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کتابیکهباعثکابوسدیدن

«رولینگ»شد

«جی.کی .رولینگ» کتاب ترســناکی را با نام «شغل
شیطان» روانه بازار میکند .نویسنده معروف هفتگانه
«هری پاتر» به زودی ســومین جلد مجموعه رمانهای
جناییاش را با عنوان «شغل شیطان» به چاپ میرساند.
او که این کتاب را «اثری واقعا ترســناک» خوانده ،باز
هم از نام مستعا ر «رابرت
گالبریث» استفاده کرده
است .این سومین قسمت
از مجموعه جنایی است
که رولینگ پس از «نوای
فاخته» و «کرم ابریشم»
با نام رابرت گالبریث به
چاپ میرساند.
او در جدیدتریــن
ســخنانش گفته زمان
نوشتن «شغل شیطان»،
کابــوس میدیده و برای
اولینبــار در دوران
نویســندگیاش خوابش
آشفتهشده است.
بیشــتر بخشهای این
رمــان از زاویــه دید
یــک قاتــل زنجیرهای
روایــت میشــود و در
ت و...
آن به موضوعاتی چــون اختاللهای روانی ،جنای 
پرداخته شده است« .شغل شــیطان» به زودی روانه
بازار میشود اما هنوز به چاپنرسیده ،در صدر فهرست
پیشفروشهای سایت «آمازون» قرار گرفته است.
به گزارش تلگراف ،رولینگ درباره کتاب جدیدش گفت:
طرحریزی این رمــان دیوانهوار بود .این بهترین کتابی
است که تا حاال طرحش را ریختهام.
زمانی که مشخص شد نویسنده دو رمان «نوای فاخته»
و «کرم ابریشم» کیست ،حواشــی بسیاری به پا شد.

فاش شدن راز رولینگ پس از انتشار «نوای فاخته»،
فروش این کتاب را به طرز چشمگیری افزایش داد تا
جایی که اثر رولینــگ در صدر جدول پرفروشترین
کتابهای ادبیات داستانی انگلیس قرار گرفت .نکته
جالب اینکه «نوای فاخته» به قلم نویســنده گمنامی
چون گالبریث به
چندین ناشر عرضه
شــد و هیچیک
حاضر به چاپ آن
نشدند ،اما فروش
آن تــا جایی زیاد
شــد که نام این
رمان در باالترین
رتب ه وبســایت
«آمــازون» قرار
گرفت .بــه گفته
ناشــر «نــوای
فاخته» ،در عرض
ســه هفتــه اول
انتشار این کتاب،
فــروش آن تنها
 1500جلــد بود،
اما پس از افشای
هویــت اصلــی
نویسندهاش ،این رقم به  18هزار نسخه رسید.
«کرم ابریشــم» دومین جلد این مجموعه نیز در ماه
جون ســال  2014روانه بازار شــد و با استقبال قابل
توجهی روبهرو شد .این رماننویس ثروتمند و مشهور
انگلیســی در مصاحبهای اظهار کرد :کتابهایی که
با نام گالبریث منتشر میشــوند ،بیش از هفت جلد
خواهند شد .این مجموعه کامال باز است .واقعا نوشتن
این کتابها را دوســت دارم ،بنابراین نمیدانم نقطه
پایان آن در ذهنم کجاست.

برنده نخل طال:

اگر حرف بزنم ضرر خواهم کرد
«آپیچاتپونگ ویراستاکول» ،کارگردان تایلندی برنده
نخل طال عنوان کرد فلم جدیدش را از بیم عکسالعمل
دولت در تایلند به نمایش نمیگذارد.
این کارگردان سرشناس تایلندی که در سال  2010با فلم
ی گذشــتهاش را
«عمو بونمی که میتونه خاطرات زندگ 
به یاد بیاره» موفق به کســب جایزه ارزشمند نخل طال
از جشنواره کن شد ،در حاشــیه جشنواره فلم لندن
به اظهار نظر درباره فلم «گورســتان شــکوه و جالل»
جدیدترین ساختهاش پرداخت.
«ویراستاکول» در گفتوگو با «بیبیسی» عنوان کرد:
اگر بخواهم فلمم را در کشورم تایلند به نمایش بگذارم،
مجبور خواهم بود خودسانســوری کنم و من این کار را
انجام نمیدهم .هر فلمی که بســازم دوست ندارم در

