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April 11 2017

طراحیهای «تنتن»

«هریپاتر»؛یکهتازجوایز«اولیویر»

نمایش «هری پاتر و فرزند نفرینشــده» با کســب ۹
جایزه ،رکورد جدیــدی در تاریخ جوایز تئاتر «اولیور»
بر جای گذاشت.
«گاردین» نوشــت«:هری پاتر و فرزند نفرینشده» که
اقتبــاس موزیکالی از نمایشــنامه پرفروش «جی.کی
رولینگ» است ،در جوایز «اولیویر» ـ مهمترین جایزه
تئاتر انگلســتان ـ موفق به کسب جایزه در  ۹بخش از
جمله بهترین بازیگر نقش اول مرد شد.
این اثر نمایشــی در  ۱۱بخش نامزد شــده بود که این
هم رکــوردی جدیــد در تاریخ برگــزاری «اولیور»
محســوب میشــد .پس از اقتباس نمایشــی «هری
پاتــر» »Groundhog Day«،از نمایشهای موزیکال
هم در هشت بخش نامزد شده بود اما تنها در دو بخش
برنده شد.
در نمایش موزیکال «هری پاتر»« ،جیمی پارکر» نقش
«هری» را ایفا میکند ،توانســت جایزه بهترین بازیگر
نقــش اول مرد را از آن خود کند .جایزه بهترین بازیگر
نقش اول زن ،اما به «بیلی پایپــر» برای هنرنمایی در
«یرما» رســید« .نوامی دامز ِونی» بازیگر سیاهپوست
نقش «هرمیون» در «هری پاتر و کودک نفرینشده» که
ابتدا به خاطر رنگ پوستش مورد انتقاد قرار گرفته بود،
به عنوان برنــده بهترین بازیگر نقش مکمل زن معرفی

شــد .جایزه بهترین بازیگر نقش مکمل مرد نیز نصیب
«آنتونی بویل» بازیگر نقش «اسکورپیوس ملفوی» شد.
جوایز بخشهای بهترین نمایش جدید،کارگردانی (جان
تیفانی) ،نورپردازی ،صدا ،طراحی لباس و صحنه و  ...از
دیگر جوایزی بودند که «هری پاتر و فرزند نفرینشده»
را به رکوردشکن تاریخ «اولیویر» تبدیل کردند.
«هری پاتر و فرزند نفرینشــده» را هشــتمین اثر از
مجموعه «هری پاتر» میداننــد اما در واقع این کتاب
یک نمایشنامه است که اقتباس آن در تئاتر «وستاند»
لندن روی صحنه اســت .این نمایشــنامه بر اساس
داســتانی از «رولینگ» و به قلم «جک تورن» و «جان
تیفانی» نوشته شده و داستان دو قسمتی آن  ۱۹سال
پس از شکست «ولدمورت» از «هری» را روایت میکند.
»هری پاتر و کودک نفرینشــده» ابتدا قرار بود فقط
در قالب یک نمایشــنامه اجرا شــود ،اما از آنجایی
که بســیاری از طرفداران امکان دیدن این نمایش را
نداشــتند«،رولینگ» در نهایت تصمیــم گرفت متن
نمایشــنامه را در دنباله هفت رمان قبلی خود به چاپ
برســاند .این نمایشنامه در قالب هشــتمین کتاب از
مجموعه نوشــته «جی کی رولینگ» از روز  ۳۱جوالی
منتشر شد و در عرض سه روز رکورد سرعت در فروش
کتاب طی یک دهه اخیر را شکست.

ساخت فلمی از روی بازی مشهور
«»Call of Duty

بعد از مارول و دی ســی و یونیورسال ،حاال دو کمپانی
بزرگ تولید بازیهای ویدیویی یعنی اکتیویژن و بلیزارد
هم میخواهند با هم دنیایی گسترده را بر پایه بازیهای
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به شــدت محبوب و پرفروش «ندای وظیفه» بسازند و
روســای این کمپانیها میگویند تا سال ها جلوتر هم
برنامه ریزی کرده اند.

