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زندگی «بوچلی» با بازی «باندراس»
به سینما میآید

فلــم زندگینامه «آندرهآ بوچلــی» خواننده معروف و
ترانهسرا با بازی «آنتونیو باندراس» در نقش اصلی ساخته
میشود.
به نقل از هالیوود ریپورتر ،فلم «موســیقی ســکوت»
براساس کتاب خاطراتی به همین نام از «آندرهآ بوچلی»
ساخته خواهد شــد و کارگردانی آن را «مایکل ردفورد»
برعهده دارد که پیش از این ،فلمهایی را مانند «پستچی»
و «تاجر ونیزی» ساخته است.
این فلم بــه زندگی «آندرهآ بوچلــی» میپردازد که از
سن  ۱۲ســالگی نابینا شد و بعدها با تبدیل شدن به یک
خواننده سرشناس ۸۰ ،میلیون نسخه از آلبومهایش در
سراسر جهان به فروش رفت.
این فلم مانند یــک رمان «خود زندگینامه» اســت و

«بوچلی» داســتان زندگی خود را از زبان یک شخصیت
مستعار به نام «آموس باردی» روایت میکند.
«تونی سباستین» بازیگر سریال «بازی تاج و تخت» در
فلم «موسیقی ســکوت» در نقش «آموس باردی» بازی
میکند و «آنتونیو بانــدراس» نیز ایفاگر نقش «بوچلی»
خواهد بود .همچنین «یوردی موال» و «لوئیســا رانیری»
به ترتیب در نقش پدر و مادر «آموس» بازی میکنند.
قرار اســت در این فلم ،آهنگهایــی از دوران جوانی
«بوچلی» مورد استفاده قرار گیرد که پیش از این هیچگاه
منتشر نشدهاند.
فلمبرداری «موســیقی سکوت» از ماه جاری در شهر رم
با فلمنامهای نوشته مشــترک «آنا پاویگنانو» و «مایکل
ردفورد» آغاز خواهد شد.

«شبح درون پوسته» با بازی
«اسکارلت جوهانسون» اکران میشود

فلم سینمایی «شــبح درون پوسته» به کارگردانی
«روپرت ســندرز»  31مارچ  2017اکــران خود در
سینماهای امریکای شمالی را آغاز خواهد نمود.
این فلم در ژانر اکشن جنایی آمریکایی اقتباسی از
مجموعه «مانگایی جاپانی» به همین نام از «ماسامونه
شیرو» که «جاناتان هرمان» آن را به فلمنامه تبدیل
کرده است.
در این فلم بازیگرانی همچون اسکارلت جوهانسون،

اسکات نیز تهیهکنندگی این فلم را برعهده خواهند
داشت که داستان آن حول محور قتل یک آمریکایی
در قطــار و تــاش کارگاه «هرکول پــوارو» برای
شناسایی قاتل و حل معمای قتل است.
رمان جنایی آگاتا کریســتی برای اولین بار در سال
 1974در فلمی به کارگردانی سیدنی لومت و با بازی
آلبرت فینی،لورن باکال و اینگرید برگمن به سینما
آمد و در نهایت جایزه اســکار بهترین بازیگر نقش
مکمل زن را برای «برگمن» به ارمغان آورد.
این فلــم در مرحله پیــش تولید قرار داشــته و
فلمبرداری آن فلم جدید از همین ماه (نوامبر) آغاز
می شود.
«قتل در قطار سریعالسیر به شرق» تاریخ اکران 22
نوامبر  2017برای آن در نظر گرفته شده است.

پنلوپه کروز بــه عنوان بازیگر جدید به پروژه اقتباس
جدید از رمان «قتل در قطار سریعالســیر به شرق»
پیوست.
پنلوپه کروز بازیگر اســپانیایی هالیــوود به عنوان
بازیگر به پــروژه اقتباس جدید از رمان «قتل در قطار
سریعالسیر به شرق» پیوست.
این فلــم جدیدترین اقتباس از رمــان جنایی «قتل
در قطار ســریع السیر به شرق» شــاهکار ادبی آگاتا
کریستی است که کنت برانا کارگردانی آن را بر عهده
دارد .تاکنون حضور بازیگرانــی همچون جانی دپ،
جودی دنــچ ،دیزی ریدلی ،کنت برانا ،میشــل پنا و
میشل پتیفر در این پروژه قطعی شده بود.
مایکل گرین نگارش فلمنامه جدید قطار سریع السیر
به شرق و مارک گوردن  ،ســیمون کینبرگ و ریدلی

