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نویسنده «اتاق» در میان نامزدهای «گیلر»

نامزدهای نهایی جایزه ادبی «گیلر» کانادا با حضور «اما
دوناهو» نویسنده رمان پرفروش «اتاق» ،معرفی شدند.
«سی.بی.سی» نوشت :نام شــش نویسنده از جمله «اما
دوناهو»ی ایرلندی ـ کانادایی که اقتباس سینمایی رمان
«اتاق» او در جایزه اسکار درخشید ،به عنوان راهیافتگان
به مرحله نهایی جایزه «گیلر» اسکاتیا بانک  ۲۰۱۶اعالم
شده است.
دو نویسنده در این فهرســت ،نوقلم هستند و تاکنون
هیچیکی از این شــش نفر به این مرحله راه پیدا نکرده
بودند« .گری باروین» که شــاعری شناختهشده است ،با
نخستین رمان خود «زبان عبری برای دزدان دریایی» در
این رقابت شــرکت کرده است .دیگر نویسنده رماناولی
که برای کســب جایزه  ۱۰۰هزار دالــری «گیلر» تالش
میکند« ،مونا عواد» است که « ۱۳راه نگاه کردن به یک
دختر چاق» را به نگارش درآورده اســت« .عواد» در ماه
می موفق شد جایزه  ۴۰هزار دالری «آمازون» را با همین
کتاب از آن خود کند.
«دوناهــو» که چهار ســال پیش برای نــگارش «نامه
محرمانه» به فهرست نامزدهای اولیه این جایزه راه پیدا
کرده بود ،در این دوره با رمان «شــگفتی» نامزد شــده
است« .مادلین تین» نویسنده کانادایی رمان «نگو ما هیچ
چیز نداریم» از رقیبهای «دوناهو» است که برای جایزه

«من بوکر» هم خیز برداشته است.
«کارتین لروکس» و «زویی ویتــال» دو نامزد دیگر این
رقابت ادبی هســتند که از میان  ۱۶۱نویســنده دیگر
برگزیده شــده و به این مرحله رسیدهاند .برنده «گیلر»
 ۲۰۱۶روز هفتم نوامبر معرفی خواهد شد.
جایزه «گیلر» که هرســاله با حمایت «اســکاتیا بانک»
برگزار میشــود ،طی دو دهه اخیر به یکی از مهمترین
جوایز آمریکای شمالی تبدیل شده است.
این جایــزه کانادایی در ســال  ۱۹۹۴توســط «جک
رابینودیچ» ،تاجــر اهل تورنتو ،برای بزرگداشــت نام
همســرش «دوریس گیلر» ،ویراســتار و روزنامهنگار،
راهاندازی شد و هرســاله به بهترین رمان و یا مجموعه
ن کوتاه کانادایی تعلق میگیرد که به زبان انگلیسی
داستا 
در سرتاسر این کشور منتشر شده باشد.
هــدف از راهاندازی این جایزه ادبــی ،توجه بیشتر به
ادبیات کانادا بود .این جایزه در ســال  ۲۰۰۵از ســوی
«اســکاتیا بانک» مورد حمایت توأمــان قرار گرفت .از
چهرههای سرشناســی که پیشتر جایزه «گیلر» را از
آن خود کردهاند ،میتوان به «مارگارت اتوود»« ،اســی
ادوگیان»« ،آلیس مونرو» و «مایکل اونداجی» اشــاره
کرد« .گیلر» سال گذشته به «آندره الکسی» نویسنده
« ۱۵سگ» اعطا شد.

