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اثری که بروسلی را به دنیا معرفی کرد

«زنبور سبز» مجموعه موفق تلویزیونی دهه  60میالدی
که بروسلی را به تماشــاگران معرفی کرد ،تبدیل به یک
فلم ســینمایی میشود« .زنبور ســبز» مجموعه موفق
تلویزیونی دهه  60میالدی که بروسلی را به تماشــاگران
معرفی کرد ،تبدیل به یک فلم ســینمایی میشود .این
اکشــن ابرقهرمانانــه و علمی ـ تخیلی توســط گاوین
اوکانر،کارگردانی خواهد شد .داستان زنبور سبز ،درباره
جوانی به نام بریت رید ،ابرقهرمان طرفدار عدالت اســت
که با نام مســتعار زنبور سبز هم شناخته میشود .رید به
ظاهر یک روزنامهنگار سمج و کنجکاو است ،اما او هویت
دوگانهای دارد که کســی اطالعی از آن ندارد .در زمان

خطر ،این روزنامهنگار تبدیــل به یک ابرقهرمان بیباک
و دلیر میشود .رید در داســتان مجموعه تلویزیونی در
قالب فردی ظاهر شد که با عوامل منفی و خطرناک ماجرا
مبارزه میکند .او در این راه ،دستیاری به نام کاتو دارد که
اصلیتی آسیایی داشته و در هنرهای رزمی و کاراته مهارت
دارد .این دو کاراکتر با نقابی که به چشــم خود میزنند،
هویتی مجهول پیدا کرده و ماجراجوییهایشان را به پیش
میبرند .از سال  2011بحث تولید نسخه سینمایی «زنبور
سبز» مطرح شد .در آن زمان ،حتی گفته شد ست روگن،
نقش اصلی را بازی خواهد کرد و خود فلم تبدیل به یک
مجموعه دنبالهدار خواهد شــد .قرار بود این فلم ،حال و

رقابت چهرههای مطرح در گرانترین
جایزه کتاب ادبی

هوایی کمدی و فانتزی داشته باشد .این اتفاق افتاد،
اما فلم موفقیتی به دســت نیاورد .کمپانی پارامونت
امتیاز برگردان ســینمایی زنبور ســبز را از شرکت
فلمسازی ســونی خریداری کرده و آن را با هزینهای
 70میلیون دالری جلوی دوربین میبرد .نســخه تازه
بیشــتر از آن که کمدی و فانتزی باشد ،حال و هوای
تلخ و سیاه مجموعه فلم بتمن کریستوفر نوالن را به
یاد تماشاگران خواهد آورد .به گفته اوکانر« ،همیشه
میخواستم نسخه سینمایی این مجموعه پرطرفدار را
بسازم .از اولین روزهایی که وارد کار فلمسازی شدم،
این اشتیاق همراهم بود .در دوران کودکی ،زنبور سبز
یکی از مجموعههای محبوبــم بود و با کاراکترهایش
زندگی میکردم».
نسخه سینمایی کمپانی پارامونت هم به احتمال زیاد
به صورت یک مجموعه فلم دنباله دار ،در خواهد آمد.
اما در حال حاضر توجــه تهیهکنندگان فلم ،معطوف
به انتخاب دو بازیگر اصلی آن اســت .قرار است نام
بازیگران فلم تا یک ماه دیگر اعالم شود .یکی از این
دو بازیگر ،باید از بین یکی از چهرههای ســینمایی
آسیای دور انتخاب شود .به صورت طبیعی ،این بازیگر
باید در رشته هنرهای رزمی توانایی و قابلیت باالیی
داشته باشد .هنوز زمانی برای شروع کار فلمبرداری
زنبور ســبز تعیین نشده اســت .نزدیکان کمپانی
پارامونت میگوینــد ،کلید فلمبرداری آن تا زودتر از
بهار سال آینده میالدی نخواهد خورد .ون ویلیامز در
نسخه تلویزیونی در نقش کاراکتر بریت رید بازی کرد
و بروس لی هم کاتوی ماجرا بود .این مجموعه در یک
فصل تولید شد و  26اپیزود آن روی آنتن رفت.

