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رقابت نویسندگان برای کسب گرانترین جایزه
کتاب جهان

اسامی  10نویســنده راهیافته به مرحله نهایی جایزه 100
هزار یورویی «ایمپک دوبلین»  2016اعالم شد.
جایزه ادبی «دوبلین» کــه عنوان گرانترین جایزه کتاب
جهان را یدک میکشد ،اسامی  10نامزد نهایی این دورهاش
را اعالم کرد« .مارلون جیمز» برنــده جایزه «من بوکر»
 2015و «ماریلین رابینسون» برنده جایزه پولیتزر  2005از
جمله نویسندگان شناختهشده این فهرست هستند.
جایزه بینالمللی دوبلین که تاکنــون با عنوان «ایمپک
دوبلین» برگزار میشد ،گرانترین جایزه کتاب ادبی جهان
است که به یک رمان تعلق میگیرد .مبلغ نقدی این جایزه
 80هزار پوند (معادل  100هزار یورو) است.
کتابخانههای عمومی سرتاســر جهان میتوانند عناوین
برگزیده خود را برای شــرکت در ایــن رقابت بینالمللی
معرفی کنند .نامزدهای اولیه امســال از کشورهایی چون
بلجیم ،برازیــل ،کانادا ،آلمان ،هنــد ،ایرلند ،جامائیکا،

نیوزیلند ،ناروی ،اسپانیا ،ســویدن ،سوئیس ،انگلیس و
آمریکا انتخاب شدند و حاال اسامی  10برگزیده نهایی این
جایزه اعالم شده اســت« .تاریخچه مختصر هفت قتل»
نام کتابی است که «مارلون جیمز» با آن موفق شد جایزه
«بوکــر»  2015را از آن خود کنــد .او با همین رمان برای
کسب جایزه دوبلین تالش میکند« .ماریلین رابینسون»
نویسنده آمریکایی که سال  2005جایزه ادبیات داستانی
«پولیتزر» را به دســت آورد ،برای نــگارش «لیال» نامزد
شده است« .دیو اگرز» که او هم از نویسندگان سرشناس
آمریکایی به حســاب میآید ،در این فهرست  10عنوانی
رودرروی «آخیل شــارما» و «جنی اُفیــل» دو هموطن
دیگر خود قرار گرفته اســت .نام کتــاب اگرز «پدرانتان
کجا هستند؟ و آیا پیامبران تا ابد زنده میمانند؟» است.
«جنی افیل» با کتاب «عمق انتظارات» روانه این رقابتها
شده است« .شارما» هم با رمان «زندگی خانوادگی» برای

کشف نقاشی  137میلیون دالری
دریک خانه

یک نقاشــی که دو ســال پیش در اتاق زیر
شــیروانی یک خانه در جنوب غرب فرانســه
پیدا شده بود ،از ســوی متخصصان هنری به
«کاراواجو» هنرمند برجسته ایتالیایی نسبت
داده شد .متخصصان فرانسوی پس از بررسی
نقاشی پیداشده در فرانســه ،آن را متعلق به
«کاراوجو» نقاش سرشناس ایتالیایی دانستند
و این کشــف را اتفاقی فوقالعاه در تاریخ هنر
ارزیابی کردند« .اریــک تورکین» متخصص
هنری از فرانســه در بیانیــهای در این زمینه
گفت :این نقاشی تصویرگر یک قهرمان انجیل
با نام «جودیث» است که سر یکی از جنرالهای
آشوری را از تن جدا کرده است .این اثر توسط
صاحب خانهای در تولوز فرانســه پیدا شد که
بهدنبال یافتن محل نشــت بام خود بود .ارزش

تقریبی این نقاشــی  137میلیــون دالر (120
میلیون یورو) است.
گفته میشــود «میکل آنجلو مریسی» معروف
«کاراواجو» این نقاشــی را در سالهای -1604
 1605میالدی در رم خلق کرده است که بنا بر
گفته متخصصان برای بیش از  150سال در اتاق
زیر شــیروانی یک خانه به حال خود رها شده
بود.
به گزارش «یواسای تودی» مقامات فرانسوی
خروج این تابلوی ارزشمند از کشور را ممنوع
اعالم کردهاند« .کاراواجو» متولد ســال 1571
میالدی ،یکــی از هنرمندان ایتالیایی فعال در
رم ،ناپل ،مالت و سیســیل در طول سالهای
 ۱۵۹۳تــا  ۱۶۱۰میالدی بود .موضوع بیشــتر
نقاشیهای او مسائل مذهبی بودند.
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سرانجام «مرد عنکبوتی» جدید
دارای عنوان شد

