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جایزه «بوکر» بینالمللی به
نویسنده کوریایی رسید

«هان کانگ» رماننویــس اهل کوریای جنوبی به عنوان
برنده جایزه «من بوکر» بینالمللی  2016معرفی شد.
«هان کانگ» نویسنده رمان «گیاهخوار» و مترجم کتابش
«دبورا اســمیت» ،جایزه  50هزار پونــدی «من بوکر»
بینالمللی را که هر دو سال یکبار برگزار میشود ،مشترکا
دریافت کردند« .هان» و مترجم انگلیسیزبانش که تنها
هفت سال است یادگیری زبان کوریایی را شروع کرده ،در
این رقابت نویسندگان صاحبنامی چون «اورهان پاموک»
برنده نوبل ادبیات  2006و «النا فرانته» رماننویس مشهور
ایتالیایی را پشت سر گذاشتند.
«گیاهخوار» رمانی سه فصلی است که هیات داوران جایزه
«من بوکــر» آن را اثری «دقیق و آشــفته که به زیبایی
تنظیم شــده» و «ملغمهای غریب از زیبایی و وحشت»
خوانده است .این اثر درباره زنی معمولی است که تصمیم
میگیرد برای نزدیکتر شدن به زندگی گیاهی ،از خوردن
گوشت خودداری کند .در این فرآیند ،پدر و همسرش با
ربیرحمی با او برخورد میکنند و رخدادهای ناخوشایند
دیگر در پایان او را به ســمت آرزوی تبدیل شدن به یک

درخت سوق میدهد .به گزارش گاردین« ،اسمیت» مترجم
رمان «هان» از  21سالگی ،زمانی که هنوز تحصیالت خود
را به پایان نرسانده بود ،تصمیم گرفت مترجم زبان کرهای
شود .او پیشتر زبانهای خارجی دیگری را هم فراگرفته
بود اما در  28سالگی موفق شــد به رویایش دست پیدا
کند و کتابی را به زبان انگلیسی برگرداند« .اعمال انسان»
نام اثر دیگری از «هان کانگ» است که «اسمیت» ترجمه
کرده است .مراسم اعطای جایزه «بوکر»  2016در موزیم
«ویکتوریا و آلبرت» لندن برگزار شد« .هان» از کسب این
جایزه برای رمانی که بیش از  10ســال پیش نوشته ،ابراز
خرســندی و تعجب کرد و گفت که کتاب بعدیاش هفته
آینده به زبان کوریایی روانه بازار میشود.
«گیاهخوار» یکی از  155کتابی بود که در رقابت این دوره
«من بوکر» بینالمللی شرکت داشتند .این نخستین سالی
است که این جایزه مهم ادبی بهجای اعطا به مجموعه آثار
یک نویسنده ،به یک کتاب تعلق میگیرد .این تغییر رویه
پس از تلفیق «من بوکر» با جایزه ادبیات داستانی خارجی
مستقل صورت گرفته است.

زنان جوایز «نبیوال» را درو کردند

ریوز به دنبال «مدل های
تکراری»

نویسندگان زن در پنج بخش از هفت بخش جایزه ادبیات
علمی تخیلی «نبیوال» برنده شدند.
برندگان جوایــز ادبی «نبیوال» که هر ســاله به بهترین
آثار علمی تخیلی تعلق میگیرد ،با پیروزی چشــمگیر
نویسندگان زن معرفی شدند.
جایزه بخشهای بهترین رمان ،رمان کوتاه ،داستان بلند،
داستان کوتاه و جایزه ادبیات نوجوان این دوره «نبیوال» به
نویسندگان زن تعلق گرفت .این در حالی است که جایزه
«ری بردبری» که ویژه اجرای آثار دراماتیک علمی تخیلی
اســت ،به «جورج میلر»« ،برنــدن مککارتی» و «نیک