شارلیز ترون برای نقش جدیدش 17
کیلو اضافه وزن پیدا کرده است

در هالیوود ستاره ها هم برای دیده شدن و موفق بودن
تالش می کنند .شــارلیز ترون به تازگی در مصاحبه ای
اعالم کرده اســت برای نقش جدیدش در فلم Tully
که جیســون رایتمن آن را کارگردانی می کند 17 ،کیلو
اضافه وزن پیدا کرده است تا به فضای نقش نزدیک شود
و بتواند با شخصیت بهتر ارتباط برقرار کند.
شارلیز ترون ،ستاره  41ساله افریقای جنوبی که با زیبایی

و تناسب اندام اش همیشــه مورد توجه سینماگران
و صنعت مد قرار داشــته ،از مهــم ترین چهره های
تبلیغاتی برند مشهور دیور هم هست و در تبلیغ های
عطر مشهور»  J›adoreحضور دارد .حاال این ستاره
مشهور که جایزه اســکار بهترین بازیگری را نیز در
کارنامه خود دارد ،برای ایفای یک نقش در فلم کمدی
راجع به مادر بودن 17 ،کیلو چاق شده است.

پیلو اسبک ،ژولیت بینوشه ،خاویر هوران و مایکل پیت
ایفای نقــش میکنند .این محصــول کمپانی پارامونت
پیکچرز داســتان پولیس انترنتی را روایت می کند در
جستجوی یکی از بزرگترین هکرهای امریکا است.
«روپرت ســندرز» پیش از این کارگردانــی فلم هایی
همچون «ســفید برفی و هفت کوتوله» و «چاله سیاه» را
بر عهده داشــته و این فلم به نوعی متفاوت ترین اثر او
محسوب می شود.
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پنلوپه کروز به «قتل در قطار
سریعالسیر به شرق» رسید

 بازی با اعداد

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
 20 کلمه :عالی

جواب سودوکو شماره
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خطر ـ خاطر ـ خط ـ طرح
ـ طــراح ـ خطیر ـ طور ـ
طیور ـ طیــار ـ طراحی ـ
خیاط ـ خط.

آموختن ـ اسطوره ـ برومند ـ پایان ـ تسلیم ـ ثروتمندان ـ جهان نما ـ چهارگل
ـ حبیب ـ خشــونت ـ دانشمند ـ ذاللت ـ رعدوبرق ـ زنگ ـ ژاله ـ سرایت ـ
شراب ـ صورت ـ ضمانت ـ طالع ـ ظرافت ـ عبارت ـ غنچه ـ فقیر ـ قرابت ـ
کاشف ـ گسترش ـ لیث ـ میراث ـ نثار ـ وحدت ـ همت ـ یادبود.
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حمل

امروز تغييرات زيادي در انتظارتان است .نبايد از دوستان ،همكاران
يا خانواده بخواهيد كه با برنامه پيش بروند .بهتر است دور هم جمع
شويد و جدي صحبت كنيد.

ثور

اکنون زمان متناسبی برای انجام کارهای خانه از بین بردن اختالفات
با پدر و مادر یا دیگر اعضای خانواده است .شاید بیش از حد نظم و
ترتیب را اجرا کردهاید و به عبارتی افراط کردهاید.

جوزا

در حال حاضر همکارانتان پر از شــگفتی و مطالب جدیدی برای
شما هستند ،که شــما مایلاید آنها راکشف کنید ،نگران نباشید
چرا که شما مجبور نیستید با مطالبی آزار دهنده و شوک دهنده
رو به رو شــوید ولی در هر حال از جنبه هــای دیگری همکار یا
رئیستان را خواهید شناخت .این به شما کمک میکند که به آنها
از زاویه ای جدیدی نگاه کنید.

عقرب

درســت اســت که ما فکر می کنیم خیلی می دانیم اما همیشه
چیزهایی هســت که یاد بگیریم .هرچقدر بازتر فکر کنید بیشتر
به دست میآورید .شــاید افرادی با تمدن و فرهنگ متفاوت از
کشــورهای دیگر را مالقات کنید و روشی دیگر در زندگی کردن
بیاموزید .اگر فرزندانی دارید آنها را بهتر میشناسید و میتوانید
رفتار بهتری با آنان داشته باشید.

