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October 25 ,2016

همدست «شکسپیر»
پیدا شد

با نزدیک شدن هالووین وحشت بر هالیوود حاکم شد

جــدول فروش هفتگی ســینمای امریــکا با اعالم
صدرنشــینی فلمی از ژانر وحشــت و بازگشت «تام
کروز» با فلم «جک ریچر» منتشر شد.
عالوه بر این دو فلم ،فلم های «منشــا شــر» از ژانر
وحشت و «نگه داشتن جونز» به جدول فروش سینمای
هالیوود اضافه شدند.
از دیگر نکات برجســته جدول فــروش این هفته از
ســینمای هالیوود می توان به ســقوط  6پله ای فلم
کمدی اکشــن «کوین هارت» بــا نام«حاال که چی؟»
اشاره نمود.
فلم های «ســالی»« ،هفت دالو»« ،لیسه»« ،تولد یک
ملت» این هفته جدول فروش سینمای هالیوود را ترک
کردند.
رتبه بندی جدول فروش سینمای هالیوود در روزهای
پایانی ماه اکتبر به شرح زیر منتشر گردیده است.
بوو  -ساخته شده از هالووین
با نزدیک شــدن به هالووین موج تــازه ای فلم های
ترسناک به سینمای هالیوود وارد شده اند و فلم «بوو
 ساخته شده از هالووین» نام فلمی است که برخالفانتظار ها توانست تام کروز را پشت سر گذاشته و در
هفته اول اکران در صدر جدول فروش بایستد.
این فلم از ژانر کمدی وحشت را تیلر پری نویسندگی
و کارگردانی کرده و خودش هم در نقش اول آن ظاهر
شده است.
«بوو» داســتان زنی اســت که به مقابله با موجودات
ماوراء طبیعی همچون روح ها ،زامبی ها و آدم خوارها
می پردازد و در زمانی خاص به حمایت از چند نوجوان
می پردازد.
این فلم در هفته اول از اکران خود به فروشــی معادل
 27.6میلیون دالر دست پیدا کرده و دو فلم تازه اکران
«جک ریچر»و «منشا شر» را پشت سر نهاده است.
جک ریچر  -هرگز باز نگرد
تام کروز که در جدیدتریــن فلم جک ریچر با عنوان
«هرگز باز نگرد» حضوری درخشــان داشته نتوانست
هفته اول اکران را با صدرنشــینی به پایان ببرد و با
اکران فلم «بوو» رتبه اول را به این فلم سپرد.

تام کروز  54ســاله در این فلــم در نقش نقش جک
ریچر که مامور زبده ارتش ایاالت متحده آمریکا است
را بازی می کند .داســتان این فلم از هجدهمین رمان
پرفروش جک ریچر اقتباس شده است.
جک ریچر در اولین هفتــه از اکران خود در امریکای
شمالی توانست  23میلیون دالر بفروشد و در جایگاه
دوم جدول فروش هفتگی قرار گیرد.
تام کروز ستاره این فلم در حال حاضر بازی در دو فلم
«مومیایی  »5و «ماموریت غیر ممکن  »7را تجربه می
کند.
لوح احضار :منشاء شر
فلم سوم جدول فروش هفتگی سینمای هالیوود را باز
هم فلمی از ژانر وحشت در اختیار دارد با این تفاوت
که این فلم نسبت به فلم رتبه نخست در ژانر وحشت
و دلهره آور قرار گرفته است.
«منشا شر» فلم فراطبیعی ترســناک به کارگردانی
مایک فلناگان و نویســندگی فالناگان و جف هاوارد
اســت که دنبالهای بر فلم «منشا شر »1در سال 2014
به شمار میرود.
از بازیگران این فلم میتوان به هنری توماس ،آنالیس
باسو ،الیزابت ریســر ،داگ جونز ،لولو ویلسون و سم
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 بازی با اعداد

جواب سودوکو شماره

2212

ثمن ـ ثامن ـ ثمر ـ ثمره ـ
ثمرات ـ منت ـ اتم ـ تام ـ
مهر ـ ماهر ـ هرم ـ امن ـ
نام ـ متــن ـ منار ـ رمه ـ
هما ـ اهــم ـ رمان ـ امر ـ
مــار ـ متر ـ امت ـ نمره ـ
نمرات ـ نامه ـ نم ـ مهارت.