کیانو ریــوز بازیگر لبنانی تبار ســینما ،در درام علمی
تخیلی «مدل های تکراری» بازی می کند .شرکت مستقل
فلم سازی لوتوس اینترتینمنت تهیه کننده این فلم است.
کارگردانی ایــن فلم دلهره آور را جفــری ناچمانوف به
عهده دارد.او فلم را براســاس فلم نامــه ای از چاد اس
جان کارگردانی خواهد کرد .ســازندگان این درام دلهره
آور علمی تخیلی امیدوارند برای اواخر ماه ژوالی ،کلید
فلم برداری آن را در لوکیشن های مختلف شهر نیویورک
بزنند .هالیوود ریپورتر می نویسد کیانو ریوز یکی از تهیه
کنندگان «مدل های تکراری» هم هست .او در آن نقش
یک دانشــمند آشــفته حال را بازی می کند ،که تالش
دارد خانواده اش را پس از یک تصادف مرگبار به زندگی
برگرداند .این فلم با هزینه تولید  70میلیون دالری تهیه
می شــود و اواخر تابستان سال آینده میالدی ،به عنوان
زمان نمایش عمومی آن تعیین شده است.
ریوز می گوید بازی در فلــم را به این دلیل پذیرفته ،که
کاراکتر محوری آن حال و هــوای تازه ای دارد و قبل از
این ،در فلم دیگری به تصویر کشیده نشده است.
جفری ناچمانــوف کارگردان فلم دلیل انتخاب ریوز برای
نقش دانشمند آشفته حال را ،شباهت ظاهری چهره او با
روحیات کاراکتر اصلی داستان اعالم کرده است.
تماشاگران ســینما این بازیگر را با فلم های موفقی مثل
«ســرعت» و «ماتریکس» ها به یاد می آورند .فلم های
دیگر ریوز در طول این ســال ها ،نتوانستند موفقیت این
فلم ها را تکرار کنند.

فروش 157میلیون دالری
«کاپیتان آمریکا»

جدیدترین فلم «فون
تریه» پیشفروش شد

در خواست  ۵۰هزار نفره برای نجات
«مامور کارتر»

پس از آن که شبکه  ABCتصمیم گرفت سریال «مامور
کارتر» را تمدید نکند ،هواداران آن اقدام به ایجاد کمپین
کردند .چندی پیش شبکه  ABCوابسته به کمپانی دیزنی
تصمیم گرفت پس از دو فصل ،سریال «مامور کارتر» را که
از داســتان «کاپیتان آمریکا» مشتق شده بود را کنسل
کند .این موضوع اصال برای هواداران سریال ابرقهرمانی
کمپانی مارول حوشایند نبود و حاال آنها با تشکیل کمپین
و جمع آوری امضا می خواهند ســریال مورد عالقه شان
را نجات دهند .آنها برای این کار دســت به دامان شبکه
اینترنتی نتفلیکس شده اند.
یکی از هواداران سریال «مامور کارتر» چند روزی هست
که در فضای مجازی عریضه ای برای شــبکه نتفلیکس
منتشر کرده که تاکنون بیش از  50هزار امضا برایش جمع
شده .گروهی هم در توییتر تبلیغ عریضه او را کرده اند.

