دو شنبه  18اسد 1395

4

August 08 ,2016

«استراتون» رقیب

جاسوس های معروف سینما

دومینیک کوپر بازیگر انگلیسی تبار سینما ،قرار است به
صــورت رقیب جدی تام کروز ،مت دیمون و دانیل کریگ
درآید.
فلم تازه او «اســتراتون» حال و هوایی شبیه اکشن های
جاسوسی و دلهره آور موفق سینمایی دارد.
تهیه کنندگ فلم در کمپانی یونیورســال ،از این فلم به
عنوان رقیب کارهایی مثل جیمــز باند« ،هویت بورن» و
«جک ریچر» اسم می برند.
فلم نامه اقتباسی «اســتراتون» بر اساس داستان نوول
پرخواننده ای به همین نام نوشته شده ،که دانکن فالکونر
نویسنده آن است.
به نوشــته هالیوود ریپورتر ،تهیه کنندگان این اکشــن
ماجراجویانــه از حاال در فکر تبدیل کــردن آن ،به یک
مجموعه دنباله دار سینمایی هستند.
در داســتان این فلــم ،کوپر در نقــش کاراکتری به نام
استراتون ظاهر می شود .او رئیس یک گروه ویژه ضربت
است.
این کاراکتر با یک مامور نیروی دریایی همراه می شود ،تا
با یک گروه از تروریست های بین المللی مقیم شهر لندن
مبارزه کنند.
کل صحنه های اکشــن دلهر آور «استرتون» در لوکیشن
های مختلف دو کشور اروپایی انگلســتان و ایتالیا فلم
برداری شده است.
هنوز زمانی برای نمایش عمومی فلم تعیین نشده است .اما
گفته می شود سازندگانش آن را برای روزهای پایانی سال
جاری میالدی به روی پرده می فرستند.

گیشه بین المللی در دست
ابرقهرمانان

«جوخه خودکشــی» که قبل از آمریکای شــمالی در
تعدادی از کشورهای دیگر جهان به روی پرده رفته است،
در اولین روز نمایش  30میلیون دالر فروش کرد.
تحلیل گران اقتصادی سینما با توجه به این رقم فروش،
پیش بینی موفقیــت باالی مالی بین المللی برای آن می
کنند.
این در حالی اســت که در بین  33کشوری که فلم را به
نمایش عمومی گذاشته اند ،نام کشورهای بزرگ صنعتی
دنیا دیده نمی شود.
منتقدان ســینمایی از حاال ،می گوینــد اکران عمومی
خبرهــا حکایت از آن می کند که نســخه ســینمایی «جوخه خودکشــی» در آمریکای شمالی هم با موفقیت
«هیوالهای فانتزی» که فلم بــرداری آن به تازگی تمام باالی مالی همراه خواهد بود.
شده ،تبدیل به یک سه گانه می شود.
این محصول تازه کمپانی برادران وارنر ،براساس داستان
اریژینال
نامه
فلم
براساس
این اکشن فانتزی ماجراجویانه
مصور یک مجموعه داستان کمیک استریپی ابرقهرمانانه
شود.
جی.کی.رولینگ ساخته می
شرکت دی سی کامیکزساخته شده است.
امر کارگردانی فلــم را هم دیوید یاتس به عهده دارد ،که
چهار قسمت آخر مجموعه فلم «هری پاتر» را کارگردانی
کرد .داســتان فلم تازه یاتس در شهر نیویورک در اولین
روزهای قرن بیســتم اتفاق می افتــد و ماجراهای نیوت
اسکاماندر را تعریف می کند.
نیوت اسکاماندر در داســتان مجموعه کتاب و فلم هری «دیشــوم» کمدی اکشــن تازه بالیوود ،در اولین هفته
پاتر ،به صورت یک کاراکتر فرعــی در دل یکی از قصه نمایش عمومی خود در هند ،نزدیک  55کرور( 8میلیون
هایی که هری می خواند ،حضور داشت.
دالر) فروش کرد.
از
منتقدان
از
بســیاری
به نوشــته هالیوود ریپورتــر،
اگر چه فلم توانست صدرنشــین جدول هفتگی گیشه
فلم
مجموعه
بر
ای
دنباله
«هیوالهای فانتزی» بــه عنوان
نمایش شود ،اما تهیه کنندگتنش را راضی نکرد.
تبار
انگلیسی
بازیگر
ردماین
هری پاتر یاد می کنند .ادی
سازندگان فلم با توجه به تعداد زیاد بازیگران اصلی آن
نیوت
کاراکتر
نقش
در
فلم
این
و اسکار گرفته سینما ،در
و هم چنین حال و هوای متفاوت داستان ،انتظار فروش
اسکاماندر بازی می کند.
افتتاحیه باالتری را داشتند.
تهیه کنندگان فلم در کمپانی بــرادران وارنر می گویند این در حالی است که «دیشــوم» هم مثل مجموعه فلم
قســمت اول این تریلوژی ،هجدهم نوامبر امسال به روی های جیمز باندی ،از لوکیشــن های متعدد و متنوع بین
پرده سینماهای آمریکای شمالی می رود.
المللی بهره گرفته بود.
جی کی رولینگ خالق مجموعه داستان پرخواننده هری اما تمام این عوامل مثبت باعث نشد تا «دیشوم» در هفته
پاتر و دیوید یاتس ،از سرمایه گذاران «هیوالهای فانتزی» اول نمایش عمومی خود ،بتواند به اندازه هزینه تولید 65
هم هستند.
کروری خود فروش کند.

