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March 03 ,2016

بازیگرانی که به «برج تاریک» میروند

«تونیموریسون»برندهجایزه«پن»شد
هیــات داوران جوایز «پن» در بخش دســتاورد ادبیات
آمریکا« ،تونی موریسون» نویسنده سرشناس برنده نوبل
ادبیات را برگزید.
تونی موریســون نویســنده آفریقایی آمریکایی رمان
«دلبند» موفق شد جایزه ادبی «پن  /سول بیلو»  2016را
به خود اختصاص دهد.
اســامی برندگان چند بخش دیگر این مجموعه جوایز هم
اعالم شــده اســت .هیات داوران این جایزه ادبی درباره
موریســون عنوان کرده اســت :وقتی تونی موریسون
نویسندگی را شروع کرد ،نه تنها درها را به روی دیگران
گشود ،بلکه به مسائل مهم و ریشهدار زمان خود پرداخت.
او هربار درباره این که سیاهپوســت بودن ،زن ،انسان و
جهانی بودن به چه معناســت ،اظهارنظــر میکرد و این
گفتمان را گسترش میداد.
در ادامه بیانیه هیات داوران آمده است :ادبیات داستانی
درخشان و نیروبخش او همچنان آنچه را بیرحمانه تلقی
میشــود ،موضوعاتی را که به زمان خاصی تعلق دارند و
آنچه را در هر زمانی معنا دارد مورد خطاب قرار میدهد.
تونی موریســون نویسنده و استاد دانشــگاه است که
تاکنون جایزههایی چون نوبــل ادبیات و پولیتزر را از آن
خود کرده اســت .از او بهعنوان نویسندهای یاد شده که
رمانهایش سرشار از نیروهای بصری و مضامین شاعرانه
هستند و به واقعیت زندگی آمریکایی جان میبخشند .این
نویسند ه سرشــناس آمریکایی و استاد دانشگاه «استن»
در سال  1993برنده جایز ه ادبی نوبل شد .آثار او به خاطر
فضای حماســی ،دیالوگهای زنده و به تصویر کشــیدن
شخصیتهای سیاهپوســت آمریکایی مشهور است .این
نویسند ه در سال  2010نشــان «لژیون دونور» فرانسه را
دریافت کرد .موریســون نخستین زن سیاهپوستی است
که کرســیای به نام خود در یکی از دانشگاههای بزرگ
آمریکا (دانشگاه پرینستون) دارد .او همچنین اولین زن

سیاهپوست آمریکایی اســت که جایزه نوبل را دریافت
کرده اســت .جایزه  25هزار دالری «پن  /ســول بیلو»
پیشتر به نویسندگان مطرحی چون «فیلیپ راث»« ،دان
دلیلو» و « کورمک مککارتی» اعطا شده است.
به گزارش گاردین ،جایزه ادبی «پن» بیش از  50ســال
است که آثار برجسته در حوزههای ادبیات داستانی ،شعر،
ادبیات علمی-تخیلی ،مقاله ،آثار ورزشی ،زندگینامهای،
ادبیات کودک ،ترجمه و نمایشــنامه را مورد تقدیر قرار
میدهد .تمام برگزیدگان این جوایــز روز  11اپریل طی
مراسمی رسمی در شــهر نیویورک به جوایز خود دست
پیدا میکنند.
جایــزه «پن  /ژاکلین بوگراد ولد» که ارزش آن  5000دالر
اســت ،در این دوره به «زندگی و هنر او» به قلم «اگنس

فلمی خشن و جدی خواهد بود

بر اســاس اخبــارCaptain America: Civil War ،
از خشــونت و جدیت بیشــتری نســبت به Captain
 America: The Winter Soldierبرخوردار خواهد بود.
با توجــه به صحبتهایی کــه کارگردانــان Captain
 America: Civil Warدر مــورد آن داشــتهاند ،باید

