پنج شنبه  3جدی 1394

4

December 24 ,2015

حراج دستنوشتهای از«بتهوون»

جنگستارگان

با تاخیر نامزد شد

در اتفاقی عجیب و کم ســابقه فلم «جنگ ستارگان»
یک هفته پس از اعــام نامزدهای جوایز مهم انتخاب
منتقدین به جمع نامزدهای شاخه بهترین فلم اضافه
شد .فلم «جنگ ستارگان :نیرو برمیخیزد» که از روز
جمعه اکران عمومی خود را آغاز کرد و با فروش 528

ســاالنه دهم انتخاب منتقدین روز  14دســامبر اعالم
شد و فلم «مکس دیوانه :جاده خشم» با نامزدی در 13
شاخه پیشتاز این رویداد سینمایی نام گرفت و سریال
«فارگو» نیز در بخش تلویزیونی در هشــت بخش نامزد
کسب جایزه شناخته شد.

میلیون دالری رکورد فروش آغازین تاریخ ســینما را
شکســت به عنوان یازدهمین فلم به جمع نامزدهای
جوایز سینمایی انتخاب منتقدین پیوست.
این فلم در زمان رأیگیری برای انتخاب نامزدهای این
رویداد سینمایی هنوز اکران نشده بود ،بنابراین هیأت
مدیره جوایز انتخاب منتقدین آمریکا تصمیم گرفت تا
رأیگیری ویــژهای را برای این فلم به صورت جداگانه
برگزار کنند و در نهایت ساخته علمی تخیلی «جیجی
ابرامز» نیز به جمع نامزدهای بهترین فلم این رویداد
سینمایی اضافه شد.
در ســال  2000نیز در موردی مشابه فلم «دورافتاده»
که دیر اکران شــده بود با تأخیر به عنوان یازدهمین
نامزد شــاخه بهترین فلم جوایــز انتخاب منتقدین
برگزیده شــد .نامزدهای بیست و یکمین دوره جوایز

فلمهای «کارول» ســاخته «تاد هاینس»« ،مریخی» از
«ریدلی اسکات» و «بازگشته» به کارگردانی «الخاندرو
گونزالر ایناریتو» هر کدام در  9بخش نامزد کسب جایزه
در این رویداد سینمایی شدند و همگی بصورت مشترک
برای جایزه بهترین فلــم  ،کارگردانی و تصویر برداری
رقابت خواهند داشت.
به گزارش «ورایتی» ،فلم «افشــاگر» در هشت شاخه
و کمدی «بیگ شــورت» در شش شــاخه نامزد کسب
جایزه انتخاب منتقدین ســال  2016هستند ،در حالی
که فلم وسترن «هشت نفرت انگیز» ساخته «کوئنتین
تارانتینو» در شــش بخش شــانس خود را برای کسب
جایزه میآزماید .مراسم اعطای جوایز انتخاب منتقدین
در سال  2016در تاریخ  17جنوری و با اجرای «تی جی
میلر» برگزار میشود.

برترینهای سال از نگاه منتقدین
«ایندی وایر»

وبسایت معتبر سینمایی «ایندی وایر» در نظرسنجی آخر
سال خود برترینهای ســینمای جهان را در شاخههای
گوناگون از فلم ،بازیگری تا فلمنامهنویسی و تصویربرداری
معرفی کرد 200 .منتقد ســینمایی از سراسر جهان در
نظرسنجی سایت ســینمایی «ایندی وایر» برای انتخاب
بهترینهای سال شــرکت کردند و در نهایت فلم «مکس
دیوانه :جاده خشم» ساخته «جیمز میلر» در صدر فهرست
شاخه بهترین فلم و کارگردانی این نظرسنجی جای گرفت.
در این نظرســنجی که برای دهمین ســال پیاپی برگزار
میشــود ،پس از فلم «مکس دیوانه» که بیشترین آراء
در شــاخه بهترین فلم را به خود اختصاص داد ،فلمهای
«کارول»« ،افشــاگر»« ،انیمیشــن» »Inside Out« ،و
«فونیکس» در جایگاههــای دوم تا پنجم قرار گرفتند و

