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بهترین فیلم هایی که از بازی های ویدئویی ساخته شده اند

کمپنی اپل وارد دنیای
ساخت سریال میشود

در کنفرانسی رســانهای ،کمپنی اپل در نگاه به آینده
از خبر ساخت ســریال های تلویزیونی به هوادارانش
توسط اپل موزیک خبر داد .تریلرهایی برای دو سریال
اول این کمپنی به نمایــش درآمدند و ادی کیو آنها
را با جزییات معرفی کرد ،اما چیزی درباره نقشــههای
کارفرمایش در صنعت سرگرمی نگفت.
بن سیلورمن تهیه کننده پیشکسوت تلویزیون به کیو
ملحق شــد که تهیه کننده یکی از این دو ســریال با
عنوان «سیاره اَپ ها» است .بن وینستون تهیه کننده
برنامه «نمایش خیلی خیلی دیروقت با جیمز کوردن»
هم روی صحنه آمد تا درباره پروژه دیگر صحبت کند
که نسخه ســریالی برنامه «»Carpool Karaoke
کوردن در نمایشش در شبکه سی بی اس است .در این
برنامه ،کوردن هر دفعه با یک ســلبریتی سوار ماشین
می شــود و در حالیکه رانندگی می کنند ،با هم آواز
میخوانند.
قســمتهایی از هر دو ســریال که قرار است بدون
فیلمنامه باشــند به نمایش درآمد و برنامه های مورد
نظر برای تاریخ پخش آن هــا در فصل بهار هم اعالم
شــد .کیو گفت « »Karaokeدر ماه آوریل روی آنتن
میرود ،اما تاریخ پخش خاصی برای «سیاره اپ ها» در
بهار مشخص نشد.
اما حتی با وجود اینکه این دو ســریال توجه زیادی به
خود جلب کردند ،بیشتر اشتیاق ها نسبت به چیزهایی
که قرار اســت در آینده از راه برسند بود .با این حال
کیو پاسخی به مجموعه سوال های خبرنگاران در مورد
اســتراتژی اپل در مورد هالیوود در سال های آینده
نداد.
کیو ،که حتی به این هم پاســخ نداد که آیا اپل ممکن
است در آینده یک استودیو بخرد ،گفت« :چهار سال
دیگر ،نمی دانم در مورد این مســئله در چه وضعیتی
قرار خواهیم داشت .داریم چیزهای مختلف را امتحان
می کنیم .اینکه با چه ســرعتی رشد میکند یا به کجا
می رسد را باید دید».
این گســترش فعالیت های اپــل موزیک از آهنگ به
سریال ،تالشی است برای بزرگ کردن تعداد مخاطبان
خدمات ثبت نامی اپل که طی  ۱۵ماه فعالیت توانسته
 ۲۰میلیون مشترک جمع کند.
کیو گفت خیلی مشــتاق کار کردن با سیلورمن است
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چون رابطه آن ها به حمایت اپل از سریالی که شبکه ان
بی سی  ۱۰سال پیش ساخت برمی گردد ،یعنی «دفتر».
سیلورمن گفت این حقیقت که سریال از طریق آی تیونز
در دســترس است ،به رشد تعداد مخاطبانش کمک می
کند.
او همچنین گفت نام اپل هم یک فاکتور باحال بودن وارد
ماجرا می کند که تــا اینجا کمک کرد دو نفر از داوران
نمایش «ســیاره اپ ها» یعنی گویینت پالترو و جسیکا
آلبا به آن ملحق بشــوند .در ایــن برنامه رقابتی بدون
فیلمنامه ،کسانی که اپلیکیشن درست می کنند با هم
مسابقه می دهند .سیلورمن می گوید« :به نظرم اگر به
خاطر شــریک بودن اپل در این سریال نبود ،گویینت و
جسیکا هرگز در چنین پروژه ای شرکت نمی کردند».
در دیگر سریال جدید اپل موزیک یعنی «،»Karaoke
ی میکنند مثال
سلبریتی ها در هر اپیزود با هم همکار 
جان لجند با آلیشیا کیز و بیلی آیشنر با متالیکا .کوردن
هــم در یک اپیزود با ویل اســمیت حضور دارد که در
تصویرهای این قسمت معلوم می شود اسمیت برنامه را
در هلیکوپتر و بــا خواندن آهنگ «Iباور دارم میتوانم
پرواز کنم » را اجرا می کند.
با وجــود اینکه پیش از این گزارش شــده بود اپل در
حال حاضر مشــغول ساختن نخســتین سریال دارای
فیلمنامهاش با حضور دکتر د ِره و با عنوان «نشانه های
حیاتی» است ،کیو هیچ اشاره ای به این موضوع نکرد.
در پاســخ به ســوالی که نحوه عملکرد تجاری اپل در
آینده را با نت فلیکس مقایســه می کرد ،کیو به وضوح
گفت که اپل به هیچ وجــه در مرحله ای قرار ندارد که
بخواهد مثل نت فلیکس به سرعت حقوق رسمی ساخت
محتوای جدیــد و اوریجینال را خریداری کند .او گفت:
«قصدمان این نیست که یک مشت سریال جدید بخریم.
داریم چیزهایی را امتحان می کنیم که خالقانه هستند،
که فرهنگ را تغییر می دهند ،چیزهایی که اپل به آن ها
کمی ارزش اضافه می کند .خواهیم دید».
کیو همچنین از مخالفت شدیدش با مدل تلویزیونی بر
پایه تبلیغات بازرگانی صحبت کرد ،اما این مسئله را رد
نکرد که در آینده ممکن است در اپل موزیک از تبلیغات
استفاده شود .او گفت« :نمی گویم هرگز این کار را نمی
کنیم .اما فکر نمی کنم این جهتی اســت که ما باید در
راستای آن حرکت کنیم .فکر نمی کنم این چیزی است
که مشتریان از ما می خواهند».
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جواب سودوکو شماره
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نسیم ـ ســن ـ نور ـ نو ـ
منور ـ نــرم ـ منار ـ نام ـ
نما ـ امن ـ نی ـ میان ـ انور
ـ سنا ـ سمن ـ نم ـ نیم ـ
سناریو ـ نمو ـ رسن ـ نوا ـ
نوار ـ روان ـ ایمن ـ منیر.

