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پردرآمدترین نویسندگان جهان معرفی شدند

مجله «فوربز» فهرست پردرآمدترین نویسندگان در سال
 2016را اعالم کرد.
«گاردین» نوشت« :جیمز پترسون» برای سومینبار عنوان
پردرآمدترین نویسنده جهان را که هر ساله از سوی مجله
اقتصادی «فوربز» منتشر میشود ،کسب کرد.
در این لیســت نام نویســندگان مطرح دیگری همچون
«جی.کی رولینــگ»« ،جــورج آر.آر مارتین» و «پائوال
هاوکینز» نویســنده رمان «دختری در قطار» به چشم
میخورد« .فوربز» اعالم کرد درآمد کلی نویسندگانی که
نامشان در این فهرست آمده ،طی  12ماه گذشته بالغ بر
 269میلیون دالر بوده است.
«جیمز پترسون» که ســومین سال است به این فهرست
راه پیدا کرده،با اختالفی فاحش با نفر دوم صدرنشــین
است .او در سال  95 ،2016میلیون دالر کسب کرده است.
جدیدترین کتاب این نویسنده « »BookShotsماه جون
در آمریکا به چاپ رســید و تاکنون بیش از یک میلیون
دالر فروخته است.
پترسون نویسنده مطرح رمانهای روانشناختی و جنایی
آمریکاست که مجموعهاش با نام «الکس کراس» شهرت
جهانی دارد« .پترسون» به طور میانگین سالی  14کتاب
منتشــر میکند .نام او به عنوان اولین نویســندهای که
یک میلیون جلد از آثــارش در قالب دیجیتال به فروش
رسیده ،ثبت شده است .تاکنون بیش از  300میلیون جلد
از کتابهای این نویسنده آثار جنایی آمریکا در سرتاسر
جهان به فروش رسیده است .درآمد «پترسون» در سال
 2013به  90میلیون دالر رسید.
«جف کینی» که کتابهای «بچه بزدل» او شهرت جهانی
دارند،با  19میلیون و  500هزار دالر مقام دوم را دارد.
«رولینگ» نویســنده رمانهای «هــری پاتر» که طی
سالهای گذشــته مشــغول نگارش و انتشار رمانهای
بزرگســال بوده،در  12ماه گذشــته  19میلیون دالر به

جیب زده و رتبه سوم فهرست پردرآمدترین نویسندگان
جهان را از آن خود کرده اســت .او هفته گذشته «هری
پاتر و بچه نفرینشده» را که مخاطبانش آن را هشتمین
ب «هری پاتــر» میدانند روانه بازار کرد .این اثر یک
کتا 
نمایشنامه است که اقتباس آن در حال اجرا روی صحنه
«وســتاند» لندن است و داستانش  19سال پس از پایان
یافتن رمانهای هفتگانه «هری پاتر» رخ میدهد.
«جان گریشام» نویســنده آمریکایی رمانهای جنایی
و حقوقی هم با  18میلیون دالر رتبه چهارم را به دســت
آورده« .اســتفن کینگ» نویسنده مشهور هموطن او که

اقتباس بســیاری از رمانهایش در ســینما و تلویزیون
ساخته شــده و طرفداران بسیاری دارد ،جایگاه پنجم را
اشغال کرده است.
«اســتفن کینگ» خالق بیش از ۲۰۰اثر ادبی در ژانرهای
وحشت و خیالپردازی است .کارگردانان مطرح با اقتباس
از رمانهای او فلمهای بســیاری ســاختهاند؛ فهرست
برخی از این فلمها که با بازی درخشــان بازیگران نامدار
بر پرده رفته از این قرار اســت« :مسیر سبز»« ،رهایی
از شائوشنگ» و «مه» به کارگردانی «فرانک دارابونت»،
«میــزری» به کارگردانــی «راب راینــر» و « »۱۴۰۸به

کارگردانی «مایکل هاف استروم».
نام «دنیل اســتیل» رماننویس آثار عامهپسند و «نورا
رابرتز» هم با  15میلیــون دالر درآمد در رتبههای بعدی
دیده میشــود .رتبه هشــتم هم نصیب «ای.ال جیمز»
نویسنده رمانهای « 50طیف خاکستری» شده است.
«پائوال هاوکینز» نویســندهای که در زیمبابوه رشد پیدا
کرد و در سال  1989راهی لندن شد ،پیش از روی آوردن
به این شغل ،اســتاد اقتصاد و روزنامهنگار اقتصادی بوده
است .او امســال برای اولینبار به فهرست «فوربز» راه
یافتــه و رتبه نهم را با «ورونیــکا راث» و «جان گرین»

