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جایزه یک عمر دستاورد ادبی برای «مارگارت اتوود»
جایزه یک عمر دســتاورد ادبی «ایوان ســندروف» از
ســوی حلقه منتقدان ملی کتاب آمریکا به «مارگارت
اتوود» نویسنده برجسته کانادایی اعطا میشود.
«گاردین» نوشــت :حلقه منتقدان ملــی کتاب آمریکا
همزمان بــا معرفــی نامزدهای نهایی شــش بخش
ادبیات داستانی ،غیرداســتانی ،زندگینامه ،زندگینامه
خودنوشت ،نقد و شــعر ،نام «مارگارت اتوود»  ۷۷ساله
را به عنوان برنده جایزه یک عمر دستاورد ادبی «ایوان
سندروف» اعالم کرد.
«اتوود» به پاس نگارش داســتانهای کوتاه ،کتابهای
حــوزه ادبیات کودک ،آثار غیرداســتانی و ســرودن
اشــعارش موفق به دریافت این جایزه شده است .این
نویسنده سرشناس تاکنون پنجبار نامزد دریافت جایزه
ادبی «بوکر» شده و یکبار در سال  ۲۰۰۰موفق شد برای
رمان «آدمکش کور» آن را به دســت آورد .او در سال
 ۱۹۸۵جایزه ادبی «آرتور ســی.کالرک» را از آن خود
کرد .جایزه دولتی ادبیات کانادا ،جایزه «گیلر» و جایزه
«ایمپک دوبلین» از دیگر جایزههای ادبی هستند که در
کارنامه حرفهای «مارگارت اتوود» به چشم میخورند.
در این دوره از جوایز حلقه منتقدان ملی کتاب آمریکا،

برنــدگان دو جایزه ویژه دیگر نیز معرفی شــدند؛ «یا
قیاسی» به خاطر نگارش نخستین رمان خود «به سوی
وطن» ،شایسته دریافت جایزه «جان لئونارد» که ویژه
کتاب اول یک نویسنده است ،شــناخته شد« .مایکل
دین» هم با «جمهوری نو» موفق به کســب جایزه نقد

برنده جایزه «تی.اس .الیوت»
معرفی شد

«جیکوب پُلی» موفق شد جایزه شعر «تی.اس .الیوت»
 ۲۰۱۶را از آن خود کند.
گاردین نوشت :جایزه ۲۰هزار پوندی «تی.اس .الیوت»
که گرانترین جایزه شعر انگلستان به حساب میآید به
«جیکوب پُلی» اعطا شد.
« »Jackselfنام کتاب برنده جایزه «پُلی» اســت که
از سوی رئیس هیأت داوران جایزه «الیوت» به عنوان
«کتابی بسیار تأثیرگذار و به طور باورنکردنی خالقانه»
توصیف شد ،این اثر داستانهای دوران کودکی «جک»
را در منطقه روستایی کامبریا روایت میکند.
«پُلی» گرانترین جایزه شعر انگلستان را طی مراسمی
که دوشنبه شب در گالری «واالس» لندن برگزار شد،
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قدر
دریافت کرد .این کتاب از میــان  ۱۰نامزد نهایی َ
که یکی از آنها «واهنی کاپیلدیو» برنده جایزه شــعر
«فوروارد»  ۲۰۱۵و دیگری «آلیس آزولد» برنده پیشین
جایزه «الیوت» بود ،برگزیده شد.
«جیکــوب پلی» متولد ســال  ۱۹۷۵اســت و در
ســال  ۲۰۰۴به خاطر اولین مجموعه شــعرش به
عنوان یکی از  ۲۰شــاعر برتر نسل جدید بریتانیا
انتخاب شــد .او همچنین رمانی به نام «حر فهای
شــهر» را به نگارش درآورده که جایزه «سامرست
موآم» سال  ۲۰۱۰را برایش به ارمغان آورد«.پلی»
بیستوسومین برنده جایزه «تی.اس .الیوت» است
که از ســال  ۱۹۹۳برای بزرگداشــت نام «توماس
اســترنز الیوت» شــاعر،
نمایشنامهنویس و منتقد
ادبی برنــد ه نوبل ادبیات
نا مگذاری شــده است .او
در ســال  ۱۸۸۸در ایالت
میســوری آمریکا به دنیا
آمد« .الیوت» در مجموع
هفــت نمایشنامه ۱۷ ،اثر
غیرداســتانی و  ۱۰کتاب
شعر نوشــت .او از کسانی
چون «هومــر»« ،دانته»،
«شکســپیر» و «جوزف
کنراد» الهام گرفت و خود
الها مبخش نویســندگان
دیگری شد.
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هـدف

