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جین چاباتاری ،داســتان نویس و منتقــد ادبی ،در این
مطلب مروری دارد بر ده کتاب ارزنده ســال ،از خاطره و
داســتان کوتاه گرفته تا رمان هایی که شایسته جایی در
قفسه های کتابخانهاند.
 -۱۰قطار ام ( )M trainنوشته پتی اسمیت
این کتاب باشکوه و ســودازده در حقیقت دنباله کتاب
قبلی پتی اسمیت به نام «فقط جوانی» است که سال ۲۰۱۰
جایزه ملی کتاب آمریکا را دریافت کرد .نویسنده به کرات
به کافه اینو ،پاتقــش در محله گرینویچ ویلیج نیویورک
برای فنجانی قهوه و نوشتن یادداشت های روزانه اش باز
می گردد تا به گفتــه خودش «لحظه معینی ،صدایی و یا
احساسی را بازیابد و بارور کند».
او ســفرهایش به گویان فرانسه را شرح می دهد که ژان
ژنه نویسنده فرانسوی آن را ستوده بود ،سفرش به برلین
و رفتن ســر قبر برتولت برشت ،رفتن به خانه فریدا کالو،
نقاش مکزیکی ،در شــهر مکزیکوســتی و نقل مکان به
راکئوی بیچ در حومه نیویورک و خرید عجوالنه یک خانه
ییالقی در آن محله را به ترتیب نقل می کند.
 -۹نور معمولی (  )Ordinary Lightنوشته تریسی کی
اسمیت
تریسی کی اسمیت شاعر آمریکایی که در سال  ۲۰۱۱جایزه
پولیترز را دریافت کرد در اولین جمله از کتاب خاطراتش
می نویســد« :او شب ما را ترک کرد» .او کتاب را با تاسفی
شــیوا در توصیف لحظات و روزهای آخر زندگی مادرش و
وداع خصوصی و تلخ خودش شروع می کند.
در ادامه کتاب ،او در انبوه خاطراتش به جستجوی مادرش
می رود .به یاد می آورد زمانی را که به منزل پدربزرگشان
می رفتند با وجودی که خواهــران و برادران بزرگتری در
آن خانه بودند ،مادرش همیشه حضور مستحکمی داشت.
مادرش را به هنگام اولین رویارویی خود با شعر به یاد می
آورد.
 -۸تزار عشــق و تکنــو ( The Tsar of Love and
 )Technoنوشته آنتونی مارا
پس از اولین داستان بلندش با عنوان «منظومه ای از پدیده
های حیاتی» که پس زمینه ماجرای آن جنگ چچن است،
آنتونی ما را با  ۹داســتان در هم تنیده به روسیه بازمی
گردد .حلقه ارتباط این داستانها یک نقاشی منظره متعلق

بهترینهای ۲۰۱۵؛ ده کتاب خواندنی سال
به قرن نوزدهم چچن است
که بــار اول در داســتانی
ظاهر می شود که ماجرای
آن ماموریت یک مســئول
سانســور در نظام شوروی
برای پاک کردن عرصه هنر
از تمامــی مخالفان و دگر
اندیشان از جمله برادر خود
اوست .خود این مامور پس
از اینکــه مخفیانه تصویر
برادرش را در این نقاشــی
منظره می کشــد مجازات
می شود.
 -۷کلیســای جامع غرق
شــده (The Sunken
 )Cathedralبه قلم کیت
والبرت
عنوان این داســتان امپرسیونیستی که به زیبایی نوشته
شــده از یکی از ســاخته های کلود دبوسی آهنگساز
فرانسوی در مورد کلیســای افسانه ای ایس در سواحل
بریتانی فرانســه الهام گرفته کــه آن را می توان معادل
موسیقایی آثار پل سزان تلقی کرد.
این داســتان یکی دیگــر از الیه های اندیشــه ورزانه
کیت والبرت در تغییراتی اســت که شــهر نیویورک را
پس از حمالت یازده ســپتامبر  ۲۰۰۱و تداوم تهدیدهای
تروریستی و خطر سیالب همچنان تکان می دهد.
او حکایت زندگی دو زن به نامهای ماری و ســیمونه را
دنبال می کند که در سالهای جنگ جهانی دوم از فرانسه
گریخته و در محله چلســی نیویورک ساکن شدند .چند
دهه بعد آنها شاهد سرو سامان گرفتن این محله هستند
و ساخت و سازهای جدید به محله آنها زرق و برق تازه ای
می افزاید -۶ .سیزده روش دیدن (Thirteen Ways of