«هیوالهای فانتزی»
سه گانه می شود

سوئیس یک انیمیشن را به
اسکار فرستاد

سینمای سوئیس انیمیشــن «زندگی من به عنوان یک
کدو سبز» را به عنوان نماینده خود در بخش بهترین فلم
خارجی جوایز اسکار  2017انتخاب کرد.
ورایتی نوشــت« :زندگی من به عنوان یک دو سبز» به
اولین ساخته «کلود باراس» که امسال نماینده سینمای
سوئیس در هشــتادونهمین دوره جوایز سینمایی اسکار
خواهد بود ،پیش از این نمایش موفقی در بخش دو هفته
کارگردانان جشــنواره فلم کن داشته و همچنین جایزه
کریســتال بهترین انیمیشــن و همچنین فلم منتخب
تماشــاگران در چهلمین دوره جشــنواره بین المللی
انیمیشن «انسی» در کشــور فرانسه را نیز کسب کرده
است.
این انیمیشــن که با فلمنامهای از «ســلین شیاما» و بر
اساس رمان «کدو سبز» ساخته شده درباره پسر یتیمی
است که در تالش است به زندگی در یک خانه گروهی و

ی شود
سریال «جنگ ستارگان» ساخته م 

کاراکترهای ابرقهرمان داســتان فلم که هر یک قابلیت
های ویژه ای و منحصر به فردی دارند ،با کمک یکدیگر
به مقابله با موجودات شرور داستان می پردازند.
به نوشته امپایر آنالین ،بازیگرانی هم چون ویل اسمیت،
جی کارتنی ،جراد لتو و اسکات ایستوود نقش های اصلی
این اکشن کمیک استریپی را به عهده دارند.
بــرای تولید این فلم ،هزینه بــاالی  175میلیون دالری
صرف شده و باید بیش از  250میلیون دالر فروش کند ،تا
لقب یک کار پرفروش را بگیرد.
از ابتدای ســال جاری میالدی چند فلم کمیک استریپی
دیگر هم به نمایش عمومی در آمده ،که با استقبال خوب
تماشاگران روبرو شده است.
در بین آن ها ،سومین قســمت مجموعه فلم «کاپیتان
آمریکا» با فروشــی  400میلیون دالــری در آمریکای
شمالی ،موفق ترین آن ها به حساب می آید.

رییس شبکه ایبیسی میگوید در حال مذاکره با لوکاس
فلم است تا شاید درباره ســاخته شدن سریال «جنگ
ستارگان» به توافق برسند.
به گفته چنینگ دانگی رییس شــبکه ایبیســی ،این
شــبکه هنوز هم امیدوار است بتواند سری به کهکشانی
در دوردست ها بزند .او می گوید کمپانی آلفابت در حال
مذاکره با شــرکت لوکاس فلم سر احتمال آوردن دنیای
«جنگ ستارگان» به تلویزیون است.
دانگی در تور رســانهای تابســتانی انجمــن منتقدان
تلویزیــون گفت« :به عنوان یک هــوادار این مجموعه،
خیلی دوســت دارم بگویم بله .ما صحبتهایی با لوکاس
فلم داشــتیم و به این صحبت ها ادامه خواهیم داد .فکر
میکنــم اگر بتوانیم راهی پیدا کنیم تــا این برند را در
برنامه ریزی های خودمان ادامه بدهیم عالی میشود».
بعد از این پنل رسانهای ،دانگی به تعدادی از گزارشگران
گفت که در حال حاضر هیچ اتفاق رسمی در مورد ساخت
سریالی از این مجموعه رخ نداده است .او اقرار کرد« :کل
پروژه کمی مخفیانه و بیســر و صداست .آن کمپانی زیر
پرده ای از رازداری به موجودیت خود ادامه می دهد .اگر
حس میکنید مارول محرمانــه کار میکند ،باید بدانید

