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نویسنده برنده نوبل و رویای خلق آثار بزرگ

«مو یان» نویسنده چینی برنده نوبل ادبیات اعالم کرد

در حال نوشــتن یک رمان جدید است و هنوز رویای

حمله هکرها به جشنواره فلم
ساندنس آمریکا

سیســتم تکت فروشــی جشــنواره بینالمللی فلم
«ساندنس» با حمله هکرها تعطیل شد.
به نقل از ورایتی ،ســخنگوی جشنواره بینالمللی فلم
«ساندنس» اعالم کرد ،سیستمهای شبکه این رویداد
ســینمایی مورد حمله هکرها قــرار گرفته که موجب
تعطیلی گیشههای فروش تکت شده است.
وی همچنین گفت ،هماکنون اطالعات بیشــتر درباره
این حمله ســایبری وجود ندارد و تیم ما مشغول کار
برای بازگرداندن سیستم در اسرع وقت است ،اما همه
نمایشها طبق برنامهریزی در حال برگزاری است.
صفحه توئیتر جشنواره ســاندنس با اشاره به تعطیلی
گیشههای فروش تکت جشنواره در روز شنبه به دلیل
حمله ســایبری اضافه کرد هماکنون جشنواره بدون
مشکلی ادامه دارد.
حمله ســایبری به جشنواره فلم ساندنس درست چند
دقیقه پس از تظاهرات اعتراضــی زنان علیه «دونالد
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ترامپ» ،رئیس جمهور جدید آمریکا در پارک ســیتی
ایالت یوتــا روی داده ،اما هنوز ارتباط دقیق میان این
تجمع اعتراضی و حمله سایبری نشده است.
جشنواره فلم «ساندنس» بزرگترین جشنواره فلمهای
مستقل در آمریکا محسوب میشود که از سال ۱۹۷۸
با ریاست «رابرت ردفورد» آغاز به کار کرده و به نمایش
فلمهای مستقل ســاخت آمریکا و حمایت از فلمهای
تولید شده با بودجههای کم می پردازد.
فلمهایی از ســینماگردان سرشناسی چون «کوئنتین
تارانتینو»« ،استیون ســودربرگ»« ،جیم جارموش»
برای نخســتینبار در این جشنواره به نمایش درآمد و
موجب افزایش شهرت این رویداد سینمایی شدند.
این جشنواره که ســاالنه در ماه جنوری در بخشهای
مســتند ،درام و فلمهای آمریکایی و سینمای جهان
برگزار میشــود ،یکــی از مهمترین جشــنوارههای
فلمهای مستقل در جهان است.
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هـدف

کریستن استوارت درباره
«تکنیک پیشگامانه فلم» مقاله نوشت

ستاره مجموعه فلم های «گرگ و میش» با نوشتن یک
مقاله تحقیقی توضیــح داد که چگونه از روش «انتقال
سبک عصبی» در ساخت نخستین تجربه کارگردانیاش
استفاده کرده است.
کریستن اســتوارت بازیگر «گرگ و میش» و «خریدار
شخصی» یک مقاله تحقیقی درباره روش «انتقال سبک
عصبی» ( )neural style transferنوشــته است.
این روش یک تکنیک کمتر شــناخته شده است که از
هوش مصنوعی اســتفاده میکند تــا یک تصویر را به
سبک یک تصویر دیگر ،دوباره پیکربندی کند.
مقاله استوارت که با همراهی بائوتیک جیجوشی یکی
از مهندسان کمپانی ادوبی و دیوید شاپیرو تهیه کننده
نوشته شده است ،به تالشهای او در ساختن نخستین
تجربــه کارگردانیاش یعنی فلم کوتاه «بیا شــنا کن»
مرتبط است .این فلم روز پنجشنبه پیشنمایش جهانی
خود را در فستیوال فلم ساندنس داشت .این مقاله که
«زنده کردن امپرسیونیســم با انتقال سبک عصبی در

 بازی با اعداد

جواب سودوکو شماره
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تاریک ـ تار ـ تیر ـ تایر
ـ ترک ـ شرکت ـ ترش
ـ تاک ـ تشکر ـ کشت
ـ تراش ـ رایت ـ تیار ـ
کتاب ـ کاتب ـ تاب ـ بت
ـ تب ـ تبر ـ برات ـ تبار
ـ کتب ـ تابش ـ شراکت.

