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دولــت پولند تابلوی «بانویی با قاقــم» داوینچی را به
عنوانی بخشــی از یک مجموعه هنــری به ارزش ۱۰۰
میلیون یورو ( ۱۰۴میلیــون و  ۶۰۰هزار دالر) خریداری
کرد.
«بلومبرگ» نوشــت :نقاشــی «بانویی با قاقم» که از
ن شــاهکارهای هنری «لئونادرو داوینچی»
معروفتری 
هنرمند بزرگ ایتالیایی است ،در یک حراجی به قیمت
بسیار پایینتر از ارزش واقعیاش به دولت کشور پولند
فروخته شد.
در این حراجی آثار هنری ارزشمندی عرضه شدند که
در واقــع بیش از دو میلیون دالــر میارزند .تابلویی از
ی حراجشده بود که
«رامبراند ون ریجن» ،دیگر نقاشــ 
ارزش آن  ۳۷میلیون و  ۹۰۰هزار دالر تخمین زده شده
است.
خالــق «لبخند ژکوند» تابلوی «بانویــی با قاقم» را در
ســال  ۱۴۹۰خلق کرد .در حال حاضر تنها  ۱۴نقاشی از
«داوینچی» در دنیا وجود دارد و گفته میشــود کیفیت
این تابلو که حاال از آن پولندیهاســت  ،از «مونالیزا»

حراج زیرقیمت شاهکار داوینچی

يکمحصولتازهوپولسازدرعصر
طالييکارتونهادرهاليوود
کارتون های جاپانی حداقل  ۴دهه است که با محصوالت
آمریکایی و سایر کشورها در این زمینه رقابت می کنند
و آنجا که بحث های فلســفی و جهان نگری هم به میان
می آید ،با امثال هایائو میازاکی به وضوح بر نسخه های
آمریکایی که فقط سرگرمی صرف را جستجو می کنند،
چربش می یابند.
در عصری که باید آن را به درستی دوره طالیی هالیوود
در زمینه کارتون ســازی دانست و شروع آن به حدود
 ۳۰ســال پیش برمی گردد ،به تازگی انیمیشن جدید
دیگری به نام «کوبو و دو رشــته» هم به نمایش درآمده
که هر چند بهترین فلم از این نوع نیســت اما خط سیر
کلی آثار هالیوود را استمرار بخشیده و با مبنا قرار دادن
جاپان و فرهنگ آن و انتخاب یک قهرمان از درون چنان
جامعه ای شاید به طور غیرمستقیم خیال درس دادن به
انیمیشن های جاپانی و سازندگان آن را هم داشته باشد.
چهارمین انیمیشن بلند ســاخته کمپانی الیکا ،کاری
مبتنی بر سیســتم موسوم به اســتاپ موشن است که

تماشاگران را با رنگ های شاد و بسیط خود به وجد می
آورد و یک فانتزی چشــمگیر است که نوع استفاده از
جلوه های بصری در آن هنرمندانه بوده است.
این فلم که «کوبو و دو رشته» نام دارد و در ۹۰روز اخیر
در جمــع پرفروش ترین فلم های آمریکای شــمالی و
جنوبی و اروپای غربی قرار داشته ،بهترین اثر سینمایی
ممکن از ســوی الیکا پس از ارائه فلم های «کورالین»،
«پارانورمن» »Box Trolls« ،به حساب می آید .شاید
مشــکل اختصاصی و جالب الیکا که مقر اصلی آن در
ایالت اوره گون آمریکا است ،این باشد که سه فلم فوق
را طوری خوب ســاخته که توقعات را در ارتباط با فلم
فعلی اش نیز به شکل دور از انصافی باال برده است .این
توقع هم در زمینه خلق فضایی دوستانه با کاراکترهایی
گرم اســت و هم ایجاد شرایط و فضایی سرشار از نشانه
های تکنولوژیک و پیشــرفت های فنــی ،به گونه ای
که به فراخور اعتبار این اســتودیو و شهرت و کیفیت
محصوالتش باشد.

