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معرفی نامزدهای «بوکر» با حضور
یک برنده نوبل

تماشای سینمای 3بعدی بدون عینک ممکن شد

محققان دانشگاه « »MITموفق به ساخت صفحه نمایش
سهبُعدی ســینما شــدند که دیگر نیازی به استفاده از
عینکهای ویژه ندارد.
گاردین نوشت :یک صفحه نمایش بزرگ با نام «سینما 3
بعدی» که قابلیت ارائه تصاویر سهبعدی را بدون استفاده

از عینکهای ویژه دارد توسط محققان موسسه فناوری
ماساچوست ( )MITساخته شد.
در این تکنولوژی به جای استفاده از یک مانع همگامسازی
موازی که در سیســتم پیشین نمایش سهبعدی استفاده
میشدریال از چندین مانع همگامسازی موازی استفاده

میشود و این امکان را به مخاطبان میدهد که صرفنظر
از موقیتی که نســبت به صفحه نمایش دارند تجربهای
یکسان از مشاهده تصاویر سه بعدی دریافت کنند.
«ووچیچ ماتوسک» ،اســتاد دانشگاه « »MITدر اینباره
گفت :رویکردهای موجود در ســاخت صفحههای نمایش
سهبعدی بدون نیاز به عینک نیازمند صفحهنمایشهایی با
رزولوشون فوقالعاده باالست که در واقع کامال غیرعملی
است .این اولین رویکرد فنی در ساخت صفحههای نمایش
سه بعدی بدون نیاز به عینک است که قادر به ارائه تصاویر
در مقیاس بزرگ است.
این صفحات نمایش سهبعدی هنوز آماده عرضه در بازار
نیست ،اما با توجه به این که تمامی تالشهای پیشین در
این حوزه محدود به تلویزیون بود ،یک موفقیت بســیار
بزرگ محسوب میشود .چیز دیگری که اهمیت دارد این
است این نوع نمایش موجب باالرفتن کیفیت تصاویر نیز
میشود.
استاد دانشگاه « »MITهمچنین عنوان کرد :باید منتظر
ماند و دید آیــا این رویکرد فنی جدید از لحاظ مالی این
قابلیت را دارد که به ســینماها راه یابد یــا خیر ،اما ما
خوشــبین هســتیم که این یک قدم بلند در راه توسعه
ســاخت صفحات نمایش ســهبعدی بزرگ بدون نیاز به
عینک برای سینماها و تاالرهای کنفرانس است.

اسامی  ۱۳نویســنده از جمله «جی .ام .کوئتزی» برنده
نوبل ،به عنوان راهیافتهگان به مرحله نخست جایزه «من
بوکر»  ۲۰۱۶اعالم شد.
بنا بر اعالم وبســایت جایزه «مــن بوکر» ،از میان ۱۳
رمان برگزیده «من بوکر» این دوره ،شــش اثر توســط
نویســندهگان زن و هفت کتاب به قلم نویسندگان مرد
نوشته شــدهاند .چهار آمریکایی و هفت انگلیسی در
میان نامزدهای «بوکر» امســال دیده میشوند و جای
نویسندگان آسیایی در این فهرست خالی است.
«کوئتزی» که پیشتر دوبار موفق به کســب جایزه «من
بوکر» شده ،در این دوره با نویسندگانی همچون «دبورا
لوی» و «الیزابت استروت» رقابت میکند« .کوئتزی» که
متولد کیپتاون اســت ،اکنون شهروند استرالیاست .او
تنها نویسنده آفریقایی این فهرست محسوب میشود.
«لوی» که در ســال  ۲۰۱۲با «خانه شناور» به فهرست
نهایی این جایزه راه پیدا کرده بود ،امسال با «شیر داغ»
نامزد شده و «استروت» به خاطر نگارش رمان «نام من
لوسی بارتون است» برگزیده شده است.
نام «گرم مکری ورنت» بــا تریلر جنایی «پروژه خونین
او» و «ای .ال کندی» با هشتمین رمان خود که «شیرین

