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«جنگ ستارگان»  4جایزه انجمن
جلوههای ویژه را از آن خود کرد

تبدیل دشوارترین رمان «جویس» به قطعه موسیقی

عدهای از هواداران «جیمز جویس» رماننویس ایرلندی
طی پروژهای آنالین که از سوی شخصیتهای دانشگاهی
راهاندازی شده 17 ،قطعه موسیقی را به عنوان بازگویی
 17فصل رمان مشــهور «بیــداری فینگانها» تنظیم و
منتشر کردند.
«بیداری فینگانها» دشــوارترین اثــر جیمز جویس
نویسنده سرشناس ایرلندی است که نگارش آن  17سال
طول کشیده است .این اثر از لحاظ سختی مطالعه حتی
از «اولیس» هم مشهورتر اســت چرا که جویس در آن،
کلماتی از  60زبان دنیا را به کار گرفته است.
گروهی از طرفداران کارهای جویس برای در دســترس
قــرار دادن این اثــر ادبی ،آن را در عرصه موســیقی
بازتعریف کرده و  17قطعه را در ازای  17فصل این رمان

به صورت آنالین منتشر کردهاند.
«بیداری فینگانهــا» رمانی چندالیه با ســاختارهای
انکســاری و قابلیت تفســیر نامحدود است که حتی به
اذعان ریاضیدانان ،فهم آن از «اولیس» هم دشــوارتر
است .با فرارسیدن صدوســیوچهارمین سالگرد تولد
جویس ،گروهی از دانشگاهیها پروژهای را تعریف کردند
که طی آن با همکاری هواداران جویس و موسیقیدانان،
خوانش این اثر برای افراد بیشتر میسر شود .حاصل این
کار  35ساعت فایل موسیقی است که در  17قطعه عرضه
شده است.
در این پــروژه افرادی بــا تخصصهــای مختلف ،از
موسیقیدانان آماتور گرفته تا «مایک وات» نوازنده باس
آمریکایی و «دیوید کان» تهیهکننده موســیقی برنده

معرفی نامزدهای نهایی جایزه «پن» 2016

فهرست راهیافتگان به مرحله نهایی این دوره جوایز ادبی
«پن» آمریکا اعالم شد.
اسامی نویســندگان راهیافته به مرحله نهایی بخشهای
مختلف جایزه ادبی «پن»  2016طی مراسمی رسمی اعالم
شد.
در بخش جایزه «پن/رابرت دبلیو .بینگام» که ویژه برترین
رمان نخســت است ،اسامی این نویســندگان به عنوان

نامزدهای نهایی اعالم شد« :میا آلوار» برای «در روستا»،
«آنجال فلورنوی» برای «خانه چرخان»« ،جولی ایروموانیا»
برای «آقا و خانم داکتر»« ،تان نگوین» برای «همدرد» و
«جنیفر تسنگ» برای «مایومی و دریای خوشبختی»
اسامی «رناتا آدلر»« ،تا نهیسی کوتس»« ،سوزان هویی»،
«ماریلین رابیســون» و «دیوید ال .اولیــن» به عنوان
راهیافتگان به مرحله نهایی مقالهنویسی «پن» که به نام
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خــواص ـ خاص ـ صیاد ـ
وادی ـ دوا ـ خــدا ـ یاد ـ
دریــا ـ داور ـ دارو ـ رای
ـ یــار ـ ریا ـ روا ـ راوی ـ
دیوار ـ خار ـ خواری ـ دار
ـ دیار ـ خیار ـ اخیر ـ رویا
ـ وارد.

شش چهره ســینمایی به عنوان هیات داوران شصت
و نهمین جشــنواره فلم برلین  2016به ریاست «مریل
استریپ» انتخاب شدند.
در جریــان برگزاری کنفرانس خبری جشــنواره فلم
برلین  ،2016مســئوالن برگزاری این رویداد سینمایی
«کالیو اون» بازیگــر آمریکایی« ،آلبا رورواچر» بازیگر
ایتالیایــی« ،الرس ایدینگر» بازیگــر آلمانی« ،نیک
جیمز» منتقد انگلیســی« ،بریجــت الکومب» عکاس
فرانسوی و «مالگورزاتا زوموسکا» کارگردان پولندی را
به عنوان اعضای هیئت داوران بخش رقابتی این رویداد