«جنگ ستارگان :نیرو بیدار میشود»
از مرز «تایتانیک» گذشت

کمپانی سازنده جدیدترین قســمت «جنگ ستارگان»

میگوید این فلم رکورد فروش فلم «تایتانیک» ســاخته

1999
هـدف
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جیمز کامرون را شکست.
ســال نو میالدی از راه رســید و «جنگ ستارگان :نیرو
بیدار میشــود» یک رکورد دیگر را هم شکست .به گفته
والت دیزنی استودیوز ،این فلم «تایتانیک» را که ۶۵۸.۷
میلیون دالر فروخته بود پشت سر گذاشته و دومین فلم
ش داخلی تاریخ ایاالت متحده شده است .این فلم
پرفرو 
همچنین از «دنیای ژوراســیک» که  ۶۵۲.۳میلیون دالر
فروخته بود هم عبور خواهد کرد و به پرفروشترین فلم
داخلی  ۲۰۱۵بدل میشود.
دیزنی میگوید تا روز ســی و یکم دســامبر ،فروش کل
باکسآفیس داخلی «نیرو بیدار میشــود» حدود ۶۵۲
میلیون دالــر و فروش کل باکسآفیــس جهانی آن هم
 ۶۷۹.۲میلیون دالر بوده اســت .ارقام نهایی روز دوشنبه
منتشر میشوند .از نظر بینالمللی ،این فلم ،فلم شماره ۵
سال  ۲۰۱۵است ،از نظر جهانی در رتبه چهارم قرار دارد
و هشتمین فلم پرفروش تاریخ است .این فلم که ساخته
جیجی آبرامز اســت موجب شد تا مجموع باکسآفیس
آمریکای شــمالی در ســال  ۲۰۱۵برای اولین بار از ۱۱
میلیارد دالر عبور کند .در عین حال هفته پیش اعالم شد
عبور «نیرو بیدار میشود» از مرز  ۶۰۰میلیون دالر فروش،
زودتر از هر فلم دیگر در تاریخ سینما صورت گرفت.

جواب سودوکو شماره
2521

2321

تنبل ـ بــا ـ بال ـ ناب ـ
جالــب ـ جلب ـ جنوب ـ
جــواب ـ بو ـ بوت ـ بوتل
ـ بانــو ـ جبل ـ تب ـ بت
ـ نوبت ـ بتول ـ بن ـ بنا ـ
تاب ـ جناب.

2322

گیشه سینماهای چین دومین بازار بزرگ سینمای جهان
پس از هالیوود ،با رشد خیره کننده  7/48درصدی در سال
 2015به مجموع فروش  78/6میلیارد دالر دست یافت.
آمار فروش سینمای چین در ســال  2015میالدی حاکی
از آن اســت که این بازار بزرگ سینمای جهان طی سال
گذشــته میالدی با رشد  7/48درصدی به مجموع فروش
 78/6میلیارد دالری رســیده است که نکته حائز اهمیت
توفیق محصوالت داخلی در مقایسه با آثار هالیوودی است.
در ســال  2015فلمهای هالیوودی توانستند تنها 4/38
درصد از سهم فروش ســینمای چین را به خود اختصاص
دادند ،این در حالی است که در سال  ،2014سهم محصوالت
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 بازی با کلمات

آرزوانگیز ـ ادراک ـ بعثت ـ پیمان ـ تاســیس ـ ثبات ـ جواهر ـ چاشنی
ـ حاکمیت ـ خشنود ـ دایم ـ ذلیل ـ رنگین ـ زبرمرد ـ ژاله ـ سرشماری
ـ شاهزاده ـ صراحت ـ ضایع ـ طریق ـ ظریف ـ عذاب ـ غنیمت ـ فاضل
ـ قاتل ـ کثرت ـ گردنه ـ الله ـ مضطرب ـ ناجی ـ وحی ـ هجرت ـ یاسا.

