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بازیگران مطرح هالیوود
در «اقیانوس مدرن»

برندهجایزه
«رنودو»
معرفیشد
در فاصله کوتاهی پس از اعالم برنده جایزه «گنکور»،
جایزه ادبی «رنودو» فرانســه نیز برنده سال  2015خود
را شناخت.
مســئوالن برگزاری جایزه «رنودو» در کشور فرانسه
رمان «بر اساس واقعیت» نوشته «دلفین دویگان» را به
عنوان برنده سال  2015این رویداد ادبی معرفی کردند.
به گزارش لوموند« ،هفتمین نقش زبان» نوشــته «لورن
بینه»« ،پنهان» از «کریســتوف بالتانسکی»« ،آن» به
قلم «فابریس گوئنیه» و «زن کوچک» از «فیلیپ ژاناد»
نامزدهای نهایی جایزه «رنودو» امسال بودند.
رمان پرفروش «بر اساس واقعیت» که امسال مورد توجه
عموم مردم و ناشران بوده ،روایتگر داستان رماننویسی
اســت که پس از نوشتن آخرین رمان خود با نبود منبع

الهام برای نوشتن رمانهای جدیدش روبهرو میشود
و داســتان آن تا حدود زیادی بر اساس زندگی خود
«دلفین دویگان» است.
سال گذشــته «دیوید فونکینو» با رمان «شارلوت»
توانســت جایزه «رنودو» از مهمترین جایزههای ادبی
کشور فرانسه را کسب کند.
جایزه «رنودو» در ســال  1926توســط چند منتقد
هنری در تکمیل جایز ه «گنکور» راهاندازی شــد و به
نویسندهای که جایز ه ادبی بزرگی دریافت نکرده است،
اعطا میشود« .ژولین کراگ» تنها نویسندهای بود که
در سال  1951با وجود آنکه برای کتاب «ساحل جزیره
ســرت» موفق به کسب این جایزه شد ،از دریافت آن
خودداری کرد.

پسر جهنمی  3در راه است

در سال  2008گیلرمو دل تورو قسمت دوم پسر جهنمی
را ساخت که فلمی موفق از نگاه مردم و منتقدین بود و
فروش نسبتا خوبی هم داشت .در سال  2008گیلرمو دل
تورو قسمت دوم پسر جهنمی را ساخت که فلمی موفق
از نگاه مردم و منتقدین بود و فروش نســبتا خوبی هم
داشت .اما بعد از آن دل تورو سرگرم پروژه های متفاوت
دیگرش شد و به نظر می رسید که ساخت قسمت سوم
پسر جهنمی اتفاق نخواهد افتاد .اما ران پرلمن بازیگر
اصلی این مجموعه در جدیدترین مصاحبه اش با امپایر
گفته که اخیرا قراری با دل تورو داشته و در آن درباره
قسمت ســوم صحبت کرده اند .پرلمن ادامه می دهد :
واقعیت اینه که من احســاس می کردم که کارم با این

شخصیت تمام شــده و چیز جدید دیگری برای ارئه
وجود ندارد ولی گیلرمو وقتی طرح کلی قسمت سوم
را برایم توضیح داد واقعا غافل گیر شــدم طوری که
در حال حاضر می گویم حتما باید این قسمت ساخته
شود .این ســه گانه مانند یک فلم سینمایی است که
ابتدا  ،وســط و انتها دارد .ما فقط دو قســمت اول را
ساخته ایم و حاال باید کار خود را به پایان برسانیم .در
پایان قســمت دوم فهمیدیم که لیز  ،دو گانگی باردار
است .تنها چیزی که می تونم به شما بگم اینه که یکی
از این ها شــبیه پدرشان و دیگری شبیه به مادرشان
است و این که یکی از آن ها کامال فاسد خواهند شد.
کدام یکی؟ من نمی دانم .این را باید از گیلرمو بپرسید.

