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صفهای شبانه برای خرید کتاب جدید «موراکامی»

رقابت برندگان «کاستا»
برای کسب جایزه «والتر اسکات»

دو نفــر از برنــدگان جوایز ادبی «کاســتا» به عنوان
نامزدهای مرحله اول جایزه «والتر اســکات»  ۲۰۱۷که
از مهمترین جوایز ادبی انگلســتان محسوب میشود،
معرفی شدند.
«بوکسلر» نوشت« :سباستین بری» نویسنده ایرلندی
برنده بهترین رمان جوایز «کاستا» که موفق شد جایزه
نهایی کتاب ســال «کاســتا» را نیز از آن خود کند ،به
همراه «فرانسیس اسپوفورد» برنده جایزه رمان جایزه
«کاستا» ،موفق شــد به فهرست اولیه نامزدهای جایزه
«والتر اسکات» راه پیدا کند.
جایزه «والتر اســکات» از مهمترین و گرانترین جوایز
ادبی انگلستان است که هرساله به بهترین رمان تاریخی
تعلق میگیرد.
«سباستین بری» برای نگارش رمان «روزهای بیپایان»
نامزد این جایزه  ۲۵هزار پوندی شــده است .او در ماه
ژانویه موفق شد با همین رمان ،دومین جایزه کتاب سال
«کاستا» را به خود اختصاص دهد.
«اسپوفورد»  ۵۲ساله که با اثر غیرداستانی وارد عرصه
نویسندگی شده و توجه بسیاری را به خود جلب کرده،
چندی پیش با اولین رمان خــود «تپه طالیی» ،جایزه
رمان نخست «کاستا» را به دست آورده است .او یکی از
رقیبهای قدر «بری» برای کسب «والتر اسکات» ۲۰۱۷
است.

«سارا پری» دیگر نویســنده نامآشنای انگلیسی که از
نامزدهای جوایز «کاستا» و «دیلن توماس» بود ،نیز در
میان نامزدهای اولیه این جایزه به چشم میخورد« .مار
ا ِسکس» نام رمان «پری» است.
در میان  ۱۳نامزد اولیه این جایزه ،اســامی نویسندگان
مطرح دیگری همچــون «جولین بارنــز» رماننویس
انگلیســی برنده «من بوکر» و «رز ترمین» هم به چشم
میخورد« .بارنــز» برای نگارش «هیاهــوی زمان» و
«ترمین» برای «گوستاو سونتانا» نامزد شد ه است.
«اد اولوگلین» نویسنده «خاطرات زمستان»« ،جو بیکر»
نویســنده «یک جاده روستایی ،یک درخت»« ،ریچارد
فرانسیس» نویســنده «برکه مرغ ماهیخوار» و «لیندا
گرنت» نویسنده کتاب «دایره سیاه» از دیگر نامزدهای
این فهرست هستند .نام «شــارلوت هاپسون»« ،هانا
کنت»« ،دومینیک اسمیت» و «گراهام سوئیفت» نیز در
لیست نامزدهای اولیه این دوره جایزه «والتر اسکات»
به چشم میخورد.
در این دوره آثاری از کشــورهای انگلیــس ،ایرلند،
فرانســه ،هالند ،سوییس ،روســیه و آمریکای شمالی
که به برهههایــی از تاریخ ،از قرن  ۱۷گرفته تا قرن ۲۰
پرداختهاند ،انتخاب شــدهاند .آکادمــی جایزه «والتر
اســکات» امســال برای اولینبار فهرستی از  ۲۰کتاب
پیشــنهادی را نیز منتشــر خواهد کرد .این فهرست
شامل رمانهای تاریخی تازه چاپشدهای از کشورهای
استرالیا ،کانادا ،آفریقا و انگلیس میشود .هیات داوران
«والتر اسکات»  ۲۰۱۷فهرست نهایی شش کتاب برگزیده
را در مــاه آوریل اعالم میکند و برنده نهایی این جایزه
 ۲۵هزار پوندی در جریان جشــنواره ادبی «مرزها»ی
اسکاتلند در روز شانزدهم جون معرفی خواهد شد.
«سر والتر اسکات» یکی از مهمترین و گرانقیمتترین
جایزههای ادبی انگلستان است و برای بزرگداشت نام و
آثار برجسته این رماننویس سرشناس جهانی هرساله
به برترین رمان تاریخی تعلق میگیرد« .اســکات» که
بیشتر برای نگارش رمانهای تاریخیاش شهرت دارد،
شاعر و نمایشنامهنویسی اســت که در سال  ۱۷۷۱در
ادینبورگ دیده به جهان گشــود و در سپتامبر ۱۸۳۲
درگذشت.

