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فروش سال سینمای آمریکا از
 10میلیارد دالر عبور کرد

چین استدیوی
فیلمسازی دو میلیارد
دالری میسازد

دولت چین قصد دارد برای ســاخت و راهاندازی
یک استدیوی تلویزیونی و فیلمسازی بزرگ بیش
از دو میلیارد دالر سرمایهگذاری کند.
این ســرمایهگذاری در راســتای سیاستهای
فرهنگی دولت خواهد بود کــه قصد دارد نفوذ
فرهنگیاش را در داخل چین و کشورهای دیگر
گسترش دهد.
این استدیو شامل چند واحد تولید ،یک شهربازی
و مرکز آموزش خواهد بود .نام استدیو برگرفته از
طرح شی جینپینگ ،رئیس جمهور چین موسوم
به «یک جاده ،یک کمربند» است.
ســاخت این مجموعه از ابتدای سال آینده آغاز
میشود.
«یک جــاده ،یک کمربند» بر اســاس همکاری
اقتصادی با کشــورهای در مسیر جاده ابریشم و
کمربند اقتصادی مشتمل بر روسیه ،آسیای میانه،
قفقاز و چند کشور اروپایی طراحی شده است.
در حال حاضر چیــن دومین بازار فیلم در جهان
اســت .ســرمایهگذاران چینی بخش عمدهای
از ســهام اســتدیوهای هالیوودی و همچنین
سینماهای زنجیرهای آمریکایی را خریدهاند.
با این حــال تولیدات داخلی پاســخگوی نیاز
سینماروهای چینی نیست و با توجه به محدودیت
دولتی بــرای نمایش آثار هالیوودی ( ۳۴فیلم در
سال) خالء بزرگی در این بازار وجود دارد.
(بی بی سی)

بازیگر مشهور
سینما درگذشت

«فریتس ویور» بازیگر سینما و تلویزیون امریکا در
سن  90سالگی درگذشت.
وی از ســال  1957میالدی با حضور در ســریال
«اســتدیو یک از هالیوود»فعالیت خود در عرصه
بازیگری را آغاز نمود و بعــد از آن در بیش از 100
سریال حضور داشت.
اولین حضور ویور در سینما را می توان نقش آفرینی
تحسین برانگیز او در فیلم سینمایی «شکست امن»
به کارگردانی «سیدنی لومت» دانست .فیلمی که وی
در نقش «کلنل کاسیو» در آن ظاهر شده بود.
«کنگره» آخرین فیلمی اســت کــه ویور در آن به
ایفای نقــش پرداخت و در ســال  2016به اکران
عمومی رسید .او در طول دوران بازیگری خود یک
بار نامزد دریافت جایزه امی شد اما نتوانست به آن
دست یابد.
از آثار مطرح وی در ســینما می توان به «شکست
امن»« ،ماراتن من» و «پینه دوز» اشاره نمود.
فریتس ویور دیشــب در ســن  90سالگی به علت
کهولت سن در خانه خود واقع در منتهن درگذشت.

انجمن بینالمللی سینماداران آمریکا اعالم کرد ،میران
فروش گیشه آمریکای شمالی در سالجاری میالدی ار مرز
 10میلیارد دالر عبــور کرد .به نقل از ورایتی ،این اولین

باری است که سینمای آمریکا مجموع فروش ساالنه خود
را در فاصله یک ماه پیش از پایان سال میالدی به رقمی
بالغ بر  10میلیارد دالر میرساند.