امروز هر چه بيشــتر در رقابتها شــركت كنيد ،شادتر ميشويد.
در حقيقت بايد ثابــت كنيد كه بداخالق نيســتيد و بيش از حد،
خودتان را براي زندگي ناراحت نميكنيد .اكنون زماني است كه بايد
عالیق زندگيتان را گســترش دهيد و به آنها فرصت مناسبي براي
پيشرفتتان بدهيد.

قوس

اگر اخیرا ً بیش از حد کار کردهاید،بودن در کنار همسرتان خستگی
شما را برطرف میکند .اکنون کارهای زیادی دارید که نمیخواهید از
شدت خستگی مریض شوید و سالمتیتان به خطر افتد.

جدی

سرطان

اسد

نگاهي به آينه بياندازيد و ببينيد آيا چيزي در قيافه شــما نياز به
تغيير دارد .شايد قيافهتان نمايانگر شخصيت قبلي شما باشد و با
روحيه جديد سازگار نباشد .از همه باالتر ،با خود روراست باشيد
و تغييرات را فقــط به خاطر خود و نه به خاطر ديگري در خود به
وجود بياوريد.
انرژي فوق العادهاي داريد و از ديگران پيشي ميگيريد .اما لطف َا
مراقب باشيد كه با همكار يا آشنايي رفتار بد نكنيد .مؤدب بودن
كار راحتي است و از مشكالت بعدي جلوگيري مي كند.

امروز شما مشتاق مسایل غير طبيعي هستيد ،گرچه كه مكثي كوتاه
در انجام امور بســيارعجيب و خارق العاده خواهيد كرد .حتي با اين
وجود شــما امكان خواهيد يافت كه به دنيايي از تجارب دست پيدا
كنيد و با اشــخاصي هم صحبت شويد كه بسيار با شما متفاوتاند.
همچنين فرصت داريد كه به شدت جذب شخصي شويد كه در حالت
طبيعي ،به نظرتان نميآمده و جلوهاي نداشته است.

ســعی کنید انرژی تان را در مسایل مالی خرج کنید .موضوع این
نیست که کام ً
ال در این زمیه پا در هوا هستید ،اما سیارات میتوانند
بر شــما اثر بگذارند و باعث رؤیاپردازی در این زمینه شــوند .در
تفکرتان خالق باشید .اما حتم ًا واقع گرا و فعال باشید.

دوست دارید کارهای جالب انجام دهید و از کارهای کسل کننده دوری
می کنید.آماده باشید اگر برنامه هایتان تغییر کرد.

اگر بخواهید به هر دویتان کمک شــود که از چشــم انداز مورد
نیازتان ســود ببرید .پیشنهاد یک نوشابه با یک غذا به زودی این
رابطه بسیار نزدیک خواهد شد.

سنبله

دلو

حوت
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شاه را در خانه  H 4حرکت دهید.
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بازیگرانی که
فرصتهای طالیی را
سوزاندند

