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انتشار آثار نویسنده
«بازی تاج و تخت» در فضایی جدید
«جــورج آر.آر .مارتین» بــا همــکاری کمپانی «اپل»
کتابهایش را در فضایی جدید منتشر میکند.
«گاردین» نوشــت« :جورج آر.آر .مارتین» نویســنده
رمانهــای «ترانه یخ و آتش» که ســریال تلویزیونی آن
به «بازی تاج و تخت» شــهرت دارد ،با انتشار کتابهای
بعدیاش از طریق نرمافزارهای اپل ،گام جدیدی در زمینه
کتابهای دیجیتالی برداشته است .در این پروژه رمانهای
تخیلی «مارتین» از طریق «آیبوکس» گوشیهای آیفون
قابل مطالعــه خواهند بود .عالوه بر پنــج رمان اول این
مجموعه،بخشهایی از ششمین جلد این رمانها با عنوان
«بادهای زمستانی» نیز با این قالب منتشر میشود.
نویســنده «بازی تــاج و تخت» این حرکــت را «گامی
شگفتانگیز در جهان نشر» خواند و گفت :این کتابها در
فضای دســتگاههای هوشمند اپل شامل دنیایی از مطالب
اضافی هستند ،از یادداشــتهایی درباره شخصیتهای
داستان گرفته تا ســفرهای آنها،شجرهنامه و کلیپهای
صوتی .هرگونه اطالعات اضافی درباره این داســتانها و
شخصیتهایشان زیر انگشتان شما هستند.

جلدهای بعــدی مجموعه «ترانه یخ و آتش» از اواخر این
ماه تا مارچ  ۲۰۱۷روانه گوشــیها و تبلتهای اپل خواهد
شد.
مجموعه «بازی تــاج و تخت» که بر اســاس رمانهای
«تران ه یخ و آتش» به قلم «جورج آر .آر .مارتین» ساخته
شده ،بخش قابل توجهی از شــهرت خود را به اقتباس
تلویزیونیاش مدیون اســت« .دیوید بنیوف» و «دی.بی.
وایس» کارگردانان این پروژه تلویزیونی هســتند .این
ســریال روایتکنند ه چندین خط داستانی از مجموعه
رمان «ترانه یخ و آتش» اســت که داستان آن در قلمرو
خیالی هفت پادشاهی «وستروس» میگذرد« .بازی تخت
و تاج» راوی تاریخچه نبرد خشــونتبار بین خانوادههای
اشرافی در آن سرزمین اســت که برای به دست آوردن
تخت آهنین تالش میکنند.
این مجموعه در سال  ۲۰۱۵برای چهارمین سال پیاپی در
صدر فهرست دانلود غیرقانونی سریالهای تلویزیونی در
جهان قرار گرفت و تنها فصل پنجم آن بیش از  ۱۴میلیون
بار به صورت غیرقانونی دانلود شده است

روابط سینمایی هند و پاکستان
دوباره به هم خورد

عملیات تازه برای
گروه «سوات»

کمپانی کلمبیا در تدارک تولید نســخه احیا شده و
تازه «سوات» است .بازی ساموئل ال جکسن در یکی
از نقش های اصلی آن قطعی است.
نسخه تازه نگاهی جدید و متفاوت به داستان نسخه
اصلی سال  2003خود خواهد داشت.
تهیه کنندگان فلم در حال حاضر ،به دنبال فلم نامه
نویس توانایی هستند تا کار نگارش فلم نامه نسخه
تازه را به دست او بسپارند.
کمپانی کلمبیا اوایل فصل زمســتان پیش رو را ،به
عنوان زمان شروع کار فلم برداری سوات تازه تعیین
کرده است.
نقش اصلی فلم را که یک بازیگر جوان باید به عهده
بگیرد ،یکی از چهره های مطرح روز ســینما بازی
خواهد کرد.
این نقش اختصاص به رهبر یک تیم فعالیت های ضد
تروریستی دارد ،که همراه گروه تحت نظر خود راهی
ماموریت های سخت می شوند.
به نوشته نشریه اســکرین انترنشنال ،کالین فارل
اسکاتلندی تبار در نسخه اصلی فلم این نقش را به
عهده داشت.
ساموئل ال جکسن که در این نسخه در نقش دستیار
او ظاهر شد ،در نســخه تازه دوباره همین نقش را
تکرار خواهد کرد!
داستان فلم در باره یک گروه ضربتی عملیات ویژه
پولیس در شــهر لس آنجلس بــود .این گروه با نام
سوات شناخته می شدند.
نسخه اصلی با هزینه ای  70میلیون دالری تهیه شد
و در جدول گیشه آمریکای شمالی 116 ،میلیون دالر
فروش کرد.
این فلم نسخه دوباره سازی شده یک مجموعه موفق
تلویزیونی به همین نام بود ،که در فاصله سال های
 1975تا  1976به روی آنتن رفت.