موفقیت نسبی گیشه نمایش هند
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میزان

حمل

درخانه و خانواده فضاي آرامش بخشي وجود دارد هيچ وقت خودتان
را درگير مســایل جزئي زندگي نمي كنيد .بنابراين هميشه زندگي
خوب و عالي داريد.

ثور

امروز شما بســیار امیدوار شــده اید و این قطع ًا به نفع شما کار
میکند .برای شــروع این احساس شــما را پر از اعتمادبه نفس
میکند به نحوی که می توانید با هر مشکلی که بر سر راهتان قرار
میگیرد ،مواجه شــوید .هم چنین باعث می شود که افراد زیادی
جذب شما شده و محبوبیت شما زیاد شود.

عقرب

در چند روز اخیر ســعی کرده اید دچار اســترس و نگرانی نشوید
بنابراین لیاقت تمام اتفاقات خوب چند هفته آینده را خواهید داشت
 .مطمئن باشید آرامشی را که می خواهید به دست می آورید.

امروز الزم است به اموالتان رسیدگی بیشتری کنید و بهتر است
برای مدتی مراقب آن باشید .زمان خوبی برای خرید نیست؛ زیرا
وقتی خرید کنید از خرید آن پشــیمان میشوید.اگر در پرداخت
یک قبض کمی گیج شــدهاید پیش از اینکه به دردســر بیافتید
دوباره آنرا بررسی کنید.

ســعي نكنيد در كارها عجله كنيد؛ زيــرا كارها مطابق برنامه پيش
نمي روند .در نهايت به نفع شــما ميباشند ،اما در اين زمان از علت
و چگونگي آن نميتوانيد باخبر شــويد .امشــب زمان خوبي براي
مسافرت هاي كوتاه است مخصوص ًا اگر ميخواهيد كار و تفريح را با
هم تركيب كنيد و ميتوانيد افراد جالب جديدي را مالقات كنيد كه
براي شما مفيد هستند.

امروز يكنفر از شما ميخواهد لطفي برايش بكنيد .غريزه طبيعي
شــما كمك كردن به ديگران است ولي بهتر است بدانيد هدف از
آنچه از شما خواسته شــده چيست .شما كه قصد نداريد كساني
كه به دنبال در آوردن مخارج خود نيســتند به شما به چشم يك
تیکت برنده نگاه كنند.

جوزا

سرطان

امروز یاد میگیرید که بــه یک موضوع از دیدگاه های مختلف نگاه
کنید .شاید به یک موضوع قدیمی رسیدگی کنید تا اشتباه اولیه را
درست کنید.

اسد

از نظر ديگران هيچ اشــتباهي مرتكب نميشويد بدون آنكه متوجه
باشــيد ،اعمالتان درست است .دوســتان از مصاحبت شما سير
نميشــوند همچنين با دعوتهايي روبه رو ميشويد كه نميتوانيد
آنها را رد كنيد.

سنبله

شخصی که دارای قدرت و نفوذ است میتواند به شما کمک کند .در
چند روز آینده شما را امتحان میکنند سعی کنید مطابق انتظارات
آنها رفتار کنید.

قوس

جدی

امروز امكان دارد نكته هاي مهم و حياتي را فراموش كنيد چون
كارهاي زيادي روي ميزتان انباشــته شــده است كه بايد انجام
دهيد .بنابراين زماني كه كســي از شــما ايرادي گرفت عصباني
نشويد چون واقع ًا مي خواهد به شما كمك كند.

دلو

ســتاگان فعالیتهای زیادی برایتان فراهم میکنند .اما شکایت
نمیکنید .در حقیقت تمام لحظات امروز را دوست دارید و از اینکه
نمیدانید لحظهای دیگر چه اتفاقی میافتد لذت میبرید.

