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اسپیلبرگ
تهیه کننده
مجموعه
تلویزیونی
شد

«جنگ جهانی زد  »2و
مشکل زمان نمایش عمومی

اهل فن بعید می دانند که قســمت دوم «جنگ
جهانی زد» برای نمایش عمومی در نهم جون سال
 2017آماده شود.
این تاریخ از ســوی تهیه کنندگان فیلم به عنوان
زمان اکران عمومی آن اعالم شده است.
اما منابع نزدیــک به دنیای ســینما می گویند
ســازندگان فیلم نمی توانند تا این تاریخ ،آن را
آماده نمایش عمومی کنند.
به گفته آن ها ،کار تولید فیلم زمان زیادی خواهد
برد و تا زودتر از ســال  ،2018نمی تواند خود را
آماده دیدار با تماشاگران کند.
تهیه کنندگان این اکشن علمی تخیلی و دلهره آور
در کمپانی پارامونت ،نسبت به این اظهار نظر هنوز
واکنشی نشان نداه اند .هفته قبل دومین قسمت
اکشن آینده نگرانه «جنگ جهانی زد» کارگردان
خود را پیدا کرد .دیویــد فینچر برای کارگردانی
این فیلم ،پشت دوربین قرار خواهد گرفت .طی دو
سال اخیر چند بار بحث ساخت قسمت دوم فیلم

مطرح شد ،اما هر بار در زمان انتخاب کارگردان آن
به بن بست رسید.
فینچر در ســاخت فیلم های زامبی و خلق دلهره
و تنش تخصــص دارد و دلیل انتخــاب او برای
کارگردانی «جنــگ جهانی زد» هم همین موضوع
بوده است.
به نوشته نشریه اسکرین اینترنشنال ،براد پیت در
قسمت دوم فیلم در نقش اصلی بازی خواهد کرد.
او در قالب کاراکتر گری لین ظاهر می شود.
در این قســمت از فیلم ،او در کنــار تالش برای
محافظت از جان خانواده اش ،باید راه هایی برای
مقابله با هجوم زامبی ها پیدا کند.
تهیه کنندگان فیلم گفته اند که کلید فیلم برداری
«جنگ جهانی زد  ،»2اوایل سال  2017در لوکیشن
های شهر نیویورک زده می شود.
رســانه های گروهی ســال قبل از خوان آنتونیو
بایونای اســپانیایی زبان ،به عنــوان کارگردان
احتمالی این فیلم نام برده بودند.

جیک جیلنهال رودرروی
ایمی آدامز

«حیوانات شــبانگاهی» با بازی جیک جیلنهال و
ایمــی آدامز جلوی دوربین مــی رود .کلید فیلم
برداری فیلم ،اوایل فصل پائیز زده می شود.
این فیلم حال و هوایــی درام و خانوادگی دارد و
توسط تام فورد کارگردانی خواهد شد.
فورد فیلم تازه خود را براســاس داســتان نوول
پرخواننــده ای از آســتین رایت بــه همین نام
کارگردانی خواهد کرد .شرکت مستقل فیلم سازی
فوکوس فیچرز ،محصول تازه خود را با هزینه تولید
 40میلیون دالری جلوی دوربین خواهد برد.
آرمی هامر ،آرون تیلور جانسن ،مایکل شانون و کیم
بسینگر دیگر بازیگران درام پررمزوراز«حیوانات
شبانگاهی» هســتند .به نوشته هالیوود ریپورتر،
داســتان فیلم در باره زن جوانی است که دست

