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«هری پاتر و بچه طلسم شده»
منتشر میشود

اگرچه جی کی رولینگ ســال هاست که مجموعه «هری
پاتر» را به پایان برده اما خودش هم خیلی خوب می داند
که نمی تواند آن را کنار بگذارد.
خانم رولینگ که سال گذشته فلمنامه قسمت اول از سه
گانه «جانوران شــگفت انگیز و زیستگاه آنان» را نوشته
تابســتان هم اجرای «هری پاتر و بچه طلسم شده» را در
لندن روی صحنه می برد تا باز هم پرونده دنیای جادوگری
هری پاتر را این بار به نوعی دیگر باز کرده باشد.
در روزهای گذشــته خبرگزاری های جهان رســما اعالم
کردند که کتاب «هری پاتر و بچه طلســم شده» منتشر
خواهد شــد و در حالی که همه هــواداران منتظر کتاب
هشتم بودند ،رولینگ در صفحه اجتماعی رسمیش اعالم

کرد کتاب مذکور فقط نمایشنامه تئاتری است که تابستان
امسال و سال آینده در لندن روی صحنه خواهد رفت .نه
یک رمان اســت و نه یک پیش در آمد به مجموعه «هری
پاتر» ،بلکه فقط نمایشــنامه ایست که حوادثش سال ها
پس از ماجراهای کتاب هفتم «هری پاتر» رخ می دهد.
این کتاب قرار اســت روز تولد «هری پاتر» در  31جوالی
 2016به بازار آید که البتــه پیش فروش آن در بازارهای
انترنتی از هم اکنون آغاز شــده اســت .داســتان این
نمایشنامه  19ســال پس از وقایع «هری پاتر و یادگاران
مرگ» رخ خواهد داد جایی که هری برای وزارت ســحر
و جادو کار می کند و داستان روی زندگی پسر کوچکش
آلبوس سوروس پاتر تمرکز خواهد کرد.

نیکوالس کیج به پروژه ترسناک
«پدر و مادر» پیوست
«نیکوالس کیج» در فلم سینمایی «پدر و مادر»
به کارگردانی «برایان تیلور» بازی میکند.
«برایــان تیلور» ،کارگــردان هالیوودی که در
فلم سینمایی «روح موتور سوار» با «نیکوالس
کیج» همکاری داشت ،این بار در پروژه جدید
خود تحت عنوان «پدر و مادر» نیز با این بازیگر
مطرح هالیوود کار خواهد کرد.
فلم ترســناک «پدر و مادر» داستان دختری
نوجوان و برادر کوچکترش اســت که باید 24
ســاعت تمام را تحت شرایطی سپری کنند که
پدر و مادرهای شهرشان به یک بیماری روانی
مبتال میشوند که تحت آن شرایط به فرزندان
خود حمله میکنند.
ایــن پــروژه ســینمایی از ماه جــوالی به
تهیهکنندگی «تیم زاجارز» و «کریستفر لمول»
جلوی دوربین میرود.
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رحمت ـ راحت ـ تحریم
ـ حــرام ـ حرم ـ حریم ـ
حراست ـ ریاست ـ امیر ـ
مسرت ـ سر ـ راس ـ رسا
ـ سرایت ـ ساری ـ حریت
ـ حر ـ حارس ـ اســیر ـ
مسیر ـ تیر ـ تیار ـ متر ـ
حمیرا.

مارگارت منگاز از کمپانی «»Les Films du Losange
که مدتهاســت پروژههای میشل هانکه را تهیه میکند
از نمایش فلم بعدی این کارگردان اتریشــی یعنی «پایان
شــاد» در ایافام ( )EFMخبــر داده و تایید کرده که
مراحل فلمبرداری این فلم از فصل تابســتان در شمال
فرانسه آغاز میشود.
منگاز گفت :ما خوشــحالیم که دوباره با همکارانمان در
اکسفلم و وگافلم همکاری میکنیم .قرار است فلمبرداری
در فرانسه صورت بگیرد .این اولین باری است که میشل
هانکه در ایالتهای فرانسه فلمبرداری میکند.
این اولین فلم ســینمایی هانکه بعد از فلم «عشــق» او
خواهد بود که برنده جوایز اســکار و نخل طالی کن شد
و  ۳۴میلیون دالر در باکسآفیس جهان فروخت .این فلم
جدید که با بودجه  ۱۳.۶میلیون دالری ســاخته میشود،
حول محور یک خانواده بــورژوای اروپایی میگردد که
نســبت به اتفاقهایی که در جهان اطرافشان میافتد،