حوت

اگر امروز کمی عصبی هســتید ،بهتر است کمی جلو خودتان را
بگیرید .برای جانبداری از دوستان و همکاران  2و  2را جمع کردن
و به دست آوردن  5گرامی داشتن آنها نیست .بنابراین افکارتان
را در حمایت از اینها برای خودتان نگهدارید.
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نوبت مهره های سفید است ،شما باید با
دو حرکت مهره سیاه را مات کنید.
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قلعه را در خانه  H 8حرکت دهید.

C

B

A

که لوکاس این کار را در سطحی کامال متفاوت انجام می
دهد .مذاکرات در جریان است ،ولی هنوز یک زمانبندی
رسمی نداریم».
این کمپانی در حال حاضر دو ســریال انیمیشن «جنگ
ستارگان» در پروژه های در دست پخش خود دارد .این
دو پروژه «جنگ ســتارگان یاغی ها» که داستانش در
ســال های بعد از «انتقام سیت» و پیش از «امیدی تازه»
به وقوع می پیوندد و «جنگ ستارگان لگو :ماجراجویی
های فری مِیکر» که داستانش بین «امپراتوری حمله می
کند» و «بازگشت جِ دای» شکل می گیرد هستند.
ســایمون کینبرگ مســئولیت تهیه کنندگی اجرایی
سریال «جنگ ســتارگان یاغی ها» را بر عهده دارد .او
در حال حاضر مشــغول نوشتن فلمنامه یک فلم گلچین
از داستانهای «جنگ ستارگان» است و در سریال تریلر
«بازمانده معین» با نقشآفرینی کیفر ساترلند در لیست
گ ســتارگان»
تهیه کننــدگان اجرایی قرار دارد« .جن 
مجموعهای از فلمهای ســینمایی حماسی در ژانر اپرای
فضایی اســت که جورج لوکاس کارگــردان آمریکایی
خالق آن اســت و از آن به عنــوان یکی از موفقترین و
تاثیرگذارترین فرانشیزها در صنعت سینما یاد میشود.

سریال داعش ساخته میشود

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

با این حال ،تحلیل گران اقتصادی سینما می گویند این
کمدی اکشــن در دراز مدت لقب یــک فلم پرفروش را
خواهد گرفت.
به نوشته سایت انترنتی ایندیا اف ام ،بازیگران مطرحی
مثل جان آبراهم ،وارون دهاون ،ژاکلین فرناندز و شرادها
کاپور نقش های اصلی فلم را بازی می کنند.
در داستان «دیشوم» ،آبراهم و دهاون دو پلیس ماجراجو
هستند که برای پیدا کردن یک خالف کار قدیمی ،راهی
خاورمیانه می شوند.
رسانه های گروهی هند می نویسند این هفته «جیسون
بورن» مت دیمون در این کشــور آسیایی به روی پرده
سینماها می رود.
آن ها از این اکشــن دلهره آور افشاگرانه ،به عنوان یک
رقیب جدی برای محصوالت بالیوودی اسم می برند.
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مشترک عادت کند.
سینمای سوئیس دو بار در سالهای  1984و  1990موفق
به کســب عنوان بهترین فلم خارجی جوایز سینمایی
اسکار شده است.
در شاخه مهم بهترین فلم خارجی (غیرانگلیسی) جوایز
سینمایی اســکار ،آخرین فرصت برای ارائه آثار از سوی
کشورهای مختلف و سینماگران تاریخ سوم اکتبر 2016
اعالم شده است.
فهرســت اولیه  9فلم خارجی در جوایز اسکار  2016روز
 17جنوری اعالم میشود و پنج نامزد نهایی نیز روز 24
جنوری معرفی میشوند.
مراسم اعطای جوایز هشتادونهمین دوره جوایز سینمایی
اسکار روز  26فبروری  2017در دالبی تئاتر لسآنجلس
برگزار میشود و قرار است این رویداد سینمایی در بیش
از  225کشور جهان به صورت زنده به روی آنتن برود.

