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«یوسا» برگزیده جایزه «دن کیشوت» شد
«ماریو بارگاس یوسا»نویسنده پرویی برنده نوبل ادبیات
جایزه روزنامهنگاری «دن کیشــوت»  2016را از آن خود
کرد.
دوازدهمین جایزه روزنامهنگاری «دن کیشوت» اسپانیا
برای نگارش یک مقاله به ماریو بارگاس یوسا رماننویس
مشهور پرویی و خالق آثاری چون «سور بز» و «گفتوگو
در کاتدرال» تعلق گرفت.
با وجود این که طی ماههای اخیر ازدواج دوم یوســا با
«ایزابل پریســلر» مجری تلویزیون و فعال اجتماعی که
مادر «انریکه ایگلســیاس» هم هست نام این نویسنده
مطرح را در رسانهها تکرار میکند ،اینبار او برای کسب
جایزهای در حوزه روزنامهنگاری خبرساز شده است.
به گزارش پرو دیس ویک ،یوسا مقاله برنده جایزهاش را
درباره تغییرات «کوزکو» ،شهری در جنوبشرقی وطن
خود به زبان اســپانیولی به نگارش درآورده است .او در
ایــن مطلب از تجربیات خود طــی زمانهای مختلف از
«کوزکو» ،تاثیراتی که این شهر بر او گذاشته و تغییراتی
که طی ســالهای متمادی در آن صورت گرفته سخن به
میان آورده است.
ماریو بارگاس یوسا متولد  1936از مطرحترین چهرههای
ادبیات آمریکای التین به شمار میرود .او طی پنج دهه
گذشته آثاری چون «ســور بز»« ،خانه سبز»« ،گفتوگو
در کاتدرال» و «شهر ســگها» را خلق کرده است .این

نویسنده پرویی در عرص ه سیاســت و مقالهنویسی هم
دســت توانایی دارد و آثــارش در روزنامههای معتبر
اسپانیولیزبان به چاپ میرسد .یوسا در سال  2010موفق

وقتی بازی در یک فلم سالمتی بازیگر
هالیوودی را به خطر میاندازد

کریســتین بیل برای حفظ ســامتی خود از فلم «انزو
فراری» به کارگردانی مایکل مان کناره گرفت.
این بازیگر بــرای بازی در نقش بنیانگــذار کارخانهی
موترســازی فراری باید وزن خود را افزایش میداد .البته
او از مدتــی قبل فرایند افزایش وزن را آغاز کرده بود اما
با توجه به اینکه نمیتوانست در موعد مقرر و به شیوهای
ایمن به وزن ایدهآل برای فلمبرداری برســد ،از بازی در
این فلم منصرف شد.
مایکل مــان بالفاصله پس از اعالم ایــن خبر برای پیدا
کردن بازیگر جایگزین کریســتین بیل دست به کار شده
است .براساس برنامهریزیهای قبلی کار فلمبرداری این
اثر سینمایی از تابستان  2016در ایتالیا آغاز خواهد شد.
فلمنامهی اثر را تروی کندی مارتین نوشــته و از سوی
دیوید ریفیل و مایکل مان بازنویســی شــده است .این
فلمنامه از داستان «انزو فراری ،مرد ،ماشینها ،مسابقات»
نوشته بروک ییتز اقتباس شده است.
داستان فلم «انزو فراری» به پستیها و بلندیهای زندگی
ش روی او در دهه
شخصی مردی پرحرارت و چالشهای پی 
پنجاه میالدی میپردازد.
کریســتین بیل به تازگی به تازگی بــرای بازی در فلم
«کمبود بزرگ» بــه کارگردانی آدام مککی نامزد جایزه
اسکار شده است.

به کســب جایز ه نوبل ادبیات شــد .جایزه «سروانتس»
 1994و «پرنس آستوریاس»  1986از دیگر افتخارات او
هستند.