 بازی با کلمات
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حمل

ثور

بعضي خانمهای متولد اين ماه در زمينــه مديرت ،موفقيت و کار و
کسب بسيار توانا و خوش شانس هســتند ولي معموالً قدرشان را
کمتر ميدانند .حضــور بعضي پدر و مادرهای عاقل و دور انديش در
جمع متولدين اين ماه ســبب شده خيلي از اختالفات و جداييها در
نطقه اول متوقف شده و بايد قدر اين انسانها را بدانند.

جوزا

آيا اص ً
ال امکان دارد که دوســت داشــتنيتر از موقعيتي باشيد که
اکنون هســتيد؟! امروز از نظر همه زيبا و با عظمت جلوه ميکنيد و
از اين بابت به خود ميباليد.
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الزم نیست در ســکوت رنج بکشید .اکنون حق دارید از خودتان
دفاع کنید و از فرصتهای پیش آمده بهترین اســتفاده را ببرید.
هر استعداد و توانایی که از بدو تولد داشتهاید ،میتواند وسیلهای
باشد برای لذت بردن از زندگی ،در چند روز آینده فرصتی دارید
تا به طور کامل از آنها بهره ببرید.

عقرب

سعی کنید از آینده ترسی نداشته باشید .زیرا زمانی که از چیزی
بترســید دیگر نمی توانید به جلو گام بردارید .انرژی تان و وقت
تان را صرف کارهای غیر ممکن نکنید .به کارهای ممکن و عملی
فکر کنید.

قوس

یک کمک مالی از راه میرســد که شــما به آن احتیاج داشتید.
دوستی میرسد که مدتها بود انتظارش را میکشیدید .امیداست
که با ورود به مرحلهی جدید دوران خوب و شکوفایی را در زندگی
تجربه کنید.

جدی

حفظ خونسردی چندان ساده نخواهد بود و زمانی که یک نفر از حد
خود تجاوز کرده و در اتهامات عجیب و غریب خود زیاده روی نموده
شــما نمیدانید به او بگویید که از این گفتهها دست بردارد یا اینکه
کام ً
ال سکوت اختیار کنید؟

امروز روز پر از جنب و جوش میباشــد .این قسمت از چارت شما
به جنبه های کاری مربوط میشود .بعضی از پروژه های شما اکنون
در حال اتمام اســت .ممکن است ناراحتیهایی کوچک پیش آید
اما شــما نباید به خاطر مسایل کم ارزش ،لحظههای خودتان را با
ناراحت بگذرانید.

امروز ستارگان شما کمک میکنند که کلماتی را به زبان بیاورید که
بسیار به درد شــما خواهد خورد و تأثیر گذار است .در جایی باید
صحبتی داشته باشــیه که تأثیرات بسیار مهم و خوبی بر مخاطبین
خواهید داشت ولی این بدان معنا نیســت که خودتان نباشید .در
حقیقت هر چه بیشتر احساس شادی کنید ،بیشتر موثر خواهید بود.

دلو

اسد

سنبله

احساسات شما ممکن است بعضی ها را آزار دهند و اما از نظر همسر
و خانواده بسیار به جا و دوســت داشتنی هستید .هر کاری ممکن
اســت مورد پســند بعضیها و نارضایتی دیگران قرار گیرد این امر
بسیار برای امروز شما طبیعی است.

آن هاتاوی میگوید که از بردن جایزه اســکار بهترین بازیگر
نقش مکمل زن ســال  ،۲۰۱۳برای بــازی در فلم «بینوایان»
خوشحال نیســت .آن هاتاوی در یک مصاحبه تایید کرد که
هنگام دریافت جایزه اسکار هم در صحنه اصال احساس راحتی
نمیکرده اســت .این بازیگر در این رابطه گفت :باید روبهروی
جمعیت میایستادم و چیزی را نمایش میدادم که حس واقعی
من نبود .واضح است که با بردن اسکار باید خوشحال باشید.