بری الرسن کاپیتان مارول شد

مدتی شایعه شــده بود که بازیگر برنده جایزه اسکار در
نقش کارول دنورز ظاهر خواهد شــد که از دی ان ای آدم
فضاییها ،قدرتهای ماوراطبیعی به دست می آورد.
سالن اچ ( )Hall Hکامیک کان مکانی برای سورپرایزها
و آشکارسازی هاست و در این سالن ،کمپانی مارول یکی
از بهترین سورپرایزهای هفته را داشت.
کوین فایگی تهیــه کننده آمریکایــی و رییس مارول
اســتودیوز ،تمام بازیگران فعلی فلم های جدید مارول
را برای یک ســلفی خانوادگی دور هم جمع کرد و گفت
هیچ عکس خانوادگی بدون معرفــی کردن جدیدترین
عضو خانواده کامل نمی شود؛ به این ترتیب او بری الرسن
را روی صحنــه آورد و تایید کرد که نقش کاپیتان مارول
( )Captain Marvelبه او رسیده است.
مدتی هست که این شایعه دهان به دهان می چرخید که
الرسن که امسال برای نقش آفرینی در فلم «اتاق» موفق
به کسب جایزه اســکار بهترین بازیگر نقش اول زن شد،
این نقش را به دســت خواهد آورد ،با این حال مثل خبر
اخیر دیگر که در آن بازیگر نقش هان سولو در فلم جدید
تایید شد ،این خبر هم برای هواداران پر و پاقرص دلگرم
کننده بود چون حاال می توانند مطمئن باشــند که تمام
رویاهای دیزنی شان به حقیقت می پیوندد.
چون الرسن مســلما انتخاب خوبی است؛ او در «اتاق» با
نقش آفرینی جذب کننده و صادقانه اش پرده های سینما
را روشــن کرد و تا به حال با نقش آفرینی در «اســکات
پیلگریم مقابل دنیا» ساخته ادگار رایت تجربه حضور در
ژانر کمیک بوک را هم داشــته است .شکی نیست که او
در نقش کارول دنورز – خلبان با اســتعدادی که بعد از
قرار گرفتن در معرض دی ان ای آدم فضایی ها نیروهای
ماوراطبیعی به دســت می آورد – هم خواهد درخشید.

این قدرت ها شــامل پرواز کردن و یک شوک انرژی که
از دستانش خارج می شوند هستند .این بازیگر همچنین
به توییتر رفت تا این خبر را تایید کند و نوشــت« :به من
بگویید کاپیتان مارول».
نیکــول پرلمن و مگ الفو نویســنده «درون بیرون» در
حال حاضر مشغول نوشــتن فلمنامه «کاپیتان مارول»
هســتند و هنوز کارگردانی برای آن انتخاب نشــده ،با
این حال گفته می شــود مارول ترجیح می دهد یک زن
مســئولیت کارگردانی این فلم را بر عهده داشته باشد و
از همین حاال شایعه شده که جنیفر کنت سازنده «The
 »Badadookو نیکی کارو کارگردان «نهنگ سوار» از
کاندیداهای احتمالی هستند.
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پرسشی که این روزها در ســطح وسیعی مطرح شده
این است ،که آیا «در جست و جوی دوری» در آمریکای
شمالی  500میلیون دالری می شود؟
تحلیل گران اقتصادی ســینما در این منطقه به صورت
جدی به طرح این پرسش پرداخته اند.
علت طرح این پرسش ،فروش بی وقفه و سرسام آور این
انیمیشن کمپیوتری در سینماهای نمایش دهنده آن در
آمریکای شمالی است.
طی چند هفته ای که از اکران عمومی فلم در این محل
می گذرد ،تماشــاگران ســینما رقمی نزدیک به 460
میلیون دالر ،برای تماشای آن پرداخت کرده اند.
به نوشته نشریه اســکرین اینترنشنال ،اهل فن عقیده
دارند این کمدی اکشن خانوادگی به راحتی توانسته رقم
فروش  400میلیون دالری را در آمریکا کسب کند.
اما دست یابی به رقم کالن  500میلیون دالری برای این

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

اگر مراقب نباشــيد با بي احتياطي پول خرج مي كنيد .سعي كنيد
با همسرتان در مورد پول صحبت نكنيد زيرا بحث طوالني ميشود
و بعدا ً پشــيمان مي شويد .اگر در رابطه اي افراط كنيد آن رابطه به
زودي خراب مي شود بنابراين مراقب باشيد.