«کیت بالنشت» جا پای بزرگان
سینما گذاشت

«کیت بالنشت» ،بازیگر برنده دو اسکار ،جایزه دستاورد
سینمایی انجمن فلم بریتانیا را دریافت کرد.
«کیت بالنشــت» در حالی جایزه دســتاورد سینمایی
جشــنواره فلم لندن  2015را از انجمــن فلم بریتانیا
دریافت کرد که این جایــزه پیش از این به بیش از 80
چهر ه سرشناس چون «اورسن ولز»« ،الورنس اولیویر»،
«آل پاچینــو»« ،جودی دنچ»« ،مــل بروکس» و «تیم
برتون» اعطاء شده بود .ابن بازیگر  44ساله استرالیایی
پس از کسب این جایزه در جمع خبرنگاران عنوان کرد:
تجلیل شدن از سوی انجمن فلم بریتانیا افتخار بزرگی
است ،به ویژه با توجه به فهرستی بلندباال از چهرههای
مطرح تاریخ ســینما که پیشتر این جایزه را دریافت
کردهاند« .سر یان مککلین» ،بازیگر مطرح و کهنهکار
انگلیسی با تقدیم جایزه به «کیت بالنشت» روی صحنه،
او را زنی قدرتمند و بازیگری فوقالعاده خواند.
«کیت بالنشــت» در طول دوران بازیگریاش توانسته
تحسین بســیاری از منتقدین را کسب کند و همچنین
جوایز بسیاری شامل دو جایزه اسکار ،سه جایزه انجمن
بازیگران فلم ،ســه جایزه گلدن گلوب و سه جایزه بفتا

را از آن خود کند.
وی اولینبار بــا بازی در فلم «الیزابت» و نقشآفرینی
به عنوان الیزابت یکم توانســت شهرت جهانی پیدا
کند و برای این فلم موفق به کســب یک جایزه بفتا
و گلدن گلوب و همچنین برای اولین بار نامزد دریافت
جایز اسکار شد.از دیگر نقشهای بسیار تاثیرگذار وی
میتوان به نقشــش در فلم «هوانورد» به کارگردانی
«مارتین اسکورسیزی» اشاره کرد که موفقیت بسیاری
برای او به ارمغان آورد و جوایزی چون جایزه اســکار
بهترین بازیگر نقش مکمل زن را به کارنامهاش افزود.
این بازیگر  46ســاله در سال  ۲۰۱۳برای بازی در فلم
«یاسمن غمگین» به کارگردانی «وودی آلن» موفق به
کسب دومین جایزه بهترین بازیگر زن اسکار شد و نام
خود را به عنوان یکی از شــش بازیگر زن تاریخ ثبت
کرد که موفق به کســب جایزه اسکار هم در بهترین
بازیگری نقش اصلی و هم در نقش مکمل شــدهاند.
به گزارش گاردین« ،کارول» و «حقیقت» دو کار آخر
این هنرپیشــه هالیوودی هستند که امسال هر دو در
جشنواره فلم لندن نمایش ویژه داشتند.

حرف بزنم ضرر خواهم کرد.
«ویراستاکول» که در میان دوســتداران سینما با نام
«جو» شناخته میشود ،مدرک کارشناسی معماری خود
را در ســال  1994دریافت کرد .وی با ساخت فلم کوتاه

«گلوله» در سال  1993وارد عرصهی فلمسازی شد و
پس از آن مدرک کارشناســی ارشد خود را در رشته
هنرهای زیبای فلمسازی درسال  1997از دانشکدهی
هنر شیکاگو گرفت.
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جواب سودوکو شماره
2463

حمل

امروز كمي سخت و مشكل است ،شــايد با همسرتان دچار مشكل
شويد .شــايد تغييرات مفيدي ايجاد شود و شما اطالعاتي به دست
آوريد كه ديگران متوجه آن نشده اند.

