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معرفی برندگان

گرانترین جایزه
ادبی استرالیا

جایزه  ۸۰هزار دالری ســه بخش از جوایز نخستوزیر
استرالیا ،بین دو نویسنده تقسیم شد.
«گاردین» نوشــت :جوایز نخســتوزیر استرالیا که
عنوان گرانقیمتترین جایزه ادبی این کشور را یدک
میکشد ،در بخشهای ادبیات داستانی ،غیرداستانی،
تاریخ ،شعر و ادبیات کودک و نوجوان به آثار برگزیده
اعطا شد.
«لیزا گورتون» و «شارولت وود» در این دوره به عنوان
برندگان مشترک جایزه بخش ادبیات داستانی معرفی
شــدند« .زندگی خانهها» نام رمان برگزیده «گورتون»

اســت و «وود» برای نگارش «The Natural Way
 »of Thingsبه این جایزه  ۴۰هزار دالری دست پیدا
کرده است.
جایزه نخســتوزیر اســترالیا در دو بخــش ادبیات
غیرداســتانی و تاریخ هم به صورت مشــترک به دو
نویسنده تعلق گرفت« .تیم استالین :سالهای زندگی
خطرناک در دوران سیاستهای شوروی» نوشته «شیال
فیتزپاتریک» و «تیا اشلی :ابداع آبوهوای شخصی»
به قلم «کارن لمب» برگزیدگان ادبیات غیرداســتانی
شدند.
در بخش تاریخی جایزه  ۸۰هــزار دالری بین «جفری
بلینی» نویســنده «داستان مردم اســترالیا» و «سم
لیپسکی» و «ســوزان دی .راتلند» نویسندگان کتاب
«بگذار مردم من بروند :داســتان ناگفته اســترالیا و
یهودیان شوروری  »۸۹-۱۹۵۹تقسیم شد.
«سارا هوالند ـ بت» به عنوان برنده بخش شعر معرفی
شد و «ســالی مورگان» جایزه نخست وزیر  ۲۰۱۶در
بخش ادبیات کودک را به خــود اختصاص داد .جایزه
بخش ادبیات نوجــوان نیز نصیب «مــگ مکینلی»
نویسنده کتاب «یک سنگ تنها» شد.
در این مراســم به هر یک از برنــدگان پنج بخش این
جوایز ،مبلغی معادل  ۸۰هزار دالر (اســترالیایی) و به
نامزدهای نهایی جایزهای  ۵۰۰۰دالری اعطا شد .برندگان
این جایزه گرانقیمت از میان  ۴۲۵اثر ارسالی و سپس
 ۳۰نامزد نهایی باال آمدند .برندگان نهایی را «مالکولم
ترنبول» نخست وزیر استرالیا انتخاب میکند.

«پیداکردندوری»دومینفلمپرفروشسال
در میان فلم هایی که مدتی قابل توجه از اکران شــان
می گذرد و همچنان می فروشــند« ،پیدا کردن دوری»
همچنان در حــال افزودن بر آمار و ارقام خود اســت.
این فلم این هفته نیز  ۱/۸میلیون دالر در ســطح جهان
فروخت تا  ۱/۰۲۴میلیارد دالری و تبدیل به دومین فلم پر
فروش سال رو به اتمام  ۲۰۱۶شود.
«داکتر اســترنج» که از یکســری داستان های کمیک
بوکــی با همین نام اقتباس شــده و اولین ورســیون
بلند ســینمایی از روی آن اســت ،این هفته اضافه بر
صدرنشــینی در آمریکای شمالی در  ۵۳کشور و بازار و
منطقه مختلف نیز مجموع ًا  ۱۱۸/۷میلیون دالر پولسازی
کرد تا پس از  ۱۳روز نمایش  ۲۴۰میلیون دالر در ســایر
قاره ها و با احتســاب آمریــکا روی همرفته ۳۲۵/۴
میلیون دالر سودســازی کرده باشــد و البته پرفروش
ترین فلم این هفته جهان باشد.
یکی از کشورهایی که «داکتر استرنج» این هفته در آن
به نمایش درآمد ،چین بود کــه  ۴۴/۳میلیون دالر را به
حساب سازندگان آن واریز کرد و این از باالترین شروع
اکران هایی بود که یک فلم ســاخته شده توسط کمپانی
والت دیسنی (و مارول) در این کشور پهناور و بسیار پر
جمعیت شرق آسیایی داشته است .به واقع فقط دو فلم
این اســتودیو هستند که آغاز اکران های پر پول تری را
در چین تجربه کرده اند که «انتقامجویان :عصر اولترون»
و «کاپیتان آمریکا :جنگ داخلــی» بوده اند .در برزیل
«داکتر استرنج» شروع اکرانی  ۷/۹میلیون دالری داشت
و در روسیه به  ۱۵/۴میلیون دالر رسید.