«بردلی کوپر» مینیسریالی را درباره گروه تروریستی داعش
میسازد و در آن ایفای نقش میکند.
مجله «تاالر مشاهیر» نوشت :شــبکه آمریکایی «اچ.بی.او»
مینیســریالی را درباره شکلگیری و فعالیتهای تروریستی
«داعش» در دست ســاخت دارد و قرار است «بردلی کوپر»
بازیگر فلمهای نامزد اســکاری چون «دفترچه بارقه امید» و
«کالهبرداری آمریکایی» به عنوان تهیهکننده و بازیگر با این
پروژه همکاری کند.
«کوپــر» تهیهکنندگی این پــروژه را هم مشــترکا با «تاد
فیلیپس» بر عهده گرفته است« .تیم ون پاتن» که کارگردانی
قســمتهایی از ســریالهای معروف «بازی تاج و تخت» و
«امپراطوری ســاحلی» را بر عهده داشــته ،در کنار «گرگ
هورویتز» فلمنامهنویس «ولورین» این دو را همراهی میکنند.
این مینیسریال براساس کتاب پرفروش و برنده جایزه پولیتز ِر
«پرچمهای سیاه :ظهور داعش» نوشته «جابی واریک» است
که داستان شکلگیری این گروه از زندانی در اردن تا تبدیل
شدنش به یک سازمان تررویستی که همه جهان را به هراس
انداخته ،را روایت میکند .در این پروژه تلویزیونی همچنین
گروهی مامور مخفی هســتند و ســعی دارند داعش را نابود
کنند.
«بردلی کوپر» پــس از خواندن این کتــاب ،متوجه قابلیت
اقتباسی شدن آن شــد و پس از انجام مذاکراتی با «واریک»
نویسنده ،تصمیم به ســاخت مینیسریال آن گرفت« .کوپر»
پس از سریال اکشن جاسوسی «اسم مستعار» برای اولینبار
در قاب تلویزیون قرار میگیرد.

زیباییهای خالق

«جوجه اردک زشت»

«فی ولدون» نویسندهای اســت که قلم نویسندهای دیگر را
تحســین کرده و با شــجاعت از تاثیر ناخودآگاه آثار او بر
سبک ادبی خود نوشــته .شاید خواندن یادداشت «ولدون»
دریچهای نو باشــد برای نگاهی حرفهایتر به آثار «هانس
کریستین اندرســن» که عموما با قصههای ماندگاری چون
«جوجه اردک زشــت»« ،دختر گوگرد فروش» و  ...شناخته
میشود.
«فی ولدون» نویســنده انگلیســی در یادداشتی که برای
«ایندیپندنــت» نوشــته ،تجربه بازدید از مــوزه «هانس
کریستین اندرســن» و کشف ناگهانی را که درباره تاثیر این
نویسنده بر سبک ادبی خودش تجربه کرده بازگو میکند.
به مناســبت صدوچهلویکمین ســالروز درگذشت خالق
«بندانگشــتی»« ،جوجــه اردک زشــت» و «لباس جدید
پادشــاه» ،ترجمه این یادداشــت را به همراه زندگینامه
مختصری از این نویسنده مرور میکنیم.
قصههای «اندرســن» منبع سبک ادبی «فی ولدون» بودند.
افســانههای عامیانه «هانس کریســتین اندرسن» به هیچ
عنوان قصه جن و پری نیســتند .خیلی تلخ و شــیرینتر
و هوشــمندانهتر از دنیای پریان هســتند .این داستانها
الگوهای ناخودآگاه جمعی ما غربیها را شــکل داده است؛
«پــری دریایی کوچولــو» هنوز هم وقتی شــاهزاده مورد
عالقهاش با دختری مناســب خود ازدواج میکند ،ناراحت
میشــود« ،دختر گوگرد فروش» هنوز در گوشههای خیابان
نشســته و صیدی برای مردان اســت ،یک روز هم «جوجه
اردک زشــت» بالهایش را باز میکند و به شکل یک قو به
پرواز درمیآید.
اینها چیزهایی بود که من در کودکی خوانده و بعد فراموش
کرده بودم ،تا این که یک روز در دهه  ۱۹۸۰از موزه «هانس
کریستین اندرسن» در اودنسه دنمارک بازدید کردم .در تور
شناخت این نویسنده بودم و به صدای «الرنس اولیویه» که
«ملکه برفی» را میخواند ،گوش میکردم .داســتان درباره
جوانی دستنیافتنی بود که تراشهای یخی در قلبش داشت
و «گردا» کل دنیا را برای پیدا کردنش زیر پا گذاشته بود.