بعد از تشدید اختالف سیاسی ،هند دیگر از استعدادهای
پاکستانی سینمایی استفاده نمیکند و پاکستان نیز نمایش
فلمهای بالیوودی را ممنوع کرده است.
به نقل از ورایتی ،چند پروژه ســینمایی مشترک بین هند
و پاکســتان تحت تاثیر کشته شدن  ۱۸سرباز هندی قرار
خواهد گرفــت .انجمن تهیه کنندگان فلم هندوســتان
( )IMPPAاز تمام اعضایش خواســته است تا وقتی که
تنشهای سیاســی فعلی بین هند و پاکســتان از میان
نرفتهاند ،با هنرمندان پاکستانی همکاری نکنند.
عالوه بر این ،حزب سیاســی ماهاراشترا ناونیرمان سنا از
هندوستان از تمام هنرمندان پاکستانی خواسته این کشور
را ترک کنند و درخواست کرده تا تمام فلم های سینمایی
و آثار آنها ممنوع شوند.
این تنش های جدید بین دو کشــور همســایه بعد از این
به وجود آمد که هفته گذشــته  ۱۸ســرباز ارتش هند در
منطقه کشــمیر جان خود را از دست دادند .گفته میشود
تروریستهایی که در پاکستان ساکن هستند مسئول این

جانی دپ سوار «قطار» قتل می شود
جانی دپ ،جودی دنچ ،میشل فایفر و مایکل پنا از جمله
بازیگران تازه ای هستند که به «قتل در قطار سریع السیر
شرق» پیوسته اند.
در بین فهرســت بازیگران فلم نام درک جاکوبی ،دیزی
رایدر ،لوسی بویتون و تام بیتمن هم دیده می شود.
نسخه تازه این فلم کالسیک ســینما با نگاهی به نوول
پرفروش و موفق آگاتا کریســتی به همین نام ساخته می
شود.
داستان پررمزوراز و دلهره آور کریستی در یک قطار در
حال حرکت اتفاق می افتد و تعداد زیادی کاراکتر دارد.
به همین دلیل ،فلم ســینمایی آن باید از تعداد زیادی از
چهره های سرشناس قدیمی و جدید سینما بهره بگیرد تا
بتواند داستان خود را تعریف کند.
به نوشــته ورایتی ،کنت برانا که امر کارگردانی نســخه
جدید را به عهــده دارد ،در نقش بازرس پوارو هم ظاهر
خواهد شد.
هنوز معلوم نیست بازیگران تازه ای که برای فلم انتخاب
شده اند ،نقش کدام یک از کاراکترهای رنگارنگ داستان

کریستی را به عهده خواهند گرفت.
فلم نامه اقتباسی فلم را مایکل گرین نوشته و با توجه به
انتخاب نهایی بازیگران فلم ،کلید فلم برداری آن خیلی
زود زده خواهد شد.
داســتان فلم در باره قتل یک تاجر در داخل قطاری در
حال حرکت اســت .بازرس پوارو که در قطار حضور دارد،
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 بازی با اعداد

جواب سودوکو شماره

علی ـ عالی ـ عیال ـ عدیل
ـ عید ـ عاید ـ عیادت ـ یل
ـ رعیت ـ رای ـ یار ـ دری
ـ ریا ـ ریال ـ تیر ـ تیار ـ
تایر ـ الی ـ عیار ـ تیل ـ
دیر ـ دیار.