ک ً
ال «دکتر عجیب» تا این لحظــه از ریتم فروش فلم
های کمیک بوکی دیگری مثل «کاپیتان آمریکا :جنگ
داخلی»« ،مرد مورچه ای»« ،نگهبانان کهکشــان» و
«تور :دنیای تاریک» در بدو نمایش شــان جلو است.
در میان فلم هایی که مدتی قابل توجه از اکران شــان
می گذرد و همچنان می فروشند« ،پیدا کردن دوری»
همچنان در حال افزودن بر آمار و ارقام خود اســت.
این فلم این هفته نیز  ۱/۸میلیون دالر در سطح جهان
فروخت تا  ۱/۰۲۴میلیارد دالری و تبدیل به دومین فلم
پر فروش سال رو به اتمام  ۲۰۱۶شود.
ایــن فلم که دنباله ای بر «پیــدا کردن نمو» کارتون
بسیار موفق سال  ۲۰۰۴جهان به شمار می آید ،متمرکز

بر ماهی شیرین و آبی رنگی است که دچار فراموشی
شده و حافظه اش فقط  ۱۰ثانیه پا برجا است!
« »Trollsکارتــون جدیدی کــه کمپانی های دریم
وورکز و فاکس با همراهــی یکدیگر راهی پرده های
سینمایی جهان کرده اند ،این هفته در قاره ها و مناطق
اروپا ،آمریکای التین ،آســیای شرقی ،شمال آفریقا و
اقیانوسیه باز هم فروش قابل توجهی داشت و حاال پس
از  ۳هفته اکران بیــن المللی  ۱۰۴میلیون دالر پول به
بار آورده است »Trolls« .به واقع ادامه دهنده موج
فروش زیاد انیمیشن ها در سطح جهان طی سال ها و
ماه ها و هفته های اخیر است که کمتر به توقف خورده
و به طور مستمر ادامه داشته است.

دستمزد نجومی «دنیرو» برای بازی در یک سریال

«رابرت دنیرو» برای بازی در هر اپیزود از سریال مافایایی
شبکه آمازون  850هزار دالر دریافت میکند.
به نقل از «بیزنس اینســایدر» ،کمپانی آمازون در رقابت
با کمپانی «نتفلیکس» برای ســریال جدیدش از «رابرت
دنیرو» اســتفاده میکند؛ اما حضور «دنیر» برای آمازون
کم هزینه نبوده و این بازیگر آمریکایی برای بازی در هر
قسمت از این سریال  850هزار دالر دریافت خواهد کرد.
ســریال جدید کمپانی آمازون که با بودجه  160میلون

2227
هـدف

2749

زندگی نویسنده «ارباب
حلقهها» فلم میشود

جواب سودوکو شماره

صــادق ـ صداقت ـ صد ـ
صدا ـ قصد ـ قاصد ـ صید
ـ صدر ـ صادر ـ صدارت ـ
قرص ـ قصر.

آویزه ـ اشک ـ بندرگاه ـ پریشان ـ تاجران ـ ثاقب ـ چنار ـ جاذبه ـ حکمت ـ
خوراک ـ داستان ـ ذاتی ـ ریشه ـ زندان ـ ژرف ـ سوگند ـ شکنجه ـ صنوبر
ـ ضبط ـ طلعت ـ ظرافت ـ عقیده ـ غایله ـ فرمانده ـ قدیمی ـ کلیدان ـ گل
افشان ـ لنگر ـ مهربان ـ نمایان ـ وفادار ـ هنگامه ـ یابنده.