اگرچه این اقدام می تواند کمی اثربخش باشد اما حقیقت
این اســت که بعد از کنسل شدن یک سریال خیلی بعید
است که به این زودی اتفاقی رخ دهد .هواداران خوشبین
می توانند به قضیه سریال «کنستانتین» چشم بدوزند که
پس از یک فصل کنســل شد اما آن قدر توسط هواداران
تبلیغ شد ،تا این که جان کنســتانتین توانست در یک
قســمت از مجموعه «کماندار» حضور پیدا کند و ممکن
است باز هم به این مجموعه سر بزند .خصوصا از آنجایی
که نتفلیکس با کمپانی مارول قرارداد دارد می شود کمی
خوشبین بود.
اما وقتی متوجه می شویم هایلی اتول بازیگر نقش اصلی
سریال «مامور کارتر» ســراغ پروژه جدیدش در شبکه
 ABCرفته ،متوجه می شــویم که بایــد کمی حق را به
هواداران بد بین بدهیم.
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جدیدترین فلم «الرس فون تریه» به کشورهای مختلف
جهان پیشفروش شــد« .خانهای که جک ساخت» اثر
جدید «الرس فون تریه» کارگردان سرشــناس دنمارکی
است که هنوز ساخته نشــده ،از سوی کمپانی «تراست
نوردیک» به توزیعکنندگانی از آمریکای التین ،کالیفرنیا،
جمهوری چــک ،تایلند ،پولند ،رومانیا و یوگوســاوی
پیشفروش شــد .این فلم درباره «جک» قاتل سریالی
است که بیش از یک دهه تالش میکند ،جنایتی بینقص
مرتکب شــود .کارگردان «نیمفومینیاک» و «مالیخولیا»
تاکنون تنها نام بازیگران ایــن اثرا را اعالم کرده و قرار
است فلمبرداری آن را از پاییز در سویدن آغاز کند .این
در حالی است که داســتان ماجرا در دهه  1970و 1980
واشــنگتن اتفاق میافتد .به گزارش اســکرین دیلی،
«خانهای که جک ســاخت» در اصل سریالی تلویزیونی
بوده که «فون تریه» از ماه فبروری اعالم کرده قصد دارد
فلم سینمایی آن را به روی پرده ببرد .هزینه ساخت این
فلم  9میلیون و  800هزار دالر اســت« .فون تریه» برای
نگارش فلمنامه این کار تحقیقات بسیاری درباره قاتالن
سریالی و روانشناســی انجام داده است .این فلم در دو
مرحله فلمبرداری خواهد شــد تا امکان مونتاژ آن در دو
بخش میسر شــود .این کارگردان صاحبنام طی چندین
دهه حضور در ســینمای جهان افتخارات متعددی کسب
کرده است که از مهمترین آنها میتوان به جایز ه «سزار»
بهترین فلم خارجی برای «شکســتن امــواج» ،جایزه
بهترین فلــم اروپایی از جوایز «دیوید دوناتلو» ایتالیا در
جشنواره استکهلم اشاره کرد.

 بازی با اعداد
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«کاپیتان آمریکا :جنگ داخلی» در سطح بین المللی هم
صدرنشین جدول گیشه نمایش سینماها است .این اکشن
کمیک اســتریپی در تعطیالت آخر هفته ،فروشی 157
میلیون دالری را تجربه کرد.
تازه ترین محصول مشترک کمپانی والت دیزنی و شرکت
فلم ســازی مارول ،در  55کشور دنیا روی پرده سینماها
است.
فروش کلی فلم طی  19روز نمایش عمومی در سینماهای
این  55کشور ،به  645میلیون دالر رسیده است .این رقم
فروش ،باالترین رقم فروش یک فلم ســینمایی در سال
جاری میالدی است.
فروش باالی بین المللی قسمت تازه «کاپیتان آمریکا» در
حالی نصیب آن شــده ،که فروش داخل آمریکای شمالی
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 بازی با کلمات

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
 20 کلمه :عالی

آدرس ـ انجمن ـ باغبان ـ پیشانی ـ تکامل ـ ثروت ـ جمهوریت ـ چیره دست
ـ حواس ـ خواص ـ دیپلمات ـ ذیل ـ راسخ ـ زمین ـ ژرف ـ شیرین ـ صامت
ـ ضرورت ـ طلسم ـ ظفر ـ عابد ـ غزالی ـ فرهاد ـ قسمت ـ کنار ـ گلدان ـ
مالیه ـ میمنه ـ نوشادر ـ وقت ـ هویدا ـ یکباره.
غ

