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حضور جانی دپ در یک فیلم کوتاه

زامبی ها باز می گردند

جانی دپ بازیگر مطرح سینمای هالیوود که سال 2017
در ده فیلم بازی خواهد کرد امسال یک فیلم کوتاه را نیز
در برنامه دارد.
فیلم کوتاه «غده ســیاه» اثری در ژانر وحشت است که
به تازگی فیلمبرداری آن به پایان رسیده و آماده اکران
است.
«جانی دپ» بازیگر فیلم «ادوارد دست قیچی»« ،دیوید
لینچ» کارگردان فیلم بلوار مالهند و «جی کی ســیمور»
بازیگــر دارنده اســکار برای فیلم «شــاق» از جمله
بازیگرانی هســتند که در این فیلم کوتاه به ایفای نقش
خواهند پرداخت.

این فیلم در ژانر وحشت و به کارگردانی مشترک کاترین
هاردویک ،تئودور ملفی و سم ریامی بر اساس فیلمنامه
ای نوشته آنتونی کونتی و اسکات کوثر تولید خواهد شد.
لورا درن ،پنلوپه آن ،کریستین کوپن ،ریچارد چمبرلین،
چاد کولمن و جید پتی جان سایر بازیگرانی هستند که در
این فیلم نقش آ،رینی می کنند.
غده سیاه داستانی مردی است که برای نجات همسرش از
دست زامبی ها با خطرات فراوانی روبرو می شود.
این فیلم نتیجه همکاری خیرخواهانه این هنرمندان برای
برآوردن آرزوی نوجوانی  16ساله و مبتال به سرطان خون
برای بازی در یک فیلم اتفاق افتاده است.

رابرت رودریگز کارگردان فیلمهای «ســین سیتی» و
«دسپرادو» به عنوان کارگردان نسخه جدید فیلم اکشن
دهه هشتادی «فرار از نیویورک» ساخته جان کارپنتر
معرفی شد .این نسخه را کمپنی فاکس تهیه میکند که
در ســال  2015نبرد حقوقی برای به دست آوردن حق
بازسازی فیلم را برنده شد.
به گزارش ددالین ،کمپنی فاکس قصد دارد نفس تازهای
به این فیلمهای کالســیک بدهد و یک فرانچایز جدید
خلق کند .نسخه جدید «فرار ازنیویورک» را نیل کراس
مینویســد و اندرو رانا و الکس هاینمن تهیه میکنند.
خود جان کارپنتر هم به عنوان تهیه کننده اجرایی در
کنار رودریگز حاضر خواهد بود.
کارپنتر که به عنوان یکی از اســاتید زنده ســینمای
وحشت شــناخته میشــود ،نســخه اصلی «فرار از
نیویورک» را به دنبال رســوایی واترگیت نوشت و در

سال  1981کارگردانی کرد .داستان فیلم در آینده (سال
 )1997میگذشــت و درباره یک مامور سابق نیروهای
ویژه (با بازی کورت راســل) بود که باید رئیس جمهور
امریکا را بعد از ســقوط هواپیمای ویژه رئیس جمهور
در شهر نیویورک نجات میداد .او در سال  1996دنباله
این فیلم را با بازی کورت راســل با عنوان «فرار از لس
آنجلــس» کارگردانی کرد .کارپنتــر در توییتر خود از
بازسازی فیلمش توسط روردریگز ابراز خوشحالی کرد.
رودریگز به تازگی ســاخت فیلم «الیتا :فرشته جنگ»
را برای کمپنی فاکس به پایان برده که بر اســاس یک
مانگای جاپانی ساخته شــده است .فیلمنامه این فیلم
اکشن ماجراجویانه را جیمزکامرون و لیتا کالوگریدیس
نوشــتهاند .داســتان «الیتا» در قرن بیست و ششم
میگذرد و یک انسان-ماشین زن را دنبال می کند که
یک دانشمند او را از اوراق شدن نجات میدهد.