1953
هـدف
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کارتون  87ساله
دیزنی پیدا شد

ع
ل
د
ش
ا
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در حالی که لیام نیســون برای بازی در فلم جاسوســی
واترگیت انتخاب شده ،پیتر لَندز َمن این فلم را کارگردانی
خواهد کرد.
لیام نیسون بازیگر نامزد دریافت جایزه اسکار قرار است
در فلم درام «فِلت» که درباره واترگیت اســت و توســط
پیتر لندزمن کارگردان «ضربه مغزی» ســاخته میشود
نقشآفرینی کند.
این فلم داســتان درام جاسوســی یکی از معروفترین
خبرچینها در یکی از بزرگترین رسواییهای تاریخ ،یعنی
واترگیت را تعریف میکند .هویــت واقعی این خبرچین
بیش از  ۳۰ســال مخفی باقی ماند و افراد بسیاری درباره
آن حدسهایی زدهاند.
در ســال  ،۲۰۰۵مامور ویژه مارک فِلت (با بازی نیسون)
فاش کرد او بوده که در حقیقت خبرچین و فاشکننده این
اسرار بوده و همه را متعجب ساخت .این داستان حقیقی
باورنکردنی ،شــرح وقایع زندگی شخصی و حرفهای فلت
خارقالعاده و تسلیمناپذیر را تعریف میکند که در نهایت
همه چیز ،از جمله خانواده ،شغل و آزادی خودش را برای
رسیدن به عدالت قربانی کرد.
کمپانــی مد ریور پیکچرز در کنار کمپانیهای اســکات
فری پروداکشــنز ،پلیتون و کارا فلمز مسئولیت تامین
سرمایه و تهیهکنندگی این فلم را بر عهده خواهد داشت.
این فلم از فلمنامه لندزمن ســاخته میشود که در کنار
چهرههای شناختهشدهای از جمله ریدلی اسکات ،گری
گوتزمن ،تام هنکــس ،جیانینا اســکات ،مارک بوتان،
کریســتوفر وودرو و جی روچ به عنوان تهیه کننده فلم
هم حضور خواهد داشت.

جایزه «گنکور» فرانســه به رمان «قطبنما» نوشــته
«ماتیاس انار» تعلق گرفــت .ر معرفی این کتاب عنوان
شده اســت« :قطبنما» رمانی اســت درباره تقابلهای
فرهنگی شــرق و غرب و قهرمان کتاب موســیقیدانی
اتریشی به نام «فرانتس ریتر» است .انار  43ساله که خود
پژوهشگر زبانهای عربی و فارسی است ،پس از شنیدن
خبر برنده شدنش گفت :من به تازگی از الجزیره و بیروت
برگشتهام .شاید کسب این جایزه بختی بود که از طریق
آشنایی با شیخ عبدالرحمن (تاریخدانی که در سال 2010
درگذشت) و سنت جورج بیروت ،نصیبم شد .من به طرز
خارقالعادهای خوشحالم.
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 بازی با کلمات

جواب سودوکو شماره

 جواب بازی با اعداد
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میزان

حمل

ميتوانيد از استعدادها و حس ششمتان استفاده كنيد .بايد براي تصميم
گيري از اين حس استفاده كنيد.

ثور

در حال حاضر شــخصی مایل است که از شما مراقبت کند و از شما
حمایت کند .حتی ممکن است آنها به دنبال شغل بهتری برای شما
باشند و یا به طریقی بخواهند که اعتماد به نفس شما را باالتر ببرند.
شما نیز میخواهید که این کارها را جبران کنید .گرچه ممکن است در
این زمینه نتوانید ولی فراموش نکنید که راههای زیادی برای قدردانی
از آنها وجود دارد.

عقرب

در این زمان بســیار خالق هستید و زیاد به شما الهام میشود .نباید
اجازه بدهید ایدههایتان نادیده گرفته شــوند .همیشــه وسوسه
میشوید که آنها را برای دیگران بیان کنید ،اما اگر زود عملی نشوند
ناراحت و عصبانی میشوید نباید در این دوره این طوری فکر کنید.

امروز زیاد ولخرجی میکنید .سعی کنید کمتر خرج کنید .بیشتر
از آن چیزی که به دســت میآورید خرج میکنید و بعد از مدتی
دیگر نمیتوانید جلوی این ولخرجیها را بگیرید.

اگر ميخواهيد مهماني بگيريد ،يا دوستي را به صرف غذا دعوت كنيد،
اكنون بهترين زمان اســت .معاشرت با آنها روحيهتان را باال ميبرد و
ايدههاي آنها قوه تخيل شما را فعال ميكند .زمان خوبي براي گرفتن
تصميمات مهم با خويشاوندان است.