جایزه ادبی «دوبلین» که عنوان گرانترین جایزه کتاب
ادبی جهان را یدک میکشــد ،فهرست طالیینامزدهای
اولیه این دورهاش را اعالم کرد.
«آیریش تایمز» نوشت :جایزه  ۱۰۰هزار یورویی «دوبلین»
که تا دو ســال پیش با عنوان «ایمپک دوبلین» برگزار
میشد ،در این دوره اســامی  ۱۴۷نویسنده برگزیده را
به عنوان نامزدهای اولیه اعالم کرد .در این فهرســت نام
دو نویسنده برنده نوبل ادبیات و چهار برنده جایزه «من
بوکر» دیده میشود« .اورهان پاموک» برنده نوبل ادبیات
ســال  ۲۰۰۶و برنده جایزه «ایمپک دوبلین» برای رمان
«شوری در سر» در این رقابت نامزد شده .اما او تنها برنده
نوبلی نیســت که برای جایزه  ۱۰۰هزار یورویی «دوبلین»
 ۲۰۱۷نامزد شــده؛ نا م «ماریو بارگاس یوسا» برنده نوبل
 ۲۰۱۰هم در این فهرست به چشم میخورد« .یوسا» برای
رمان «قهرمان محافظهکار» که توسط «ادیث گراسمن» به

رکوردشکنی «تنتن» در حراجی فرانسه
نقاشیهای اوریجینالی از داستانهای «تنتن» به قیمت
یک میلیون و  ۵۵۰هزار یورو چوب حراج خورد.
«گاردین» نوشــت :نقاشــیهای اوریجینــال «هرژه»
ن «کاشفان روی ماه» به قیمت
هنرمند بلجیمی از داستا 
یک میلیون و  ۵۵۰هــزار یورو در حراجی فرانســوی
«آرتکوریال» به فروش رســید .پیشبینی میشد این
نقاشیها بین  ۷۰۰تا  ۹۰۰هزار یورو خریداری شوند.
این اثــر هنری که با جوهر چینــی در صفحهای  ۵۰در
 ۳۵ســانتیمتری کشیده شده ،پسر گزارشگر،سگ او و
کاپیتان «هادوک» را با لباسهای فضانوردی روی سطح ماه
نشان میدهد .به گفته کارشناسان این حراجی« ،کاشفان
روی ماه» یکی از تاثیرگذارترین کارهای «هرژه» در تاریخ
کتابهای کمیک به حساب میآید .با فروش بیش از یک
میلیون یورویی این نقاشــی« ،تنتن» رکورد گرانترین
نقاشــی کارتونی جهان را به خود اختصاص داد .ســال
 ۲۰۱۲طراحی جلد کتاب «تنتن» متعلق به ســال ،۱۹۳۲
یک میلیون و  ۳۰۰هزار یورو فروخته شد« .آرتکوریال»
عالوه بر عرضه این نقاشیها ۲۰ ،طراحی دیگر از «هرژه»
را که به «کارتهای برفی» او شهرت دارند و برای تبریک
ســال نو طراحی شــده بودند ،به فروش رساند .در این
کارتها« ،تنتن» و دیگر شخصیتهای کتابهای کمیک
«هرژه» در حال اسکی کردن دیده میشوند .این نقاشیها
هم به قیمت یک میلیون و  ۲۰۰هزار یورو خریداری شد.

ماجراهای «تنتن» از مشــهورترین آثار کمیک تاریخ
ادبیات و بهویژه تاریخ اروپاســت و به لطف همین سری
آثار ،نام «هرژه» در سال  ۲۰۰۳در تاالر مشاهیر کتابهای
کمیک حک شــد« .هرژه» بهصــورت آکادمیک هنر را
فرانگرفته بود ،اما پس از ترک مکتب ،ابتدا بهعنوان یک
گرافیست شروع به کار کرد و بهدنبال آن ،از سال ۱۹۲۹
تا هنگام مرگ در سال  ۱۹۸۳به خلق «ماجراهای تنتن»
مشغول شــد .این نویسنده بلجیمی در سوم مارچ ۱۹۸۳
در بروکسل بلجیم از دنیا رفت و با مرگش ،آخرین کتاب
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 جواب بازی با اعداد

جواب هدف

دسترسی به دو کتاب از مجموعه چندجلدی «هری پاتر»
بر روی گوشیهای موبایل امکانپذیر شد.
ی پاتر» جی.کی
دو کتاب از مجموعه چندجلدی «هــر 
رولینگ با عناویــن «هری پاتر و شــاهزاده دورگه» و
«هریپاتر و فرزند نفرینشــده» برای دسترسی آسانتر
عالقهمنــدان به کتاب در فروشــگاه کتاب الکترونیک
فیدیبو به آدرس  fidibo.comقرار گرفتند« .هری پاتر و
شاهزاده دورگه» نام یکی از مجلدهای هری پاتر است که

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
 21 کلمه :عالی
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میزان

حمل

اين طور به نظر ميآيد که در درگيرهای چند روز اخير  ،پيروزی با شما
بوده است .برای بهره وری هر چه بيشتر از اين موفقيت ،برنامههای
مالي و خانوادگي خود را تنظيم کنيد.

