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ســال  2015در حالی به پایان میرســد که چهرههای
شــاخص جامعه ادبی جهان ،از دو نویســنده سرشناس
برنده نوبل ادبیات گرفته تا «چخــوف ایرلند» و «ملکه
ادبیات پولیسی» برای همیشه قلمشان را زمین گذاشتند.
به ساعتهای پایانی سال  2015میالدی نزدیک میشویم
و در این گزارش طبق روال هر ســال ،از نویسندگانی یاد
میکنیم که جای خالیشان برای کتابدوستان پر نخواهد
شد.

خالق «اینجه ممد»

اولین نویســندهای که سال  2015از دوستداران ادبیات
گرفت« ،یاشار کمال» ترکیهای بود .او  28فبروری در سن
 91ســالگی با زندگی وداع کرد .این نویسنده سرشناس
ترک که آثار متنوعش به زبانهای مختلف ترجمه شده،
اولین نویسنده کشــورش بود که توانســت کاندیدای
دریافت جایزه نوبل ادبیات شود.
یاشار کمال که از سرشناسترین چهرههای ادبیات ترکیه
به حساب میآید ،در جهان با رمان معروف «اینجه ممد»
شناخته میشــود؛ اثری که تاکنون به  20زبان برگردانده
شده و بارها روی پرده سینما رفته است.

نویسنده «رگتایم»

«ای.ال .دکتروف» نویســنده برجســته آمریکایی که
رمانهای تاریخیاش شــهرت فراوانــی دارد ،در اولین
ماه سال جاری میالدی در ســن  84سالگی درگذشت.
اختالالت پس از ابتال به ســرطان ریــه علت مرگ این
داستاننویس مشهور آمریکایی که با کتاب «رگتایم» در
دنیا شناخته میشود ،اعالم شد.

ای .ال دکتروف

او ششــم جنوری  1931با نام کامل ادگار الرنس دکتروف
در نیویورک دیده به جهان گشــود .نــام دکتروف را به
خاطر «ادگار آلن پو» داستاننویس بزرگ آمریکایی ادگار
گذاشتند ،اما او خود همیشه پو را «بزرگترین نویسنده
بد آمریکا» خطاب میکرد .نویســنده «مارش» در طول
بیش از نیم قرن تجربه حرفــهای خود به عنوان یکی از

چهرههای مطرحی که از دنیا رفتند
مطرحترین شخصیتهای ادبی قرن
بیستم به حساب میآمد.

خالق «جهان صفحه»

«تــری پرچــت» نویســنده فقید
انگلیسی و خالق مجموعه رمانهای
«جهان صفحه» که از بیماری آلزایمر
زودرس رنج میبــرد ،در میانه ماه
مارچ در سن  66سالگی درگذشت.
کتابهای این نویسنده بیش از ۷۵
میلیون نســخه در سراســر جهان
فروش داشته اســت .پرچت پس از
انتشــار اولین رمان «جهان صفحه»
به یکی از محبوبترین نویسندگان
انگلســتان تبدیل شد .این رمان که
«رنگ جادو» نام داشــت ،در سال
 ۱۹۸۳به چاپ رسید .چهلمین رمان
از همین مجموعه هم سال گذشته با
عنوان «پرورش بخار» منتشر شد.

برنده نوبل ادبیات 2011

دنیای ادبیات «توماس ترانســترومر» شاعر سویدنی و
برنده جایزه نوبل ادبیات سال  ۲۰۱۱را نیز در سال جاری
میالدی از دســت داد .این نویسنده ،شــاعر و مترجم
سوئدی از مهمترین نویســندگان اسکاندیناوی پس از
جنگ جهانی دوم بود و شعرهایش به بیش از  ۶۰زبان دنیا
ترجمه شده است .ترانسترومر در سال  ۱۹۹۰دچار سکته
مغزی شد و تا حدود زیادی قدرت تکلم خود را از دست
داد ،اما همچنان به نوشتن ادامه میداد تا این که در سن
 ۸۳سالگی در استکهلم دیده از جهان فروبست.

