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نویسندهنوقلم«پولیتزر»رابهخانهبرد

«ویــت تان نگوین» اســتاد دانشــگاه ویتنامیتبار با
نخســتین رمان خود موفق شــد جایزه بخش ادبیات
داستانی «پولیتزر» را از آن خود کند.
برندگان بخشهای مختلف جوایــز «پولیتزر» در حالی
معرفی شــدند که یک نویســنده نوقلم با اولین کتابش
موفق به دریافت جایزه بخش ادبیات داستانی شد.
در حالی که از زمان انتشــار فهرســت نامزدهای نهایی

در اکثر نقدها نام «یک زندگــی کوچک» به قلم «هانیا
یاناگیهارا» به عنوان شانس دریافت جایزه تکرار میشد،
هیــات داوران «پولیتزر» « 2016ویت تــان نگوین» را
برای نگارش «همدرد» شایسته دریافت این جایزه ادبی
شــناختند .تقریبا هیچیک از نشریات ادبی از «همدرد»
که به دوران جنگ ویتنام از نگاه یک جاســوی ویتنامی
پرداخته،به عنوان شــانس دریافت «پولیتزر» نام نبرده

بودند« .کلی لینک» و «مارگارت وربل» فینالیســتهای
این بخش بودند« .همیلتون» نوشته «لین مانوئل میراندا»
جایزه بخش نمایشنامهنویســی را از آن خود کرد .او در
بخش نهایی با نویسندگانی چون «استفن کارام» و «برندل
جیکوبز جنکینز» به رقابت پرداخت.
جایزه بخش کتاب تاریخــی «پولیتزر» نصیب «محاکمه
کاســتر :زندگی در مرز آمریکای نو» نوشــته «تی.جی.
استایلز» شد .جایزه بخش زندگینامه یا شرححالنویسی
این دوره به «ویلیام فینگان» نویســنده کتاب «روزهای
بربریوار» تعلق گرفت.
در بخش شــعر «پولیتزر» « 2016دفتر خاطرات اوزون»
کتابی شامل سرودههای «پیتر باالکیان» ،به عنوان برنده
انتخاب شد« .الیزابت ویلیس» و «دایان سوس» نامزدهای
نهایی این بخش بودند .به گزارش گاردین« ،جابی واریک»
جایزه ادبیات غیرداستانی عمومی را با کتاب «پرچمهای
ســیاه :قیام داعش» به دست آورد .این کتاب نشان داده
چطور منطق اشتباه پشت جنگ عراق کمک کرد تا گروه
تروریســتی داعش رشد پیدا کند .جایزه بخش موسیقی
«پولیتزر» هم به «هنری تردگیل» اعطا شــد« .پولیتزر»
مجموعه جوایزی در حوزههــای روزنامهنگاری ،ادبیات
و موسیقی اســت که از معتبرترین جوایز دنیا به حساب
میآید .این جایزه از سال  ۱۹۱۷به صورت ساالنه با نظارت
دانشگاه کلمبیا به روزنامهنگاران و نویسندگان ،شاعران
و موسیقیدانان اعطا میشــود .جایزه «پولیتزر» به نام
بنیانگذار آن «جــوزف پولیتزر» روزنامهنگار مجاریتبار
آمریکایی قرن نوزدهمی نامگذاری شــد ه است .برندگان
جوایز «پولیتزر» مبلغی  10هزار دالری دریافت میکنند.