«کانی نیلسن»
ملکه آمازون میشود

جیک کاسدان کارگردان
«جومانجی» جدید شد
یکی از پر حاشــیه ترین پروژه های بازسازی هالیوود
کارگردانش را شناخت.
جیک کاسدان کارگردان  41ساله آمریکایی کارگردانی
«جومانجی» جدید را بر عهده گرفت .او که پیش از این
فلم هایی چون «تاثیر صفر»« ،اورنج کانتی»« ،ســت
تلویزیون»« ،معلم بد» و  ...را در کارنامه اش داشته در
حالی به عنوان کارگردان «جومانجی» انتخاب شده که
از بعد اعالم خبر بازســازی آن حاشیه ها دست از سر
آن بر نداشته اند.
با مرگ رابیــن ویلیامز تعدادی از هوادارن این کمدین
مشــهور در بیانیه ها و کمپین های انترنتی اعتراض
خودشان را به بازسازی یکی از مشهورترین فلم های
وی اعالم داشته اند .آنها معتقدند هنوز زمان زیادی از
«جومانجی» نگذشته و هالیوود بهتر است برای بازسازی

سراغ فلم های قدیمی تر برود ،نه این که پروژه ای را
که نســلی با بازیگر اصلیش خاطره دارند را در حالی
مجددا بازســازی کند که دیگر آن بازیگر مشهور در
میان ما نیســت .برخی هواداران حتی این بازسازی را
بی احترامی به روح رابین ویلیامز دانســته اند .با این
وجود سازندگان «جومانجی» جدید معتقدند فلم آنها
با نسخه قبلی تفاوت های قابل توجهی خواهد داشت.
جالب است بدانید جیک کاسدان ،پسر الرنس کاسدان
است .فلمنامه نویس سرشناسی که جدیدترین اثرش
«جنگ ستارگان :ارتش به پا می خیزد» در حال رکورد
شکنی در بازار است .فلمنامه «جومانجی» جدید را هم
اسکات روزنبرگ می نویسد.
این فلم قرار است روز کریسمس امسال روی پرده های
سینماهای جهان برود.
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جواب سودوکو شماره

 جواب بازی با اعداد

2533

2333

ورق ـ روان ـ روی ـ روا
ـ روایــت ـ قرن ـ قرین ـ
رایت ـ تیار ـ رای ـ یار ـ
ریا ـ قرون ـ ناروی ـ نوار ـ
قناری ـ راوی ـ تنور ـ تیر
ـ تایر ـ تر.

 بازی با کلمات

آبخیز ـ ابراهیمیه ـ بابو ـ پابوس ـ تاجدار ـ ثانیه ـ جایگاه ـ چالو ـ حباب
ـ خارق ـ دیوار ـ ذکریا ـ زینک ـ ریش ـ ژرفا ـ سرور ـ شناسا ـ صفوف
ـ ضاللت ـ طیب ـ ظریف ـ عیالوار ـ غوچی ـ فیلم ـ قندز ـ کیفر ـ گیومه
ـ لیسه ـ میلیون ـ نیل ـ ویولون ـ هویدا ـ یونسکو.

ی

جواب هدف

2334

2245

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.
 6 کلمه :خوب
 12 کلمه :متوسط
 19 کلمه :عالی

2010

مراســم اعطای جایزه «پن» بدون حضور سه برنده آن
برگزار شد.
مراســم اعطای جایزه «آزادی بیان پن» آمریکا در حالی
برگزار شد که دو برنده آن در زندان بودند و دیگری اجازه
خروج از کشورش را پیدا نکرد.
«چانگ یونگ» نویســنده سرشــناس رمــان «قوهای
وحشی» قرار بود این جایزه را به دست برندگانش بسپرد.
«امانوئل اسرت» شاعر و روزنامهنگار اهل اریتره آفریقا و
«کان دوندار» نویسنده و روزنامهنگار ترکیهای دو برنده
محبوس جایزه «آکسفم نوویب  /پن» بودند« .عمر حاذق»
نویسنده و کتابخانهدار هم سومین برنده غایب این دوره
جایزه «پن» بود که در فرودگاه قاهره به دستور مقامهای
رسمی متوقف شــد و اجازه خروج از کشور و شرکت در
مراسم اهدای جایزه را پیدا نکرد.
وضعیت حقوقی «اسرت» هنوز مشخص نیست« ،دوندار»
به جرم فعالیت علیه «رجب طیب اردوغان» رئیسجمهور
کشورش در زندان اســت و جرم «حاذق» هم اقدامهای