کمپانیهای فلم چشم انتظار
گشایش جشنواره برلین

جشــنواره فلم برلین شصت و ششمین دوره خود را در
حالی کلید میزند کــه کمپانیهای بزرگ فلم در انتظار
خرید امتیاز فلمهایی هســتند کــه در این دوره ارایه
م «سالم بر سزار!»
میشــوند .جرج کلونی که برای فل 
برادران کوئن که فلم افتتاحیه برلین هم هســت در این
فســتیوال حضور دارد ،قصد دارد با خریداران درباره
فلــم « »Suburbiconصحبت کنــد و میخواهد این
فلم را بر مبنــای فلمنامهای از برادران کوئن کارگردانی
کند .بلوم مســئولیت فروش بینالمللی آن را بر عهده
دارد .قســمتهایی از فلم «جکی» ساخته پابلو الرین
به خریداران نشــان داده خواهد شد که ناتالی پورتمن
در آن نقش بانوی اول ســابق ایــاالت متحده را بازی
میکند .قســمتهایی هم از فلم «بامحبت» ســاخته
جف نیکولز نشان داد میشود که به مساله نژادپرستی
میپــردازد .این فلم فردا در بخش «ویژه نیمهشــب»
برلین پیشنمایش میشــود .از دیگر فلمهای محبوبی
که آماده توزیع در ایاالت متحده هســتند میتوان به
«شهر گمشده زی» ساخته جیمز گ ِری و فلم درام جنایی
«آی.تی» بــا نقشآفرینی پیرس برازنان اشــاره کرد.
کمپانی سیِرا/افینیتی میزبان چهار نمایش بازاریابی اول
فلم «نفوذکننده» است؛ فلم تریلر مرتبط با مواد مخدر
که برایان کرنســتون در آن بازی میکند و کمپانی براد
گرین آن را در آمریکا توزیع خواهد کرد .استودیوکانال
بخشهایی از فلم «آبهای عمیق» ساخته جیمز مارش
را عرضه میکند .با نقشآفرینــی کالین فرث و ریچل
واس ،این فلم درام داستان دونالد کروهرست را تعریف
میکند که با قایق خود به دل دریا زد.
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توجهی نشان نمیدهند .رسانههای فرانسوی گفتند این
فلم قرار اســت به بحران پناهندگی در اروپا بپردازد ،اما
منگاز میگوید این تنها یک جنبه از خط داستانی است و
تمرکز اصلی آن نیست.
برنیس وینســنت رییس فروش استودیوی «Les Films
 »du Losangeکه این فلم را در ایافام میفروشــد،
گفت این کمپانی اول از روی احترام نســبت به وفاداری
توزیعکنندگان فلم «عشــق» به هانکــه ،با آنها تماس
گرفــت .او در ادامه به این نکته اشــاره کرد که در کنار
بازیگران نامداری چون ژان-لویــی ترینتینیان و ایزابل
هوپرت ،چنــد چهره جدید هم از جملــه بازیگران فلم
هســتند .از دیگر فلمهــای این اســتودیو میتوان از
«چیزهایی که در راهاند» ساخته میا هانسن الو که یکی از
رقبای دریافت خرس طالی برلین است و «پسر یوسف»
نام برد .میشل یا درستتر میشائیل هان ِکه زاده  ۲۳مارچ
 ۱۹۴۲در مونیخ آلمان ،کارگردانی اتریشــی است .او تا
کنون فلمهایی به زبانهای آلمانی ،فرانسوی و انگلیسی
ساختهاست .فلمهای او اغلب مشکالت جامعه مدرن را به
تصویر میکشد.