فروش  360میلیون دالری
برای شانس اول جایزه اسکار

فیلم الال لند ســاخته دیمن شــازل در آستانه مراسم
اسکار  2017به فروش جهانی  360میلیون دالری دست
یافت.
فیلم دیمن شــازل به عنوان یکی از اصلی ترین شانس
های اسکار  2017با نامزدی در  14بخش از جمله فیلم،
فیلمنامه ،کارگردانی و بازیگری محسوب می شود.
داســتان این فیلم همانند دیگر بخشهایش تحت تاثیر
ســادگی خاصی تبعیت
ســینمای کالسیک است و از
ِ
میکند .میا (اســتون) در شهر لس آنجلس یک بازیگر
جوان اســت که رویای به شهرت رسیدن دارد ،از طرف
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دیگر سباســتین (گاسلینگ) یک نوازندهی پیانو است
که آرزو دارد هر طور که شده خود را بجای نواختن پیانو
در کافههای تاریک و خلوت ،در حال نواختن موسیقی
در بزرگترین صحنههای شهر ببیند.
این دو هنرمند که در مقطعی از مســیر رســیدن به
آرزوهای خود به مرز فروپاشــی میرســند با یکدیگر
برخورد میکنند و قصهی عشق میانشان آغاز میگردد.
اما اســتون ،رایان گاســلینگ ،جی کی سیمونز ،جان
لجند ،رزمــری دویت ،میگن فی و رزمری دویت در این
فیلم به ایفای نقش پرداخته اند.
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جواب سودوکو شماره
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حیات ـ حیــدر ـ حیه ـ
دایره ـ دیار ـ رای ـ یار ـ
ریا ـ تیــر ـ تیار ـ تیره ـ
حیرت ـ یاد ـ هادی ـ دری.

رابــرت جی.دائو» را دریافت میکننــد .این جایزه ویژه
نویسندگان نوقلمی است که اولین داستان کوتاه خود را
طی سال  ۲۰۱۶به چاپ رساندهاند.
برندگان چهار بخش جوایز «پن» تا روز مراســم اعطای
جوایز که  ۲۷مارچ اســت ،مشــخص نخواهند شد .این
بخشها شــامل جایزه  ۵۰هزار دالری بهترین اثر ادبیات
بینالملل «پن/ناباکوف» ،جایزه «پن/ژان اشتاین» ،جایزه
بهترین رمان یک نویسنده نوقلم و «پن/دیامونشتاین ـ
اسپیلووگل» که ویژه مقالهنویسی است ،میشود.
جوایز «پن» امســال مبلغی  ۳۱۵هــزار دالری را به آثار
برجســته در حوزههای ادبیات داســتانی ،شعر ،ادبیات
علمی  -تخیلی ،مقاله ،آثار ورزشی ،زندگینامهای ،ادبیات
کودک ،ترجمه و نمایشنامه اهدا میکند.
جوایز ادبی مرکز «پن» آمریکا از ســال  ۱۹۲۲با همکاری
 ۴۰۰۰نویسنده در سراسر جهان به صورت ساالنه جوایزش
را اعطا میکند« .جان اشتاینبک»« ،سوزان سونتاگ» و
«آرتور میلر» از جمله نویسندگان سرشناسی هستند که
عضو این مرکز بودهاند.