ستاره «هری پاتر» گانگستر میشود

در بازسازی تلویزیونی از فلم مشهوری که گای ریچی
ســاخته بود ،بازیگر نقش ران ویزلی این بار نقشــی
متفاوت ایفا میکند.
نخستین تریلر از بازســازی تلویزیونی فلم سینمایی
«قاپ زنی» کــه گای ریچی آن را کارگردانی کرده بود
منتشر شده و روپرت گرینت ،ستاره مجموعه فلم های
«هری پاتر» در آن نقش آفرینی می کند.
دســتور ســاخت یک فصل کامل از این سریال که
برای شبکه اســتریمینگ کمپانی سونی یعنی کرکل
( )Crackleتولید شده ،پارسال صادر شد .این سریال
در عین حال که روحیه شوخ طبع و پرانرژی فلم اصلی
را نگه میدارد ،داســتان خود را حول محور گروهی از
کالهبرداران شــکل می دهد که روزی یک الری پر از
شمش طال پیدا میکنند و به این ترتیب درگیر دنیایی
از جنایت سازمان دهی شده و اعمال مافیایی می شوند.
در این ســریال گرینت نقش چارلی َک ِوندیش را بازی
میکنــد ،یک کالهبردار حقه بــاز و خرابکار .داگری
اســکات (از ســریال «از مردگان
متحرک بترس») هم نقش ویک هیل
که در آغاز داستان در زندان است را
ایفا می کند.
اد وســت ویک بازیگــر بریتانیایی
سریال «دختر شایعه ساز» دوباره به
عرصه تلویزیون بازمیگردد تا نقش
سانی کاستیلو که صاحب یک کلوب
شبانه اســت را بازی کند و از دیگر
بازیگران سریال هم می توان به لوک
پاسکوییالنو از ســریال «اسکینز»،
لوشن الویکونت از ســریال «جاده
واترلو» و مارک وارن از «کالهبرداری»
اشاره کرد.

 بازی با کلمات

2519

اختراع ـ برومند ـ پریدوش ـ تیــوری ـ ثریا ـ جراید ـ چنبر ـ حوادث ـ
خلبان ـ دخالت ـ ذلیل ـ ردیف ـ زیبایی ـ ژولیده ـ ساری ـ شمع ـ صداقت
ـ ضیافت ـ طریقه ـ ظاهر ـ عدلیه ـ غوزه ـ فردا ـ قند ـ کعبه ـ گرجستان
ـ لولو ـ موازی ـ نمایش ـ وارث ـ هوش ـ یاد.
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جواب سودوکو شماره

 جواب بازی با اعداد

گــردش ـ گــرد ـ در ـ
دیگر ـ رد ـ دری ـ دیر
ـ شــاگرد ـ شاد ـ شاید
ـ داش ـ دریــا ـ دیار ـ
شیدا ـ گدا ـ گردن ـ ندا
ـ نادی ـ دانش ـ دین ـ
داین ـ رند ـ نادر ـ رشاد
ـ رشید ـ رشد ـ راشد.
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بعد از به اتمام رســاندن نقش ران ویزلی در مجموعه
فلم های «هری پاتر» ،گرینت مقابل متیو برودریک و
نیتن لین در نمایش برادوی «فقط یک نمایش اســت»
بازی کرد .این بازیگر که بیش از یک دهه بازیگر «هری
پاتر» بود برای اولین بار دو سال پیش در برادوی و در
نمایشی که نوشته ترنس مک مالی بود ،نقش آفرینی
کرد.
از زمانــی که روپرت گرینت در نقــش رون ویزلی در
مجموعه «هری پاتــر» بازی کرد ،او در چند فلم دیگر
ظاهر شده که «مرگ ضروری چارلی کانتریمن» ساخته
فردریــک باند از جمله آنها بود .او در این فلم در نقش
مســافری معتاد در بخارست ایفای نقش کرد .این فلم
در جشنواره فلم برلین به عنوان یکی از  ۱۹فلم رقابت
کننده در بخش مسابقه به نمایش درآمد.
این بازیگر  ۲۷ســاله که  ۱۱سال در نقش رون دوست
هری پاتر ظاهر شــد ،ســال  ۲۰۱۳در دو فلم «سی.
بی.جی.بی» و «پت پستچی» نیز بازی کرد.