در این میان اینمیشن «در جســتجوی ُدری» محصول
کمپانی دیزنی و شــانس اصلی اســکار  2017در شاخه
انیمیشن با فروش  486.2میلیون دالری پرفروشترین
فیلم ســینمای آمریکا تا به اینجای ســال  2016بوده
اســت و پس از آن فیلمهای «کاپیتــان آمریکا :جنگ
داخلی» با  408.1میلیون دالر« ،زندگی مخفیانه حیوانات
خانگی» محصول یونیورســال بــا  367.6میلیون دالر،
«کتاب جنــگل» دیگر محول دیزنی با  364میلیون دالر
و «ددپــول» از کمپانی فاکس با  363.1میلیون دالر قرار
دارند.
پیش از این رکورد سینمای آمریکا در رسیدن به فروش
باالی  10میلیارد دالر در هفتم دسمبر سال  2013و هشتم
دسمبر  2012کسب شده بود در حالی که در سال 2015
میالدی این میزان فروش تا تاریخ  18دســمبر حاصل
نشده بود ،با این وجود مجموع فروش کل سال  2015به
رکورد  11.12میلیارد دالر رسید.
پیشبینی میشــود فیلم «روگ وان :داستانی از جنگ
ســتارگان» که اولین فیلم برگرفتــه از مجموعه اصلی
«جنگ ستارگان» اســت ،به فروش آغازین بیش از 130
میلیون دالر در فاصله  16تا  18دســمبر برســد .با این
وجود «باب ایگر» ،رییس کمپنی دیزنی اعالم کرده است
انتظار فروشی در حد و اندازههای «جنگ ستارگان :نیرو
برمیخیزد» برای این فیلم نــدارد؛ چرا که «روگ وان»
متعلق به سری اصلی فیلمهای «جنگ ستارگان» نیست.

حضور آمریکاییها در «بوکر» احمقانه است

«جولین بارنز» اجازه حضور نویسندگان آمریکایی در
جایزه ادبی «بوکر» را کاری احمقانه توصیف کرد.
به نقل از گاردین ،این نویسنده و منتقد ادبی انگلیسی
که در ســال  ۲۰۱۱برای رمان «حس یک پایان» موفق
به کســب جایزه بوکر شده است ضمن انتقاد از اجازه
حضور نویسندگان آمریکایی در مهمترین جایزه ادبی
بریتانیا ،آن راتصمیمی احمقانه توصیف کرد که شانس
دیگر نویسندگان را کاهش میدهد.
این رماننویــس در گفتوگویی بــا «رادیو تایمز»
مخالفت شدید خود را با تعییرات اعمالشده در جایزه
«بوکر» از ســال  ۲۰۱۳مطرح کرد و گفت آمریکاییها
خودشان به اندازه کافی جایزه ادبی دارند.
جایزه «من بوکر» که اولینبار در سال  ۱۹۶۹برگزار شد،
جایزهای است برای بهترین اثر ادبیات داستانی که به
زبان انگلیسی نوشته شده است .این جایزه بیش از ۴۰
سال تنها به نویسندگان کشورهای مشترکالمنافع،
انگلیسیها و ایرلندیها تعلق میگرفت ،اما از ۲۰۱۳
با وضع قوانین متفاوت ،تمام آثار نوشتهشده به زبان
ی حق شــرکت در آن را پیدا کردهاند و در
انگلیســ 
نهایت امسال برای اولینبار «پل بیتی» به عنوان یک
نویسنده آمریکایی با رمان « »Selloutبرنده «بوکر»
نام گرفت.
«بارنز»  ۷۰ساله که تا پیش از سال  ۲۰۱۱سه بار نامزد
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زمان ـ نماز ـ ناز ـ امین ـ
میان ـ نام ـ امن ـ ایمن ـ
خام ـ نخاع ـ عازم ـ عزم ـ
مایع ـ عیان ـ خیام ـ نما ـ
خاین ـ عیام ـ عام ـ نزاع ـ
اعم ـ مانع ـ خزان ـ خزاین
ـ خزیان ـ خازن ـ خان.

آبخانه ـ اتوبوس ـ بازپرس ـ تانژانت ـ ثاقب ـ جسور ـ چاالک ـ حسین ـ
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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.
 5 کلمه :خوب
 10 کلمه :متوسط
 15 کلمه :عالی

جواب هدف

جایزه «بوکر» شــده بود ،این تغییرات را ناعادالنه
دانســت و گفت :نویســندگان بریتانیایی در کدام
جوایز ادبی آمریکا میتوانند حضور داشته باشند؟ در
تئوری ،تنها جایــزه ملی کتاب آمریکا و تاکنون هیچ
بریتانیایی موفق به کسب جایزه ادبی مهمی در آمریکا

