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Desember 07 ,2016

نامزدهای جوایز پن

 ۲۰۱۷مشخص شدند

اســامی نامزدهای دو بخش مرحله اول جوایز ادبی
«پن» آمریکا اعالم شد.
«ماشابل» نوشــت :بنیاد «پن» اسامی نویسندگان
راهیافته به مرحله نخست بخشهای ادبیات داستانی
برای نویسندگان نوقلم و ادبیات علمی  -تخیلی این
دوره را اعالم کرد.
بنیاد «پن» آمریکا اعالم کــرد از روز پنجم تا نهم
دسامبر فهرست نامزدهای اولیه بخشهای مختلف
این جوایز ادبی را اعالم خواهد کرد .در این مرحله
نام  ۱۰نویســنده در هر یک از بخشهای اولین اثر
در حوزه ادبیات داستانی و ادبیات علمی  -تخیلی
اعالم شده است.
اســامی نامزدهای نهایی تمــام بخشهای ادبیات
داســتانی ،ادبیات علمی  -تخیلی ،مقالهنویسی،
زندگینامهنویســی ،کتاب ورزشی ،ادبیات کودک،
ترجمه ،نمایشنامهنویســی و شعر روز  ۱۸جنوری
 ۲۰۱۸اعــام خواهد شــد .برنــدگان نهایی تمام
بخشها به جز مقالهنویســی ،ادبیات داستانی برای
ن اشتاین
نویســندگان نوقلم و جوایز کتاب پن/ژا 
و پن/ناباکوف روز  ۲۲فبروری ســال آینده معرفی
خواهند شــد .برندگان چهار بخش یادشده هم در
مراســم اعطای جوایز «پن» کــه روز  ۲۷مارچ در
نیویورک برگزار میشود ،معرفی خواهند شد.
نام «ریون آمینکار اســکات»« ،کلر بیمز»« ،بریت
بنت»« ،جید چانــگ» و «لئوپولدین ُکر» به عنوان
نامزدهای بخش اولین اث ِر ادبیات داســتانی دیده
میشود .پنج نویسنده دیگری که برای کسب جایزه
این بخش «پن» تالش میکنند «متیو گریفین»« ،یا
قیاســی»« ،مولی پرنتیس»ُ « ،کت اسمیت» و «هانا
تنارت ـ مور» هستند.
همچنین در بخش جایزه «پن/ای.او ویلســون» که
ویژه آثار علمی  -تخیلی است ،نام این نویسندگان
به چشــم میخورد« :جنیفر آکرمــان»« ،جوناتان
بالکومبــه»« ،لــوک دیتریچ»« ،جوردن فیشــر
اســمیت»« ،دن فلورز»« ،جولیان گاتری»« ،هوپ
جاره»« ،سیدارتا موخرچی»« ،داوا سوبل» و «امیلی
بویگت».
جوایز «پن» هرســاله مبلغی  ۱۵۰هــزار دالری را
به آثار برجســته در حوزههای ادبیات داســتانی،
شــعر ،ادبیات علمی  -تخیلی ،مقاله ،آثار ورزشی،
زندگینامهای ،ادبیات کودک ،ترجمه و نمایشــنامه
اهدا میکند .جوایز ادبی مرکز «پن» آمریکا از سال
 ۱۹۲۲با همکاری  ۴۰۰۰نویســنده در سراسر جهان
به صورت ســاالنه جوایزش را اعطا میکند« .جان
اشتاینبک»« ،سوزان سونتاگ» و «آرتور میلر» از
جمله نویسندگان سرشناسی هستند که عضو این
مرکز بودهاند.