فروش «هری پاتر» جدید رکورد زد

کتاب «هری پاتر و کودک نفرینشده» در عرض سه روز
بیش از  680جلد در انگلســتان فروش داشت و رکورد
سرعت در فروش کتاب طی دهه گذشته را شکست.
«گاردین» نوشــت« :هری پاتر و کودک نفرینشــده»
نمایشــنامه «جی.کــی .رولینگ» که پــس از انتظار
شــبانه هوادارنش در صفهای طوالنی روانه پیشخان
کتابفروشیها شد ،با پشــت سر گذاشتن «هری پاتر
و هدیههای مرگ» آخریــن جلد هفتگانه «رولینگ»،
عنوان ســریعترین کتاب در فــروش را طی یک دهه
گذشته به نام خود ثبت کرد.
این اثر که خوانندگان آن را هشتمین کتاب «هری پاتر»
میدانند ،در عرض تنها سه روز بیش از  680هزار جلد
در انگلستان فروش داشته است .متن نمایشنامه «هری
پاتر و کودک نفرینشــده« یک دقیقه پس از نیمه شب
 31جوالی روانه کتابفروشــیها شد و براساس آماری
که مجله «بوکسلر» منتشر کرده ،رکورد پرفروشترین
کتاب در عرض یک هفته طی یک دهه گذشــته را نیز
آن « 50طیف
کسب کرده اســت .این رکورد پیشتر از ِ
خاکســتری» نوشــته «ای.ال جیمز» بود که در عرض

هفت روز در ســال  664 ،2012هزار و  478جلد از آن
به فروش رســید« .واترستونز» اعالم کرد« :هری پاتر و
کودک نفرینشده» تنها در دو روز پرفروشترین کتاب
جلد گالینگور ما از زمان انتشــار «نماد گمشــده» دن
براون در سال  2009شده اســت .انتشارات آمریکایی
«اسکوالستیک»هم اعالم کرده کتاب جدید «رولینگ»
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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

در  48ساعت اول انتشــار دو میلیون نسخه فروخته
است« .هری پاتر و کودک نفرینشــده» با تیراژ چهار
میلیون و  500هزار جلد در آمریکا منتشر شده است.
«هری پاتر و کودک نفرینشــده» را هشــتمین اثر از
مجموعه «هری پاتر» میدانند امــا در واقع این کتاب
یک نمایشنامه است که اقتباس آن در «وستاند» لندن

روی صحنه است .روی جلد این کتاب که پنج سال پس
از نمایش آخرین اقتباس ســینمایی از رمانهای «هری
پاتر» روانه بازار شــده ،نوشته شــده است« :براساس
داســتانی از رولینگ و به قلم «جــک تورن» و «جان
تیفانی» .داستان این نمایشنامه دوقسمتی  ۱۹سال پس
از شکست «ولدمورت» از «هری» روایت میشود .در این
اثر «هری پاتر»  ۳۷ساله است و سه فرزند دارد .اقتباس
نمایشــی این کتاب که در حال حاضر در لندن در حال
اجراست ،تا سال  ۲۰۱۷ادامه خواهد داشت.
متن این نمایشنامه پیش از انتشار در ساعت  ۱۲:۰۱دقیقه
بامداد یکشــنبه  ،رکورد پیشفروش دو سایت معروف
آمریکایی «آمازون» و «بارنز اند نوبل» را شکسته است؛
رکوردی که پیشتــر در اختیار «هری پاتر و هدیههای
مرگبار» ،قسمت آخر هفتگانه «رولینگ» بود.
«هری پاتر و کودک نفرینشــده» ابتدا قرار بود فقط در
قالب یک نمایشنامه اجرا شود ،اما از آنجایی که بسیاری
از طرفداران امــکان دیدن این نمایش را نداشــتند،
«رولینگ» در نهایت تصمیم گرفت متن نمایشنامه را در
دنباله هفت رمان قبلی خود به چاپ برساند.
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میزان

حمل

مراقب یک نفر باشــید؛ زیرا او از حسادت تصمیم دارد کارهایی به
ضرر شما انجام دهد .خوب است دوستانتان را بشناسید .موضوعی
تو را به خود مشغول داشــته و نگران می کند .باید ریشه های این
نگرانی را دریافت و آن را از بین برد .هیچ چیز مهمتر از خود زندگی
نیست .بنابراین باید آن را اصل قرار داد.