2259

 بازی با کلمات

آهسته ـ اژدها ـ بغداد ـ پرهیزانه ـ تپانچه ـ ثاقب ـ جلوگیر ـ چهارشانه
ـ حسرت ـ خدمتگزار ـ دیوان ـ ذرات ـ رونما ـ زرخرید ـ ژاله ـ سردار ـ
شهرت ـ صباح ـ ضرورت ـ طرفدار ـ ظریف ـ عقیده ـ غنا ـ فلک ـ قایق
ـ کعبه ـ گیسو ـ لذیذ ـ مستخبر ـ نازی ـ وردک ـ هالل ـ یقین.
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ستارگان» با دریافت  3جایزه در رتبه دوم قرار گرفت.
«جنگ ستارگان»« ،اکس ماشینا»« ،مکس دیوانه :جاده
خشــم»« ،مریخی» و «از گوربرخاسته» امسال نامزد
جایزه جلوههای ویژه اســکار نیز هستند .در  9دوره
از  13دوره گذشته جوایز انجمن جلوههای ویژه برنده
جایزه این انجمن ،برنده جایزه اسکار جلوههای ویژه نیز
بوده است.
ت آثــار تلویزیونی «بازی تاج و تخت» با
در بخش رقاب 
دریافت  4جایزه موفقترین اثر این دوره بود.
در این مراسم انیمیشن «دایناسور خوب» با  3جایزه از
انیمیشن «درون و بیرون» که تنها یک جایزه را آز آن
خود کرد ،پیشی گرفت.

معرفی هیات داوران جشنواره برلین

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

ش

ک ن
م
چ هـ ا

برگزیدگان چهاردهمیــن دوره انجمن جلوههای ویژه
معرفی شدند.
جوایز چهاردهمین دوره از رقابتهای ســاالنه انجمن
جلوههای ویــژه صبح امروز در هتــل بورلی هیلتون
شــهر لس آنجلس به برگزیدگان  23بخش سینمایی و
تلویزیون انیمیشن و بازیهای ویدئویی اهدا شد.
فلم سینمایی «جنگ ستارگان :نیرو بیدار میشود» با
نامزدی در  7بخش و سریال موفق «بازی تاج و تخت»
با نامــزدی در  9بخش با دیگر رقبــای خود به رقابت
پرداختند.
«جنگ ســتارگان» با  4جایزه پیشتار جوایز این دوره
بود« .از گور برخاســته» در رقابتی نزدیک با «جنگ

«دیاموندستین اسپیلووگل» برگزار میشود ،اعالم شد.
جایزه «پن/ای.او ویلســون» که ویژه ادبیات علمی -
تخیلی است ،این نویســندهها را به عنوان نامزدهایش
معرفی کرد« :سینتیا بارنت» برای کتاب «باران :تاریخچه
طبیعی و فرهنگی»« ،جوئل کی .بــورن» برای «پایان
فراوانــی :نژادی برای تغذیه جهــان پرجمعیت»« ،تام
کالینز» برای کتاب «پســری که با ترکیب بازی کرد»،
«الرن ردنیس» برای نگارش «رعد و برق :گذشته ،حال
و آینده آبوهوا»« ،الکســاندرا ویتس» و «جف کانیپ»
برای «جزیره در آتش :داستان خارقالعاده آتشفشانی
فراموششده که دنیا را تغییر داد».
«دبورا لوتز»« ،نانسی پرینســنتال»« ،آدام سیسمن»،
«پیتر اســلوین» و «رزماری سالیوان» اسامی نامزدهای
بخش «پن/ژاکلین بوگراد ولد» هستند که ویژه بهترین
اثر زندگینامهای است .در بخش ترجمه شعر «پن» 2016
نام «مکتب تنهایی» مجموعه اشعار «لوییز هرناندز» با
ترجمه اسپانیاییزبان «آنتونی گیست»« ،آخرین اشعار
وانگ آن شــی» ترجمهشــده از چینی توسط «دیوید
هینتون»« ،شِ ــیک ریلکه» اشعار «آنجلیکا فریتاس» با
ترجمه پرتگالیزبان «هیالری کاپالن»« ،من در جشــن
سوختم» گزیده اشعار «آرسنی تارکوفسکی» با ترجمه
روســی «فیلیپ مترس» و «دیمیتری سورتســف» و
مجموعه اشعار «چیکا ساگاوا» با ترجمه جاپانی «ساواکو
ناکایاسو» به عنوان نامزدهای نهایی اعالم شدند.