شــرکت ســونی نام ماجراجویی بعدی مرد
عنکبوتی بر پرده سینما را اعالم کرد.
تابستان ســال آینده شرکت ســونی «مرد
عنکبوتی  :بازگشــت به خانه» را راهی پرده
ســینما خواهد کرد .ســونی این خبر را در
جشنواره ساالنه سینماکان در السوگاس اعالم
کرد.
«من تام هالند ،مرد عنکبوتی تازۀ شما هستم»،
این بازیگر با گفتن این جمله در ســینماکان
اعالم کرد که در فلم جدید ابرقهرمان داستان
پیتر پارکــر دنبال هویت خــود میگردد .در
قسمت جدید از این ســری فلمها تام هالند
بازیگــر بریتانیایی فلمهایی چــون «کاپیتان
آمریکا  :جنگ داخلی» و «در قلب دریا» نقش
مرد عنکبوتی را بازی میکند.
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اعداد
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حیات ـ دریا ـ دیار ـ تیر
ـ هادی ـ هدایت ـ دایره
ـ یار ـ حیه ـ تیار ـ یاد ـ
دیر ـ رای ـ رایت ـ حیرت
ـ حیدر ـ داهی ـ دری.

ملیسا مک کارتی کمدین مطرح سینما ،قرارداد
بــازی در فلم کمدی تازه ای بــه نام «زندگی
جشــن» را امضا کرد .او یکی از تهیه کنندگان
فلم هم خواهد بود.
بن فالکون همســر مک کارتــی فلم نامه این
کمدی پرجنب و جوش را براســاس طرحی از
خود بازیگر می نویسد.
شرکت مستقل فلم ســازی نیوالین امر تولید
«زندگی جشــن» را به عهــده دارد و آن را با
هزینه ای  40تا  50میلیون دالری جلوی دوربین
خواهد برد.
این شرکت فلم سازی در سال  2014هم کمدی
خانوادگی و بزن و بکوب «تامی» را با همکاری
مک کارتی و فالکون تهیه کرده بود .این فلم با
استقبال تماشاگران روبرو شد.

2307

 بازی با کلمات

آتشــگاه ـ احمقان ـ بتخانه ـ پرتو ـ تصویب ـ ثابت ـ جنسیت ـ چاره جو ـ
حیاتبخش ـ خاکستری ـ دامنه ـ ذلت ـ روحانیت ـ زنده دل ـ ژاله ـ سرزنده
ـ شمعدانی ـ صحابه ـ ضرب ـ طیره ـ ظریف ـ عاشقانه ـ غزل ـ فرهاد ـ قاره
ـ کیسه ـ گیتار ـ لذت ـ مخروط ـ نهال ـ وجود ـ هجده ـ یاسا.

س

جواب هدف

2396

تام روثمن رئیس سونیپیکچرز هم اعالم کرد
« :امیدوارم فلم جدید تا سه قسمت ادامه پیدا
کند».
«بازگشــت به خانه» بر تالش پیتر پارکر برای
ایجاد تعادل میان زندگــی معمولی و زندگی
ابرقهرمانیاش تمرکز دارد.
روثمن داســتان فلم را کشمکشی میان نجات
دادن جهــان و انجــام دادن تکالیف مکتب
توصیف میکند.
ســونی عالوه بر اعالم عنوان فلــم از لوگوی
جدید آن نیز پردهبرداری کرد .این فلم حاصل
همکاری مشترک ســونی و استودیوی مارول
اســت .در ادامه این همکاری مرد عنکبوتی با
بازی هالند در فلمهــای آینده «انتقامجویان»
حضور خواهد داشت.
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میزان

حمل

امروز ميتوانيــد تصميمهاي مهمي بــراي زندگيتان بگيريد .اگر
احساس مي كنيد بايد براي هميشــه از يك نفر خداحافظي كنيد
حتم ًا اين كار را كنيد .در زمينه هاي روابط خارجي ،تدريس يا ايده
هاي خوب بسيار عالي هستيد.