2347
هـدف

نســخه نادری از طراحیهای اوریجینال «تنتن» به
قیمت  ۷۹۸هزار دالر چوب حراج خورد.
«چاینا پست» نوشت :یک صفحه از طراحی داستانهای
معروف «تنتن» از کارهای «هرژه» به قیمت  ۷۵۳هزار
یورو ( ۷۹۸هزار دالر) در یک حراجی پاریسی به فروش
رسید.
این طرح  ۲۱در  ۱۵سانتیمتری یکی از چهار نمونه کار
سال « ۱۹۳۷هرژه» است که ارزش آن بین  ۶۰۰تا ۷۰۰
هزار یورو پیشبینی شده بود .در این تصویر «تنتن»،
پسر گزارشگر اسلحه به دست ،روی رکاب یک تاکسی
که با ســرعت در حال حرکت در خیابانی در شیکاگو
است ،ایستاده است.
در این حراجی فرانسوی یک طراحی دیگر از «تنتن»
که او و ســگش «برفی» را در کنار کاپیتان «هادوک»
نشان میدهد ،به قیمت  ۶۷هزار یورو فروخته شد .این
رقم نیز رکوردی برای فروش این مجموعه از طرحهای
«هرژه» بود .قیمت این طراحی بین  ۱۵تا  ۲۰هزار یورو
پیشبینی شده بود.
یــک طراحی دیگــر از «تنتن» با مدلی از کشــتی
«تکشــاخ» نیز در حالی که کمتر از  ۱۸هزار دالر برای
آن پیشبینی شده بود ،به قیمت  ۶۵هزار دالر فروخته
شد .ماجراهای «تنتن» از مشــهورترین آثار کمیک
تاریخ ادبیات و بهویژه تاریخ اروپاست و به لطف همین
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 بازی با کلمات
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آزرده ـ اجمال ـ بازده ـ پذیرش ـ تجربه ـ ثاقب ـ جامعه ـ چکه ـ حسنی
ـ خزر ـ دانا ـ ذاکر ـ راســتی ـ زاید ـ ژوپن ـ سپیدار ـ شاه باال ـ صاف
ـ ضمیــر ـ طباخ ـ ظاهر ـ عاطفه ـ غلیان ـ فرغانه ـ قاره ـ کادر ـ گاما ـ
لیلیه ـ متیقن ـ نفرت ـ وادی ـ هراس ـ یاس.

جواب سودوکو شماره

 جواب بازی با اعداد
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جاوید ـ جــواد ـ جد ـ
جدا ـ جــا ـ جویا ـ اوج
ـ جوی ـ جــوار ـ رواج
ـ جاری ـ جور ـ رایج ـ
جدار ـ جارو ـ نجار ـ رنج
ـ ناجــی ـ درج ـ جان ـ
جوان ـ ناجو ـ جن ـ وجد
ـ جواری.
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سینمایی از این مجموعه در دست ساخت است.
با این حال ،این استودیو فقط در حال مذاکره برای ساختن
یک فلم جداگانه «ندای وظیفه» نیست ،بلکه میخواهد
چند فلم بســازد و ظاهرا برای الهام گرفتن به «دنیای
ســینماتیک مارول» نگاهی انداخته است .شر در این
باره گفت« :ما تا سالهای آینده را برنامهریزی کرده ایم.
گروهی از نویسندگان را دور هم جمع کرده ایم تا درباره
این صحبت کنیم که در آینده به چه سمتی میخواهیم
حرکت کنیم .فلمی ســاخته خواهد شد که بیشتر حس
بازی «ماموریت های ســیاه» را خواهد داشت ،داستانی
پشت یک داســتان دیگر .مجموعه «جنگ مدرن» به
این نگاه میکند که جنگیــدن در یک نبرد در حالیکه
چشــمان کل دنیا روی شماست چه حسی دارد .بعد هم
شــاید چیزی که بیشتر ترکیبی از این دو باشد و در آن
شما در حالیکه یک عملیات عمومی در حال اجراست ،به
ماموریت های مخفی و خصوصی نگاه می کنید».