ثور

خوب است امروز آزادنه رفتار کنید ریسک کنید و به نتایج آن کار
فکر نکنید .اگر هنرمند باشید می توانید از این حس خوب استفاده
کنید .اگر اخیرا ً همســرتان را نادیده گرفتــه اید اکنون میتوانید
بیشتر در کنارش باشید.

جوزا

امروز جذب مســائل متفاوت و عجيب مي شــويد وديگران شما را
گمراه مي داننــد .در حال حاضر فرصتي داريــد تا هر نوع دعوت
غيرمنتظره و غيرمعمولي را بپذيريد ،هم چنين فرصت هاي عشقي
غيرمنتظره .شما در حال حاضر فوق العاده جذاب هستيد.

سرطان

از افرادي كه احســاس ميكننــد قانوني برايشــان وجود ندارد
حوصلهتان سررفته است .سعي كنيد آرام باشيد؛ زيرا بعدا ً به ضرر
خود او ميشود.

اسد

یک بار دیگر شما روحیه ای خوش مشرب و اجتماعی پیدا کردهاید
و میخواهید هر جایی که می روید مانند خورشید بدرخشید .اگر
می توانید که انتخاب کنید که وقت تان را با چه کســی بگذارنید،
مایل به کسانی هستید که کمی غیرمعمول ،چند ملیتی ویا بسیار
با فرهنگ اند.

عقرب

سیارات به شــما کمک می کنند تا از قدرت تان استفاده کنید.
ســعی کنید بین افکارمنطقی و خالق تان تعادل برقرار کنید ،این
کار برایتان موفقیت آور است .بنابراین در رابطه با افرادی که فکر
میکنند می توانند شما را فریب دهند ،بسیار مناسب است.

قوس

امروز روزي اســت كه ايده هاي ناگهاني كه معلوم نيست از كجا
ميآيند ســرتان مي زند .اين ايده ها به شــما براي برنامه هاي
آيندهتان كمك خواهند كرد يا حداقل شــما را در مسير صحيح
مياندازند تا روياهايتان را به حقيقت تبديل كنيد.

جدی

کارهای زیــادی دارید که باید انجام دهید و باعث می شــود تا
سردرگم شوید .شاید از یک دوست مورد اعتماد کمک بخواهید.
این بهترین کار است .اما الزم است که یک راز را که مدتها پنهان
کردهاید ،بیان کنید.

دلو

امــروز افكار زيادي در اطراف ذهنتان مي چرخد و از شــما انتظار
ميرود كه همه آنها را به خاطر بســپاريد .خصوص ًا اين افكار براي
جلب توجه شــما در زمينه هاي مالي و مســائل دارايي بسيار مهم
است .صحبت با مردم به شما ايده هاي خوبي خواهد داد.

امروز برای شما زمان بسیار مهمی است چون سیارات قول داده اند
که در هر نوع پروژه یا عقیده ای که اخیرا ً با آن سر و کار دارید یا می
خواهید آن را عملی کنید از شما حمایت کنند .اکنون فرصت دارید تا
درباره مسیر زندگی تان فکر کنید و سپس نهایت کوشش را بکنید تا
خط سیرتان را مطابق مسیر اصلی هدایت کنید.

بهترین روز برای روابط اجتماعی است و دوست دارید با دوستان دور
هم جمع شوید .همه از شما خوش شان می آید و دور شما جمع می
شوند .گاهی به نقشه ها و برنامه های آینده فکر کنید زیرا ایدههای
خوبی به فکرتان می رسد .دیگران نیز از این ایده استقبال می کنند
و شما را خوشحال می کنند.