ش جوایز ادبی «پن» آمریکا اعالم
اسامی برندگان پنج بخ 
شد.
«باستل» نوشت« :تارل الوین مککرینی» نویسنده کتاب
«پسران ســیاه زیر نور مهتاب آبی به نظر میرسند» که
فیلم نامزد اســکار «مهتاب» هم براساس رمان او ساخته
شده ،موفق شــد جایزه «پن/الرا پلز» را که ویژه بهترین
نمایشنامهنویس است ،از آن خود کند.
جایزه  ۱۰هزار دالری ادبیات غیرداستانی که با عنوان «پن/
جان کنت گالبریث» برگزار میشود ،نصیب «راندهشده»
نوشته «متیو دزموند» شد.
در بخش «اوپن بوک» هم نام «هلن اویهیمی» نویســنده
مجموعه داستان «چیزی که مال تو نیست ،مال تو نیست»
به عنوان برنده جایزه  ۵۰۰۰دالری اعالم شد .داوران بنیاد
«پن» آمریکا در این دوره جایزه بهترین اثر حوزه شعر را
به «شهرهای مرزی» مجموعه سرودههای «ناتالی سنترز
ـ زاپیکو» اعطا کردند.
همچنین  ۱۲نویسنده از جمله «آنجال آجای»« ،الرار چو
ریو» و «بن شــاتوک» مشترکا جایزه داستان کوتاه «پن/
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 بازی با کلمات
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آتشــپاره ـ اهرام ـ بادکش ـ پالتو ـ تبدیل ـ ثابت ـ جدال ـ چاره ســاز ـ
حجله ـ خشکسار ـ دوش ـ ذرات ـ رعیت ـ زیارت ـ ژیان ـ سازش ـ شاه
گون ـ صوت ـ ضرورت ـ طیب ـ ظلمت ـ علما ـ غمزات ـ فرسخ ـ قیمتی ـ
کمبود ـ گالب ـ الری ـ موقت ـ نگاریدن ـ ولت متر ـ هاضمه ـ یاسا.

س

2312

برندگان  ۵بخش جوایز «پن» معرفی شدند

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.
 8 کلمه :خوب
 16 کلمه :متوسط
 23 کلمه :عالی

جواب هدف

رمان جدید «هاروکی موراکامی» پنج شــنبه شب روانه
بازار کتاب شد و هواداران او باز هم شب در صف ایستادند
تا بتوانند اولین نسخههای آن را خریداری کنند.
«استریتز تایمز» نوشــت :هواداران پروپاقرص «هاروکی
موراکامی» پنجشنبه شب را پشت در کتابفروشیهای
این کشور صف بستند تا بتوانند «قتل یک افسر شوالیه»،
جدیدترین رمان این نویسنده سرشناس جاپانی را بخرند.
کتابفروشــیهای بزرگ جاپان برنامهای شبانه را برای
عرضه اولین نسخههای این رمان تدارک دیده بودند و تا
ساعتهای اولیه شب برای خرید کتابخوانهای جاپانی
باز بودند.
«شینچوشا» ناشری است که رمان جدید «موراکامی» را
در توکیو عرضه کرده اســت .شب گذشته در همسایگی
کتابفروشــیهای محل عرضه کتابهای این انتشارات،
مملو از طرفداران کارهای «موراکامی» بود.
«موراکامی» مشهورترین نویســنده حال حاضر جاپان
است که کتابهایش تاکنون به  ۵۰زبان دنیا ترجمه شده