بری الرســون ( ،)Brie Larsonقرار است در آینده در
نقش دو زن قهرمان به ایفــای نقش بپردازد؛ یکی نقش
ابرقهرمانــی کاپیتان مــارول (– )Captain Marvel
نخستین فیلم مســتقل یک ابرقهرمان زن از استودیوی
مارول – و دیگری نیز نقش ویکتوریا وودهال (Victoria
 ،)Woodhullنخستین زن آمریکایی که نامزد انتخابات
ریاست جمهوری این کشور شده است.
طبق گزارش هالیوود ریپورتر ،بری الرسون با استودیوی
آمازون جهت ایفای نقش ویکتوریا وودهال ،نخستین زنی
که نامزد انتخابات ریاســت جمهوری کشور آمریکا شده
است (این مهم در ســال  ۱۸۷۲به وقوع پیوسته است)،
به توافق رسیده است .وی پس از دومین ازدواجش که با
سرهنگی به نام جیمز بالد ()Colonel James Blood
صورت گرفت ،فعالیتهای سیاســی و مطالبات زنانهی
خود را شدت بخشید و به همراه خواهرش تنسی کالفلین
( ،)Tennessee Claflinنخستین زنانی بودند که اقدام

به انتشــار روزنامهای هفتگی تحت عنوان «وودهال &
کالفلین» کردند.
وی در سال  ۱۸۷۲به عنوان نمایندهی حزب «حقوق برابر»
که یک گروه سیاسی جهت حمایت از رای دادن زنان بود،
در انتخابات ریاســت جمهوری ایاالت متحدهی آمریکا
شرکت کرد و نامزد شد .چند روز قبل از انتخابات ،وودهال
به همراه خواهر و همسرش به اتهام فحاشی به دو چهرهی
سرشــناس آن زمان یعنی هنــری وارد بیچر (Henry
 )Ward Beecherو الیزابــت تیلتــون (Elizabeth
 )Tiltonدستگیر شدند .اگرچه سرانجام وی در انتخابات
آن سال شکست خورد ،اما همخواره به خاطر نخستین زنی
که نامزد انتخابات ریاست جمهوری ایاالت متحدهی آمریکا
شده اســت ،در خاطرهها باقی مانده است .وودهال جزو
نخســتین چهرههایی به حساب میآید که در پی اصالح
حقوق ازدواج ،حقوق زنان ،آموزش و پرورش و نشــریات
بود و همواره جهت بدست آوردت مطالباتش تالش میکرد.