دلیل لحن متفاوت و طنز ســیاه جاری در آن خیلی زود
به شهرت رسید.
عالوه بر جان سی رایلی و جواکین فینیکس که نقشهای
اصلی را در فیلم ایفا میکنند ،حضور جیک جیلنهال هم
در این پروژه قطعی شده است.
جان سی رایلی از پنج سال قبل حق اقتباس این رمان را
خریده بود و حاال موفق شــده کارگردانی در حد و اندازه
اودیار را برای ساخت فیلمش راضی کند.
فعال ســال  ۲۰۱۸را بهعنوان زمان نمایش فیلم «برادران
سیسترز» اعالم کرده اند.

ژاک اودیــار کارگردان سرشــناس فرانســوی که آثار
تحسین شدهای چون «یک پیامبر»« ،زنگار و استخوان»
و «دیپــان» را در کارنامهاش دارد ،در تجربهای متفاوت و
بینالمللی به سراغ اقتباس سینمایی از یک رمان مشهور
و خاص خواهد رفت.
رمان «برادران سیتســرز» پاتریک دویت که به فارسی
هم ترجمه شده و در سالهای اخیر جزو عناوین محبوب
و پرفروش بازار نشــر بوده ،روایتگر داســتان دو برادر
آدمکش در غرب وحشی است که با یک ماموریت عجیب
درباره جویندگان طال رو به رو میشــوند .داستانی که به
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 بازی با کلمات
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کلمات زیر را در جدول پیدا کنید و دور آن خط بکشید

آراسته ـ ارشاد ـ بهره ـ پرونده ـ تاریکی ـ ثریا ـ جمال ـ چوپان ـ حافظه
ـ خالفکار ـ داروغه ـ ذکاوت ـ رستم ـ زبانزد ـ ژالتین ـ سرشت ـ شقایق
ـ صید ـ ضابطه ـ طلبه ـ ظلم ـ عباسی ـ غریزه ـ فضایل ـ قرابت ـ کاهن
ـ گرایش ـ الله ـ منظره ـ نازل ـ ولیعهد ـ همایون ـ یاد.