منتظری فلمی به مراتب جدیتر و به نوعی خشــنتر از
 Captain America: The Winter Soldierباشیم .بر
خالف قریب به اتفاق فلمهای دنیای سینمایی مارول که از
فضایی متعادل و بعضا همراه با طنز برخوردار بودهاند ،فلم
کاپیتان آمریکا :سرباز زمستان از فضایی به نسبت خشن
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بهره برده است اما بر اساس آخرین صحبتهای جو روسو،
یکــی از دو کارگردان کاپیتان آمریکا :جنگ داخلی ،این
فلم به مراتب خشنتر و جدیتر از سرباز زمستان خواهد
بود! روسو در مصاحبهای در کمیک-کان اعالم کرد که:
ما در کاپیتان آمریکا :جنگ داخلــی فضایی تا دو برابر
خشنتر از سرباز زمستان بهوجود آوردهایم.
تا پیش از ســرباز زمســتان ،فلمهای مــارول بهخاطر
فضای جالب و خنــدهدار بودن برخــی صحنهها مورد
تحســین منتقدین بودند و زمانی که قرار شد این روال
در  Captain America: The Winter Soldierتغییر
کند ،بسیاری نظر خوبی نداشتند و معتقد بودند که نظرات
خوبــی در مورد فلم داده نخواهد شــد ،اما اتفاقی کامال
برعکس این گمانهزنیها رخ داد و دســت بر قضا ،مارول
و سازندگان ســرباز زمستان بازخوردهای مثبت بسیاری
دریافت کردند که باعث شد گام بعدی در کاپیتان آمریکا:
جنگ داخلی را محکمتر برداشته و به نوعی فلم را به حال
و هوایی تیره و تارتر و خشنتر ببرند ،شاید چیزی شبیه
به ســهگانه بتمن کریستوفر نوالن ،که با تمام تیرگیها و
خشن بودنشان ،نظرهای مثبت بسیاری را به سمت خود
جذب کردند و شاید این تیرگی ،خشونت و جدیت بیشتر
دقیقا همانچیزی باشد که مارول به آن نیاز دارد.

جواب سودوکو شماره
2567
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خزان ـ میــزان ـ خازن ـ
زینه ـ زن ـ ناز ـ زمین ـ
مزه ـ میز ـ زمان ـ نماز ـ
نیاز ـ نیزه ـ نازیه ـ زخم ـ
مخزن ـ خزانه ـ زنخ.

«عرفان خان» ،بازیگر برجسته بالیوود ،عالوه بر بازی در فلم
بنگالدشی «شرایط دشوار» ،آن را تهیهکنندگی خواهد کرد.
پروژه سینمایی «شرایط دشوار» به کارگردانی «مصطفی اس.
فرخی» ،فلمساز بنگالدشی» از اواخر این ماه کلید میخورد.
«عرفان خان» ،بازیگر برجسته سینمایی بالیوود (هند) که
یکی از تهیهکنندگان این فلم است ،در آن بازی نیز خواهد
کرد.
ی «ایکــی» ،متعلق به «عرفان خان» در توصیف این
کمپان 
فلم ،گفته است« :شرایط دشوار» یک فلم خانوادگی درباره
شکست و عشق است.
عالوه بر «عرفان خان»« ،نصرت ایمورز تیشــا» نیز در این
این فلم بازی خواهد کرد .این بازیگر سال  ۲۰۱۲در یک درام
تلویزیونی با «مصطفی فرخی» همکاری کرده است.
فلم سینمایی «شرایط دشوار» به زبان بنگالدشی و انگلیسی
ساخته میشود.
بنا بر این گــزارش« ،فرخی» که طی ســالهای اخیر در
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 بازی با کلمات

آهســته ـ اژدها ـ بغداد ـ پرهیزانه ـ تپانچه ـ ثاقب ـ جلوگیر ـ چهارشانه
ـ حســرت 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.

بازی بابا اعداد
جواب بازی
 جواب
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بازی عرفان خان در «شرایط دشوار»

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

جواب هدف

مارتین» تعلق گرفت.
جایزه ادبیات داستانی این دوره که نام «فیلیس لیلور»
را یدک میکشد ،نصیب «اش پارسونز» با کتاب «فاصله
کیمیاوی» شد.
«اد رابرسون» موفق شد جایزه «پن  /ولکر» را که ویژه
بهترین مجموعه شعر است از آن خود کند.
در بخــش ترجمه شــعر کــه جایــزه  3000دالری را
دربرمیگیرد ،مجموعه شــعرهای «چیکا ســاگاوا» با
ترجمه «ســاواکو ناکایاســو» از زبان جاپانی ،به عنوان
برنده معرفی شد.
جایزه  3000دالری بخش ترجمه «پن»  2016به مجموعه
کامل داستانهای «کالریس لیسپکتر» با ترجمه «کاترینا
داتسون» از زبان پرتگالی تعلق گرفت.