شما اخیرا ً برای پیدا کردن تعادلی بین سادگی و پیچیدگی درگیری
و کشمکش درونی داشتهاید .شما مطمئنا طالب آسودگی و آرامش
هســتید اما برای به دست آوردن آن دوســت ندارید بهای زیادی
پرداخت کنید.

عقرب

تا به حــال خردمندانه در اوج بازیتان بودیــد با این وجود به نظر
میرسد اکنون زمام امور از دستتان رها شده است .عصبی نشوید؛
شما هیچ چیز مهمی را از دست ندادهاید .در عوض این توانایی را به
دست آوردهاید که آرام باشــید و کاری را که شروع کرده بودید به
پایان برسانید قبل از اینکه کارتان را به دیگری بسپارند

قوس

ثور

جوزا

خوشبختانه دوستان شــما و افرادی که دوستتان دارند به واسطه
ظاهر شــما میتوانند حقیقت را بفهمند .حتی اگر نسبت به تصمیم
مالی جدیدی که گرفتهاید احســاس خوبی دارید ،ممکن است که
هنوز برای آنچه که بعدها اتفاق میافتد آمادگی نداشته باشید.

سرطان

در مورد مسایل شــخصيتان منظمتر باشيد .پيشنهاد يک سفر به
شــما خواهد شــد که هدف قابل توجهي در آن نهفته است .گاهي
لجباز ميشويد که اين به نفع شما نيست و از توجه و ارادت ديگران
نسبت به شما ميکاهد.

اسد

بعضي از متولدين اين ماه به خاطر نيش زبان بعضي ها به تنگ آمده و
آماده عکس العمل تندی هستند که توصيه ميشود با آرامش و صبورانه
عمل کنند و تا حد ممکن آن را به يک گفتگوی آرام مبدل سازند البته
حق با آنهاست ولي به جنجال و درگيریهای بزرگتر نمي ارزد.

سنبله

روزهای خوب و خوشــي در پيش داريد ،به زودی به يک ميهماني
بزرگ خواهيد رفت ،احتمال دارد نقشــهای برای تغيير زندگيتان
بکشيد ،روز دلپذيری در راهست .امکان جدایي با همسر بخاطر يک
سفر شغلي وجود دارد.

اگر احساس ميکنيد که بايد تغييری در زندگيتان بدهيد ،تأمل
نکنيد .فرصت خوبي است برای نشــان دادن قابليت و استواری
شما .مواظب سالمت خود باشــيد و به خانواده خود بيشتر توجه
کنيد .عشق و دلدادگي خوب اســت اما نه تا حدی که به شغل و
آبروی شما لطمه بزند.
سعي ميکنيد مشکالت و سوءتفاهماتي را که بين شما و همسر و يا
محبوبتان وجود داشته است ،به کلي رفع نماسيد و به همين دليل نيز
احتياج داريد که وقت بيشتری را با او صرف نمایيد .اما اگر جزو مجردين
هستيد ،عشق به طور غيرمنتظره ای وارد زندگيتان گشته و به همين
سرعت نيز بار ديگر تنهايتان خواهد گذاشت.

جدی

به نفع شماست که راحت از کنار مسایل عبور کنيد .هر چند انجام اين
کار برای شخصي مثل شما بسيار دشوار است ،ولي الزم است اجازه
دهيد که زمان مشــکالت زيادی را حل کرده و مسايل راه تدريجي
خود را طي کنند .سرنوشت و تقدير بهترين ها را برايتان رقم ميزنند.

دلو

اجازه ندهيد خشم بر شما غلبه کند .در اين ماه توانايي پيشنهاد
کردن طرحهای مختلف را خواهيد داشت و در اواخر ماه بهتر است
کوشش جدی داشته باشيد .وقتي که طرحها و پيشنهادات خود را
بيان کرديد ديگران شما را تشويق خواهند کرد .پس تالش خود را
افزايش دهيد و آماده انجام کارهای سخت باشيد.