ثور

2263

رحمت ـ رحمــان ـ رحم
ـ حرم ـ نــرم ـ مار ـ امر
ـ حرمــت ـ ماهر ـ هرم ـ
مهر ـ راه ـ هنر ـ متر ـ تار
ـ نهار ـ رمه ـ نهر ـ نمره ـ
نمرات ـ رام ـ راحت.

 جواب بازی با اعداد

جواب هدف

 بازی با کلمات

آموزگار ـ االهه ـ بهانه ـ پایسنگ ـ تک بعدی ـ ثبات ـ جلسه ـ چاپلوس
ـ حاصلخیز ـ خســرو ـ دانشــکده ـ ذایقه ـ رگبار ـ زاهدان ـ ژنراتور ـ
سجادیه ـ شکیبا ـ صیانت ـ ضامن ـ طراوت ـ ظاهر ـ عمید ـ غرق ـ فیل
ـ قوانین ـ کانون ـ گیاهی ـ لذت ـ مشوره ـ نصاب ـ وازر ـ هیات ـ یکدل.
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میزان

امروز ذهن شما درگیر جزئیات و نکات ریز می باشد و شما را قادر
میســازد که هر نکته ریز و مهمی که باعث ایجاد مشکل شده را
بیابید .ممکن است نتوانید این وضع ذهنی خود را برای مدت زیادی
نگه دارید پس حاال که دارای آن هستید استفاده کنید.

عقرب

اخیرا ً با سختی ها و مشکالت زیادی روبرو بوده اید .شاید امروز تسلیم
شوید .اما من فکر می کنم این روش درستی نیست و خودتان هم این
را قبول دارید.

امروز فعالیت اجتماعی شما زیاد است .اگر شخصی را برای شام دعوت
میکنید حتم ًا از این هم نشینی لذت می برید .معاشرت با افرادی که
با آن ها احساس راحتی می کنید بسیار عالی است.محبوبیت زیادی بین
دیگرانپیدامیکنید.

اطرافيان شما بسيار پرانرژي هســتند و شور و شوق زيادي دارند
با آنها رقابت كنيد و بهتر اســت كمي استراحت كنيد و كارها را به
دست آنها بســپاريد .اگر اين كار را انجام دهيد همه چيز به خوبي
پيش مي رود.

چون سياره كند پلوتو از خانه شــما در حال عبور است شما در حال
گذراندن يك دوره تغييرات مي باشــيد .اين مي تواند شامل تغييرات
جديدي در قسمت زندگي شــخصي و حرفه اي شما باشد كه به طور
عمدهاي طرز زندگي شما را تغيير مي دهد .اگر بتوانيد از جنبههاي مثبت
اين تغييرات در زندگي استفاده نمائيد خيلي به نفع شما خواهد بود.

جوزا

سرطان

انجام کارهای همیشــگی و متداول کمی بیش از همیشه طول می
کشد زیرا امروز هر جا می روید یک آشنا می بینید و هم تمایل دارند
با شــما صحبت کنند .شما معموالً کم پیش می آید که غیبت نکنید
بنابراین از صحبت با او ناراحت نمی شوید.

اسد

منتظر يك روز شاد و لذت بخش و پر از معاشرت باشيد ،شما متمايليد
كه با شوخ طبعي و گفتگوهاي جالب خود بدرخشيد و همه را مبهوت
خود كنيد .اگر مي خواهيد كه از كســي درخواستي بكنيد و يا قصد
همكاري داريد ،از فوايد امروز استفاده كرده و توانايي معاشرت خود
را به كار ببريد ،چرا كه براي آنها خالص شدن از دست شما تقريب ُا غير
ممكن است!