 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

گ

پس از شــایعات فراوان «استفن کینگ» نویسنده معروف
آمریکایی ،به صورت رسمی دو بازیگر اصلی فلم اقتباسی
بر اساس مجموعه داستانهای «برج تاریک» را معرفی کرد.
این رمان نویس تحسین شده در صفحه توئیتر خود از «متئو
مککانوهی» و «ادریس آلبا» دو بازیگر نامدار هالیوودی به
عنوان بازیگران دو نقش اصلی فلم «برج تاریک» نام برد ،در
حالی که این دو بازیگر از مدتی پیش گزینههای اصلی این
فلم در نظر گرفته شده بودند .
به گزارش گاردین ،فلمنامه اقتباسی «برج تاریک» را «آکیوا
گلدزمن» فلمنامه نویس برنده اسکار فلم «ذهن زیبا» در کنار
«جف پینکنر» خواهد نوشت و«نیکالی آرسل» دنمارکی نیز
آن را کارگردانی میکند.
«متئــو مککانوهــی» که در ســال  2013بــرای بازی
تحسینبرانگیز در فلم «باشگاه خریداران داالس» در نقش
فردی مبتال به ویروس « »HIVموفق به کسب جایزه اسکار
و گلدن گلوب بهترین بازیگر مرد شــد ،قرار است در فلم
اقتباسی از داســتانهای «برج تاریک» در نقش مرد شیاد
مشکیپوش ایفای نقش کند و «ادریس آلبا» نیز دیگر نقش
کلیدی این مجموعه داستان  8جلدی یعنی «رولند دشاین»
تفنگدار مقابل دوربین میرود.
«استفن کینگ» در صفحه توئیتر خود همچنین به فرآیند
طوالنی اقتباس از رمان «بــرج تاریک» و همچنین تالش
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میزان

حمل

زماني كه احساســات جالب و فوق العادهاي داري سعي كنيد آنها را
بيان كنيد .شخصي شما را همان طور كه هستيد دوست دارد .بنابراين
هر دو طرف از اين كه در كنار هم هستيد ،لذت ميبريد.

ثور

بعد از مشكالت احساســي اخير امروز را به آرامي ميگذرانيد .سعي
كنيد مشــكالت و ناراحتيها را دوباره تكرار نكنيد ،اگر الزم است با
همسرتان فعاليتهاي اجتماعي خود را افزايش دهيد.

جوزا

ديگران به طور مســخرهاي مثبت انديش هستند اما در عين حال
معاشرت با آنها جالب است زيرا آنها شاد و سرحال هستند .بايد به
نصيحت آنها گوش كنيد ،بنابراين از روز و شــب خود استفاده كنيد
اما با لذت و شادي.

سرطان

تیز بودن در کارها از خصلتهای خوب شماست اما اجازه ندهید این
خصلت به یک ناامیدی تبدیل شود .هر کسی میتواند میزان انعطاف
پذیریش را باال ببــرد و زندگی را بهتر کند .فکر کنید چرا تا این حد
با یک موضوع مخالفت میکنید .شــاید یک موفقیت جدید باعث
میشود تا احساس ناامنی کنید.

اسد

روز را با انجام کارهای شــروع کنید که به نظر میرسد انجام آنها
ضروریتر و الزمتر اســت .به جای این که نگران باشید که هیچ
فایدهای برای شما ندارد ،بهتر است شروع به انجام کارهایی کنید
که در رأس اهیمت کارهای شما قرار دارد.

عقرب

دوستانتان به حل کردن مشــکالت مشهور هستند و میتوانند
به هرچیزی که میخواهند به راحتی دســت پیدا کنند .امروز این
شهرت شــما به اوج خود می رسد .شما مهارت زیادی در دستور
دادن به دیگران دارید ،اما مراقب باشید زیاد سخت گیری نکنید.
اگر از این قدرت بیش از حد استفاده نکنید میتوانید هر کاری را
انجام دهید.

