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February 18 ,2016

«ددپول» در یک هفته پرفروش ترین
فلم سال شد

قطعه ‹گمشده› موتسارت پس از  ۲۰۰سال اجرا شد

قطعهای از موسیقی ولفگانگ آمادئوس موتسارت که برای
بیش از  ۲۰۰سال گم شده بود ،برای اولین بار پس از کشف
در پراگ ،پایتخت جمهوری چک اجرا شده است.

نگارش این قطعه دست داشته است.
این کانتاتا (قطعه موســیقی آوازی یک یــا چندنفره با
همراهی سازهای موسیقی) چهار دقیقه است و در نوامبر
 ۲۰۱۵در موزه موســیقی جمهوری چک پیدا شد و روز
سهشنبه با ساز هارپسیکورد برای مخاطبان اجرا شد.
سارکا سوکالووا ،ســخنگوی این موزه گفته است که این
قطعه موسیقی «کار واقعا ارزشمندی است».
این قطعه موســیقی در سال  ۱۷۸۵نوشته شده و توسط
این موزه در اواسط قرن بیســتم خریداری شده بود اما
آهنگسازانش اخیرا کشف شدند.
ولفگانگ آمادئوس موتســارت را بیشــتر دوستداران
موســیقی یکی از بزرگترین آهنگســازان تاریخ بشر
میدانند.
این قطعه موسیقی توسط موتسارت و آنتونیو سالیری که رقیب اصلی موتســارت آنتونیو ســالیری بود که گفته
معموال از او به عنوان رقیب موتسارت یاد میشود ،نوشته میشد از روی حسادت او را مسموم کرد .البته تاریخدانان
شده بود .یک آهنگساز ناشــناس به نام کورنتی نیز در مدتهاست که چنین فرضی را رد کردهاند( .بی بی سی)

«جنگوصلح»

رمــان «جنگ و صلح» اثر معروف «لئو تولســتوی» به
لطف یک اقتباس تلویزیونی برای اولینبار به فهرســت
کتابهای پرفروش انگلیس راه یافت.
رمان حماســی «جنگ و صلح» معروفتریــن اثر «لئو
تولستوی» نویسنده شــهیر روسی که طوالنی بودن آن
همواره خوانندگان را دلســرد میکرد پــس از اقتباس
تلویزیونی شبکه «بیبیسی» برای اولین بار وارد فهرست
کتابهای پرفروش انگلیس شد.
نام این رمان معــروف در حالی در میان  50کتاب فروش
انگلستان دیده میشــود که پیشتر تنها چهار درصد از
انگلیسیها رمان «جنگ و صلح» را خوانده بودند.
بر اساس مطالعه انجامشده از سوی سایت ارائه محصوالت
شبکه «بیبیسی» ،تنها چهار درصد از انگلیسیها رمان
«جنــگ و صلح» را مطالعه کــرده بودند و  14درصد نیز
دوست داشتند این کار را انجام دهند .همچنین این رمان
یکی از پنج اثر داســتانی است که افراد دوست دارند به
دروغ بگویند آن را مطالعه کردهاند.
شبکه «بیبیسی» پخش سریال اقتباسی «جنگ و صلح»

بهخاطر یک فلم
پرفروش شد

به کارگردانی «تام هوپر» را از ســومین روز سال جدید
شــروع کرده که در آن «لی لی جیمز» و «جیمز نورتون»
ایفای نقش میکنند.
به گــزارش گاردین ،در این اقتبــاس تلویزیونی که در
شــش اپیزود ساخته شده است ،بســیاری از المانهای
رمان «جنگ و صلح» حذف شــده و تمرکز بیشتر روی
ارتباطات ،روابط عاشقانه و خانوادگی است.
تاکنون اقتباسهای ســینمایی و تلویزیونی بسیاری از
رمان تاریخی و حماسی تولســتوی صورت گرفته است.
شبکه «بیبیسی» پیشتر از سال  1972تا  1974سریالی
دیگر را براساس «جنگ و صلح» با بازی درخشان «آنتونی
هاپکینز» پخش کرده است.
رمــان «جنگ و صلح» یکی از بزرگتریــن آثار ادبیات
روســیه و از مهمترین رمانهای ادبیات جهان به شمار
میرود .در طول این رمان طوالنی بیش از  ۵۸۰شخصیت
با دقت توصیف شــدهاند .این کتاب به شــرح مقاومت
روسها در برابر حمله ارتش فرانســه به رهبری ناپلئون
بناپارت میپردازد.