2447

میزان

بهتر است زمان زيادی را فقط به خودتان اختصاص دهيد ،ميتوانيد
مرخصي کاری بگيريد و به استراحت بپردازيد .حاال با پول خود چه
ميخواهيد بکنيد؟

بازیگری که از اسکار
گرفتن خود خجالت
میکشد

رابح ـ ژک ـ ساتر ـ شک ـ آبخیز ـ ابتداع ـ بابو ـ پابپا ـ تابنده ـ ثقلین ـ جام
جم ـ چاپلوس ـ حاج ـ خاتون ـ دادا ـ صاعد ـ ضاحک ـ طاعم ـ ظالل ـ عترت
ـ غبطه ـ فاخته ـ گاه ـ الت ـ مات ـ نیابت ـ وعده گاه ـ هاتف ـ یخه ـ قاب ـ
کابوس.
اما من این حس را نداشــتم .هاتاوی در ادامه افزود :احساس
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نمایشنامهنویسان همکاری داشته است.
قســمتهای اول ،دوم و ســوم «هنری ششم» ،یکی از
ش
نمونههای دســت داشتن دیگر نویســندگان در نگار 
آثار ماندگار «شکسپیر» است .نظریه همکاری «مارلو» با
نویسنده «مکبث» و «هملت» ،از قرن هجدهم مطرح شده
و این تحقیق اولین پژوهش رسمی در این زمینه است که
نتیجه آن به قطعیت به چاپ رسیده است.
محققانی از پنج کشور مختلف از جمله آمریکا و انگلیس
در این پروژه همکاری داشتند .پیش از این تصور میشد
«شکســپیر» خود به تنهایی همه نمایشــنامههایش را
نوشته اما نشانهها حاکی از ردپای هشت نویسنده دیگر
در آثار او بود.
اولینبار در ســال  ۱۹۸۶اعالم شــد که  ۳۹نمایشنامه
«شکســپیر » با کمک افراد دیگر به نگارش درآمده اما
در ســال جاری میالدی مشخص شــد ۴۴ ،نمایشنامه
یعنی حدود دوپنجم آثار این نویسنده بزرگ ،به صورت
مشترک نوشته شدهاند.
آنچه در تاریخ آمده ،نمایانگر رقابت کاری «شکســپیر»
و «مارلو» اســت اما به نظر میرسد رقبا هم گاهی با هم
همکاری میکنند« .توماس کید» یکی دیگر از همعصران
«شکسپیر» اســت که گمان میرود در نگارش برخی از
نمایشنامهها ،او را همراهی کرده است.
«ویلیام شکســپیر» متولد ســال  ۱۵۶۴بود .اولین آثار
منسوب به او از سال  ۱۵۹۲به دست آمدهاند« .شکسپیر»
در طــول عمر خود  ۳۸نمایشــنامه در ژانرهای کمدی،
تراژدی ،تاریخــی و ...به نــگارش درآورد که از جمله
مهمترین آنها میتوان بــه »مکبث»« ،هملت»« ،رویای
نیمهشب تابســتان»« ،هنری پنجم»« ،طوفان»« ،شب
دوازدهم» و «اتللو» اشاره کرد

جشــنوارههای بینالمللی فلم «کمراایمج» لهستان ویژه هنر
فلمبرداری 13 ،فلم نامزد سال  2016را معرفی کرد.
به نقــل از هالیوود ریپورتر ،بیســتوچهارمین جشــنواره
بینالمللی فلم «کمراایمج» مهمترین رویداد ســینمای جهان
در عرصه فلمبرداری  13فلم نامــزد این دوره را معرفی کرد
که فلم «پستصویر» از «آندره وایدا» و «ستیغ ارهای» ساخته
«مل گیبسون» از مهمترین نامزدهای کسب جایزه «قورباغه
طالیی» بهترین فیملبرداری سال هستند.
برگزارکنندگان این جشــنواره تاکید کردند که این رویداد
ســینمایی بر فلمهای بلندی تمرکز میکند که در آنها تصویر
نقش قابل مالحظهای در روایت داســتان ایفا میکند و ارزش
بصری این فلمها نتیجــه همکاری میان کارگردان و فلمبردار
اســت .فلم «پستصویر» ســاخته کارگردان بــزرگ و تازه
درگذشته سینمای پولند با فلمبرداری «پاول ادلمن»« ،ستیغ
ارهای» به کارگردانی «مل گیبسون» و با فلمبرداری «سیمون
دوگان»« ،ورود» ســاخته «دنیس ویلنــوو» با تصویربرداری
«بردفورد یانگ»« ،یادآوری» به کارگردانی «آتون اگویان» با
تصویربرداری «پل ساروسی»« ،اسنودن» ساخته جدید «الیور
استون» با فلمبرداری «آنتونی دادمنتل» مهمترین نامزدهای
بهترین فلمرداری سال  2016هستند.
دیگر نامزدهای امسال جشــنواره فلم «کمراایمج» لهستان
شامل «خون و شــکوه» (کارگردان :شین السه؛ تصویربردار:
آدام بنتال)« ،شیر» (کارگردان :گارث دیویس؛ گرگ فریزر»،
«مری کــوری» (کارگــردان :مری نوئل؛ فلمبردار :میشــل
انگالرت)« ،یــک هیوال تماس میگیــرد» (کارگردان:خوان
آنتونیو بایونا؛ فلمبردار :اســکار فارا)؛ «نور ماه» (کارگردان:
بری جنکینز ؛ فلمبردار :جیمز الکســتون)« ،حیوان تاریک»
(کارگردان :فیلیــپ گوئرو؛ فلمبردار :فرناندو الکت)« ،زندگی
گذشته» (فلمبردار :آوی ن ِشر؛ فلمبردار :میشل آبراموویچ) و
«تنا» به کارگردانی مشترک «مارتین باتلر» و «بنتلی دین» و
با تصویربرداری «بنتلی دین» میشود.
سال گذشته «اد الچمن» برای فلمبرداری فلم «کارول» جایزه
اول جشنواره «کمراایمج» را از آن خود کرد.
بیستوچهارمین جشنواره بینالمللی فلم «کمراایمج» پولند
از تاریخ  12تا  19نوامبر برگزار میشود.