ممكن است دوست داشته باشيد كه ك ً
ال از دنيا ببريد ولي اين كار
مضراتي دارد .البته بهتر اســت كه از خطرحمله خود را دور كنيد
ولي به رقيب اين فرصت را ندهيد كه فكر كنند ميتوانند شما را
به انجــام كاري مجبور كنند كه در حالت عادي حاضر به انجامش
نبوديد .اين به نفع هيچ كدام از شما نيست.

واقع ًا ناراحت کننده است شما دیدی مثبت دارید و یکی از همکاران
آن را خراب میکند .این مشــکل آنهاست  .اگر دوست دارند که از
شــما ایراد بگیرند و روی شما زوم کردهاند ،ارزش ندارد وقتتان را
با آنها تلف کنید.

حتم ًا بايد به همسرتان توجه بيشتري داشته باشيد ،همچنين اعضاي
خانواده از بيتوجهي شما ناراحت هستند .تلفن را برداريد و به آنها
زنگ بزنيد تا بدانند كه به فكرشان هستيد ،حتي اگر در حال حاضر
سرتان خيلي شلوغ باشد.

امروز شــما مورد توجه و مراقبت شخصي قرار خواهيد گرفت .مسلم
است كه آنها عميق ًا به شما توجه دارند ،حتي اگر از گفتن اين مطلب
خجالت بكشند .مسایل عشــقي و احساسي دقيق ًا مطلبي است كه
سازنده روحيه امروز شماست ،چه با عشق حقيقي خود خلوت كرده
باشيد و چه روي صندلي راحت لم داده و يكي از فيلمهاي سينمایي
را نگاه كنيد.

اگر میدانید که الزم است از ســامتی خود بیشتر مراقبت کنید
ورزش را شروع کنید یا امروز مناسبترین روز میباشد .سعیکنید
رژیم ســامتی بگیرید که از اجرای آن لذت ببرید؛ زیرا اگر با آن
احســاس راحتی نکنید نتیجهای نمیدهد .از امروز شروع کنید و
هر نوع عادتی که برای ســامتیتان ضرر دارد را کنار بگذارید یا
حذفش کنید.

دوستان پیشنهادات خوبی دارند و از این که درکنارتان هستند خوشحال
میشوید .اگر به حمایت روحی احتیاج دارید در حال حاضر همه حامی
شما هستند .سعی کنید سرگرمی مورد عالقهتان را انجام دهید تا آرامش
پیداکنید.

ممکن است هنوز در اوج باشید ،اما یک نظر اجمالی در مانده بانک
شما میتواند شما را به زمین سقوط دهد .همه آن پولها کجا رفت؟
طوری نیست برآشفته نباشید که چه چیزی رفته است متمرکز شوید
که دوباره آن کمبود را بسازید.

جوزا

سرطان

اسد

سنبله

به گزارش گاردین ،این مترجم و چهره دانشــگاهی که
مدتــی را در تهران ،بیروت و برلین زندگی کرده و اکنون
ســاکن بارسلوناست ،ســال  2008رمان «منطقه» را به
نگارش درآورده است.
جایزه ادبی «گنکور» فرانســه اولینبار در سال  1903از
سوی ژول و ادمون گنکور راهاندازی شد .اگرچه برنده این
جایزه تنها مبلغی ناچیز معادل  10یورو دریافت میکند،
اما جایزه غیررسمی «گنکور» که فروش باالی رمان برنده
را برای نویسندهاش به ارمغان میآورد ،بسیار باارزشتر از
جایزه اصلی است .گفته میشود اثر برنده جایزه «گنکور»
بین  300تا  500هزار نسخه در بازار فروش خواهد داشت.

بحران میانسالی
«جی.کی .رولینگ»