کارگردان «سن سیتی» و «دسپرادو»
«فرار از نیویورک» را بازسازی میکند

بری الرسون در نقش نخستین زنی که
نامزد ریاست جمهوری آمریکا شد
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نسخه بازســازی شــده «دیو و دلبر» در بازار جهانی به
فروشــی  ۶۹۰میلیون دالری دست یافت و در بازار آمریکا
برای دومین هفته در صدر نشســت و پرفروشترین فیلم
ماه مارچ لقب گرفت.
«دیو و دلبر» این هفته با شــروعی پرقدرت در استرالیا،
فرانســه و آرجانتین با کســب  ۱۱۹میلیون دالر دیگر در
بازارهای این بخش از جهــان در مجموع  ۳۷۳۳میلیون
دالر فروش کرد و در آمریکای شــمالی نیز با فروشی ۳۱۷
میلیون دالری موفق شد تا در کل فروش جهانی خود را به
 ۶۹۰میلیون دالر در  ۱۰روز برساند.
به این ترتیب این فیلم فانتزی چهارمین فیلم دیزنی شد
که پس از «داکتر استرنج»« ،موآنا» و «یک سرکش» از مرز
 ۶۰۰میلیون دالر عبور میکند.
این فیلم با بازی اما واتســون و دن استیونس در استرالیا
 ۱۱.۱میلیــون دالر ،در فرانســه  ۷.۹میلیــون دالر و در
آرجانتین  ۴.۴میلیون دالر فروخته است.
در دیگــر بازارهــای جهانی این فیلم کــه دومین هفته
نمایشش را تجربه کرد هچنان آمار فروش قابل توجه بود
و در بریتانیا با فروش  ۱۴.۷میلیون دالر دیگر ،ســومین
فیلم پرفروش پس از «اسکای فال» و «اسپکتر» شد و در
مجموع به فروش  ۴۸.۸میلیون دالری رسید.
با این حال چین هنــوز پرفروشترین بازار برای این فیلم
بوده است و در مجموع  ۷۳.۴میلیون دالر درآمد این فیلم
از نمایش در بازارهای چین کســب شده است .مکزیک
با فروشــی  ۲۳.۸میلیون دالری و برزیل با فروشی ۲۳.۶
میلیون دالری دیگر بازارهای مهم فروش این فیلم بودهاند.
در همین حال «کونگ :جزیره جمجمه» در بازار بینالمللی
از مرز  ۲۵۰میلیون دالر عبور و شــروع اکرانی موفق در
چین و جاپان را تجربه کرد .محصول جدید کمپنی برادران
وارنر با نمایش در  ۶۷بــازار جهانی در این آخر هفته ۹۳
میلیون دالر دیگر کســب کرد تا مجموع فروشــش را به
 ۲۵۸.۶میلیون دالر برساند.
این فیلم با بازی تام هیدلســتون ،ساموئل ال جکسون و
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اوقات اعصاب خرد کن اســت .اما از سوی
دیگر نشان میدهد که چقدر مخاطبان این
سریال درگیر داستان شدهاند».
او در ادامه به شــوخی گفــت« :این چیز
ی است ،اما خواهش ًا دیگر این کار
لذتبخش 
را نکنید».
یکــی از بخشهــای جذاب وســتورلد
موســیقی متن آن و مخصوص ًا موســیقی
پیانوی معروف این سریال بود که در جاهای
مختلــف ،آهنگهای معروف و شــناخته
شدهی زمان ما را با تنظیمی متفاوت پخش

 بازی با کلمات
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آتشــپاره ـ اهرام ـ بادکش ـ پالتو ـ تبدیل ـ ثابت ـ جدال ـ چاره ســاز ـ
حجله ـ خشکسار ـ دوش ـ ذرات ـ رعیت ـ زیارت ـ ژیان ـ سازش ـ شاه
گون ـ صوت ـ ضرورت ـ طیب ـ ظلمت ـ علما ـ غمزات ـ فرسخ ـ قیمتی ـ
کمبود ـ گالب ـ الری ـ موقت ـ نگاریدن ـ ولت متر ـ هاضمه ـ یاسا.

جواب سودوکو شماره

 جواب بازی با اعداد
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حیات ـ حیــدر ـ حیه ـ
دایره ـ دیار ـ رای ـ یار ـ
ریا ـ تیــر ـ تیار ـ تیره ـ
حیرت ـ یاد ـ هادی ـ دری.
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شدند و دربارهی فصل دوم و تصمیماتی که
در ساخت فصل اول گرفتند صحبت کردند.
بازیگران سریال ،از این گفتند که در طول
ســاخت فصل اول چقــدر اطالعات کمی
از روند کلی داســتان داشــتند و در واقع
فیلمنامه به تدریج به دستشــان میرسید
و آن را میخواندند .جیمز مردسن ،بازیگر
نقش تدی در این ســریال گفت« :ما همه
کلی ســؤال در ذهنمان داشتیم و جوابی
نمیگرفتیم .ولی من با این قضیه مشــکلی
نداشــتم .اشتیاق برای ســر در آوردن از
ماجراها چیز شگفتانگیزی است .ولی اگر
اجازه دهید ســریال کار خودش را بکند
و کم کم جوابهــا را برایتان رو کند ،لذت
بیشتری خواهید برد».
در بخش دیگری از این نشســت ،جاناتان
نوالن از شــبکههای مجــازی و حدس و
گمانهایی که طرفداران در این رســانهها
میزنند گالیه کــرد و گفت« :این که مردم
غافلگیریهای داستان را حدس میزنند و
بعد در اینترنت منتشــرش میکنند گاهی