ثور

امروز به طور غریزی از افکار دیگــران با خبرید و می توانید رفتار
آنها را پیش بینی کنید .حتی پیش از آنکه خودشان بدانند چه کار
میخواهند انجام بدهند .اکنون زمانی است که باید مشکلی طوالنی
مدت را حل کنید .به خصوص مشکلی خانوادگی را بیش از حد معطل
نکنید و به جلو بروید و به این مشکالت و مسائل خاتمه دهید.

جوزا

مشكالت و موانع ارتباطي از سر راهتان برداشته شده است و دوست
داريد بعد از برطرف شــدن اين مشــكالت ،اكنون سوالهايي از
اطرافيان بپرســيد .البته ،كمي طول مي كشد تا ديگران از الكشان
بيرون بيايند اما وقتي سرحال شوند مطمئن باشيد ميتوانيد آن طور
كه خودتان مي خواهيد رفتار كنيد.

سرطان

مسائل کاری ذهن شما را بســیار به خود مشغول کرده است .سعی
کنید به همه موارد رسیدگی کنید .صبور بودن موضوعی کام ً
ال الزامی
است و از این که سعی کنید در یک لحظه کارهای زیادی انجام دهید
بهتر است.

اسد

امروز شــما متوجه خواهيد شــد كه همه داراي حسي هستند كه
ميخواهند با شما همكاري كنند .تنها كافيست كه اظهار كنيد كه به
كمك كسي نياز داريد ،فورا ً كسي شما را حمايت خواهد كرد.

سنبله

در محل کارتان محبوبیتتان زیاد می شــود .ترکیب کار و تفریح
فکر خوبی اســت زیرا هم دیگر را به خوبی تکمیل میکنند .شاید
دوستانی مهم داشته باشید که از کار شما خوش شان بیاید.

شما از یادآوری گذشــته و صحبت راجع به روزهای خوب قدیم
لذت خواهید برد .همچنین فرصت خوبی است که راجع به منزل و
فامیلتان فکر کنید ویا خویشاوندانی که اخیرا ً ندیده اید ،ارتباط
برقــرار کنید .به آنها تلفنی بزنید و یا چند خطی نامه برایشــان
بنویسید.آنها از این که از شما خبری بگیرند خوشحال می شوند.

عقرب

به نظر می رســد امروز ،روزی کام ً
ال رمانتیک می باشد از اینکه
میتوانید به راحتی با یکدیگر صحبت کنید ،شگفت زده میشوید.
میتوانید اســاس رابطــه را پایه گذاری کنیــد و ارتباط تان را
مستحکمتر کنید.

قوس

شما به حدي منطقي و قانونمند هستيد كه گاه شايد فرصت ها را
از دست بدهيد .بهتر است بدانيد كه تا زماني كه كار خالفي انجام
نمي دهيد هيچ مشكلي هم پيش نخواهد آمد.

جدی

ممكن اســت جرقه هايي در رابطه با مســائل عشقي در خانه
وجود داشته باشــند البته اين جرقه ها بيشتر عشقي هستند تا
عصبانيت .گاهي اوقات عصبانيت به عالقه شديد تبديل مي شود،
بنابراين بهتر است كه احساساتتان را به راحتي بيان كنيد.

دلو

امروز به خاطر کار زیاد احساس خستگی می کنید .به خصوص اگر
دیروز رفت و آمد زیادی داشته اید .بنابراین تمرکز روی کاری که
قصد انجام آنرا دارید برایتان ساده نخواهد بود .در حقیقت برنامه
ریزی و منظم کردن کارهــا و اجرای وظایفتان تقریب ًا غیر ممکن
است .سرعت و ریتم خودتان را زندگی پیدا کنید تا از انرژی کافی
برای انجام کارهای تان برخودار شوید.

حوت

امروز ضروری اســت که ورق کاری را به دقت بررسی کنید .اگر
چیز وخیمی را از باال نگاه کنید پــی خواهید برد که بعدا ً خیلی
مشکل خواهد بود که در جای هیچ گذاشته شود.