آهیانه ـ اهتزاز ـ بخیه ـ پرتگاه ـ تخلف ـ ثایر ـ جنگنده ـ چلیپا ـ حادثه «جی.کی .رولینــگ» در مصاحبه اخیر خود از نگارش کتاب
ـ خزانه ـ درایت ـ ذرات ـ راستگو ـ زرکوب ـ ژاندارم ـ سجاده ـ شاهتوت جدیدش خبر داد و گفت که نگران است این دنیا را ترک کند
ـ صحــرا ـ ضربت ـ طبیب ـ ظریف ـ عوام ـ غصه ـ فلزات ـ قیام ـ کندو ـ اما همه داستانهایش را نگفته باشد.
گلزار ـ لوایح ـ میراب ـ نهفته ـ وقایه ـ هم نمک ـ یاسمن.
جی.کی .رولینگ نویســنده مجموعه رمانهای «هری پاتر»
در مصاحبهای که اخیرا با رادیو «بیبیســی  »2داشت ،گفت
کــه در حال نگارش یک کتاب جدید در حوزه ادبیات کودک
ر
و گ ت س ا
چ ض ط ب ی ب
است.
ا
ع ک ه غ
و
ا
ت م
ح ب ر
این نویســنده ضمن اعالم این مطلب کــه به زودی نگارش
رمانهایی با نام خود را از ســر میگیرد ،گفت :نمیخواهم
ز
ر س پ ک د ن ژ
ه ل خ ب
تاریخ مشخصی به شــما بگویم ،چون اوضاع به اندازه کافی
درهم و برهم هست.
ج
ا ک ل
ر
ن
ژ
ی ت
ت ل و
او که اخیرا نمایشــنامهای بــه نام «هری پاتــر و کودک
نفرینشــده» و فلمنامه «هیوالهــای خارقالعاده و راه پیدا
ز ن گ
ذ
ظ گ ا
ه
ا
ف گ ا
کردنشان» را در دست نگارش داشته ،ادامه داد :اما مسلما
رمانهای بیشتری با نام جی.کی .رولینگ مینویسم .خیلی
د خ د ش
ز
ه
ه ث ز ک ی ن
ایده دارم .طرحی برای یک کتاب کودک دارم .بخشی از یک
ا
و
د ث ه
ا
ج ح
م
ن ل چ
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نقل ـ نقــال ـ ناقل ـ قند
ـ نل ـ ناله ـ نقد ـ هند ـ
دهان ـ نهال ـ ناقد ـ نفقه
ـ فن ـ فنا ـ نهاد ـ دفن ـ
ناف ـ نه ـ ندا.
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این کارتون تازه پیدا شــده را بر عهده داشــته است و
موسســه فلم بریتانیا قرار است روز  12دسامبر آن را به
عنوان بخشی از برنامه ویژه کریسمس به نمایش بگذارد.
به گزارش بیبیسی« ،رابین بیکر» متصدی ارشد آرشیو
ملی موسسه فلم بریتانیا گفت :بازسازی این فلم ،بسیاری
از مخاطبان را با کارهــای کمپانی دیزنی در دوره صامت
آشنا میکند و به خوبی انرژی و تخیل را در آغاز فعالیت
این کمپانی ثابت میکند.
«آندرو میلستین» رئیس استودیو انیمیشنسازی دیزنی
که بر بازسازی این کارتون کشف شده نظارت دارد گفت:
انیمیشنهای کوتاه «اسوالد» بخشی مهم از تاریخ دیزنی
محسوب میشوند.
وی همچنین افزود :ما مشــغول کار با آرشــیوهای فلم
و مجموعهداران خصوصی در سراســر جهان هستیم تا
درباره این عناوین گمشده تحقیق کنیم.

«گنکور» برندهاش را شناخت

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

ت

1952

کمپانی دیزنی از نمایش کارتون کوتاه «اسوالد» که برای
مدت  87سال پس از نمایش اولیه ،گم شده بود خبر داد.
نسخه ضبط شــده از کارتون «زنگوله سورتمه» محصول
ســال  1928با محوریت شخصیت «اســوالد خرگوش
خوششانس» اولین شخصیت کمپانی دیزنی پس از 87
ســال ناپدیدی در آرشیو موسسه فلم بریتانیا پیدا شد و
ماه آینده نیز به نمایش گذاشته خواهد شد.
موسســه فلم بریتانیا اعالم کرد که کشف مجدد کارتون
شش دقیقهای «زنگوله سورتمه» که سالها در آرشیو گم
شده بود ،بسیار لذت بخش بوده است.
دیگر کارتونهای «اسوالد خرگوش خوششانس» موجود
است اما این قســمت از این کارتون پس از نمایش اولیه
دیگر دیده نشــد و تنها نســخه آن که در موسسه فلم
بریتانیا حفظ میشــد ،توسط محققان این نهاد سینمایی
کشف شد .استودیو انیمیشن دیزنی مسئولیت بازسازی

پای لیام نیسون به یکی
از بزرگترین رسواییهای
تاریخ باز شد

 بازی با اعداد

حروف زیــر را ترکیب
نمــوده و کلماتــی را
بســازید کــه در آنها
الزام ًا حرف وسط جدول
وجود داشته باشد.
 6کلمه :خوب
 12کلمه :متوسط
 18کلمه :عالی

