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برنده گرانترین جایزه کتاب
ادبی جهان معرفی شد

«آخیل شــارما» نویســنده هندی ـ آمریکایی جایزه
بینالمللی دوبلین را که گرانتریــن جایزه کتاب ادبی
جهان است از آن خود کرد.
جایزه  100هزار یورویی «دوبلین» که تا ســال گذشته
با عنوان «ایمپک دوبلین» برگزار میشــد در این دوره
به «آخیل شارما» نویســنده «زندگی خانوادگی» تعلق
گرفت.
این کتاب که یک رمان زندگینامهای است ،از سوی هیات
داوران این جایزه ادبی «باالترین فرم به دســتآمده در
ادبیات» توصیف شده اســت« .شارما» بخش اعظمی از
این اثر را براساس داستان نقل مکان خود و خانوادهاش
از دهلی به نیویورک به نگارش درآورده اســت .در این
داستان پســر بزرگ خانواده در شــهر جدید تصادف
میکند و دچار عارضه مغزی میشــود و به مراقب 24
ساعته نیاز پیدا میکند.
در حالی که «زندگی خانوادگی» عمیقا مورد ســتایش
اعضای هیــات داوران جایزه بیــن المللی دوبلین قرار
گرفته« ،شارما» نویســنده این کتاب چند روز پیش از

اعالم برنده این جایزه درباره  13سالی که صرف نگارش
این کار کرده اســت ،گفت :مثل یــک کابوس بود ،مثل
جویدن سنگ ،جویدن شــن ...من بیشتر از دردی که
کشیدم آگاهی دارم تا این که لذتی ببرم .وقتی ایمیلی
که به من خبر برنده شــدنم را مــیداد ،دریافت کردم،
اولین فکــری که کردم این بود که :خدا را شــکر ،یک
ناامیدی دیگر را رد کردم .دو یا ســه روز بعد از آن بود
که خوشحال شدم».
به گــزارش گاردین ،این نویســنده هندیتبار در حال
حاضر روی یک مجموعه داســتان کوتاه کار می کند.
«مارلون جیمز» برنده جایزه «من بوکر» « ،2015ماریلین
رابینســون» برنده جایزه پولیتــزر  2005و «دیو اگرز»
نویســنده سرشــناس آمریکایی از جمله نویسندگان
شناختهشــدهای بودند که برای کســب ایــن جایزه
بینالمللی با «آخیل شارما» به رقابت پرداختند.
جایزه بینالمللی دوبلین کــه تاکنون با عنوان «ایمپک
دوبلین» برگزار میشــد ،گرانترین جایزه کتاب ادبی
جهان اســت که به یک رمان تعلق میگیرد .مبلغ نقدی
این جایزه  80هزار پوند (معادل  100هزار یورو) است.

«اکنون مرا می بینی  »۲خود را برای
اکران آماده کرد
بخــش دوم فلم «اکنون من را مــی بینی» به زودی به
سینماهای جهان می آید.
به نقل از یورونیوز ،در این فلم مهیج و جنایی چهار مرد
مبارز برای رو کردن نقشــه های یک سرمایه دار بزرگ
وارد صحنه می شوند .داستان بر اساس نقشه های دقیق
و ماجراهای پی در پی بین دو طرف مقابل پیش می رود.
بخش اول فلم ســال  ۲۰۱۳ساخته شــد .مارک روفالو،
بازیگر با اشاره به دلیل ساخت فلم دوم می گوید :برای
اینکه اولی آنطور که باید خوب از آب در نیامد.