نشده است« .فیلیپ هنشر» دیگر نویسنده انگلیسی
نیــز پیشتر با انتقاد از وضع ایــن تغییرات ،آنها را
گمراهکننده دانســته و «ملیوین براگ» انگلیسی نیز
این تصمیم را به منزله از دست دادن «متمایز بودن»
این رویداد ادبی توصیف کرده بود.
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میزان

حمل

اضافه کردن عنصري غير معمول بــه زندگي عاطفيتان ،باعث
مي شــود که همسر يا عزيزتان روي ابرها به پرواز در آيد .مايليد
اطالعات بيشــتري در مورد اطرافيان خود کسب کنيد ،ولي اگر با
خجالت و کمرويي آنها مواجه شديد ،بهتر است صبر و حوصله به
خرج دهيد تا زمان مناسب براي افشاي حقايق بيشتر فرا برسد.

در آغاز امروز حسن خودجوشي و خود انگيختگيتان باعث ميشود
که حســابي ســرگرم باشــيد .در اين روزها خريدن يک يادگاري
گرانقيمت براي فردي که عميق ًا دوستش داريد وسوسه کننده است،
ولي اطمينــان پيدا کنيد که در هنگام خريــد دقت زيادي به خرج
ميدهيد تا دقيق ًا همان چيزي را پيدا نماييد که در جستجوش هستيد.

عقرب

در اين روزها زماني که متوجه ميشويد همسر يا عزيزتان مخفيانه
در مسايل مالي شــما دخالت کرده حيرت ميکنيد و گرچه چيزي
براي پنهان کردن نداريد ولي مايل نيســتيد حتي عزيزترين فرد
زندگيتان از اعتماد شما سوءاستفاده کند.

قوس

ثور

جوزا

تجربيات جديد خوب هستند به شرط آن که با احتياط آنها را امتحان
نماييد .در اين زمان ممکن اســت از ارتباطي روشنفکرانه رابطهاي
عاطفي به وجود آيد ولي اگر تالشي مشترک و هماهنگ براي کمک
به پيشرفت آن صورت ندهيد آتش آن خيلي زود خاموش مي شود.

سرطان

ممکن است از نظر مادي تا حدي در تنگنا قرار بگيريد ولي آن بدين
معنا نيســت که نميتوانيد با همسر يا عزيزتان به تفريح و گشت و
گذار برويد .رفتن به پارک يا کوهنوردي همان تفريح و سرگرمي را
در اختيارتان ميگذارند که نيازمندش هستيد.

اسد

درحال انجام یک معامله مهم هســتید که واقع ًا مشــکل اســت،
وتماسهای متعدد کمــی عصبانیتان میکند؛ زیرا تمرکزتان به هم
میخورد .شاید در مقابل این دنیای بزرگ معامله شما خیلی کوچک
باشد .اما این معامله برای شما مهم است.

سنبله

با مسئله مرموزی روبرو میشوید .بین حرفهایی که یک نفر میزند و
رفتاری که دارد تفاوت بزرگی وجود دارد ،و الزم است بدانید که چه اتفاقی
در حال وقوع است و اطرافتان چه میگذرد .مراقب کسانی که میخواهند
شما را فریب دهند و یا ناامیدتان کنند ،باشید زیرا قابل اعتماد نیستند.

در هنگام اتخاذ يک تصميم به تنهايي ،زماني دشوار و بغرنج را در
پيش رو خواهيد داشت ،ولي با بهره گيري از عقل سليم و شعور،
اين دوره بالتکليفي را به راحتي پشت سر خواهيد گذاشت.
در حيــن يادگيري مهارتهاي جديد يا ثبــت نام در صنفهایی
که برايتان جالب هســتند ،اوقات خوب و خوشي را در پيش رو
خواهيد داشت .در صورتي که متأهل هستيد و وقت خيلي زيادي
را با همســرتان در خانه ســپري ميکنيد قطع ًا احساس کسالت
و افسردگي بر شما دســت میدهد ،پس از خانه بيرون بزنيد ،در
سرگرميهاي جمعي شرکت کنيد.