2035
هـدف

2558

جمعی از فلمبرداران مطرح هالیوودی خواســتار ایجاد
شاخهای جدید در جوایز اســکار برای ایجاد تمایز میان
تصویربرداری واقعــی و تصویربرداری با کمک جلوههای
ویژه شدند .فلمبرداران شــاخص هالیوودی با انتقاد از
اســتفاده فریبنده از جلوههای بصــری در فلمها اعالم
کردند که بخش اعظمی از آنچه امروز در فلمها میبینیم
در حقیقت توسط فلمبرداران ثبت نشده و با استفاده از
جلوههای ویژه بصری کمپیوتری ساخته شدهاند« .رابرت
ریچاردسون» فلمبردار فلم «هشت نفرتانگیز» که امسال
در جوایز اسکار نامزد کســب جایزه بهترین فلمبرداری
اســت در این باره گفت :کاش دو شــاخه فلمبرداری در
جوایز اسکار وجود داشت چون برخی از فلمها به صورت
کامال طبیعی مقابل دوربین میروند و برخی دیگر از فلمها
با جلوههای بصری و حداقل اکشن زنده ساخته میشوند.
وی ادامه داد :بخش قابل توجهی از آنچه مخاطبان روی
پرده سینما میبینند در واقع توسط فلمبردار ثبت نشده
اســت ،بلکه حاصل همکاری هنرمندان جلوههای بصری
کمپیوتری ،کارگردان و همچنین تصویربرداران اســت،
بنابراین بیایید با راهاندازی شــاخه جدید اسکار زمینه
رقابت هموارتر و جذابتری داشــته باشــیم .بنا بر این
گزارش،ایــن بحث برای اولین بار در ســال  2013مطرح
شــد ،زمانی که فلم «زندگی پی» موفق به کسب اسکار
بهترین فلمبرداری شــد ،در حالی که در فلمبرداری این
فلم از جلوههای بصری فوقالعادهای اســتفاده شده بود.
«اد الخمن» دیگر فلمبردار هالیوودی که امســال با فلم
«کارول» نامزد جایزه اســکار است نیز در این باره گفت:
روز به روز تشــخیص میان این که کــدام فلمها واقعا
فلمبرداری شده و کدام فلم از جلوههای بصری دیجیتال
استفاده کرده مشکلتر میشود .آنها میتوانند با صرف
زمان و پول هر کاری که بخواهند انجام دهند .به گزارش
هالیوود ریپورتر ،آکادمی علوم و هنرهای سینمایی اسکار
تا سال  1967در شاخه بهترین فلمبرداری دو جایزه اسکار
جداگانه برای آثار سیاه سفید و رنگی اعطاء میکرد.

جواب سودوکو شماره

بازی بابا اعداد
جواب بازی
 جواب

اعداد

2557

2357
2343

برنامه ـ بره ـ مهر ـ راه ـ
رها ـ ماه ـ ماهی ـ هما ـ
بیمه ـ نه ـ به ـ بنیه ـ هنر
ـ نهر ـ بهار ـ اره ـ رمه ـ
نهار.

«سیمپســون ها» زنده روی آنتن خواهند رفت کمپانی
فاکس رســما اعالم کــرد که برای اولین بــار در تاریخ
تلویزیون آمریکا ،یک ســریال انیمیشنی قرار است به
صورت زنده پخش شود.
کمپانی فاکس رسما اعالم کرد که برای اولین بار در تاریخ
تلویزیون آمریکا« ،سیمپســون ها» قرار است به صورت
زنده پخش شــود .طبق خبر این کمپانی فلمسازی ،قرار

2269

 بازی با کلمات

آموختن ـ اداره ـ باقلوا ـ پاغنده ـ تابعیت ـ ثنایا ـ جرعه ـ چرخ ـ حیدر ـ
خنده ـ دغدغه ـ ذاکر ـ رضا ـ زمین لرزه ـ ژنرال ـ سیما ـ شیردان ـ صعود
ـ ضمانت ـ طغیان ـ ظلمت ـ عطــا ـ غرامت ـ فروگذار ـ قیچی ـ کوتل ـ
گمشده ـ الحول ـ منحصر ـ نهضت ـ وقت یاب ـ هنگامه ـ یار.