فلمهای «هفته منتقدین» جشنواره کن معرفی شدند
مسئوالن برگزاری شصتونهمین جشنواره بینالمللی فلم
کن ،فهرست فلمهای بخش جنبی هفته منتقدین را اعالم
کردند .پنجاهو پنجمین دوره بخش هفته منتقدین جشنواره
فلم کن که ویژه فلمهای اول و دوم سینمای جهان است،
فهرست فلمهای حاضر در این رویداد سینمایی را در حالی
اعالم کرد که در بخش رقابتی فلمهایی از ســینمای اروپا
و همچنین کشــورهای ترکیه ،لبنان ،کامبوج و سنگاپور
دیده میشــود .بخش جنبی هفته منتقدین کن امسال
از روز  12می بــا نمایش فلم کمدی و مدرن «با ویکتوریا»
به کارگردانی «جاســتین تریه» آغاز بــه کار میکند که
روایتگر داســتان مادری تنهاست که در تالش برای ایجاد
توازن میان زندگی شــغلی و زندگی خانوادگیاش است.
به گزارش ورایتی ،در بخش رقابتی پنجاهو پنجمین دوره
بخش هفته منتقدین کن فلمهای «آلبوم» ساخته «مهمت
کنمرتگلو» از ترکیه« ،ســرزمین الماس» ساخته «داوی
چو» محصول مشترک سینمای فرانسه و کامبوج« ،خام»
به کارگردانی «جولیا دوکورنو» از فرانســه« ،میموساس»
به کارگردانی «الیور الکســه» از اسپانیا« ،یک هفته و یک
روز» ساخته «آساف پولونسکی» از اسرائیل« ،بیگانه» به
کارگردانی «واچه بولقورجیان» از لبنان و «یک پرنده زرد»
به کارگردانی «کی راجاگوپال» از ســنگاپور برای کسب
جایزه این بخش از جشــنواره فلم کن رقابت میکنند .در
بخش نمایشهای ویژه بخش هفته منتقدین کن نیز ســه
فلم شــامل «با ویکتوریا» (فلــم افتتاحیه) به کارگردانی
«جاســتین تریه» از فرانسه؛ «روزهای خوب خواهد آمد»
ساخته «الســاندرو کومودین» از ایتالیا و «آپنه» ساخته

«ژان کریستوف مئوریس» از ترکیه به روی پرده خواهند
رفت .کمیته انتخاب بخش جنبی هفته منتقدین جشنواره
کن برای رسیدن به فهرست نهایی  10فلم ( 6فلم اول و 4
فلم دوم) در مجموع  1100فلم بلند سینمایی را تماشا کردند
و نکته جالب اینکه امسال هیچ فلمی از سینمای آمریکا در
این بخش حضور ندارد.
پنجاهوپنجمیــن دوره بخش هفته منتقدین کن به عنوان
قدیمیترین بخش جنبی این رویداد ســینمایی امسال با
حضور «والری دونزلی» ،کارگردان -بازیگر فرانســوی در
رأس هیات داوران برگزار میشــود« .دونزلی» با فلم خود
زندگینامهای تحت عنوان «اعالم جنگ» در ســال 2011
بخش هفته منتقدین کن را افتتاح کرد و ســال پیش نیز
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ســم مندس کارگردان نامدار بریتانیایی با بستن یک
قرارداد غیرجیمز باندی ،احتمال جدا شدن از مامور ۰۰۷
را تقویت کرد.
به نظر می رسد سم مندس با بستن قراردادی غیرجیمز
باندی قصد دارد به شایعهها جامه عمل بپوشاند و روی
صندلی کارگردانی فلم بعدی جیمز باند ننشیند.
مندس با بستن قراردادی برای ساخت فلم «متل تماشا»
که بر مبنای ماجرای واقعی جرالد فوس ساخته میشود،
به دهه  ۱۹۶۰بــاز میگردد و فردی را تصویر میکند که
متلی میخرد تا تسهیالتی برای تماشا کردن مهمانانش
به وجود آورد.
این فرد می خواست روی سقف هتلش سوراخهایی تعبیه
کند تا از آنجا بتواند تماشا کند که مهمانان متل چه کار
میکنند ،اما در اثر این امر با قتلی روبه رو میشــود که
همه تصوراتش را به هم میریزد.
این موضوع دســتمایه مقالهای شد که گای تالس برای
نیویورکر نوشت و درســت هفته پیش منتشر شد .این
مقاله موضوع اصلی فلم را تشکیل میدهد.
مندس تولید و کارگردانی فلم را پذیرفته و در حالی که
هنوز روشن نیست چه کسی کار نوشتن فلمنامه را انجام
میدهد ،طبیعی اســت که درباره بازیگران نیز نمیشود
اطالعی داشت.