 بازی با کلمات
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آفتابــی ـ ارجاع ـ بالغی ـ پناهنده ـ تــاالر ـ ثنویت ـ جامدات ـ چیرگی ـ
حاکمیت ـ خراسان ـ دالور ـ ذریع ـ رمانتیک ـ زندیق ـ ژول ـ سخن ـ شوالیه
ـ صالح ـ ضخامت ـ طراح ـ ظالم ـ عــرش ـ غنی ـ فریب ـ قرضه ـ کالم ـ
گلدسته ـ لبیک ـ میالد ـ نوبت ـ وسیله ـ هم کیش ـ یگانه.

 جواب بازی با اعداد

جواب هدف
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مل گیبســن که این روزها دوباره مورد توجه فلم سازان
قــرار گرفته ،قرارداد بازی در فلم تازه ای به نام «هر آخر
هفته دیگری» را امضا کرد .این فلم حال و هوایی اکشــن
و ماجراجویانه دارد و تماشــاچی را به یاد فلم هایی مثل
«اســلحه مرگبار» می اندازد .امــر کارگردانی فلم تازه
گیبسن را بنجامین روچر فلم ساز فرانسوی زبان سینما به
عهده دارد ،که چند فلم موفق در کشورش ساخته است.
فلم نامه این اکشن ماجراجویانه را تیم دو نفره براندون و
کرتیس بیرتل نوشته و کل داستان آن در کشور فرانسه
اتفاق می افتد .در این داستان ،گیبسن در نقش یک مامور
بازنشسته سازمان سیا ظاهر می شود .زمانی که او همراه
خانواده اش سفری به فرانسه می کند ،ماجراهای فلم آغاز
می شود .سفر تفریحی این خانواده ،خیلی زود درگیر یک
ماجرای پررمزوراز اکشن می شود .کاراکتر اصلی فلم باید
برای حفظ جان خود و خانواده اش ،دوباره وارد عمل شود.
به نوشنه ورایتی ،سازندگان فلم هر نوع تشابهی بین حال
و هوای فلم خود با اکشن موفق «ربوده شده» لیام نیسن
را رد می کنند!

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
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ماجراجویی مل گیبسن در فرانسه

مامور کشف ماجرا می شود.
در حالــی که او به تک تک مســافران بخش ویژه قطار
شــک دارد ،متوجه حقیقتی تلــخ در ارتباط با این قتل
وحشیانه می شود .سیدنی لومت در سال  1975با حضور
یک دوجین از بازیگران مطرح ســینما ،نسخه موفق و
پرفروشی از این داستان ارائه داد.
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میزان

حمل

اكنون زمان خالقيت ،اجتماعي بودن و روابط احساســي است .به
ميهماني هاي مختلفي دعوت مي شويد .بر مشكالت فایق ميآييد.
سعي كنيد در انجام كارها سعيتان را بكنيد تا بعدا ً پشيمان نشويد.

ثور

دیدگاه بسیار خوبی به آینده دارید که این دیدگاه به نفع شماست.
بهتر اســت به خودتان فرصتی بدهید تــا جایی که امکان دارد به
مسائل واقعی نگاه کنید پیش از آنکه تصمیم بسیار مهمی بگیرید.

جوزا

امروز الزم است كمي مراقب باشيد؛ زيرا ممكن است در محيط كار با
يكي از افراد خانواده مشكل پيدا كنيد ،بنابراين بهتر است به زندگي
خصوصيتان هم توجه بيشتري داشــته باشيد در غير اين صورت
محبوبيت خود را از دست ميدهيد .البته انتخاب آن با خودتان است.

سرطان

اگر دیروز خیلی زورگو بوده اید امــروز عواقب آن را خواهید دید.
پیشنهاد شما بسیار درســت بوده است ،اما به ضرر بعضی ها بوده.
پیش از آنکه در مورد آن صحبت کنید کمی صبر کنید.

اسد

امروز بسيار خودماني شدهايد و ميخواهيد تا جايي كه امكان دارد،
فضايي هماهنگ بيافرينيد .در حال حاضر ممكن اســت اختالف با
مردم را فراموش كرده و از همراهي آنها بيشــتر لذت بريد تا اين كه
با آنها دعوا كنيد .اگر مجرد هســتيد ،تا آنجا كه ميتوانيد بيرون از
منزل برويد ،چرا كه ممكن است شــخصي بسيار جذاب را مالقات
كنيد.

