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«جیمز باند» در میان
ناآرامیهای لسآنجلس

«دنیل کریگ» بازیگر نقش «جیمزباند» در حال مذاکره
برای بازی در یک درام مستقل در رابطه با ناآرامیهای
سال  1992در لسآنجلس است.
«دنیز غمزه ارغوان» کارگردان فرانسوی-ترکیهای که
پیش از این با فلم اولش «موستانگ» به جمع نامزدهای
نهایی بهترین فلم خارجی جوایز اسکار راه یافت ،قصد
دارد فلــم جدیدش را با عنوان «پادشــاهان» با بازی
«دنیل کریگ» بازیگر انگلیســی نقــش «جیمز باند»
مقابل دوربین ببرد .این فلم درباره ماجرای تبرئه چهار
پولیس در سال  1992است که از خشونت پیش از حد
درباره دستگیری فردی به نام «رادنی کینگ» استفاده
کرده بودند ،این تبئه به یک تظاهرات خیابانی انجامید
که در نتیجه آن  50نفر کشــته شدند و  1میلیارد دالر
ضرر و زیان به بار آورد .در صورتی که «کریگ» بازی در
این نقش را بپذیرد در نقش مردی تنها در لسآنجلس
مقابل دوربین خواهد رفت که با شروع ناآرامیها به یک
زن با بازی «هیل بری» کمــک میکند که از فرزندش
محافظت کند« .کریگ» آخرین بار در فلم «شــبح» از
مجموعه «جیمز باند» دیده شــده که چهارمین حضور
پیاپی او را در نقش مامور  007رقم زد و هنوز مشخص
نیست آیا او مجددا بازی در این فلم را خواهد پذیرفت
یا فرد دیگری «جیمز باند» خواهد شد.

نیکول کیدمن ،مهمان
تازه تلویزیون

نیکول کیدمن بازیگر استرالیاییتبار سینما ،این روزها
عالقه زیادی به همکاری با رسانه تلویزیون پیدا کرده
است .او که هماکنون مشغول بازی در یک کمدی اکشن
خانوادگی تلویزیونی در ســرزمین مادریاش اســت،
قرارداد بازی در یک کار تازه را امضا کرد.
همکاری مشترک جدید او با تلویزیون« ،برفراز دریاچه:
دختر چینی» نــام دارد .این مجموعه را جین کمپیون،
فلمساز سرشناس دنیای ســینما کارگردانی میکند.
کمپیون قبال در سال  ،1996کیدمن را در درام تاریخی
«پرتره یک بانو» کارگردانی و هدایت کرد.
کار تازه تلویزیونی این خانم فلمساز ،فصل دوم مجموعه
موفق «برفراز دریاچه» اســت .وظیفه کارگردانی فصل
اول را نیز همین فلمساز به عهده داشته است .الیزابت
موس بازیگر اصلی فصــل اول مجموعه بود که با فصل
دوم هم همــکاری میکند .او دوبــاره در نقش رابین
گریفین بازی میکند که یک کارآگاه نکتهســنج بود.
داستان فصل دوم ،چهار ســال پس از پایان داستان
فصل اول اتفــاق میافتد .این بار این کارآگاه کنجکاو،
مامور تحقیق درباره جســد مجهولالهویهای میشود
که آب دریا او را به ســاحلی در استرالیا رسانده است.
ســازندگان مجموعه هنوز درباره نقــش کیدمن در
آن صحبتی نکردهاند و کســی نمیداند وی در قالب
چه شــخصیتی ظاهر خواهد شــد .با این حال ،منابع
نزدیک به ســازندگان مجموعه میگویند اهمیت نقش
و کاراکتر او ،به انــدازه اهمیت نقش و کاراکتر الیزابت
موس اســت .در عین حال ،شنیده میشود کیدمن در
داســتان مجموعه ،نقش آدمی مرموز را بهعهده دارد.
خود بازیگر هــم حاضر به ارائه اطالعات در مورد نقش
خود در این درام تاریخی پرتنش نشده است.