 جواب بازی با اعداد

2226

2549

 بازی با کلمات

2461

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

جواب هدف

دالری ساخته خواهد شد را «دیوید اوراسل» کارگردان
معروف هالیوودی فلمهایی چون «کتابچه بارقه امید»،
«کالهبرداری آمریکایی» و «جوی» کارگردانی میکند
و «جولین مور» بازیگر برنده اســکار همبازی اصلی
«دنیرو» در این اثر مافیایی خواهد بود.
«دنیرو» با دریافت این دستمزد یه یکی از گرانترین
بازیگران تاریخ مجموعههای تلویزیونی تبدیل میشود
و تنها ســه بازیگر اصلی فلم «تئــوری بیگ بنگ»

 بازی با اعداد

ا
هـ ض ت
ی ب
ر

دستمزد بیشــتری از او دریافت میکنند که برای هر
قسمت از این سریال کمدی یک میلیون دالر به جیب
میزنند.
«دنیرو» در حالی قدم به دنیای تلویزیون گذاشته که
تاکنون در بسیاری از ژانرهای سینمایی به ایفای نقش
پرداخته اســت؛ برای مثال در سینمای وحشت آثاری
چون «فرانکشتاین» ( )1994و «موهبت الهی»()2004
را دارد ،در ســینمای کمدی شاهکاری چون «سلطان
کمــدی» را در کارنامه دارد که نقــش مقابل «جری
لوئیس» ،کمدین بزرگ تاریخ ســینما را بازی کرد ،در
ژانر ورزشــی در فلم ماندگار «گاو خشمگین» بازی
کرد که به عقیده برخی منتقدین بهترین فلم ورزشی
تاریخ سینما است و در ژانر گنگستری هم فلم «رفقای
خوب» و «تســخیرناپذیران» را در کارنامه هنریاش
دارد.
این بازیگر  73ســاله که بازی در بیــش از  100فلم
ســینمایی را در کارنامه هنری دارد ،عالوه بر کسب
جایزه اسکار برای بازی در فلم «پدرخوانده» ،در سال
 1981برای فلم «گاو خشــمگین» بهترین بازیگر مرد
جوایز گلدن گلوب شــد ،در ســال  1993شیر طالی
افتخاری جشنواره ونیز را گرفت ،در سال  2000جایزه
یک عمر دستاورد سینمایی جشنواره سنسباستین را
گرفت و در ســال  2008جایزه مشارکت چشمگیر در
صنعت سینما را از کارلوویواری دریافت کرد.
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میزان

حمل

گاهي اوقات انتظاراتتان برآورده نميشود و باعث احساس يأس در
شما ميشود .شايد الزم باشد چند روز آينده تغييراتي ايجاد كنيد.

ثور

زمان فوق العادهای برای ســفر است .موقعیتهای مالی نیز در حال
پیشرفت هستند .نقشــههایتان را اجرا کنید ،مهم نیست در چه
رابطهای باشد .برای مطالعه آینده نیز زمان خوبی است .احتماالً راه
جالبی برای یک مشکل طوالنی پیدا میکنید.

جوزا

مثبت انديش هستيد و به اين خاطر توقع اتفاقات خوبي را داريد و
احتماالً همين طور هم ميشود .باالخره اين قدرت تفكر مثبت است.
نميتوانيد صبر كنيد تا اتفاقات پيش بيايند؛ زيرا احساس ميكنيد،
موقعيت مهمي را از دست ميدهيد .مسایل خانوادگي به توجه فوري
شما نيازمندند و متأســفانه نميخواهيد بپذيريد كه همه از صميم
قلب شما را دوست دارند.

سرطان

فکــر می کنید همه چیز خوب و تحت کنترول اســت .اما شــاید
موضوعی شما را متعجب کند .شاید پیشنهادی باشد که رد کردن آن
خوب باشد ،اما شاید هم بعضی از نقشههایتان به تأخیر افتاده باشد.

