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رمان جدید
«جان لوکری» در راه است

سایه نویسندگان مطرح
بر فهرست نامزدهای جایزه «بیلیز»

مدیر برنامههای «جان لوکری» نویســنده  ۸۵ســاله
انگلیسی از انتشــار رمان جدید این نویسنده با عنوان
«میراث جاسوسان» خبر داد.
«گاردین» نوشــت« :جان لوکری» نویســنده مطرح
انگلیسی به زودی رمان جدیدی را با محوریت شخصیت
اصلی «جورج اسمایلی» که در رمانهای «بندزن ،خیاط،
سرباز ،جاسوس» و «بچه مدرسهای محترم» ظاهر شده
بود ،منتشر میکند.
«جورج اســمایلی» آخرین بار  ۲۵ســال پیش در این
رمانهای ژانر جاسوســی کالســیک ظاهر شده بود.
این شخصیت داســتانی ،جاسوسی اســت که بعدها
نویسنده میشود و در رمان جدید «لوکری» که «میراث
جاسوسان» نام گرفته ،بار دیگر دیده خواهد شد.
کتاب جدید نویسنده «جاسوسی که از سردسیر آمد»
روز هفتم سپتامبر روانه بازار خواهد شد.
رمانهای پرفروش «لوکری» در ژانر جاسوسی و براساس
تجربههای او از کار در ســرویس جاسوسی بریتانیا طی
دهههای  ۱۹۵۰و  ۱۹۶۰نوشته شدهاند.
بر اســاس گفته مدیر برنامههــای «لوکری» ،این رمان
در «تَبی»  ۱۲ماهه نوشــته شده است و در آن بسیاری
از شــخصیتهای مهم و جذاب کتابهای پیشین این
نویسنده ،گرد هم آمدهاند.

«جان لوکری» نام مســتعار «دیوید جان مور کورنول»
است که طی سالهای اخیر به روابط بریتانیا با آمریکا در
دوره پس از فروپاشی شوروی و موضوعاتی چون جنگ
انتقاد داشته است .این نویسنده انگلیسی متولد اکتبر
 ۱۹۳۱اســت و در دهههای  ۱۹۵۰و  ۱۹۶۰برای سرویس
جاسوسی بریتانیا کار میکرد.
او با رمانهای متعدد جایگاه خود را به عنوان نویسنده
آثار جاسوســی تثبیت کرد و در ســال  ۲۰۱۱موفق به
دریافت مدال «گوته» شد .مجله «تایمز» بیستودومین
رتبه فهرست بزرگترین نویسندگان بریتانیایی از سال
 ۱۹۴۵را به «لوکری» اختصاص داده است.
اخیرا اعالم شــد «جاسوسی که از سردسیر آمد» رمان
سال « ۱۹۶۳لوکری» که داســتان آن در دوران جنگ
سرد روایت میشود و از پرفروشترین کارهای اوست،
به سریال تلویزیونی تبدیل میشود .سریال «بیبیسی
 »۱اولیــن اقتباس تصویری از ایــن کتاب پس از فیلم
سینمایی سال  ۱۹۶۵محسوب میشــود که «ریچارد
برتون» در آن نقش «الک لیماس» را ایفا میکرد.
«مدیر شــب» دیگر رمان «لوکری» اســت که اخیرا
مینیســریالی براســاس آن به روی آنتن رفته و مورد
توجه مخاطبان قرار گرفته اســت .در این سریال «تام
هیدلستون»« ،هیو الری» و «الیویا کلمن» بازی کردهاند.

ریدلی اسکات کارگردان برنده اسکار سینمای هالیوود
از ساخت قسمت ششم فیلم سینمایی بیگانه خبر داد.
این در حالی اســت که نسخه پنجم این فیلم به تازگی
فیلمبرداری خود را به پایان رسانده و  4آگوست 2017
اکران جهانی خود را آغاز می نماید.
اســکات در گفت و گو با هالیوود ریپوتر گفته اســت:
شــما باید موفقیت حدودی فیلم Alien: Covenant
را تصویر کنید و بهتر است شما خودتان را آماده کنید،
چرا که نمیخواهید یک شــکاف دو ساله بوجود بیاید.
بنابراین ،من در حال آماده شدن هستم تا دوباره در سال
آینده پشت دوربین بروم .اگر شما واقعا میخواهید که
این مجموعه ادامه پیدا کند ،من میتوانم برای ساخت و
انتشار شش فیلم دیگر نیز برنامهریزی کنم .من به هیچ
وجه قصد ندارم که به این زودیها ساخت فیلمهای این
مجموعه را به پایان برسانم.