شارلیز ترون به
«سریع و خشمگین» میپیوندد

شارلیز ترون به «سریع و خشمگین» میپیوندد
شــارلیز ترون بازیگر «مد مکــس» احتماال در نقش زن
منفی «سریع و خشمگین  »۸جلوی دوربین میرود.
شــارلیز ترون برای بازی در نقــش ضدقهرمان اولین
قسمت از فلم هشتم «سریع و خشمگین» که قرار است
یک تریلوژی باشد ،انتخاب شــده است .یونیورسال در
حال مذاکره با این بازیگر زاده آفریقای جنوبی اســت تا
در قسمت بعدی این مجموعه پرطرفدار که تاکنون عنوان
«سریع  »۸برایش انتخاب شده ،نقشآفرینی کند.
گفته شــده مدیران یونیورسال بسیار تمایل دارند تا این
بازیگر  ۴۰ســاله را به گروه بازیگــران نامدار فلم جدید
«سریع و خشمگین» اضافه کنند.
وین دیزل ،دواین جانســون ،تایریس گیبسن و جیسن
اســتتهام از جمله بازیگرانی هســتند که در نقشهای
قبلیشان در مجموعه «سریع و خشمگین» ،دوباره ظاهر
میشوند .اف .گری گری به عنوان کارگردان این قسمت
انتخاب شــده است .قرار اســت فلم  ۱۷اپریل  ۲۰۱۷در
سینماهای سراسر جهان اکران شود.
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 بازی با کلمات

آالیش ـ ادامه ـ بددماغ ـ پالیدن ـ ترجمه ـ ثبات ـ جداگانه ـ چنگلوک ـ
حکایت ـ خفته ـ درخشنده ـ ذخیره ـ رضوان ـ زردالو ـ ژنده ـ ساده لوح
ـ شدید ـ صنعت ـ ضامن ـ طامع ـ ظریف ـ عفت ـ غنومند ـ فرض ـ قطره
ـ کلیه ـ گلوکز ـ لجاجت ـ منحرف ـ نکته ـ ویرگول ـ هیکل ـ یکرنگی.

بازی بابا اعداد
جواب بازی
 جواب

اعداد

2032

فلم بعدی میشــل هانکه کارگردان «عشق» ،حول محور
یک خانواده بورژوای اروپایی میچرخد.

کلمات زیر را در جدول پیدا کنید و دور آن خط بکشید
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«پایان شاد»
میشل هانکه
در فرانسه
رقم میخورد

نویســنده انگلیســی کتابی با نام «پل جاسوسها» از
سازندگان فلم جدید «استیون اســپیلبرگ» به خاطر
اجازه نگرفتن از او برای انتخاب عنوان این فلم شکایت
کرد .براساس شکایت «ژیل ویتل» نویسنده و خبرنگار
روزنامه تایمز که پیش از ســاخت فلم نامزد اسکار «پل
جاسوسها» ،کتابی غیرداســتانی با همین نام منتشر
کرده بود ،مسئوالن دو کمپانی «دریم ورکس» و «فاکس
قرن بیستم» باید به خاطر اجازه نگرفتن برای استفاده
از نام کتــاب در عنوان فلم در دادگاه عالی لندن حضور
یابند« .ویتل» که بین ســالهای  1991تا  2001خبرنگار
روزنامه تایمز در مسکو بوده و اکنون نویسنده ارشد این
نشریه است ،در ســال  2010میالدی کتاب غیرداستانی
خود را با نام «پل جاســوسها» روانه بازار کرد؛ کتابی
که همانند ســاخته جدید «استیون اســپیلبرگ» به
تبال زندانیان جنگ ســرد بین اتحاد جماهیر شوروی
و آمریــکا میپردازد .در فلم «پل جاســوسها»« ،تام
هنکس» در نقــش وکیلی آمریکایی ایفای نقش میکند
که برای دفاع از یک جاســوس با بازی «مارک رایلنس»
و کمک به ســازمان جاسوسی آمریکا در عملیات نجات
یک پیلوت گمشده استخدام شده است .این نویسنده
انگلیســی پیشتر نیز از کمپانی «دریــم ورکس» که
«اسپیلبرگ» یکی از مالکان آن است به سبب استفاده
بیاجازه از عنوان کتابش شکایت کرده بود ،اما طی یک
توافقنامه قرار شده بود لینک کتاب «پل جاسوسها» در
وبسایتهای عرضه فلم از جمله آمازون قرار داده شود،
که این اتفاق رخ نداده است.

