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برنده جایزه گیلر معرفی شد

«آندره الکســیس» با رمان « 15ســگ» موفق به کسب
جایزه ادبی  100هزار دالری «گیلر» کانادا شد.جایزه ادبی
«گیلــر» که از گرانترین جایزههای ادبی دنیا محســوب
میشود جایزه 100هزار دالری سال  2015خود را به «آندره
الکسیس» نویســنده ترینیدادتبار اهل ایالت اوتاوا برای
نگارش رمان « 15ســگ» اعطا کرد« .راشــل کاسک» با
رمان «چکیده»« ،سموئل آرچیبالد» نویسند اهل ِکبِک با
«آرویدا» که از زبان فرانسوی ترجمه شده« ،هیتر اونیل»
نویسنده «خیالبافی فرشتهها» و «آناکانا شوفیلد» نویسنده
ایرلندی کانادایی برای نگارش کتاب «مارتین جان» از دیگر
نامزدهای این دوره «گیلر» کانادا بودند .جایزه «گیلر» که
هرساله با حمایت «اسکاتیا بانک» برگزار میشود ،طی دو

دهه اخیر به یکی از مهمترین جوایز آمریکای شمالی تبدیل
شده است .این جایز ه کانادایی در سال  1994توسط «جک
رابینودیچ» ،تاجر اهل تورنتو ،برای بزرگداشت نام همسرش
«دوریس گیلر» ،ویراســتار و روزنامهنگار ،راهاندازی شد و
ن کوتاه
هرســاله به بهترین رمان و یا مجموعه داســتا 
کانادایی تعلق میگیرد که به زبان انگلیســی در سرتاسر
این کشور منتشر شده باشد .هدف از راهاندازی این جایزه
ادبی ،توجه بیشتر به ادبیات کانادا بود .این جایزه در سال
 2005از سوی «اســکاتیا بانک» مورد حمایت توأمان قرار
گرفت .از چهرههای سرشناسی که پیشتر جایزه «گیلر»
را از آن خود کردهاند ،میتوان به «مارگارت اتوود»« ،اسی
ادوگیان»« ،آلیس مونرو» و «مایکل اونداجی» اشاره کرد.

مذاکرات نهایی کارگردان «لبه فردا»
برای یک فیلم ابرقهرمانی

نمایش فلم اسپیلبرگ در
پاریس لغو شد

اولین نمایش فلم جدید اســتیون اسپیلبرگ پس از
حمالت انتحاری به پاریس ،لغو شد.
کمپانی فاکس  ۲۰۰۰پیکچــرز اعالم کرد اولین نمایش
فلم جدید استیون اسپیلبرگ در پاریس لغو شد .فلم
«پل جاسوسان» اســپیلبرگ قرار بود  ۱۵نوامبر برای
اولین بار در پاریس اکران شــود .حمالت جمعه شب به
پاریس که حداقل  ۱۲۰کشــته به جای گذاشته ،موجب
شد تا نمایش این فلم به تعویق بیافتد.
اسپیلبرگ قصد داشــت از برلین راهی پاریس شود تا
در نمایش فلمی که به فضای جنگ سرد پس از جنگ
جهانی دوم می پردازد ،در فرانسه حضور داشته باشد.
ســخنگوی فاکس اعالم کرد :در سایه تراژدی پاریس،
ما همه برنامههایی را که برای این فلم داشــتیم ،لغو
کردیم .ما در کنار مردم پاریس هســتیم و فکرمان در
کنار آنهایی اســت که با این رویدادهای وحشــتناک
عزیزانشان را از دست دادهاند.
اسپیلبرگ روز جمعه در برلین بود تا اولین اکران فلم
«پل جاسوسان» را در پایتخت آلمان ،همراهی کند .تام
هنکس در این فلم در نقش وکیلی بازی کرده که قصد
دارد تا جاسوســی دو جانبه را از دست روسها نجات
دهد.
کمپانی فاکس توزیع خارجی و دیزنی توزیع داخلی فلم
در آمریکا را برعهده دارند.
به دنبال حمالت پرزیدنــت اوالن اعالم کرد مرزهای
کشور برای کنترل تروریستها بسته خواهد شد.