قوس

شما ممكن است دريابيد كه خيلي دوست داريد مسايل و اختالفات
را با يك نفر در سطح بياوريد و دوستانه مطرح كنيد و صلح بوجود
بياوريد .اين موقعيت را از دست ندهيد چون ميتواند احساس شما را
در مورد زندگي خانوادگي و يك عزيز خاص تبدیل كند.

جدی

فكرش را هم نميكنيد كه امروز در جريان كارهاي روزمرهتان با
چه كســي به طور اتفاقي برخورد ميكنيد .اين ممكن است يك
مالقات غير منتظره در يك ســوپر ماركــت در محلهتان و يا در
ايستگاه موتر باشد .اين شخص ميتواند يك دوست قديمي و يا
فردي جديد باشد كه روزي روي زندگي شما تأثير بگذارد.

دلو

امروز احساســات شما واقعي و عميقاند و باعث ميشوند تا آن جا كه
ممكن است با بقيه صادق باشيد اگر اخيرا ً چيزي شما را آزار ميدهد،
اكنون احساس ميكنيد آمادگي اين را داريد كه راجع به آن با كسي كه
دوست دارد به شما گوش بدهد،صحبت كنيد .امروز يكي از همكارانتان
رمانتيك شده و برنامه خاصي را برايتان تدارك ديده است.

در رابطه با امور مالی تنظیم وقت امری بسیار مهم می باشد .در حال
حاضر بســیار قوی هستید حتی اگر تردیدهای شما را به ستوه در
آورده یا به خواستگاری شما جواب رد داده شده است .این فرصت
برای شما وجود دارد که شــرایط تغییر خواهند کرد و دوباره راه
جدیدی را آغاز میکنید.

ارتباط خــوب برقرار کردن با مردم کار آســانی نیســت .معموالً
منظورتــان را بد ادا میکنید و دیگران را ناراحت میکنید .اما امروز
از رفتار با دیگران لذت میبرید .شاید رابطه دوستی جدیدی برقرار
کنید و روابط دوستی قدیمی نیز محکم تر شود.

ممکن است نگران باشید که بد فهمیدهاید یا تعبیر شدهاید .خوب
ال شما نیستید .اگر دیگران اصرار
میتوانید مطمئن باشید که اص ً
دارند سوزن خودشان را در موضوعات بگذارند شما حقیقت ًا کاری
در این باره نمیتوانید انجام دهید.
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نوبت مهره های سفید است ،شما باید با
دو حرکت مهره سیاه را مات کنید.
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ناموفق «ران هاوارد» کارگردان برنده اســکار برای ساخت
سریالی بر پایه این کتاب با بازی «خاویر باردم» اشاره کرد.
این نویسنده اخیرا درباره عدم موفقیت برخی اقتباسهای
سینمایی از آثارش سخن به میان آورده و عنوان کرده است
که تحت تاثیــر برخی از این فلمها چون «کنار من بمان» و
«رستگاری در شائوشــنک» قرار گرفته است اما فلمهای
دیگر چون «شیفت قبرســتان» و «درخشش» او را ناامید
کرده است.
«کینگ» مجموعهی هفت جلدی از «برج تاریک» را دستاورد
عمر خود میداند چراکه نوشتن آنها برای او حدود  20سال
زمان برده است.
مجموعه اصلی داستانهای «برج تاریک» شامل هفت جلد
است و یک جلد نیز در سال  2012به آن اضافه شد که مربوط
به ماجراهای بین جلد چهارم و پنجم اســت و تاکنون 30
ن در  40کشور دنیا به
میلیون نسخه از این مجموعه داستا 
فروش رفته است.
تاکنون فلمهای معروفی به اقتباس از رمانهای «اســتفن
کینگ» فلم ســاختهاند که از آن جمله میتوان به «مسیر
سبز»« ،رستگاری در شائوشــنک» و «مه» به کارگردانی
«فرانک دارابونت»« ،میزری» بــه کارگردانی «راب راینر»،
« »1408به کارگردانی «مایکل هافاستروم» و «درخشش»
به کارگردانی «استنلی کوبریک» اشاره کرد.
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وزیر را در خانه  e 7حرکت دهید.