 جواب بازی با اعداد
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نداشت حضور داشــتند .کارگردانی این فیلم را سایمون
وست برعهده داشت.
«»Silent Hillسال ()2006
سایلنت هیل در ژانر وحشت یک مجموعه بازی پرطرفدار
به حساب میاید و مسلما فیلم این مورد هم به خوبی بازی
ویدئویی آن نیســت .اما کمپنی ها همواره به دنبال سود
بیشــتر از بخش های پرطرفدار خود هستند و اقتباس
از یک بازی موفق برای ســاخت فیلم یک راه آن است.
داستان مفقود شدن دختر و تالش مادر برای پیدا کردن
او با ترکیبی از فضاسازی های ترسناک و رازآلود میتواند
فیلم جذابی باشد ،اما فقط یک بار! قسمت دیگری از این
فیلم در سال  2012ساخته شد ،که هیچکس آن را ندیده
است ،ما هم متقاعد میشویم که این فیلم وجود ندارد.
«»Warcraftسال ()2016
وارکرفت بازی محبوبی برای گیمرها به حساب میاید و اگر
از طرفدارن بازی های آنالین هستید مطمئنا دوره ای در
از زندگیتان به این بازی اعتیاد داشته اید .برای طرفداران
این بازی دیدن بازی بی روح و بدون احســاس بازیگران
احتماال دلسرد کننده بود .اما در کنار این موارد جلوه های
ویژه های خوب و داستان جذاب فیلم که از تاریخچه بازی
الهام گرفته است ،بیننده را تا حد زیادی جذب میکند و
برای قسمت بعدی آن منتظر نگه میدارد.
« »Need for Speedسال()2014
نیدفور اســپید همان « »Fast & Furiousاست ،بدون
شــخصیت های همیشگی آن و شــوخی های سرگرم
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میزان

حمل

اگر در مورد يكي از نقشــه هايتان به کمک نياز داشتيد اين کمک
تبديل به ديواري محكم مي شــود .قراردادها و مســافرت ها كمي
پيچيده مي شود .خوشبختانه در طول چند روزآينده اين مشكالت
حل مي شوند.

ثور

عواطف شــما امروز تكاني خورده و شما را واداشته كه به روابطتان
كمي فكر كنيد .امروز امكان اين هست كه با رفتار كسي آزرده شويد
ولي زياد جدي نگيريد چون به احتمال زياد اين مسأله به زودي تمام
ميشود و همه چيز طبيعي و نرمال مي شود.

جوزا

امروز ستارگان شخصيت شــما را تا حد زيادي منعكس مي كنند.
ديگر مثل هميشه تنها به موضوع مادي زندگي نگاه نمي كنيد بلكه
به احساسات و قلب توجه داريد و سعي مي كنيد به كساني كه كمتر
از شما شاد هستند و در فقر به سر مي برند كمك كنيد.

سرطان

مشــکالت کاری را فراموش کنید و آنها را به محل کارتان اختصاص
دهید .اگر به نگرانی در مورد آنها ادامه دهید ،همســرتان شما را در
این حال و هوا تنها می گذارید .امروز به همسرتان بیشتر توجه کنید.

اسد

امروز كسي يا چيزي حس كنجكاوي شــما را بر مي انگيزد و شما
را راحــت نمي گذارد تا اين كه مطلب را تا به انتها متوجه شــود و
ممكن اســت امروز تصميم بگيريد كه كار جدي راجع به اين مورد
انجام دهيد .زماني كه حدود ذهن خود را گسترش مي دهيد احساس
بسيار خوبي خواهيد داشت.