تصور کنید «جک نیکلســون» نقش «مایــکل کورلئونه» در
«پدرخوانده» را بازی کند یا «راســل کــرو» به جای «هیو
جکمن» ،بشود «ولورین»!
«گاردین» نوشت« :ادی ردمین» بازیگر برنده اسکار فلمهای
«تئوری همهچیز»« ،بینوایان» و «دختر دنمارکی» اخیرا افشا
کرده اســت که برای بازی در فلم «جنگ ستارگان :بیداری
نیروها» پیشنهادی وسوسهبرانگیز داشته است .به این بهانه
نمونههای دیگــری از جابجایی بازیگرها در نقشهای ماندگار
سینمایی را مرور میکنیم:
«ادی ردمین» و نقش «دارت ویدر» در «جنگ ستارگان»
«ادی ردمین» را بیشــتر به خاطر بازی در نقش «اســتیون
هاوکینــگ» فیزیکدان معــروف میشناســند .او در فلم
«هیوالهای خارقالعاده و زیســتگاه آنها» که اقتباسی است
از رمان «جی.کی رولینگ» نویســنده هفتگانه «هری پاتر»،
هم ایفای نقش کرده است .این هنرپیشه اخیرا گفت که برای
بازی در نقش منفی «دارت ویدر» در قســمت جدید «جنگ
ستارگان» به کارگردانی «جی.جی آبرامز» انتخاب شده بود.
بازیگر انگلیســی «دختر دنمارکی» در اینباره گفت :لحظه
خندهداری بــود .چون «نینا گلد» که برای فلمهای زیادی من
را معرفی کرده ،بازیگردان بود .او فقط نشسته بود و من بارها
و بارها مدلهای مختلف خودم از صدای نفس کشیدن «دارت
ویدر» را نشــاندادم .بعد از  ۱۰برداشت او به من گفت؛ چیز
دیگری در چنته نداری؟ من هم گفتم :نه!
حداقل چیزی که میتوان گفت این است که «ادی ردمین» در
از دست دادن یک نقش معروف تنها نبوده و بازیگران مشهور
دیگر هم این بدشانسی را داشتهاند:
«شون کانری» و نقش «گاندلف» در «ارباب حلقهها»
«شون کانری» سالهای ســال برای بازی نقش مردهای پا به
سن گذاشته در هالیوود انتخاب میشد؛ برای مثال میتوان به
نقش «پادشاه ریچارد شیردل» در «رابین هود» و «شاه آرتور»
در «اولین شوالیه» اشاره کرد .اما این هنرمند سرشناس نقش
«گاندلف» را در ســهگانه «ارباب حلقهها» رد کرد! وقتی سال
 ۲۰۰۵از «کانری» پرســیدند چرا این نقش را نپذیرفته ،گفت:
چون هیجوقت این پروژه را نفهمیدم.
نقش «گاندلف» را «یان مککلــن» ایفا کرد و برای آن نامزد
جایزه اسکار بهترین بازیگر نقش مکمل شد .مجموع ه فلمهای
تخیلی ـ حماســی «ارباب حلقهها» در سینماهای سرتاسر
جهان به فروشی بیش از دو میلیارد و  ۹۰۰میلیون دالری دست
یافــت و «کانری» با رد کردن این نقش ۴۰۰ ،میلیون دالر و ۱۵
درصد فروش کل گیشه را از کف داد.
«تام کروز» و «مرد آهنی»
ســال  ۱۹۹۸برای اولینبار زمزمه بازی ستاره «تاپ گان» در
نقش «تونی استارک» به گوش رسید .حتی سال  ،۲۰۰۴زمانی
که کمپانی «مارول» میخواست بازیگر اصلی «مرد آهنی» را
انتخاب کند ،این شایعهها به گوش میرسید .خود «تام کروز»
اما در سال  ۲۰۰۵اعالم کرد :یک زمانی آنها پیش من آمدند
و ...من وقتی کاری را انجام میدهم ،میخواهم درست انجام
شــود .وقتی به چیزی متعهد میشوم ،باید جوری انجام شود
که بدانم نتیجهاش خاص خواهد شد و وقتی این حرفها پیش
آمد ،احساس کردم این کار درست از آب درنمیآید.
اما واقعیت این است که «مرد آهنی» فلم خوبی از کار درآمد.
وقتی سه سال پس از آن ،این فلم به روی پرده رفت« ،رابرت
دانی جونیور» را تبدیل به یکی از گرانترین هنرپیشــههای
جهان کرد و فصل جدیدی از شــهرت را بــرای او به عنوان
ابرقهرمان فلمهای سینمایی رقم زد.
«هیو جکمن» در نقش «ولورین»
ســال آینده «هیو جکمن» قرار است برای نهمینبار در نقش
قهرمــان کتابهای کمیک یعنی «ولورین» ظاهر شــود ،اما
شاید کمتر کســی بداند این بازیگر استرالیایی فاش کرده که
اگر «راسل کرو» او را در ســال  ۲۰۰۰برای «مردان مجهول»
پیشنهاد نمیداد ،او هرگز این نقش را ایفا نمیکرد« .جکمن»