اهدای جایزه افتخاری بفتا به ساموئل ال جکسون

ســاموئل ال جکســون بازیگر هالیوودی جایزه آلبرت
بروکولــی بریتانیا را برای مشــارکت جهانی در صنعت
سرگرمی دریافت میکند.
به نقل از ورایتی ،بفتا /لسآنجلس با اعالم این خبر گفت

با اهدای این جایزه قصد دارد از این بازیگر باسابقه تجلیل
کند.
جایزه بفتا /لسآنجلس برای آنهایی که با استعدادشان و
شــیوههای نوآورانه خود به گسترش صنعت سرگرمی در

دو بازیگر معروف هالیوود به دنبال نقش «آگاتا کریستی»

دو بازیگر معروف هالیــوودی برای بازی در نقش «آگاتا
کریســتی» ،نویســنده معروف رمانهای جنایی مقابل
دوربین خواهند رفت.
«آلیسیا ویکاندر» ،بازیگر سویدنی که امسال برای بازی
در فلم «دختر دنمارکی» موفق به کسب جایزه اسکار شد
و «اما استونز» که بیشتر برای بازی در مجموعه فلمهای
«مرد عنکبوتی» به شهرت رســیده است ،در دو پروژه
جداگانه و رقیب در هالیوود بــرای بازی در نقش «آگاتا
کریستی» ،نویســنده برجسته آثار جنایی در نظر گرفته
شدهاند.
بنابر اعالم هالیوود ریپورتر« ،ویکاندر» از ســوی کمپانی
ســونی برای بازی در نقش این نویســنده انگلیسی در
سالهای ابتدایی شهرتش و به عنوان یک طرفدار حقوق
زنان بازی میکند که نســبت به انتظــارات از زنان در
نقشهای سنتی همسر و مادر ناخشنود بود.
از سویی دیگر« ،اما اســتون» از سوی کمپانی پارامونت
برای بازی در نقش این چهره ادبی در نظر گرفته شــده
است که قرار اســت در آن ماجرای  11روز ناپدید شدن
«آگاتا کریستی» در ســال  1926به تصویر کشیده شود،
موضوعی که پیش از این در فلم «آگاتا» ساخته «مایکل
آپتد» محصول  1979به آن پرداخته شد.
اخیرا برخی دیگر از فلمسازان نیز مجددا نسبت به ساخت
فلمهای اقتباسی بر اساس داستانهای «آگاتا کریستی»
ابراز عالقه کردند و قرار است نسخه جدیدی از فلم «قتل
در قطار سریعالسیر به شرق» به کارگردانی «کنت برانا»
و بازی «آنجلینا جولی» در نقش اصلی از تابستان مقابل
دوربین برود و در سال  2017نیز اکران شود.
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سراسر جهان کمک میکنند ،تعلق میگیرد.
کران برن رییــس بفتا /لسآنجلس در ایــن باره گفت:
درســت مانند تهیه کننده فوقالعادهای که این جایزه به
نام او ثبت شده است ،ساموئل ال جکسون نیز مشارکت
غیرقابل انکاری در صنعت فلم جهان داشته است.
وی افــزود :او ایــن توانایــی را با خلق شــماری از به
یادماندنیترین نقشها در تاریخ سینما اثبات کرده است.
جکســون یک جایزه بفتا برای ایفای نقش در فلم «پالپ
فیکشن» یا «داستان عامه پسند» در سال  ۱۹۹۵دریافت
کرده اســت .او در بیش از  ۱۰۰فلم بازی کرده و هم نامزد
دریافت اسکار بوده و هم نامزد دریافت جایزه گلدن گالب.
ساموئل جکســون  ۶۸ساله متولد واشــنگتن ،از اوایل
دهــه  ۹۰میالدی و با ارایه عملکــرد فوقالعاده خود ،به
یک ســتاره تمام عیار هالیوودی بدل شد« .زمانی برای
کشتن»« ،پارک ژوراســیک»« ،دریای عشق»« ،رومنس
واقعی» و «سه ایکس» شماری از فلمهای وی هستند.
این مراســم را جک ویتال کمدیــن بریتانیایی میزبانی
خواهد کرد و در همین مراســم برای دومین بار آنگ لی
با دریافت جایزه جان شــلزینگر بریتانیا برای کارگردانی
فوقالعادهاش تقدیر میشود.
مراسم ســاالنه جشن بفتا/لس آنجلس  ۲۸اکتبر در هتل
هیلتون بورلی برگزار میشود.