حوت

زود باوری خيلي از متولدين اين ماه سبب شده  ،خيلي از سالهای
زندگي خود را ببازند ،البته اين عده خوشبختانه در شرايطي قرار
دارند که هنوز فرصت جبران هســت ولي توصيه ميشود کمي با
احتياط و سختگيری و تحقيق به مسایل و آدمها بپردازند و تحت
تاثير احساسات آني زودگذر ديگران نشوند .
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بیشترین شانس را برای دریافت این جایزه گرانقیمت در
دست دارد« .پاتریک دوویت» از نویسندگان نامآشنایی
است که برای کســب «دوبلین»  ۲۰۱۷رودرروی هموطن
مشهور و برنده «بوکر» خود ،یعنی «مارگارت اتوود» قرار
گرفته است .فهرست نامزدهای نهایی این دوره از جایزه
«دوبلین» روز یازدهم اپریل مشخص خواهد شد .جایزه
بینالمللی «دوبلین» که تا دو سال پیش با عنوان «ایمپک
دوبلین» برگزار میشــد ،گرانتریــن جایزه کتاب ادبی
جهان اســت که به یک رمان تعلق میگیرد .مبلغ نقدی
این جایزه  ۸۰هزار پوند (معادل  ۱۰۰هزار یورو) است.

«هری پاتر» روی گوشیهای موبایل

«تنتن» به نام «تنتن و هنر الفبا» ناتمام ماند.
«تنتن در ســرزمین شــورویها» (« ،)۱۹۳۰تنتن
در کنگــو» (« ،)۱۹۳۱تنتن در آمریــکا» (،)۱۹۳۲
«ســیگارهای فرعون» (« ،)۱۹۳۴گل آبی» (،)۱۹۳۶
«گوش شکســته» (« ،)۱۹۳۷جزیره سیاه» (،)۱۹۳۸
«عصای اسرارآمیز» (« ،)۱۹۳۹خرچنگ پنجهطالیی»
» (« ،)۱۹۴۱ستاره اسرارآمیز» ( )۱۹۴۲و «راز تکشاخ»
( )۱۹۴۳از معروفتریــن داســتانهای مجموعه ۲۴
جلدی «تنتن» هرژه هستند.

 بازی با اعداد
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انگلیســی برگردانده شده ،شانسش را برای دریافت این
جایزه امتحان میکند .در این فهرست نام هفت نویسنده
مطــرح ایرلندی از جمله «آن انرایــت» و «جان بنویل»
برندگان پیشین جایزه «من بوکر»« ،لوییز اونیل»« ،ادنا
اوبراین» و «کوین بری» برنده پیشــین این جایزه دیده
میشــود« .پل بیتی» و ســه برنده «من بوکر» دیگر هم
برای کســب این جایزه تالش میکنند .از میان این ۱۴۷
نامزد،بیش از  ۳۰تن آنها نوقلم هستند و  ۴۳کتاب هم
از میان آثار ترجمهشده به انگلیسی برگزیده شده است.
نامزدهای اولیه جایزه «دوبلین» از  ۱۰۹شهر در  ۴۰کشور

جهان انتخاب شدهاند.
«ویلیام تی .ولمان» برنده جایزه ملی کتاب آمریکا« ،ویت
تان نگوین» برنده «پولیتزر»  ۲۰۱۶و «آن تایلر» از دیگر
نامزدهای برجســته گرانترین جایــزه کتاب ادبی دنیا
هستند.
از میان نویسندگان انگلیسی که به این فهرست راه پیدا
کردهاند ،میتوان به «کیت اتکینســون» نویسنده رمانی
«خدایی در ویرانهها»«  ،پاتریشــیا هاوکینز» نویسنده
کتاب پرفروش «دختری در قطار»« ،سباستین فالکس» و
«ویلیام بوید» که پیشتر تا مرحله نهایی جایزه «دوبلین»
باال آمده بود ،اشاره کرد.
«یاسمینا خضرا» از الجزیره که پیشتر دوبار نامزد نهایی
این جایزه ادبی شده و «میشــل هولبک» برنده پیشین
جایزه «دوبلین» هم در این رقابت حضور دارند.
کانادا با  ۱۴نویســنده ،یکی از کشــورهایی اســت که
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فلمی نیز به همین نام در سبک ماجراجویانه و فانتزی به
کارگردانی دیوید یتس و نویسندگی استیو کالوز در سال
 ۲۰۰۹ساخته شده است.
همچنین کتاب «هری پاتر و فرزند نفرینشده» براساس
داســتانی از جی.کی .رولینگ با ترجمه ویدا اســامیه
توسط انتشــارات کتابسرای تندیس منتشر و راهی بازار
نشر شده اســت .این دو کتاب هماکنون بر روی سایت
فروش الکترونیکی کتاب فدیبو قابل دسترسی است.