همه کارها را با دقت انجام می دهید.وقتــی را برای انجام کارهای
اداری قرار دهید زیرا چشمان تیزببین شما نکات ریز را به خوبی می
بیند.اگر پولی برای خانه می خواهید خرج کنید یا چیزی می خرید
امروز روز خوبی برای این کار است.
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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.
 8کلمه :خوب
 16کلمه :متوسط
 24کلمه :عالی

سنبله

«مارتیــن اسکورســیزی» از ایفای نقش کوتاهی توســط
«کریستیانو رونالدو» در یکی از فلمهای جدیدش صرف نظر
کرد.
«مارتین اسکورسیزی» کارگردان صاحب نام سینمای جهان
که قول داده بود از «کریســتیانو رونالدو» ســتاره پرتگالی
باشــگاه رئال مادرید در ازای استفاده از آپارتمان شخصی او
به عنوان لوکیشن فلمش استفاده کند ،ظاهرا از تصمیم خود
منصرف شده است.
آپارتمان لوکــس «رونالدو» بــه نام «الفــت» در یکی از
برجهای منهتن قرار اســت ،لوکیشن یکی از فلمهای جدید
«اسکورســیزی» به نــام «متقلب» باشــد و «رونالدو» نیز
درقراردادی با تهیه کنندگان این فلم قرار بود نقش کوتاهی
در این فلم بازی کند.
گزارشها حاکی از آن اســت تغییر تصمیم «اسکورسیزی»
مبنی بر عدم حضور کوتاه رونالدو در فلمش به این دلیل است
که وی نگران توجه بیش از حدی است که احتماال «رونالدو» با
حضورش در این فلم به سمت خودش معطوف میکند.

تایلند و برای مخاطبــان تایلندی به نمایش بگذاریم،
چرا که در حال حاضر آزادی حقیقی در کشــور وجود
ندارد».
فلم تحسین شده «گورستان شکوه و جالل» روایتگر
داســتان گروهی از سربازان اســت که دچار بیماری
اســرارآمیز خواب میشــوند که این امر از دیدگاه
منتقدین استعارهای از مشقت و درد و رنج اجتماعی
در این کشور است.
«ویراســتاکول»  44ســاله که فلم جدیدش را برای
اولینبــار در ماه می و در جریان جشــنواره کن به
نمایش گذاشت گفت :فکر میکنم در تایلند بیش از
هر کشــور دیگری خشونت وجود دارد و متأسفم که
میبینم که قدرت و حق حرف زدم ،چون میدانم اگر

1940
هـدف

2464

دست رد «اسکورسیزی» به
«کریستیانو رونالدو»

قوس

جدی

امروز بيش تر حرف مي زنيد تا عمل .همه وقايع به نفع شما درجريان
هستند اما در پشت پرده هستند .سعي كنيد صبور باشيد و همه چيز
را خراب نكنيد.

دلو

امروز ستارگان همه نوع ارتباطی را همراهی می کنند و احتمال دارد
افراد جدید و جالب زیادی را مالقات کنید.تمایل زیادی دارید که آخر
هفته با هواپیما سفر کنید و یا از امکان های جدیدی دیدن کنید حتی
اگر نتوانید به سرزمین های خیلی دور بروید خوشحال می شوید که
سعی تان را بکنید .چه کسی می داند که اگر از مدارتان خارج شوید
چه چیزهایی را کشف می کنید.

حوت

اگر امروز مقداری کم احســاس درهم گسیخته و عصبی دارید تا
حد امکان از چهر های خانواده و کارهای روزانه دوری کنید .شــما
به مقدار تنوع و تحریک احتیاج دارید .حتی یک مبارزه .بنابراین
به خودتان حتی به طور اجبار رنج نرسانید .خودتان به تنهایی وارد
عمل شوید تا به ستارگان برسید.
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نشــریه «گازتا ورلد» همچنین خبر میدهد که قرار اســت
«رونالدو»  10میلیون پونــد به عنوان غرامت برای عدم بازی
در این فلم دریافت کند .فلم «متقلب» که یکی از پروژههای
آتی «مارتین اسکورسیزی» است ،براساس زندگی «آلساندرو
پروتو» تاجر ایتالیایی ساخته خواهد شد که شخصیت اصلی
رمان و فلم «پنجاه طیف خاکســتری» نیز ظاهرا برگرفته از
زندگی وی است.