سنبله

اگر بتوانید در پشــت صحنه فعالیت داشته باشید ،موفقتر هستید.
بهتر اســت دیگران شما را به حال خود بگذارند .اگر کسی به خاطر
تالشهای مستمر شما تشکر کند واقع ًا شاد میشوید.

امروز پر از حس تفریح و ماجراجویی شــده اید که شما را بسیار
جذاب ساخته است .شخصی که شما به عنوان یک دوست همیشه
روی او حساب می کنید ممکن است امروز وارد جریان زندگی شما
بشــود و حتی اگر چنین چیزی را دوست نداشته باشید شروع به
چابلوسی و تملق گفتن راجع به شما کند.

عقرب

امروز مورد عالقه همه هســتید.در محل کارتان تشویق میشوید
و ارتقاء رتبه یا پاداش میگیرید .از نظر احســاس نیز با یک نفر
صمیمیتر میشــوید .هر روز نمیتوانید این هماهنگی و شادابی
را داشته باشید ،بنابراین سعی کنید بهترین استفاده را از روزتان
ببرید.

قوس

امروز تمايل نشان بدهيد به يادگيري از ديگران چون خيلي چيزها
است كه به شما ياد بدهند .اشتباه كردن قسمتي از يادگيري است
كه به شــما كمك ميكند تا راه براي يك زندگي مستقل و طبق
سليقهتان باز شود .و بيایيد صادق باشيم.

جدی

امروز سلول هاي خاكستري فعاليت هاي فوق العادهاي دارند .شما
ايدههاي خالقي داريد كه حتي در مورد كارهاي روزمره و خسته
كننده هم ايدههاي نويــي داريد و ديگران رمز اين موفقيت را از
شما ميپرســند .فقط به آنها بگوييد كه در ستارگان نوشته شده
است و سپس لبخند بزنيد.

دلو

روابط شما امروز بسیار درخشان است و به شما کمک می کند که با
دیگران روابط خوبی برقرار کنید .از این که با کسانی معاشرت میکنید
که شناخت خوبی نسبت به شما دارند خوشحال میشوید.

حوت

حمله مرگبار بوده اند .بعد از آن ،ســربازان هندی از «خط
کنترل» عبور کردند تا حمالت تالفیجویانه انجام بدهند.
از فلم های ســینمایی که تحت تاثیر این درگیری سیاسی
قــرار خواهند گرفت مــی توان به فلــم «Ae Dil Hai
 »Mushkilساخته کاران جوهر اشاره کرد که قرار است
در ماه اکتبر در بازه تعطیالت اکران شود .آیشواریا رای و
رنبیر کاپور در کنار فاواد خان بازیگر محبوب پاکستانی در
این فلم نقشآفرینی میکنند.
عالوه بر این ،فلم «زندگی عزیز» با نقش آفرینی علی ظفر
از پاکستان همراه شاهرخ خان ستاره هندی هم قرار است
در اواخر ماه نوامبر اکران شــود .فلمی دیگر هم با عنوان
«رییس» ساخته شده که قرار است جنوری  ۲۰۱۷روی پرده
برود و در آن ماهیرا خان از پاکســتان کنار شاهرخ خان
بازی میکند.
این در حالی اســت که فلمهای بالیــوود به صنعت فلم
پاکستان کمک بسیاری کرده است تا این صنعت را از رکود
خارج کند.

ممکن است احساس کنید که زندگی تان به کمی تکان نیاز دارد.
میتوانید شروع کنید و از روی هستی ایدهآلتان تصویری رسم
کنید و شما نمیتوانید بدانید چه قابلیتهایی را دارید ،مگر اینکه
خودتان را آزمایش کنید .
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شاه را در خانه  G 2حرکت دهید.

C

B

A

بقیــه بازیگران فلم ،تا یک ماه دیگر انتخاب و معرفی می
شوند .کلید فلم برداری آن هم قرار است برای اواخر فصل
پائیز زده شود .مل گیبســن هم اکنون اکشن خانوادگی
«پدر خونی» را به عنوان بازیگــر آماده نمایش عمومی
دارد .این فلم تا دو ماه دیگر به نمایش عمومی درمی آید.