ثور

خبرهای خوبی در مورد تغییرات ســازنده در محل كار به گوش تان
میرسد .روابطتان با همكاران خوب میشود .شاید در مورد یكی از
طرحهایتان استرس داشته باشید ،اما سعی كنید آرام باشید .همه
كارها بدون مشكل حل می شوند.

جوزا

شاید شما مجبور شوید برنامههای مرتب و زمان بندی شده خود را
کنار گذاشته و حســی کار کنید .خوشبختانه در حالیکه فرصتهای
هیجانانگیزی به زندگیتان راه پیدا کردهاند ،طبیعت غریزی شــما
کمک میکند این فرصتها را ببینید.

سرطان

افراد خوب و جالبی وارد زندگیتان میشــوند .با وجود اینكه شما
دوست ندارید این روزها به پایان برسد ،اما افكار ایدهآل و عالی شما
آمادگی رویارویی با موقعیتهای غیر ممكن را به شــما میدهد .اگر
شما از توقعات خود بگذرید ممكن است شكستی كوچك را تجربه
كنید.

اسد

درباره یک موضوع مقاومت نکنید که آن مهم نیست و نسیمی است
که دیگران را وادار می کند تا دیدگاه شــما را بعدا ً یعنی زمانی که
معنای بیشتری می دهد ببینند.

سنبله

حال و احســاس خوبی دارید .نگذارید که چیزی شما را تشویق و
ترغیب به دعوا کند .مریخ شــما را باز کمی بــه جلو پیش میبرد.
استعداد شما در هر زمینه ای باالتر می رود.

کسانی که در گذشته عاشق شــما بوده اند ،دوباره بر سر راهتان
قرار خواهند گرفت .طالع امروز شما خبر از ثروتی خواهد داد که
در برنامه های امروزتان جایی نداشته اما به زودی خبر آنرا خواهید
شنید و از این بابت احساس آرامش از بابت آینده خواهید داشت.

عقرب

پیش از درگیر شــدن با شــریک ،نماینده یا وکیل خد از مسایل
مالی تمام جزئیات را به دقت بررسی کرده و از همه چیز یادداشت
بردارید تا بعدا ً پشــیمانی حاصل نشود .شما به شیوه های نو برای
زندگی نیاز دارید.

قوس

امروز برای شما عجیب و دگرگون است .رنگ امروز برای شما حتی
خاکستری هم نیست یا سفید ســفید است یا سیاه سیاه .افکار
گذشته و امیدهای آینده به سوی ذهن شما هجوم آورده و تجربه
ای مغشوش کننده برای شما می آفریند .به خودتان مسلط باشید
و خود را به طوفان حوادث مسپارید.

جدی

شجاعت شما در این روزها ستودنیست اما عالوه بر این شجاعت
زیاد بدون تردید تا حدود زیادی حســاس و احساساتی هستید.
این عیب نیست اما باعث بروز نامالیماتی برای شما میشود .برای
رسیدن به آرامش ماندگار باید از حساسیتهای خود بکاهید.

دلو

سهل انگاري عده اي از مجردهاي اين ماه سبب شده خيلي از نقشه ها
و سرمايه هاي آنها نيمه کاره بماند و از هدفهايشان دور بمانند .ضمن
اينکه معدودي نيز اســتوار و محکم پيش مي روند همچنان آگاهانه
عمل مي کنند.