نوشته های همسر سابق خود را پیدا می کند.
این دست نوشــته ها مربوط به بیست سال قبل
است و زن جوان باید نظر خود را در باره آن ها ،به
اطالع همسر سابقش برساند.
دست نوشته ها شامل دو داستان مجزا و متفاوت
می شود .یکی داستان خود زن و دیگری داستان
مردی است که تعطیالت خانوادگی اش را به خون
می کشــاند .اما داســتان دوم هم ،به گونه ای به
زندگی این زن ارتبــاط پیدا می کند .زن جوان با
خواندن دست نوشته ها ،حقایق تازه ای را در باره
گذشته خود کشف می کند .سازندگان فیلم از آن
به عنوان یک کار روان کاوانه اجتماعی اســم می
برند ،که زندگی خانواده های امروزی را مورد بحث
و کنکاش قرار می دهد.
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عرضه کتاب در بازداشتگاههای لندن

پولیس لندن به افرادی که در بازداشتگاهها حبس هستند،
کتاب مجانی میدهد.
«گاردین» نوشــت :پولیس لندن در طرحی جدید به افراد
بازداشتشده کتاب رایگان هدیه میدهد.
جرقه این طرح زمانی زده شده که نوجوانی  ۱۸ساله به جرم
حمل مواد مخدر از سوی نیروهای پولیس پایتخت انگلیس
دستگیر شــد و از کارکنان آن بازداشتگاه درخواست کتابی
برای مطالعه کرد.
«استیو ویتمور» که این طرح را اجرا کرده ،نتوانست از میان
کتابهای موجود ،اثر مناســبی بــرای آن جوان پیدا کند.
بنابراین رمانی که خودش در حال خواندنش بود یعنی «ناتور
دشت» معروفترین اثر «جی .دی سلینجر» ،را به او داد.
«ویتمور» درباره این اتفاق گفت :وقتی کتاب خودم را به او
دادم و گفتم مال خودش باشد ،چهرهاش دیدنی شد .رفتار و

جواب سودوکو شماره

غزل ـ غزال ـ غازی ـ غاز ـ
زغال ـ غزاله ـ زهر ـ زهرا
ـ زر ـ زیر ـ ریز ـ راز ـ هزار
ـ زیرا ـ زال ـ زله ـ زی ـ
غرایز ـ غریزه.
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نگرش خصومتآمیزش نسبت به من کامال تغییر کرد و این
کار باعث شد یک زمینه مشترک برای حرف زدن پیدا کنیم.
او به من گفت که تا حــاال هیچ کس کتابی به او نداده و این
من را تکان داد.
حاال یک بنیاد خیریه برپا شده که در  ۴۳اداره پولیس فعال
است و کتابهایی را به رایگان در اختیار زندانیان میگذارد.
این افراد پس از خارج شدن از بازداشتگاه هم میتوانند این
کتابها را با خود ببرند .آثاری همچون «ناتور دشت»« ،کشتن
مرغ مقلد» و «مزرعه حیوانات» از جمله رمانهایی هستند
که در اختیار بازداشتشدگان شــهر لندن قرار میگیرند.
رمانهای گرافیکی،مجموعه داستان کوتاه ،مجموعه شعر و
و کتابهای ویژه گروه ســنی نوجوان از نویسندگانی چون
«اندی مکنب»« ،سوفی کینسال»« ،فردریک فورسایث» و
«آلن بنت» در این طرح عرضه میشوند.

 بازی با کلمات
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آزارمند ـ احتکار ـ بتکده ـ پرســتو ـ تیر ـ ثروتمند ـ جنگلبان ـ چکامه ـ
خورشید ـ حریت ـ دامنه ـ ذاللت ـ رنگین ـ زرگر ـ ژست ـ سجاد ـ شیدا ـ
صومعه ـ ضمیر ـ طعام ـ ظلمت ـ عدالت ـ غواص ـ فروگذار ـ قصر ـ کاظم ـ
گشنه ـ مهاجر ـ مدنیت ـ نواده ـ ولیکن ـ همیشه ـ یادگار.

