتان
همانطور که آنها میتوانند راه درست را به شما نشان دهند.
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فیل را در خانه  G 6حرکت دهید.
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«بلتی» سال  ۱۹۲۸از پدر و مادر لبنانی و مهاجر به دنیا آمد .او
در رشته ادبیات انگلیسی تحصیالت تکمیلی خود را به پایان
رساند ،اما به عنوان فروشنده خانگی جاروبرقی مشغول به کار
شد .رانندگی کامیون و مسئول چک بلیت ،از دیگر حرفههای
او پیش از پیوســتن به نیروی هوایی ارتش آمریکا بود .دهه
 ۱۹۵۰بود که او شغل خود به عنوان دبیر و آژانس اطالعاتی در
بیروت کنار گذاشت و روی نویسندگی متمرکز شد.
ب زندگینامهای «مکه از کدام طرف اســت جک» را در
او کتا 
سال  ۱۹۶۰به چاپ رساند و سپس چندین رمان طنز را روانه
بازار کرد.
«بلتی» ســال « ۱۹۷۱جنگیر» را نوشــت .با وجود نقدهای
درخشانی که این اثر دریافت کرد ،ناشر مدعی شد این کتاب
در بازار نمیفروشد و بسیاری از نسخههای آن پس فرستاده
میشوند .با این حال ،فلم اقتباسی آن ساخته شد و دو جایزه
اسکار و چهار گلدن گلوب برای سازندگانش به ارمغان آورد.

فلمی با منشأ عالقه به
بازی های کمپیوتری

«راه یک آدمکش» (اسیسینز کرید) ،فلم پرحادثه و ماجرایی
جدیدی است که از بازی کمپیوتری پرطرفداری به همین نام
اقتباس شده است.
فلم برداشــتی معاصر از داســتان اصلی گیم اســت که در
اسپانیای قرن پانزدهم و دوران تفتیش عقاید روی می دهد.
فلم بر محور یک زندانی محکوم به نام کالم لینچ دور می زند
که توسط یک سازمان مخفی ربوده شده و سپس در بدن یکی
از اعضای این گروه ترور قرن پانزدهمی قرار داده می شود.
مایکل فاسبندر ،نقش آدمکش یا همان شخصیت اصلی فلم را
ایفا می کند .بازیگر  39ساله آلمانی – ایرلندی می گوید« :من
با اقتباس سینمایی گیم مخالف نبودم و معتقد بودم که شدنی
اســت .البته اعتراف می کنم که اطالعات زیادی هم نداشتم.
ولی می دانستم داستان آن هیجان انگیز و پیچیده است و از
عناصر زیادی بهره می برد که می توانند بخوبی به یک تجربه
سینمایی تبدیل شوند».
ماریون کوتیار ،بازیگر فرانســوی فلم هم افزود« :من با بازی
کمپیوتری آشنا نیستم ولی زمینه تاریخی داستان را می دانم
که بسیار قوی و تاثیرگذار است و می دانم کسانی که این بازی
را دوست دارند از زمینه تاریخی آن هم حرف می زنند .جالب
است که با این بازیهای کمپیوتری بچه ها به تاریخ هم عالقه
پیدا می کنند ».فلمبرداری «اسیسینز کرید» از تابستان 2015
در مالت ،اسپانیا و لندن انجام شد و دسامبر  2016در آمریکا
به نمایش در آمد .فلم اکشــن «کیش آدمکش» به کارگردانی
جاستین کورزل و با شرکت جرمی آیرونز و شارلوت رمپلینگ
اکنون در کشورهای مختلف در اکران است.