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

هـ
2345

ســری آثار ،نام «هرژه» در سال  ۲۰۰۳در تاالر مشاهیر
کتابهای کمیک حک شد.
«هرژه» ب ه صــورت آکادمیک هنر را فرانگرفته بود ،اما
پس از ترک مدرســه ،ابتدا بهعنوان یک گرافیســت
شروع به کار کرد و بهدنبال آن ،از سال  ۱۹۲۹تا هنگام
مرگ در سال  ۱۹۸۳به خلق «ماجراهای تنتن» مشغول
شــد .این نویسنده بلژیکی در ســوم مارچ  ۱۹۸۳در
بروکســل بلجیم از دنیا رفت و با مرگش ،آخرین کتاب
«تنتن» به نام «تنتن و هنر الفبا» ناتمام ماند.
«تنتن در سرزمین شــورویها» (« ،)۱۹۳۰تنتن در
کنگو» (« ،)۱۹۳۱تنتن در آمریکا» (« ،)۱۹۳۲سیگارهای
فرعون» (« ،)۱۹۳۴گل آبی» (« ،)۱۹۳۶گوش شکسته
 )۱۹۳۷( «،جزیره سیاه» (« ،)۱۹۳۸عصای اسرارآمیز»
(« ،)۱۹۳۹خرچنــگ پنجهطالیی» (« ،)۱۹۴۱ســتاره
اســرارآمیز» ( )۱۹۴۲و «راز تکشــاخ» ( )۱۹۴۳از
معروفترین داستانهای مجموعه  ۲۴جلدی «تنتن»
هرژه هستند .او تا زمان درگذشتش  ۲۳۰میلیون جلد
از کتابهای کمیک «تنتن» را به فروش رساند.
«ماجراهای تنتن» تاکنون بارها مورد اقتباس نمایشی،
تلویزیونی و ســینمایی قرار گرفتهاند .از جدیدترین
آنها میتوان به «تنتن؛ راز تکشــاخ» اشاره کرد که
در سال  ۲۰۱۲توســط «استیون اسپیلبرگ» کارگردان
برجست ه هالیوود روی پرده سینماها رفت.

به نقــل از ایندپندنت ،در مجموعــه بازیهای «ندای
وظیفه» یــا « ،»Call of Dutyکمپانی اکتیویژن عمال
هرسال یک گیم اول شخص تیراندازی جدید را به دنیا
معرفی می کند ،قسمت قبلی را از نظر فروش کنار میزند
و سالح های جدیدی برای نابودی معرفی میکند.
این مجموعه توانسته اســت یکی از بزرگترین ،اگر نه
بزرگترین ،فرنچایزهای گیمینگ سالهای اخیر باشد و
با توجه به این امر ،این مســئله تعجب برانگیز است که
چرا اینقدر طول کشیده تا هالیوود حقوق ساخت آن را
خریداری کند؛ آن هم مخصوصا با توجه به اینکه بازیهای
دیگر از جمله «هیتمــن»« ،رزیدنت ایول»« ،کیش یک
آدمکش» و «وارکرفت» همگی با اقتباسهای سینمایی
روی پرده رفتهاند .در هر حال به زودی« ،ندای وظیفه»
نیز دیگر تنها یک بازی ویدیویی نخواهد بود .در مصاحبه
ای با گاردین ،رییس های کمپانی اکتیویژن-بلیزارد یعنی
استیسی شِ ر و نیک ون دیک اعالم کردند که اقتباسی

 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
 18 کلمه :عالی

جواب هدف

 ۸۰۰هزار دالر فروخته شد
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میزان

حمل

فروردین در اين زمان فكرهاي زيادي در ذهنتان وجوددارد .بنابراين
نمي توانيد مدت زيادي به يك موضوع خاص فكر كنيد .اگر كارهايي
داريد كه مدت هاســت در حال انجام آن ها هستيد امروز زياد سعي
كنيد تا آن ها را به اتمام برســانيد .گاهي اوقات مثل امروز كســل
هستيد.