را در تهران کارگردانی کرده است.
آرنولد وسکر در سال  ۱۹۳۲از پدر و مادری یهودی که
هر دو کمونیست بودند ،در شرق لندن دنیا آمد.
او کودکــیاش را در دومین نمایشــنامهاش با عنوان
«سوپ مرغ با جو» ترسیم کرده است .این نمایشنامه
نخستین بار در ســال  ۱۹۵۸در شهر کاونتری به روی
صحنه رفت.
این نمایشــنامه در کنار «ریشهها» و «من از اورشلیم
میگویم» که ســه گانه مشهور او را تشکیل میدهند،
زندگی طبقه کارگری را بازتاب میدهد.
او که به فعالیتهای چپگرایانه شهرت داشت در سال
 ۱۹۶۱به دلیل اعتراض به گسترش تسلیحات هستهای
دستگیر شد و مدتی به زندان افتاد( .بی بی سی)

مک کارتی «زندگی جشن» را
روایت می کند

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

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
 26 کلمه :عالی
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آرنولد وسکر ،نمایشنامهنویس سرشناس بریتانیایی که
برای نمایشــنامههایی با محوریت طبقه کارگر شهرت
داشت در  ۸۳سالگی درگذشت.
همسر آقای وسکر به بیبیسی گفت که او پس از یک
دوره طوالنی بیماری درگذشت.
او در  ۵دهه فعالیت ادبی خود ،عالوه بر نگارش بیش از
 ۴۰نمایشنامه ،دهها مقاله ،داستان کوتاه و شعر نوشت.
«چیپسهای سرخکرده با همه چیز» از موفقترین آثار
او بود که آن را بر اساس تجربیات شخصیاش در نیروی
هوایی بریتانیا نوشت.
این نمایشنامه با عنوان «سربازها» به کارگردانی هرمز
هدایت در تهران به روی صحنه رفته است.
علی رفیعی نیز «آشپرخانه» ،نخستین نمایش وسکر،

کسب جایزه  100هزار یورویی دوبلین تالش میکند.
به گــزارش گاردین ،در این فهرســت نــام چهار رمان
ترجمهشــده نیز به چشــم میخورد« :یاغیها» نوشته
«خاویر ســرکاس» اســپانیایی« ،پایان روزها» رمانی از
«جنی ارپنبک» نویســنده و کارگردان آلمانی« ،خاطرات
خزان» نوشته «میشــل الب» نویسنده برازیلی و «بانوی
نیل ما» اولین رمان «شوالستیک موکاسونگا» از روآندا.
«مری کاستلو» نویسنده نوقلم ایرلندی است که با اولین
رمان خود «خیابان آکادمی» موفق شده با دیگر چهرههای
سرشناس این فهرست رقابت کند.
«ماریلین رابینســون» و «ســرکاس» اســپانیایی دو
نویســندهای بودند که پیشتر در سالهای  2010و 2008
به فهرســت نهایی نهامزدهای «ایمپک دوبلین» راه پیدا
کرده بودند.
پنج عضو هیأت داوران این جایزه بینالمللی روز نهم جون
برنده نهایی را معرفی خواهند کرد .جایزه «ایمپک» از سال
 1995راهاندازی شــده و اخیرا نام آن به جایزه بینالمللی
ادبی دوبلین تغییر پیدا کرده است .از برندگان پیشین این
جایزه معتبر میتــوان به «جیم کریس»« ،کالوم مککن»
و «دیوید مالوف» اشــاره کرد .جایزه بینالمللی «ایمپک
دوبلین» گرانتریــن جایزه کتاب ادبی دنیا محســوب
ت داســتانی تعلق میگیرد.
میشــود که به یک اثر ادبیا 
از دیگر مشــخصههای این جایزه این است که فهرست
اولیه نامزدهای آن به انتخاب کتابخانههای سراســر دنیا
مشخص میشــود .جایزه «ایمپک» به کتابهایی که به
زبان انگلیسی نوشته یا ترجمه شده و در فاصله زمانی یک
سال اخیر منتشر شده باشند ،تعلق میگیرد .شورای شهر
دوبلین ایرلند با همکاری دولت دوبلین و کمپانی ایمپک
برگزارکنندگان این جایزه ادبی هستند.
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به نوشــته اسکرین اینترنشــنال ،خط اصلی
داســتان «زندگی جشــن» هنوز اعالم نشده
است .اما نزدیکان بازیگر می گویند این داستان
شــباهت هایی با فلم دهه هشــتاد میالدی
«بازگشت به مکتب» دارد.
مــک کارتی هــم اکنــون کمدی اکشــن
«شــکارکنندگان ارواح» را آماده نمایش دارد.
نسخه تازه و احیا شده این مجموعه فلم موفق
دهه هشتادی ،اواسط ماه جوالی اکران عمومی
می شود.
ایــن بازیگر طی هفته ای که گذشــت کمدی
خانوادگی و اجتماعــی «رئیس» را روانه پرده
ســینماها کرد که با فروشی باالی  27میلیون
دالر ،صدرنشــین جدول هفتگی گیشه نمایش
سینماهای آمریکای شمالی شد.