C

B

A

جشنوارههای بینالمللی بســیاری حضور یافته و در سال
 ۲۰۱۲نیز برنده جایزه فیبرشــی جشنواره فلم کن شد ،در
سال  ۲۰۱۳نیز با ساخت درام «داستان مورچه» در جشنواره
ی مورد استقبال منتقدان قرار گرفت.
فلم دب 

پیشبینی سیلوستر استالونه
درست درآمد

سیلوستر اســتالونه بازیگری که برای بازی در نقش «راکی»
شهرتی جهانی دارد ،پیش از اهدای جوایز اسکار ،در مراسمی
که یکشنبه شب برگزار شد ،پیشبینی کرده بود که او برنده
جایزه اسکار نخواهد بود.
در مراسم اهدای جوایز اسکار هشــتادو هشتم که یکشنبه
شب به وقت برگزار شد ،سیلوستر استالونه که در برنامه فرش
قرمز این مراسم شرکت کرده بود در گفتوگو با خبرنگار یاهو
گفته بود انتظار ندارد این جایزه به او اهدا شود.
این بازیگر کهنهکار امســال یکی از پنج نامزد دریافت جایزه
اســکار نقش مکمل مرد برای بازی در فلــم «کرید» بود .اما
اســکار به مارک ریلنس بازیگر بریتانیایی برای بازی در فلم
«پل جاسوسها» ساخته استیون اسپیلبرگ رسید.
این در حالی است که خیلیها چه در میان دوستداران سینما
و چه در میان منتقدان که معموال ســختگیرتر هســتند،
پیشبینی میکردند این سیلوســتر اســتالونه است که این
جایزه را به خانه خواهد برد .اســتالونه در مراسم فرش قرمز
گفته بود انتظار ندارم تا اسم من به عنوان برنده اسکار اعالم
شود  .این در حالی اســت که آرنولد شوارتزنگر دیگر بازیگر
نقشهای اکشن که دوستی صمیمانهای نیز با استالونه دارد،
تصور میکرد باید حتما این جایزه نصیب «راکی» شود.
البته به دلیل نامزد شــدن استالونه برای دریافت این جایزه،
نقدهایی نیز مطرح شــده بود ،از جمله این که همبازی او در
این فلم باید نامزد این جایزه میشد نه سیلوستر.
در فلم «کرید» شــخصیت مرکزی دیگر راکی نیست؛ بلکه
آدونیس کرید پســر شخصیت منفی فلم این نقش را برعهده
داشت و مایکل بی.جردن در نقش این شخصیت آنقدر خوب
بازی کرده بود که خیلیها او را شایســته دریافت اســکار
دانستند ،اما او در نهایت تعجب حتی در فهرست نامزدها نیز
وارد نشد.
اســتالونه بازیگر و کارگردان کهنهکار به دنبال اعالم اسامی
نامزدهــا حتی به تهیه کننده فلم پیشــنهاد کرده بود که به
عنوان اعتراض به نامزد نشــدن این بازیگر سیاهپوســت از
نامزدی انصراف دهد ،اما نظرات جمیع دست اندرکاران فلم این
بود که این کار به فلم ضربه خواهد زد .این فلم به کارگردانی
رایان کوگلر ساخته شد و موجب شــد تا استالونه چهرهای
متفاوت به دست آورد و پس از سالها وارد رقابتهای اسکار
شود .این افتخار  ۴۰سال پس از ساخته شدن فلم اول «راکی»
دوباره نصیب استالونه شد .او برای «راکی» نامزد دریافت دو
جایزه اسکار شــده بود .فلم داستان پسر آپولو کرید ،رقیب
پیشین راکی را روایت میکند که برای یادگرفتن مشت زنی
به فیالدلفیا می رود و از راکی بالبوآ ،رقیب پدرش می خواهد
او را آموزش دهد.
استالونه پس از اهدای جوایز در اینستاگرام اعالم کرد که این
گفتوگو را با خبرنگار یاهو انجام داده و از عدم دریافت جایزه
اسکار نه دلشکسته شده و نه متعجب.