 جواب بازی با اعداد
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تبدیل به کاست های متفاوت شده اند.
این کاســت های مختلف ،با میزان هوش و توانایی هایشان
تعیین و مشخص می شــوند و هر یک ،جایگاه متفاوتی در
جامعه دارند.
کاراکتر اصلی داستان ،جوانی به نام برنارد است که در مقابل
سیستم موجود ایستاده و با آن مبارزه می کند .در این راه ،او
با جوان دیگری به نام لنینا برخورد می کند.
به نوشته ورایتی ،کار نگارش فلم نامه را لس بوهم انجام می
دهد .او فلم نامه سیزده اپیزود مجموعه را می نویسد.
هنوز معلوم نیست خود استیون اسپیلبرگ به عنوان کارگردان
هم با این درام علمی تخیلی همکاری خواهد کرد یا خیر.
او در دهــه هفتاد میــادی و قبل از ورود به عالم ســینما،
اپیزودهــای چند مجموعه ترســناک تلویزیونی (و از جمله
«گالری وحشت») را کارگردانی کرد.

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

استیون اسپیلبرگ در شرکت فلم سازی خود آمبلین کمپانی،
یک مجموعه تلویزیونی به نام «دنیای آینده شجاع» را تهیه
می کند.
این مجموعه حال و هوایی علمی تخیلی دارد و اسپیلبرگ به
همین دلیل ،آن را تهیه می کند.
این تهیه کننده و فلم ســاز کالسیک سینما می گوید عالقه
اش به این ژانر باعث شد تا ،به فکر تولید این مجموعه بیفتد.
داســتان نوول «دنیای آینده شجاع» از جمله کارهای موفق
دنیای ادبیات اســت و دو صنعت ســینما و تلویزیون ،سال
هاست که به دنبال برگردان تصویری آن هستند.
این داســتان پرهیجان در سال  1931نوشته و یک سال بعد،
چاپ شد و روی پیش خوان کتاب فروشی ها قرار گرفت.
خط اصلی داستان کتاب ،پانصد سال در آینده اتفاق می افتد.
جامعه انسانی در این ایام به شدت تغییر کرده و نسل آدم ها،
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میزان

حمل

هر حرف محبت آميزي احساســات شما را بر مي انگيزد .همسرتان
شاداب است و كارهاي جالبي انجام مي دهد كه شما را شگفت زده
مي كند .سعي كنيد همه چيز را ساده بگيريد.

ثور

دو راه دارید یکی از آنها را قب ً
ال طی کرده اید و می دانید که نتیجه
اش چیست می دانید که به احساس ناخوشایندی و نارضایتی ختم
می شود .دیگری می تواند شما را درگیر برنامههای با ارزش و مفهوم
جدیدی از عشــق کند .عالوه بر این که حسی از رضایت و لذت به
شما دست می دهد.

جوزا

بر روابط دوســتي ،روابط آشــنايي و همكاري تأكيــد وجود دارد
طرفداران زيادي داريد .افرادي كه در فعاليتهاي گروهي شــركت
دارند حتم ُا موفق ميشوند افراد جالب و جديدي را مالقات مي كنيد
بنابراين مي توانيد انتظار اتفاقات زيادي را داشته باشيد.

سرطان

دوســت دارید بعد از این فعالیتها کمی استراحت کنید و دوست
دارید در خانه بمانیــد و لذت ببرید .اگر همســرتان هنوز از این
جابجایی سردرگم اســت و به دنبال چیزی می گردد می توانید به
او کمک کنید.

اسد

امروز مراقب باشيد ،چرا كه افكارتان تغييري اساسي كرده و ممكن
است باعث ناراحتي و افســردگي شما شود .اين فرد ،شما نيستيد،
چرا كه شما معموالً بسيار پرحرارت و پرجنب و جوش هستيد .پس
ممكن است شروع به مجازات خود كرده و باور كنيد كه به طور قطع
اوضاع به همين بدي است كه شما فكر مي كنيد.

سنبله

امروز بسیار جدی و منطقی هستید .در حال حاضر به دنیای اطراف
منطقی نگاه می کنید مخصوص ًا در مورد امیدها و آرزوهای آینده .اما
ســعی کنید افراط نکنید به حدی که هیجان را از زندگیتان خارج
کنید.