گیشه سینمای جهان در تسخیر هیوالهای «هری پاتر»

فروش جهانی فلم «هیوالهای خارقالعاده و زیســتگاه
آنها» به رقمی بالغ بر  600میلیون دالر رسید.
فلم سینمایی «هیوالهای خارقالعاده و زیستگاه آنها»
که از مجموعــه فلمهای مرتبط با رمانهای «هری پاتر»
اســت ،در ادامه روند موفق فروش بینالمللی خود 61.4
میلیون دالر از محل سینماهای  67کشور جهان فروخت
تا از مرز فروش  424میلیون دالری در گیشــه خارجی
عبور کند و در ســینماهای آمریکا نیز پس از سه هفته
اکران بیش از  183میلیون دالر فروش داشته است.
با احتساب فروش  424میلیون دالری بینالمللی و 183
میلیون دالــری در آمریکا ،این فلم تا به امروز به فروش
 607میلیون دالر در گیشه جهانی دست یافته است.
این فلم در دومین هفته نمایش در سینماهای چین 15.4
میلیون دالر فروخت و مجمــوع فروش خود در دومین
بازار بزرگ ســینمایی جهان به بیش از  72میلیون دالر
رساند ،ضمن آن که این فلم تخیلی در هفت ه میالدی که
گذشت  6میلیون نیز در جاپان فروخت و فروش خود را
در این کشور آسیایی به  28.3میلیون دالر ارتقاء داد.
«هیوالهای خارقالعاده و زیســتگاه آنها» تا کنون 46.3
میلیون دالر در ســینماهای بریتانیا و  23.7میلیون دالر
نیز در سینماهای آلمان فروخته است.
در این فلم «ادی ردماین» بازیگر برنده اسکار انگلیسی

عبور دیزنی از مرز ۴میلیارد دالر در بازار جهانی

پیش از این که فلم «روگ یک» به نمایش درآید دیزنی
موفق شد تا برای اولین بار از مرز فروش  ۴میلیارد دالر
در بازار جهانی (به جز بازار داخلی آمریکا) عبور کند.
این دومین باری اســت که در طول تاریخ یک استودیو
موفق به کسب چنین موقعیتی در بازار جهانی میشود.
در عین حال فلم «جانوران شگفتانگیز و زیستگاههای
آنها» به فروش ســحرآمیزش در بــازار جهانی ادامه
میدهد و با فروش  ۶۰.۴میلیون دالر دیگر در طول هفته
اخیر موفق شد تا در  ۶۷بازار جهانی در مجموع ۴۲۴.۴
میلیون دالر به فروش برساند .با احتساب فروش ۱۸۳.۵
میلیون دالــری این فلم در بازار آمریکا میتوان دریافت
این فلم از مرز  ۶۰۰میلیون دالری نیز عبور کرده است.
این فلم که در فضای هری پاتری میگذرد در این هفته

2250
هـدف

2772

قهرمــان اصلی فلم به نام «نویت اســکامندر» و عضو
انجمن مخفی جادوگری نیویورک اســت .وی سعی دارد
موجودات جادویی که از چمدان او فرار کردهاند ،را پیدا
کنند .رویدادهای این فلم در سال  ۱۹۲۶نیویورک اتفاق
میافتد .کمپانی فلمسازی «برادران وارنر» برای ساخت
فلم «هیوالهای خارقالعاده و زیستگاه آنها»  180میلیون

دالر هزینه کرده و میلیونهــا دالر را نیز صرف تبلیغ و
ی رولینگ»
بازاریابی این فلم کرده و بنا بر اعالم «جی.ک 
که برای اولین بار خودش برای نگارش فلمنامه دســت
به کار شده اســت ،این فلم جدید اولین قسمت از یک
مجموعه جدید  5قسمتی است که مستقل از هشت فلم
اصلی مجموعه «هری پاتر» ساخته میشود.

 بازی با اعداد

جواب سودوکو شماره

2249

2771

2571
2243

دنیا ـ دریا ـ دری ـ دیار ـ
دین ـ داین ـ نادر ـ رادیو
ـ دور ـ درو ـ رود ـ دیو ـ
داور ـ وارد ـ ورد ـ دوایــر
ـ دی ـ دو ـ نــود ـ صید
ـ صیــاد ـ صدر ـ صادر ـ
صدور ـ رنــد ـ در ـ رد ـ
دار ـ دارو ـ دیوار ـ دیوان
ـ دیر.