 بازی با اعداد

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

جواب هدف

«گرمی» شرکت داشتند.
به گزارش گاردین ،انگیزه اصلــی این گروه ،قرار دادن
«بیداری فینگانها» در دسترس افراد بیشتر بود .اولین
بخش این پروژه ،گوش دادن بــه کتاب صوتی «بیداری
فینگانها» که  25ساعت طول میکشد ،در یک نشست
بود.
زندگینامهنویس جویس نیز در مصاحبهای گفته اســت:
بلنــد خواندن این کتاب به تفســیرهای متفاوتی از آن
منجر میشود.
«جوزف کمپبل» رماننویس درباره این رمان جویس گفته
است :اگر جهان بسوزد ،تاریخ آگاهی بشر را میتوان از
روی این کتاب بازسازی کرد.
جیمز آگوستین آلویســیوس جویس متولد دوم فوریه
 1882در دوبلین ایرلند بیشتر شهرت خود را بهواسطه
رمــان «اولیــس» ( )1922و رمان جنجالــی «بیداری
فینگانهــا» ( )1939بــه دســت آورد .در این میان،
مجموع ه داســتان کوتاه «دوبلینیهــا» ( )1914و رمان
نیمهزندگینامهای «تصویر مــرد هنرمند در جوانی» به
آوازه این نویسند ه قرن بیســتمی بیش از پیش افزوده
ن که نگارش «اولیس» را به پایان
است .جویس پس از آ 
رساند ،چنان خسته بود که تا یک سال بعد دیگر نتوانست
قلم به دست بگیرد .اما در مراسم جشن چهلوهفتمین
ســال تولدش ،عنوان آخرین کتابــش را اعالم کرد که
«بیــداری فینگانها» بود .این رمــان در ماه می 1939
منتشر شد .جیمز جویس در چند دهه فعالیت ادبیاش
توانست نفوذ چشمگیری بر نویسندگان نسلهای بعد از
خود همچون «سموئل بکت»« ،خورخه لوییس بورخس»،
«اومبرتو اکــو»« ،ویرجینیا وولــف»« ،ویلیام فاکنر» و
«جورج اورول» داشته باشد.

و

خ

پ

ج

غ

ذ

ی

ذ

ل

ا

ل

ه

ر

ن

ه

ن

ا

ش

ر

ا

ه

چ

ظ

ژ

د

و

ا

ر

ض

ا

د

ی

ر

خ

ر

ز

ک

س

ر

و

ت

ذ

ق

د

گ

ظ

ی

ع

ع

ی

ا

ن

ی

پ

ا

ث

ت

و

ف

ک

ب

گ

د

م

ی

د

ا

ه

آ

ر

ل

ژ

ه

ح

ر

ا

غ

ق

ت

ن

د

ف

ه

ج

د

ا

س

ب

ب

س

ی

ح

چ

ژ

ل

ش

ی

ب

پ

ر

ه

ی

ز

ا

ن

ه

ا

ق

ق

ص

ث

آ

ت

ر

و

ر

ض

غ

ژ

ی

ع

آ

ژ

ر

ا

ز

گ

ت

م

د

خ

ا

ط

ر

ف

د

ا

ر

ب

خ

ت

س

م

ق

سینمایی معرفی کردند .همچنین بر اساس اعالم «دیتر
کاسلیک» رئیس باسابقه جشنواره فلم برلین با افزایش
تهدید به حمالت تروریســتی در اروپــا ،این رویداد
سینمایی با تدابیر ویژه امنیتی برگزار خواهد شد.
«فراک گرینر» ســخنگوی جشنواره فلم برلین درباره
برگزاری این رویداد ســینمایی کــه از کمتر از  10روز
دیگر آغاز بــه کار میکند ،گفت :همچون همیشــه
ارتبــاط تنگاتنگی با مقامات امنیتی خواهیم داشــت
و رویدادهای سیاســی جهان را با دقت رصد میکنیم
و تمامی تمهیــدات الزم برای حفظ امنیت شــرکت
کنندگان در جشنواره پیش بینی شده است.
وی همچنین افزود :به عنوان مثال دیگر اجازه نخواهیم
داد افراد با کیفهای بزرگ وارد ســالن سینما شوند و
کیفهای نیز با دقت بیشتری جستجو میشوند.
به گزارش اســکرین دیلی ،در حالی که مســئوالن
جشــنواره از توضیح کامل درباره اقدامات امنیتی در
برگزاری برلیناله و ابعاد حضور نیروهای پلیس امتناع
کردند اما به نظر میرسد تمهیدات ویژه برای برگزاری
امن جشنواره به صورت نامحسوس انجام گیرد.
«دیترکاسلیک» همچنین اظهار کرد :نیروهای امنیتی
به صورت نامحســوس در جشــنواره حضور خواهند
داشت و لزوما تمامی آنها دارای یونیفرم نخواهند بود.