«او» نماینده فرانسه در اسکار شد
فلم تحسینشده «او» به کارگردانی «پل ورهوفن» نماینده
سینمای فرانســه در شاخه بهترین فلم غیرانگلیسی نام
گرفت.
به نقل از اســکرین ،مرکز ملی ســینمای فرانسه تریلر
انتقامی «او» ســاخته «پل ورهوفن» سینماگر هالندی را
انتخاب نهایی برای حضور در اسکار  2017اعالم کرد.
«او» به عنوان اولین ساخته فرانسوی زبان «پل ورهوفن»
اولین نمایش خود را در جشــنواره کن امسال تجربه کرد
و به ســبب مضمون و همچنین بازی درخشــان «ایزابل
هوپرت» مورد تحســین منتقدین قرار گرفت و داستان
فلم نیز درباره رئیس یک کمپانی بازیهای ویدئویی است
که در پی انتقامی سخت از یک تجاوزگر است.
این اولین بار پس از حدود  40ســال اســت که سینمای
فرانسه فلمی از یک کارگردان غیرفرانسوی را به عنوان
نماینده اســکار خود معرفی میکند ،پیــش از این فلم
«مادام رزا» در ســال  1977ســاخته «موشه میزراهی»
کارگردان یهودی نماینده فرانسه در اسکار شده بود که
در نهایت برنده اسکار خارجی نیز شد.
سینمای فرانســه با  12جایزه اسکار خارجی (سه جایزه
افتخاری) پس از ایتالیا پرافتخارترین کشــور در شاخه
بهترین فلم غیرانگلیسی جوایز اسکار محسوب میشود
و آخرین بار در ســال  1993با فلم «هندوچین» ساخته
«رژیس وارنیه» این افتخار را کســب کرد و سال گذشته

نیز فلم «موستانگ» توانست به جمع پنج نامزد نهایی این
شاخه برسد.
البته فلم صامت و فرانســوی «هنرمند» ساخته «مایکل
هازاناویســیوس» نیز در سال  2013در پنج شاخه جوایز
اســکار نامزد بود کــه در نهایت جایــزه بهترین فلم،
کارگردانی و بازیگری مرد را کسب کرد.

آخرین فرصت برای ارائه آثار از ســوی کشــورهای
مختلف و ســینماگران برای حضور در بخش بهترین
فلم خارجی جوایز اسکار تاریخ سوم اکتبر  2016اعالم
شده است .فهرســت اولیه  9فلم خارجی نامزد در
جوایز اسکار  2016روز  17جنوری و پنج نامزد نهایی
نیز روز  24جنوری معرفی میشوند.

 43هزار دالر برای خاکستر نویسنده مشهور
موفقیت دوباره بین المللی
«بچه بریجیت جونز»

قســمت تازه مجموعه فلم کمدی خانوادگی «بریجیت
جونز» ،برای دومین هفته متوالی صدرنشین جدول بین
المللی گیشه نمایش سینماها شد.
فروش خوب  22میلیون دالری فلم در  47کشــور دنیا،
آن را تبدیل به موفق ترین فلم بین المللی سینما کرد.
فروش  10روز اول بین المللی «بچه بریجیت جونز» ،هم
اکنون به رقم قابل قبول  67میلیون دالر رسیده است.
این موفقیت خوب بیــن المللی در حالی نصیب فلم می
شود ،که تماشــاگران آمریکایی استقبال زیادی از آن
نکرده اند.
«بچــه بریجیت جونز» با فروش کــم  17میلیون دالری
درآمریکا ،لقب یک فلم کم فروش را در جدول گیشــه
نمایش گرفته است .در «بچه بریجیت جونز» رنی زلوگر
که در دو قســمت قبلی هم حضور داشت ،نقش اصلی

داستان را به عهده دارد.
در سومین قســمت این مجموعه کمدی و طنز ،کالین
فیرث و پاتریک دمپســی هم بازی دارند .داستان فلم،
دنباله ای بــر ماجراجویی های خانوادگی بریجیت جونز
است.
به نوشته نشریه اســکرین اینترنشنال ،وسترن «هفت
دالور» با فروشــی  19میلیون دالری ،دومین فلم جدول
گیشه بین المللی سینما است.
انیمیشــن کمپیوتری «لک لک ها» هم با رقم فروشی
باالتر از  18میلیون دالر ،ردیف ســوم این جدول را از
آن خود کرد.
این فلم ها که در جدول گیشــه آمریکا هم با استقبال
تماشاگران روبرو شده اند ،به ترتیب در  63و  33کشور
دنیا روی پرده سینما هستند.
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جواب سودوکو شماره

ناصر ـ نصر ـ ناصر ـ بصر ـ
بصیرت ـ بصارت ـ برای ـ
بار ـ ابر ـ تبر ـ رایت ـ تیار
ـ رای ـ یار ـ ریا ـ نصرت
ـ رب ـ تار ـ تیر ـ برات ـ
تبار.