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.
 6 کلمه :خوب
 12 کلمه :متوسط
 18 کلمه :عالی
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آجی دیوگان بازیگــر مطــرح بالیوودی،دومین فلم
ســینمایی خود درمقام کارگردان را آماده نمایش کرد.
این فلم با نام «شیوای» به روی پرده سینماها می رود.
فلمنامه این اکشن ماجراجویانه براساس طرحی از خود
بازیگر نوشته شده است .دیوگان نقش اصلی فلم را هم
به عهده دارد.
سازندگان «شیوای» آن را در سکوت کامل خبری جلوی
دوربین بردند و کسی اطالعی از داستان فلم نامه و نوع
نقش آجی دیوگان در آن ندارد.
«شیوای» برای ایام جشن دیوالی در اواخر ماه اکتبر به
نمایش عمومی درمی آید .جشــن دیوالی که به جشن
رنگ هم معروف اســت ،یکی از زمــان های مهم برای
نمایش محصوالت پرســروصدای هندی به حساب می
آید .به نوشته ســایت انترنتی ایندیا اف ام ،صحنه های
اکشن ماجراجویانه و پررمزوراز تازه دیوگان در لوکیشن
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میزان

حمل

امروز مي تواند روز بد يا خوبي باشــد به خودتان بستگي دارد كه
چطور پولتان را خرج كرده ايد.

ثور

اخیرا ً روابط شما با دیگران گیج کننده بوده است اما همه چیز تمام
شده اســت .حتی افرادی که طرز فکرشان با شما متفاوت است هم
جذب جذابیت و اشتیاق شما می شوند .سعی کنید زیاد هیجان زده
نباشــید زیرا به جای این که مشــکالت را حل کنید بیشتر مشکل
تراشی می کنید.

جوزا

به نظر مي رســد در حال حاضر بر پول ،قرار كاري تاكيد وجود دارد
و بايد به آنها توجه كنيد .خوب اســت كه اين مسئله را در اولويت
كارهايتان قرار دهيد .حتي اگر بايد كساني را كه گله و شكايتي از
شما دارند ،ناديده بگيريد.

سرطان

شاید ماندن در خانه پیش همسرتان بد فکری نباشد اما شاید بحث
پیش بگیرد و یا از هم ایراد بگیرید .شــاید هردوی شما بیش از حد
خسته باشید.

اسد

نهایت ســعی خود را بکنید تــا جایی که مــی توانید پذیرنده
احساسات باشــید چرا که اثری خاص بر شما خواهد گذاشت .اگر
با قلب و گوشــتان به آن چه که دیگران می گویند گوش کنید به
پیامهای دقیق و ظریف پی خواهید برد که عموم ًا آن را به سادگی
از آنها عبور می کنید.

عقرب

اگر امروز قبــل از انجام هر کاری فکر کنید در زمان صرفه جویی
میکنید و در آینده نیز با مشــکالت کمتری روبرو می شوید .اگر
چیزی به نظر شــما در حال حاضر اهمیت ندارد در آینده اهمیت
زیادی پیدا می کند بنابراین ســعی کنید از همین االن آنرا حل
کنید و به آن توجه کنید.

قوس

شما قطع ًا خوشحال خواهيد شد .كه بدانيد شرايط پرتنش ديروز
تمام شده و همه چيز امروز در آرامش و صلح و صفاست .بودن با
عزيزان لذت دارد و حتي ممكن است چند مهمان در شما را بزنند
كه باعث گرمي بيشتر محيط تان مي شود.

جدی

امروز نمي توانيد آرام يك جا بنشــينيد .اين طور نيست؟ وقتي
در خانه هستيد دوســت داريد برويد بيرون و برعكس .تنها بايد
بپذيريد كه گاهي اين جور مســائل پيش مي آيند .اما اص ً
ال جنبه
منفي ندارند .تمام اين ها به خاطر اين است كه شما درحال ايجاد
تغييراتي هستيد اما هنوز به طور كامل از آن ها با خبر نيستيد.