گ

ز

ت

ا

م

ل

پ

ی

د

آ

ض

ز

پ

ث

م

س

ل

ط

خ

ز

ذ

ن

ر

ا

ت

ه

و

ی

د

ا

س

ذ

ژ

ا

و

ل

م

ق

خ

ت

ن

ه

ا

چ

ی

د

ر

ی

ا

ه

و

ک

ح

ن

ر

ن

ت

ل

ت

غ

ص

ر

ا

ا

ج

س

ا

ی

غ

گ

ع

ق

ث

ا

ص

م

ح

ش

ر

ب

چ

ر

ف

د

ش

ب

ن

ل

ی

و

ر

د

غ

د

ع

ا

ی

ک

ق

پ

ه

گ

ا

ف

آ

ا

ا

2097

ه

ر

ی

ت

م

س

ق

ن

س

ظ

ش

مذهب ـ جذب ـ تجربه ـ
رجــب ـ رتبه ـ بته ـ به ـ
بهتر ـ جبر ـ بت ـ تب ـ
تبر ـ مرتبه ـ بره ـ برج.

ب

ر

ی

ذ

ج

ف

ر

ژ

ک

ث

آ

و

د

ف

ن

پ

ه

ی

ل

ا

م

ی

م

ن

ه

م

ش
هـ
ی
ا
خ
جواب سودوکو شماره

جواب هدف

بازی بابا اعداد
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میزان

حمل

مي توانيد كار و تفريح را با هم تركيب كنيد .همكارانتان با همســر
شما رابطه خوبي برقرار كرده اند .اين فرصت خوبي است تا هر موقع
الزم بود از همكاران بخواهيد تا به كارهاي شما رسيدگي كنند و شما
هم به منزل برويد.

ثور

امروز پایانی برای اتفاقات گذشته و شــاید هم شروعی تازه باشد
فرصت ها و قول ها جدیدی به خودتــان می دهید و می توانید به
آنها عمل کنید و دیگران را تحت تاثیر قرار دهید و به شما تبریک
میگویم.

جوزا

امروز ،روز خوبي براي استفاده از كارهاي روزانه و مسائل كاري است،
اما ســعي كنيد اگر تغييرات در اين زمينه وجود داشت خسته و بي
حوصله نشويد .ســتارگان در حال حاضر به مسائل پولي مربوط مي
شوند ،نبايد پولتان را بي جهت خرج كنيد .مگراين كه مجبور بوديد،
حتي اگر يك رابطه طوالني تمام شود.

سرطان

امروز تاکید بر روی خانه می باشــد .شــاید مهمان های ناخوانده
داشته باشید و دوست ندارید مدت زیادی بمانند .تنها چیزی که می
خواهید یک روز آرام در کنار همسرتان است.

اسد

با پر کردن امروز با شــاید و خنده روزی بــه یادماندنی از امروز
بسازید .نه این که فکر کنید شــما امروز هیچ مشکلی نخواهید
داشت چرا که به نظر می رسد شما توسط افرادی که نیازمند شما
هستند و می خواهند با شــما وقت صرف کنند احاطه شده اید.
تعجب نکنید چرا که شما بیش از همیشه جذاب و گرم شده اید.

عقرب

امــروز از حمایت و همکاری دیگران برخوردار هســتید .زیرا در
حالت تعادل هستید .الزم اســت با یک نفر مشکالت تان را حل
کنید وآن فرد نیز تمایل دارد مشکالت را حل کند.

قوس

نفوذ سياره ها شما را وادار مي كند كه احساسات و افكار خود را
نسبت به كســي ابراز كنيد .اين خيلي طبيعي براي اتفاق خواهد
افتاد چون بين آنچه احتياج داريد و آنچه خواســت شماســت
تناقضي نيست .يك نفر ممكن اســت با كلماتي عصباني شما را
كام ً
ال سوپرايز كند .منتظر باشــيد چون وقايع بيشتري درشرف
وقوع است.

جدی

امروز مي توانيد هر نوع سوء تفاهمي را كه در خانه پيش مي آيد
برطرف كنيد .اما اين تنها در صورتي امكان دارد كه با كســي كه
دوستش داريد روراست باشيد.