بازیگر نقش «نیل آرمسترانگ» معرفی شد

«رایان گاســلینگ» نقش «نیل آرمسترانگ» را در فلم
سینمایی «اولین انسان» بازی میکند.
«ماشابل» نوشــت« :رایان گاسلینگ» بازیگر هالیوودی
که اخیرا برای بازی در «الاللند» بسیار مورد توجه قرار
گرفته ،قرار است در پروژه جدید کارگردان همین فلم،
نقش «نیل آرمسترانگ» فضانورد معروف را بازی کند.
این فلم ســینمایی درباره اولین ســفر بشر به کره ماه
ساخته میشود« .نیل آرمسترانگ» فضانورد آمریکایی

و اولین انسانی بود که بر سطح کره ماه قدم گذاشت.
«دامین چــزل» که اخیــرا «الالند» را با درخشــش
«گاسلینگ» و «اما استون» راهی سینماها کرده و جایزه
بهترین فلم انتخاب منتقدین آمریــکا را با این فلم به
دست آورده« ،اولین انسان» را کارگردانی میکند.
این فلم براساس کتاب زندگینامهای «جیمز هانسن» با
عنوان «اولین انســان :زندگی نیل ای .آرمستارنگ» از
سوی کمپانی «یونیورسال» ساخته میشود.
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دولت ـ دول ـ دل ـ دعوا
ـ دعوت ـ دو ـ دوا ـ عدل
ـ عادل ـ عدالت ـ عدول ـ
دعا ـ شدت ـ شاد ـ داش ـ
دوش ـ عادت ـ عدو.

مدت زمان زیادی از دورانی که نیکالس کیج (Nicolas
 )Cageبرندهی جایزهی اســکار شد و یکی از بهترین
بازیگران هالیوود محسوب میشد گذشته است.
باید اعتراف کرد کــه تمامی کارهای جدید کیج ضعیف
هســتند ،ولی حداقــل میدانیم که حاال بیشــتر در
انتخابهای خــود تامل میکند .با این وجود این بازیگر
طرفداران زیادی دارد و بدون خســتگی در حال ایفای
نقش در فلمهای تفاوت است.
کیج  ۵۲ســاله ،در طول ســال  ۲۰۱۶در پنج فلم بازی
ِ
کرده و برای ســال آینده نیز چندیــن فلم برای اکران
خواهد داشت .فلم زندگینامهی اسنودن ()Snowden
به کارگردانــی الیور اســتون ( ،)Oliver Stoneفلم
کمــدی  Army Of Oneو USS Indianapolis:
« Men Of Courageکشــتی ایاالت متحده آمریکا
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ثور

درست نیست که بگویم همیشــه در ناز و نعمت بوده اید ،اما امروز
ســتارگان هماهنگی خاصــی دارند و بهترین فرصــت برای روابط
احساس شما ایجاد میکنند .اما بیش از این که جشن بگیرید در مورد
تجربههایی که در چند ماه اخیر به دست آورده اید خوب فکر کنید.

جوزا

اگر به زمانی الزم دارید تا خودتان را به كارهای خالقانه ،ورزش ،هنر و
كودكان سرگرم كنید ،اكنون بهترین زمان است .اگر از كسی خوشتان
می آید اكنون می توانید این احساس را بیان كنید.

سرطان

ممکن است قلب شما داستانی تعریف کند اما سر شما حساب دیگری
انجام دهد .یک عشــق جدید ممکن است فریفتن آینده نگری شما
باشــد اما باید بیاموزید که اگر فقط چیزی را که میخواهید ببینید
یک دستور العمل برای مصیبت است.

اسد

در رابطه با مسایل شغلی باید مطمئن شوید که از حقایق مهم یک پروژه
به خصوص با خبر هستید .بیارادگی یک همکار یا یک کارمند باعث ایجاد
نگرانی می شود .انتظار دارید همسرتان به شما وفادار باشد و اکنون باید
بدانید که زندگیتان وارد مرحله جدیدی از استقامت و امنیت میشود.

بهتر است امروز همه توقعات باالی شــما را برآورده كنند ،در غیر این
صورت زبان تلخ شما حساب آنها را می رسد .سعی كنید زیاد تند صحبت
نكنید در غیر این صورت این شما هستید كه باید از آنها عذرخواهی كنید
و شما هم این كار را دوست ندارید.

به محض اینکه به اتمام برسد به شما اعالم خواهم کرد».
قطعا خانم نویسنده در سال  ۲۰۱۶کارهای بسیاری انجام
داده است .با انتشار «کودک نفرینشده» و نمایشنامه این
کتاب و همچنین نگارش فلمنامه «جانوران شگفتانگیز
و زیستگاه آنان» ســال پرباری را پشت سر گذاشت .اما
از سال  ۲۰۱۵تاکنون رمان جدیدی منتشر نکرده است.
طرفداران از او سؤالهای بســیاری پرسیدند ،اما او در
پاســخ فقط اعالم کرد که داســتان جدید وی ربطی به
مجموعه «جانوران شگفتانگیز» نخواهد داشت و درباره
قهرمان این داستان نخواهد بود .خبرها حاکی از آن است
کــه کتاب جدید وی درباره «هری پاتــر» خواهد بود .با
وجود اینکه رولینگ در سال  ۲۰۰۷اعالم کرد «هری پاتر
و یادگاران مرگ» آخرین داستان از این مجموعه خواهد
بود ،اما مثل اینکه خانم نویسنده قصد ندارد داستانهای
این پسرک جادوگر را رها کند.