آبمروارید ـ اثناعشر ـ بوســتان ـ پندآمیز ـ تدریج ـ ثبت ـ جهالت ـ چشم
انداز ـ حکمران ـ خرافه ـ داکتر ـ ذکریا ـ رمضان ـ زرخرید ـ ژنده ـ سازمان ـ
شکنجه ـ صنوبر ـ ضربت ـ طعم ـ ظهور ـ عصاره ـ غیاث ـ فرمانروا ـ قرص ـ
گذرگاه ـ کالم ـ لنگر ـ مرز ـ نجیب ـ وعده ـ همراز ـ یکدل.

 جواب بازی با اعداد
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 بازی با کلمات
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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.
 5کلمه :خوب
 10کلمه :متوسط
 15کلمه :عالی

جواب هدف

خاکستر «ترومن کاپوتی» نویسنده رمان کوتاه «صبحانه
در تیفانی» به قیمت  ۴۳هزار و  ۷۵۰دالر به فروش رسید.
«گاردین» نوشــت :حراجی «جولیــن» در لسآنجلس
خاکستر باقیمانده از جسد «ترومن کاپوتی» را که برای
ن شهرت داشت
نوشتن رمان ،فلمنامه ،نمایشنامه و داستا 
به قیمت  ۴۳هزار و  ۷۵۰دالر به فروش رساند.
خاکستر «کاپوتی» که در یک جعبه جاپانی حکاکیشده
قرار دارد  ۳۲ســال پس از درگذشت این چهره به قیمت
پایه  ۲۰۰۰دالر به فروش گذاشته شد و پیشبینی میشد
تــا  ۱۰هزار دالر هم پیش برود .با ایــن حال خریدار این

 بازی با اعداد

ا
ر
ک
ز م
د
ل

یادگاری حاضر شد مبلغ باورنکردنی  ۴۳هزار دالر را بابت
آن پرداخت کند.
«دارن جولین» که مدیر حراجــی «جولین» لسآنجلس
اســت،درباره این حراجی عجیب گفت :شاید این کار به
مذاق بعضی از چهرههای مشهور خوش نیاید ،اما من ۱۰۰
درصد مطمئنم که «کاپوتی» خوشــش میآید .او عاشق
این بود که در رســانهها خبرساز شــود و اسمش را در
روزنامهها بخواند .من فکر میکنم او عاشــق این حراجی
میشود و همین امروز هم تیتر خبرها شده.
او در ادامه افزود :درباره این کار اصال مشکلی ندارد چون
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میزان

حمل

امروز بر روابط دوســتانه و فعاليت هاي گروهي تأكيد زيادي وجود
دارد .از استقالل و مشهور بودن نترسيد .ميتوانيد نظر ديگران را در
مورد تواناييهايتان عوض كنيد.

ثور

ستارگان به شــما کمک میکنند که شانس زیادی داشته باشید تا
جایی که میتوانید احساســاتتان را ابراز کنید .احساسات عمیق
شــما را متولدین هیچ ماه دیگری ندارد ،اما باید تالش کنید .سعی
کنید امشب در کنار همسر فرزندان و دوستانتان باشید.

جوزا

امروز خورشيد مطابق میل شما راه ميرود .اين قسمت از چارت شما
به مالقات ها ،سفرهاي كوتاه ،آشــنايي معمولي و ايده هاي جديد
مربوط مي شود .سعي كنيد هر جا مي رويد ظاهر خوبي داشته باشيد
تا بعدا ً پشيمان نشويد.

سرطان

ضمیر ناخودآگاه همه بیدار و هوشــیار است .شما برای رسیدن به
هدفتان می توانید با گذشته یکی شوید.این در حال حاضر کار بسیار
خوبی است.

اسد

امروز بسيار حساس و عاشق پيشه شدهايد كه موجب تحسين بسيار
شما توسط ديگران مي شود .به طور ذاتي شما با ديگران با احترام و
توجه و محبت رفتار ميكنيد و براي اين كه آنها احساس كنند فردي
خاص هســتند ،پايتان را از حد خود فراتر ميگذاريد ،اگر شخصي
مشــكلي داشته باشد ،احتماالً براي حمايت شدن نزد شما ميآيد و
شما از كمك به وي لذت خواهيد برد.

سنبله

امروز مراقب سالمتی خود هستید و از خرید کردن لذت میبرید .اگر
ایدهای به ذهنتان برسد بسیار عالی است .اگر باز هم به استراحت
نیاز دارید ،بهتر است در آب باشید یعنی استخر بروید یا شنا کنید.