در این نسخه از بیگانه مسافران سفینه فضایی به دنبال
مکانی تازه برای زندگی انسان عازم سیارات دیگر می
شــوند و در یکی از همین ســیاره ها با نوع تازه ای از
بیگانگان روبرو می شوند.
یکی از نکات بارز در مــورد مجموعه فیلم های بیگانه
ســاخت آن توط کارگردان هایی با سبک های متفاوت
سینمایی است .در نســخه ای که ژان پیر ژونت آن را
کارگردانــی نمود ،داریوش ُخنجــی یکی از بزرگترین
فیلمبرادارن ایرانی ســینمای جهان فیلمبرداری اثر را
بر عهده داشت .خنجی عالوه بر این فیلم فیلمبرداری
آثار مطرحی همچون عشــق از میشاییل هانکه ،هفت
از دیوید فینچر ،اغذیه فروشــی از ژان پیر ژونت ،نیمه
شــب در پاریس به کارگردانی وودی آلن ،مهاجرت به
کارگردانی جیمز گری و مســتند زین الدین زیدان به
کارگردانی داگالس گوردون را انجام داده است.

ریدلی اسکات،
ساخت بیگانه  6را آغاز می کند
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گروه موســیقی آغاز کرد و یک سال پیش از آن« ،برت»
بهدلیل وخامت حال جسمیاش از گروه جدا شد« .پینک
فلوید» بعدها به یکی از مشــهورترین گروههای موسیقی
تبدیل شــد و در آن زمان ۲۰۰ ،میلیون آلبوم در ســطح
جهانی فروش داشت« .نیمه تاریک ماه»« ،دیوار» و «کاش
اینجا بودی» از معروفتریــن آلبومهای «پینک فلوید»
هســتند که در میان تأثیرگذارترین آلبومهای راک قرن

 بازی با کلمات

2542

آراســته ـ اتباع ـ بارانی ـ پاســخ ـ تاســوعا ـ ثریا ـ جایگیر ـ چاقو ـ
حاجتمند ـ خاقانی ـ دادگاه ـ ذوبان ـ رویش ـ زرده ـ ژاله ـ سرشــت ـ
شــعور ـ صحنه ـ ضرب ـ طاقه ـ ظروف ـ عقده ـ غذا ـ فندک ـ قدر ـ
کنیزک ـ گلیسرین ـ لکه ـ میخی ـ نوساز ـ والیت ـ هوشمند ـ یخچال.

جواب سودوکو شماره

 جواب بازی با اعداد
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مبارک ـ اکبر ـ بام ـ تبر ـ
برات ـ نبات ـ بن ـ تب ـ
بت ـ مبنا ـ بنا ـ ناب ـ باک
ـ کبرا ـ برکت ـ تاب ـ رب
ـ منبر.
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میزان

حمل

امــروز ،روز خوبي به نظر مي رســد .از جمله روزهايي اســت كه
ميتوانيد سرمايه گذاري دراز مدت كنيد .از لحاظ احساسي نيز در
حالت بسيار خوبي هستيد و بيش از هميشه به همسرتان جذب مي
شويد و همين طور همسرتان به شما.

ثور

امروز فعالیتهای گروهی دارای اهمیت زیادی هستند .مهم نیست
که خودتان در آنها نقش داشته باشید یا تنها تشویق کننده باشید،
امروز برایتان خوب اســت و به افرادی که برایتان مهم هســتند
نزدیکتر هستید.

جوزا

اكنون نقش مهمي را بازي ميكنيد .ديگران از شجاعت شما متعجب
مي شوند اما بد نيســت به آنها اجازه دهيد به روش شما مسایل را
ببينند .در اين صورت آنها از شــما ايراد نميگيرند .شما بدون فكر
پول خرج مي كنيد ،بنابراين مراقب باشيد.

سرطان

امروز شما بسیار مصمم و بلند پرواز شده اید و دقیق ًا می دانید که
چه کاری را انجام دهید .در حقیقت اکنون بسیار مصمم شده اید
و حتی ممکن اســت دیگران احساس کنند که شما کمی غیرقابل
درک و آشفته شده اید.مراقب باشید و سعی کنید کاری نکنید که
موقعیت هایی ناپایدار را بیافرینید.

عقرب

امروز خالق تر از همیشه هستید و این موضوع سبب موفقیت شما
می شود اما مراقب باشید شاید فردی سعی دارد تالش شما را به
هدر ببرد.به این فرد نشان بدهید که نمی تواند این کار را بکند و
شما از افکار او با خبر هستید.