 جواب بازی با اعداد

1995

تیغ سینمای چین بر گردن هالیوود

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.
 7 کلمه :خوب
 14 کلمه :متوسط
 22 کلمه :عالی

جواب هدف

 )Lookingبه قلم کالوم مک کان
این نویسنده ایرلندی در ســال  ۲۰۰۹به خاطر کتابی با
عنوان «بگذار جهان بزرگ بچرخــد» جایزه ملی کتاب
آمریکا را دریافت کرد .او این مجموعه داســتانها را قبل
و بعد از اینکه در کنتیکت مورد حمله قرار بگیرد نوشته
است .داســتان اصلی این مجموعه یک قاضی بازنشسته
را تــا آخرین روز زندگی اش دنبال مــی کند که قبل از
اینکه مورد حمله قرار بگیرد روی تعداد کثیر دوربین های
امنیتی که در اطرافش هستند تاکید ویژه ای دارد.
شخصیت داســتان به مسائل خانوادگی خودش و پرونده
های گوناگونی که آنها را قضاوت کرده فکر می کند .کالوم
مک کان می نویسد« :ما در گذشته ماندگار خود زندگی
می کنیم حتی زمانی که در مورد آینده خود خیالپردازی
می کنیم ».او در تمام این داســتانها تبحر استادانه و بی
نظیری را به نمایش می گذارد.

 بازی با اعداد

ش
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 -۵مجموعه کامل داســتان
های کالریس لیســپکتور (
Clarice Lispector, The
)Complete Stories
زندگینامــه ای که بنجامین
مــوزر با عنــوان «چرا این
دنیا» در سال  ۲۰۰۹در مورد
کالریس لیســپکتور نوشت
این نویسینده یهودی تبار و
برازیلی را که در سال ۱۹۷۷
درگذشته بار دیگر در دنیای
ادبیات مطرح کرد.
بــه عنوان تــداوم منطقی
نــگارش آن کتــاب اکنون
بنجامین موزر بر ترجمه پنج
داستان کالریس لیسپکتور
از جمله اولین اثرش با عنوان
«نزدیک قلب وحشی» که در  ۲۳سالگی او را به شهرت
رساند ،نظارت می کند.
امسال مجموعه کاملی از داستانهای او که توسط کاترین
دادسون از پرتگالی ترجمه شده انتشار یافت .این کتاب
مجموعه داســتان بی سابقه ای است که دربرگیرنده ۸۶
داســتان کوتاه از  ۹مجموعه متفاوت اســت که به هیچ
زبانی در یک مجلد چاپ نشده و بخش اعظم آنها تاکنون
به انگلیسی ترجمه نشده اند.
 -۴عصر طالیی ( )Golden Ageبه قلم جین اسمایلی
این رمان غنی و جذاب آخرین کتاب از تریولوژی (ســه
گانه) صدساله گذشــته به قلم نویسنده ای است که در
ســال  ۱۹۹۲جایزه پولیتزر برای آثار داستانی را دریافت
کرد .مجموعه این داستانها زندگی خانواده کشاورزی اهل
ایالت آیووا را از ســال  ۱۹۲۰دنبال می کند و هر فصل از
کتاب یک سال را دربر می گیرد .داستان «عصر طالیی»
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میزان

حمل

سعي نكنيد در كار ديگران دخالت كنيد .به كار خودتان توجه كنيد
و چيزي را به دل نگيريد .گاهي اوقات يك موقعيت درست بر خالف
آن چيزي كه فكر ميكنيد ،ميباشد.