داگ لیمن کارگردان پر کار این روزهای هالیوود باالخره
وارد مذاکرات نهایی برای کارگردانی جدیدترین فیلم
ابرقهرمانی مارول شد.
از چند ماه پیش شایعه شده بود که داگ لیمن کارگردان
فیلم های «آقا و خانم اســمیت»« ،هویت بورن» و «لبه
فردا» گزینه اصلی کارگردانی «گمبیت» است .تا این که
باالخره رسانهها از مذاکرات نهایی میان او و فاکس قرن
بیســتم برای کارگردانی جدیدترین پروژه ابرقهرمانی
مارول خبر دادند .ظاهرا مذاکرات اولیه در چند جلسه
صورت گرفته و حاال فاز مذاکــرات وارد مرحله نهایی
شده .گفته می شود آخرین بار پنجشنبه جلسه ای بین
مدیران فاکس قرن بیستم و داگ لیمن برگزار شده که
جلسه سازنده و خوبی هم بوده .به نظر می رسد بتوانیم
حضور لیمن را برای کارگردانی «گمبیت» تقریبا قطعی
بدانیم ،چرا که حتی نــام وی در صفحه  IMDbفیلم
«گمبیت» هم آمده ،هر چند هنــوز چیزی به صورت
رسمی توسط هیچ یک از طرفین اعالم نشده است.
داگ لیمن که در کارنامه خود تعدادی از فیلم های بالک
باستر معروف چند سال اخیر سینمای آمریکا را دارد،
سال گذشــته «لبه فردا» را با بازی امیلی بالنت و تام
کروز روی پرده برد .وی همین طور فیلمبرداری «منا» با
بازی تام کروز در نقش اصلی را هم تمام کرده و در حال
آماده سازی آن برای اکران در جنوری  2017است .نام
لیمن در صدر پروژه «لونا پارک» هم دیده می شود که
هنوز تاریخ ساخت و اکرانش مشخص نیست.

‹پنج دختر› برنده جایزه عکاسی
تیلور وسینگ شد

دیوید استوارت برای عکســی از دخترش که در کنار
چهار تن از دوستان نزدیکش نشسته برنده جایزه پرتره
تیلور وسینگ شد .استوارت برای عکس «پنج دختر» که
درســت پس از فارغ التحصیلیشان از دانشگاه گرفته،
برنده جایزه  ۱۲هزار پوندی شده است.
استوارت هفت ســال پیش هم عکسی از این دوستان
در دوران لیســه اش هم گرفته بود .جایزه نفر دوم که ۳
هزار پوند است ،به انوش ابرار ،عکاس متولد ایران ،رسید
برای عکاسی اش از کودکی که با الهام از تابلوی «کیوپید
خفته» اثر کاراواجو گرفته است.آقای ابرار دو سال پیش
نیز با پرترهای از کوفی عنان ،دبیرکل سابق سازمان ملل
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 بازی با کلمات

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.
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جواب سودوکو شماره

 جواب بازی با اعداد

جواب هدف

2484

2284
میزان

حمل

در يك رقابت به خصوص در رابطه با آرزوهايتان موفق هستيد .متوجه
مي شويد كه اگر بخواهيد هر كاري را مي توانيد انجام دهيد .سعي كنيد
عقايد منطقي تري داشــته باشيد تا ديگران هم شما را دوست داشته
باشند.

ثور

در شرایطی نیستید که تمام مسایل مربوط به سرمایه گذاری را متوجه
شوید ،اما خوب است که اکنون شــروع کنید و به دیگران بفهمانید
که شما به جای این که بنشینید وکاری انجام ندهید در حال فعالیت
هستید و دست به کاری زده اید.

جوزا

اگر فكر مي كنيد يكي از همكاران نزديك يا همسرتان به دليلي شما را
معطل مي كند ،اين درك شما درست است .به جاي اين كه دعوا كنيد،
كمي صبر كنيد تــا در آينده اي نه چندان دور بدانيد چه طور آنها را
مجبور كنيد رهبرشان ،شما باشيد.

سرطان

امروز همه دوســت دارند به شما کمک کنند و اگر به چیزی احتیاج
دارید کافی اســت آن را بخواهید .اخیرا ً که در حال پیشرفت بوده
اید کمی تنها بوده ایــد .بنابراین امروز تغییراتی در این تنهایی رخ
می دهد .فرصتی پیدا می کنید تا با همکاران دور هم جمع شوید از
معاشرت با آنها و کمی استراحت لذت می برید.