«کانی نیلســن» ،بازیگر نقش ملکه رم در فلم «گالدیاتور»،
قرارداد بازی در فلم ســینمایی «زن شگفتانگیز» را امضاء
کرد.
«کانی نیلسن» که برای بازی در فلمهایی چون «گالدیاتور»،
«وکیل مدافع شیطان» و « 3روز برای کشتن» شهرت دارد،
در فلم سینمایی «زن شگفتانگیز» بازی خواهد کرد.
این بازیگر دنمارکــی در این فلم در نقش «هیپویتا» ،ملکه
آمازون ،بــازی خواهد کــرد و «گال گادوت» ،بازیگر فلم
ن و دختر هیپویتا
«سریع و خشن» نیز نقش شاهزاده آمازو 
را بازی خواهد کرد .در فلم «زن شگفتانگیز» که محصول
کمپانی هالیوودی «برادران وارنر» اســت ،بازیگران مطرح
دیگری چون «کریس پاین»« ،رابین رایت»« ،دنی هاستون»،
«دیوید توولیس» و «ایوان برمنر» ایفای نقش میکنند.
بنا بر ایــن گزارش ،فلمبــرداری پروژه ســینمایی «زن
شگفتانگیز» اخیرا در انگلستان آغاز شده و در ایتالیا نیز
ادامه مییابد .این فلم قرار است  23جون سال  2017میالدی
آماده نمایش شود.

 بازی با اعداد
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اعطای جایزه به نویسندگان زندانی
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میزان

حمل

به آينده مثبت تر نگاه كنيد .به دنبال شادي هستيد اما سعي كنيد
تا حدي اين حس را محدود كنيد زيرا دوست داريد پول زيادي خرج
كنيد و يا بيش از حد غذاهاي چرب بخوريد.

ثور

در رابطه ها حسی از هیجان و انگیزه وجود دارد و هم چنین در مورد
روابط عاشــقانه زمان خوبی است تا بسیاری از رابطه ها را قوی تر و
مستحکم تر کنید .به خاطر داشته باشید که اگر برای هر چیزی که
برایتان با ارزش است زحمت بکشید و آن را حمایت و حفاظت کنید
خیالتان می تواند بابت تمام مشــکالت و مسائل راحت باشد زیرا
همیشه موفق هستید.

جوزا

امــروز ،روز خوبي براي اجراي حركات مهم اســت .حتم ًا در مورد
تحصيالت و يا از خارج اطالعاتي به دست مي آوريد .امشب ،ممكن
است جشني برپا شود.

سرطان

امروز شــاید از خارج خبر ناراحت کننده ای بگیرید.آن قدر ها هم
جدی نیست و شاید در طوالنی مدت به نفع شما باشد .این که علت
اصلی آن را کشف کنید کار بیهوده ایست.

اسد

افكارتان را متمركز كنيد زيرا ايده هاي روشــني در خصوص كسب
درآمد خواهيد داشت .در حال حاضر به چيزهاي بزرگ فكر ميكنيد
و مايل نيستيد نقشه هاي متوســط مانع كارتان شوند ،به خصوص
زماني كه مي توانيد برروي مســائل اصلي تمركز داشته باشيد .در
عين حال مراقبــت كنيد تا لقمه را اندازه دهانتان برداريد ،در غير
اين صورت ،تالشتان بيهوده خواهد بود.

سنبله

با وجود خجالتی بودن شما امروز محبوبیت خاصی دارید .اما مراقب
باشید کسی زرنگی نکند و تالش های شما را خراب نکند .بهتر است
از حق خودتان دفاع کنید.

مراقب آن چه که می گویید باشــید چرا که به نظر می رسد امروز
بســیار مایل به بزرگ کردن مطالب هســتید و در نتیجه ممکن
اســت تاثیری نادرست بر امور بگذارید البته که شما این کار را از
روی قصد انجام نمیدهید ولی ممکن است دیگران چنین فکری
راجع به شــما بکنند.پس به حقیقت بچســبید و برای این که به
داستانهایتان رنگ و لعاب بیشتری بدهید آنها را نیارایید.