فضانوردان« ،مريخي» و «بيگانه»
تماشا ميكنند

ناســا دو فلم كه داستانشــان در فضا رخ ميدهد را
براي ساكنان ايســتگاه فضايي بينالمللي فرستاد تا در
كريسمس تماشا كنند.

 220مايل آن طرفتــر و در حال چرخيدن به دور زمين،
ايســتگاه فضايي بينالمللي ( )ISSدر فضا شناور است
و شــش فضانورد از جمله تيم پيك اهل بريتانيا در آن
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به نگارش درآورد و در ماه آگوست برای همیشه خاموش
شد .دایر از مهمترین نویســندگان حوزه روانشناسی و
مثبتاندیشی به حساب میآید.
«قلمرو اشتباهات شما» مشهورترین کتاب اوست که در
سال  ۱۹۷۶به چاپ رســید .این اثر در حدود  ۳۰میلیون
رسید .گراس رمان کوتاه «موش و گربه» نسخه فروخت و جزو یکی از باالترین فروش کتابها در
را در سال  1961به چاپ رساند و در سال تاریخ شد
« 1963سالهای ســگی» را روانه بازار چخوف ایرلند
کتاب کرد .این آثار که هر ســه به ظهور «برایان فریل» نمایشــنامهنویس سرشناس ایرلندی بود
نازیسم پرداختهاند ،به عنوان «سهگانه که روز دوم اکتبر در ســن  86سالگی درگذشت و خبر
درگذشتش بسیاری از هالیوودیها را به واکنش واداشت.
دانتسیگ» معروفاند.
او کــه به «چخوف ایرلنــد» ملقب بــود ،در طول عمر
صدای آمریکای التین
«ادواردو گالهآنــو» نویســنده مطرح حرفهایاش سه جایزه «تونی» را کسب کرد.
آمریکای التین و از مهمترین نویسندگان «چخوف ایرلند» چهار دهه آثاری با مضمونی مالیخولیایی
کشور اوروگوئه که با کتاب «رگهای باز توام با مزاح را خلق کرد و جوایز معتبر بسیاری را به خود
آمریکای التین » شناخته میشد ،درست اختصاص داد .فریل را بزرگترین نمایشنامهنویس در قید
یک روز پس از درگذشت «گونتر گراس» حیات ایرلند میدانســتند .او زبانی با زیباییهای منثور
شاعر و نویســنده نامدار آلمانی برنده شعرگونه و پرقدرت را در آثارش به کار میگرفت.
ملکه ادبیات پولیسی
نوبل ،در سن  74سالگی درگذشت.
گالهآنو که یکی از رســاترین صداهای «فیلیــس دوروتی جیمز» معروف بــه «پی.دی .جیمز»
ضدکاپیتالیســتی آمریــکای التین به نویســنده معروف رمانهای پولیســی که آثار ادبیات
حســاب میآمد ،در اثر ابتال به بیماری جناییاش در سراسر دنیا میلیونها نسخه فروخته است،
ســرطان از دنیا رفــت« .رگهای باز در نوامبر ســال جاری میالدی در حالی که  94ســال از
آمریکای التین» که مهمترین کتاب اوســت ،سال  1971عمرش گذشــته بود ،فوت کرد .این نویسنده که در عمر
به چاپ رســید و در صدر فهرســت پرفروشترین آثار ادبیاش حدود  20رمان و شــخصیت پولیســی از جمله
آمریکا قــرار گرفت« .هوگو چاوز» رهبــر وقت ونزوئال «آدام دالگالیش» و «کارآگاه  -شــاعر اسکاتلندیارد» را
نسخهای از این کتاب را در سال  2009برای «باراک اوباما» خلق کرد ،در انگلیس به «ملکه ادبیات پولیسی» شهرت
داشت .این نویسنده همچنین جوایز ادبی متعددی را در
رییسجمهور آمریکا پست کرد.
کشورهای مختلف از آن خود کرد؛ در سال  ۱۹۸۳از سوی
استاد مثبتاندیشی جهان
یکی دیگر از نامهای به تاریخ پیوســته در ســال  2015ملکه بریتانیا تقدیر شد و در سال  ۱۹۹۱عنوان «بارون» به
میالدی «وین دایر» اســت .او ســخنران ،روانکاو و از او اعطا شد .کتابهای پی.دی .جیمز به زبانهای مختلف
مشهورترین نویســندگان کتابهای روانشناسی بود که ترجمه و براســاس آنها نیز مجموعههــای تلویزیونی
آثاری چون «قلمرو اشتباهات شما» و «آرامش درونی» را ساخته شده است.