کلمات زیر را در جدول پیدا کنید و دور آن خط بکشید
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بری الرســون در اولین آخر هفته اکرانش در چین ۷۲.۱
میلیون دالر فروخت و «لوگان» و «دیو و دلبر» را پشــت
سر گذاشت.
در عین حال «دیو و دلبر» در آمریکا با فروشی برابر ۸۸.۳
میلیون دالر با نمایش در  ۴۲۱۰سالن سینما عنوان بهترین
فروش در ماه حمل را کسب کرد.
«دیــو و دلبر» در بازار آمریکا از نظــر پرفروش بودن در
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میزان

حمل

به هيچ وجه با مشكل رو به رو نميشويد .در كارهاي حرفهاي و شخصي
پيشرفت ميكنيد .سعي كنيد براي پيشرفت راه خوبي پيدا كنيد.

ثور

امروز روز مهمی است و باید تصمیم بگیرید کدام مسیر را بروید و از
یک طرف ایدههای جدید زیادی دارید و از طرف دیگر شک و تردید
دارید .از مثبت اندیشی ستارگان جرات به دست آورید .غریزه خود
را دنبال کنید .این توان را دارید که هر کاری که الزم اســت انجام
دهید .رابطهتان با دیگران از حقیقت سرچشمه میگیرد.

جوزا

آنهایي كه با كسي در ارتباط هســتند شايد بخواهند كه مسايل را
كمي گسترش دهيد و امكان دارد كه به زودي نامزد شده و يا ازدواج
كنند .اگر وابســتگي نداريد ،موقعيتهاي زيادي براي معاشــرت
برايتان وجود دارد ،به قدري زياد كه در آنها غرق ميشويد .به نظر
ميرسد قرار است خيلي به شما خوش بگذرد.

سرطان

اگر واقع ًا خسته شدهاید باید از دیگران کمک بخواهید .میتوانید به
خودتان امید دهید که این تنها روز سخت است که در پیش دارید.
اگر میتوانید کارهای کوچکتر را به دیگران واگذار کنید.

اسد

طبيعت بشر اين اســت كه چيزي را كه نداده ،ميخواهد .به دنبال
تجربهاي جديد و متفاوت هســتيد .ميتوانيد با كمك ستارگان اين
حس را به دست آوريد.

سنبله

سعی کنید امروز زمانی را به خرید چیزهای کوچک اختصاص دهید.
روز خوبی برای پیدا کردن هدایای کوچیک برای دیگران است.

اکنون اگر دارای تحرک بیشــتری باشــید احساس خوشحالی
بیشــتری خواهید کرد .پس از هر بهانهای استفاده خواهید کرد
تا از جایی به جای دیگــر بروید .امروز روز خوبی برای خریدهای
کریســمس است چرا که شــما از دیدن اجناس و خرید هدایای
کوچک لذت خواهید برد .کارتهای کریسمس در مسیر شما قرار
خواهند گرفت پس با دقت فکر کنید تا کسی را از لیست افرادی
کــه باید کارت دریافت کنند را از قلم نیاندازید و گرنه آنها از این
که چرا هیچ خبری از شما دریافت نکردهاند متعجب خواهند شد.

عقرب

اگرمعاملهای انجام میدهید ســعی کنید همین امروز تمامش کنید.
امروز قوه درک شما بسیار قوی است ،بنابراین میتوانید ریسک کنید.
سعی کنید بدون فکر کاری را انجام ندهید.

قوس

در خانه صلح و آرامش برقرار است و دوست نداريد از خانه بيرون
برويد .زمان خوبي براي ســرگرمي اســت اگر مجرد هم هستيد
زمان خوبي براي روابط احساســي است و مطمئن باشيد به روابط
جديتري تبديل مي شوند.