قوس

شما كام َ
ال آگاهيد به اين كه چه مسيري را پيموده ايد ،و در عين
حال مي دانيد هنوز چقدر ديگر راه در پيش داريد .براي شما سفر
مهم اســت و نه مقصد ،پس مي توانيد از اين خبر كه هنوز خيلي
سفرهاي ماجراجويانه در پيش داريد خوشحال باشيد.

جدی

شما یک فرد دمدمی مزاج و احساساتی هستید و تمام اغتشاشات
اخیر برای امتحان شماســت .امروز باید کمی با سیاست باشید اما
مراقب باشید که کسی از آن سر در نیاورد.

بعضي ها عقيده دارند كه اگر در يك لحظه به شــما الهام شــود
خيلي بهتر از اين اســت كه تمام عمرتان را تمركز كنيد .خوب،
البته شــايد شما با اين عقيده فلســفي موافق نباشيد زيرا شما
عادت داريد كه هميشه به سختي كار كنيد.

گرچه برخي از نقشــه هايتان ،هنوز حاضر نيســت ،ولي دليل آن
نميشود كه شــما به طور كلي از مسایل چشم پوشي كنيد .بخشي
از امروز را صرف بررســي ايدههايتان كنيد و مطمئن شويد كه آنها
عملــي و امكان پذيرند .در حال حاضر شــما داراي بهترين هاي 2
جهانيد ،چرا كه ميتوانيد انرژي و عقل خود را با هم تركيب کنید.

امروز حقیقت ًا زندگی لذت بخش و هیجان انگیز اســت و هر چقدر با
افرادی که همفکرتان هستند قاطی شوید شادتر خواهید شد .امروز به
کسانی که به خودتان شبیه هستند جذب می شوید بنابراین از افراد
خسته کننده و کسالت آور دوری کنید در عوض به طرف کسانی جذب
شوید که ازهیجانان و تغییرات نمیترسند و روح آزاد دارند.

امروز تالشتان را بــرروی اهداف خود متمرکــز کنید .و از وجود
خودتان لذت ببرید .امروز انــررژی و قدرت فوقالعادهای دارید که
میخواهید از آن استفاده کنید.

برعکس دیروز حاال شــما یک موتورخانه پر از انرژی هســتید
.ســریع از میان کار روزانه تان برانید .حتی به نظر می رسد که
وقت اضافه هم داشته باشید ..در ساکت ترین لحظات شما ممکن
است تصمیم بگیرید که یک دگرگونی کامل داشته باشید.

اسد

سنبله

دلو

حوت

ادبی مهم دنیا ،بهویژه «من بوکر» راهاندازی شد .جایزه
«بوکر» در ســال  ۱۹۹۱بدون حضــور حتی یک زن در
میان نامزدهای نهایی برگزار شــد» .چیموماندا نگوزی
آدیچیه» نویســنده رمان «نیمی از خورشــید زرد» و
«لیونل شــریور» نویســنده «باید درباره کوین حرف
بزنیم» از جملــه برندگان این جایــزه  ۳۰هزار پوندی
هستند.
جایــزه  ۳۰هزار پونــدی «بیلیز» تا ســال  ۲۰۱۲با نام
«اورنــج» برگزار میشــد .این جایزه به نویســندگان
زن انگلیســیزبانی تعلق میگیرد که کتاب خود را در
انگلستان به چاپ رسانده باشند .اما کمپنی «بیلیز» که
از سال  ۲۰۱۴از این جایزه حمایت میکند ،چندی پیش
اعالم کرد اســتراتژیهای تجاری خود را به سمت بازار
کشورهای غیرانگلیســیزبان متمایل کرده و بر همین
اســاس ،این شــرکت تنها تا زمان معرفی برنده سال
 ،۲۰۱۷اسپانسر این جایزه ادبی خواهد بود.