د

2034

2358

«سیمپسون ها» زنده روی آنتن خواهند رفت

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.
 8 کلمه :خوب
 16 کلمه :متوسط
 24 کلمه :عالی

جواب هدف

درخواست فلمبردارهای
هالیوودی از آکادمی اسکار

 بازی با اعداد

ق ن ل
هـ ر ا

فلم پر حاشیه جدید کمپانی فاکس قرن بیستم پر فروش
ترین اثر سال  ۲۰۱۶تا االن شد.
جدیدترین فلم ابرقهرمانی کمپانی مارول که با همکاری
فاکس قرن بیستم ساخته شــده است از هفته پیش در
سینماهای جهان اکران شــده« .ددپول» که روی پرده
رفتنش هم با حواشــی زیادی همراه بــود در آخر هفته
ای که گذشــت موفق شد  150میلیون دالر فروش داشته
باشد و عنوان پر فروش ترین فلم سال  2016را به خودش
اختصاص دهد .البته این رقــم برای پر فروش ترین فلم
سال شدن واقعا عدد بزرگی نیست و اگر «ددپول» نتواند
روند خوب خودش را ادامه دهد در پایان سال این عنوان
را نخواهد داشت .چرا که با اکران تابستانه و حضور «بتمن
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میزان

حمل

اگر يك نفر اشتياقي به طرز فكر شما ندارد ميتوانيد تنها يك لبخند
بزنيد .ميدانيد كه ديگــران تمايل دارند در مورد زندگي خصوصي
شما بدانند اما اكنون آمادگي توضيح دادن نداريد.

ثور

افرادی که امروز با آنها روبرو می شوید بیش از افرادی مثبت اندیش
هستند .اما با ذکاوت نیستند .باید به حرف هایشان گوش کنید .اما هر
وقت فرصتی بدست آوردید موضوع را عوض کنید .در غیر این صورت
تحت تأثیر نظرات گمراه کنندۀ آن ها قرار میگیرید و خطا میکنید.

جوزا

امــروز ،روز فوقالعادهیي براي تركيب كار و تفريح اســت .در كنار
خانواده راه ديگري براي حل تمام مشكالت پيدا ميكنيد .به نكات
مثبت زيادي در رابطه با عشــق و محبت مي رسيد .در مورد مسائل
كاري از هر چيزي كه اتفاقي پيش ميآيد استفاده كنيد زيرا بسيار
مفيد است.

سرطان

در مقابل عکسالعمل دوســتان و همکاران شگفتزده میشوید .در
مقابل رفتار خوب شما آنها بیحوصله و غمگین به نظر میرسند .اگر
یک نفر با شــما بدرفتاری کرد سعی کنید درصدد انتقام نباشید هر
چند تحمل آن مشکل باشد.

اسد

امروز مراقب خود باشــيد چرا كه ميزان انرژي تان كم است و خيلي
زود احساس خستگي خواهيد كرد .به نظر مي رسد چيزي در فكر
شماست كه به هيچ وجه كمكي براي بهبود شرايط حاضر نمي باشد.
حتي ممكن است با ذهن خود ،انرژي منفي به موضوع بدهيد.

سنبله

امروز فوقالعاده ســرحال هستید و دوست دارید به خودتان خوش
بگذارنید .چیزهای دیگر ارزشــی ندارند بنابراین وقت و فکرتان را
به آن ها مشغول نکنید .اگر چه این فکر خوبی نیست و اگر کارهای
مهم را کنار بگذارید بعدا ً باید به آن ها رسیدگی کنید.

گاهی اوقات دوستانتان شما را تنبل میخوانند ولی امروز خطری
در این زمینه نیست .درحقیقت امروز شما زیر کارها دفن شده اید
و حس میکنید که توقعات و انتظارات دیگران از شما روی دوش
شما سنگینی میکند .فراموش نکنید که اگر بخواهید  24ساعته
کار کنید ممکن است بزودی از پای در بیایید.

عقرب

امروز احســاس امنیت و اطمینان خاطر میکنید.الزم نیست که
بیجهت نگران باشــید وضع مالی شما در حال پیشرفت است .و
مسئولیتهای بیشتری را برای شما میآورد.