دنیل رادکلیف در نقش شخصیت منفی داستان می گوید:
به نظر من این فلم یک اثر اکشن ماجرایی است .بله فکر
می کنم همین است .تیراندازی و کشت و کشتار نیست
ولی سکانسهای اکشــن جالبی دارد .فلم به کارگردانی
جان ام چو ،از بازیگران شناخته شده ای از جمله جسی
آیزنبرگ ،مایکل کین و مورگان فریمن بهره برده است.
«اکنون من را می بینی  »۲پــس از افتتاحیه نیویورک
در اکران بین المللی اســت و در ماههای تابســتان در
کشورهای مختلف نمایش داده می شود.
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همزمان با فروش خیره کننــده فلم «کتاب جنگل» که
ورســیون در بردارنده کاراکترهای زنــده از روی یک
داستان کالســیک کارتونی اســت ،کمپانی معروف و
قدیمی والت دیســنی تصریح کرده است که مشابه این
تجربه را برای یک انیمیشــن معتبر دیگر نیز در دست
اقدام دارد و می خواهد نســخه ای تازه از پیترپن را نیز
با بازیگران زنده و انسان های حقیقی و خارج از فرمات
کارتونی بسازد و عرضه کند.
برای کارگردانی این فلم کــه پیترپن ،کودکی که هرگز
بزرگ نمی شــود را از منظری تازه مورد اشاره و بررسی
قرار مــی دهد ،دیوید لووری در نظر گرفته شــده و او
همانی اســت که اخیرا ً فلم «اژدهای پیت» را نیز برای
استودیوی دیسنی ساخته اســت .لووری که رو به اوج
دارد و قرار اســت در پروژه بعــدی اش رابرت ردفورد
معــروف را در فلم «مرد پیر و اســلحه» هدایت کند،
برای نوشتن ســناریوی ورسیون جدید پیترپن از توبی
هالبروکز مدد خواهد گرفت و او در فلم «اژدهای پیت»
نیز به این کارگردان کمک کرده بود .همان طور که قب ً
ال
آمد کمپانی والت دیسنی ساخت نسخه های متعدد فلم
های دارای بازیگران زنده از روی قصه ها و افسانه های
کارتونی خود را در دســت اقدام و آزمایش دارد و یکی
از آنها «زیبا و هیوال» است که قرار است در سال ۲۰۱۷
عرضه شود و «اما واتسون» که با سری فلم های هشت
گانه هری پاتر طی دهه گذشته مشهور شد یکی از نقش
های اصلی را در آن ایفا می کند .در نسخه غیرکارتونی
« ۱۰۱داالتیانز» هم که در دســت ســاخت است ،ایفای
کاراکتر  Cruella Devilبه اما اســتون سپرده شده و
در کنار آن نسخه تازه ای از «سفید برفی» هم در دست
تولید است ولی آن را «رز سرخ» نامگذاری کرده اند و به
جای کاراکتر سفید برفی خواهر وی در فلم رویت خواهد
شد! ناگفته نگذاریم که نسخه جدیدی از داستان ابدی و
پرطرفدار «الیس در سرزمین عجایب» هم با نام «الیس
از درون آینه» تهیه و اخیرا ً اکران شده و فروش کمی هم
نداشته اســت و این را هم باید به موجی تعلق و نسبت
داد که پیشــتر از آن یاد کردیم و آن ،ساخت فلم هایی
است که افسانه های کالســیک کارتونی و نظایر آن را
بــا بازیگران زنده از نو به تصویر بکشــد و جانی تازه و
قوی تر به افسانه های شیرین گذشته ببخشد .این را نیز
بگویم که نسخه دیوید لووری اولین فلم پیترپنی صاحب
بازیگران زنده نیست و استیون اسپیلبرگ معروف این
کار را  ۲۵سال پیش با ارائه فلم «هوک» انجام داده بود.
در آن فلم رابیــن ویلیامز فقید و معروف رل پیتر پن را
بازی می کرد اما پنی متفاوت را که بر خالف این افسانه
ماندگار رشد کرده و بزرگسال شده بود .شرکت برادران
وارنــر نیز اخیرا ً یک پن دیگر را رو کرد که هیوجکمن و
گارت هد لوند در آن ایفای نقش کرده اند.

جواب سودوکو شماره
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واژه ـ ژاله ـ النه ـ نژاد ـ نوا
ـ نواده ـ ناله ـ دوا ـ اول ـ
نهال ـ هوا ـ ناو ـ دانه ـ دها
ـ دال.

سام ریمی در حالی به دنبال فلم نامه نویسی برای فلم
تازه اش می گردد ،که خبر می رسد او مایل است نقش
اصلی این فلم را به دست براد پیت بسپارد.
این اکشن دلهره آور با نام موقت «توفان پائیزی» جلوی
دوربین می رود و کمپانی بــرادران وارنر ،تهیه کننده
اصلی آن است.
اگر بــراد پیت بازی در«توفان پائیــزی» را قبول کند،
شرکت فلم سازی او به نام پالن بی هم در امر تولید آن
همکاری خواهد داشــت .فلم با هزینه تولید  60میلیون
دالری تهیه می شود.
داستان این فلم در ژانر سینمای سرقت قرار می گیرد.
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میزان

حمل

در اين زمان اطراف تان بسيار شــلوغ است شايد بهتر باشد كمي
خودتــان را پنهان كنيد تا همه جا ســكوت برقرار شــود اما بايد
مشــكالت را حل كنيد .هيچ كس به اندازه شما نمي تواند كارها را
سامان دهد.