ثور

به خاطر اتفاقاتی که در حال وقوع اســت به نظر می رســد در یک
قســمت از زندگی تغییری ایجاد نمی شود .حس ششم قوی دارید
و اگر به آن گوش کنید می توانید از اتفاقات آینده با خبر شوید.

جوزا

ابراز افكار رمانتيك تر شــما زياد هم ســاده نبوده است و اكنون
احساس عاشقانه تري به زندگي پيدا مي كنيد .آن ايده هايي را كه
تاكنون مخفي كرده بوديد اكنون بيان كنيد .تاثير ديگرن مشــوقي
براي شماست .امروز از زندگي لذت ببريد.

سرطان

خانه را دوست دارید و از این که برای بهار خانه تکانی کنید لذت می
برید.شاید دیگران فکر کنند شما دیوانه اید،اما چه اهمیتی دارد.می
دانید که در حال حاضر دوست دارید در خانه و محیط خانه باشید.

اسد

مهر همسایگان و دوستان نزدیک تان امروز بسیار جدی هستند
و گذراندن مدت زمان طوالنی با آنها کمی سخت است چرا که آنها
خیلی زود حوصله شــما را سر می برند.بهتر است کلمات خود را
به دقت انتخاب کنید وگرنه مجبور به عذر خواهی خواهید شد.

عقرب

امروز با افراد بیشتری معاشرت دارید و بعد از همه ناراحتی ها می
توانید احساس بهتری پیدا کنید.سعی کنید کاری انجام دهید تا
سرتان را گرم کند و ذهن تان را از مسائل جدی دور کنید.خوش
بگذرانید.

قوس

موجودي حســاب بانكي و كارت اعتباري خود را چك كنيد چون
امكان دارد در آنها اشــتباهي بيابيد .در ضمن امروز زمان خوب و
اميدوار كننده اي اســت كه درخواست وام يا هر نوع كمك ماري
ديگر بنمائيد ولي خود را درگير پرداخت هاي ماهيانه ســنگين
نكنيد كه شما را با مرز فشار زير قرض رفتن ببرد.

جدی

امروز كارهاي زيادي داريد كه انجام دهيد بنابراين اجازه ندهيد
مشكالت كوچك اين حال و هوا را خراب كنند .اگر دوستي شما
را به يك مسافرت يك روزه جالب دعوت كرده است تنها كاري كه
مي توانيد انجام دهيد اين است كه از او ممنون باشيد.

دلو

امروز احساسات شما با شدت و معناي بيشتري جلوه مي كند .همه
چيز بيش از هميشــه اهميت پيدا مي كند و مي تواند منجر به حس
مسئوليت پذيري زيادي نسبت به شخص مورد عالقه تان گردد.

اگر هنوز به خاطر مشــکالت مالی دچار سرگردانی هستید خدا را
شکر که اکنون می توانید در انتظار نتایج محسوسی باشید .به هر
حال انتظار داشته باشید که همه چیز حاضر و آماده باشد یا تصور
نکنید که همه کارها خودبه خود انجام می شوند.

امروز شما را قادر خواهند ساخت كه در كارتان پيشرفت كنيد و هم
چنين زماني كه با افرادي كه تا حد زيادي آنها را مي شناســيد كار
يا معامله كنيد ،كمكتان خواهند كرد .ممكن است اخبار خوبي راجع
به پول به شما برسد .مث ً
ال افزايش حقوق و يا مزايايي كه در راهتان
پديدارمي شود.