در بخش کارگردانی نیز پس از «جیمز میلر»« ،تاد هینز»
(کارول)« ،هوشیائو-شــین» (آدمکش)« ،السلو نمس»
(پسر سائول) و «تام مککارتی» (افشاگر) بیشترین آراء
را از سوی منتقدین ســینمایی کسب کردند .در شاخه
بهترین بازیگری زن که شاهد یکی از نزدیکترین رقابتها
در این نظرســنجی بود ،در نهایت «شارلوت رامپلینگ»
( 45سال) با  71رأی به عنوان بهترین بازیگر سال انتخاب
شد و پس از آن «سیرشــا رونان» (بروکلین) با  69رأی،
«بری الرسن» (اتاق) با  56رأی« ،نینا هوس» (فونیکس)
بــا  54رأی و «کیت بالنشــت» (کارول) بــا  57رأی در
جایگاههای بعدی قرار گرفتند .منتقدین «ایندی وایر» در
این نظرسنجی «مایکل فاسبندر» را برای بازی در فلم«استو
جابز» به عنوان بهترین بازیگر مرد سال انتخاب کردند.
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حراج  ۳میلیون دالری یادگارهای
فلم های «سیلوستر استالونه»

یادگارهای ســینمایی «سیلوستر اســتالونه» ،ستاره
فلمهای اکشن به ارزش بیش از  ۳میلیون دالر در معرض
فروش قرار گرفت.
یادگارهای ســینمایی «سیلوستر اســتالونه» ،بازیگر
فلمهای اکشن و پرحادثهای سینما در یک حراج سه روزه
در معرض فروش قرار گرفــت .قیمت کلی این یادگارها
بیش از  3میلیون دالر برآورد شده است.
در این مجموعه گرانترین یادگار ،کاپشــن چرم مشکی
اســت که این بازیگر  69ساله در فلم محبوب «راکی» به
تن داشت .این کاپشن به قیمت بیش از  149هزار برآورد
فروش رفته است.
همچنیــن بارانی که ایــن بازیگر در اولین قســمت از
مجموعه فلمهای «رمبو» به تن داشت به قیمت  60هزار

جواب سودوکو شماره

 جواب بازی با اعداد
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کابل ـ کبر ـ اکبر ـ کبرا ـ
کبیر ـ بیک ـ برای ـ بار ـ
ابر ـ رب ـ باک ـ کسب ـ
کاسب ـ بالک.
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 بازی با کلمات

آویختن ـ اساطیر ـ بشقاب ـ پوستین ـ تخفیف ـ ثعبان ـ جویبار ـ چوپان
ـ حکیم ـ خسران ـ دامداری ـ ذکاوت ـ روح اهلل ـ زیارت ـ ژنده ـ سبحان
ـ شــفاعت ـ صالحیت ـ ضعیف ـ طایفه ـ ظلمــت ـ عصرانه ـ غمفزا ـ
فرصت ـ قدر ـ کتاب ـ گزند ـ لطف ـ متعلم ـ نثار ـ هاله ـ وحدت ـ یخن.
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دالر فروخته شد.
در این حراج ســه روزه همچنین دستکشهای چرم و
دیگر ابزارهای مورد استفاده این بازیگر در فلمهایش
به فروش رسید.
بخشــی از درآمد اقالم فروخته صرف کمک به ارتش
آمریکا خواهد شد« ،اســتالونه» در اولین روز از این
حراج شرکت و با طرفدارانش گفتگو کرد .این بازیگر
نامزد اسکار در ماه جوالی خبر این حراج را اعالم کرد
ولی متذکر شــد که این حراج به معنای خداحافظی با
شــخصیتهای مورد نظر در فلمهای قبلیاش نیست.
«استالونه» در فلم « »creedکه اخیرا ساخته شده و به
عنوان یکی از شانسهای برتر اسکار  2016نیز مطرح
شده است ،بار دیگر در نقش «راکی» ظاهر شده است.