 بازی با اعداد

حروف زیــر را ترکیب
نمــوده و کلماتــی را
بســازید کــه در آنها
الزام ًا حرف وسط جدول
وجود داشته باشد.
 6 کلمه :خوب
 12 کلمه :متوسط
 19 کلمه :عالی

جواب هدف

شکایت یک نویسنده از
فلم جدید «اسپیلبرگ»

ل

آ

ژ

ق

ذ

د

ن

م

و

ن

غ

س

ن

ک

خ

ط

ت

خ

ج

د

ک

م

ی

ا

ک

و

ی

ر

ب

ج

ی

ت

ل

ا

گ

د

ت

ل

ل

ه

خ

د

ا

ر

ی

ض

ن

ه

ه

گ

د

ا

ش

ف

د

ج

ه

ا

ر

ل

ص

ن

ع

ت

د

ی

ت

م

ل

پ

ک

و

ژ

چ

ا

ف

ث

ر

ا

ه

ا

ت

ی

ح

ف

ظ

ذ

گ

ب

د

ز

ل

آ

غ

ف

ف

ر

ر

ض

و

ا

ن

ی

ظ

آ

ق

ح

ع

ض

ی

ح

ث

ت

د

ر

خ

ش

ن

د

ه

پ

ف

آ

ن

ن

چ

ج

ز

ک

و

ل

گ

ژ

آ

ط

ا

م

ع

ل

و

گ

ر

ی

و

بحثانگیزترین آهنگساز
سبک رومانتیسم در
موسیقی آلمان

 ۱۳۳سال پیش در چنین روزی ریشارد واگنر در بایرویت در
جنوب آلمان درگذشت.
مجموعه آثار ریشــارد واگنر ( )Richard Wagnerبیش از
 ۱۰۰اثر موســیقی در زمینههای گوناگون و  ۱۶جلد کتاب در
زمینههای تئوری موسیقی ،ادبیات و سیاست را در بر میگیرد.
به گفته موافقان و مخالفانش ،او موسیقی بیانگر سده نوزدهم
میالدی را به اوج رســاند و کالم و موسیقی را به بهترین وجه
درآمیخت.
اگر تا پیش از او ملودی ،پایه اصلی موسیقی کالسیک به شمار
میآمد ،با او و پــس از او هارمونی نیز از پایههای اصلی بیان
آهنگین به حساب میآید.
واگنر در  ۲۲ماه می  ۱۸۱۳در شــهر الیپزیگ در شرق آلمان
زاده شد.
هنگامی که در  ۱۸ســالگی به مکتب عالی موسیقی الیپزیگ
راه یافت ،هنگامهی شورشها و انقالبهای شهروندان آلمان
علیه فئودالها و نظم پیشــین ،در اوج خود بود .شاید بتوان
شهرت و اعتبار او را مدیون این جنبشها دانست.
تأثیر این جنبشها در آثار و کارهــای واگنر تنها در اوپرای
بلند «حلقه نیبلونگ» که به موضوع افول نظام اشــرافی در
ســده های میانه و غروب و نابودی خدایان پرداخته محدود
نمیشود.
نخستین آثار موســیقیاش که قطعههایی برای پیانو و کم و

میزان

حمل

به راحتي مي توانيد از عهده مســؤوليتهاي خود بر آييد .شــايد
ديگران هم بخواهند كمك كنند ،بنابراين خيلي مغرور نباشيد.

ثور

سیاره ها این روز را روزی بسیار پرتحرک و پرهیجان ساخته اند به
خصوص زمانی که نگرش شما از همه نظر موفق از آب در میآید.
شــما آمادهاید که کارتان را با سروصدای زیاد و شهامت به انجام
برسانید تا اینکه محتاط و آرام پیش روید و این شیوهای است که
مطمئن ًا به نتیجه خواهد رسید.

عقرب

میتوانید نفس راحتی بکشــید؛ زیرا برای یک بار هم که شده این
سیاره طرفدار شماست .اگر به سختی کار کرده اید مطمئن باشید که
نهایت سعی تان را کرده اید و دیگران را خوشحال می کنید.

اگر اخیــرا ً از نظر اجتماعی کمتر درخشــیده اید امروز جذابیت
خاصی پیدا می کنید .یک رابطه صمیمی استحکام بیشتری پیدا
میکند .بیشترین جذابیت را دارید ،بنابراین اگر می خواهید یاری
پیدا نکیند در خانه بمانید تا کسی شما را نبیند.

امروز متوجه میشوید كه پول همه چیز را در زندگی كنترول میكند.
شاید یك رابطه به خصوص یا همكاری نزدیك در حال تغییر باشد.
الزم است كاری را تمام كنید یا سفری را شروع كنید ،اما ستارگان
نشان می دهند كه تجربیات شخصی جدیدی به دست می آوررید.