دنزل واشنگتن «نرده ها» را
برمی دارد

دنزل واشــنگتن بازیگر سیاه پوست و اسکار گرفته سینما با
کارگردانی درام ورزشی «نرده ها» ،به آرزوی بزرگ و قدیمی
خود جامه عمل می پوشــاند .فلم تازه واشــنگتن اقتباسی
ســینمایی از یک نمایش موفق و مشــهور تئاتری به همین
نام اســت .وی سال  2011این نمایش را روی صحنه بازی کرد.
نســخه ســینمایی این نمایش ضد تبعیض نژادی را کمپانی
پارامونت تهیه می کنــد .هزینه تولید فلم ،چیزی حدود 35
میلیون دالر خواهد شد .تا به حال ،حضور واشنگتن در یکی
از دو نقش اصلی فلم قطعی شــده است و او ،به دنبال بازیگر
زن سیاه پوستی اســت که باید نقش مقابلش را در فلم بازی
کند .در نمایش صحنه ای این نقش را ویوال دیویس بازی کرد.
ولی او با نســخه سینمایی همکاری نخواهد داشت .دیویس و
واشــنگتن برای بازی در نمایش تئاتری «نرده ها» ،موفق به
دریافت جایزه بهترین بازیگران زن و مرد مراســم تونی در
سال  2012شدند .داستان نمایش در باره کارمندی معمولی به
نام تری ماکسون است که در پتزبورگ آمریکا زندگی می کند.
آرزوی بزرگ وی ،بازی در یک تیم معروف ورزشی بسکتبال
اســت .این مرد برای سالیان درازی با این رویا زندگی کرده و
برای دســت یابی به آن ،به نوعی زندگی اش را باخته است.
ویوال دیویس در این نمایش ،در نقش همســر تری ماکسون
بازی کرد .به نوشته امپایر آنالین ،واشنگتن از سال  2013به
صورت جدی به دنبال آن رفت که نسخه سینمایی «نرده ها»
را جلوی دوربین ببــرد .کلید فلم برداری فلم تا دو ماه دیگر
زده می شود.

«بن افلک» فلم «بتمن» را
کارگردانی خواهد کرد

کوین سوجیهارا رییس شــرکت وارنر برادرز در گردهمایی
ساالنه سالنداران سینمای آمریکا اعالم کرد که «بن افلک»
فلم بعدی «بتمن» را برای این شــرکت خواهد ساخت .کوین
سوجیهارا رییس شرکت وارنر برادرز در گردهمایی ساالنی
سالنداران ســینمای آمریکا اعالم کرد که «بن افلک» فلم
بعدی «بتمن» را برای این شــرکت خواهد ســاخت .شرکت
وارنر بــرادرز همچنین بخشهایــی از تولیدات جدید خود
شامل «هیوالهای شگفتانگیز» و «فلم لگوی بتمن» و کمدی
«آدمهای خوب» با بازی راســل کرو و رایان گاسلینگ و نیز
درام رمانتیک امیلیا کالرک با عنوان «من قبل از تو» را معرفی
کرد .در گردهمایی ساالنه سینماداران ،استیون اسپیلبرگ و
پیتر جکسون نیز در حمایت از سالنداران سینما و برای ارتقاء
کیفی نمایش فلم برای مخاطبان در این همایش حضور یافتند.
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