شــما خيلي جذب آدم هایي از فرهنگهــا و مليتهاي ديگر
ميشويد و شايد تصميم بگيريد كه يك زبان جديد ياد بگيريد يا
به يك سرزمين دور سفر كنيد .يك عشق خارجي براي شما اگر
آزاد و مجرد هستيد امكان اتفاق افتادن دارد.

سنبله

حوت

انیمیشن ،جزو چیزهایی است که باید کمی با احتیاط در
باره اش حرف زد.
تا این جای کار« ،در جست و جوی دوری» با فروش خود
توانسته لقب پرفروش ترین انیمیشن کل تاریخ سینمای
آمریکا را از آن خود کند.
فروش هفتگی فلم در ســینماهای آمریکا ،هم اکنون به
رقم  10میلیون دالر رسیده است و بعید به نظر می رسد ،با
کاهش چشم گیری روبرو شود.
تحلیل گران اقتصادی ســینما در این رابطه هم صحبت
می کنند که انیمیشن تازه کمپانی والت دیزنی و شرکت
کمپیوتری پیکسار ،پرفروش ترین فلم سال  2016سینمای
آمریکا هم بوده است.
نزدیک ترین فلم به این انیمیشــن ،ســومین قسمت
مجموعه فلم کمیک استریپی «کاپیتان آمریکا» با فروشی
 407میلیون دالری است.

با این حال این احتمال هم وجود دارد که کاپیتان مارول
برای نخستین بار در یکی دیگر از پروژه های مارول دیده
شود؛ بیشتر از همه احتمال می رود که این شخصیت در
فلم «انتقام جویان  »۳ظاهر شود و بعد دنبال ماجراجویی
های شــخصی اش برود ،یعنی همــان کاری که مارول با
اسپایدرمن در فلم «کاپیتان آمریکا :جنگ داخلی» انجام
داد .حداقل الرســون کاور خوبی برای حضور در کامیک
کان داشــت چون در ظاهر قرار بود تنها برای تبلیغ فلم
«کنگ :جزیره جمجمه» محصول کمپانی برادران وارنر در
کامیک کان شرکت کند.
«کاپیتان مارول» قرار است تا سال  ۲۰۱۹به پرده های نقره
ای برسد.

 بازی با اعداد

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

جدی» نام دارد ،در این فهرست آمده است.
چهار نویســنده نوقلم به نامهای «دیوید مینز»« ،وایل
منموییر»« ،اوتسا مشفق» و «ویرجینیا ریوز» هم شانس
دریافت «من بوکر»  ۲۰۱۶را دارند.
«ایِن مکگوایر» با رمان «آب شــمالی» و «دیوید زاالی»
برای نگارش «همه آنچه انسان هست» نیز به این فهرست
راه پیدا کردند .همچنین «مادلین تین» نویسنده کانادایی
برای نوشتن «نگو ما هیچ چیز نداریم» در کنار «پل بیتی»
نویســنده آمریکایی رمان «بلیت تمام شد» نامزد شده
است.
فهرست نامزدهای نهایی «من بوکر»  ۲۰۱۶روز  ۱۳سپتمبر
اعالم میشود و برنده نهایی این جایزه  ۵۰هزار پوندی روز
 ۲۵اکتبر مشخص خواهد شد.
جایزه «من بوکــر» که اولینبار در ســال  ۱۹۶۹برگزار
شــد ،جایزهای است برای بهترین اثر ادبیات داستانی که
به زبان انگلیسی نوشته شــده است .این جایزه بیش از
 ۴۰ســال تنها به نویسندگان کشورهای مشترکالمنافع،
انگلیســیها و ایرلندیها تعلق میگرفت ،اما از ســال
گذشــته با وضع قوانین متفاوت ،تمام آثار نوشتهشده به
زبان انگلیسی حق شرکت در آن را پیدا کردهاند
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هونام از «حاشیه اقیانوس
آرام» فاصله گرفت