آن «گونتر
شــاید بزرگترین جای خالی ســال  2015از ِ
گراس» نویســنده آلمانی مطرح برنده نوبل ادبیات باشد.
گراس سیزدهم اپریل در ســن  87سالگی در شفاخانه
ای در شــهر لوبک از دنیا رفت .او رماننویس ،شــاعر،
نمایشــنامهنویس ،تصویرگر ،مجسمهساز و نقاش آلمانی
و متولد  16اکتبر  1927در شــهر «دانتسیگ» بود که در
سال  1999به عنوان برند ه جایزه نوبل ادبیات معرفی شد.
این نویسنده سرشناس در ســال  1959با نگارش رمان
«طبل حلبی» که به  24زبان ترجمه شــده ،به شــهرت

جواب سودوکو شماره
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 بازی با کلمات

آیینه دار ـ اســتادیوم ـ باصره ـ پیاز ـ تراژدی ـ ثنویت ـ جواله ـ چراگاه
ـ حالج ـ خنیاگر ـ دولتیار ـ ذخیره ـ رمضان ـ زابل ـ ژرف ـ ســرامد ـ
شــکربار ـ نوازش ـ صبح ـ ضربان ـ طرح ـ ظنین ـ علت ـ غزال ـ فربه
ـ قصد ـ کنیز ـ گلشن ـ لوزی ـ ماهی ـ واکنش ـ هوشمند ـ یوم الدین.

2518
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عسل ـ سعادت ـ ترس ـ
اسد ـ سال ـ سرد ـ درس
ـ سر ـ سرا ـ ستار ـ رسا
ـ ســد ـ راس ـ راست ـ
درست ـ دست ـ دستار ـ
داس ـ رسالت ـ سدر.

2319

کریستوفر نوالن برای ساخت فیلم اکشن حماسی خود،
عالوه بر تام هاردی ،در حال مذاکره با کنت برانا و مارک
رایلنس نیز هست.
بعد از استیون اســپیلبرگ و اســتنلی کوبریک ،حاال
کریستوفر نوالن هم میخواهد یک فیلم حماسی جنگی
به نام «دانکِ رک» بسازد که داستانش درباره تخلیه شهر
دانکرک واقع در فرانســه در جنگ جهانی دوم اســت.
کمپانی برادران وارنر اعالم کرده که تام هاردی ،کنت برانا
و مارک رایلنس در حال مذاکره برای نقشآفرینی در این
فیلم اکشن تریلر هستند .این فیلم که گستره بزرگی دارد
در ترکیبی از فرمتهــای آیمکس  ۶۵میلیمتری و ۶۵
میلیمتری بزرگ فیلمبرداری خواهد شد تا نهایت کیفیت
تصویر به دست بیاید .مراحل فیلمبرداری از ماه می آغاز
خواهد شد و از بسیاری از لوکیشنهای واقعی رخدادهای
حقیقی که پسزمینه داستان را شکل میدهند ،استفاده
میشود .هنوز معلوم نیست رهبری مجموعه بازیگران را
چه کسی بر عهده خواهد داشت اما انتظار میرود هاردی،
برانا و رایلنس از بازیگران مهم فیلم باشند و نقش افسران
نظامی درجهباال را ایفا کنند.