امروز هــر زمانی که فرصــت پیدا کنید ،دلتــان میخواهد که
اســتراحتی بکنید و اگر بتوانید کارها و نگرانیهایتان را به روز
دیگری موکول کنید ،بسیار خوش شانس خواهید بود .عالی است،
شرط می بندم کارها منتظر شــما خواهند ایستاد تا شما انرژی
بیشتری برای انجام آنها پیدا کنید.

عقرب

امروز دوســت دارید برای خودتان ولخرجــی کنید .نمیخواهم
نگرانتان کنم ،اما بهتر اســت قبل از اینکه تمام فروشــگاه را
خریداری کنید ،به حسابهای بانکیتان یک سری بزنید.

قوس

ستارهها خطوط ارتباطي بين شــما و شخصي را كه مدتي است
نديدهايد ،باز ميكنند .اگر ارتباط شــما به هم خورده بود پس به
عهده شماست كه سكوت را بشكنيد و ارتباط را بهبود ببخشيد.
خود را آماده كنيد كه با او شوخي كنيد ،چون او ممكن است هنوز
كمي دلخوري در دل راجع به شما داشته باشند.

جدی

شما امروز مي توانيد در مسایل كاري پيشرفت كنيد .شما خيلي
بهتر از چيزي هستيد كه فكر ميكنيد .اين موضوع باعث مي شود
كه در رابطه با ولخرجي هاي ديروز ،احساس بهتري داشته باشيد.
اين طور نيست؟

دلو

امروز در جمع میدرخشید و این به شما کمک میکند در مالقات با هر
شخصی رابطه خوبی برقرار کنید .امشب بیرون میروید دوست دارید
با کسانی معاشرت کنید که تعارفی با آنها ندارید.

حوت

خورشید به مرکز آتشین نقل مکان کرده است و اگر چه شما در
مقابل جریان سینه سپر کردهاید وقتی بخواهید بیشتر مقاومت
کنید سیارات برای کمک به شما دست یاری دراز میکنند.
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نوبت مهره های سفید است ،شما باید با
دو حرکت مهره سیاه را مات کنید.
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وزیر را در خانه  C 6حرکت دهید.

C

B

A

کامال با شخصیت و خواست «ترومن کاپوتی» تطابق
دارد« .ترومــن» خودش گفته بود که دوســت ندارد
خاکســترش را روی تاقچه نگه دارنــد .بنابراین این
حراجی یک نوع احترام به خواســته اوست .این فقط
ش بردن ماجراجوییهای «ترومن کاپوتی» است.
پی 
در ایــن حراجی همچنین لباسهایی که نویســنده
«صبحانه در تیفانــی» در زمان مــرگ خود به تن
داشت ،به قیمت  ۶۴۰۰دالر به فروش رسید .بطریهای
قرصهای این چهره مشــهور هم به قیمت  ۹۲۸۰دالر
چوپ حراج خورد.
«ترومن کاپوتی» متولد سال  ۱۹۲۴در لوییزیانا بود .او
نوشتن را در سن  ۱۱سالگی شروع کرد و کارش را به
عنوان مسئول کپی در «نیویورکر» شروع کرد .اولین
رمانش «صداهــای دیگر ،اتاقهای دیگر» بود اما او با
«در کمال خونسردی» به شهرت رسید.
«کاپوتی» دوست «تنسی ویلیامز» بود اما این دوستی
با موفقیت رمان «صبحانه در تیفانی» کمرنگ شــد.
این رمان در سال  ۱۹۶۱توسط «بلیک ادواردز» مورد
اقتباس سینمایی قرار گرفت« .آدری هیپبورن» یکی
از به یادماندنیترین بازیهایــش را در این فلم جلو
دوربین برد.
«کاپوتی» شش سال را صرف نگارش کتاب «در کمال
خونســردی» کرد که برگرفته از خبر واقعی قتلعام
یک خانواده در کانزاس است .او زمان زیادی را صرف
مصاحبه با شاهدان و دو قاتل و بررسی گزارش پلیس
میکند .این کتاب در ســال  ۱۹۶۵با تیراژی میلیونی
برای او شهرت ،موفقیت و ثروت به همراه میآورد.