جواب هدف

«اقیانوس مدرن» سومین اثر سینمایی «شین کاروث» با
مجموعهای از بازیگران مطرح هالیوود آغاز به کار خواهد
کرد.
«شین کاروث» کارگردان و بازیگر آمریکایی که جدیدترین
اثر ســینمایی او «رنگ سرچشمه» در سال  2013میالدی
بود ،این بار تصمیم به ســاخت فلمی سینمایی با عنوان
«اقیانوس مدرن» گرفته است.
ظاهرا ً قرار اســت بازیگران مطرحی از جمله «آن هتوی»،
«کیانــو چارلز ریــوز» و «دنیل ردکلیــف» در این فلم
ســینمایی نقش آفرینی کنند .البتــه «کاروث» خود نیز
عالوه بر کارگردانی به ایفای نقش خواهد پرداخت.
داســتان این فلم به روایت رقابت تنگاتنگ بر سر تجارت
دریایی ،تالش بر ســر پیدا کردن محل اختفای اشــیای
گرانبها و انتقامجوییهای دریانوردان میپردازد.
«شین کاروث» تاکنون نویســندگی و کارگردانی دو فلم
«آغازگر» (محصول  2004میالدی) و «رنگ سرچشــمه»
(محصول  2013میالدی) را برعهده داشــته است که هر
دو فلم مورد اســتقبال منتقدان و تماشاگران سینما قرار
گرفتند« .آغازگر» توانست در ســال  2004جایزه بزرگ
هیأت داوران جشنواره فلم ساندس را از آن خود کند.
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نوبت مهره های سفید است ،شما باید با
دو حرکت مهره سیاه را مات کنید.
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اسب را در خانه  c 8حرکت دهید.
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کتاب کودک را نوشتهام که خیلی دوستش دارم و مسلما آن
را تمام میکنم.
به گزارش تایمز ،نویسنده «خأل ناگهانی» در پایان سخنانش
گفــت :گاهی اوقات نگران میشــوم قبــل از این که همه
داستانهایم را نوشته باشم ،بمیرم .این بحران میانسالی من
است که پیش از نگارش همه داستانهایم ،زمین را ترک کنم.
زمانی که مشخص شد نویسنده اصلی دو رمان «نوای فاخته»
و «کرم ابریشم» کیست ،حواشی بسیاری به پا شد.
بیرون آمدن رولینگ از پشت نقاب «رابرت گالبریث» پس از
انتشار «نوای فاخته» ،فروش این کتاب را به طرز چشمگیری
افزایــش داد تــا جایی که اثــر رولینــگ در صدر جدول
پرفروشترین کتابهای ادبیات داستانی انگلیس قرار گرفت.
نکته جالب این که «نوای فاخته» به قلم نویســنده گمنامی
چون گالبریث به چندین ناشــر عرضه شد و هیچیک حاضر
به چاپ آن نشــدند ،اما فروش آن تا جایی زیاد شد که نام
این رمان در باالترین رتبه وبسایت «آمازون» قرار گرفت .به
گفته ناشر «نوای فاخته» ،در عرض سه هفته اول انتشار این
کتاب ،فروش آن تنها  1500جلد بود ،اما پس از افشای هویت
اصلی نویسندهاش ،این رقم به  18هزار نسخه رسید.
«کرم ابریشم» دومین جلد این مجموعه نیز در ماه جون سال
 2014روانه بازار شــد و با استقبال قابل توجهی روبهرو شد.
این رماننویس ثروتمند و مشــهور انگلیسی در مصاحبهای
اظهار کرد :کتابهایی که با نام گالبریث منتشــر میشوند،
بیش از هفت جلد خواهند شد.
«شغل شــیطان» ســومین اثر این مجموعه ،به زودی روانه
بازار میشــود اما هنوز به چاپنرســیده ،در صدر فهرست
پیشفروشهای سایت «آمازون» قرار گرفته است .رولینگ
درباره کتاب جدیدش گفــت :طرحریزی این رمان دیوانهوار
بود .این بهترین کتابی اســت که تا حاال طرحش را ریختهام.
زمان نوشتن «شغل شیطان» ،کابوس میدیدم و برای اولینبار
در دوران نویسندگی ،خوابم آشفتهشده بود.