شوخیای که طنزپردازان
را ناراحت کرد

بعد از اعتراض نویسندگان و طنزپردازان به تبعیض جنسیتی
در اعالم فهرســت نامزدهای جوایز جشــنواره «آنگولم»،
برگزارکنندگان این جشــنواره با شوخی دیگری آتش خشم
آنها را شعلهورتر کردند.
معرفی تعمدی افرادی به عنوان برندگان جوایز جشنواره آثار
ادبی و هنــری کمیک «آنگولم» ،که در واقع برندههای واقعی
جشنواره نبودند خشم شرکتکنندگان را برانگیخت و موجب
اعتراض برندگان و دیگر کارشناسان حاضر در این مراسم شد.
امسال همه نویســندگان و کاریکاتوریستهای راهیافته به
مرحله نهایی جایزه «آنگولم» مــرد بودند و همین موجی از
نارضایتی را در میان طنزپردازان ایجاد کرده بود .مراسم شروع
شد و «ریچارد گایتت» ،مجری ،نام چهرههای شناختهشدهای
از جمله «برایان کی .دوگان» و «فیونا اســتپلز» را به عنوان
برنــده اعالم کرد .اندکی پس از ســخنان او ،دو زن از میان
حاضران فریاد زدند :بس است ریچارد! دیگر باید شروع کنیم.
در همین حین برخی از دوستان افرادی که نامشان به عنوان
برنده اعالم شــده بود ،از طریق پیامک و یا توییتر کسب این
جایزه را به آنها تبریک گفتند ،اما مجری بالفاصله این حرکت
را یک شوخی خواند و اسامی برندگان واقعی جوایز را خواند.
برندگان اصلی و غیرواقعی در فضایــی پر از بهت و ناباوری

میزان

حمل

امروز ميتوانيد به خودتان خوش بگذرانيد .فعاليت كنيد و از انرژيتان
استفاده كنيد و تا جايي كه ميتوانيد افراد جديدي ببيند .در اين زمان
مسایل احساسي مهمي اتفاق ميافتد.

ثور

امروز ممکن است یکی از همکارانتان کمکی از شما بخواهد چه در
انجام میزان زیادی کارها و چه تنها در یک راهنمایی ساده .شما امروز
قادرید که خیلی مصمم عمل کرده و با واقعیتها روبرو شوید و آنها
واقع ًا این حالت شما را میستایند .صحبتهایی از افزایش حقوق و یا
گرفتن کمک هزینه نیز وجود دارد پس گوشهایتان را تیز کنید.

عقرب

در حال حاضر در هیچ کاری تأخیر وجود ندارد که حوصلهتان ســر
برود .تصمیم دارید کاری را عملی کنید و شرایطی را که در حال حاضر
ایجاد میشود .شروعی تازه را برایتان فراهم میکند.

امروز می توانید بسیار جذاب باشــید ،اما مراقب باشید؛ زیرا یک نفر
احساس میکند مورد بیتوجهی قرار گرفته است .فکر میکنید بهتر
است کارها در کنترل شما باشند .بهتراست در مورد افکارتان بیشتر فکر
کنیدوتجدیدنظرکنید.

اكنون خورشــيد به برج عقرب رفته است .اين قسمت از چارت شما
مربوط به كار ســخت ميباشد .البته شــما هيچ وقت از اين موضوع
نميترسيد .اگر همكاری داريد و به كمك احتياج داريد ميتوانيد از
اوتقاضای کمک كنيد.

به شــما توصيه ميشود كه تا جایي كه ميتوانيد تنها باشيدچون
با كوچكترين ناماليمتي ممكن اســت از صحنه فرار کنید .سعي
كنيد خيلي مســايل را بدل نگيريد چون آنقدرها ارزش ناراحت
شدن ندارند .بايد مراقب سالمتی خود نيز باشيد ،چون احساسات
شديدي در بدن خود حس خواهيد كرد.

یک دوست یا آشــنا تصمیم میگیرد به شما زنگ بزند .اگر تلفن یا
آدرس آنها را گم کردهاید ،از تماس آنها خوشحال می شوید .از این
که ارتباط تان با آنها قطع شده است ناراحتاید.

اكنون كه خورشيد وارد برج عقرب شده است به نقشههاي آيندهتان
فكر كنيد .اما سعي كنيد اين برنامهريزي براي آينده مانع از تفريح
بادوستانتان نشود .زماني كه خورشيد در چنين موقعيتي قرار دارد،
اگر تصمي داريد كه عشقي پيدا كنيد ،اين بهترين زمان براي پيدا
كردن عشقي مناسب است.