 بازی با کلمات
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آهنگران ـ اشاره ـ بکتاش ـ پسند ـ ترسنده ـ ثریا ـ جادوگر ـ چشم زدن
ـ حاجات ـ خلعت ـ دالویز ـ ذلیل ـ رب النوع ـ زیبنده ـ ژاندارم ـ ساغر ـ
شــورش ـ صحت ـ ضرب ـ طلسم ـ عتیق ـ غایب ـ فجیع ـ قابل ـ کالم ـ
گرمابه ـ لرزه ـ مشاور ـ نهار ـ واقعه ـ هرم ـ یارا.

 جواب بازی با اعداد
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فلم بیا شــنا کن» نام دارد ،روز چهارشنبه در وبسایت
دسترسی آزاد  arXiv.orgمتعلق به دانشگاه کورنل
قرار گرفت که جایــگاه جمعآوری آنالین برای مقاالت
تحقیقی علمی است .این مقاله فلم  ۱۷دقیقهای «بیا شنا
کن» را به عنوان «یک نمایش شاعرانه و امپرسیونیستی
از مردی دل شکسته زیر آب» توصیف میکند که «در
یک نقاشــی (که خود استوارت آن را کشیده) از مردی
که از خــواب برمیخیزد ریشــه دارد» و «افکاری را
که یک فرد در نخســتین لحظات بیدار شــدن تجربه
میکند به نمایش میگذارد ».با اســتناد به این مقاله،
از انتقال ســبک عصبی در صحنههای ابتدایی و پایانی
فلم استفاده شد تا این ســبک از نقاشی را به تصاویر
فلمبرداری شــده منتقل کند .در ادامه ،متودولوژی و
پروسه این فرم پیشگامانه از جلوههای بصری با جزییات
کامل در سه صفحه توضیح داده میشود و بیشتر روی
سختیهای به دست آوردن یک تصویر متحرک کیفیت
باال تمرکز میکند.

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.
 9 کلمه :خوب
 18 کلمه :متوسط
 28 کلمه :عالی

جواب هدف

خلق آثار ادبی بزرگ را در سر میپروراند.
شینهوا نوشــت« :مو یان» نویسنده چینی که در سال
 ۲۰۱۲جایــزه نوبل ادبیــات را از آن خود کرد ،در حال
نگارش اولین اثر خود پس از کســب مهمترین جایزه
ادبی جهان است.
این نویسنده همچنین اعالم کرد کتاب جدیدش حول
محور موضوعات تاریخی و معاصر نوشــته میشــود و
درباره سربازان ،تکنسینها ،کودکان و صنعتگران است.
«یان» این خبر را همزمان با رونمایی نسخههای جدید
 ۱۱رمان قبلی خود در پکن اعالم کرد« .ذرت ســرخ»
و «بقه ها» از جمله رمانهای او هســتند که با ظاهری
جدید دوباره وارد بازار کتاب چین شــدهاند .این آثار
همچنین به زبانهای انگلیســی ،فرانسوی ،سویدنی،
اسپانیولی،آلمانی ،ایتالیایی و جاپانی ترجمه شدهاند.
برنده نوبل ادبیات  ۲۰۱۲در این مراســم با بیان اینکه
فرآیند نوشتن آزمون پشــتکار ،توانایی و انرژی برای
نویسنده اســت ،گفت :میلی درونی مرا به سمت بهتر
نوشتن ســوق میدهد .میخواهم چیزی بنویسم که به
عنوان یک اثر کالسیک در دنیای ادبیات شناخته شود.

او ادامه داد :با اینکه بیش از  ۶۰ســال سن دارم ،هنوز
رویای خلق آثار ادبی بزرگ را در ســر میپرورانم .این
عشق است که باعث میشود من نوشتن را ادامه دهم.
این داســتاننویس همچنین در پایان ســخنان خود
خاطرنشــان کرد که دوســت دارد نویسندگان چینی
دیگر هم جایزه نوبل ادبیات را ببرند تا توجهها به سمت
دیگران کشیده شــود و او بتواند بیشتر روی رمانهای
خود تمرکز کند.
در حال حاضر «مو یان» سرشناسترین نویسنده چینی
اســت که آثارش ماهانه میلیونهــا جلد فروش دارد.
این نویســنده تا کنون دهها رمان و داستان کوتاه به
نگارش درآورده است .او از سال  ۱۹۸۷با انتشار «ذرت
سرخ» به شهرت رسید .رئالیسم جادویی ،سبک بیشتر
کارهای ادبی «مو یان« اســت که بســیار مورد توجه
اعضای آکادمی جایزه نوبل ادبیات قرار گرفت.
مشــهورترین اثر او «ذرت سرخ» در سال  ۲۰۰۳توسط
«ژانگ ییمو» ،کارگردان صاحبنام ســینما ،به فلمی
سینمایی تبدیل شد و جایزه خرس طالی جشنواره فلم
برلین را از آن خود کرد.
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حمل

از این که نصیحت همکارانتان را گوش کنید ،زیاد خوشحال نباشید او
سعی ندارد شما را منحرف کند ،اما او نیز دچار اشتباه است.