ثور

امروز زودتر از همیشه خسته می شوید سعی کنید فعالیتهای امروز
را کمتر کنید .اگر میخواهید امشب در کنار همسرتان باشید فکر
بسیار خوبی است البته به شــرط این که صورت حساب رستوران
خیلی زیاد نشود.

جوزا

ســتارگان به شــما كمك مي كنند تا در محل كار امنيت بيشتري
به دســت آوريد .در چند ماه اخير يا بيشــتر احساس مي كرديد
ميخواهيد به دنبال هدف بزرگ تر و بهتري باشــيد نهايت ًا اكنون
توانستيد هدفهاي واالتري را براي خودتان درست كنيد .به دنبال
آنها برويد مطمئن باشيد پشيمان نمي شويد.

سرطان

ذهن تان بیوقفه کار میکند و تخیالت نیز کارهای زیادی برای شما
ایجاد میکند .سعی کنید آنهایی که اکنون انجام می شوند را انجام
دهید و بقیه را برای بعد بگذارید.

اسد

گرچه ممكن است كه اوضاع بانكي و مالي تان روبه راه باشد ،امروز
روز خوبي براي چك كردن امور است كه آيا درست پيش مي روند يا
خير .شما بسيار فروتن شده و ميخواهيد ببينيد كدام يا تمامي امور
ماليتان تحت كنترول ميباشــند يا خير .اگر ميتوانيد پولي هزينه
كنيد ،يك سرمايه گذاري محتاطانه ضرري نخواهد داشت ولي بايد
ارزش پول را بسيار مورد توجه قرار دهيد.

سنبله

می توانید رقابت کنید.البته زیادی جدی نیســت و دوســت دارید
بر دیگران تأثیر مثبت بگذارید.در حال حاضر با یک خانم مشــکل
دارید .مخصوص ًا اگر بخواهد به شما دستور دهد.

حضور طوالنی مدت سیاره پلوتر در این بخش از چارت شما برروی
روند فکری شما تاثیر دارد .به این معنی که به صورت دورهای شما
غرق افکارتان می شوید و آنها برشما غلبه خواهند کرد .متأسفانه
امروز یکی از آن روزهاســت و اگر مراقب نباشید پر از اضطراب و
نگرانی میشوید.

عقرب

امروز فوق العاده خوش بین هســتید بنابراین هم صحبتی عالی
برای دیگران هستید.ســعی کنید از این خصوصیت اســتفاده
کنید و دیگران را شــاد و خوشــحال کنید.در مورد یک شخص
به خصوص،امیدوار هســتید مخصوص ًا اگر انتظار دیدن آن ها را
داشتید.شــما را ناامید نمی کنند مگر این که خودتان دعوت آن
ها را رد کنید.

قوس

به قدري اخيرا ً شــما متوجه ذهن خــود بودهايد كه بدن خود را
فراموش كردهايد .بهتر است استراحت كنيد چون به نفع سالمتي
و شادي شماست پس خســتگي بدر كردن را امري ضروري قرار
دهيد .البته اول شــما بايد حركت خود را آهسته كنيد و يك كار
آرامش دهنده انجام دهيد و اين ميتواند يك چالش برايتان باشد.

جدی

اگر كساني را كه دوســت داريد در خارج زندگي ميكنند ،امروز
خبري از طرفشــان دريافت مي كنيد .شايد هم در حال برگشت
به منزل باشند و اين درســت همان چيزي است كه در انتظارش
هستيد.

دلو

هر کسی که برای شما مشکل تراشی کند یا افکار قدیمی داشته باشد
به سرعت شما را عصبانی می کند و صبرتان تمام میشود حتی اگر
چنین قصدی نداشته باشید  .علت این است که میخواهید از هر نوع
محدودیتی رها باشید .