قوس

در طول روزهايي آينده ســتارهها شــديدا ً اصرار دارند كه شما
درباره برنامههاي درازمدت خود با دقت فكر كنيد ،مثل شــغل و
شهرت اجتماعيتان .اگر مسايل آنطور كه شما دوست داريد پيش
نميروند بايد تاكتيك خود را عوض كنيد ،يك روش جديد اختيار
كنيد و دوباره از اول شروع كنيد.

جدی

د اخالق هستيد .شايد به اين خاطر
امروز شما به داليل عجيبي ب 
است كه احساس ميكنيد ديروز خيلي از احساسات دلي و دروني
خود را ابراز كرديد؟ اگر مشــكل اين اســت ،اين فقط مربوط به
ذهنيات شماست .ديگران اين طور فكر نميكنند .ارزش شما در
نظر فردي افزايش قابل مالحظۀ يافته است.

دلو

امروز برخالف احساس ،عدم وابســتگی ذاتی خود زیاد مستقل
نیســتید در عوض برای پیدا کردن مسیر درست به کمک دیگران
احتیاج دارید .اگر تاکنون از تعهد احساسی دوری کرده اید امروز
ذهن شما را به خود مشغول میکند.

حوت

یک نف ر شما را متهم به یک جرم میکند که کمی از خود ناراحت
هستید بنابراین اعتماد بهنفستان را حفظ کنید و قوی باشید ،شاید
آن شخص یکی از دوســتان صمیمی شما باشد پس به ذهن آرام
نشسته مشکل را دریابید.

در برابر سوپرمن» و دیگر فلم های بالک باستر آمریکایی
امکان دارد فلمی بتواند حتی رقم  1میلیارد دالر را هم در
فروش داخل آمریکایش رد کند .چه رسد به آمار و ارقام
اکران جهانیش.
پیش از این در خبرها داشتیم که اکران «ددپول» به خاطر
محتویات نا مناســب اخالقی ،برخورداری از صحنه های
خشــن و البته به کار بردن واژه های نا مناسب در برخی
از کشورهای دنیا با مشکل و محدودیت مواجه شده است.
کشــور های چین و ازبکستان اعالم کرده اند ،فلم جدید
ابرقهرمانی کمپانی مارول را اصــا اکران نخواهند کرد.
در هندوستان هم قرار اســت این فلم با تدوین مجدد و
سانسور برخی صحنه ها اکران شود.

است ســه دقیقه از اپیزود روز 15
می ســریال کارتونی «سیمپسون
ها» به صورت زنده روی آنتن شبکه
فاکس برود .در این سه دقیقه هومر
سیمپسون ،شخصیت اصلی سریال،
در مورد وقایع جاری صحبت خواهد
کرد و تعدادی از سواالت هواداران را
هم پاسخ می دهد.
ال جیــن ،در مورد ایــن اتفاق به
هالیوود ریپورتر گفتــه که آنها از
تکنولوژی موشن کپچر قرار است،
اســتفاده کنند و دن کستلنتا ،صدا
گذار نقش هومــر هم حاضر خواهد
بود تا به جای وی صحبت کند .جین
همین طور می گوید «:تا آنجایی که من می دانم اولین بار
است که یک برنامه انیمیشنی در تلویزیون چنین کاری
می کند ».هواداران این سریال در سراسر دنیا قرار است
از روز اول ماه می تا چهارم می ،ســواالت خودشان را از
هومر سیمپسون با هشــتگ  HomerLive#در توییتر
منتشــر کنند .تعدادی از سواالت رسیده ،توسط هومرد
در آن سه دقیقه به صورت زنده پاسخ داده خواهد شد.