ثور

تا امروز ،نقشــههايتان را كشــيدهايد و اكنون موقع عمل است و
فرصتهايي را خلق ميكنيد كه ديگران هرگز متوجه آن نشدهاند.
سعي كنيد با ديگران دشــمني نكنيد؛ زيرا به راحتي ،دوستان به
دشمن تبديل ميشوند .به خصوص اگر به موفقيتهاي شما حسادت
ميكنند.

جوزا

این روز را با بدبینی آغاز نکنید .میدانــم که کارهای زیادی برای
انجام دارید ،اما نگرانی هیچ فایــدهای ندارد .کمی وقت بگذراید و
لیستی از آرزوها و اهداف اصلیتان تهیه کنید و این تنها دقایقی از
روز پرمشغله شما را میگیرد.

سرطان

با وجود ماه در عالمت دلو كه خصوصيترين بخش زندگي شــما را
در بر ميگيرد ،جاي هيچ تعجبي نيســت كه دوست داشته باشيد
احساســاتتان را براي خودتان نگه داريد .گرچه زماني كه ديگران
ســعي ميكنند با شما وارد بحث شــوند ،جلوي آنها را نميگيريد
ولي ترجيح ميدهيد كه بيشــتر با خودتــان خلوت كنيد .با وصف
اين مراقب باشــيد كه آنچه اخيرا ً شما را نگران ساخته و يا توانايي
تغييرش را نداريد ،شما را در فكر فرو نبرد.

اسد

اگر نگران رفتار یکی از دوستان هســتید ،بهتر است با او صحبت
کنید .اما به او غر نزنید .شاید هم هیچ جوابی به شما ندهد بنابراین
آمادگی داشته باشید.

سنبله

امروز روز خوبی برای ایجاد یک رابطه عاشقی وجود دارد .ولی سعی
کنید در این رابطه زیاده روی نکنید ،در کل روز خوبی است امروز.

عقرب

عطارد سعی دارد در کارهای شــما وقفه بیندازد و متاسفانه هم
موفق میشــود .این موضوع باعث نگرانیتان میشــود .بهترین
کار این است که دســت از تالش بر ندارید و هر وقت می توانید
استراحت کنید.

قوس

شما خيلي ســعي كرديد كه يك موقعيت دردناك را حل و فصل
نمایيد ولي يك شخص خاص ميخواهد كه زخم را دوباره باز كند.
اجازه ندهيد كه اين موضــوع از اتفاقات خوبي كه امروز ميافتند
بكاهد و تمام توان خود را صرف ايجاد يك آينده شــاد براي خود
بنمایيد .همانطور كه ميگويند ،شما شايستگي آن را داريد.

جدی

اگر بتوانيد خيلي خوب است كه امروز ديگران را به حال خود رها
كنيد .به نظر ميرسد آنها تمام جوابها را ميدانند ،بنابراين چرا
بايد خودتان را خسته كنيد و به آنها بفهمانيد كه روششان غلط
است ،مخصوص ًا زماني كه اين كار ناراحتتان ميكند؟

دلو

امروز میتوانید انتظار تحسین و انعکاس مثبتی را داشته باشید.
در زندگی شخصی یک شب در شهر میتوانید دقیق ًا همان چیزی
باشد که شــما به آن نیاز دارید و اگر هنوز برنامهای برای بیرون
رفتن ندارید گوشــی تلفن را بردارید و با دوســتان خود قرار
بگذارید.

حوت

کمترین جر و بحث را به وجود بیاورید و موانع را از سر راه بردارید
پوزخند زدن و بردباری و تقریب ًا آنچه را که میتوانید انجام دهید،
تا عاقل بمانید .مادامیکه یک روز رنج آور باشــد هیچ ارزشــی
پایدار نیست یا خراب است یا گمشده.