عقرب

می توانید با عوض کردن دیدگاه تان چند مشکل را از سرراهتان
بردارید.فرصت های زیادی برای درخشــیدن دارید اما اگر خوش
بین نباشید این فرصت ها را نمی بینید.

قوس

خيلي آسان اســت كه حواستان پرت شود و لقمه اي بزرگتر از
دهانتان برداريد .اجازه ندهيد كه غرورتان مانع از آن شــود كه
اعتراف كنيد كه واقعــ ًا بار زيادي را بدوش گرفته ايد وگرنه واقع ًا
زير بار فشــار كمرتان خم خواهد شد .در مقابل يك مقام باال كه
خيلي از خود متشكر است موضع محكمي بگيريد(مراقب باشيد).

جدی

به طور ناگهاني محبوبيت خاصي بيــن خواهي يا برادرانتان ،اگر
داشته باشيد ،پيدا مي كنيد .به طوري كه تا تلفني صحبت كردن
با يكي از آن ها تمام مي شــود يكي ديگــر در خانه تان را مي
زند .مســلم ًا آن قدر كار داريد كه براي يك لحظه هم نمي توانيد
استراحت كنيد .اين طور نيست؟

دلو

امروز صبرتان به سر می رسد بنابراین از کسانیکه افسرده یا مضطرب
هستند دوری کنید زیرا به احتمال زیاد آن ها به خاطر اخالق بدشان
با شما بد رفتاری می کنند.

حوت

این طور نیست که کسی بخواهد عمدا ً مشکل سازی کند اما شما
باید بدانید که احساســات انسانی پیچیده است  .اگر از گرفتاری
های اخیر دوری کنید از یک چشــم انداز خیلی بهتری ســود
خواهید برد .در واقع کس وضعیت بســیار مثبت تر آن چه فکر
می کنید میتواند باشد.
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اسب را در خانه  d 8حرکت دهید.
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اعتراضآمیز علیه کشــته شــدن «خالد سعید» توسط
نیروهای پلیس مصر است.
به گزارش گاردین« ،یونگ» که در کتاب «قوهای وحشی»
خود از تجربیات شــخصی و خانوادگیاش در چین قرن
بیستم نوشــته ،در این مراســم گفت :گرچه در دوران
نویسندگیام با مشکالت بســیاری روبهرو شدم ،اما در
مقایسه با شرایط این سه نویسنده خوششانست ر بودم.
وقتی بچــه بودم ،در زمان حکومت اســتبدادی «مائو»،
تمام نویسندهها مجرم شناخته میشدند و نویسندگی به
معنای وارد شدن به خطرناکترین شغل بود .با نویسندهها
برخورد میشد ،به زندان سیاســی فرستاده میشدند،
تبعید میشدند و یا دست به خودکشی میزدند.
او در ادامه افزود :اما وقتی بــه منطقهای در لبه هیمالیا
هم تبعید شــدم ،میل به نوشتن مرا ترک نکرد .وقتی به
عنوان برقکار کار میکردم ،یک داکتر پابرهنه یا سرگینی
سخنگو در ســرم با قلمی نامرئی در حال نوشتن بودند،
بدون این که بتوانند قلم را روی کاغذ بگذارند.