آمیخته ـ اختشاش ـ بزرگوار ـ پذیرایی ـ تقویت ـ ثامن ـ جهانی ـ چهارده
ـ حرمت ـ خواهشــمند ـ دانا ـ ذاتی ـ رضوان ـ زودباور ـ ژرف ـ ستایش
ـ شــکالت ـ صعود ـ ضمانت ـ طراح ـ ظریف ـ عجول ـ غبار ـ فرهنگ
ـ قصاب ـ کالم ـ گوهران ـ لعاب ـ مادر ـ نغمه ـ وحدت ـ هنر ـ یاس.
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 بازی با کلمات

2484

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.
 5 کلمه :خوب
 10 کلمه :متوسط
 15 کلمه :عالی

جواب هدف

 ۱۵.۵میلیون دالــر دیگر در چین فروخت و در دو هفته
آمار فروشش را در چین به  ۷۲.۵میلیون دالر رساند .در
ژاپن نیز این فلم در دومین آخر هفته نمایشش با فروش
 ۶میلیون دالر در هفته دوم مجموع فروشش را به ۲۸.۶
میلیون دالر رساند.
در عین حال «جانوران شگفتانگیز و زیستگاههای آنها»
برای سومین هفته در راس باکس آفیس بریتانیا و آلمان
قرار گرفت و به ترتیب  ۴۷.۱و  ۲۳.۷میلیون دالر فروش
کرد و پرفروشترین فلم برادران وارنر در سال  ۲۰۱۶شد.
در عین حال «ســالی» با اکران در  ۲۱بازار جدید جهانی
تنها  ۱۱.۲میلیــون دالر فروش کرد و در مجموع در بازار
جهانی (به جز آمریکا) فروشش را به  ۷۵.۹میلیون دالر
رساند .فرانسه با نمایش این فلم در  ۴۸۰سالن سینما و

فروش  ۲.۸میلیون دالر در راس کشورهایی بوده که به
تماشای این فلم نشستند .ایتالیا با فروش  ۲.۳میلیون
دالر دومین بازار بزرگ این فلم با نمایش در  ۵۳۶سالن
سینما بوده است .این فلم در بریتانیا نیز با فروش ۲.۲
میلیون دالر با اقبال خوبی روبهرو شده است.
در عین حال فلم جدید دیزنی یعنی «موآنا» در دومین
هفته نمایشش  ۳۲میلیون دالر در بازار جهانی فروش
کرد و در  ۳۰منطقه به نمایش در آمد و مجموع فروشش
در بازار جهانی را به  ۵۷.۵میلیون دالر رساند .این فلم
که در دومین هفته نمایشش در آمریکا در راس باکس
آفیس قرار گرفته با محاســبه فروشش در بازار داخلی
آمریــکا که برابر  ۱۱۹.۹میلیون دالــر بوده در مجموع
فروش قابل توجهی داشته است.
«داکتر استرنج» با فروش  ۳.۷میلیون دالر دیگر در ۵۱
منطقه مجموع فروش جهانی خود را به  ۴۱۹.۶میلیون
دالر رســاند و با محاسبه آمریکا در مجموع فروشش را
به  ۶۳۴.۹میلیون دالر رساند.
این در حالی اســت که انتظار میرود «روگ یک :یک
داستان جنگ ستارگان» که  ۱۶دسمبر راهی سینماها
میشود ،آمار باکس آفیس را حسابی دچار تغییر کند.
یکی از شــگفت انگیزترین فروشهــا متعلق به فلم
«متحد» با بازی برد پیت و ماریون کوتیار اســت که در
مجموع با نمایــش در  ۳۶بازار جهانی  ۱۲.۱میلیون دالر
فروش کرده و در مجموع در دو هفته تنها  ۲۴.۸میلیون
دالر آمار فروش آن در بازار جهانی بوده است .فلم جدید
رابرت زمکیس در چین نیز چهارمین فلم باکس آفیس
شد و تنها  ۳.۶میلیون دالر فروخت .این فلم در آمریکا
نیز در مجمــوع  ۲۸.۹میلیون دالر فروخته اســت در
صورتی که بودجه ساخت آن  ۸۵میلیون دالر بوده است.
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میزان

حمل

امروز بي حوصله هستيد و براي انجام كارها بايد بيش از هميشه تالش
كنيد .با اراده اي كه داريد در همه كارها موفق مي شويد.

ثور

دیگران بسیار خالق ،بخشنده و احساساتی هستند؛ اما در عین حال
گیج و فراموشکار هستند .اگر با کسی قرار مهمی دارید بررسی کنید
تا او فراموش نکرده باشــد و زمانش را دوباره هماهنگ کنید .بعد از
انجام این کارها می توانید انتظار لحظات رمانتیکی را داشته باشید.