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.
 10 کلمه :خوب
 20 کلمه :متوسط
 31 کلمه :عالی

جواب هدف

حــراج دستنوشــتهای از «بتهــوون» صفحهای از
دفترچهی یادداشت «بتهوون» آهنگساز بزرگ آلمانی،
به قیمت  100هزار دالر چوب حراج خورد.
نسخه دستنویســی از یک قطعه موســیقی به خط
بتهوون که بهطور تصادفی توسط یک فرد معمولی پیدا
شد ،به قیمت  100هزار دالر به حراج رسید.
«برندن رایان» فردی است که این صفحهی ارزشمند را
در خانهاش پیدا کرد و اعتبار آن را از طریق متخصصان
آثار بتهوون به اثبات رساند.
این استاد دانشگاه که از عالقهمندان به بتهوون است،
پس از دیدن این اثر ،خط بتهوون را تشخیص داد .او در
ماه نوامبر این دستنوشــته را به یک دالل آثار آنتیک
آلمانی فروخت.
بتهوون این قطعه را برای یک اثر نمایشی به نام «پادشاه
استفن» نوشته بود .سه ســوراخ در بخش حاشیه این
برگه نشــان میدهد که از یک دفتر جدا شــده است.
بتهوون همچنین یادداشــتهایی را به زبان آلمانی در
کناره این قطعه موسیقی نوشته است.
به گزارش گاردین ،آهنگســاز سرشــناس آلمانی در
ســال  1811روی «پادشاه استفن» کار میکرد« .پادشاه
استفن» یکی از کارهای جزیی بتهوون به حساب میآید
و پیدا شدن دستنوشتهای از آن و به حراج رفتنش به
این قیمت ،کمی غیرمعمول است.
این قطعه برای نمایشی به قلم «آگوست ون کوتسهبوئه»

 بازی با اعداد
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تنظیم شــده بود .داستان «پادشــاه استفن» درباره
زندگی بنیانگذار هنگری امروزی در اواخر قرن دهم
میالدی و اوایل قرن یازدهم است .بتهوون برای یکی
دیگر از نمایشنامههای کوتسهبوئه به نام «ویرانههای
آتن» نیز قطعهای نوشته بود.
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کمسودترین بازیگران سینما
جانی دپ در صدر

بر اساس فهرست اعالم شــده از سوی نشریه فوربس جانی
دپ رکورد کمترین میزان بازگشت سرمایه در قبال دستمزد
دریافتی را به نام خود ثبت کرده است.
جانی دپ یکی از گرانترین بازیگران ســینمای جهان است
که تقریبا  30میلیون دالر در سال دستمزد میگیرد .بر اساس
آخرین آمار منتشرشــده از سوی نشریهی فوربس او به ازای
هر یک دالری که به عنوان دستمزد دریافت کرده 1.20 ،دالر
سودآوری داشته اســت .این آمار ضعیف ناشی از بازی او در
فلمهایی مانند «مورتــدکای»« ،برتری» و «رنجر تنها» بوده
است که همگی در گیشهی سینما ناموفق عمل کردند .در این
میان «رنجر تنها» بزرگترین شکست تجاری در میان فلمهای
ذکر شده را تجربه کرده است.
البته به نظر میرسد که بازی جانی دپ در نقش وایتی بالجر
گانگستر در فلم «عشای سیاه» پایانی بر حضورهای ناموفق
او باشد .بازی درخشان این بازیگر در این تریلر او را به عنوان
یکی از مدعیان اســکار مطرح کرده است .متاسفانه نشریه
فوربس در محاســبات خود این فلم را در نظر نگرفته و تنها
سه فلم آخر هر بازیگر تا جون سال  2015را در این محاسبه
شرکت میدهد و انیمیشــنها ،فلمهای با بودجهی اندک و
نقشهای جزئی را نادیده میگیرد.
یکی از نکات جالب درباره فهرست اعالم شده از سوی نشریه
فوربس این اســت که تمام  10بازیگر با کمترین سودآوری به
ازای دستمزد مرد هستند.
نفر دوم این فهرست دنزل واشنگتن است که به ازای هر یک
دالری که دستمزد گرفته  6.40دالر بازگردانده است (تقریبا
پنج برابر جانی دپ) ویل فرل نفر ســوم این فهرست است و
به ازای هر یک دالری که گرفته  6.80دالر بازگردانده است.
فهرست  10بازیگر کم سود از نگاه فوربز :
 - 1جانی دپ
 - 2دنزل واشنگتن
 - 3ویل فرل
 - 4لیام نیسن
 - 5ویل اسمیت
 - 6کریستین بیل
 - 7چنینگ تیتوم
 - 8برد پیت
 - 9بن افلک
 - 10تام کروز