ماجراجویی در شهر
زیرزمینی

گیلرمو دل تورو ،تهیهکننده و فلمســاز مکزیکیتبار سینما،
مجموعه تازه تلویزیونی خود به نام «شکارچیان کوتولههای
ساکن غار» را با همکاری شرکت دریمورکز تولید کرده است.
گیلرمو دل تورو ،تهیهکننده و فلمســاز مکزیکیتبار سینما،
مجموعه تازه تلویزیونی خود به نام «شکارچیان کوتولههای
ســاکن غار» را با همکاری شــرکت دریمورکز تولید کرده
است .این انیمیشــن کمپیوتری ،حال و هوای کمدی ،اکشن
و ماجراجویانه دارد.
در عین حال ،مثل تمام کارهای زنــده دل تورو ،فانتزی هم
نقش مهمی در ماجراهای مجموعــه دارد .دل تورو کار تازه
تلویزیونی خود را براساس داستان کتابی از خودش به همین
نام تولید کرده است.
اســتیون اســپیلبرگ ،مدیر دریم ورکز پس از مطالعه این
کتاب ،به دل تورو پیشنهاد کرد تا براساس آن یک مجموعه
تلویزیونی را به صورت مشترک تهیه کنند .پخش مجموعه به
عهده واحد توزیع شرکت دریمورکز است.
تهیهکنندگان شکارچیان کوتولههای ساکن غار ،آن را برای
پخش در اواخر ماه دسمبر آماده میکنند .نکته جالب این که
شــبکه معتبر و موفق نتفلیکس که خودش دستی در تولید
مجموعههای پرسروصدا و پربیننده دارد کار مشترک دل تورو
و دریم ورکز را روی آنتن میفرستد .کاراکتر محوری داستان
مجموعه نوجوانی  15ســاله به نام جیم لیک جونیور اســت.
آنتون یلچین که ســال قبل در جریان یک تصادف دردناک
درگذشــت ،به جای این نوجوان ماجراجو و کنجکاو صحبت
کرده است.
جیم در جریان گشــتزنیهای خود با دوســتانش ،متوجه
حقیقتی میشود که اهالی شهر از آن بیاطالعند.
یک اتفاق عجیب و غریب از جنس ســفر با ماشــین زمان،
باعث جابهجایی مکانی جیم میشود .به دنبال این جابهجایی
مکانی جیم متوجه میشود زیر شهری که زندگی میکند ،یک
شهر زیرزمینی بزرگ وجود دارد .اهالی این شهر نه آدمها که
موجوداتی عجیب و غریب هســتند .آنها تالش دارند آدمها
متوجه زندگی زیرزمینیشان نشــوند و مزاحمتی برایشان
ایجاد نکنند.
ابتدای امر ،این موجودات زیرزمینی ناخشنودی خود از کشف
شدن هویتشان توسط جیم را اعالم میکنند؛ اما وقتی تمدن
آنها توسط گروهی از موجودات شرور و بدطینت مورد حمله
و نابودی قرار میگیرد ،از جیم و دوســتانش تقاضای کمک
میکنند .جیم هــم که به دنبال ماجراجوییهای هیجانانگیز
است ،به درخواست کمک آنها پاسخ مثبت میدهد.
بازیگران مطرحی همچون ران پرلمن ،کسلی گرامر ،استیون
یئون و چارلی ساکســون ،صداهای خــود را به کاراکترهای
مختلف و رنگارنگ این انیمیشــن کمپیوتری قرض دادهاند.
استیون اســپیلبرگ از داستان کتاب دل تورو ،به عنوان یک
افسانه کالسیک یاد میکند که نبرد بین دو نیروی خیر و شر
را به تصویر کشیده اســت .مجموعه شکارچیان کوتولههای
ســاکن غار در یک فصل  13اپیزودی تولید شــده و از قرار
معلوم ،قرار نیســت به یک مجموعــه طوالنی و چند فصلی
تبدیل شــود .وظیفه کارگردانی  13قسمت این کمدی اکشن
را یک تیم چهار نفــره انجام دادهاند که دو نفر آنها مکزیکی
هستند.
دل تورو ،نویسنده اصلی فلمنامه مجموعه است و در این کار،
سه فلمنامهنویس دیگر هم به او یاری رساندهاند.
این هنرمند خالق روی این نکته تاکید میکند که شکارچیان
کوتولههای ســاکن غار ،یک محصول مشــترک مکزیکی و
آمریکایی است.
اشاره او به این مسأله است که تماشاگران مجموعه با دیدن
نام شــرکت دریم ورکــز فکر نکنند با یــک محصول کامال
هالیوودی روبهرو هستند.