جوزا

كارهاي خالقيت و مسایل رمانتيك درحال حاضر زياد وجود دارند،
اما تا زماني كه يك مشــكل طوالني مدت خانوادگي به طور كامل
حل نشود و همه راضي نشوند ،شما آرامش نميگيريد .احتمال دارد
در مورد يك رابطه جالب تغييراتــي صورت بگيرد ،البته اگر مجرد
هستيد ،افراد جديد وارد زندگيتان مي شوند.

سرطان

امروز باید ســریع تر فکر کنید .دوست ندارید به یک دوست دروغ
بگویید و حقیقت نیز مهم اســت .در چنین موقعیتی بودن انصاف
نیست ،سعی کنید از سیاســت خودتان استفاده کنید و گفتن آن
حقیقت را به تاخیر اندازید.

اسد

زماني خطرناك براي پول شماســت .چرا كه شما براي خريد ناگهاني
مايليد بيرون برويد .اگر نميتوانيد جلوي خود را بگيريد و هر آن چه
كه مي بينيد نخريد ،بهتر است از كس ديگري خواهش كنيد كه خريد
شــما را انجام دهد و يا پولتان را همراهتان نبريد و در خانه بگذاريد،
ممكن است به طريقي امروز شــگفت زده شويد ،زماني كه شريك
زندگيتان كاري را انجام ميدهد ،كه شما انتظار آن را نداريد.

سنبله

در روابط با همسرتان مستقل هســتید .اگر قراری داشته باشید و
کسی آن را به هم بزند ،ناراحت میشوید .بعضی افراد رفتار جالبی
ندارند ،اما آنها را جدی نمیگیرید.

انگار امروز دوباره پاهای شــما به زمین می رسد و ناگهان دوباره
واقعگراتر از دیروز میشــوید .این عالی است برای اینکه به انجام
کارهای مهمی که در رأس لیســت شماست بپردازید ،چرا که عالی
است این کارها را تمام کرده و از سر راه بردارید .تنها مشکل دیدگاه
شخصی است که دارای اختیار و قدرت است .او بسیار دیکتاتور وار
و ریاست مآبانه عمل میکند و شما این امر را دوست ندارید.

عقرب

میتوانید انتظار یک فرصت مالی یا کاری را داشته باشید .قبل از
اینکه تصمیم بگیرید به خوبی فکرکنید و اگر عجله کنید خودتان
را به خطر میاندازید .به مسایل و موارد کوچک توجه کنید ،البته
اگر میخواهید از همه چیز با خبر باشید.

قوس

امروز ستاره ها به نفع شما نيســتند.فايده اي ندارد كه با آنچه كه
شــما را آزارمي دهد بخواهيد بجنگيد چون امروز آسانتر است كه
مشــكالت ديگران را حل كنيد تا اين كه به مشكل خود رسيدگي
كنيد .شما به وضوح مي دانيد كه شريكتان قدم بعديش چيست ولي
از همان منطق در مورد خودتان نميتوانيد استفاده نمائيد.

جدی

شما يكي از فعالترين افراد هستيد و آن قدر درگير برنامه هايتان
ميشــويد كه خوردن را فراموش مي كنيــد .البته ،خودتان حتم ًا
ميدانيد كه اگر سالمت نباشيد ،نمي توانيد به خوبي كار كنيد .سعي
كنيد بين خانه و كارهايتان تناسب برقرار كنيد و اگرنه كساني را كه
به آن ها نياز داريد را از دست مي دهيد.

دلو

امروز روزی اســت که ناراحتی های کوچک مــی تواند به انفجار و
مشاجرههای بزرگ تبدیل شوند و شما هستید که باید تصمیم بگیرید
شخصی را که دوست دارید آرام کنید یا اوضاع را وخیمتر کنید .شاید
به این نتیجه برسید که زندگی کوتاه است و جالب نیست که خوش
اخالق نباشید .فکر نمیکنم کسی با این موضوع مخالف باشد.