جدی

ســعي كنيد خودتان را در مخالفتهاي كاريتان شركت ندهيد
ســعي كنيد كناره بگيريد .و اگرنه شما هم بازخواست ميشويد و
اين واقع ًا منصفانه نيست .آرام و ساكت بمانيد و تا زماني كه نظرتان
را نپرسيدند چيزي نگوييد.

دلو

سعی کنید که امروز کارهایتان را هماهنگ کنید به خصوص اگر
تصمیم دارید با تالش زیاد موفق شوید .اگر چنین تصمیمی دارید
باید فعالیتهای خود را با آرامش انجام دهید .نهایت سعی خود را
بکنید تا با کسانی که سرفه یا عطسه میکنند .در تماس نباشید.
زیرا قوای جسمانی تان هم اکنون کم است.

حوت

دومین هفته نمایش ،چهارمین فیلم در تاریخ آمریکا شد و
پس از «جنگ ستارگان :نیرو بیدار میشود» با فروش ۱۴۹
میلیون دالر« ،دنیای ژوراسیک» با فروش  ۱۰۶میلیون دالر
و «انتقامجویان مــارول» با فروش  ۱۰۳میلیون دالر ،جای
گرفت.
در مکان دوم باکس آفیس آمریکا بازسازی «پاور رنجرز»
جای گرفته که با فروش  ۴۰.۵میلیون دالر در این آخر هفته
فروشی قابل قبول را رقم زده است .این فیلم که بازسازی
ســریال پرطرفدار دهه  ۱۹۹۰است در باره پنج ابرقهرمان
نوجوان است.
«کونگ :جزیره جمجمه» نیز با فروش  ۱۴.۴میلیون دالر در
مکان سوم قرار گرفته است.
ن «زندگی» نیز با
تریلر فضایی کمپنی ســونی با عنــوا 
فروش  ۱۲.۶میلیون دالر در مکان چهارم قرار گرفته است.
این فیلم با بازی ربکا فرگوســن و رایان رینولدز و جیک
جیلنهال در یک ایستگاه فضایی میگذرد.
در مکان پنجم نیز «لوگان» جای دارد .این فیلم که محصول
کمپنی فاکس است در چهارمین هفته نمایشش با فروش
 ۱۰.۱میلیون دالری در  ۳۶۸۷ســالن سینما در مجموع به
فروشــی  ۲۰۱.۵میلیون دالری در بازار آمریکا دست یافته
و دومین فیلم پرفروش سال  ۲۰۱۷در باکس آفیس آمریکا
بوده اســت .هیو جکمن در این فیلم برای آخرین بار در
نقش ولورین ظاهر شده است.
«برو بیرون» در پنجمین آخر هفته نمایشش در آمریکا در
مکان ششــم جای گرفته و  ۸.۷میلیون دالر دیگر فروش
کرده است .این فیلم ترســناک-کمدی که با بودجه ۴.۵
میلیون دالری ساخته شده با نمایش در  ۲۴۷۴سالن سینما
این جایگاه را کسب کرده است.
کمدی اکشن پولیسی «چیپس» از برادران وارنر با افتتاحیه
 ۷.۶میلیون دالری با نمایش در  ۲۴۶۴سالن سینما فروشی
قابل توجه را نشــان نداد و در مکان هفتم جای گرفت .در
این فیلم دکس شپرد که نویسنده و کارگردان فیلم است
در کنار مایکل پنا نقشآفرینی کردهاند.