اسد

چه آخر هفته ســختی در پیش خواهید داشت .امروز ،نمیتوانید
کاری را بــه مدت طوالنی انجام دهید و تا آنجا که بتوانید در خانه
میمانید تا کمتر فعالیت کنید .حتی اگر شــما عموم ًا از داشــتن
دوشــنبههایی عادی لذت میبرید ،اکنون چنین مسئلهای شما
را عصبی خواهد کــرد و میخواهید که به طریقی اوضاع را تغییر
دهید .ســعی کنید این کار را به صورت سازنده ای انجام دهید تا
اینکه برنامه عظیم را با شخصی طرح ریزی کنید.

عقرب

امروز مراقب خودتان باشید؛ زیرا با احساستر از همیشه هستید.
اگر درخواستهای دیگران را بپذیرید و به آنها کمک کنید بسیار
خوب است ،اما د رصورتی که حد و مرزش حفظ شود.

قوس

ارتباط با ديگران امروز كمي مشــكل ميشــود و شــما با خود
ميجنگيد كه دقيق ًا بفهميد چه حرفي راســت اســت كه بزنيد.
اين خيلي با ارزش است كه شما سعي ميكنيد احساس كسي را
جريحهدار نكنيد ولي يادتان باشد كه شايد آنها ترجيح ميدهند
كه حقيقت را بشنوند تا اين كه شما حاشيه روي كنيد.

جدی

شما و همسرتان در فكر خريد وسيله مهمي براي خانه هستيد و
براي يك بار هم كه شده شما كام ً
ال موافق هستيد .خريد با افراد
خانواده بسيار جالب خواهد بود .حتي شايد بچهها هم از اين كه
منتظر شوند تا نوبت به خريد خودشان برسد راضي باشند.

دلو

امروز يكي از آن روزهايي است كه متاسفانه شما تمايل به بيان مطالب
نابه جا در زماني نامناسب داريد .كاري دراين رابطه نميتوانيد انجام
دهيد .اين اتفاق خواهد افتاد و شــما بسيار خجالت خواهيد كشيد.
بسيار مراقب صحبتهايتان با افراد مافوق خود و كساني كه به خود
بسيار مغرورند ،باشــيد؛ زيرا اينها افرادي هستند كه بيشتر تمايل
دارند نتيجه را به نفع خود به پايان ببرند.

امروز افکارتان جهتی عاطفی و احساسی به خود می گیرد و دوباره
عاشق همسرتان می شوید یا شیفته کسی می شوید که تازه با او
مالقات کردهاید .چه عشقی قدیمی باشد و چه جدید .در هر صورت
دنیای شما با احساس خوشبختی و رضایتمندی رنگین میشود .از
تجربه احساس لذت ببرید و از تجریه و تحلیل مسایل لذت ببرید.

امروز یک نفر دوست ندارد پیرو قوانین باشد .بنابراین برخورد با او
کمی مشکل است .برای مدتی او را به حال خود رها میکنید.