امروز شما بیشــتر از دیروز در چهارچوب ذهنی آرامی به سر می
برید ولی هنوز نگرانی ها و شــکها شما را می آزارند .سعی کنید
با تمرکــز روی کاری که در حال انجامش هســتید ،این افکار را
ازسرتان بیرون بریزید ،این تنها راه موفقیت شما در این کار است.
در حال حاضر شما بسیار متمرکز و مصمم هستید ،پس همه انرژی
که دارید برای مقابله با کارهایی که پیش رو داریدجمع کنید.

عقرب

از محیط اطراف کام ً
ال با خبر هستید .میتوانید خودتان را درگیر
مسایل روحی کنید و یا به مســایل احساسی مشغول شوید .اگر
در مورد موضوعی مطمئن نیستید به ندای درونتان گوش دهید.

قوس

امروز يك حالت مرموز و اسرارآميز دارد و شما در معرض ريسك
از دست دادن شخصي هستيد اگر هر دو با يكديگر صادق نباشيد.
هر كاري ميكنيد مواظب باشيد به هيچ وجه سعي نكنيد همديگر
را بازيچه قرار دهيد .شــما در نتيجه اگر چنين اتفاقي بيفتد به
آدمي شــكاك و بياعتماد تبديل ميشود و اين كام ً
ال با ذات شما
مغايرت دارد.

جدی

شهرت زياد در كاري و فعال بودن داريد اما به امنيت خانواده نيز
به همان اندازه اهميت مــي دهيد .امروز از انجام كارهاي روزمره
عادي با خانواده خوشحال مي شويد و اين موضوع با ارزش است.
اين طور نيست؟

دلو

عالمت شما خالقترین عالمت در کل منطقه البروج ( زود یاک ) می
باشد .امروز حقیقت ًا می توانید ایده های خالقی را مطرح کنید  .فعالیت
سیارهای پیشنهاد میکنند که شما حرکتی اساسی در حرفه یا زندگی
شخصی خود داشته باشید و شما در رابطه با این موضوع تخیل خوبی
دارید.

حوت

چهره های خودمانی امروز یک چهره شــاد می سازد زمانی که
رابطهای فتنه کننده شود خیلیها طرفدار شما میشوند .بنابراین
با جریان امروز برو و خودت را محدود نکن.
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 شطرنج 		
نوبت مهره های سفید است ،شما باید با
دو حرکت مهره سیاه را مات کنید.
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وزیر را در خانه  B 7حرکت دهید.
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رمان پرفروش «یک زندگی کوچک» نوشته «هانیا یاناگیهارا»
سریال تلویزیونی میشود« .هالیوود ریپورتر» نوشت :رمان
«یک زندگی کوچک» نوشته «هانیا یانگیهارا» که نامزد نهایی
جایزه «بوکر» و جایزه کتاب ملی آمریکا شده ،با تهیهکنندگی
«اسکات رودین» به سریال تلویزیونی تبدیل میشود.
«جویی مانتلو» کارگردان مطرح تئاتر ســاخت این پروژه را
بر عهده دارد .رمان «یاناگیهارا» که ســال  ۲۰۱۵منتشر شد،
داستانی احساسی درباره چهار همصنفی در کالج ماساچوست
اســت که به نیویورک میروند .این رمان اتفاقات و تغییرات
روابط طی چند دهه بعد از این جریان را روایت میکند.
«رودین» فلمهایی چون «شــبکه اجتماعی»« ،جایی برای
پیرمردها نیست» و ســریالهایی چون «شب» و «اتاق خبر»
را در کارنامه هنریاش دارد.