اسد

امرورز روزي است كه بايد سلول هاي خاكستري تان را به كار وادار
كنيد .مغز شما واقع ًا عالي كار مي كند و باعث مي شود كه شما بسيار
منطقي و عاقالنه رفتار كنيد .از هر نوع مطالعه اي ،لذت خواهيد برد.

سنبله

گاهی پیش می آید که نمی توانیــد روش خودتان را پیش بگیرید و یا
شرایط از کنترول شما خارج می شود .اگر به فکر تغییر خانه هستید بهتر
است بار دیگر این موضوع را بررسی کنید.

فعالیت های خانگی و وقایعی که در همسایگی رخ می دهد و روابط
نزدیکان همیشــه آرام و بی صدا نخواهد بود .اگر می خواهید که
در یکی از این موارد زندگی تان تغییری بدهید ،این زمان مناسبی
نیست و بهتر اســت صبر کنید تا چراغ سبز شروع به شما نشان
داده شود نفس تان را در سینه حبس نکنید.

عقرب

امروز روابط گســترده می شوند و بیشتر از گذشته مفید هستند.
تمایل دارید که با دیگران هماهنگ شوید و رفتار خوبی را داشته
باشید .بنابراین بی وقفه برای بهبود روابط تان تالش می کنید .اگر
به عنوان یکی از افراد گروهی هستید خبر خوبی برای تان دارم:
در رابطه کاری رابطه بسیار خوبی با دیگران برقرار می کنید.

قوس

قدرت مثبت انديشي را امروز درك مي كنيد چون هر چه خوش
بينتر باشــید ،اتفاقات بهتري مي افتد .بهترين چيز اين است كه
شما قادريد به ديگران الهام بدهيد و نگرش مثبت شما در زندگي
روي ديگران نيز تأثير مي گذارد و با كمال تعجب خودشان آنها را
به طرف عملكرد هل مي دهد.

جدی

امروز از جايي كه انتظارش را نداريد كمك دريافت مي كنيد .ولي
شما امروز آن قدر مشــغول و نگران مسؤوليت هاي تان هستيد
كه توجهي بــه اين مطلب مثبت نمي كنيــد .احتماالً حاال وقت
آن رسيده است كه دســت از كار زياد و سخت كشيده و فرد به
خصوصي را شاد كنيد.

دلو

ســتارگان به صمیمیت خانوادگی و شاید صمیمیت منزلتان رنگ
تازه ای می دهند و آن را جانی دوباره می بخشــند .احتماالً در
آینده امنیت شــخصی خود را در یک رقابت به دست می آورید
و این زمانی اســت که می توانید به خاطر کارهایی که در گذشته
انجام داده اید آرامش بگیرید.

حوت

همه امروز آنقدر جذاب و مودب به نظر می آیند که هر چه انجام می
دهید لذت بخش به نظر می آید  .شما ممکن است تعجب کنید که
چرا بیشتر وقتها مانند امروز نیست.
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قلعه را در خانه  e 8حرکت دهید.

C

B

A

متحد ،برای این جایزه نامزد شــده بود .عکسی از زنی
نزدیک خیابان آکسفورد اثر پیت زلوسکی جایزه سوم را
دریافت کرد .همه عکس های برنده این جایزه در گالری
نشنال پرتره لندن از روز  ۱۲نوامبر تا فبروری سال آینده
به نمایش در می آید .عکسهــای برنده و عکس های
دیگری که در نمایشــگاه به نمایش در می آید ،از میان
۴هزار و  ۹۲۹عکس انتخاب شده است .این عکس ها از
سوی  ۲هزار و  ۲۰۱عکاس از هفتاد کشور برای شرکت در
این جایزه ارسال شده بود .جایزه رتبه چهارم نیز به ایور
پریکت برای عکس «امیره و دخترانش» که در سپتمبر
 ۲۰۱۴در شمال عراق گرفته شده رسید( .بی بی سی)