دلو

امروز روز خوبيست كه با دوستانتان و ديگر مردمي كه از همراهيشان
لذت مي بريد ،دور هم جمع شويد .شما بسيار احساس اجتماعي بودن
مي كنيد و عاشــق اين خواهيد بود كه در اتاقي كه پر از افراد ديگر
است ،بدرخشيد .شما ممكن است كه از طرف شخصي بسيار جذاب،
دعوتي دريافت کنید.

امروز واقع ًا از زندگی اجتماعی خودتان لذت می برید .به خصوص
با دوســتانی که برایتان آرامش زیادی ایجاد می کنند .اگر مجرد
هســتید با یک نفر که تاکنون دوست بوده اید جفت می شوید.
اگر امروز بیرون می روید سعی کنید امروز را به یک واقعه خاص
اجتماعی تبدیل کنید چون امروز از نظر ذهنی بسیار هیجان زده
هستید.

اعتماد به نفس شــما بار دیگر باال می رود و در مورد چیزهایی که
می توانید به دســت بیاورید مثبت بین تر هستید .از تحسین های
دیگران روحیه بهتری به دســت می آورید .سعی کنید خودتان را
دست کم نگیرید.

اجازه ندهید هیچ اذیت و آزاری به دوســت یا همکارتان برسد تا
تعطیالت آخر هفته خراب نشــود .بعضی مواقع شما زیاد ایجاد
مزاحمت می کنید که باعث اذیت و آزار و عصبانیت می شوید و
میتواند شما را عقب نگه دارد .نیروی تان را تلف نکنید.

سنبله
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دو حرکت مهره سیاه را مات کنید.
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التوریس» برای فلم «مکــس دیوانه :جاده هیاهو» تعلق
گرفت و در بخش «تحــول» که به چهرهای تاثیرگذار در
حوزه ادبیات علمی تخیلی تعلق دارد ،نام «تری پرچت»
نویســنده مجموعه رمانهای «جهان صفحه» به عنوان
برنده اعالم شد.
«نوامی نوویک» نویسندهای که با رمان «ریشههای رو به
باال» به فهرست نهایی جوایز «هیوگو» راه پیدا کرده ،به
عنوان بهترین رمان «نبیوال»  2016برگزیده شد.
جایزه بهترین رمــان کوتاه به «بینتــی» به قلم «ندی
اوکورافور» اعطا شــد و در بخش بهترین داستان بلند،
نام «سارا پینسکر» نویســنده «بانوی جادههای باز ما»
به عنوان برنده اعالم شــد .به گزارش سایت نویسندگان
علمی تخیلی آمریکا« ،دختران گرسنه مادر قحطیزده»
نوشته «آلیســا وونگ» برنده بخش داستان کوتاه شد و
جایزه «آندره نورتون» که ویژه ادبیات علمی تخیلی گروه
سنی نوجوان است ،به «فران وایلد» با رمان «فراز هنج»
تعلق گرفت .جایزه «نبیوال» که در اولین ســال برگزاری
در ســال 1965به «فرانک هربرت» تعلق گرفت ،در کنار
جایز ه «هیوگو» ،معتبرترین جایزه علمی  -تخیلی آمریکا
محسوب میشود .انجمن نویسندگان آثار علمی  -تخیلی
و فانتزی آمریکا متشــکل از  1500عضو برگزیدگان این
جایز ه ادبی را انتخاب میکنند.

G

F

E

D

 جواب شطرنج 2331
وزیر را در خانه  c 5حرکت دهید.
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آن به مرز  300میلیون دالر رسیده است.
ایــن فروش طی  10روز نمایش عمومــی در این محل به
دســت آمده است .ســینماهای جهان فلم را یک هفته
زودتر از آمریکا ،اکران عمومی کردند.
به این ترتیــب ،فروش کلی جهانی فلم (هم آمریکا و هم
بقیه کشورهای دنیا) به  940میلیون دالر رسیده و تا هفته
آینده ،رقم فروش یک میلیارد دالر را رد خواهد کرد.
چین با فروشــی  156میلیون دالری بهترین فروش را در
بین کشــورهای خارجی داشته است .اهل فن پیش بینی
فروشی  250تا  300میلیون دالری برای فلم در این کشور
آسیایی می کنند .به نوشته سایت انترنتی امپایر آنالین،
کوریای جنوبی ،انگلستان و مکزیک هم به ترتیب فروش
هایی  47 ،60و  40میلیون دالری داشته اند.