حوت

به راحتي مي توانيد از عهده مســؤوليت هاي خود بر آييد .شايد
ديگران هم بخواهند كمك كنند بنابراين خيلي مغرور نباشيد.
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اهدای جایزه یک عمر
دستاورد هنری به بازیگر
«پدرخوانده»

عالوه بر آل پاچینو ،مارتا آلگریچ پیانیست ارجنتینی ،میویس
اســتپلز خواننده سبک بلوز و جیمز تیلر خواننده و ترانهسرا
در این مراسم تجلیل شدند.
مرکز «کندی» امسال هنرمندانی را که در طول عمر حرفهای
خود بر فرهنگ آمریکایی تاثیرگذار بودهاند مورد تقدیر قرار
میدهد .عالوه بر «آل پاچینو»« ،مارتا آلگریچ» پیانیســت
ارجنتینی« ،میویس اســتپلز» خواننده سبک بلوز و «جیمز
تیلر» خواننده و ترانهسرا در این مراسم تجلیل میشوند.
مراســم اهدای جوایزه افتخار هنری سال  2016مرکز کندی
به «آلپاچینو» هنرپیشــه ،گروه موسیقی ایگلز ،جیمز تیلور
خواننده و ترانهســراَ « ،مویس اســتَپلز» خواننده و «مارتا
آرگهریچ» پیانیســت با حضور باراک اوباما ،بیل کلینتون و
چند چهره هنری دیگر در نیویورک برگزار شد.
آلپاچینو طی  5دهه فعالیــت هنری ،برای بازی در فلمهای
«پدرخوانده« ،»1سرپیکو»« ،پدرخوانده« ،»2بعدازظهر سگی»
«عدالت برای همه»« ،گلن گلی گلنراس»« ،دیک تریسی» و
«بوی خوش زن» نامزد جایزه اســکار شد که برای فلم آخر
موفق به دریافت این جایزه شــد .جایزه افتخار هنری مرکز
هنری کندی به منظور یکعمر فعالیت و دستاورد هنری به این
هنرپیشــه عنواندار هالیوودی اهدا گردید« .رابرت دنیرو»،
«داستین هافمن»« ،رابرت ردفورد» و «جک نیکلسون» پیش
از این در سالهای گذشته این جایزه را کسب کردهاند.
مرکز «کندی» امسال هنرمندانی را که در طول عمر حرفهای
خود بر فرهنگ آمریکایی تاثیرگذار بودهاند مورد تقدیر قرار
میدهد .عالوه بر «آل پاچینو»« ،مارتا آلگریچ» پیانیســت
آرژانتینی« ،میویس اســتپلز» خواننده سبک بلوز و «جیمز
تیلر» خواننده و ترانهسرا در این مراسم تجلیل میشوند.
«ایگلز» گروه معروف موســیقی راک هم از دریافتکنندگان
این جایزه بود .این گروه موسیقی قرار بود سال گذشته جایزه
«کندی» را دریافت کنند اما به دلیل وخامت حال «گلن فری»
از بنیانگذاران آن که در ماه ژانویه درگذشــت ،این اتفاق به
امســال موکول شــد .برخی از آثار این گروه از معروفترین
آهنگهای دنیا محسوب میشوند از جمله «هتل کالیفرنیا»
«دیسپرادو» و «زندگی در باند سرعت».
در بخش اهدای جایزه «جیمز تیلور» خواننده و ترانهسرا ،بیل
کلینتون به روی صحنه رفت و از این هنرمند قدردانی کرد.
«شان پن» هنرپیشــه نامدار هالیوود در ادامه این مراسم از
آلپاچینــو تقدیر کرد و او را اســتاد و مربی مورد عالقهاش
توصیف کرد.