 بازی با اعداد
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اســت .کتاب جدید این رماننویس در دو جلد با عنوان
«ایدههای در حال ظهور» و «اســتعاره برانگیزاننده» به
چاپ رسیده است.
یکی از هواداران او که شــب گذشته را در صف ایستاده
بود ،گفت :من یک خواننده سفت و سخت هستم و قصد
دارم همین امشــب این کتاب را بخوانم تا بتوانم نظرم را
درباره آن در توییتر منتشر کنم.
جوانی که یکی از اولین نســخههای «قتل یک افســر
شــوالیه» را دریافت کرد ،نیز گفت :من درباره این کتاب
خیلی هیجانزده بودم .امشب تا هرکجا که بتوانم در قطار
به سمت خانه و تا وقتی که بیدار باشم ،میخوانم.
هنوز جزییاتی درباره موضوع این رمان منتشــر نشده
و «موراکامــی» به خوانندگانش اعــام کرده میخواهد
خودشــان موضوع این اثر را کشــف کنند .سخنگوی
انتشارات «شینچوشا» در اینباره به «فرانس پرس» گفت:
نویسنده به ما گفته است که میخواهد خوانندگانش خود
این کتاب را کشــف کنند ،بدون اینکه پیش از انتشــار
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میزان

حمل

به هيچ وجه با مشكل رو به رو نميشويد .در كارهاي حرفهاي و شخصي
پيشرفت ميكنيد .سعي كنيد براي پيشرفت راه خوبي پيدا كنيد.

ثور

امروز روز مهمی است و باید تصمیم بگیرید کدام مسیر را بروید و از
یک طرف ایدههای جدید زیادی دارید و از طرف دیگر شک و تردید
دارید .از مثبت اندیشی ستارگان جرات به دست آورید .غریزه خود
را دنبال کنید .این توان را دارید که هر کاری که الزم اســت انجام
دهید .رابطهتان با دیگران از حقیقت سرچشمه میگیرد.

جوزا

آنهایي كه با كسي در ارتباط هســتند شايد بخواهند كه مسايل را
كمي گسترش دهيد و امكان دارد كه به زودي نامزد شده و يا ازدواج
كنند .اگر وابســتگي نداريد ،موقعيتهاي زيادي براي معاشــرت
برايتان وجود دارد ،به قدري زياد كه در آنها غرق ميشويد .به نظر
ميرسد قرار است خيلي به شما خوش بگذرد.

سرطان

اگر واقع ًا خسته شدهاید باید از دیگران کمک بخواهید .میتوانید به
خودتان امید دهید که این تنها روز سخت است که در پیش دارید.
اگر میتوانید کارهای کوچکتر را به دیگران واگذار کنید.

اسد

طبيعت بشر اين اســت كه چيزي را كه نداده ،ميخواهد .به دنبال
تجربهاي جديد و متفاوت هســتيد .ميتوانيد با كمك ستارگان اين
حس را به دست آوريد.

سنبله

سعی کنید امروز زمانی را به خرید چیزهای کوچک اختصاص دهید.
روز خوبی برای پیدا کردن هدایای کوچیک برای دیگران است.

اکنون اگر دارای تحرک بیشــتری باشــید احساس خوشحالی
بیشــتری خواهید کرد .پس از هر بهانهای استفاده خواهید کرد
تا از جایی به جای دیگــر بروید .امروز روز خوبی برای خریدهای
کریســمس است چرا که شــما از دیدن اجناس و خرید هدایای
کوچک لذت خواهید برد .کارتهای کریسمس در مسیر شما قرار
خواهند گرفت پس با دقت فکر کنید تا کسی را از لیست افرادی
کــه باید کارت دریافت کنند را از قلم نیاندازید و گرنه آنها از این
که چرا هیچ خبری از شما دریافت نکردهاند متعجب خواهند شد.

عقرب

اگرمعاملهای انجام میدهید ســعی کنید همین امروز تمامش کنید.
امروز قوه درک شما بسیار قوی است ،بنابراین میتوانید ریسک کنید.
سعی کنید بدون فکر کاری را انجام ندهید.