زندگی خالق «بسی به نام
هوس» بر پرده سینما

فلم زندگینامه «تنســی ویلیامز» نمایشــنامهنویس شهیر
آمریکایی خالق «بسی به نام هوس» به زودی به سینما میرود.
کمپانی فلمســازی «بورد گرین» هالیوود با به دست آوردن
حق ساخت فلم سینمایی براساس رمان «تنسی ویلیامز :سفر
دیوانهوار جســم» اثر «جان الر» منتقد تئاتر اهل نیویورک،
زندگی این نمایشنامهنویس سرشــناس آمریکایی را راهی
سینما خواهد کرد.
کتاب زندگی نامه «تنسی ویلیامز :سفر دیوانهوار جسم» که
«جان الر» آن را در ســال  2014نگاشته است ،بیشتر تمرکز
خود را به سالهای پایانی زندگی این نمایشنامهنویس پس از
سال  1944اختصاص میدهد.
این کتاب که قرار اســت دستمایه ساخت یک فلم سینمایی
شود تاکنون موفق به کســب جوایز فراوانی از جمله جایزه
حلقه منتقدین ملی کتاب ،جایزه آکادمی هنر و ادبیات آمریکا
و همچنین جایزه ادبی «شرایدن مورلی» شده است.
در کتاب نوشــته «جان الر» به همکاری تنگاتنگ «تنســی
ویلیامز» با «الیا کازان» کارگردان بزرگ هالیوودی نیز اشاره
شده است که برای ســاخت فلم «بسی به نام هوس» با بازی
«مارلون براندو» و «بت دیوس» در کنار هم بودند.
به گزارش گاردین ،فلم زندگینامه «تنسی ویلیامز» به مرگ
تلخ این نمایشــنامهنویس در انــزوا و در هتلی در نیویورک
در سال  1983و وابســتگی او به مواد مخدر و الکل نخواهد
پرداخت اما اشــارهای به رابطه او با دوست نزدیکش «فرانک
مارلو» خواهد داشت که نقش اساسی در افسردگی «ویلیامز»
داشت«.تنسی ویلیامز» نمایشنامهنویس آمریکایی در سال
 1911میالدی درآمریکا متولد و در ســال  1983درگذشت.
بیشــتر آثار ادبی این نویســنده تراژدی هایی با ســبک
آمریکایی اســت ،به ویژه نمایش نامه «باغ وحش شیشهای»
که در ســال  1945منتشر شد .از آثار مشهور وی میتوان به
نمایشنامههای «اتوبوسی به نام هوس»« ،گربه روی شیروانی
داغ»« ،باغ وحش شیشهای»« ،شب ایگوانا» و«خالکوبی رز»
اشاره کرد .این نمایشنامهنویس معروف آمریکایی در مجموع
 25نمایشنامــه و دو رمان کوتاه نوشــت و در زمان حیاتش
جوایز ادبی بسیاری را کســب کرد ،از جمله جایزه پولیتزر
که در ســال  1948به خاطر نمایشنامه «بسی به نام هوس»
دریافت کرد و همچنین نمایشنامه «گربه روی شیروانی داغ»
که در سال  ۱۹۵۵برنده جایزه پولیتزر شد.

اعضای گروهی که به
کنسرتش در پاریس حمله
شد صدمه ندیدهاند

اعضای گروه راک آمریکایی «ایگلز آف دت متال»در جریان
حمله به کنسرتشان در پاریس آسیبی ندیدهاند.
پس از حمله چندین مرد مســلح به سالن باتاکالن در جمعه
شب ،دست کم  ۸۰نفر از شــرکت کنندگان در این کنسرت
کشته شدند.در بیانیه گروه موسوم به دولت اسالمی (داعش)
که مسئولیت حمالت مرگبار پاریس را پذیرفته ،آمده است که
در کنسرت باتاکالن «صدها مشرک در بزم منحرفانه» حضور
داشــتند.اعضای گروه ایگلز آف دت متال صدمهای ندیدهاند
ولی گزارشهای تاییدنشــده حاکی از آن اســت که یکی از
عوامل اجرایی گروه در میان کشته شدگان است.
روز جمعه ،این گروه موســیقی در صفحه فیسبوک خود در
بیانیه ای نوشت« :قلبهای ما با همه کسانی است که گرفتار
این وضعیت غمانگیز شدهاند».
آنها نوشــتهاند« :به کســانی فکر میکنیم که درگذشتند و
یک دقیقه قبلش خوشحال بودند و همراه همه ما لحظههای
خوشی را میگذراندند».
ایگلز آف دت متال به عنوان بخشــی از تور اروپایی خود ،در
پاریس کنسرت برگزار میکرد.