ب از جمله
نویسنده سویدنی به اتهام سرقت ادبی از چهار کتا 
«صبحانه در تیفانی»« ،پیرمرد و دریا» و «ادیســه فضایی»
راهی دادگاه شد.
گاردین نوشت« :فردریک ُکلتینگ» که در سال  ۲۰۱۰به خاطر
نگارش بیاجازه دنبالهای بر رمان معروف «ناتور دشت» راهی
دادگاه شــده بود ،اینبار به دلیل انتشار نسخه کودکانه چهار
رمان «صبحانه در تیفانی»« ،پیرمرد و دریا» :۲۰۰۱« ،ادیســه
فضایی» و «در جاده» از سوی دادگاه احضار شده است.
انتشــارات «پنگوئن رندم هاوس»« ،ســیمون و شاستر» و
بنیادهای «ترومــن کاپوتی» (صبحانــه در تیفانی)« ،جک
کرواک» (در جاده)« ،ارنســت همینگوی» (پیرمرد و دریا) و
«آرتور ســی .کالرک» ( :۲۰۰۱ادیسه فضایی) به جرم رعایت
نکردن قانون حق کپی از « ُکلتینگ» شــکایت کردهاند .این
نویســنده سویدنی بدون کســب هیچگونه اجازهای ،نسخه
کودکانه این کتابها را نوشته و منتشر کرده است.
« ُکلتینگ» پیشتر در زمان حیات «جی .دی .سلینجر» ،کتاب
« ۶۰سال بعد :گذر از دشت» را به عنوان دنباله «ناتور دشت»،
با نام مســتعار «جان دیوید کالیفرنیا» روانه بازار کرده بود.
وکیل «ســلینجر» این اقدام او را «یک گوشبری تمامعیار»
خواند و از او شکایت کرد .دادگاه انتشار این اثر را در آمریکا
ممنوع اعالم کرد« .ســلینجر» شش ماه پس از این حکم در
سن ۹۱سالگی درگذشــت .با این حال ،این رمان چند سال
پیش به شکل محدود در بریتانیا و سویدن منتشر شد.

ساخت سریال رمان
مشترک «نیل گیمن» و
«تری پراچت»

«نیل گیمن» نویســنده مشــهور آثار علمی ـ تخیلی اعالم
کرد سریال تلویزیونی که براساس کتاب مشترک او با «تری
پراچت» در دست ســاخت بود ،تا سال آینده میالدی آماده
پخش است .گاردین نوشــت« :نیل گیمن» و «تری پراچت»
دو نویسنده سرشــناس انگلیسی که بیشتر به خاطر نگارش
آثار علمی  -تخیلی شــناخته میشوند ،در سال  ۱۹۹۰رمانی
به نام «فال نیک» ( )Good Omensرا به صورت مشترک
نوشــتند و «گیمن» پس از درگذشــت دوستش ،سریالی را
براساس آن نوشته و آماده پخش کرده است.
اقتباس تلویزیونی این کتاب در قالب شش اپیزود یکساعته
است که به زودی از آنتن شبکه «بیبیسی» پخش میشود.
استودیو «آمازون» زمان نمایش جهانی این اثر را سال ۲۰۱۸
اعالم کرده است .داستان این رمان کمیک فانتزی درباره یک
نیروی خیر و یک نیروی شر است که در فضایی آخرالزمانی،
همدست میشوند« .گیمن» درباره همکاری خود با «پراچت»
که در سال  ۲۰۱۵درگذشت ،گفت :حدود  ۳۰سال پیش من و
«تری پراچت» خندهدارترین رمانی را که میتوانستیم ،درباره
پایان دنیا نوشتیم .این کتاب پر از فرشتهها و شیاطین است،
البته عالوه بر یک کودک آنارشیســت ،جادویابها و چهار
اسبســوار آخرالزمانی .آن زمان «فال نیک» کتاب محبوب
خیلیها بود .ســه دهه بعد از آن سریال این رمان قرار است
از تلویزیون پخش شود .فقط ای کاش سِ ر تری (پراچت) زنده
بود و این را میدید.
چندی پیش شبکه «بیبیسی  »۲هم اعالم کرد مستندی را با
محوریت رویدادهای زندگی «تری پراچت» نویسنده مجموعه
رمانهای «جهان صفحه» به روی آنتن خواهد برد .کتابهای
«پراچت» بیش از  ۷۵میلیون نسخه در سراسر جهان فروش
داشته اســت .او پس از انتشار اولین رمان «جهان صفحه» به
یکی از محبوبترین نویسندگان انگلستان تبدیل شد .اولین
رمان این مجموعه  ۴۱جلدی که «رنگ جادو» نام داشــت ،در
سال  ۱۹۸۳به چاپ رسید.
«گیمن» ،خالق رمانهای «مرد شنی» و «خدایان آمریکایی»
که گفته بــود اقتباس رمان «فال نیک» را بر عهده نمیگیرد،
سال گذشــته در سالروز درگذشت دوســت نویسندهاش
گفت :به خاطر نامهای که «پراچت» خواســته پس از مرگش
به دستم برسد ،فلمنامه اقتباس تلویزیونی این کتاب را خودم
مینویسم .من و «تری» با هم قرار گذاشتیم با هم روی «فال
نیک» کار کنیم ،اما او در نامهای که پس از مرگش به دســتم
رسید از من خواسته تا به تنهایی این کار را انجام دهم.
«گیمــن» تاکنون فعالیتهای بســیاری در حوزه کتابهای
کمیک ،ادبیات کودک و نمایشــنامه داشته و تعداد زیادی از
آثارش مورد اقتباس ســینمایی و تلویزیونی قرار گرفتهاند.
«خدایان آمریکایــی» از معروفترین کارهای اوســت که
هماکنون سریال تلویزیونی آن در دست ساخت است .کتاب
«خدایان آمریکایی» که سال  ۲۰۰۱روانه بازار شد ،جوایز ادبی
بسیاری از جمله «نبیوال»« ،هیوگو» و «برام استوکر» را برای
«گیمن» به ارمغان آورد.