قوس

در خانه صلح و آرامش برقرار است و دوست نداريد از خانه بيرون
برويد .زمان خوبي براي ســرگرمي اســت اگر مجرد هم هستيد
زمان خوبي براي روابط احساســي است و مطمئن باشيد به روابط
جديتري تبديل مي شوند.

جدی

ســعي كنيد خودتان را در مخالفتهاي كاريتان شركت ندهيد
ســعي كنيد كناره بگيريد .و اگرنه شما هم بازخواست ميشويد و
اين واقع ًا منصفانه نيست .آرام و ساكت بمانيد و تا زماني كه نظرتان
را نپرسيدند چيزي نگوييد.

دلو

سعی کنید که امروز کارهایتان را هماهنگ کنید به خصوص اگر
تصمیم دارید با تالش زیاد موفق شوید .اگر چنین تصمیمی دارید
باید فعالیتهای خود را با آرامش انجام دهید .نهایت سعی خود را
بکنید تا با کسانی که سرفه یا عطسه میکنند .در تماس نباشید.
زیرا قوای جسمانی تان هم اکنون کم است.

حوت

درباره آن چیزی بدانند .به همین خاطر اســت که ما هم
تصمیم گرفتیم تا زمان چــاپ چیزی درباره آن نگوییم.
حتی در داخل کشــور هم افراد خیلــی کمی به این اثر
دسترسی داشتند.
انتشارات «شینچوشــا» تاکنون یک میلیون و  ۳۰۰هزار
نســخه از این کتاب  ۲۰۰۰صفحهای را در دو جلد منتشر
کرده اســت .هنوز تاریخی برای ترجمــه رمان جدید
«موراکامی» اعالم نشده است.
خود این نویســنده طی مراسمی برای دریافت جایزه در
دانمارک ،گفت« :قتل یک افسر شوالیه» رمانی طوالنیتر
از «کافکا در کرانه» اســت ،اما از رمان « »۱Q۸۴کوتاهتر
است .این یک داستان خیلی عجیب است.
« »NHKشبکه دولتی تلویزیون جاپان دو ساعت پیش از
انتشار اولین نسخههای این کتاب ،برنامهای را روی آنتن
برد و به «پدیده هاروکی موراکامی» پرداخت.
«هاروکــی موراکامی» بیشتر کتابهایش را به ســبک
ســوررئال به نگارش درآورد ه اســت و آثارش تاکنون
به بیش از  ۵۰زبان برگردانده شــدهاند .هر سال نام این
نویســنده به عنوان یکی از نامزدهای نوبل ادبیات بر سر
زبانها میافتد ،اما او هنوز موفق به کســب این افتخار
نشده است.
این چهــره ادبی که متولد  ۱۲جنوری  ۱۹۴۹اســت و به
تازگی وارد  ۶۸ســالگی شده ،نویسندگی را پس از پایان
تحصیالت دانشــگاهی و راهاندازی یــک کلوب جاز در
توکیو شــروع کرد .رمان عاشقانه «جنگل نروژی» او که
در ســال  ۱۹۸۷منتشر و به اثری پرفروش تبدیل شد ،او
را به عنوان یک ستاره ادبی به شهرت رساند» ۱Q۸۴« .
طوالنیترین رمان «موراکامی» است که سال  ۲۰۰۹در سه
جلد به زبان جاپانی چاپ شد.
«سوکورو تازاکی بیرنگ و ســالهای زیارتش» آخرین
رمان او پیش از «قتل یک افســر شوالیه» ،در سال ۲۰۱۳
روانه بازار شد و با استقبال زیادی مواجه شد .پس از آن
مجموعه داســتان کوتاهی با نام «مردان بدون زنان» در
سال  ۲۰۱۴از این نویسنده منتشر شد

اگر بچهدار هستید میدانید در این مواقع سال چقدر پر خرج هستید.
اگر عزیزهای شما در قلوبشان درخواستی دارند و شما نمیتوانید
فراهم کنید تا تأیید نمیکنید شما در کنار مباحثات بایستی نوازش
نیز داشته باشید.
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«دیو و دلبر»
موضوع اصلی رسانههای
اجتماعی