«هتل ترانسیلوانیا» در
تلویزیون شعبه میزند

فلم سینمایی موفق انیمیشــنی هتل ترانسیلوانیا حاال قرار
اســت به صورت یک مجموعه تلویزیونی هم تهیه شــود.
تولید این مجموعه تلویزیونی در شــرایطی در دســتور کار
واحد انیمیشن شرکت فلمسازی سونی قرار گرفته که تولید
نسخههای جدید سینمایی آن همچنان ادامه دارد.
فلم سینمایی موفق انیمیشــنی هتل ترانسیلوانیا حاال قرار
اســت به صورت یک مجموعه تلویزیونی هم تهیه شــود.
تولید این مجموعه تلویزیونی در شــرایطی در دســتور کار
واحد انیمیشن شرکت فلمسازی سونی قرار گرفته که تولید
نسخههای جدید ســینمایی آن همچنان ادامه دارد .تصمیم
اخیر شــرکت سونی با تعجب و شــگفتی تحلیلگران هنری
همراه بوده است.
آنها میگویند کمپانیهای بزرگ فلمسازی ،معموال زمانی که
نمایش عمومی موفقیتآمیز محصوالتشان ادامه دارد ،سراغ
تبدیل آن به یک کار تلویزیونی نمیروند .اما شــرکت سونی
عقیــده دارد تولید مجموعه تلویزیونی هتل ترانســیلوانیا،
لطمهای به نســخه دنبالهدار ســینمایی آن نخواهد زد .این
در حالی اســت کــه کاراکترهای محــوری مجموعه ،همان
چهرههای آشنای داســتان نسخه ســینمایی هستند .در
اینجا ،فقط داســتانها و ماجراجوییهــا کمی تغییر خواهد
کرد .گروه سازنده نسخه ســینمایی هم ،همکاری نزدیکی با
نسخه تلویزیونی خواهد داشت .تا اینجای کار معلوم شده که
آدام سندلر بهعنوان صداپیشه با نسخه تلویزیونی همکاری
میکند .او در مجموعه فلم سینمایی هتل ترانسیلوانیا به جای
شخصیت اصلی داستان کنت دراکوال صحبت کرده است.
این مرد ماجراجو در داستان فلم ،مجبور میشود برخالف میل
باطنیاش ،دختر خونآشام خود را به عقد یک جوان معمولی
درآورد .فلمنامه نســخه تلویزیونــی را مایکل مک کولرس
با یاری یک تیم پنج نفره فلمنامهنویس مینویســد .گنادی
تارتاکوفســکی کارگردان نسخه ســینمایی هم ،کارگردان
اپیزودهای مختلف مجموعه خواهد بود .تارتاکوفســکی به
عنوان کارگردان سومین قسمت نسخه سینمایی هم انتخاب
شده اســت .این فلم برای نمایش عمومی در اواخر تابستان
 2018آماده میشود .اما مجموعه تلویزیونی یک سال زودتر از
آن ،یعنی تابستان  2017به روی آنتن میرود .مدیران شرکت
ســونی باور دارند پخش مجموعه تلویزیونی کمک میکند تا
تعداد بیشتری از تماشــاگران سینما در سال  2018به دیدن
قسمت سوم فلم بروند .آدام سندلر که به عنوان تهیهکننده و
سرمایهگذار هم با هر دو نسخه سینمایی و تلویزیونی همکاری
دارد ،از اقدام شرکت سونی پشتیبانی کرده و میگوید :نباید
تصور کنیم یک مجموعه تلویزیونی ،مانعی در راه موفقیت یک
فلم موفق سینمایی اســت .وقتی فلمی خوش ساخت و قوی
است ،تماشاگران از آن استقبال الزم را میکنند .برای همین
قرار شد نسخه تلویزیونی هتل ترانسیلوانیا هم در دستور کار
تولید قرار گیرد .همه ما اطمینان داریم تماشــاگران از هر دو
نسخه ســینمایی و تلویزیونی ،استقبال خوبی خواهند کرد.
فصل اول مجموعه در  13اپیزود نیم ساعته تولید خواهد شد
و از حاال تدارک تولید فصلهای بعدی آن هم دیده شده است.
داستان مجموعه در هتل نامتعارف ترانسیلوانیا رخ میدهد،
جایی که دراکوالی معروف در آن کار و زندگی میکند .اما این
دراکوال هیچ شباهتی به همتایان ترسناک سینمایی زنده خود
ندارد و برعکس ،کمی بیدست و پاست .این شاهزاده همراه
با داماد (با صدای اندی سامبرگ) و دختر خود (با صدای سلنا
گومز) ،درگیر یکسری ماجراجویی اکشن و کمدی خانوادگی
میشوند.