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
 27 کلمه :عالی

جواب هدف

اندرسون اشاره کرد و هیچکدام از بازیگران فلم قبلی
در این قسمت حضور ندارند.
این فلم در هفته اول از اکران خود به فروشی معادل
 14.1میلیون دالر رسیده است.
حسابدار
حسابدار محصول ســال  2016کمپانی برادران وارنر
هفته دوم فروش خــود را با مبلغی معادل  14میلیون
دالر پشت سر نهاد تا با اختالفی اندک نسبت به منشا
شر در جایگاه چهارم بایستد.
این فلم به کارگردانی گوین اکونر بر اســاس فلمنامه
بیل دوبوک ســاخته شده و داستان دانشمند ریاضی
است که در شغل حسابدار به پولشویی های باندهای
تبهکاری می پردازد و با اطالع خزانه داری و پولیس
زندگی اش وارد چالش می شود.
بن افلک ،آنا کندریک ،جی .کی .سیمونز ،جان برنثال،
جفری تامبور و جان الیتگو در این فلم به ایفای نقش
می پردازند.
«دختری در قطار»
این فلم در ســومین هفته از اکران خود باز هم افت
در فــروش را تجربه کرد و بــا  7.3میلیون دالر و با
این وجود همچنــان در جایگاه پنجم جدول فروش
ایستاد.
دختری در قطار اقتباس ســینمایی رمانی پرفروش،
داستان زنی اســت که از پنجره قطار چیزی هولناک
مــی بیند .ریچل با بازی «امیلــی بالنت» ،که پس از
جدایی از همسرش به الکل معتاد شده است بصورت
پنهانی زوجی را تعقیب می کند که به نظر می رســد
زندگی کامل و خوشبختی دارند .با ناپدید شدن این
زن ،داستان وارد پیچیدگی می شود.
ارین کرســیدا نگارش فلمنامه این اثــر را بر عهده
داشته و تیت تیلور آن را کارگردانی کرده است.
امیلی بلونت ،هلی بنت ،ربکا فرگوسن در این فلم که
در ژانر التهاب آور و جنایی قرار دارد بازی کرده اند.
فلم هــای «خانه خانم پرگین و بچــه های عجیب و
غریب» با  6میلیون دالر« ،نگه داشــتن جونز» با 5.6
میلیون دالر« ،کوین هارت» با  4.1میلیون دالر« ،لک
لک ها» با  3.6میلیون دالر و «تولد یک ملت» با 2.7
میلیون دالر در رتبه های ششم تا دهم جدول فروش
سینمای هالیوود قرار گرفته اند.

محققان اعالم کردند که «کریستوفر مارلو» فردی بوده که
در نگارش برخی از نمایشنامههای «ویلیام شکسیپر» ،او
را یاری کرده است.
«گاردین» نوشــت :گروهی  ۲۳نفره از محققان و اساتید
دانشگاه ،پس از بررســیهای طوالنیمدت مدعی شدند
بخشهایی از نمایشــنامه «هنری ششــم» با همکاری
«ویلیام شکســپیر» و «کریســتوفر مارلو» به نگارش
درآمده است.
پیــش از این برخی تصــور میکردنــد «مارلو» همان
«شکسپیر» اســت اما این پژوهشگران چنین فرضیهای
را بــه طور کامــل رد کردهانــد .این گــروه  ۲۳نفره
پس از بررســیهای خــود به این نتیجه رســیدند که
«شکســپیر» بیش از آنچه تاکنون تصور میشد ،با دیگر