فیلم «دیو و دلبر» کمپنی دیزنی هفته گذشــته بیشــترین
میزان بازخوردها را در رســانه های اجتماعی به وجود آورد و
با اســتناد به شرکت سنجش داده های رسانه ای کام اسکور،
توانست نزدیک به  ۱۳۰هزار مکالمه جدید خلق کند.
دیزنی در روز ولنتاین یعنی چهاردهم فوریه یک کلیپ جدید
پشــت صحنه از این فیلم منتشر کرد .به خاطر این فیلم الیو
اکشــن رومنس با نقش آفرینی اما واتسون ،تا به حال در کل
 ۹۸۷هزار مکالمه جدید در سراســر رسانه های اجتماعی به
وجود آمده است.
بیل کاندن این اقتبــاس را کارگردانی کــرد که در آن دن
استیونز نقش دیو را بازی می کند ،یوآن مک گرگور در قالب
لومیر ظاهر می شود و ایان مک الن نقش کاگزوورت را ایفا می
کند .اما تامپسون در نقش خانم پاتس ،استنلی توچی در نقش
کادنزا ،کوین کالین در نقش ماریس ،گوگو امباتا-راو در نقش
پلومت و آدری مک دونالد در نقش مادام دو گاردروب در این
فیلم حضور دارند.
فیلم «جنگ ســتارگان :آخرین جدای هــا» دیگر محصول
کمپنی دیزنی توانســت در هفته گذشــته  ۱۰۱هزار مکالمه
جدید به وجود بیاورد .رایان جانسون کارگردان این فیلم روز
پانزدهــم فوریه جزییاتی درباره این فیلم ارایه کرد و توضیح
داد که چطور داستان آن بعد از پایان فیلم «جنگ ستارگان:
نیرو بیدار می شود» از سر گرفته شده است و همچنین اعالم
کرد که در ماه آوریل یک مراسم ویژه برای جشن گرفتن این
فیلم برگزار خواهد شد .در همان روز ،جیمی وی آشکار کرد
که جای کنی بیکر را در نقش نمادین روبات  D2-R2گرفته
است.
«جنگ ســتارگان :آخریــن جدای ها» هشــتمین فیلم در
مجموعه اصلی است و روز پانزدهم دسمبر اکران می شود.
فیلم «لوگان» کمپنی فاکس توانســت هفته گذشته  ۶۸هزار
مکالمه جدید به وجود بیاورد که بخشی از آن به خاطر نمایش
این فیلم در فســتیوال فیلم برلین در روز هفدهم فوریه بود
که با نقدهای بســیار مثبت هم مواجه شد .فیلم «لوگان» که
در آن هیو جکمن نقش وولورین را بازی می کند ،روز ســوم
مارس اکران می شود.
فیلم «کونگ :جزیره جمجمه» محصول کمپنی یونیورســال
 ۲۴هزار مکالمه جدیــد به وجود آورد .این اســتودیو روز
چهاردهم فوریه کلیپی جدید از این فیلم منتشــر کرد و به
این ترتیب اشــاره ای هم به این کرد که در آینده فیلمی با
حضور کینگ کونگ و گودزیال مقابل هم ساخته خواهد شد.
این ریبوت کمپنی لجندری از فرنچایز «کینگ کونگ» ،از تام
هیدلستون ،ساموئل ال .جکسون و بری الرسون در نقش های
اصلی استفاده می کند و روز دهم مارس اکران می شود.
فیلم «پاور رنجرز» کمپنی الینزگیت هم  ۲۱هزار مکالمه جدید
در هفته گذشته به وجود آورد و مجموع خود را به  ۴۴۳هزار
رساند .این فیلم که بر پایه شخصیت ها و داستان «Mighty
 »Morphin Power Rangersساخته شده ،روز بیست و
چهارم ماه مارچ روی پرده می رود.