حوت

شما در وضعیت روحی بسیار بخشندهای قرار دارید و می خواهید
همه را برای خوردن و آشــامیدن به مکانتان دعوت کنید .یک
تذکر برای شــریک زندگیتان باید داده شود و آن اینکه از شما
استقبال خیلی گرمی نکند.
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نوبت مهره های سفید است ،شما باید با
دو حرکت مهره سیاه را مات کنید.
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که به زندگی اندی النگدون و همسرش فرانک ،نسل دوم
خانواده می پردازد در ســال  ۲۰۱۹به پایان می رسد .در
طول داستان می بینیم که مزارع کشاورزی ایالت آیووا به
مرور تحلیل رفته ،رسوایی های سیاسی ،رکورد اقتصادی،
حمالت تروریستی یازده سپتمبر  ،۲۰۰۱خشکسالی و بی
ثباتی اجتماعی جامعه آمریکا را به شدت لرزانده است.
 -۳قصه بچه گم شده ()The Story of the Lost Child
به قلم النا فررانته
النا فررانته که نام مستعار نویسنده است در این داستان
گیرا که ماجراهای آن در شهر ناپل ایتالیا اتفاق می افتد،
تصویری تخیلی و و ستایش آمیز از دوستی دو زن به نام
های النا و لیال ارائه می دهد .این داســتان که با ظرافت
تمام توسط آن گلداســتاین به انگلیسی ترجمه شده در
سال  ۱۹۷۶آغاز می شــود ،زمانی که النا به ناپل زادگاه
خود باز می گردد و همســرش را در فلورانس به جا می
گذارد .در این مقطع از داستان او یک معشوق مزدوج ،دو
دختر و مجموعه ای کتاب منتشر شده دارد .رقیب قدیمی
و دیرین او لیال آخرین کسی است که دوست دارد ببیند.
 -۲بخت لبخند می زند ( )Fortune Smilesبه قلم آدام
جانسون
آدام جانسون در سال  ۲۰۱۵به خاطر همین داستان جایزه
ملی کتاب آمریکا برای آثار داســتانی را دریافت کرد .در
ســال  ۲۰۱۲نیز جایزه ادبی پولیتزر را گرفت و در شمار
معدود نویســندگانی مثل فیلیپ راث ،سال بلو ،واالس
اســتگنر و یودورا ولتی قرار دارد که هر دو جایزه ادبی
مهم آمریکا را دریافت کرده اند .مجموعه داستان جدید
او هشــداری خالقانه در واکنش به پیشــرفت فناوری و
همدلی بسیار نادری را با گســتره جغرافیایی از اروپای
شرقی و دره سیلیکان در حومه سانفرانسیسکو گرفته تا
کوریای شمالی را با هم ترکیب کرده است.
 -۱مرکباتی به شــهرت طال ( )Gold Fame Citrusبه
قلم کلر وای واتکینز
خشکسالی لس آنجلس را نابود کرده ،صحرای آمارگوسا
که در غرب ایالت نوادا اســت بســیار گسترش یافته و
پناهجویانی کــه از این فاجعه طبیعــی گریخته اند در
اردوگاههای موقت در ایالت های دیگر اســکان داده می
شوند( .بی بی سی)
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هالیوودی از فروش ساالنه سینمای چین  5/45درصد بود.
براســاس آمار و ارقام ارائه شده از سوی اداره مطبوعات،
نشریات ،رادیو ،فلم و تلویزیون چین؛ رشد  7/48درصدی
باالترین نرخ و رشــد فروش ساالنه سینمای چین از سال
 2011تاکنون است و تنها پنج ســال پیش میزان فروش
سینمای این کشور آســیایی به زحمت به  51/1میلیارد
دالر میرســید .انتظار میرود سینمای چین تا پایان سال
 2017بتواند از میزان فروش ساالنه گیشه آمریکای شمالی
پیشی بگیرد ،در حالی که سینماهای آمریکای شمالی در
سال  2015بر اساس آخرین آمارها رکورد درآمد  11میلیارد
دالری را از محل گیشه سینماها ثبت کردند.