همکاری شارلیز ترون و
دیوید فینچر در
سریال جدید نتفلیکس

شارلیز ترون بازیگر سرشــناس سینمای هالیوود در سریال
«شــکارچی ذهن» به کارگردانی دیوید فینچر بازی خواهد
کرد.
دیوید فینچر سریال «شــکارچی ذهن» را برای نتفلیکس
کارگردانی میکند .از قرار معلــوم تجربهی همکاری دیوید
فینچر با بازیگر برنده جایزه اسکار کوین اسپیسی در «خانهی
پوشالی» به قدری موفق بوده که کارگردان «شبکه اجتماعی»
و «دختر گمشده» در سریال جدید نیز با یک بازیگر زن برنده
اسکار همکاری خواهد کرد.
این ســریال با اقتباس از کتاب «شکارچی ذهن  :درون واحد
برگزیده جنایات ســریالی افبیآی» نوشتهی جان داگالس
و مایکل اولشیکر ســاخته خواهد شد .داگالس مدت زمانی
طوالنی در افبــیآی به تعقیب برخی از بدنامترین قاتلهای
سریالی میپرداخت و تکنیکهایی برای به دام انداختن آنها
توسعه داد .این کتاب به پشت صحنهی برخی از مشهورترین
پروندههای از این دســت میرود .داگالس الهامبخش خلق
شخصیتهایی همانند جک کرافورد در فلم «سکوت برهها» و
ویل گراهام در «هانیبال» بوده است.
فینچر فلمهایی با موضوع قتلهای سریالی مانند «زودیاک»
و «هفت» را در کارنامهی کاری خود دارد .او برای کارگردانی
فلم «مورد عجیب بنجامین باتن» نامزد اســکار شد و برای
کارگردانی «شبکه اجتماعی» جایزه بفتا و گلدن گلوب را از
آن خود کرد.
شــارلیز ترون امســال با بازی در فلم «مکس دیوانه ،جاده
خشــم» یکی از مدعیان فصل جوایز سینمایی است .او برای
بازی در نقش یک قاتل زنجیرهای در فلم «هیوال» برنده جایزه
اسکار شد.

کرت راسل در حال مذاکره
برای «محافظان کهکشان »۲

میزان

حمل

امروز بيشــتر تخيلي هســتيد و حقيقت را ناديده ميگيريد .تازه
توانستهايد اتفاقات هيجان انگيز چند روز اخير را هضم كنيد .پيش
از آنكه خودتان را از لحاظ روحي درگير كنيد كمي فكر كنيد.

ثور

موقت ًا حســاس و زود رنج هستید ممکن اســت در محل کار این
خصوصیــات بیش از حد بروز کند .بنابرایــن کارهای مهم را انجام
دهید و بقیه را برای روزهای دیگر بگذارید .اگر بیش از حد کار کنید
خود را بیمار می کنید.

جوزا

افرادي كه با شــما در محل كار رقابت دارند از هر فرصتي استفاده
ميكنند تا موقعيت شــما را خراب كنند .واقع ًا الزم است تا جزئيات
را بررسي كنيد و از انرژيهايتان استفاده كنيد سعي كنيد راه حل
امني پيدا كنيد .ستارگان در رابطه با مشكالت عشقي شما فرصتي
ميدهند تا با موفقيت آنها را حل كنيد.

سرطان

اگر هنوز در کاری مشکلی دارید ناراحت نباشید از آنجایی که عطارد
به حالت طبیعی بر میگردد همه چیز درســت میشود .البته هنوز
کارهایی دارید که به توجه شما نیاز دارند .اما حداقل کاغذ بازیهای
اداری به اتمام میرسند.

اسد

امروز قادر خواهید بود که هرگونه نابساماني و آشفتگي را سروسامان
داده و به حالت عادي بازگردانيد و اگر نسبت به كسي نااميد شدهايد،
پيشنهاد ميكنم كه همه چيز را از اول شروع كنيد.

سنبله

مشکالتی که اخیرا ًدر خانه با آن روبرو شده اید ،حل میشوند .اگر در انتظار
شنیدن خبری هستید به زودی این خبر را میگیرید.

اگر با شخصی عدم تفاهم بر سر مطلبی داشتید اکنون میتوانید
آن اختالفات را حل کنید .همچنین هر بسته یا نامهای که گم شده
را جســتجو کنید و یا شانس این را دارید که بفهمید چه بالیی بر
سر آنها آمده است .اگر اخیرا ً چیزی را گم کردهاید ،در این زمان
میتوانید آن را پیدا کنید.