تاریخ اکران فلم
اسکورسیزی اعالم شد

با تعیین تایخ اکران فلم «سکوت» ســاخته جدید «مارتین
اسکورســیزی» این فلم به صورت رسمی وارد رقابت اسکار
 2017شد.
به نقل از اسکرین ،کمپانی فلم «پارامونت» تاریخ  23سپتمبر
را برای اکران محدود فلم «سکوت» اعالم کرد؛ این فلم شرایط
حضور در هشــتادونهمین دوره جوایز سینمایی اسکار را به
دست آورد.
ساخته جدید «اسکورسیزی» که همزمان به اکران محدود در
آمریکا در ســینماهای جاپان نیز به روی پرده میرود ،اکران
عمومی خود را از ماه جنوری  2017در آمریکا آغاز میکند و به
تدریج در اروپا و سایر نقاط جهان نیز اکران میشود.
فلم «سکوت» همانند فلم «گرگ والاستریت» کمی دیر وارد
فصل جوایز ســینمایی شده اســت و این نگرانی وجود دارد
که نسخه اسکرینر فلم ســر موقع به دست رای دهندگان و
منتقدان نرسد.
فلم «سکوت» براســاس رمان برنده جایزه نوشته «شوساکو
اندو» ،نویســنده جاپانی در سال  1966است که پیش از این
دوبار در سالهای  1971به کارگردانی «ماساهیرو سینودا» و
در سال  1996به کارگردانی «ژائو ماریو گریلو» به سینما آمده
بود .داســتان این فلم بر اساس رویدادی واقعی و درباره یک
ُمبلغ آئین مســیحیت در قرن هفدهم با بازی «لیام نیسون»
است که به جاپان سفر میکند و در آنجا مجبور میشود دین
مسیحیت را تکذیب کند و از آن روی برگرداند.
دو کشیش جوانتر با بازی «آدام درایور» و «آندرو گارفیلد»
که برای نجات این مبلغ راهی جاپان میشوند نیز به سرنوشتی
مشابه دچار میشوند.
گفته میشود این فلم که از آن به عنوان چالش برانگیزترین
فلم «اسکورســیزی» یاد میشــود ،برای نزدیک به سه دهه
پروژه ســینمایی مورد عالقه اسکورسیزی بوده که در نهایت
امسال به سینما میآید.

دنزل واشنگتن در دومین
قسمت «اکواالیزر»

دنزل واشنگتن بازیگر اسکار گرفته سینما ،خود را آماده بازی
در قسمت دوم اکشن پررمزوراز و دلهره آور «اکواالیزر» می
کند .کلید فلم برداری این فلم در فصل بهار ســال  2017زده
می شود .آنتون فوکوا کارگردان فلم است.
شرکت فلم سازی ســونی امر تولید این اکشن دلهره آور را
بــه عهده دارد و آن را با هزینه تولید  80میلیون دالری تولید
خواهد کرد .تاد بلک از مدیران این شــرکت می گوید «:کار
نگارش فلم نامه تمام شــده و واشنگتن و فوکوا ،از آن بسیار
راضی هستند».
به گفتــه این تهیه کننــده ،کار فلم برداری قســمت دوم
«اکواالیزر» همزمان با جشن های روز کارگر در لوکیشن های
شهر نیویورک زده می شود.
به نوشــته هالیوود ریپورتر ،هنوز اطالعی از داســتان فلم و
ماجراجویی های آن در دست نیست و سونی ،خالصه داستان
فلم را فاش نکرده است.
با این حال ،از حاال مشخص است که واشنگتن دوباره در قالب
کاراکتر رابرت مک کال ،در آن بازی خواهد کرد .او در قسمت
اول فلم ،متوجه شد یک مامور مخفی است.
قسمت اول فلم را هم فوکوا کارگردانی کرده بود .این فلم که
در سال  2014به روی پرده سینماها رفت ،موفق به یک فروش
جهانی  193میلیون دالری شد .قرار است دومین قسمت این
اکشــن پررمزوراز برای نمایش عمومی در ایام تعطیالت سال
 2018آماده شود .واشــنگتن و فوکوا روز جمعه نسخه تازه و
دوباره سازی شده اکشن وسترن «هفت دالور» را به روی پرده
سینماهای جهان فرستادند.