در انتخاب یک فرصت شغلی تازه ،دچار تردید شدید ،اما اوضاع و
احوال و شــرایط موجود در طالع امروز شما ،از کامیابی در راه تازه
حکایت میکند.
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وزیر را در خانه  E 2حرکت دهید.
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فلم زندگی «جی.آر.آر .تالکین» نویسنده رمانهای تخیلی ـ
حماسی «ارباب حلقهها» و «هابیت» ساخته میشود.
«دیجیتال اسپای» نوشت :سهگانه «ارباب حلقهها» و سه فلم
«هابیت» به روی پرده رفتهاند ،اما هنوز کار سینما با «جی .آر.
آر .تالکین» تمام نشــده؛ فلم زندگی این نویسنده مشهور در
راه است .فلم «میانزمین» قرار است داستان زندگی «تالکین»
نویسنده انگلیسی را از تجربیات او در زمان جنگ جهانی اول
تا جایی که نگارش رمانهای «ارباب حلقهها» و «هابیت» ختم
شــده ،روایت کند« .انگوس فلچر» پس از شش سال تحقیق
در مصاحبهها و آرشیوهای مربوط به «تالکین» متن فلمنامه
این پروژه را به نگارش درآورده اســت« .جیمز استرانگ» که
پیشتر هم در ساخت قسمتهایی از «داونتاون ابی» دست
داشته ،کارگردانی «میانزمین» را به عهده گرفته است.
حق پخش این فلم در جشنواره فلم برلین سال آینده میالدی
به فروش گذاشته میشود.
«جان رونالد روئل تالکین» ســوم جنوری  ۱۸۹۲به دنیا آمد.
این نویسنده و زبانشــناس انگلیسی از سال  ۱۹۲۵تا ۱۹۵۹
اســتاد زبانشناسی تاریخی در دانشــگاه آکسفورد بود .او
عالو ه بر کتابهای «ارباب حلقهها» و «هابیت» که معروفتر
و شناختهشدهتر هستند ،آثار داســتانی دیگری به نامهای
«ســیلماریلیون»« ،ماجراهای تــام بامبادیل» و «میرود راه
پیوسته تا آن سو» را نوشته است« .تالکین» عالق ه وافری به
ساختن زبانهای علمی یا فراساخته داشت و شاید تنها کسی
باشد که  ۱۵زبان ساختهاســت .این نویسند ه مطرح در دوم
سپتمبر سال  ۱۹۷۳در سن  ۸۱سالگی بدرود حیات گفت.

مجری مراسم جوایز «بفتا»
معرفی شد

«اســتفن فرای» برای دوازدهمین بار اجرای مراسم اعطای
جوایز سینمایی و تلویزیونی «بفتا» را برعهده خواهد داشت.
بــه نقل از گاردین ،آکادمی هنرهای ســینمایی و تلویزیونی
بریتانیا (بفتا) اعالم کرد؛ امســال «استفن فرای» مجری این
رویداد سینمایی است و این مراسم اعطای جوایز برای اولینبار
پس از سال  1997مجددا در «رویال آلبرت هال» لندن برگزار
میشود« .اســتفن فرای» شــخصیت تلویزیون و سینمای
انگلیــس که پیش از این  11بار اجرای مراســم اعطای جوایز
«بفتا» را بر عهده داشته است ،در حالی امسال مجددا انتخاب
شده است که سال گذشته اجرای او با انتقادات فراوانی رو به
رو شد ،چرا که نوع لباس پوشیدن «جنی بیوان» برنده جایزه
بهترین طراحی لباس را شبیه افراد بیخانمان توصیف کرد.
«جنی بیوان» ســال گذشــته برای فلم «مکس دیوانه :جاده
خشــم» موفق به کســب جایزه بهترین طراحی لباس شد.
مراسم اعطای جوایز «بفتا» در ســال  2017با اجرای سیرک
معروف آفتاب نیز همــراه خواهد بود .نامزدهای جوایز «بفتا»
روز  12جنوری اعالم میشود و مراسم اعطای جوایز نیز روز 10
فبروری برگزار میشود .جوایز ساالنه بفتا از  1947راهاندازی
شــد ،در ســال  1958با انجمن تهیهکنندگان و کارگردانان
تلویزیونی ادغام شد تا انجمن سینما و تلویزیون «برتانیا» را
تشکیل دهد و سرانجام در ســال  1976به آکادمی هنرهای
سینمایی و تلویزیونی بریتانیا تغییر نام پیدا کرد.