سنبله

امروز به خاطر تیزبینی و دقت شــما دیگران برای کاری که به توجه
زیادی نیاز دارد از شــما کمک می خواهند .سعی کنید اگر چیزی را
نمی دانید در موردش به کسی پیشنهاد ندهید.

سعی کنید امروز وقت زیادی را برای دیگران اختصاص دهید چرا
که به این وقت نیاز خواهید داشــت .همگی بسیار پرحرف شده
اند و ممکن اســت آن چه که به عنوان یک گفتگوی کوتاه آغاز
می شود بزودی مبدل به گفتگویی وسیع در تمام زمینه ها شود.

عقرب

امروز مراقب افرادی که با آنها معاشرت می کنید باشید و به هیچ
وجــه مصالحه نکنید .انرژیتان را با انجام یک کار فزیکی یا رژیم
غذایی سالم تر افزایش دهید.

قوس

ديروز نياز داشــتيد كه كمي آرامش داشــته باشيد و خود را از
مســايل عقب بكشيد ،ولي امروز روزي نيســت كه خود را كنار
بكشــيد .از معاشرت با ديگران شما بيشتر نفع مي بريد تا ضرر و
يك شــخص خاص مي تواند شما را در مسيري بياندازد كه نتايج
بسيار مثبتي را ببار بياوريد .در ضمن ايده خوبي است كه خود را
غرق در مسايلي بكنيد كه شما را بيشتر به خودتان مي شناساند.

جدی

تمام اين بخش ها شــما را تا حدي تحت فشــار قرار مي دهند.
انرژي سيارات به اوج خود مي رسد قبل از اين كه بخواهيد به اين
مســائل بي اهميت توجه كنيد به سيارات گوش كنيد .شما واقع ًا
نمي توانيد ديگران را مقصر بدانيد زماني كه از شــما توقع دارند
از آن ها حمايت كنيد ،اما شــما واقع ًا سعي مي كنيد تمام جوانب
را در نظر بگيريد.

دلو

اگر بدانیــد که می توانید از نظر فزیکی بهتر از االن باشــید امروز
میتوانید کاری در رابطه با آن انجام دهید .ممکن است موفق شوید
برای تمام مشکالت تان راه حلی سحر آمیز پیدا کنید ولی جستجو
برای آن نیروی تازه ای به شما می دهد.

حوت

کننده آنها .این فیلم با نظارت شــرکت بازی ســاز خود
یعنی الکترونیک آرتز ســاخته شده است ،داستان نبرد
میان ماشین هایی را نشان میدهد که صاحبان آنها مانند
بازی نید فور اسپید با ایجاد تغییرات در ظاهر و ساختار
ماشین ،ســعی دارند در رقابت بزرگی پیروز شوند .آرون
پاول (بازیگر نقش جسی پینکمن در سریال بریکینگ بد)
نقش اول این فیلم را به عهده دارد .اگر طرفدار فیلم های
اکشن با تعقیب و گریزهای زیاد هستید مطمئنا دیدن این
فیلم برای شما رضایت بخش خواهد بود.
« »Mortal Kombatسال ()1995
مورتــال کامبت دقیقا آن چیزی بود که نیاز بود باشــد.
زمانی که بازی کامبت در دهه نود ،بر روی کنســول سگا
طوفانی به پا کرد ،ســازندگان بازی به فکر کسب درآمد
بیشتر افتادند و تصمیم به ساخت فیلم آن گرفتند .پاول
اندرســون کارگردان مجموعه فیلم هــای رزیدنت اویل
کارگردانی این فیلم را برعهده گرفت و همین فیلم باعث
درخشش او شد .این فیلم باوجود نقاط منفی بسیار زیاد
مانند بازی ضعیف بازیگران و دیالوگ های نچندان قوی
توانســت موفقیت خوبی را به دلیل صحنه پردازی خوب
و جلوه های ویژه نســبت ًا قوی در سال  ،95کسب کند.
مورتال کمبات سه هفته در صدر جدول باکس آفیس بود.
این موفقیت اندرســون را برآن داشت با قسمت دوم این
فیلم را بسازد ،اما قابل پیش بینی بود که قسمت دوم این
مجموعه هم با استقبال چندانی روبرو نشود و اینطور هم
نشد.