خالق « ۱۲سال بردگی»
به عضویت انستیتو فلم
بریتانیا در آمد

اســتیو مک کویین کارگردان بریتانیایی که با فلم « ۱۲سال
بردگی» در سراسر جهان شناخته شد یک جایزه از انستیتو
فلم بریتانیا میگیرد.
به نقــل از گاردین ،کارگردان « ۱۲ســال بردگی» با دریافت
جایزه عضویت انســتیتو فلــم بریتانیا تقدیر میشــود .او
جوانترین کارگردانی است که باالترین جایزه این انستیتوی
ملی را دریافت میکند.
استیو مککویین هنرمند آثار بصری که سه فلم بلند تحسین
شــده نیز در کارنامهاش دارد ،باالترین افتخار انستیتو فلم
بریتانیا را دریافــت میکند .او این جایــزه را که  ۱۵اکتبر
در فســتیوال فلم لندن به وی اهدا میشــود  ۶روز پس از
جشن تولد  ۴۷ســالگیاش دریافت میکند و به همین دلیل
جوانترین هنرمندی خواهد بود کــه به افتخار دریافت این
جایزه نایل میشــود .مک کویین جایزه ترنر را ســال ۱۹۹۹
دریافت کرد و به ســرعت راه پیشرفت را طی کرد و به یکی
از فلمسازان تحسین شده بریتانیایی بدل شد .او سال ۲۰۰۸
«گرسنگی» را ساخت و «شرم» را سال  ۲۰۱۱و بعد با فلم «۱۲
سال بردگی» جایزه اسکار را از آن خود کرد .از دیگر برندگان
جایزه انستیتو فلم بریتانیا ونسا ردگریو ،الیزابت تیلور ،آلک
گینس بودهاند و فلمسازانی چون مارتین اسکورسیزی ،مایک
لی ،کن لوچ و دنی بویل نیز این جایزه را دریافت کردهاند.
مک کویین این جایزه را افتخاری خواند و گفت :اولین بار ۲۸
سال پیش پای به کتابخانه و ســینمای انستیتو فلم بریتانیا
گذاشتم .از این که حاال از اعضای افتخاری این انستیتو هستم
و در فهرســت این افراد واال قرار گرفتهام خاکسارانه و واقعا
احســاس افتخار میکنم .جاش برگر رییس این موسسه نیز
از مک کویین به عنوان یکــی از تاثیرگذارترین و مهمترین
هنرمندان بریتانیایی  ۲۵ســال اخیر یاد کرد که با فلمهای
کوتاه و بلندش انسانیت را تشویق میکند و با تاکید بر موارد
خشن غیرانســانی و با شعر و سبک تصویریاش ،انسانیت را
یادآوری میکند .این جایزه که از سال  ۱۹۸۳تاسیس شده در
سالهای نخست به چهرههایی چون اورسون ولز ،ساتیاجیت
رای ،امریش پسبورگر ،مایکل پاول ،دیوید لین و مارسل کارنه
تعلق گرفت .از آن زمان تاکنون بیش از  ۸۰چهره برجســته
دنیای هنر و ســینما با این جایزه بــه عضویت افتخاری این
موسســه درآمدهاند که عثمان سمبنه و کلینت ایستوود هم
از جمله آنها هستند .هیو گرانت در ماه فوریه و کیت بالنشت
در سال  ۲۰۱۵و آل پاچینو در سال  ۲۰۱۴از چهرههای جدیدی
بودند که این افتخار شامل حالشان شد.