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.
 12 کلمه :خوب
 24 کلمه :متوسط
 37 کلمه :عالی

جواب هدف

«نونا باالکیان» شد .برندگان این سه بخش ویژه روز ۱۶
مارچ در مراسمی که در نیویورک برگزار میشود ،جوایز
خــود را دریافت میکنند .برندگان شــش بخش دیگر
مجموعه جوایز حلقه منتقدان ملی کتاب آمریکا نیز در
همان مراسم معرفی خواهند شد.

 بازی با اعداد
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حلقه منتقدان ملی کتاب آمریکا متشکل از حدود ۱۰۰۰
منتقد و ویراستار کتاب اســت .نامزدهای نهایی شش
بخش این مجموعه جوایز ادبی از سوی هیاتی  ۲۴نفره
انتخاب شدهاند.نام نویسندگان شناختهشدهای همچون
«هشام مطر»« ،زادی اســمیت»« ،ویت تان نگوین» و
«لوییــس اردریچ» در بخشهای مختلــف این دوره از
جوایز حلقه منتقدان به چشم میخورد.
در بخش ادبیات داســتانی «زادی اســمیت» نویسنده
مطرح ،رودرروی «آن پتچت»« ،آدام هسلت»« ،لوییس
اردریج» و «مایکل چابون» قرار گرفته است.
«متیو دزموند»« ،ایبرام ایکــس .کندی»« ،جیم میر»،
«ویت تان نگوین» و «جان ادگار وایدمن» نیز نامزدهای
بخش بهترین کتاب غیرداستانی هستند.
در بخــش زندگینامهنویس نام «ماریون کوتس»« ،جنی
دیسکی»« ،هوپ جارن»« ،هشــام مطر» و «کائو مالیا
یانگ» به عنوان برگزیدگان نهایی اعالم شد.
در بخش زندگینامه خودنوشــت« ،نایجل کلیف»« ،راث
فرانکلین»« ،جویی جکســون»« ،مایکل تیســراند» و
«فرانسس ویلســون» شایسته راهیابی به مرحله نهایی
جوایز حلقه منتقدان ملی کتاب آمریکا شناخته شدند.
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میزان

حمل

اگر هر كاري انجام دادهايد تا به هدفتان برســيد ،بنابراين اكنون
بايد منتظر بمانيد .بايد صبر كنيد تا ديگران هم مانند شــما شرايط
را درك كنند.

ثور

مشکالتی در اطرافتان وجود دارد .از دیگران انتظار نداشته باشید
که خواستههای شما را بدون چون و چرا بپذیرند .اگر طرحی دارید
کمی در موردش فکر کنید و زود آن را عملی نکنید.

جوزا

در رابطه با مســایل مالي ،حتم ًا اشتباه ميكنيد .ايدههاي خود را به
ال از نظر فكري با شــما متفاوت
ديگران اجبار نكنيد؛ زيرا آنها كام ً
هستند و با اين كار شــرايط را به هم ميزنيد .امشب از عقايدتان
دفاع مي كنيد.

سرطان

تنشها و اســترسها را کنا بگذارید و اگر نه تا آخر روز بیحوصله و
کسل میشوید .در این زمان از سال همه بیحوصله و خسته هستند،
اما شما میتوانید این احساس را در خودتان از بین ببرید .میتوانید
به حمام بروید و در زیر دوش به ذهن و بدنتان استراحت بدهید.

اسد

از امروز كه روحيهاي بسيار باال داريد ،لذت ببريد و با تقسيم كردن
آن با ديگران بيشــترين بهره را از آن ببريد .اين راهي عالي براي
گسترش حلقه روابط اجتماعي تان است .پس شهامت اين را داشته
باشــيد كه با افرادي كه خيلي خوب نميشناسيد ،وارد بحث شويد
چرا كه به زودي آنها جزء دوستان شما خواهند شد.

سنبله

از تجربیات یک نفر سود میبرید .از این کار آنها تشکر میکنید؛ زیرا
آنها این کار را به خاطر خوبی انجام میدهند .اگر به خرید میروید
مراقب باشید؛ زیرا وســیله قیمتی و لوکس را انتخاب میکنید که
شاید نتوانید از عهده آن برآیید.

شــما بسیار شــوخ طبع و خوشرو شــدهاید و در نتیجه توسط
طرفداران زیادی احاطه خواهید شد .سعی کنید نیرو و شادی خود
را با آنهایی که مشتاق آن هســتند ،شریک شوید و در نتیجه از
احســاس خوبی که از این امر عایدتان میشود ،لذت ببرید .اگر
خوش شانس باشید ممکن است دعوتی برای سفر به جایی دور را
دریافت کنید یا احتماالً دعوت برای دیدار از شخصی که در خارج
از کشورتان زندگی میکند.