سال  ۲۰۱۲در یک مصاحبه رادیویی گفت« :برایان سینگر» از
«راسل» خواســت تا نقش «ولورین» را ایفا کند و او گفت :نه
رفیق ،من اخیرا «گالدیاتور» را بازی کردهام و این نقش برای
من نیست .اما شــاید دلت بخواهد به این بازیگر یک نگاهی
بیاندازی...
به نظر میرســد ضدقهرمان کمپانی «مــارول» در این میان
خوششانس بوده ،چون انگار «جکمن» برای این نقش ساخته
شده بود .با این حال «سینگر» در سال  ۲۰۱۳گفت که «راسل
کرو» قصد داشته نقش «ولورین» را ایفا کند.
«برت رینولدز» و «جیمزباند»
سال  ۱۹۷۰زمانی که تهیهکنندگان فلم جاسوسی «جیمز باند»
به دنبال جایگزینی برای «جورج الزنبی» میگشــتند ،این
نقش را به «برت رینولدز» پیشــنهاد دادند .دستاندرکاران
« »۰۰۷تصور میکردند «رینولدز» به خوبی بتواند از پس این
نقش بربیاید .خود او که در زمان مطرح شــدن این پیشنهاد
بازیگری گمنام بود هم در اینباره گفته اســت :فکر میکنم
میتوانســتم این نقش را ایفا کنم ،اما با کمال حماقت گفتم
یک آمریکایی نمیتوانــد نقش «جیمزباند» را بازی کند! باید
بازیگری انگلیسی باشد .نه نمیتوانم این کار را انجام دهم.
اما این تنها انتخاب غلط «رینولدز» در دنیای بازیگری نبود .او
که امسال  ۸۰ساله شده ،در همان مصاحبه افشا کرد که نقش
«هان سولو» در «جنگ ستارگان» هم به او پیشنهاد شده ،اما
به دلیل مشغله زیاد نتوانسته آن را بپذیرد« .هریسون فورد»
بازیگری بود که نقش «هان ســولو» را در این فلم تخیلی ایفا
کرد .مجموعه فلمهای «جنگ ستارگان» اکنون عنوان دومین
چندگانه پرفروش تاریخ سینما را دارد.
«وارن بیتی» و نقش «بیل» در «بیل را بکش»
همه بیــل را با بازی «دیویــد کارادین» میشناســند ،اما
«تارانتینو» کارگردان فلم معروف «بیل را بکش» زمانی گفته
است که این نقش در اصل برای ستاره فلمهای «بانی و کالید»
نوشته شــده بود .این فلمساز سال گذشــته در مصاحبه با
«ایندیوایر» گفت :اولین خوانش متن فلم برایم خیلی جالب
بود ،چون دقیقا خو ِد «وارن بیتی» بود .او بیشــتر شبیه نقش
«جیمز باند» است .زمانی که «دیوید کارادین» را در این نقش
گذاشــتم ،چندینبار متن را بازنویسی کردم و شخصیتها را
جابجا کردم تا به فضای «دیوید» نزدیکتر شود.
«جک نیکلسون» و «مایکل کورلئونه»
«جک نیکلسون» که بیشتر سینمادوســتان او را با نقش به
یادماندنیاش در فلم «درخشــش» میشناسند ،سال ۲۰۰۴
در مصاحبــهای گفت که فرصت بازی کردن در نقش پســر
«ویتو کورلئونــه» در «پدرخوانده» را تنها به این خاطر که به
اندازه کافی احســاس ایتالیایی بودن نمیکرد ،از دست داد،
او در اینباره گفت :آن موقع اعتقاد داشــتم ایتالیاییها باید
نقشهای ایتالیایی را ایفا کنند .بازیگــران زیادی بودند که
میتوانســتند نقش «مایکل» را بازی کنند ،اما «آل پاچینو»
مایکل کورلئونه بود .نمیتوانم بهتر از این از او تعریف کنم.
«ونیتی فر» هم نوشته« :فرانســیس فورد کاپوال» برای این
نقش «بیتی»« ،کارادین»« ،رابرت ردفورد» و «مارتین شین»
را در نظر داشت .بنابراین «نیکلسون» تنها بازیگری نبود که
از فضای ایتالیاییها فاصله داشت.
«گویینیت پالترو» و نقش «رز» در «تایتانیک»
سالهاست این شایعه به گوش میرسد که «گویینیت پالترو»
ستاره فلم «شکســپیر عاشــق» ،قرار بوده به جای «کیت
وینسلت» نقش «رز دویت باکیتر» را در فلم «تایتانیک» بازی
کند« .جیمز کامرون»کارگردان این فلم عاشــقانه اما تاکنون
حاضر نشــده این ادعا را رد یا تایید کند« .وینسلت» با بازی
نقش مقابل «لئوناردو دیکاپریو» جایگاهی در میان ستارههای
سینما و همچنین نامزدی اسکار بهترین بازیگر نقش مکمل را
به دست آورد.