نقاشیهای آلبوم «دیوار» پینک فلوید به حراج میرود

کلمات زیر را در جدول پیدا کنید و دور آن خط بکشید
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« »The Lesser Bohemiansنام رمانهایی است که
این سه نویسنده برای نگارششان نامزد شدهاند.
نام دو نویسنده شناختهشــده دیگر یعنی «سارا پری»
نامزد جایزه رمان «کاســتا» و «مادلین تین» نویسنده
برنده «گیلر» نیز در این فهرســت به چشــم میخورد.
«نگو ما هیچ چیز نداریم» رمان «تین» اســت و «پری»
برای نگارش «مار اسکس» برگزیده شده است.
«نوامی آلدرمن» که در ســال  ۲۰۰۶جایزه نویســنده
نوظهــور «اورنج» را برد،این بار بــرای «قدرت» نامزد
شــده اســت« .آیوبامی آدبایو»« ،اما فلینت» و «فیونا
ملرویز» نیز از دیگر برگزیدگان مرحله نخســت «بیلیز»
 ۲۰۱۷هستند .نامزدهای این دوره از کشورهای آفریقای
جنوبی ،ایرلند ،انگلستان ،آمریکا و کانادا هستند.
جایزه ادبیات داســتانی زنان انگلیسیزبان اولینبار در
سال  ۱۹۹۶از سوی «کیت ماس» رماننویس در پاسخ به
فقدان نام نویســندگان زن در فهرست نامزدهای جوایز

نقاشــیهای اوریجینال آلبوم «دیوار» گروه موســیقی
«پینک فلویــد» برای اولینبار در یــک حراجی عرضه
میشود.
«رولینگ استونز» نوشت :زمانی که گروه «پینک فلوید»
آلبوم «دیــوار» را تنظیم میکرد ،از «جرالد اســکارف»
کاریکاتوریست سیاسی خواست تا مجموعهای از نقاشیها
را برای فیلم اقتباســی این آلبوم طراحی کند .تعدادی از
این نقاشیها بهزودی در معرض فروش گذاشته میشوند.
«اســکارف»  ۱۱اثر از میان این  ۵۰نقاشی را انتخاب کرده
و آنها را در یک حراجی در سانفرانسیســکو به فروش
میگذارد« .جیغ»« ،معلم»« ،سایه زن» و «مادر» از جمله
این نقاشیها هستند .این آثار یادآور فیلم رئال انیمیشنی
است که «پینک فلوید» براســاس آلبوم «دیوار» منتشر
کرد.
گروه «پینک فلوید» ســال  ۱۹۶۵توســط «سید ب َ ِرت»،
«نیک میسون»« ،راجر واترز» و »ریچارد رایت» در لندن
تشکیل شد« .گیلمور» در سال  ۱۹۶۷همکاریاش را با این

 بازی با اعداد

حروف زیــر را ترکیب
نمــوده و کلماتــی را
بســازید کــه در آنها
الزام ًا حرف وسط جدول
وجود داشته باشد.
 6 کلمه :خوب
 12 کلمه :متوسط
 18 کلمه :عالی

جواب هدف

نویسندگان نامآشــنایی چون «مارگارت اتوود»« ،سارا
پری» و «رز ترمین» برای جایزه  ۳۰هزار پوندی ادبیات
داستانی زنان «بیلیز» نامزد شداند.
«گاردین» نوشــت :جایزه «بیلیز» که ویژه نویسندگان
زن انگلیسیزبان اســت و پیشتر با نام «اورنج» برگزار
میشــد و قرار است برای بار دوم نیز تغییر نامدهد ،در
این دوره نویســندگان مطرحی را در فهرست نامزدهای
اولیهاش گنجانده است.
نویسندگان نوقلم انگلیســیزبان امسال زیر سایه نام
چهرههایــی همچون «مارگارت اتوود»« ،ســارا پری»،
«رز ترمین» و «آنی پــرو» قرار گرفتهانــد .جایزهای
که بــرای آخرین بار بــا نام «بیلیز» برگزار میشــود،
امســال پرتنوعترین دوره خــود را تجربه کرد و تعداد
آثار ارائهشــده برای شــرکت در این رقابــت تاکنون
بیسابقه بوده اســت .کتابهایی با ژانرهای مختلف ،از
نمایشــنامههای ادبی گرفته تا داستانهای معاصر برای
کسب این جایزه  ۳۰هزار پوندی با هم رقابت کردند.
از میان  ۱۸۹اثر ارسالی ۱۶ ،کتاب به فهرست نامزدهای
اولیه راه یافتند .هر ســال به طــور میانگین  ۱۵۰کتاب
برای این جایزه ارسال میشد و هیان داوران هم لیستی
 ۲۰نفره از نامزدها را معرفی میکرد.
در فهرست سال « ۲۰۱۷بیلیز» نام سه برنده پیشین این
جایزه  ۲۱ساله ،دو نویسنده کتاب دومی و سه نویسنده
کتاب اولی به چشم میخورد .این در حالی است که سال
گذشته  ۱۱نفر از نامزدها نوقلم بودند.
«مارگارت اتوود» نویســنده مشــهور کانادایی و برنده
«بوکــر»  ۲۰۰۰به خاطــر کتاب «فرزند ســاحره» که
بازآفرینی نمایشنامه «طوفان» شکسپیر است ،برگزیده
شــده اســت .او در این رقابــت رودرروی «آنی پرو»
نویسنده رمان «پوست درختان» قرار گرفته است.
«رز ترمیــن»« ،لیندا گرنت» و «ایمیر مکبراید» ســه
نویسندهای هستند که پیشتر جایزه «بیلیز» یا «اورنج»
را به خانه بردهاند« .ســونات گوستاو»« ،دایره سیاه» و
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نوبت مهره های سفید است ،شما باید با
دو حرکت مهره سیاه را مات کنید.
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بیستم قرار دارند.
«دیوید گیلمور» خواننده و نوازنده این گروه انگلیسی در
ســال  ۲۰۱۴اعالم کرد آلبوم «رودخانه بیپایان» آخرین
همکاری این چهار چهره موســیقی انگلیس اســت .این
آلبوم شــامل آهنگهایی است که «ریک رایت» نوازنده
کیبورد «پینک فلوید» پیش از درگذشــت در ســن ۶۵
سالگی در سال  ۲۰۰۸ساخت.