حوت

سنبله

ک زندگی شــاد و خوشبخت نهایت ًا از یک موازانه و تعادل درست
بر می خیزد .برای شما شاید حیله گرانه باشد که امروز یک چشم
انداز شایسته داشته باشید و آن چه را که می توانید انجام دهید و
دیگران را بگذارید تا افکارشان را آراسته کنند.
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تمسخر جیمر پترسون
از سوی استفن کینگ
و دیگران

مطلبی که «جیمز پترســون» در تمجیــد کتاب جدید خود
عنوان کرده ،دستمایه تمســخر او توسط «استفن کینگ» و
چند نویسنده دیگر شده است.
«ایندیپندنت» نوشــت« :جیمز پترسون» که تاکنون چندین
بار عنوان پردرآمدترین نویسنده جهان را کسب کرده ،اخیرا
«کتاب سیاه» را به چاپ رسانده و درباره آن گفته است :فکر
میکنم «کتاب سیاه» بهترین کار من در  ۲۰سال اخیر باشد.
او سپس از دو اثر دیگرش نام برده و «کتاب سیاه» را بهتر از
آنها توصیف کرده است.
این در حالی اســت که «پترســون» خود اذعان دارد که در
نگارش کتابهایش با دیگر نویســندگان همکاری میکند.
او یا کارهای آن نویســندگان را بازنویســی میکند و یا از
یادداشتهای آنها در فرآیند نگارش کتاب سود میبرد.
در این شرایط «استفن کینگ» که پیشتر هم کار «پترسون»
را «افتضاح» خوانده بود ،در توئیتر به تمســخر این نویسنده
مشهور پرداخته است.
«استفن کینگ» که خالق بیش از  ۲۰۰داستان کوتاه و حدود
 ۶۰رمان است ،از برجستهترین و پرطرفدارترین نویسندگان
ژانرهای وحشت و خیالپردازی محسوب میشود .کارگردانان
بزرگ با اقتباس از رمانهای او فلمهای بســیاری ساختهاند.
فهرســت برخی از این فلمها که با بازی درخشان بازیگران
نامدار بر پرده رفته از این قرار اســت« :مسیر سبز»« ،رهایی
از شائوشــنک» و «مه» به کارگردانــی «فرانک دارابونت»،
«میزری» به کارگردانی «راب راینر» و « »۱۴۰۸به کارگردانی
«مایکل هاف استروم».
نویسنده رمانهای «مسیر سبز» و «رستگاری در شائوشنک»
نوشت :توصیهنامه کتاب جدید «پترسون» از سوی « ...جیمز
پترسون» منتشر شد!
«اریک جروم دیکی» نویســنده آمریکایی در ادامه حمالت
ی «کینگ» ،در صفحه توئیتر خود نوشت :فردی که از
توئیتر 
خود تعریف میکند ،به زودی کور میشود.
«جیسون آرناپ» رماننویس و فلمنامهنویس هم نوشت :سعی
نکرد اسمش را با نام مستعار «پترسون جیمز» قایم کند؟
همچنیــن «جویس کــرول اوتس» داســتاننویس مطرح
آمریکایی و برنده جوایز مهم ادبــی توئیت کرد :بله ،اما این
«جیمز پترسون» بینا و هوشیار است.
«تیلور الموست» هم نوشت :اگر منصف باشیم ،این آدم واقعا
خوب از خودش تعریف میکند.
«جیمز پترســون» نویســنده مطرح رمانهای روانشناختی
و جنایی آمریکاســت که مجموعهاش با نام «الکس کراس»
شهرت جهانی دارد« .پترســون» به طور میانگین سالی ۱۴
کتاب منتشــر میکند .نام او به عنوان اولین نویسندهای که
یک میلیون جلد از آثارش در قالب دیجیتال به فروش رسیده،
ثبت شده است .تاکنون بیش از  ۳۰۰میلیون جلد از کتابهای
این نویسنده آثار جنایی آمریکا در سرتاسر جهان به فروش
رسیده است .درآمد «پترسون» در سال  ۲۰۱۶به  ۹۵میلیون
دالر رسید.