عقرب

همه چیز به روابط دوستانه شما مربوط میشود .اگر حرفهایتان
را به خوبی بیان نکنید ،حتم ًا سوءتفاهم به وجود میآید .به دیگران
نشان دهید که چه هدفی دارید تا موقعیتتان تثبیت شود.

قوس

ستارهها يك جهش در هر قدم شــما و يك لبخند روي صورت
شما ميگذارند .خوشگذراني و بيقيد و خيال بودن در برنامه شما
گنجانده شده ،تنها مشكل اينجاست كه شما چقدر پول داريد در
اين راه خرج ميكنيد.

جدی

شايد بخواهيد تنها باشــيد ،تا نيرويتان را كه به خاطر شكست يا
نااميدي از دست داده ايد دوباره به دست آوريد اما مثبت بين باشيد.
هرگز هيچ كس نميتواند شما را فردي كسل و خسته كننده بداند.
شما همه را خوشحال و هيجان زده ميكنيد به غير از خودتان!

دلو

امروز از حضــور افرادی با تجربه و کاردان بهره مند میشــوید
بنابراین به دقت بــه صحبتهای آنها گوش دهید .شــاید آنها
تمام پاســخهای سؤاالت شما را نداشته باشــند و شاید با تمام
صحبتهای آنان موافق نباشید.

حوت

شاخه زیتون را پیشنهاد کنید اما اجازه ندهید کسی احساساتتان
را تهدید کند تا نظرتان عوض شود .شــما واقع ًا بر لبه موقعیت
هستید و اگر کسی نخواهد با صمیمیت شما را پشتیبانی کند شما
جدا ً نیاز دارید درباره این رابطه فکر کنید.
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رئیس جشنواره کن تا
سال  2020معرفی شد

«پیر لسکیور» برای یک دوره سه ساله دیگر به عنوان رئیس
جشنواره فلم کن معرفی شد.
بــه نقل از ورایتــی ،در فاصله چند ماه به آغــاز هفتادمین
جشنواره فلم کن« ،پیر لسکیور» رئیس این جشنواره معتبر
سینمایی تا سال  2020در سمت خود ابقاء شد،
«لســکیور» که مسئولیت ریاست جشــنواره فلم کن را در
ســال  2014میالدی از «ژیل ژاکوب» رئیس باسابقه و پرنفوذ
جشنواره کن تحویل گرفت ،برای دومین دوره متوالی از سوی
هیئت مدیره «انجمن فرانسوی جشنواره بین المللی فلم» به
عنوان رئیس این جشنواره سینمایی مهم انتخاب شد.
این چهره رسانهای پیش از انتخاب به عنوان رئیس جشنواره
کن به عنوان یکی از بنیانگذاران «کانال »+فرانســه شناخته
میشد و قرار اســت در دوره جدید مدیریت خود که از سال
 2017تا  2020خواهد بود ،همچنان با «تیری فرمائو» به عنوان
دبیر جشنواره همکاری خود را ادامه دهد.
هفتادمین دوره جشنواره فلم کن از تاریخ  17تا  28می 2017
در جنوب فرانسه برگزار میشود.

نویسنده و تصویرگر
مطرح کودکان درگذشت

«بابت کول» نویسنده و تصویرگر داستانهای کودکانه و برنده
مدال «کیت گرینوی» درگذشت.
گاردین نوشت« :بابت کول» نویسنده و تصویرگر انگلیسی که
آثاری چون «شاهزاده اسمارتیپنتس» و «دکتر سگ» را در
کارنامهاش داشت ،در سن  ۶۶سالگی از دنیا رفت.
او کتابهای «کریس ریدل» نویسنده سرشناس ادبیات کودک
را نیــز تصویرگری میکرد و حس طنــزش میان همکارانش
سرآمد بود .مشــهورترین اثر «بابت» ،داستانهای «شاهزاده
اسمارتیپنتس» اســت که درباره پرنسسی نوشته شده که
سوار موتورسایکل میشود« .داکتر سگ» هم دیگر داستان
معروف این زن نویسنده اســت که به یک سریال انیمیشنی
تبدیل شده اســت« .بابت» در طول عمر  ۶۶ساله خود بیش
از  ۷۰کتاب کــودک را به نگارش درآورد .او برای نوشــتن
«شاهزاده اســمارتیپنتس» مدال «کیت گرینوی» را که از
مهمترین جوایز ادبیات کودک محســوب میشود از آن خود
کرد .او در ســال  ۲۰۱۵به مناسبت هفتادمین سالگرد انتشار
«پنج نفر در جزیره گنج» نوشته «انید بالیتون» ،تصویرهای
جدیدی از این اثر کالسیک عرضه کرد.