جدی

تا جاي ممکن از پند و اندرزهاي دوســتان استفاده کنيد و به دنبال
راههاي ميانبر و فرعي نباشيد .در اين هنگام گشت و گذار با دوستان،
فرصت آشنايي با فردي جديد و ويژه در اختيارتان قرار مي گيرد.

دلو

آشنايي با افرادي که نقطه نظرات و عقايدي مشابه شما دارند ،امکان
ترقي در آينده را در اختيارتان قرار ميدهد .ممکن است براي اثبات
خودتان ،الزم باشد که تالش بيشتري به خرج دهيد.

حوت

دوســتان و آشــناياني که تا چندي پيش اعصابتــان را خورد
ميکردند ،به شــدت کمک حالتان خواهند بود ،به شرط آن که
مشتاقانه از آنها تقاضاي کمک و همراهي کنيد .شانس و اقبالي در
خانهتان را به صدا در ميآورد ،به هيچ وجه آن را از دســت ندهيد
و پذيراي آن باشيد.
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قلعه را در خانه  H 6حرکت دهید.
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هفت دلیل «یوسا»
برای کتابخوانی

«ماریو بارگاس یوســا» برنــده نوبل ادبیــات  ۲۰۱۰و از
مشهورترین نویســندگان آمریکای التین ،در سخنرانی
اخیر خود هفت دلیل برای لزوم مطالعه کتاب و داســتان
ارائه داده است.
«اینکوایرر» نوشت« :یوسا» نویســنده کتابهایی چون
«ســور بز» و «گفتوگو در کاتدرال» کتــاب خواندن را
فرآینــدی جادویی میداند که به او اجازه میدهد چندین
بار زندگی کند.
او در اینباره گفته اســت :احساسات و درک من از زندگی
و مر ُدم ،این تصور را برایم به وجود آورده که زندگی فقط
این زندگی محدود با دیگر انســانها نیست ،بلکه زندگی
دیگری هم هست که توسط نویسندگان بزرگ خلق شده
است.
او در سخنرانی اخیر خود در دانشگاه «د ال سالی» فیلیپین
که به او مدرک دکترای افتخاری اعطا کرد ،هفت دلیل زیر
را برای کتابخوانی ارائه کرد:
 .۱کتابهای خوب ،بلندپروازی انسان را تحریک میکنند.
یادگیری ســواد خواندن مهمترین اتفاق زندگی من بود
و حرفه داســتانگویی من هم زاده همین مهارت اســت.
هیچ دلیل مشــهودی برای به ســرانجان رساندن یک
رمان خوب وجود ندارد ،اما ادبیات همیشــه تاثیر خودش
را روی خواننده میگذارد؛ این شــاید به شکل یک حس
رضایتمندی باشد و یا تغییر به سمت خوبیها .هر حسی
که باشد ،زندگی آدمها با مطالعه کتاب غنی میشود.
 .۲ما با خواندن کتابهای خــوب ،در پنهانیترین وجوه
شــخصیت انســانیمان به حس نزدیکی با یک فرهنگ
میرسیم .خواندن ،همانطور ک ه غرایز ،شور و احساسات،
رفتارهایمان را تعریف میکنند ،مطالعه روانشناسی ما را
غنا میبخشد.
 .۳ادبیات بهترین سالح در مقابل تعصب است .به نظر من
کتابهای خوب ،بهترین دفاع در برابر عقاید تحریفشده
مردم زبانها ،باورها و رســوم مختلف است .با وجود تمام
ِ
این تفاوتها ،آنچه مشــترکا بین همــه زنان و مردان با
پیشــینه مختلف حکم میراند ،از همه چیز مهمتر است؛
چون همه ما انســانیم و همه ما از سوی مشکالت و موانع
مشابه به چالش کشیده میشویم؛ مشکالتی که باید برای
زنده ماندن و زندگی کردن بر آنها غلبه کنیم.
 .۴ادبیات دشــمن طبیعی همه دیکتاتوریهاست .ادبیات