گیتار زرد «پرینس»
قیمتگذاری شد

گیتار مشهور «پرینس» خواننده تازه درگذشته آمریکایی به
قیمت تخمینی  30هزار دالر چوب حراج میخورد.
گیتار زردرنگی که «پرینــس» خواننده معروف آمریکایی در
دهه  1980و  1990آن را مینواخت 24 ،جون از سوی حراجی
«هریتج» به قیمت  30هزار دالر به فروش میرسد.
به گزارش گاردین ،دســته ســاز «پرینس» در سال 1994
شکســت و بعدها تعمیر شد« .پریس» در زمان حیاتش چند
گیتار دیگر به رنگهای متنوع داشــت؛ اما این ساز بهدلیل
ظاهر منحصربهفردش شــهرت و در نتیجه هواداران زیادی
دارد.
«پرینس» که در طول چند دهه فعالیت هنریاش از پیشگامان
ژانرهای متنوع موسیقی مانند پاپ ،R&B ،فانک و  ...بوده21 ،
اپریل  2016در استودیوی موسیقی خانگیاش در مینهسوتا از
دنیا رفت .پلیــس هنوز جزییاتی از علت مرگ او فاش نکرده
است.
این هنرمند در دهه  ۸۰میالدی با آلبومهایی مانند «،»۱۹۹۹
«باران بنفش» ،و «نشانه دوران قدیم» در عرصه موسیقی به
شهرت رســید .آثار او انواع موسیقی از جمله راک ،فانک و
جاز را دربرمیگرفت و در طول سالهای فعالیت هنریاش،
بیــش از  ۱۰۰میلیون آلبوم از او فروخته شــد .وی از جمله
افرادی در دنیای موســیقی بود که در بسیاری از رشتههای
این هنر از جمله خوانندگی ،نوازندگی و آهنگسازی فعالیت
داشت.
«پرینس» که در ســال  ۱۹۵۸متولد شد ،از جوانی ترانهسرا و
اجراگری پرکار بود و گفته میشــود اولین آهنگ خود را در
سن هفت سالگی نوشــت .او در زندگی هنریاش بیش از ۳۰
آلبوم ســاخت که معروفترین آنها «بیا دیوانگی کنیم» و
«گریه قمریها» بود و در سال  ۹۸۴۱برای ساختن آهنگ فلم
«باران بنفش» موفق به کسب جایزه اسکار بهترین موسیقی
فلم شد.
جدیدترین آلبوم «پرینس» که ســال گذشــته منتشر شد،
قسمت دوم «هیت اند ران» بود که هفته پیش برای آخرینبار
روی صحنه اجرا شد.

«سوپر ماریو» به
سینما میآید

کمپانی «نینتندو» از ســاخت فلم ســینمایی براساس بازی
خاطرهانگیز «سوپر ماریو» خبر داد.
بازی «ســوپر ماریو» و چند گیم دیگــر از کمپانی جاپانی
«نینتندو» تا پنج ســال آینده راهی پرده سینماهای جهان
میشوند.
«ماریو» به همراه «زلدا» و «اســتار فاکس» از جمله بازیهای
شناختهشدهای هســتند که در این پروژه سینمایی بازسازی
میشوند .این فلمها تا پنج سال آتی در قالب سهبعدی یا انیمه
روانه بازار میشوند.
به گزارش هافینگتون پست ،رییسکمپانی جاپانی «نینتندو»
اعالم کرد :پس از شکست نســخه رئال انیمیشن «برادران
سوپر ماریو» در ســال  ،1993این پروژه را در این فضا جلو
نمیبریم.