برادران سیسترز به سینما میآیند

 بازی با اعداد

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
 21 کلمه :عالی

جواب هدف

همیشه انتخاب بهترین فیلم تا حد زیادی به سلیقه افراد
بستگی دارد اما تا آنجا که تجربه نشان داده است ،فیلم
هایی که براساس بازی ویدئویی ساخته میشوند ،انتظارات
را برآورده نمیکنند.
همیشــه انتخاب بهترین فیلم تا حد زیادی به ســلیقه
افراد بستگی دارد اما تا آنجا که تجربه نشان داده است،
فیلم هایی که براســاس بازی ویدئویی ساخته میشوند،
انتظارات را بــرآورده نمیکنند .هرکدام از آنها به طریقی
شما را ناامید میکنند .با این وضعیت تنها تعداد انگشت
شماری فیلم باقی میماند که دیدن آنها قابل تحمل باشد.
حتی نمیتوان به این فیلم ها لقــب خوب داد ،آنها فقط
سرگرم کننده اند .اما بهترین ها چه فیلم هایی هستند؟
باهم نگاهی میاندازیم به  7فیلم برتری که براساس بازی
های ویدئویی ساخته شده اند.
سری فیلم های « »Resident Evilسال ()2002-2016
باید قبول کرد که مجموعه فیلــم های رزیدنت اویل به
اندازه بازی های آن جذاب و دوست داشتنی نبوده است.
امــا اگر به دیدن زامبی هــا و هیوالهای ژنتیکی دیگر و
کشته شدن آنها به روش های ســرگرم کننده و جذاب
توسط انسان ها عالقه دارید ،پنج فیلم از سری فیلم های
رزیدنت اویل برای دیدن آماده هستند.
فیلم ششــم این مجموعه نیز به زودی اکران خواهد شد.
 Resident Evil –Afterlifeکه در ســال  2010اکران
شــد پرفروش ترین فیلم این مجموعه است .میال یوویچ
بازیگر نقش اول و پاول اندرســون کارگردانی سری فیلم
های رزیدنت اویل هستند.
اولین فیلم از سری فیلم ها « »Pokemonسال ()1998
اولین فیلم پوکمون از روی یک ســری انیمه که بر اساس
بازی ویدئویی آن بود ،ساخته شــد .پس از ساخت این
انیمیشــن در سال  ،1998بیشــتر از انگشتان دو دست
فیلم از این مجموعه ســاخته شــد (هر سال یک فیلم
و در مجموع  19فیلم) .کارگردانی این ســری فیلم ها را
 Kunihiko Yuyamaبر عهده دارد.
 Lara Croft: Tomb Riderسال ()2001
بازی تامب رایدر که در اوایل سال  2000به بازار آمد بازی
خوب و قابل قبولی بود ،اما برای فیلم آن داســتان کمی
متفاوت بود .انتخاب آنجلینــا جولی به عنوان نقش اول
این فیلم حرف و حدیث های زیادی را به همراه داشــت
اما همین انتخــاب بازیگر یکی از دالیل فروش خوب این
فیلم بــود .در کنار آنجلینا جولی ،ایان گلن (بازیگر نقش
جورا مورمنت در سریال بازی تاج و تخت) و دانیل کریگ
(جیمز باند معروف فعلی) که آن زمان شــهرت االنش را

امروز با دقت قدم بردارید زیرا به نظر میرســد شخصی در مورد
کارهای شما حساس است .یک عامل اصلی آن می تواند حسادت
باشد .شاید آنها فکر میکنند که مالک شما هستند.
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خداحافظی
«کوریسماکی » از دنیای
سینما