از «خارق العاده ها  »2تا
«داستان عروسك »4

میزان

چه شــروع جالبی هر جا کــه میروید با قیافههــای ناراحت و
آویزان روبرو میشوید و به نظر میرسد همه در کار خود وامانده
و ناامیدند .همین دلیل کافی است که شــما را آزرده خاطر کند
و بخواهید از دســت آنها فریاد بزنید .بهترین کاری که میتوانید
بکنید این است که عقاید خود را برای خودتان حفظ کنید.

اتهام سرقت ادبی از
 ۴نویسنده مطرح
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والت دیزنی قدیمی ترین شــرکت سازنده فلم های کارتونی
هفته پیش زمان عرضه دو فلم ســاخته شده توسط پیکسار
را که یک شــرکت همکار با دیزنی و به واقع زیر مجموعه آن
است ،تغییر داد.
بر اساس تصمیم جدید ســران دیزنی ،قسمت دوم انیمیشن
«خارق العاده ها» در  ۱۵جون  ۲۰۱۸در ســطح جهان اکران
خواهد شد و قسمت چهارم «داستان عروسک» نیز که قسمت
اول آن در ســال  ۱۹۹۵به نمایش در آمد ،در  ۲۱جون ۲۰۱۹
عرضه خواهد گشت .به واقع زمان عرضه این دو فلم به سبب
سرعت بیشتری که چاشنی کار تهیه «خارق العاده ها  »۲شد.
با یکدیگر عوض شــده است .در همه حال براد برد کارگردان
قســمت دوم «خارق العاده ها» خواهد بود که قسمت اول آن
در سال  ۲۰۰۴اکران شد و  ۶۳۳میلیون دالر پول کسب کرد.
شاید هم تاریخ جدید در نظر گرفته شده برای قسمت جدید
«داستان عروسک» به سبب سابقه خوش اکران قسمت سوم
این فلم باشد که آن هم در ماه جون ( )۲۰۱۰به نمایش در آمد
و تبدیل به اولین انیمیشــن تاریخ شد که از رقم یک میلیارد
دالر فروش در سطح دنیا عبور کرده است.
در قــدم بعدی« ،یــخ زده» کارتون ســاخت والت دیزنی و
همچنین « »Zootopiaکه محصول دیگری از این استودیو
است «مینیون ها» که شرکت های یونیور سال و ایلومینیشن
آن را به اشتراک تهیه کرده اند ،نیز به جمع کارتون های یک
میلیاردی و فراتر از آن ملحق شدند و در میان آنها «یخ زده»
تا آن جا پیش رفت کــه لقب پرفروش ترین کارتون تاریخ را
کسب کرد و هنوز هم صاحب این عنوان است .پیکسار ک ً
ال در
ساخت آثار دنباله ای و قســمت های دوم و سوم بر کارهای
موفق قبلی اش روشــی محتاطانه داشــته و از آن استقبال
نکرده است و این روال به کمپانی مادر و مالک پیکسار یعنی
والت دیسنی نیز کم و بیش بسط یافته است.