ثور

امروز هر جا بروید با افراد خوش رو روبرو می شــوید .دوســتان و
همکاران افراد جالبی برای معاشــرت هستند .در آینده به مهمانی
های زیادی دعوت می شوید.

جوزا

امروز حس شادي و نشاط وجود دارد .همه چيز بر وفق مراد شماست،
حتي زندگي .اگر بتوانيد تالش كنيد و اســتفاده مفيد داشته باشيد
قول مي دهم كه وقتتان را تلف نكرده ايد.

سرطان

خسته شده اید اما بحث هم چنان ادامه دارد .به نظر می رسد به یک
جایی رسیده اید .هر کسی که در این بحث شرکت دارد تمایل دارد
مصالحه کند و این بهترین راه برای خاتمه به این بحث می باشد .به
خودتان قــول داده اید که عادت های بد قدیمی را کنار بگذارید اما
نباید در مقابل عادت های بد دیگران خود را مسوول بدانید.

اسد

امروز شما در حالتي سخت كوش و پرتالش هستيد و اين امر ،انجام
كار را براي شــما آسانتر مي كند .هر چه تاثير گذارتر باشد ،بيشتر
كسب مي كنيد .شايد اين امر كمك كند كه پيشاپيش براي روزتان
برنامه ريزي كنيد و يا تمام كارهايي را كه بايد انجام دهيد بنويسيد.

سنبله

اعتماد به نفس باالیی دارید و عقل ســلیم شما برای همه واضح و
آشــکار اســت .توجه زیادی را به خودتان جلب می کنید و از این
موضوع لذت می برید .اکنون زمانی اســت که می توانید نقشــه
هایتان را عملی کنید و توانایی هایتان را امتحان کنید.

امــروز اوضاع به خوبی پیش می رود ،اگــر می خواهید آرامش و
هماهنگی را در روابط با همسرتان باز یابید،پس سعی کنید که ناز
او را بخرید و یا غذایی خوشــمزه و لذیذ برایش به پزید .خواهید
دید که ذره ای محبت چگونه عمل خواهد کرد و شما را از رنجش
در آورده و راضی و خوشنود خواهد ساخت.

عقرب

معموالًبرای اینکه با یک نفر صمیمی شــوید احتیاجی به صحبت
ندارید اما امــروز بعد از یک صحبت طوالنی بــا یک نفر که هر
دوی شــما هم به آن موضوع عالقه داریــد مخصوص ًا موضوعات
روانشناسی و روحی ،با هم صمیمیتر می شوید .امروز به افرادی
که نمیشناسید تمایل بیشــتری دارید تا افرادی که سال هاست
میشناسید.

قوس

در طول هفته هاي آينده شــما كام ً
ال توانائــي آن را داريد كه به
يك سرمايه گذاري مشترك حركتي بدهيد و يا با عملي كه خود
انجام ميدهيد مزايايي بدســت آوريد .اعتماد به نفس و ســطح
باالي انرژي شما تمام ًا به شــما نيرويي مي دهد كه بدنبال آنچه
مي خواهيد برويد.

جدی

تقاضاي كمك كردن تنها مخصوص آدم هاي ضعيف نيســت! ما
همه گاهگاهي از نقطه نظرهاي مختلف مقصر هســتيم و ديدي
متفاوت ميتواند همه چيز را عوض كند.

دلو

یکی از اعضای خانواده امروز به همدردی احساسی یا شانه ای برای
گریه کردن نیاز دارد و خوشــبختانه شما هم وقتش و هم انرژی اش
را دارید تا به وی کمک کنید .اگر در مورد تغییراتی در منزلتان فکر
کرده اید این کار را از زمانی شروع کنید که احساس می کنید الهام
گرفته اید و کارها را برنامه ریزی کرده اید.