تهیه کنندگان اکشــن علمی تخیلی «حاشیه اقیانوس آرام/
پاسیفیک ریم» اعالم کردند چارلی هونام در قسمت دوم آن
بازی ندارد.
«گیلرمو دل تورو» مدیر تولید فلم می گوید او و تهیه کنندگان
فلم مایل به حذف او از قسمت تازه فلم نبودند.
چارلی هونام چند روز قبل به سازندگان این اکشن دلهره آور
خبر داد ،با قسمت دوم آن همکاری نخواهد کرد.
این در حالی است که سازندگان «حاشیه اقیانوس آرام» می
خواستند کاراکتر او در ماجراجویی های دومین قسمت حضور
داشته باشد.
دل تورو که قســمت اول فلم را کارگردانــی کرد ،می گوید
سازندگان فلم در قسمت دوم کاراکتر هونام را گسترش داده
بودند و قرار بود او حضور پررنگ تری در ماجراهای آن داشته
باشد.
به نوشته امپایر آنالین ،هونام دلیل قطع همکاری خود با فلم
را درگیر بودن در چند پروژه دیگر عنوان کرده است.
اما منابع نزدیک به «حاشــیه اقیانوس آرام  »2می گویند ،او
از انتخاب جان بویه گا برای ایفــای نقش اصلی فلم ناراضی
بوده است.
چند هفته قبل اعالم شــد این بازیگر سیاه پوست انگلیسی،
نفش اصلی ماجراهای قســمت دوم این اکشن را به عهده می
گیرد.
جان بویه گا کــه یک بازیگر تازه وارد به حســاب می آید،
به کمک نقش خود در قســمت تــازه مجموعه فلم «جنگ
ستارگان» تبدیل به یک چهره درجه یک سینما شده است.
«حاشیه اقیانوس آرام  »2را استیون اس دکنایت کارگردانی
می کند .کلید فلم برداری فلم ،اوایل فصل پائیز زده می شود.
این فلم که داســتان نبرد مردم کره زمین با موجودات بیگانه
فضایــی را در نزدیکی اقیانــوس آرام تعریف می کند ،برای
نمایش عمومی در  28فبروری سال  2018آماده خواهد شد.

احتمال بازگشت جک باوئر
به سریال «»۲۴

تهیه کننده ســریال « »۲۴گفت احتمال این وجود دارد که
جک باوئر بار دیگر به این سریال بازگردد.
به نقل از ورایتی :۲۴« ،میراث» بازسازی سریال قبلی نیست
و تهیه کنندگان این برنامه تاکید دارند قصدشان این است که
قصه جدیدی را با شخصیتی به نام اریک کارتر دنبال کنند .اما
در عین حال آنها احتمال بازگرداندن شخصیت جک باوئر یا
یکی دیگر از شخصیتهای محبوب قبلی را در بخش دیگری
از این سریال جدید رد نکردهاند.
مانی کوتو تهیه کننده ویژه این ســریال گفت جهان «»۲۴
گسترش پیدا کرده و راه خودش را میرود ،اما جک و کلویی
نیز ممکن است وارد این دنیا شوند و حضور خودشان را داشته
باشند .به این ترتیب در ساخت ســریال جدید از « »۲۴می
توان انتظار حضور کیفر ساترلند ســتاره فصلهای پیش را
داشت .اوان کاتس تهیه کننده دیگر سریال نیز این امر را دور
از ذهن ندانســت و گفت این شخصیتها میتوانند همچنان
حضور داشته باشــند ،اما االن تمرکز بیشتر بر گروه جدیدی
از شخصیتهاســت که ما مطمئن هستیم تماشاگران از آنها
نیز خوششــان میآید .ربکا اینگرام رییس سابق سیتییو و
همسرش و سناتور جان داناوان با بازی جیمی اسمیتز از جمله
این شخصیتها هستند.
کوری هاوکینز که قرار اســت در نقــش اریک کارتر حضور
پیدا کند نیز شخصیت جدید ســریال را قهرمانی جدید از
روزگاری جدید توصیف کرده و میگوید او چنان تعلیم دیده
که انتخابهای اخالقی قابل طرح زیادی داشــته باشد .او با
این تفکر بزرگ شــده که باید در برابر خانهاش ،خانوادهاش و
کشورش مسئول باشد.