«آکی کوریســماکی» مهمترین فیلمساز ســینمای معاصر
فنالند ،در حاشیه جشــنواره فیلم برلین اعالم کرد که دیگر
فیلمی نخواهد ساخت.
«کوریسماکی» که امســال با جدیدترین فیلمش «روی دیگر
امید» در بخش رقابتی شصتوهفتمین جشنواره برلین حضور
دارد ،در گفتوگــو با تلویزیون ملــی فنالند اعالم کرد :این
آخرین فیلم من بود چون خسته شدهام و دیگر میخواهم به
زندگی خودم بپردازم.
فیلم «روی دیگر امید» آخرین ساخته این کارگردان  ۶۰ساله
فنالندی درباره یک پناهنده ســوری است که در تکاپو برای
گرفتن پناهندگی در شــهر هلسینکی است .این فیلم که در
جشــنواره برلین با بازخوردهای بسیار خوبی رو به رو شده،
یکی از بختهای اصلی دریافت خرس طالی بهترین فیلم این
رویداد سینمایی است.
«کوریســماکی» پیــش از این نیز در ســال  ۱۹۹۴همراه با
«کریســتوف کیشلوفســکی» کارگردان نامدار لهستانی در
جشنواره برلین آن سال نیز اعالم کرده بودند که دیگر فیلم
نخواهد ساخت ،اما ظاهرا اینبار کامال مصمم است.
«آکی کوریســماکی» در طــول دوران فعالیت هنری خود تا
کنون  ۱۸فیلم ساخته اســت .وی اولین فیلم خود را در دهه
 ۱۹۸۰میالدی با برادرش «میکا کوریســماکی» با نام «سایهها
در بهشت» ساخت.
او در ســال  ۲۰۰۳با یکی از معروفترین ساختههایش به نام
«مردی بدون گذشــته» برنده جایزه بزرگ جشــنواره کن و
نامزد اســکار بهترین فیلم خارجی شد؛ اما مراسم اسکار را
تحریــم کرد و گفت تمایلی ندارد در کشــوری که در درگیر
جنگ اســت حضور یابد« .چراغها در غــروب» فیلم بعدی
«کوریسماکی» بود که باز هم به نمایندگی از سینمای فنالند
راهی اسکار شد ،اما وی اعالم کرد در اعتراض به سیاستهای
خارجی دولت وقت آمریکا به ریاست «جورج بوش» در مراسم
اسکار حضور نخواهد یافت.

مل گیبسون کارگردان یک
فیلم ابرقهرمانی میشود

در صورت توافق مل گیبسون چهره سرشناس سینمای جهان
کارگردانی قسمت دوم فیلم «جوخه انتحار» را برعهده خواهد
گرفت.
کمپنی برادران وارنــر برای کارگردانی قســمت دوم فیلم
ابرقهرمانی «جوخه انتحار» با مل گیبسون وارد مذاکره شد.
او قرار است در قسمت دوم «جوخه انتحار » جایگزین دیوید
آیر شود.
قســمت اول «جوخه انتحار» به کارگردانی دیوید آیر و بازی
چهرههایی چون ویل اسمیت ،مارگو رابی و جرد لتو با نقدهای
مثبت و منفی بســیاری روبهرو شــد اما در گیشه جهانی به
فروشی بیش از  ۷۰۰میلیون دالر دست پیدا کرد.
دیگر کارگردانهایی که بــرای کارگردانی «جوخه انتحار »۲
در نظر گرفته شدهاند ،روبن فلیشر ،دنیل اسپینوزا و جاناتان
لوین هستند.
مل گیبسون  ۶۱ســاله هم اکنون فیلم تحسین شده «هکسا
ریج» را بر پرده سینما دارد« .هکسا ریج» در هشتادونهمین
دوره اسکار نامزد شش جایزه است .کارگردان «شجاعدل» و
«مصائب مسیح» یک دهه گذشته در سینما حضوری کمرنگ
داشت اما با فیلم تازهاش درباره جنگ جهانی دوم بازگشتی
موفق را تجربه کرد.