نشان شوالیه برای بازیگر نقش
«نلسون ماندال»

«ادریس البا» در نخســتین روز سال جدید میالدی از سوی
ملکه انگلســتان شایسته دریافت نشان شــوالیه سلطنتی
شناخته شد.
ادریس البا بازیگر انگلیسی فلم و سریالهایی چون «نلسون
ماندال :راه طوالنی به سوی آزادی»« ،پرومته» و «لوتر» نشان
سطنتی شــوالیهای را از دســتان ملکه انگلستان دریافت
میکند.
البا که برای ایفــای نقش در جدیدتریــن کارش «جانوران
بیســرزمین» نامزد دریافت «گلدن گلوب» شده ،سال 2013
نیز نقش «نلســون ماندال» را در فلم «راه طوالنی به ســوی

آزادی» ایفا کرد و نامزد دریافت این جایزه معتبر هنری شد.
به گزارش اسکرین دیلی« ،دیوید اویلو ُو» دیگر بازیگر سینما
که نقش «مارتین لوتر کینگ» را در فیم «سلما» بازی کردT
نیز این نشان را دریافت میکند« .ایملدا استانتون» و «سیان
فیلیپس» که پیش از این نشان شوالیهای داشتند ،به مقامی
باالتر ارتقا داده شدند.
«باربارا ویندزور» هنرپیشه« ،جیمز نسبیت» بازیگر ایرلندی
و «پیتر مــورگان» فلمنامهنویس هــم از دیگر اهالی دنیای
هنرهای تصویری انگلستان بودند که در اولین روز سال 2016
میالدی شایسته دریافت نشان سلطنتی شناخته شدند.

«جورج لوکاس» از کمپانی
دیزنی عذرخواهی کرد

«جورج لوکاس» کارگردان سرشــناس هالیــوودی از اظهار
نظرش راجع به کمپانی دیزنی در یــک مصاحبه تلویزیونی
عذرخواهی کرد و آن را بسیار نامناسب خواند.
«لوکاس» خالــق مجموعه فلمهای علمــی تخیلی «جنگ
ســتارگان» در یک کمپانی تلویزیونی در واکنش به ماجرای
فروش حق ساخت سری فلمهای «جنگ ستارگان» به کمپانی
دیزنی ،در اظهار نظری تند آنها را «بردهداران سفید» توصیف
کرده بود.
این کارگردان کهنــهکار آمریکایی در مصاحبهای صادقانه با
تلویزیون آمریکا از جدیدترین فلم از ســری فلمهای «جنگ
ستارگان» با عنوان کامل «جنگ ستارگان :نیرو برمیخیزد»
به سبب لحن و ســبک قدیمی انتقاد کرد ،فلمی که او هیچ
دخالت خالقانهای در آن نداشته است.
در این مصاحبه «لوکاس» در گفتوگو با «چارلی رز» خبرنگار
و مجری تلویزیونی درباره فروش حق ســاخت سری فلمهای
«جنگ ستارگان» به کمپانی دیزنی اظهار کرده بود :بچههایم
را به «بردهداران سفید» (کمپانی دیزنی) فروختهام ،اما حاال
پس از گذشت چند روز با انتشار بیانیهای در این رابطه گفت
من درســت صحبت نکردم و قیاس نامناسبی درباره کمپانی
دیزنی به کار بردم!
او در این بیانیه که لحنی کامال متفاوت با مصاحبه تلویزونیاش
داشت عنوان کرد به ســبب احترام فراوانی که برای کمپانی
دیزنی قائل هســتم آنها را به عنوان قیم مجموعه فلمهای
«جنگ ستارگان» انتخاب کردم« .لوکاس» همچنین گفت از
موفقیت رکوردشکن قســمت جدید فلم «جنگ ستارگان»
بسیار خوشــحالم و به «جیجی آبرامز» کارگردان و «کاتلین
کندی» تهیهکننده این فلم افتخار میکنم.