سازندگان «وستورلد» از فصل دوم رسیال میگویند

جاناتان نــوالن و لیزا جــوی طراحان و
نویســندگان اصلی «وست ورلد» به همراه
جمعی از بازیگران این سریال در نشستی
که در ۳۴امین دورهی  PaleyFestبرگزار
شد حاضر شدند و به سؤاالت طرفداران این
سریال پاسخ دادند.
وستورلد ســریال جدید شبکهی HBO
است که با فصل اول و خط داستانی جذابی
که ارائه داد و نیــز معماها و رمز و رازهای
بســیاری که در دل دنیایش گذاشته بود
موفق شــد هواداران زیادی را به دســت
آورد .با پایان فصل اول ،بسیاری از سؤاالت
سریال پاسخ داده شد و داستان به سرانجام
نسبت ًا مشخصی رسید ،اما همچنان معماها و
ابهامات زیادی در این سریال باقی ماند که
بینندگانش را برای فصل دوم مشــتاق نگه
دارد.
حاال ســازندگان این سریال به همراه چند
تن از بازیگران اصلی یعنی ایون ریچل وود،
تندی نیوتن ،جیمز مردسن و اد هریس در
نشستی در جشنوارهی  PaleyFestحاضر

 بازی با اعداد

حروف زیــر را ترکیب
نمــوده و کلماتــی را
بســازید کــه در آنها
الزام ًا حرف وسط جدول
وجود داشته باشد.
 8 کلمه :خوب
 16 کلمه :متوسط
 23 کلمه :عالی

جواب هدف

«دیو و دلرب» به مرز  ۷۰۰میلیون دالر رسید

اگر بچهدار هستید میدانید در این مواقع سال چقدر پر خرج هستید.
اگر عزیزهای شما در قلوبشان درخواستی دارند و شما نمیتوانید
فراهم کنید تا تأیید نمیکنید شما در کنار مباحثات بایستی نوازش
نیز داشته باشید.
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وزیر را در خانه  A 1حرکت دهید.
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میکرد .صحبت دربارهی موســیقی فصل
دوم باعث شــد لیزا جوی (همسر جاناتان
نوالن و از طراحان اصلی ســریال) مسائلی
را دربــارهی آن مطرح کند « :ما یک دختر
خردســال داریم ،برای همین در خانه کلی
از وقتمــان با دیدن برنامههــا و فیلمهای
کودکان میگذرد .و یکــی از این فیلمها
به نظرمان از نظر موســیقیایی عالی آمده
است .پس ممکن است در فصل بعد یکی از
موسیقیهای کودکانه را با تنظیمی تاریک و
جدی و غمگین بشنویم».