حوت

عشق هنگامي وجودتان را پر خواهد ساخت که درهای قلبتان را
به رويش باز سازيد .شکست در عشق گذشته را فاجعه به شمار
نياوريد و به خود و کســاني که دوستتان دارند اجازه دهيد که
سعي در خوشبخت نمودنتان بنمايند.
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نوبت مهره های سفید است ،شما باید با
دو حرکت مهره سیاه را مات کنید.
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شریک شده است .هر سه این نویسندگان طی سال 2016
 10 ،میلیون دالر درآمد داشتهاند.
«هاوکینز» رمان پرفروش «دختری در قطار» را اوایل سال
 2015منتشــر کرد .این تریلر تا  20ماه صدرنشین لیست
پرفروشترین کتابهای انگلستان و آمریکا بود و تنها در
سه ماه نخســت  20میلیون دالر فروش داشت« .فوربز»
اعالم کرده ،رمان «دختری در قطار» این نویســنده در
ســطح جهانی  11میلیون دالر فروخته اســت .اقتباس
ســینمایی این کتاب با بازی «امیلی بالنت» در ماه اکتبر
سال جاری به روی پرده میرود.
«جی.آر.آر مارتین» که بیســتمین سالگرد انتشار اولین
رمان از مجموعه «ترانههای یخ و آتش» خود را جشــن
میگیرد ،در این ردهبندی در جایگاه دوازدهم نشســته
اســت .ســریال پرطرفدار «بازی تاج و تخت» براساس
کتابهای پرفروش و موفق او ساخته میشود« .مارتین»
در  12ماه گذشــته  9میلیون و  500هزار دالر درآمد به
دســت آورده است .او سال گذشــته با  12میلیون دالر،
پانزدهمین نویسنده پردرآمد جهان لقب گرفته بود.
امســال «دن براون» نویسنده رمانهای «رمز داوینچی»
و «دوزخ» ،و «ریــک ریوردن» هم با همین میزان درآمد
دوازدهم شد ه است.
در لیست امسال «فوربز» جای خالی نویسندگان مطرحی
چون «اندی ویر» نویســنده رمــان «مریخی» که فلم
اقتباسی آن به کارگردانی «ریدلی اسکات» در رقابتهای
اســکار حضور داشــت« ،گیلیان فلین» نویسنده رمان
«دختر گمشده» که «دیوید فینچر» کارگردان معروف فلم
اقتباسی آن را ساخت« ،سوزان کالینز» خالق رمانهای
«بازی بقا» که آن هم اقتباس موفقی در ســینما را تجربه
کرد ،دیده میشود .سال گذشته «فلین» و «کالینز» رتبه
سیزدهم را در فهرست پردرآمدترین نویسندگان جهان
کسب کردند.

شاهکار «بتهوون» برترین
سمفونی تاریخ موسیقی شد

«اروئیکا»ی بتهوون از ســوی مجله موسیقی «بی.بی.سی»
عنوان برترین سمفونی تاریخ موسیقی را کسب کرد.
«گاردین» نوشت :مجله موسیقی «بی.بی.سی» پس از انجام
یک تحقیق توسط موسیقیدانان بزرگ دنیا ،نام  10سمفونی
برتر تاریخ موسیقی جهان را منتشر کرده و مقام نخست را به
«اروئیکا» سمفونی شماره سه «بتهوون» داده است.
«بتهوون» آهنگســاز بزرگ آلمانی ،این قطعه را در ســال
 1803خلــق و به «ناپلئون بناپارت» و روح انقالبی که اروپا را
دربرگرفته بود ،تقدیم کرد« .بی.بی.سی» با همکاری  151رهبر
ارکستر از سرتاسر جهان به فهرست  20سمفونی برتر تاریخ
موسیقی رسیده و لیست  10اثر نخست را منتشر کرده است.
در این فهرست سمفونی شــماره  9این نابغه موسیقی که در
سال  1824خلق شــده ،رتبه دوم را کسب کرده و «ژوپیتر»
ســمفونی شــماره « 41موتزارت» که آخرین سمفونی این
هنرمند برجسته اتریشی است ،در جایگاه سوم قرار دارد.
«گوستاو مالر» موسیقیدان شــهیر اتریشی با سمفونیهای
شــماره  9و  2خود ردههای سوم و چهارم این لیست را به نام
خود زد .عجیب اســت که سمفونی معروف نهم «بتهوون» در
 10عنوان اول این تحقیق جایی نــدارد و در جایگاه یازدهم
نشسته است.
«اروئیکا» در ســال  1803نوشــته شــد و در اصل قرار بود
«بناپارت» نامیده شــود .وقتی «بتهوون» شنید سیاستمدار
جنگاور فرانســوی خود را امپراطور خوانده ،نظرش را تغییر
داد .او «ناپلئــون» را یک حاکم ســتمگر خواند و نامش را
آنچنان از روی متن سمفونیاش تراشید که دستنوشتهاش
سوراخ شد« .جوناتان نات» مدیر انگلیسی ارکستر سمفونیک
توکیو درباره صدرنشین این فهرست گفت« :اروئیکا» مرزها را
میشکند .این سمفونی درباره شکوه خدا نیست بلکه درباره
بشر ،چالشها و پیروزمندیهای اوست.
با این که ســمفونی شــماره « 40بتهوون» از شماره  41هم
محبوبتر اســت ،به این فهرست  10عنوانی راه پیده نکرده و
پانزدهمین سمفونی برتر جهان لقب گرفته است.