م کالسیک میهمان
6فل 
جشنواره برلین

جشــنواره فلم برلین فهرستی از شــش فلم ترمیم شده از
گاردانان صاحب نام سینمایی را به عنوان آثار بخش کالسیک
این رویداد سینمایی معرفی کرد.
فلمهایی از «جیمز ویل»« ،یاسوجیرو ازو»« ،جان هیوستون»،
«فیتز النگ»« ،هو شیائو-شــین» و«هینز کارو» ،شش فلم
قدیمی و ترمیمشده هســتند که امسال در بخش کالسیک
شصت و ششمین جشــنواره فلم برلین به روی پرده خواهند
رفت.
فلم «جاده بازگشــت» ســاخته «جیمز ویل» ( )1937که به
بخشی از تاریخ آلمان میپردازد ،روایتگر داستان چهار پیاده
نظام آلمانی است که مسیر دشواری در راه بازگشت به زندگی
شهری دارند.
درسال  1939و پس از اعتراض آلمانیها ،استودیو یونیورسال
فلــم را بدون اجــازه کارگردان مجددا تدویــن کرد و حاال
جشــنواره برلین قصد دارند نسخه اصلی این فلم که در سال
د را به کمک بنیاد «مارتین اسکورسیزی» که
 1937اکران ش 
مسئولیت ترمیم و بازسازی شــده آن را داشته را در بخش
کالسیک جشنواره برلین به نماش بگذارد.
فلم نیمه خود زندگــی نامه «هینر کارو» بــه نام «روسها
میآیند» محصول  1986داســتان پسری  16ســاله به نام
«گانتر والچر» اســت که در روزهای پایانی جنگ جهانی دوم
و شکست نازیها دنیایش فرو میریزد.
ت و بدون قهرمانهای ضد فاشیست
اما این فلم درباره فاشیس 
خط قرمز رژیم آلمان شرقی بود و نمایش فلم قبل از اتمام آن
ممنوع اعالم شد.
فلم «روسها میآیند» از جمله فلمهایی اســت که در آلمان
شرقی به دالیل سیاسی سانسور و یا ممنوع شدند و جشنواره
فلم برلین عالوه بر بخش کالســیک در بخش ویژه «سینمای
سال  1966آلمان» نیز تعدادی دیگر از این فلمها را به نمایش
میگذارد.
با نمایش نسخه ترمیم شــده فلم «اوایل تابستان» جشنواره
فلم برلین میزبان یکی دیگر از آثار «یاســوجیرو اوزو» استاد
سینمای جاپان است.
این فلم که محصول سال  1951است ،داستان دختر جوانی به
نام «نوریکو» را روایت میکند که خانوادهاش تالش میکنند او
را به زور ازدواج دهند .نقش اصلی این فلم را «ستسوکو هارا»
بازیگر مورد عالقه «اوز» بازی کرده است که در سپتمبر 2015
در سن 95سالگی درگذشت.
یکی دیگر از فلمهای ترمیم شده و حاضر در بخش کالسیک
جشــنواره فلم برلین« ،شهر چاق» ساخته «جان هیوستون»
در سال  1972با فلمبرداری «کونارد هال» سرشناس است که
در آن «جف بریجز» در یکی از اولین فلمهایش در نقش یک
بوکسور مستعد به نام «ارنی» ظاهر شده است.
این فلم از روی نگاتیوهای  35میلیمتری اصلی و با کیفیت 4k
دیجیتال توسط کمپانی سونی ترمیم و بازسازی شده است.
اولین ساخته ســینمایی «هو شیائو-شین» کارگردان مطرح
تایوانی به نام «دختر نیل» محصول ســال  1987نیز نماینده
سینمای آسیا در میان آثار کالســیک جشنواره فلم برلین
اســت .این فلم با محوریت نقش اصلی زن خود به سبب ارائه
تصویری موثق از تایوان در دهه  1980معروف است.
اما بخش کالسیک جشنواره برلین  2016با نمایش فلم صامت
«سرنوشت» محصول  1921به کارگردانی «فریتز النگ» افتتاح
خواهد شد و نسخه ترمیم شــده این فلم که به همت بنیاد
«فردریش ویلهلم مورانو» ایجاد شــده روز  12فبروری برای
اولین بار در این رویداد ســینمایی به نمایش گذاشته خواهد
شد.
شصت و ششــمین دوره جشــنواره فلم برلین از تاریخ 11
فبروری با حضور «مریل اســتریب» بازیگر برنده سه جایزه
اسکار هالیوودی در راس هیات داوران با نمایش فلم «درود بر
سزار» ساخته جدید «برادران کوئن» آغاز به کار میکند و تا
 21فبروری ادامه خواهد داشت.