نارضایتی را در جهان رشــد میدهد و خواندن حس امید
و آرزوی داشــتن جامعهای بهتر را در درون شهروندان به
وجود میآورد؛ جایی که مــردم بتوانند رویاهای خود را
آزادانه دنبال کنند .وقتی یک نفر مطالعه میکند ،رویکردی
انتقادی پیدا میکند تا واقعیت را به دنیای کتابها نزدیک
کند .ادبیات میل درونی برای تغییر دادن و ایستادن مقابل
سلطه را که از گهواره تا گور سعی در کنترل ما دارد ،بیدار
میکند.
کتاب خوب خواندن راهی برای مجهز شــدن در بحبوحه
اعتقادات و روبهرو شدن با هرچه نادرستی در جهانی است
که در آن زندگی میکنیــم .راهی که از آن طریق بتوانیم
در جهت تغییر جهان بکوشــیم و آن را به دنیای تخیالتی
که با وجود کاستیها و محدودیتهایمان خلق کردهایم،
نزدیک کنیم.
 .۵مطالعه بهترین نوع سرگرمی است .حتی وقتی کلمات با
هم ترکیب میشوند ،رنگ و بویی جادویی به خود میگیرند
و دریچهای میشوند برای زندگی کردن تجربیات دیگر...
 .۶خواندن شالوده تربیت کردن انسانهای آزاد است .در
جوامع آزاد ،مفهومی وجــود دارد مبنی بر این که مطالعه
یک سرگرمی و لذت است که میشود آن را از تجربه کلی
زندگی افراد حذف کرد .به نظر من این اشتباه بزرگی است؛
نبود آزادی در ابعاد مادی ،روحی و فرهنگی ،زندگی افراد
و کل جامعه را از هم میپاشاند .من فکر میکنم کتابهای
خوب امید به تغییر زندگی و این را که جوامع روزی به تمام
این محدودیتها غلبه میکننــد و جوامعی عادالنهتر به
وجود میآیند ،ارتقا میبخشد .جوامعی به وجود میآیند
که به دنیاهای تخیلی ما نزدیکتر هستند .اشیاء واقعی از
درون کتابهای خوب سربرمیآورند و رنگ و بوی واقعیت
به خود میگیرند.
 .۷مطالعه کتابهای خوب آدمهای بهتری از ما میسازد.
ما باید فرزندانمان را قانع کنیم که خواندن مسلما لذتی
خارقالعاده اســت اما در عین حال بهترین راه برای بهتر
شدن .مطالعه راهی است برای آمادگی بیشتر در مواجهه با
چالشهایی که در تمام طول عمر ما حضور دارند.
«ماریو بارگاس یوسا» متولد  ،۱۹۳۶از مطرحترین چهرههای
ادبیات آمریکای التین بهشــمار مــیرود .او در پنج دهه
گذشته ،آثاری مانند «ســور بز»« ،خانه سبز»« ،گفتوگو
در کاتدرال» و «شــهر ســگها» را خلق کرده است .این
نویسنده در عرص ه سیاست ،نمایشــنامه و مقالهنویسی
هم دســت توانایی دارد و آثــارش در روزنامههای معتبر
اسپانیولیزبان به چاپ میرسد .شهرت «یوسا» با نخستین
رمانش « -زندگی سگی»  -آغاز شد.
این داســتاننویس پرویــی در هفتم اکتبر ســال ۲۰۱۰
برنده جایزه نوبل ادبیات شــد .حدود  ۲۰سال نام او جزو
کاندیداهای این جایزه بود .این نخستینبار از سال ۱۹۸۲
بود که یک نویســنده از آمریکای التین توانســت برنده
جایز ه نوبل ادبی شود« .یوســا» در سال  ۱۹۹۴به عنوان
عضو آکادمی اســپانیا برگزیده شد و در سالهای گذشته
در بسیاری از دانشگاههای آمریکا ،آمریکای جنوبی و اروپا
تدریس کرده است.
«بارگاس یوسا» توانست در سال  ۱۹۹۵جایزه «سروانتس»،
مهمترین جایزه ادبی نویسندگان اسپانیولیزبان ،را از آن
خود کند و همچنین در سال  ۱۹۹۶برنده جایزه صلح آلمان
شد.