دیکنز بر پرده سینما و
صحنه نمایش

در فلمی که با اقتباس از داســتان «سرود کریسمس» چارلز
دیکنز ساخته میشود ،دن اســتیونز در نقش دیکنز جلوی
دوربین میرود .دن استیونز بازیگر «دانتون ابی» و کریستوفر
پالمر در نقش اسکروچ و جاناتان پرایس در نقش پدر دیکنز
در این فلم بازی میکنند .ایــن فلم  ۶هفته از زندگی دیکنز
را که صرف نوشتن این داستان کالسیک کرده دربرمیگیرد.
این فلم با عنوان «مردی که کریسمس را اختراع کرد» ساخته
میشــود و فلمنامه آن را سوزان کوین نویسنده «موزارت در
جنگل» مینویسد .از آنجا که دن استیونز سالی پرکار را پشت
سر گذاشــته هنوز تاریخی برای اکران این فلم اعالم نشده
است .در عین حال همزمان اعالم شد برای سومین بار نمایش
«دیکنزت را بجنبان» به صحنه نمایش میرود .ران وست این
نمایــش را کارگردانی میکند و در نقش اســکروچ نیز بازی
میکند .جوئل بوید نیز در نقش روح کریســمس بازی خواهد
کرد .جو دمپسی در نقش جیکوب مارلی روی صحنه میرود.
این نمایش که بر مبنای داســتان مشهور چارلز دیکنز یعنی
«سرود کریسس» با عنوان «دیکنزت را بجنبان» ساخته شده
بر مبنای نمایشــنامهای که پیتر گوین و بابی مورت نوشتهاند
ساخته شــده و در طول ماه دســامبر در گودمن تیاتر روی
صحنه میرود .کتاب «ســرود کریسمس» سال  ۱۸۴۳زمانی
که دیکنز نویســنده معروفی شده بود به چاپ رسید .در این
کتاب شــخصیت اصلی یعنی اسکروچ که مردی ثروتمند ولی
خسیس و سنگدل اســت به کمک روح دوستش مارلی وسه
روح کریســمس متحول می شــود .او پس از دیدن رنج مرم
تبدیل به مردی سخی میشود که همگان او را دوست دارند.
چارلز دیکنز سال  ۱۸۱۲متولد شد و سال  ۱۸۷۰درگذشت .او
برجستهترین رماننویس انگلیسی عصر ویکتوریا و یک فعال
اجتماعی توانمند بود .به عقیده جیمز جویس نویسنده بزرگ
معاصر ،از شکسپیر به این سو ،دیکنز تأثیرگذارترین نویسنده
در زبان انگلیسی بودهاست .دیکنز برای داستانسرایی و نثر
توانمندش و خلق شخصیتهای به یادماندنی ،بسیار تحسین
شده است .دیوید کاپرفیلد ،آرزوهای بزرگ ،الیور توییست و
داستان دو شهر از جمله آثار اوست که هر یک بارها با اقتباس
سینمایی روی پرده نقرهای رفته اند یا در قالب مجموعههای
تلویزیونی روی آنتن رفته اند.

بازیگر «بازی تاج و تخت»
آدم بد «لیگ عدالت» شد

سیاران میندز که با بازی در ســریال «بازی تاج و تخت» به
شهرت حسابی رسید ،اکنون به فهرست بازیگران فلم جدید
زک اسنایدر پیوسته است.
جمع بازیگران فلم «لیگ عدالت» زک اسنایدر یک عضو دیگر
پذیرفت و سیاران میندز که بیشتر از همه به خاطر ایفای نقش
منس ریدر در سریال «بازی تاج و تخت» شناخته میشود را
به لیست نامهایی درخشان اضافه کرد.
این بازیگر پرکار ایرلندی مسئولیت ایفای نقش آدمبد داستان
یعنی اســتپنوولف را بر عهده دارد که شخصیتی است که با
استفاده از تکنولوژی سیجیآی ساخته میشود و پیش از این
تنها در یکی از صحنههای حذفشد ه فلم امسال «بتمن مقابل
سوپرمن » به او اشاره شده بود .در آن صحنه،شخصیت لکس
لوتر با بازی جســی آیزنبرگ از طریق یک سفینه کریپتونی
با یک موجود میانکهکشانی صحبت میکند که استپنوولف
است.
ســه جعبه شــناور مرموز هم در این صحنه دیده میشوند
که هواداران کمیکبوکها به ســرعت متوجه شــدند اینها
«جعبههای مادر» هستند که ســه تعداد از آنها روی زمین
وجود دارد .حاال هیندز در قالب شخصیت استپنوولف در فلم
جدید دنبال هر ســه جعبه خواهد گشت .یکی از این جعبهها
در جزیــره آتالنتیس (خانه آکوآمن) قــرار دارد ،دیگری در
تمیسیرا (خانه واندر وومن) است و سومی هم حاال بخشی از
سایبورگ،عضو جدید تیم لیگ عدالت است.