جوزا

سرطان

اسد

قوس

جدی

امروز روزي نيســت كه حســادت و حس مالكيت طلبي كســي را
برانگيزيد .اگر كه ميتوانيد به او كمك كنيد ،چرا كه او با خشــم و
كينه توزي زياد واكنش نشان خواهد داد .اگر شما بيدي نيستيد كه از
اين بادها بلرزيد ،تمام سعي خود را بكنيد كه احساساتتان را كنترل
كنيد و چيزي نگوئيــد و كاري نكنيد كه اوضاع را خرابتر از اين كه
هست ،بكنيد.

دلو

امروز از غیبت کردن لذت میبرید .دوســت ندارید کار جدی انجام
دهید ،اما در عین حال دوســت ندارید یک جا بیکار بنیشینید .هر
کاری میکنید مراقب زنگ تلفن باشید؛ زیرا خبر جالبی میشنوید
یا شاید به یک مهمانی دعوت شوید.

حوت

سنبله

امروز سعی کنید دوستان و مادیات را تا جایی که میتوانید از هم
دور نگه دارید و گرنه کشمکش خواهید داشت .به هر حال شاید
به این نتیجه برسید که اگر به مشکالت اجازه دهید راه خودشان
را بروند و یا اینکه مشکالتی که با دیگران دارید را نادیده بگیرید
و وانمود کنید که اتفاقی نیافتاده اســت در مورد آنها بحث کنید.
اگر بتوانید اوضاع را روبراه کنید میتوانید به جلو حرکت کنید.

امروز زندگی قدری آرامتر میشــود .اما این بدین معنی نیست که
پیشرفت برای شما متوقف شده است برعکس شما میتوانید چند
هفته آینده مقداری ارتباط تماشایی داشته باشید.
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ســعی میکردند آنچه را روی داده هضم کنند .در حالی که
بسیاری از چنین شوخی سطح پایینی عصبانیت خود را اعالم
کردند .یکی از ناشران در اینباره گفت :حرکت تحقیرآمیزی
بود .ما فکر کردیم این فهرســت واقعی برندگان است .وقتی
اعالم کردند نشریه «ســاگا» جایزه بهترین داستان سریال
طنز را برنده شده ،ما از خوشــحالی از جا پریدیم .بالفاصله
خبر برنده شدن «دوگان» و «اســتپلز» را در توییتر منتشر
کردیم ،اما بعدا متوجه شدیم این یک شوخی بوده .آنها کار
خوبی نکردند ،این خیلی آزاردهنده و حتی تحقیرآمیز است.
وقتی در یک فســتیوال بینالمللی هستیم ،این در حد یک
شوخی رایج بین بچه مکتبی هاســت .به گفته حاضران در
این مراسم ،یکی از سردبیران نشریهای طنز پس از فهمیدن
جریان با چشمانی اشکآلود ســالن را ترک کرد .همچنین
«سم سوییبگویی» مدیر ویراســتاری نشریه «کومیکو» که
ابتدا نا م نشریهشان به عنوان برنده اعالم شد گفت :این یک
اقدام بیرحمانه و زشت اســت .ناشر «کورنلیوس» وقتی نام
برنده را شنید ،از خوشحالی به هوا پرید .ما هم ابتدا خوشحال
بودیم ،اما بعد چشمهایمان پر از اشک شد و احساس حقارت
کردیم .خوشبختانه نویسندگان من آنجا نبودند و من مجبور
نشدم این شوخی مفتضح فرانسوی را برایشان توضیح دهم.
به گزارش گاردین« ،گیتت» مجری این مراســم پس از دیدن
واکنشهای تند این افراد در مصاحبه با «لوموند» گفت :اشتباه
اصلــی درک نکردن عمق انتظارات و امیدها و احساســاتی
بود که فضای ســالن را پر کرده بود ...من واقعا متاســفم که
احساســات بســیاری از حرفهایهایی را که برای کارشان
ســخت تالش کرده و جایگاه این هنر مهم را حفظ کردهاند،
خدشهدار کردم .من عاشق طنز هستم .در ماه جنوری وقتی
با معرفی نامزدهای این جوایز طنز فرانسوی ،مشخص شد که
در فهرســت  30نفری حتی نام یک زن هم دیده نمیشود،
تعداد زیادی از طنزپردازان و ناشــران اعتراض خود را اعالم
و جشــنواره را به کنارهگیری خود از شرکت در این جایزه و
مراسم ،تهدید کردند.