بازیگر «پالپ فیکشن»
در فیلم جدید «فن تریه»

«اوما تورمن» بازیگر معروف آمریکایی برای دومین بار مقابل
دوربین «الس فن تریه» دانمارکی میرود.
به نقل از هالیوود ریپورتر« ،اوما تورمن» که بیشــتر شهرت
خود را برای بازی در دو فیلم «پالپ فیکشــن» (داســتان
عامهپســند) و «بیــل را بکش» مهمترین آثــار «کوئنتین
تارانتینو» به دست آورده به عنوان بازیگر به پروژه سینمایی
«خانهای که جک» ســاخت به کارگردانی «الرس فن تریه»
پیوست.
فیلم «خانهای که جک ساخت» با بازی «مت دیلون» در نقش
اصلی به زندگی یک قاتل به نام جک در طول مدت  ۱۲ســال
و چگونگی تبدیل شــدن او به یک قاتل سریالی میپردازد و
«تورمن» در نقش یکی از زنانــی بازی میکند که طعمه این
قاتل سریالی شدند.
این بازیگر  47ســاله در ســاخته پیشــین «فن تریه» که
«نیمفومینیا» نام داشــت نیز بازی کرد ،فیلمی که در بخش
خارج از مســابقه جشــنواره برلین برای اولینبار به نمایش
گذاشــته شد و به دلیل موضوع جنجالی ،حواشی و همچنین
اعتراضاتی را به همراه داشت.
«تورمن» برای بازی در فیلم «پالپ فیکشــن» نامزد دریافت
جایز ٔه اسکار و برنده دوجایزه بفتا و برنده جایزه گلدن گلوب
شد و برای فیلم «بیل را بکش» نیز مجددا نامزد جایزه گلدن
گلوب بود.
فیلمبرداری فیلم «خانهای که جک ســاخت» از ماه مارچ در
ســوئد آغاز میشود و ادامه آن نیز در ماه آوریل در کپنهاگ
دانمارک مقابل دوربین میرود تا ایــن فیلم برای اکران در
سال  ۲۰۱۸آماده شود.

ونسا کربی بازیگر
سریال تاج ،به عملیات
غیرممکن  6پیوست
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ونسا کربی ،بازیگر سریال پرطرفدار تاج ،برای بازی در فیلم
ماموریت غیرممکن  6جلوی دوربین رفت.
فیلم ماموریت غیرممکن  6در تاریخ  27جوالی  2018اکران
خود در سینماهای امریکای شمالی را آغاز خواهد کرد.
انتظار میرود عالوه بر ونســا کربی ،ربکا فرگوسن به همراه
ســیمون پگ و جرمی رنر در فیلــم ماموریت غیرممکن 6
حضور داشته باشــند .تاکنون تنها حضور تام کروز در این
فیلم رسما تایید شده است.
فیلمبرداری و تولید فیلم  6 Mission Impossibleاز تاریخ
 10آپریل  2017در شهر پاریس آغاز خواهد شد و کارگردانی
این فیلم بر عهده کریستوفر مککوری خواهد بود.
مککوری نخســتین کارگردانی اســت که کارگردانی بیش
از یک قســمت از مجموعه فیلمهــای ماموریت غیر ممکن
( )Mission: Impossibleرا بر عهده داشته است.