نامزدهای بهترین
فلمبرداری سال 2016
معرفی شدند

به پيشــروی ادامه دهيد و پذيرای تغيير و تحوالت آينده باشيد.
پس هر آنچه را در دل داريد به زبان آوريد و از ادا و اصول در برابر
خانواده جدا ً خودداری کنيد .تغيير و تحولي ناگهاني در شما ايجاد
خواهد شد که الزم است در آن صورت با دقت به ندای دلتان گوش
فرا دهيد.

حوت

عشق نقش بسيار مهمي برای امروز شما بازی خواهد نمود .حتي
اگر جزو مجردين ماجراجو نيز باشــيد ،احساس خواهيد نمود که
احتياج به يک رابطه ثابت و همنشين احساسي واقعي داريد.
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شاه را در خانه  C 3حرکت دهید.
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خوبی نداشتم که برای نمایش دردی که هنوز بخشی از تجربه
انسانیت است جایزه میگیرم در حالی که لباسی به تن دارم
که اکثر آدمها در کل زندگیشان رنگ آن را هم نمیبینند.
بازیگر «کوهستان بروکبک» ادامه داد :سعی میکردم وانمود
کنم خوشحالم و بارها مجبور بودم آن حس را فراخوانی کنم.
این واقعیت و آنچیزی اســت که روی داد .خیلی حس بدی
است .آنچه از آن میآموزید این است که تنها حس میکنید
که از شرم خواهید مرد اما واقعا نمیمیرید.
وی به پرسشی درباره «مردانگی مسموم» که به نظر میرسد
پس از واکنش منفی به بازسازی «شکارچیان روح» با بازیگران
زن روبهافزایش اس ،پاسخ داد :خوشحالم که برای این کار واژه
مســموم را به کار بردید زیرا خیلی مهم است که این موضوع
با انرژی مردانه تفاوت بســیار دارد .هاتاوی در پایان گفت :از
سرزنش شــدن بازیگران زن فلم «شکارچیان روح» ناراحت
است چرا که تصمیم این کار را یک مرد گرفته و در نتیجه اگر
کسی باید شماتت شود فرد تصمیمگیرنده است.

شصتوهشتمين نمایشگاه
کتاب فرانکفورت
پایان یافت

شصتوهشتمين نمايشــگاه جهانی كتاب روز يكشنبه ۲۳
اكتبر  ۲۰۱۶در فرانكفــورت پايان يافت .حدود  ۲۷۷هزار نفر
از بيــش از  ۷۰۰۰غرفهای دیدار کردند كه  ۱۱۰كشــور جهان
تازههای خود را در آنها عرضه کرده بودند.
نمايشــگاه جهانی كتاب روز يكشــنبه  ۲۳اكتبر  ۲۰۱۶در
فرانكفورت پايان يافت .ســخنگوی نمايشگاه خانم بونه در
پاسخ به پرسشی درباره تازههای امسال نمايشگاه گفت« :ما
برای نخستين بار در يك تاالر ويژه به مساحت  ۲۰۰۰متر مربع
«تاالر هنرها» را برپا كرديم.
 ۱۵۰ســخنران در طــول  ۵روز برگزاری نمايشــگاه در اين
تاالر درباره آينده نشــر ديجيتال بحث و تبادل نظر كردند.
ما كوشــيديم پيام تالش برای آزادی بيان را از نمايشگاه به
سراسر جهان مخابره كنيم».
امسال مهمان افتخاری نمايشــگاه برای نخستين بار نه يك
كشــور بلكه يك زبان يعنی زبان فالندری بود كه در هالند و
بلجیم رسميت دارد .منطقه فالندر كه زادگاه اين زبان است در
تاالر ويژه ميهمان افتخاری نمايشگاه ،كنارههای دريای شمال
را توســط رنگآميزي ،ويدئوهای منظرههای ساحلی و زمين
سنگی ،شبيهسازی كرده بود .فضایی که با نورپردازی به رنگ
آبی در آمده بود و دیوارهای پالستیکی که نشانگر فضای مه
آلود دریای شمال بودند .اگر در اين فضاسازی از بو و صدا هم
بهره گرفته میشــد ،ديداركننده به راستی خود را در ساحل
دريای شمال حس میكرد( .دویچه وله)