ردپای شخصیت «ارباب
حلقهها» در آرشیو شخصی
یک معلم پیدا شد

معلمی که مشــغول ورق زدن یکی از کپیهای قدیمی مجله
«بانویمــان اَبینگدون» بود اشــعاری کشفنشــده از جی
آرآر تالکین را پیدا کرد .دو شــعر فراموششده از جی آرآر
تالکین در یک مجله قدیمی مکتب پیدا شد که یکی از آنها،
نسخهای ابتدایی از یکی از شخصیتهای «ارباب حلقهها» را
به تصویر میکشد .اســتیون الیور ،معلمی است که این آثار
پیشتر دیدهنشــده را در حالی که داشت نسخههای قدیمی
مجله «بانویمان ابینگدون» را میخواند ،پیدا کرد .این اشعار
در نســخه سال  ۱۹۳۶این مجله به چاپ رسیده بودند و یکی
از آنها «مرد سایهای» نام دارد که ظاهرا نسخهای ابتدایی از
«ماجراجوییهای تام بامبدیل» تالکین است.
در این شعر ،شخصیت مرموز داستان به فرودو در سفرش در
کتاب «یاران حلقه» که سال  ۱۹۵۴منتشر شد ،کمک میکند.
این مجله که در یک مکتب کاتولیک تاریخی در آکسفوردشر
پیدا شده ،شامل یک شعر شــاد به نام «نوئل» هم میشود.
هر دو شــعر زمانی نوشته شدند که تالکین نزدیک آکسفورد
زندگی میکرد و در حال نوشتن سهگانه حماسی خود بود.
بعد از اینکه وین هموند ،متخصــص آمریکایی آثار تالکین،
این شــعرها را دید آقای الیور تصمیم گرفت نگاه دقیقتری
به آرشیوهای مکتب بیندازد .وی گفت« :وقتی داشتیم آماده
مراسمی برای شاگردهای سابق مکتب میشدیم ،این نسخه را
پیدا کردیم و من شعرهایی را دیدم که آقای هموند دنبالشان
میگشــت .وقتی آنها را دیدم خیلی هیجانزده شدم .من
یکی از طرفداران بزرگ تالکین هســتم و وقتی ارتباطش با
این مکتب را کشــف کردم خیلی برایم جالب بود .خودم به
عنوان یک نویسنده ،احساس خوششانسی میکنم که بخش
از کشف این آثار گمشده هستم».

بازیگری که هیچگاه
ستاره نشد از دنیا رفت

2269
 شطرنج 		
نوبت مهره های سفید است ،شما باید با
دو حرکت مهره سیاه را مات کنید.
8
7
6
5
4
3
2
1
H

G

F

E

D

 جواب شطرنج 2268
قلعه را در خانه  g 8حرکت دهید.
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جرج گینز بازیگر فنالدی االصل ســینمای هالیوود در 98
سالگی از دنیا رفت .بازیگر سری فلمهای «آکادمی پولیس»
که سابقه بازی در صدها برنامه کمدی و درام تلویزیونی و 35
فلم ســینمایی را در کارنامه کاری خود داشت ،دوشنبه 15
فبروری درگذشــت .او عالوه بر فعالیت در سینما و تلویزیون
در نمایشنامههای بسیاری هم بر صحنه حاضر شده بود.
گینز پس از بازی در برنامههای تلویزیونی و فلمهای سینمایی
خیلی زود به چهرهای شــناخته شده برای تماشاگران تبدیل
شد ،اما هیچگاه نتوانست به یک ستاره در این عرصهها تبدیل
شود .او در سریال «پانکی بروستر» نقش مدیر ساختمانی به
نام هنری وارنیمونت را بازی میکرد که دختری رها شــده را
مییابد و سرپرستی او را به عهده میگیرد .رابطه شیرین این
پدر و دختر جذابیت اصلی این ســریال پرهوادار دهه هشتاد
میالدی بود .ایــن بازیگر پــس از دو نقشآفرینی موفق در
ســینما و در فلمهای «توتسی» به کارگردانی سیدنی پوالک
و نخســتین قسمت از ســری فلمهای «آکادمی پولیس» به
کارگردانی هوگو ویلســون بازی در سریال «پانکی بروستر»
را پذیرفته بود .جرج گینز با نام جرج یانگیانز در هلســینکی
پایتخت فنالند از پدری هالندی و مادری اهل روســیه زاده
شــد .این بازیگر کاکایی به نام جرج گای داشــت که در فلم
«کازابالنکا» نقش مامور نازی را بازی میکرد.
جرج دوران جوانی خود را در فرانســه ،انگلستان و سوئیس
گذراند .او که فعالیت هنری خود را در اپرا به عنوان خواننده
باریتون آغاز کرده بود ،با شروع جنگ جهانی دوم این کار را
رها کرد و به اســپانیا و سپس انگلستان سفر کرد و به نیروی
دریایی ســلطنتی هالند پیوست .او پس از جنگ به نیویورک
رفت و به اپرای این شهر پیوست .البته گینز خودش را بیشتر
یک بازیگر میدانست تا یک خواننده اپرا.