بسياري از شــما اخيرا ً در روابطتان با مشكل مواجه شده ايد و امروز
تشــخيص داده ايد كه به يك بحران رســيده ايد .مي دانيد كه بايد
تصميمي بگيريد اما آيا جرات اين كه آنها را بيان كنيد ،داريد؟ ممكن
است احساس كنيد ،بهتر است به جاي مهربان بودن ،سنگدل باشيد
ولي بدانيد كه بي احساس بودن شما ،اوضاع را خراب تر مي كند.

امروز مسائل مالی بسیار مورد توجه هستند و بنابراین امروز زمان
مناسبی است تا به قســمت هایی از دارایی تان که در موردشان
رضایت خاطر نداشته اید رسیدگی کنید.

احساسات باال می رود .دیگران سعی دارند با این رفتار شما را مجبور
به انجام کاری کنند که میخواهند .این مســاله در آخر به ضرر آنها
میشــود زیرا شما از این که کسی شما را مجبور به انجام کاری کند
عصبانی میشوید .مخالفت با آن ها به انرژی زیادی نیاز دارد.

این یکی از روزهایی اســت که می تواند برای شــما نشان نقطه
تحول باشد .هر کجا نمی توان آتش ســوزی قابل انفجار ایجاد
کرده اما شما تصمیمی می گیرید که آینده شما را تحت اثر قرار
خواهد داد و احتماالً افراد نزدیک شما.

سنبله

دلو

حوت

های دو شــهر بمبئی و حیدرآباد و کشــور بلغاریا فلم
برداری شده اند.
«شیوای» بعد از درام خانوادگی «تو ،من و ما» دومین کار
ســینمایی دیوگان در مقام کارگردان است .این فلم در
سال  2008به نمایش عمومی درآمد.
منتقدان و تماشــاگران سینما از «تو ،من و ما» استقبالی
نکردند و این فلم در جدول گیشــه نمایش ســینماهای
هند ،شکست تجاری خورد .اما دیوگان به موفقیت مالی و
انتقادی «شیوای» خوش بین است.
این بازیگر رزمی کار سال قبل درام پلیسی «دریشیان» را
روی پرده سینماها داشت .این فلم هم فروش خوبی کرد و
هم با نقدهای مثبت منتقدان روبرو شد.
«شــیوای» تنها فلم آجی دیوگان در سال  2016میالدی
است و وی ،فلم دیگری را تا پایان سال جاری روانه پرده
سینماهای هند نخواهد کرد.

سم مندس یک قرارداد غیر جیمز باندی بست

با فلم «مارگوئریــت و ژولین» در بخش رقابتی کن حضور
داشــت .بخش هفته منتقدین هر ســاله جایزه بزرگ
« »Naspressoرا بــه یکی از هفت فلم بلند رقابتی
در این بخش و جایزه دیسکاوری را به یکی از  10فلم کوتاه
اعطــاء میکند .دیگر اعضای هیــات داوران بخش هفته
منتقدین کن شــامل «آلیس وینوکر» فلمنامهنویس فلم
نامزد اسکار «موستانگ»« ،دیوید رابرت میشل» نویسنده
و کارگردان آمریکایی« ،نداو لپید» و «ســنتیگو میتره»
فلمســاز ارجنتینی میشود .شــصتونهمین جشنواره
فلم کن از  11تا  22می در جنوب فرانســه برگزار میشود
و امسال «جورج میلر» کارگردان استرالیایی فلم «مکس
دیوانه :جاده خشم» رییس هیات داوران رقابتی آن است.
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مندس این فلم را برای دریمورکز میســازد  ،یعنی همان
کمپانی که امکان ساخت فلم «زیبای آمریکایی» را سال
 ۱۹۹۹به او داد و این کارگردان را از دنیای تئاتر به سینما
کشاند.
«زیبای آمریکایی» با نقدهای ثبت و موفقیت تجاری روبه
رو شد و چندین اسکار برد که شامل بهترین فلم و بهترین
کارگردانی برای مندس بود.