حوت

امروز پی میبریــد که یک چهره جدید مورد توجه شــما قرار
گرفته است بنابراین این می تواند به وقت تلف کردن منجر شود.
بنابراین جذابیت را روشن کنید !
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نوبت مهره های سفید است ،شما باید با
دو حرکت مهره سیاه را مات کنید.
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شــد ،با فروش معادل  ۶۱۲میلیون دالر در سراسر جهان،
به پرفروشترین فلم مستقل در تاریخ سینما تبدیل شد.
اما مل گیبسون از ســوی مجامع و محافل یهودی مورد
انتقــاد قرار گرفت که معتقد بودنــد فلم دارای مضمون
یهودی ستیزی است.
دو ســال بعــد از آن ،در  ۲۰۰۶مل گیبســون خود نیز
متهم به یهودی ستیزی شــد .او را به خاطر رانندگی در
حال مستی بازداشــت کرده بودند و گفته میشود که او
هنگام بازداشــت به مأمور پلیس دشنامهایی با محتوای
ضدیهودی داده بود .رندال واالس فلمنامه ‹شــجاعدل›
اولین تجربه کارگردانی مل گیبســون را در سال ۱۹۹۵
نوشــت .این فلم برنده  ۵جایزه اسکار ،از جمله بهترین
فلم و بهترین کارگردان شد( .بی بی سی)

براد پیت سارقي در «توفان پائیزی»

آسمانخراش ـ اخالقیات ـ بیباک ـ پنجره ـ تحدید ـ ثواب ـ جوالی ـ چپن ـ
حارث ـ خلیفه ـ دایره ـ ذکریا ـ روان ـ زنگوله ـ ژنرال ـ ساده ـ شقیقه ـ صحنه
ـ ضامن ـ طرفه ـ ظهور ـ عایدات ـ غلیان ـ فدرال ـ قیامت ـ کشاورز ـ گردش
ـ لغو ـ مطابق ـ نزول ـ ودکا ـ هالل ـ یاس.

بازی بابا اعداد
جواب بازی
 جواب

اعداد
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مل گیبســون ،بازیگر ،تهیه کننده و کارگردان سینما
قصد دارد بر اســاس فلمنامه رندال واالس ،قســمت
بعدی فلم جنجال برانگیز ‹مصائب مســیح› را بسازد.
رندال واالس ،که فلمنامه ‹شجاع دل› به کارگردانی مل
گیبسون را نوشــته بود ،ضمن اعالم این خبر گفت که
اکنون مشغول کار بر روی فلمنامه قسمت بعدی مصائب
مسیح است.
آقــای واالس در مصاحبهای با هالیوود ریپورتر گفت که
«من همیشه میخواستم این داســتان را تعریف کنم.
مصائب تنها اول داســتان اســت ،این قصه سر درازی
دارد ».این فلمنامهنویس در فلم قبلی ماجرای دلخراش
و جزییات ســخت از  ۱۲ســاعت آخر زندگی مسیح را
روایت کرد .مصائب مســیح که دوازده سال پیش اکران

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.
 5کلمه :خوب
 10کلمه :متوسط
 15کلمه :عالی

جواب هدف

«کتاب جنگل» تنها کارتون
با بازیگران زنده نیست
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مل گیبسون ادامه داستان فلم
جنجالی مصائب مسیح را میسازد
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اما در آن تماشــاگران با نوع تازه ای از ســرقت در یک
شرایط خاص روبرو خواهند شد.
این بار دو کاراکتر اصلی قصد سرقتی بزرگ از یک بانک
را دارند و طوری برنامه ریزی می کنند که همزمان با وقوع
یک توفان بزرگ ،کارشان را عملی کنند.
آن ها امیدوارند این توفان طوری توجه عموم مردم شهر
را به خود جلب کند ،که دیگر کســی متوجه بقیه مسائل
نباشد و این دو بتوانند به راحتی کارشان را انجام دهند.
اما طبق معمول تمام فلم هایی از این دست ،سرقت بزرگ
بانک در مسیر غلطی می افتد و دو کاراکتر محوری ماجرا،
تالش می کنند خود را از این مخمصه نجات دهند.