«شوالیه» جایزه جشنواره فلم
لندن را ربود

جایــزه بزرگ جشــنواره فلم لندن ( )BFIبــه فلم کمدی
«شوالیه» از یونان رسید.
«شوالیه» کمدی یونانی به کارگردانی «آتینا راشل سانگاری»
موفق شد ،جایزه بهترین فلم جشنواره بینالمللی لندن را از
آن خود کند.
این اثر درباره مهارتها و اضطرابهای مردانه است و داستان
رقابت شش مرد بر سر کسب عنوان شوالیه را روایت میکند.
این اثر به عنوان بهترین فلم جشنواره شناخته شد و ستاره
برنز لندن را دریافت کرد.
«پاول پاولیکوفســکی» کارگردان فلم «آیدا» برنده ســال
گذشــته و رییس هیات داوران این رویداد سینمایی هم فلم
«شوالیه» را تحسین کرد.
«کیت بالنشت» هم در این مراسم جایزه دستاورد سینمایی را
از دستان «یان مککلن» همبازی خود در «ارباب حلقهها» و
«هابیت» دریافت کرد .بالنشت برای اکران فلم «حقیقت» در
این جشنواره شرکت داشت.
به گزارش اسکرین دیلی« ،رابرت اگرز» جایزه «ساترلند» که
ویژه بهترین فلماولیهاست ،را برای «جادوگر» دریافت کرد
و جایزه بهترین مســتند به «جنیفر پیروم» اعطا شد .جایزه
بهترین فلم کوتاه جشنواره لندن هم به «خاطرات سگ پیر»
ساخته «شای هردیا» تعلق گرفت.

راشل ویسز جایگزین
کیت وینسلت میشود

«راشل ویســز» در فلم «محبوب» به کارگردانی «یورگوس
النتیموس» جایگزین «کیت وینسلت» میشود.
فلم سینمایی «محبوب» به کارگردانی «یورگوس النتیموس»
هم اکنون در مرحله پیش تولید اســت .اوایل سال میالدی
جاری فلم «البستر» از «یورگوس» به نمایش درآمد که مورد
توجه منتقدان قرار گرفت.
«راشل ویسز» که در فلم «البستر» نیز با «یورگوس» همکاری
داشــت ،در فلم «محبوب» جایگزین «کیت وینسلت» شده
و قرار اســت در کنار بازیگران مطرح دیگری چون «اولیویا
کولمن» و «اما استون» ایفای نقش کند .وی قرار است در این
فلم نقش سارا ،ندیمه ملکه آن را بازی کند.
فلم حماســی تاریخی«محبوب» داستان توطئههای سیاسی
پشــت پرده حکومت دوران ســلطنت ملکه آن ،فرمانروای
بریتانیا ،در قرن هیجدهم میالدی است.
بنا بر این گزارش« ،ویسز» اخیرا برای بازی در فلم «البستر»
و «جوانی» ساخته «پائلو سورنتینو» مورد تحسین منتقدان و
کارشناسان سینمایی قرار گرفته است.

داستان دو روباه ،بهترین عکس
حیات وحش سال شد

صحنهای که روباهی در حال خوردن روباهی دیگر اســت جایزه

بهترین عکس حیات وحش سال را به دست آورد.
این عکس را دان گاتوســکی ،عکاس آماتور ثبت کرده که در
آن روباه قرمزی ،الشــه یک روباه قطبی را به دندان کشیده
است.
دان گاتوسکی به بیبیسی گفته که این بهترین عکسی است
که گرفته است.
عکس «داســتان دو روباه» در پارک کلی واسپوک در شمال
کانادا گرفته شده است.
روباههای سرخ که جثهشان از روباههای قطبی بزرگتر است،
معموال به روباههای قطبی حمله میکنند.
بیش از  ۴۲هزار عکس از  ۱۰۰کشــور جهان برای این مسابقه
فرستاده شده بود.مســابقه بهترین عکس حیات وحش سال
بیش از  ۵۰ســال است که برگزار میشود و به برگزیدگان ۱۸
بخش گوناگون جایزه داده میشود.