«کسب و کار ایتالیایی»
سریال تلویزیونی میشود

با اقتباس از فلم پرطرفدار و موفق «کسب و کار ایتالیایی» یک
سریال ساخته میشود.
به نقل از آسوشیتدپرس ،این روزها بازسازی فلم «کسب و کار
ایتالیایی» محصول  ۲۰۰۳در قالب یک سریال تلویزیونی مورد
توجه قرار گرفته است.
در حالی که فلم «کســب و کار ایتالیایی» خودش بازســازی
فلمی از سال  ۱۹۶۹بود ،حاال این فلم به موضوع یک بازسازی
جدید بدل شده است.
ایــن فلم که به کارگردانی اف .گری گــری بر مبنای فلمنامه
دونا پاول و وین پاول ساخته شده بود ،با بازی مارک والبرگ،
شــارلیز ترون ،ادوارد نورتون ،جیسون اســتاتهام ،دونالد
ساترلند ،ست گرین و مس دف ساخته شده بود.
«کســب و کار ایتالیایی» که با هزینــه  ۶۰میلیون دالری
ساخته شــد بیش از  ۱۷۶میلیون دالر فروش کرد.این فلم
جنایی ســرقتی محصول مشترک فرانســه و آمریکا بود و
بیشــتر صحنههای فلم در لسآنجلــس و ونیز فلمبرداری
شدند.
داســتان این فلم درباره چارلی با بازی والبرگ اســت که به
عنوان مغز متفکر گروهی سارق ،قصد دارند کار استیو با بازی
نورتن را که یکی از دوستان سابقشان است و به آنان رودست
زده تالفی کنند و جیب او را از تمامی درآمدهای نامشروعش
خالی کنند.
حاال در سریال قرار است با توجه به داستان هر دو فلم قبلی،
این گروه به چند خانواده گانگســتر بدل شوند که برای انجام
یک کار دیگر از بازنشســتگی بیرون میآیند تا بتوانند رهبر
خانوادهشان را از زندان بیرون بیاورند.
فلمنامه ابتدایی توسط راب وایس نوشته خواهد شد که بیش
از همه برای سریال مشهور شبکه اچبیاو با عنوان «همراهان»
شناخته میشود .وی در کنار بنجامین برند و دونالد دی الین
کــه تهیه کننده فلم  ۲۰۰۳بود ،کار تهیه ســریال را برعهده
دارند.

شرط عجیب آنجلینا جولی
برای برد پیت

برد پیت برای دیدن شش فرزندش در توافقی موقتی با آنجلینا
جولی ،پذیرفت که به آزمایش مواد مخدر و الکل تن دهد.
این توافق موقت که تا  20اکتبــر پابرجا خواهد بود ،یکی از
نخستین عواقب درخواست طالق آنجلینا جولی برای برد پیت
است .جولی دلیل درخواســت طالق را حفظ سالمت خانواده
عنوان و سرپرســتی کامل فرزندانش را از دادگاه طلب کرده
است.
برد پیت  52ساله و آنجلینا جولی  41ساله هر دو پذیرفتهاند
که به صورت جداگانه با مشاور دیدار کنند ،و اولین دیدار پیت
با فرزندانش نیز در حضور یک رواندرمانگر صورت میگیرد.
هنوز مشخص نیست که در نهایت سرپرستی شش فرزند این
زوج به چه کسی میرسد.
زندگی مشــترک این زوج سرشــناس که در رسانهها با نام
«برنجلینا» مشــهورند ،پس از حادثهای کــه در یک پرواز
خصوصی روی داد به پایان رســید .در پرواز مذکور برد پیت
ناگهان در حضور فرزندان کنترل خود را از دســت میدهد.
پولیس فدرال آمریکا اعالم کرده کــه در حال ارزیابی برای
پیگیری این ماجرا است.
بازیگران «آقا و خانم اســمیت» از زمان اعالم خبر جدایی از
ارتباط با رسانهها دوری میکنند .برد پیت از حضور در مراسم
فرش سره فلم «سفر زمان» در لسآنجلس خودداری کرد.
جدیدترین فلم بــرد پیت با نام «متفقین» از ماه نوامبر اکران
خواهد شد .او در این فیلم با ماریون کوتیار بازیگر سرشناس
فرانسوی بازی کرده است.