عقرب

سرعت زندگیتان افزایش پیدا میکند .اگر با یک نفر آشنا شدید
که از نظر مادی برای شما سودمند است حتم ًا او را از دست ندهید.
سیارات هر روز چنین شانسی را به شما نمیدهند.

قوس

امروز همه چيز خيلي به نرمي و آرامي پيش خواهد رفت .ممكن
است مسايل شلوغ و پر دردسر شوند ،ولي حداقل همه چيز طبق
برنامه پيش ميرود .ولي سعي كنيد بار زيادي را به دوش نگيريد و
اميد داشته باشيد كه همه چيز به خوبي پيش برود.

جدی

امروز ميتوانيد نفس راحتي بكشــيد .موانعي كه بر سر راهتان
وجود داشــت كم كم از بين ميرود و حتي به راحتي به اين طرف
و آن طرف مســافرت ميكنيد .البته ،شــايد همه اينها فقط از
ذهنتان باشد ،اما مهم نيست كه حقيقت آن چه باشد .چيزي كه
مهم است مجددا ً احساس رضايت و شادي ميكنيد.

دلو

امروز کمتر پیش میآید کسی چیزی بگوید که شما را ناراحت کند.
اگر به تمام حرفها و مسایل اطرافتان توجه کنید موضوعاتی به
دســت میآورید که میتوانید به آنها فکر کنید .همچنین متوجه
خواهید شد که الزم است در زندگیتان تغییراتی ایجاد کنید.

حوت

از درســت و غلط بودن كارها با خبريد .در خانه در مورد مسئله
مهمــي صحبت ميكنيد .اگر ديگــران تمايلي به صحبت كردن
نداشته باشند بايد خودتان به تنهايي كارها را مرتب كنيد .در اين
موقع ميتوانيد راحت بخوابيد.
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کرت راسل ممکن است در فلم جدید «محافظان کهکشان»
نقش پدر کریس پرت را بازی کند.
به نقل از آسوشــيتدپرس ،از وقتی این خبر به گوش رسید
که جیمز گان میخواهد کرت راســل نقش پدر کریس پرت
را در فلم بعدی «محافظان کهکشــان» ایفا کند ،مامور اعدام
فلم «هشــت نفرتانگیز» چیزهای زیــادی درباره مجموعه
«محافظان کهکشــان» ميشنود ولی مشکل اینجاست که او
فلم اول را تماشا نکرده و اصال نمیداند قضیه چیست.
راســل در جدیدترین مصاحبهاش با وال استریت ژورنال به
این مســاله اقرار و البته این را هم تاییــد کرد که گان با او
تماس گرفته تا شــاید نقش پدر ستارهای کریس پرت را در
فضا بازی کند.
در هر حال این پاسخ کرت راســل است« :شایعه محافظان
کهکشــان یکی از آن چیزهاست که واقعا بامزه است .دنیای
امــروز خیلی با آن روزهــا که هیچکس دربــاره هیچچیز
نمیدانســت فرق میکند .من واقعا دو روز پیش یک تماس
تلفنــی درباره این دریافت کردم .ولــی من هرگز محافظان
کهکشان را تماشا نکردم .هیچ چیز دربارهاش نمیدانم .ظاهرا
من یکی از آن چهار احمقی هستم که این فلم را ندیده است.
خیلی این را شنیدم که فلم واقعا خوبی است و شخصیتهای
عالی دارد ،اما آن را نمیشناسم .حتی نمیدانستم گان آن را
نوشته و کارگردانی کرده است .پس وقتی ما پشت تلفن با هم
صحبت کردیم باید با او صادق میبودم و گفتم ممنونم که من
را در نظر گرفتی ،باید فلمنامه را بخوانم و باید فلم را تماشــا
کنم چون االن نمیتوانم هیچ چیز برایت بیاورم .االن چیزی
برای ارایه ندارم».
از آنجا كه انتظار میرود فلمبرداری قســمت دوم از ســال
آینده آغاز شود و قرار است فلم روز پنجم ماه می سال ۲۰۱۷
روی پرده برود ،به نظر ميرسد كرت راسل وقت زيادي براي
بررسي اين پيشنهاد نداشته باشد.