جواب سودوکو شماره

جواب هدف

در کریسمس امسال نیز نســخه جدید از رمان جنایی و
معمایی «ســپس هیچکدام باقینمانند» نیز در قالب یک
مینی سریال از شــبکه بیبیسی پخش شد و قرار است
فلم بلند جدیدی نیز بر اســاس این رمان به کارگردانی
«مورتن تیلدوم» ساخته شود.
هماکنون  64درصد از ســهام ساخت هر گونه اقتباس از
آثار «کریســتی» در اختیار کمپانی «»Acron Media
اســت و  36درصد دیگر آن نیز در اختیار خانواده این
نویسنده مطرح ادبی است.
«آگاتا کریســتی» ،نویســنده  66رمان کارآگاهی و 14
مجموعه داستان کوتاه بود که بین سالهای  1920تا 1976
به نگارش درآمدهاند .مجموعه آثار «کریســتی» تاکنون
بیش از چهار میلیون نسخه در سطح جهان فروش داشته
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 بازی با کلمات

آتشخانه ـ اخالل ـ بدکام ـ پررو ـ تدریس ـ ثابت ـ جواله ـ چراگر ـ حوضخانه
ـ خدشه ـ درشتخو ـ ذکاوت ـ رجزخوانی ـ زاهد ـ ژنرال ـ سرشار ـ شعور ـ
صحبت ـ ضیافت ـ طرز ـ ظفر ـ عیادت ـ غرامت ـ فرار ـ قشنگ ـ کنسرت ـ
گیتی ـ لیال ـ مدارس ـ ناهید ـ ورقه ـ همدل ـ یلدا.
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2452

شکل ـ شــکر ـ شاکر ـ
رشــک ـ کل ـ کی ـ کار
ـ اشک ـ شــاکی ـ یک
ـ تشــکیل ـ ترک ـ تک
ـ لشــکر ـ راکت ـ تاک ـ
تشکر ـ شکار.

2453

است .همچنین سریالها و تلهفلمهای بسیاری براساس
داستانهای پولیســی جذاب او ساخته شده و به نمایش
درآمدهاند.
او از نویسندگان برجسته ادبیات جنایی انگلیس بود که
ن پولیسی و شخصیتهای کارآگاهی
خلق حدود  80رما 
نامآشنایی چون «هرکول پوآرو» و «خانم مارپل» موجب
شــد تا لقب «ملک ه جنایت» را بگیرد .کتاب رکوردهای
جهانی گینس نیز «کریستی» را نویسنده پرفروشترین
کتابهای جنایــی در طول دوران و دومین نویســنده
پرفروش تاریخ ادبیات جهان دانســته است که آثارش
در میــان تمامی ژانرها ،پرفروشتریــن بودهاند« .آگاتا
کریســتی» در  12جنوری سال  1967در سن  85سالگی
درگذشت

کلمات زیر را در جدول پیدا کنید و دور آن خط بکشید

 جواب بازی با اعداد
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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

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.

جوزا

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.

سرطان

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

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 کنیــد .اگر تصمیم دارید لبــاس جدیدی برای خودتان
بخرید ،اکنون بهترین زمان خرید است.

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

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 پشیمان میشوید.

قوس

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.

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

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.