قوس

جوزا

سرطان

امروز مسؤولیتها را کنار میگذارید و کمی تفریح میکنید .دوستی
شاد و خوشــحال کننده داشتن بهتر از این است که یک آشپزخانه
تمیز داشته باشید .گاهی اوقات خیلی به خودتان سخت می گیرید
و این اص ً
ال خوب نیست.

اسد

اگر كه از پس كارهای روزمره خسته كننده برآیید ،از هر كار دیگری
كه امروز انجام دهید ،احساس شادی و لذت خواهید كرد از توانایی
ذاتی سازمان دهی خود بیشترین استفاده را كرده و لیستی از تمام
كارهایی كه باید انجام دهید تهیه كنید و از كارهایی شــروع كنید
كه مهم تر هســتند .از خواندن كتاب آشــپزی مورد عالقه تان در
آشپزخانه و انتخاب تركیبات غذا لذت خواهید برد.

سنبله

امروز تمایــل دارید اول حرف بزنید بعدا ً فکر کنید و این موضوع به
ضررتان می باشد .حرف هایی را که قول داده اید بیان نکنید ،بازگو
می کنید.

حالت آرام شما ادامه می یابد ،ولی حاال قلب و مغزتان بیشتر با هم
همكاری دارند یكی دو ســال اخیر به نحوی سالهای سختی بوده
اند و شما نیاز دارید كه مدتی توقف كنید و بعضی كارها را به بعد
موكول سازید وگرنه كام َ
ال خود را خسته خواهید كرد.

جدی

اگر با همســرتان در مورد خاصي عدم توافق داريد ،ســياره ها
مسئله شما را حل مي كنند .شما گاه خيلي سرسخت و لجباز مي
شويد مخصوص ًا وقتي اصول اعتقادي شما مورد مخاطره قرار مي
گيرد .ولي در خاتمه اين طور به نظر مي آيد كه شما و همسرتان به
توافق هايي كه به نفع هر دوي شماست ،خواهيد رسيد.

دلو

اگر تصمیم دارید امشب کاری برای سرگرمی خودتان انجام دهید
باید حسابی تالش کنید تا به هدفتان برسید  .نان خوردن خوردن
در خارج منزل با افراد مورد عالقه فکر خوبی اســت و اگر شانس
بیاورید و تبادل افکار داشته باشید شب بی نظیری دارید

حوت

امروز حقیقت ًا ممکن است درک کنید که این همان کسی است که
می خواهید به مقدار بسیار زیاد به او نزدیک شوید .به خاطر داشته
که خوشبختی به دلیری ارتباط دارد بنابراین خیلی کم رو و ترسو
نباشید و احساسات خود را بیان کنید.
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قلعه را در خانه  cc 1حرکت دهید.
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بیش تقلیدهایی از فرانتس شوبرت و بتهوون بودند را در ۱۹
سالگی و زیر سرپرستی نخستین استادش تئودور واینلیش
( )Theodor Weinligنوشت و اجرا کرد.
در آستانه بیست سالگی بود که بازیگری برادرش در تئاتری
در الیپزیگ او را به فکر ساختن اپرا و آفرینش نخستین درام
موسیقاییاش «پریان» انداخت.
در ســال  ۱۸۴۷برای نخســتین بار ،مقالهای درباره رهبری
ارکستر نوشت و ســبکی نو در این زمینه بنا نهاد که در آن
رهبر افزون بر عصای خود ،با حرکات و سکنات چهره ،ارکستر
را هدایت میکند.
 ۳۷ســاله بود کــه در اوت  ۱۸۵۰بحثانگیزترین مقاله خود
«یهودیت در موســیقی» را در «مجله موسیقی نو» منتشر و
بدین ترتیب به اندیشههای آزادیخواهانه خود پشت کرد .او
در این مقاله ادعا کرد که «یهودی تا زمانی سروری میکند که
نیروی تالش و کوشش ما را پول تعیین کند».
آثار واگنــر در زمان نازیها بیش از هر آهنگســاز دیگر از
رسانهها پخش میشــدند اما همانها اپرای «پارسیوال» او را
به علت گرایشهای صلحجویانــه مضمون آن ،ممنوع اعالم
کردند.
ریشــارد واگنر در  ۷۰ســالگی هنگامی که مشغول نوشتن
مقاله «زنانگی در آدمی» بود ،در بایرویت درگذشت اما بحث
و مجادله درباره زندگی و آثار پر شــر و شورش هنوز همانند
زمان خودش ادامه دارد( .دویچه وله)