نویسنده مجموعه «هری پاتر» در حساب کاربری توئیتر
خود به طرفداران خود اعالم کرد در حال کار کردن روی
دو داستان جدید اســت .جی .کی .رولینگ به هواداران
خود هدیه کریسمســی جدید اهدا و در شبکه اجتماعی
خود اعالم کرد در حال حاضر مشــغول کار کردن روی
دو داستان جدید اســت .طرفداران از او پرسیده بودند
که منتظر کتاب جدیدی از وی باشند یا خیر و نویسنده
مجموعه «هری پاتر» اعالم کرد« :مشغول نوشتن داستانی
جدید هستم ».این خبر خوش هواداران مجموعه «هری
پاتر» را بسیار خوشحال کرد .البته او جزئیاتی درباره کتاب
جدید خود فاش نکرد اما اعالم کرد یکی از این کتابها با
نام خود وی منتشر خواهد شد و دیگری مجموعهای دیگر
درباره کاراگاه روبرت گالبریث خواهد بود .وی در این باره
در صفحه توئیتر خود نوشت« :مشغول انجام هر دو کتاب
هستم اما نمیدانم کدام یک اول به اتمام خواهد رسید.
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میزان

امروز اتفاقاتی میافتد كه بخشی از خاطرات دوران كودكیتان زنده
میشود و شــما برای یادآوری خاطرات گذشته آمادگی كامل دارید.
اكنون مرتبط ساختن احساســات زمان حال با گذشته كار خوب و
درستی است ،اما باید مطمئن شوید خاطراتی كه شما به یاد میآورید،
واقع ًا اتفاق افتاده باشند!

عقرب

خودتان را به دردسر انداختهاید .باید از کسی کمک بگیرید .البته
اگر نمی خواهید خودتان را بیشتر به دردسر بیاندازید .میتوانید با
همسر یا دوست تان در مورد حل این مشکل صحبت کنید.

قوس

ستارهها امروز شما را به مسیر غیر قابل پیش بینی رهنمون میشوند
و ذهن شما را به سوی سیری غیر عادی میبرند .هر چه بیشتر افراد
به شما تكیه میكنند بیشتر از مطالبی كه به ایشان میگویید آزرده
خاطر می شوند و مانع انجام اقدامات خاصی از سوی شما می شوند.
باید تصمیم بگیرید كه از خواسته دلتان پیروی كنید و یا آرامش را
در پیش بگیرید

جدی

تا آنجایی که میتوانید سعی کنید ولی این تقریب ًا غیرممکن است که
از شر افکارتان خالص شوید .افکارتان متوجه تمام زمینهها هست و
به محض این که یکی را دنبال کنید به دنبالش ناخودآگاه به سمت
دیگر افکار کشیده ،میشوید.

دلو

افراد زیادی امروز رفتارشان متغیر و عجیب است .باید با این افراد
کنار بیایید.اگرشما رئیس آنها هستید زیاد سخت گیری نکنید زیرا
باالخره یک روز هم شما به آن ها نیاز دارید.