همکاری دوباره دی
لوئیس و آندرسن

دانیــل دی لوئیس و پل تامس آندرســن در یک فلم تازه با
یکدیگر همکاری می کنند .هنوز نامی برای این درام پرتنش
اجتماعی انتخاب نشده است.
داستان فلم بدون نام این دو هنرمند مولف و غیرمتعارف در
شهر نیویورک و در دهه پنجاه میالدی اتفاق می افتد.
این در حالی است که سازندگان فلم هنوز هیچ اطالعاتی را در
باره داستان و حال و هوای آن منتشر نکرده اند .اما خبرنگاران
کنجکاو توانسته اند اطالعاتی در باره آن پیدا کنند.
به گفته رسانه های گروهی ،داستان درام بدون نام دی لوئیس
و آندرسن در دنیای مد و لباس رخ می دهد و نگاهی افشاگرانه
به مسائل پشت پرده این حرفه و تجارت دارد.
آندرســن این روزها مشــغول نوشــتن فلم نامــه اصیل
وغیراقتباسی فلم است و همزمان ،با تعدادی بازیگر زن برای
حضور در نقش های مکمل آن صحبت کرده است.
شرکت مستقل فلم ســازی آناپورانا پیکچرز تهیه کننده این
درام اجتماعی  45میلیون دالری اســت .مســئوالن شرکت
به دنبال یک حامی مالی در کمپانی های بزرگ فلم ســازی
هستند .به نوشته نشــریه ورایتی ،منتقدان سینمایی بر این
باور هســتند که همکاری تازه دی لوئیس و آندرسن ،توانایی
درخشش در مراسنم اسکار و رشته های اصلی آن را دارد.
دانیل دی لوئیس چند سال قبل ،دومین اسکار بازیگری اش
را برای «خون به پا می شــود» گرفت .پل تامس آندرسن امر
کارگردانی این فلم را به عهده داشت.
سازندگان فلم تازه ،اواخر فصل پائیز امسال را به عنوان زمان
شروع کار فلم برداری آن تعیین کرده اند .به احتمال زیاد ،این
فلم اوایل تابستان سال  2017به روی پرده سینماها می رود.
آخرین فلمی که از دانیل دی لوئیس روی پرده ســینماهای
جهان رفت ،درام تاریخی و شرح حال گونه «لینکلن» بود .این
فلم را استیون اسپیلبرگ کارگردانی کرد و دی لوئیس در آن،
در نقش لینکلن رئیس جمهور وقت آمریکا بازی کرد.

لیام نیسن در «عملیات»
جنگی کوریایی

با پایان مراحل فنی تولید اکشن جنجالی«عملیات کرومیت»،
این محصول تازه ســینمای کوریای جنوبــی به روی پرده
سینماهای این کشور آسیایی می رود.
تولید این درام تاریخی واقع گرا با ســروصدای بسیار زیادی
همراه بوده اســت .گفته می شــود منتقدان و تماشاگران
کوریایی ،چشم انتظار نمایش عمومی فلم هستند.
لیام نیســن بازیگر ایرلندی تبار مقیم هالیوود ،یکی از نقش
های اصلی «عملیات کرومیت» را بازی کرده اســت .به همین
دلیل ،فلم یک اکران بین المللی گسترده هم خواهد داشت.
داســتان فلم که برمبنای یک حادثه تاریخی نوشته شده ،در
باره یک ســتوان کوریایی (با بازی لی جونگ جائه) در سال
 1950و مشارکت او در جنگ کوریا است .این داستان به بهانه
حضور وی در رویدادهای جنگ ،به بررسی عملیات معروف 20
سپتمبر سال  1950می پردازد .تاریخ نویسان از این عملیات
به عنوان اقدامی یاد می کنند که سرنوشــت جنگ کوریا را
تغییر داد .لیام نیسن در داســتان فلم ،در نقش جنرال مک
آرتور بازی کوریا اســت .او رهبری عملیات نظامی موسوم به
کرومیت را به عهده داشــت .لی جوم سو و جین سه یون دو
بازیگر دیگر سرشناس کوریایی هم در این فلم حضور دارند.
شرکت فلم ســازی معتبر ســی جی انترتینمنت قصد دارد
«عملیات کرومیت» را در سطح گسترده ای در کوریای جنوبی
اکران عمومی کند .اوایل مــاه جوالی به عنوان زمان نمایش
عمومی آن تعیین شده است.
اما تماشاگران آمریکایی باید تا ماه اگست صبر کنند .در این
ماه ،فلم در حدود  300سالن سینمای آمریکای شمالی اکران
خواهد شــد .این اولین بار است که یک فلم کوریایی ،در این
تعداد سالن سینما در آمریکا به نمایش عمومی درمی آید.