حوت

«جانی دپ» مجموعهای از نقاشــیهای «ژان میشل
باسکیت» خود را در یک حراجی عرضه میکند.
«رویترز» نوشــت« :جانی دپ» هشت نقاشی از «ژان
میشل باسکیت» ـ هنرمند سرشناس آمریکایی ـ را که
طی  ۲۵سال جمعآوری کرده بود ،به حراج میگذارد.
شعبه لندن «کریستی» این تابلوها را تا پایان ماه جاری
میالدی عرضه میکند .تقریبا تمام نقاشیهایی که قرار
است  ۲۹و  ۳۰جون چوب حراج بخورند ،از سال ۱۹۸۱
به بعد کشــیده شدهاند و مناظری از نیویورک را نشان
میدهند.
«باســکیت» یکی از هنرمندان آمریکایی اســت که
آثارش این روزها در حراجیها طرفداران زیادی دارد.
در ماه می «کریستی» نقاشی سال  ۱۹۸۲او را به قیمت
 ۵۷میلیون و  ۳۰۰هزار دالر به فروش رساند.
فقط یکی از نقاشیهای «دپ» بین سه میلیون و  ۳۵۰تا
چهار میلیون و  ۶۸۰هزار دالر ارزشگذاری شده است.
در حراجی هنرهای مدرن و پساجنگ «کریستی» لندن
که همزمان شده با دویستوپنجاهمین سالروز فعالیت
این حراجی بزرگ ،آثار دیگــری از «اندی وارهول» و
«لوسین فروید» هم عرضه میشود.
«جانــی دپ» بازیگر و تهیهکننده آمریکایی اســت
که تا کنون ســهبار برای فلمهای «سوئینی تاد»« ،در
جســتوجوی ســرزمین رویایی» و «دزدان دریایی
کارائیب :نفرین مروارید ســیاه» نامزد جایزه اســکار
شده است .او برای فلم «ســوئینی تاد» جایزه «گلدن
گلــوب» بهترین بازیگری را دریافت کرد .فلمهای او تا
کنون بیش از سه میلیارد و  ۱۰۰میلیون دالر در آمریکا
و بیش از هفت میلیــارد و  ۶۰۰میلیون دالر در جهان
فروش داشتهاند.

داستان ترسناک «استفن
کینگ» در تلویزیون

 بازی با اعداد

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

«جانی دپ» نقاشیهایش
را حراج می کند

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 حمایــت از اینها برای خودتان نگهدارید تا بدانید در زمینه
حق چه خبر ها است.
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وزیر را در خانه  e 5حرکت دهید.

C

B

A

رمان «مه» استفن کینگ که اقتباس سینمایی آن هم
ساخته شده ،سریال تلویزیونی میشود.
«کرونیکل هرالد» نوشت :بودجهای چند میلیون دالری
برای ســاخت سریال اقتباســی «مه» از سوی شبکه
«اسپایک» تعیین شده اســت« .مه» از کتابهای ژانر
دلهره «استفن کینگ» ـ جنایینویس مطرح آمریکایی
ـ است که «فرانک دارابونت» سال  2007فلمی سینمایی
براساس آن ساخت و حاال پروژه تلویزیونی آن مراحل
پیشتولید را طی میکند .فلمبرداری پروژه تلویزیونی
«مه» به زودی در مرکز خریــد متروکی در «بدفورد»
شروع میشــود و پخش آن از سال  2017آغاز خواهد
شــد .این برنامه در قالب مجموعهای  10قسمتی روی
آنتن «اسپایک تیوی» خواهد رفت .هنوز اطالعاتی در
مورد کارگــردان و دیگر عوامل این اقتباس تلویزیونی
منتشر نشده است« .مه» داســتان بلندی از «استفن
کینگ» است که در سال  1984به چاپ رسید .داستان
این اثر درباره حمله موجودات غولآســا و هولناکی به
یک شهر است که مهی عجیب آن را فراگرفته .در حالی
که همه ساکنان شــهر طعمه هیوالها شدهاند ،تعدادی
از شهروندان در یک سوپرمارکت گیر میافتند و سعی
میکنند با این موجوداتی که از دل مه بیرون میآیند،
مبارزه کنند...

«احضار روح  »2یک
«نرس» تحویل داد!