حوت

وقتی حیوانات
مسابقه خوانندگی
برگزار میکنند

درست همانند سال گذشته در روزهای جشن سال نو میالدی
ی چون و چرای گیشه
باز هم «جنگ ســتارگان» حکمران ب 
سینمای آمریکا است.
در تعطیالت پایــان هفتهای که به دلیل مصادف شــدن با
کریســمس طوالنیتر شــده بود ،محصول تــازه دیزنی و
لوکاسفلم با عنوان «روگ وان :داستانی از جنگ ستارگان»
در دومین هفته اکران نیز قدرتمندانه جایگاه خود را در صدر
جدول پرفروشترین فلمهای سینمای آمریکا حفظ کرد.
این فلم در چهار روز جمعه ،شــنبه ،یکشــنبه و دوشنبه به
فروشی برابر با  ۹۶میلیون و  ۱۰۰هزار دالر دست یافت و خیلی
زود فروش جهانی خود را به نیم میلیارد دالر رساند .بیش از
 ۳۰۰میلیون دالر از این فروش در گیشه سینمای آمریکا روی
داده است.
ســال گذشــته در همین هنگام فلم «جنگ ستارگان :نیرو
برمیخیزد» در حال اکران بود که در گیشــه سینمای آمریکا
فروش خارقالعادهای داشــت و در نهایت عنوان سومین فلم
پرفروش تاریخ ســینما را نیز از آن خود کرد .به همین دلیل
پیشبینی میشــود که فروش کلی سینمای آمریکا نسبت به
زمان مشابه در سال گذشته نزدیک به  ۲۰کمتر شود.
هفته گذشته یک انیمیشــن تازه هم در آمریکا اکران شد و
در ادامه فروش موفق انیمیشــنها در سال  ۲۰۱۶رتبه دوم
پرفروشترینهای سینمای آمریکا را از آن خود کرد« .آواز»
( )Singمحصول یونیورســال و الومینیشــن در تعطیالت
کریســمس به سینما ارائه شد و فروش آن در تعطیالت پایان
هفته به  ۵۶میلیون و  ۱۰۰هزار دالر رسید .این فلم در مجموع
شش روز نخست اکران  ۷۶میلیون و  ۷۰۰هزار دالر فروخت.
در «آواز» یک کوآال به نام باستر مون برای بازگرداندن شکوه
سابق تماشاخانهاش بزرگترین رقابت خوانندگی را در دنیای
حیوانات برگزار میکند .این انیمشــین با صداپیشگی متیو
مککانهی ،ریس ویترسپون ،ســت مکفارلین و اسکارلت
جوهانسون با صرف  ۷۵میلیون دالر ساخته شده است.

هدیه کریسمس برای طرفداران هری پاتر

آمنه ـ احضاریه ـ برافتادن ـ پروتکل ـ تشخیص ـ ثبات ـ جواله ـ چرنده
ـ حاجت ـ خدمه ـ درنده ـ ذکاوت ـ رهبانیت ـ زحل ـ ژرف ـ سیاســت
ـ شــوربا ـ ضجر ـ طواف ـ ظلم ـ عادل ـ غرور ـ فرج ـ قاصد ـ کماندو ـ
گلوله ـ المذهب ـ ملک ـ نواسه ـ واقعه ـ هیبت ـ یکبارگی.
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امروز هر زمانی که می خواهید پولی را تحویل دهید مراقب باشید زیرا
همه به آن اندازه که چهره مظلوم دارند صادق نیســتند .مراقب خرد
کردن پولتان باشید و همچنین کسانی هستند که سعی دارند سرتان
کاله بگذارند .اگر به سرمایه گذاری مالی فکر می کنید حتم ًا نکتههای
زیر و کوچــک را در نظر بگیرید و برگههایی را امضاء میکنید به دقت
بخوانید.

ایندیاناپولیس :مردان شجاع» ،فلم دارم جنگی در مورد
غرق شدن یکی از مشهورترین زیردریاییهای آمریکا،
سه تا از آثار نیکالس کیج در سال  ۲۰۱۶هستند.
بر اساس گزارش نیویورک پست ( )New York Postبه
نیکالس کیج بازی در نقش رونالد ریگان ،رئیس جمهور
محبوب و جمهوری خواه آمریکا ،پیشــنهاد شده است.
کیج هنوز تصمیم به بازی در نقش ریگان نگرفته است؛
چون فکر میکند بازی در نقش یک شخصیت محبوب و
شناخته شــدهی جمهوری خواه محبوبیتش را در میان
طرفداران کاهــش خواهد یافت .حتی نام این فلم هنوز
مشخص نشده اســت و به نظر میرسد که این فلم در
مراحل اولیه تولید قرار داشــته باشد و هنوز مشخص
نیســت که فلم چه مرحله از زندگی ریگان را به نمایش
در خواهد آورد.

کلمات زیر را در جدول پیدا کنید و دور آن خط بکشید

 جواب بازی با اعداد
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هم بهتر اســت« .ناجی جهان» گرانترین نقاشی از این
هنرمند و نابغه رنسانســی اســت که در سال  ۲۰۱۳به
قیمت  ۱۲۷میلیون و  ۵۰۰هزار دالر چوب حراج خورد.
«لئونــاردو داوینچی» متولد ســال  ۱۴۵۲میالدی در
فلورانس ایتالیا بود و در مدت  ۶۷ســال از عمر خود،
صدها اثــر هنری را که مشــهورترین آنهــا تابلوی
«مونالیزا» یا «لبخد ژکوند» است ،خلق کرد.
هرچند بیشــتر شــهرت «داوینچی» بهدلیل خلق دو
شاهکار نقاشی جهان ،یعنی «شــام آخر» و «مونالیزا»
است ،اما او عالو ه بر تبحر در نقاشی ،در مجسمهسازی،
طراحی و مهندسی بناهای تاریخی نیز یک استاد بود .او
برای طرحهای خود بهوسیل ه خط معکوس ،یادداشتهایی
را نوشته که فقط آنها را در آیینه میتوان خواند.
مقــاالت «داوینچی» شــامل تعداد بســیار زیادی از
اختراعات عملی و قابل اجرا و غیرعملی شــامل آالت
موسیقی ،پمپهای هیدرولیک ،توپهای بخار ،سپرهایی
خاص و  ...اســت .دیگر اختراعات او شــامل مسلسل،
بادسنج ،ساعت است.