«مهمان ناخوانده» باردم
و الورنس

درام خانوادگی و پرتنش «مهمــان ناخوانده» با بازی خاویر
بــاردم و جنیفر الورنس جلوی دوربین مــی رود .نام فلم در
زمان نمایش عمومی تغییر خواهد کرد.
دارن آرونوفسکی فلم ساز غیرمتعارف سینما ،این درام تلخ
را براساس فلم نامه غیراقتباسی خودش کارگردانی می کند.
خط اصلی داســتان فلــم در باره زوجی اســت که در اوج
اختالفات خود ،میزبان گروهی از مهمانان ناخوانده می شوند.
حضور این مهمانان ناخوانده ،باعث خلق مشکالت تازه برای
این زوج می شود.
به نوشــته امپایر آنالین ،کلید فلم برداری «مهمان ناخوانده»
اوایل ماه جون زده می شــود .شــهر نیویورک محل اصلی
رخدادهای داستان فلم است.
میشل فایفر ،برایان گلســن ،اد هریس و دامنال گلسن هم
در فلم بازی دارند .آن ها مهمانان مزاحم زوج داســتان فلم
هستند که با حضور خود ،باری بر مشکالت این دو اضافه می
کنند.
خاویر باردم اســپانیایی تبار در حال حاضر درام واقع گرایانه
« »33را آمــاده نمایش عمومی دارد .داســتان فلم در باره
گروهی از معدنچیان چیلیایی اســت که در معدن محل کار
خود برای  33روز گرفتار بودند.
جنیفر الورنس هم پــس از بازی در اکشــن علمی تخیلی
پرفــروش «بازی های هانگر» ،به صــورت بازیگر محصوالت
غیرمتعارف سینما درآمده است.

بریتانیا آماده اکران فلمی
درباره خوانندهای که
بد آواز میخواند

فلم «فلورانس فاســتر جنکینس» از ماه می در ســینماهای
بریتانیا و از ماه جوالی در ســینماهای فرانسه اکران خواهد
شد.
به نقل از یورونیوز ،فلم «فلورانس فاســتر جنکینس» با بازی
مریل اســتریپ و کارگردانی استفن فریرس زندگی حرفه ای
خواننده سوپرانوی اپرا را نشان می دهد .او که گمان می کند
صدای بسیار دلنشینی دارد ،به دلیل صدا و نحوه آواز خواندن
مورد تمســخر اطرافیانش قرار می گیرد  .همسر فلورانس که
او را بسیار دوست دارد تالش می کند تا وی از حقیقت با خبر
نشود.
پیش از این ،داستان زندگی این خواننده الهام بخش ساخت
فلــم «ماگریت» به کارگردانی زاویه ژیانولی شــده بود .فلم
«مارگریت» ســال  ۲۰۱۵در سینماهای اروپا به اکران عمومی
در آمده بود .مریل اســتریپ بازیگر نقش فلورانس فاســتر
جنکینس درباره نقشش در این فلم می گوید« :در واقع تالش
کردم هماننــد او آواز بخوانم .نکته خیره کننده درباره او این
است که چه اندازه تالش کرد خواننده خوبی باشد .هنگامی که
در صحنه عمومی ظاهر شد ،شهرت و خنده را همراه داشت.
این تالش برای خوب درخشــیدن بخشی از شادمانی بود که
من نیز در اجرای نقش از آن لذت می بردم».
سنت کلر بی فیلد ،با بازی هیو گرانت یک کمدین اشراف زاده
انگلیسی است که از همســرش حمایت می کند .هنگامیکه
فلورانــس تصمیم می گیرد در ســال  ۱۹۴۴در تاالر کارنگی
نیویورک کنســرتی اجرا کند ،سنت کلر بی فیلد ،تالش می
کند تا همسرش را هنرمندی توانا نشان دهد.
هیو گرانت درباره نقشــش می گویــد« :تنها دلیل زندگیش
دوست داشــتن و حمایت از فلورانس اســت .در این عشق
ورزیــدن ،گونه ای خودخواهی نیز حضــور دارد .زیرا بدون
فلورانس ،او احســاس هیچ می کند .او یک کمدین شکست
خورده است بنابراین او باید برای پایداری این دنیای کوچک و
عجیب خودشان تالش کند .در غیر اینصورت او هیچ است».