استقبال  300میلیونی از
«حیوانات خانگی»

انیمیشــن کمپیوتری «زندگی محرمانــه حیوانات خانگی»،
فروش آمریکای شمالی خود را به  300میلیون دالر رساند.
این محصول کمپانی یونیورســال هم اکنون تنها در  21کشور
دنیا روی پرده است.
موفقیت باالی آمریکایی فلم در شرایطی نصیب آن می شود
که تماشاگران بین المللی استقبال باالیی از آن نکرده اند.
به نوشته نشریه اسکرین انترنشنال ،فروش کلی فلم در سطح
بین المللی به نزدیک  100میلیون دالر رسیده است.
تحلیل گران اقتصادی ســینما یکی از دالیل کم بودن فروش
بین المللی فلم را در تعداد اندک کشورهای نمایش دهنده آن
می داننــد .به گفته آن ها ،طی هفته های آینده و هم زمان با
افزایش تعداد کشورهای نمایش دهنده ،فروش آن هم تا زیادی
افزایش خواهد یافت .منابع نزدیک به کمپانی یونیورسال می
گویند ،سیاست کمپانی برای نمایش بین المللی فلم ،سیاست
گام به گام است .براساس این سیاست ،به جای اکران عمومی
گسترده فلم در تعداد زیادی از کشورهای دنیا ،هر هفته چند
کشور تازه به جمع نمایش دهندگان آن اضافه می شوند.
مدیران کمپانی یونیورسال عقیده دارند با اجرای این سیاست،
فروش کلی بین المللی «زندگــی محرمانه حیوانات خانگی»
باالتر خواهــد رفت .اهل فن می گویند فــروش بین المللی
این کمدی اکشن خانوادگی در درازمدت ،به رقم فروش 300
میلیون دالری آمریکایی آن خواهد رسید.

«پاپیون» دوباره ساخته میشود

رامی مالک ستاره سریال «آقای ربات» در بازسازی کالسیک
ســینمایی «پاپیون» نقشــی را بازی میکند که درخشش
داستین هافمن در آن فراموشنشدنی است.
مالک در سریال «آقای ربات» نقش یک نابغه کمپیوتر را بازی
میکند .فصل دوم این سریال از آمازون پرایم پخش میشود.
این بازیگر در بازســازی «پاپیون» نقش لوئیس دگا را بازی
میکند که همراه با آنری شــاریر نقشه فرار از زندانی مخوف
را در سر میپرورانند .در نســخه کالسیک «پاپیون» استیو
مککوئین نقش آنری شاریر را بازی میکرد .در فلم تازه نقش
مککوئین به چارلی هونام رسیده است« .پاپیون» سال 1973
با اقتباس از خاطرات آنری شاریر ســاخته شد .نام مستعار
شاریر پاپیون بود که در زبان فرانسوی معنای پروانه میدهد.
او این نام مســتعار را به دلیل خالکوبی پروانهای که بر سینه
داشت بر خود نهاده بود .شاریر سال  1931به قتل عمد متهم
شد و به زندان فرانسویها در جزیره شیطان فرستاده شد .او
که همواره اتهام قتل را انکار میکرد سرانجام سال  1941پس
از تالشهای ناموفق بسیار از این زندان مخوف گریخت .کتاب
شــاریر با عنوان «پاپیون» نیز سال  1970جزو پرفروشهای
بازار کتاب بود .بر اســاس ادعای نویســنده  70درصد نکات
کتاب واقعی اســت .البته به مرور زمان بسیاری به این نتیجه
رسیدند که برخی از رویدادهای داستان برای دیگر زندانیان
اتفاق افتاده اســت و شاریر از آنها به عنوان تجربههای خود
یاد کرده است.