یک پیشنهاد تازه برای «نیکالس کیج»

 بازی با اعداد

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

سنبله

4

بهتر است امروز همه توقعات باالي شما را برآورده كنند ،در غير اين
صورت زبان تلخ شما حساب آنها را مي رسد .سعي كنيد زياد تند
صحبت نكنيد در غير اين صورت اين شــما هستيد كه بايد از آنها
عذرخواهي كنيد و شما هم اين كار را دوست نداريد.
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نوبت مهره های سفید است ،شما باید با
دو حرکت مهره سیاه را مات کنید.
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وزیر را در خانه  D 1حرکت دهید.
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«آواز» به جز آمریکا در  ۵۰کشــور دیگر هم اکران میشود.
فروش خارجی این انیمیشن در حال حاضر به  ۵۴میلیون دالر
رسیده است.
نیک کارپو رییس بخش اکران فلمها در کمپانی یونیورســال
این میزان فروش را برای «آواز» شروع خوبی دانست و گفت:
«پس از موفقیت «زندگی پنهان حیوانات خانگی » در گیشــه
کمپانی دومین اثر ایلومینیشــن هم شروعی خیرهکننده در
گیشه داشت».

بازیگر «داستان ترسناک
آمریکایی» درگذشت

«باربارا تارباک» بازیگر باسابقه آمریکایی درگذشت.
«ورایتی» نوشــت« :باربارا تارباک» هنرپیشــه آمریکایی
که بیشــتر برای بازی در سریالهای «شــفاخانه عمومی» و
«داستان ترسناک آمریکایی» شــهرت داشت  ،در سن ۷۴
سالگی در لسآنجلس درگذشت.

او که در «شفاخانه عمومی» نقش «خانم جین جکس» را بازی
میکرد ،از سن  ۹ســالگی با بازی در «سرزمین قصه» وارد
عرصه هنر شد و در دانشگاه رشته بازیگری را دنبال کرد و تا
مقطع داکتری ادامه داد.
«والتونها»« ،ســانتا باربارا»« ،کاگنی و لیسی»«  ،داالس»،
«ســتارههای چارلی» و «دختران طالیــی» از دیگر کارهای
تلویزیونی او بودند.
«تارباک» در «برادوی» هم فعال بود و در تئاتر «موتور آبی» به
کارگردانی «دیوید ممت» هنرنمایی کرده بود.
این زن هنرپیشه در چندین فلم سینمایی از جمله «داستان
موآب»« ،کارت پستالهایی از کاخ»« ،دردسر بزرگ»« ،مرگ
هالک باورنکردنی» و «رفته» ایفای نقش کرده بود.

مادر «کری فیشر» هم
درگذشت

ســتاره بازیگری هالیوود ،دبی رینولد ،یک روز پس از مرگ
دخترش «کری فیشر» (بازیگر) در سن  ۸۴سالگی درگذشت.
به نقل از گاردین ،پســر این بازیگر با تایید خبر درگذشــت
مادرش گفته اســت :آخرین جمالتی که او گفت ،این بود که
از مرگ کری خیلی خیلی ناراحت است و دوست دارد دوباره
با او باشــد .این هنرمند تنها چند ساعت بعد از اینکه غروب
چهارشنبه از منزل پسرش به شفاخانه منتقل شد بر اثر سکته
درگذشــت .دبی رینولدز با نام اصلی مری فرانســز رینولدز
متولد تگزاس بود و بازیگر مطرح فلمهای کمدی و موزیکال
بود که برای دریافت جایزه اسکار هم نامزد شده بود.
«کری فیشــر» بازیگر ســهگانه اصلی «جنگ ستارگان» که
چندی پیش دچار حمله قلبی شــده بود ،در سن  ۶۰سالگی
درگذشت .این بازیگر آمریکایی که بیشتر برای بازی در نقش
«پرنسس لیا» در ســهگانه اصلی «جنگ ستارگان» شناخته
میشــود ،چهار روز پس از این که حین پــرواز از لندن به
لسآنجلس دچار حمله قبلی شده بود ،در شفاخانه درگذشت.