یکی از کاراکترهای فرعی قسمت دوم فلم پرفروش «احضار
روح» ،به صورت شــخصیت اصلی یک فلم مستقل سینمایی
ترســناک درمی آید .این کاراکتر که نقــش نرس بچه های
داســتان فلم را بازی می کرد ،با یک گریم ســخت و کامل
جلوی دوربین ظاهر شــده بود .بانی آرونز بازیگر نقش نرس
ترسناک داستان «احضار روح  ،»2برای بازی در جلوی دوربین
حدود هشت ساعت زیر دســت گریمور بود .تهیه کنندگان
فلم تــازه می گویند او در این فلــم ،دوباره نقش قبلی خود
را تکرار خواهد کرد .هنوز اطالعی از خط کلی داســتان فلم
در دست نیست .به نوشــته هالیوود ریپورتر ،فلم تازه با نام
موقت «نرس» جلوی دوربین می رود و جیمز ون ،مدیر تولید
و مشــاور کارگردان آن خواهد بود .او که کارگردانی «احضار
روح» را انجام داده ،اعالم کرده قصــد ندارد امر کارگردانی
«نرس» را خــودش به عهده بگیرد و ترجیح می دهد در کنار
پروژه باشد .رسانه های گروهی می گویند خلق کاراکتر نرس
ترسناک «احضار روح  »2جالب و شنیدنی است .این کاراکتر
در زمان تولید فلم ،در داستان آن حضور نداشت .سه ماه قبل
از نمایش عمومی فلــم ،جیمز ون با تهیه کنندگان آن تماس
گرفته و می گوید می خواهد شــخصیت تازه ای به ماجراهای
فلم اضافه کند .تهیه کنندگان فلم وقتی متوجه می شوند این
شخصیت نقش کوچکی در ماجراها دارد ،با پیشنهاد ون برای
اضافه شدن آن به فلم موافقت می کنند .ون چند صحنه را با
بازی بانی آرونز در ماه مارچ فلم برداری می کند و چند صحنه
دیجیتالی هم به ماجراها می افزاید .با این کار ،نرس ترسناک
داستان فلم ،به جمع بازیگران و کاراکترها اضافه می شود!

همبازی شدن ستاره
خردسال درام سینمایی
«اتاق» با جولیا رابرتز

جیکوب ترمبلی بازیگر خردسال فلم تحسینشده «اتاق» برای
بازی در نقش مقابل جولیا رابرتس در فلم اقتباســی «اعجاز»
( )Wonderبا تهیهکنندگان اســتودیوی «الینزگیت» پای
میز مذاکره نشســت .جیکوب ترمبلی بازیگر خردسالی که
سال گذشته با درام تحسینشده «اتاق» به شهرت رسید ،در
نقش قهرمان اصلی داستان که پسری با مشکالت مادرزادی
است جلوی دوربین میرود و رابرتز و ویلسن در نقش والدین
او ظاهر خواهند شد .به گزارش ورایتی ،اوون ویلسن بازیگر
فلمهای «نیمهشــب در پاریس» و «هتل بزرگ بوداپســت»
به احتمال زیاد در جدیدترین پروژه ســینمایی استودیوی
«الینزگیت» ،بــازی در نقش مقابل جولیا رابرتس را به عهده
خواهد گرفت« .اعجاز» ( )Wonderبه کارگردانی اســتیون
شباســکی فلمســاز و رماننویس امریکایی جلوی دوربین
مــیرود و جیکوب ترمبلی بازیگر خردســال کانادایی نقش
شخصیت اصلی داستان به نام «آگوست پولمن» را ایفا خواهد
کرد .جک ثورن و اســتیو کنراد نگارش سناریوی این پروژه
را با اقتباس از یک کتاب قصــه کودک به همین نام به انجام
رساندهاند .داســتان فلم درباره کودکی است که با مشکالت
مادرزادی در چهرهاش به دنیا میآید و به همین علت از رفتن
به مکاتب معمولی در ســالهای ابتدایی زندگیاش محروم
میماند .چندین ســال بعد ،او تبدیل به قهرمانی باورنکردنی
میشود .پیش از این ،حضور رابرتز در نقش مادر اگست قطعی
شده بود و حاال ویلسن  ۴۷ساله به زودی برای بازی در نقش
پدر کودک معلول قرارداد خواهد بســت .رمان «اعجاز» به
قلم آر .جی .پالســیو اولینبار رد سال  ۲۰۱۲منتشر شد و در
مدت کوتاهی بیش از دو میلیون نسخه از آن به فروش رسید.
ویلســن که آخرینبار فلم «زولندر  »۲را بر پرده ســینماها
داشــت ،این روزها به همراه جی .کی .ســیمونز و اد هلمز
مشغول بازی در کمدی «حرامزادهها» ( )Bastardsاست.