درگذشت کمدین
معروف استرالیایی

«جان کالرک» کمدین سرشــناس اســترالیایی در سن ۶۸
سالگی درگذشت.
«ای.بی.ســی» نوشــت« :جان کالرک» طنزپرداز و کمدین
اســترالیایی متولد نیوزیلند که عالقه زیادی به عکاســی
از پرندگان در طبیعت داشــت ،روز یکشــنبه در پارک ملی
«گرمپینز» ویکتوریا درگذشت.
او که در دهــه  ۱۹۷۰برای بازی در نقــش دلقک «کیوی» و
کشاورزی به نام «فرد دگ» شهرت داشت ،بیشتر فعالیتهای
خود را به تلویزیون اختصاص داد« .بازیها» که مســتندی
طنز درباره کمیته برگزارکننده بازیهای المپیک ســال ۲۰۰۰
ســیدنی بود ،نیز از دیگر کارهای قابل توجه او در حوزه طنز
محسوب میشود که جوایز بسیاری را برایش به ارمغان آورد.
«کالرک» متولد نیوزیلند بود امــا از دهه  ۱۹۷۰که به عنوان
طنزپرداز سیاسی و کمدین راهی استرالیا شد ،تا زمان مرگش
در همان کشور زندگی کرد .او در این سالها بارها در تلویزیون
اســترالیا ظاهر شد و به مصاحبههای طنز و برنامههای طنزی
درباره سیاستمداران پرداخت.

کمرنگ اما پرصدا

نمایشگاه جهانی
موسیقی در
فرانکفورت

در سی و هشتمین نمایشــگاه جهانی موسیقی که از  ۵تا ۸
اپریل  ۲۰۱۷در فرانکفورت برگزار شد.
امســال اگرچه با  ۱۹۲۰نمایشــگر از  ۴۵کشور جهان تعداد
غرفهها از ســالهای پیــش در این نمایشــگاه کمتر بود و
تعداد بازدیدکنندگان نیز کاهش نشــان میداد اما به گفته
سرپرست نمایشگاه دِتلِف براون  Detlev Braunبیشترین
تــوان و امکانات نمایشــگران فقط صرف عرضهی ســازها
نشــد و تولیدکنندگان کتابها ،کمک ابزارها و تســهیالت
موسیقیآموزی هم توانســتند کارها و ساختههای خود را به
نمایش بگذارند.
از سویی چندین شرکت بزرگ تولید ساز و ابزار موسیقی مانند
آکایی از جاپن و سِ نهای ِزر و فِندِ ر از آمریکا شرکت نکردند ولی
از سوی دیگر تولیدکنندگان کوچک و تازه ،امکان عرضاندام
یافتند که بهترین نمونه ایشان آقای لوران ب ِرناداک از فرانسه
بود :او به کمک چاپگر عظیم سه بُعدی شرکت هواپیماسازی
ایرباس ویلونهایی با نام «واریوس»  Variusعرضه کرده که
با مواد مصنوعی زیستمحیطپسند ساخته میشوند.
نگارنده به خاطــر ازدحام جمعیت در غرفــه کوچک آقای
برناداک نتوانست این ویلون را آزمایش کند اما صدای آن از
دور بــا ویلونهای ارزنده و گرانبها پهلو میزند .البته بهای ۷
هزار دالری برای این ویلون چاپی کم هم نیســت به ویژه که
در دو غرفه چینی ویلونهای طرح اســترادیواری که در این
ساز مقام اول جهانی را دارد ،به بهای کمتر از  ۵۰۰دالر عرضه
میشدند و صدادهی خوبی داشتند( .دویچه وله)