پایان
Game of Thrones
در فصل هشتم

تاکنون  ۶فصل از سریال محبوب و تحسین شده Game of
 Thronesاز شبکه تلویزیونی  HBOپخش شده است و در
فصل هشتم ،این مجموعه به پایان خواهد رسید.
به تازگــی مدیر برنامهریــزی  HBOاز احتمال ســاخت
مجموعهای فرعی خبر داد که قرار اســت ماجراهای پیش از
سریال  Game of Thronesرا به تصویر بکشد.
ســریال  Game of Thronesدر مجموع شامل  ۸فصل
خواهد بود ،اما اینکــه دقیقا چند قسمت از این مجموعه باقی
مانده هنوز مشخص نیســت .کیسی بلویز ،مدیر برنامهریزی
شبکه تلویزیونی  HBOدر مصاحبهای با Entertainment
 ،Weeklyاعالم کرد که هنوز چیزی مشــخص نشده است.
برنامه پیشــنهادی در حال حاضر این اســت که فصل هفتم
دارای  ۷قسمت و فصل هشتم  ۶قسمت باشد.
بلویز با اشاره به دیوید بنیوف و دن ویز ،سازندگان Game
 of Thronesگفت :آنها همچنان در حال مشخص کردن
طرح کلی فصلهای باقی مانده هستند .من هر چند قسمت که
بخواهند بسازند را قبول میکنم .اگر  ۸قسمت بدهند ،من ۱۰
قسمت خواهم خواست ،اما این مسئله کامال به آنها بستگی
دارد و آنها مرا در جریان تصمیمگیری خود خواهند گذاشت.
فصل هفتم این ســریال با مدتی تاخیر نسبت به زمان پخش
دیگر فصلها ،باالخره پیش از تابســتان از شبکه تلویزیونی
 HBOپخش خواهد شــد .بلویز در ایــن مصاحبه همچنین
اعالم کرد که  HBOدر فکر ســاخت مجموعهای دیگر است
که ماجراهای پیش از سری کنونی Game of Thrones
را روایت خواهد کرد .این مجموعه دارایی بسیار گستردهای
است و باید نادان باشیم که آن را کاوش نکنیم ،اما این مسیر
بلندی است .ما شانس خود را امتحان میکنیم .من نمیخواهم
فقط کاری انجام داده باشــم .این سریال باید چیز منحصر به
فردی باشــد و ترجیح من این است که داستان Game of
 Thronesرا ادامه ندهیم و آن را همانطور که هســت رها
کنیم .اگر به سراغ ماجراهای پیش از اتفاقات مجموعه فعلی
برویم فشار کمتری را متحمل میشویم .فضای کتابهای جرج
آر.آر .مارتین به شما این اجازه را میدهد که آن را به نویسنده
بدهید و بگویید« :اگر قرار باشــد کاری انجام بدهی ،این را
جان ببخش» و بعد میتوانیم نتیجه را نگاه کنیم .من فشاری
برای انجام این کار احساس نمیکنم و الزامی برای ساخت این
مجموعه جدید نیست.

«سگ راک» داستان سگی
که گیتار میزند

انیمیشن «ســگ راک» به کارگردانی «اش برانون» از هفته
آینده در سینماهای امریکای شمالی اکران خواهد شد.
انیمیشن کمدی «ســگ راک» به کارگردانی «اش برانون» از
 24جنوری  2017اکران خود در سینماهای امریکای شمالی را
آغاز خواهد کرد .این انیمیشن داستان «بودی» سگ بولداگ
تبتی استکه عالقه زیادی به موسیقی دارد و در طی یک سفر
با موسیقی راک آشــنا شده و زیر دست یکی از معلمان راک
به ســتاره موسیقی تبدیل می شــود« .اش برانون» و «کنت
وولکر» نویســندگی فلمنامه این اثر را بر عهده داشته و خود
«برانون» کارگردانی آن را انجام داده است .در این انیمیشن
لوک ویلسون ،ادی ایزارد ،جی کی ســیمور ،لوئیس بلک و
کنان تامپسون به صداپیشگی می پردازند .بودجه ساخت این
انیمیشــن  60میلیون دالر تخمین زده شده و انتظار می رود
یکی از پرفروش ترین انیمیشن های سال لقب گیرد.