ترانههای دستنویس

«باب دیلن» به حراج میرود

ترانههای دستنویســی «باب دیلــن» و قطعهای که «اریک
کالپتون» با الهام از «لیلی و مجنون» نظامی گنجوی سروده،
در حراجی «ساتبی» نیویورک به فروش میرسد.
«دیلی ماوریک» نوشــت :تران ه دستنویس «در باد میوزد» با
امضای «باب دیلن» ،دستنوشته ترانهای که «اریک کالپتون»
با الهام از «لیلی و مجنون» نظامی سروده و و یادگاریهای دیگر
هنرمندان راک در شــعبه نیویورک حراجی «ساتبی» عرضه
میشود« .در باد میوزد» یکی از مشهورترین کارهای «دیلن»،
برنده نوبل ادبیات  ۲۰۱۶است که در دهه  ۱۹۶۰محبوبیت زیادی
داشت .پیشبینی میشود متن دستنویس این ترانه که توسط
«دیلن» امضا شــده ،بین  ۳۰۰تا  ۵۰۰هزار دالر خریده شــود.
«دیلن» این قطعه را با مداد نوشته و اصالحاتی روی آن انجام
داده است .در این حراجی همچنین نسخه تایپشده «این چرخ
آتش گرفته» نیز به قیمت تخمینی  ۴۰تا  ۶۰هزار دالر در معرض
فروش گذاشته میشود .این از مشهورترین کارهای مشترک
«دیلن» در ســال  ۱۹۶۷با گروه راک کانادایی «باند» بهشمار
میآید .او این ترانه را با «ریک دانکو» نوشت .از دیگر اقالم مهم
این حراجی ،پرترههایی است که «باب دیلن» و «جون بایز» -
دیگر هنرمند راک  -از یکدیگر و از خودشــان در سال ۱۹۶۳
کشیدهاند« .باب دیلن» از نگاه بسیاری ،تاثیرگذارترین چهره
در تاریخ موسیقی آمریکاســت .برخی از ترانههای او توسط
خوانندگان مشهور دوبارهخوانی شد ه که از جمله آنها میتوان
به «از فراز برج دیدبانی» که توسط «جیمی هندریکس« اجرا
شده است ،اشاره کرد.

مجری مراسم اسکار ۲۰۱۷
معرفی شد

«جیمی کیمل» ،کمدین و مجری تلویزیونی اجرای مراســم
هشتادونهمین دوره جوایز سینمایی اسکار را بر عهده خواهد
داشــت .به نقل از ورایتی ،این چهــره تلویزیونی پیش از این
اجرای چندین مراســم مهم از جمله جوایز امی در سالهای
 ۲۰۱۲و  ۲۰۱۶را بر عهده داشــته و پنجبار نیز مجری مراســم
جوایز موسیقی آمریکا بوده است .این اولینبار است که «جیمی
کیمل» به عنوان مجری مراسم جوایز سینمایی اسکار انتخاب
شده است .سال گذشته «کریس راک» مجری مهمترین جوایز
ســینمایی جهان بود که البته اجرای او با انتقاداتی نیز مواجه
شد .مراسم اعطای جوایز هشتادونهمین دوره جوایز سینمایی
اسکار روز  ۲۶فبروری  ۲۰۱۷در دالبی تئاتر لسآنجلس برگزار
میشود و قرار است این رویداد سینمایی در بیش از  ۲۲۵کشور
جهان به صورت زنده به روی آنتن برود.

اولین تصاویر از فلم
«مومیایی  »4با بازی
ستارگان هالیوود

نسخه جدید فلم سینمایی مومیایی 4با بازی تام کروز و راسل
کرو وارد مرحله فلم برداری شده و سال  2017اکران می شود.
نسخه جدید فلم مومیایی با بازی تام کروز و راسل کرو کلید
خورده و جوالی  2017در سینمای هالیوود اکران خواهد شد.
به تازگی مجموعه ای از اولین تصاویر این فلم در رســانه ها
منتشر شــده که به انتشــار آنها پرداخته ایم .این نسخه از
فلم «مومیایی» داســتان برخواستن ملکه مومیایی شده پس
از هزاران ســال از گور است .برخواستن وی در صحرای مصر
اتفاق افتاده و پس از آن شر تمامی منطقه را در بر می گیرد.
مومیایی را «جان اسفیتس» نوشته و آلک کورتزمن کارگردان
فلم هایی همچون «پیشتازان فضا»« ،تبدیل شوندگان»« ،مرد
عنکبوتی» و «هویت» نســخه تازه این فلم را کارگردانی می
کند .این فلم در حال حاضر در مرحله پیش تولید قرار داشته
و تاکنون عالوه بر تام کروز و راسل کرو حضور سوفیا بوتال در
نقش «مومیایی» قطعی شده است.