همفری بوگارت از
کازابالنکا تا ما فرشته نیستیم

«همفری بوگارت» بازیگر سرشــناس هالیوود با نام مســتعار
«بوگی» در  ۲۵دسامبر  ۱۸۹۹در شهر نیویورک متولد شد.
پدر او جراح قلب و مادرش تصویرساز مجله و طراح و تصویرگر
آگهیهای تجاری و یکی از طرفداران افراطی برای حق رای زنان
بود.
بوگارت دوران کودکی خود را در نیویورک و در مدرسه ترینیتی
ســپری کرد و برای ادامه تحصیل در رشته پزشکی به آکادمی
فیلیپس در آندورا رفت اما پس از مدتی از آنجا اخراج شد و به
ارتش پیوست .بوگارت در طول خدمت هیچگاه در نبردی شرکت
نداشــت .او بر اثر حمله نهنگ دچار جراحت شد و همین امر
موجب ایجاد اختالل در راه رفتن و حرف زدن او شد.
او فرزند ارشــد داکتر «بلمونت دی فارســت بوگارت» و «ماد
هامفری» بود .بلمونت و ماد در جون  ۱۸۹۸ازدواج کردند .بوگارت
یک نام هالندی به معنی «باغ میوه» اســت .هامفری با مذهب
مادرش که یک پیرو مذهب اسقفی بود بزرگ شد.
از سال  ۱۹۲۰تا  ۱۹۲۲در کمپنی نمایش یکی از بستگانش (ویلیام
برادی) به نام استودیوی فیلم برادی به عنوان مدیر صحنه فعالیت
داشت .در  ۱۹۳۰با کمپنی فاکس قراردادی بسته و برای اولین بار
در فیلم کوتاه  ۱۰دقیقهای آنطوریهای برادوی با روس اتینگ و
جان بالندل همبازی شد .قرارداد او با فاکس تنها دو سال ادامه
داشت و از آن پس تا  ۵سال در فیلمهای نازلی ظاهر شد .تا اینکه
در ســال  ۱۹۳۶با فیلم جنگل سنگی خود را تثبیت کرد و این
مقدمه همکاری نسبت ًا طوالنی مدت و موفقیتآمیز او و کمپنی
برادران وارنر شــد .از سال  ۱۹۳۶تا  ۱۹۴۰در  ۲۸فیلم ظاهر شد
که اکثر آنها گانگستری و تنها  ۲مورد در ژانر وسترن بود .حضور
در فیلمهای شاهین مالت در نقش سام اسپید به کارگردانی جان
هیوستون و کازابالنکا از مایکل کورتیز از جمله چشمگیرترین
نقش آفرینیهای بوگارت محســوب میشود .بوگارت در سال
 ۱۹۵۱بــرای بازی در ملکه آفریقایی برنده جایزه اســکار و در
سالهای  ۱۹۴۲و  ۱۹۵۴برای فیلمهای کازابالنکا و شورش کشتی
کین نامزد کسب این جایزه شد.
بــوگارت در اکثر فیلمهایش در نقــش مردانی خوشگذران و
خوشپوش و در عین حال دلیر و باهوش ظاهر شد و همین امر در
جذابتر شدن شخصیت او تأثیرگذار بود.
او در مدت حیات خود و از سال  ۴بار ازدواج کرد که سه بار آن به
طالق انجامید .هلن منکن؛ مری فیلیپس و مایو متوت زنانی بودند
که از او جدا شدند .لورن باکال همسر آخر او بود که از سال ۱۹۴۵
تا دم مرگ با او همراه بود .حاصل این ازدواج نیز دو فرزند دختر
و پسر بود .پسر او اســتفان در  ۱۹۹۶کتاب زندگینامه هامفری
بوگارت را به نام :بوگارت :در جستجوی پدرم به چاپ رساند.
در میانههای دهه پنجاه میالدی وضعیت سالمت بوگارت رو به
وخامت نهاد .او که پس از امضای قرارداد طوالنی مدت با کمپنی
برادران وارنر با لبخندی بر لب گفته بود :این قرارداد تا هنگامی
ادامه خواهد داشت که موها و دندانهایش بریزد به دلیل مصرف
بیش از حد سیگار به سرطان مری دچار شد.
بوگارت تا مدتها از بیماری اش ســخن نگفت و کم اشتهایی و
کاهش وزن را ندیده گرفت .در ســال  ۱۹۵۶سرانجام راضی به
انجام معاینات پزشکی شد که برای جلوگیری از بیماری بسیار
دیر شده بود .پزشکان معالج او مری ،دو غده لنفاوی و یک دنده
او را خارج کردند و تحت شیمی درمانی قرار دادند.
در بســتر بیماری او اسپنسر تریسی ،فرانک سیناترا و کاترین
هپبورن از عیادت کنندگان ثابــت بودند .بوگارت که وزنش به
حدود هشتاد پوند-تقریب ًا معادل سی و شش کیلوگرم -تقلیل
پیدا کرده بود در حالی که به تازگی پنجاه و هفت ساله شده بود
درگذشــت .در مصاحبهای بعد از مرگ بوگارت کاترین هپبورن
آخرین دیدار خود و اسپنســر تریســی با بوگارت را این گونه
شرح داد« :اسپنس دست روی شونه بوگی گذاشت و گفت :شب
به خیر بوگی .بوگارت چشــماش رو به سمت اسپنس برگردوند
بوسه آرامی بر دست اسپنس زد و گفت :خداحافظ اسپنس .قلب
اسپنس ایستاد .باالخره فهمیده بود.