کلمات زیر را در جدول پیدا کنید و دور آن خط بکشید

 جواب بازی با اعداد
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بزرگان بازیگری در فیلم جدید کریستوفر
نوالن حاضر میشوند

حضور دارند .همانطور كه احتماال آگاه هســتيد ،داريم
به كريسمس بسيار نزديك ميشــويم و با فرا رسيدن
اين فصل جشن و شــادي ،فكري هم به آنهايي بكنيد
كه بدون دوستانشان و خانوادههايشان در فضا شناور
هستند .خوشبختانه ،با اين حال بابانوئل هنوز به آنها
ســر زده و اين بار مجموعهاي از ديويديهاي ريدلي
اسكات را با خود آورده اســت .به مناسبت كريسمس،
ناســا يك كپي از جديدترين فلم اين كارگردان يعني
«مريخي» را براي آنها ميفرستد تا از آن لذت ببرند.
فلم «مريخي» داستان شخصيت مت ديمون يعني مارك
واتني و همكارانش را تعريف ميكند كه به اكتشاف در
مريخ ميروند اما توفاني از راه ميرســد و واتني روي
ســياره سرخ گير ميكند و ناسا هم حتي با وجود اينكه
او زنده است ،تصميم ميگيرد تيمي براي نجات دادنش
ارسال نكند .يعني ناسا ميخواهد به اين فضانوردان چه
چيزي بگويد؟
ديويد ويور معاون ارتباطات ناســا گفت« :سفر مارك
واتني به مريــخ در فلم ،مقلد چالشهاي انســاني و
تكنولوژيكي حقيقياي اســت كه بــراي رفتن به آنجا
وجود دارد و همچنين نشانگر نبوغي است كه براي زنده
ماندن روي سياره سرخ مورد نياز است» .در تمام پروسه
توليد فلم ،ناســا و ريدلي اســكات با هم كار كردند تا
مطمئن شوند فلم تا حد امكان موثق است .ويور در ادامه
گفت« :فضانوردان ميتوانند در وقتهاي اضافهشان در
ايستگاه فضايي بينالمللي اين فلم را تماشا كنند».

 بازی با اعداد

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
 25 کلمه :عالی
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خانم هویشام جوان میشود

شبکه بی بی سی سریال جدیدی با اقتباس آزاد از آثار چارلز
دیکنز را تولید کرده است؛ جالب آنکه در این مجموعه تاریخی
شاهد دوران جوانی کاراکتر خانم هویشام نیز خواهیم بود.
شبکه بی بی سی سریال جدیدی را بر اساس فضای قصههای
چارلز دیکنز نویسنده سرشناس انگلیسی تولید کرده است
که پخش آن از  26دسامبر (شــنبه گذشته) آغاز شده و 20
اپیزود دارد .این ســریال با ادای دین به چارلز دیکنز و برای
توصیف بهتر مضمون آن »Dickensian« ،نام گرفته اســت
و پخش آن تا ســال  2016ادامه خواهد یافت .فضای سریال
کام ً
ال الهام گرفته از فضای خیابانهای جنوب شــهر در دوره
ویکتوریایی است و کاراکترهاي اصلی آن خانم املیا هویشام
جوان ،جاکوب مارلی و ن ِد کوچیکه هستند .هر چند در فیلم
و سریالهایی که بر اســاس کتاب «آرزوهای بزرگ» دیکنز
ساخته شده ،همواره خانم هویشــام با وفاداری به اثر اصلی
در دوره پیری و انزوا به تصویر کشــیده شده است ،اما اینجا
شاهد دوران جوانی این کاراکتر معروف خواهیم بود .نقش او
را نیز تاپنس میدلتون بازیگر  38ساله انگلیسی ایفا میکند.
بازیگری که مینی ســریال «جنگ و صلح» با بازی او در سال
جدید میالدی به نمایش در خواهد آمد و امسال سریال «حس
هشتم» از او پخش شد .خالق این سریال تونی جردن ،خالق
مجموعه معروف بی بی سی با عنوان « »East Endersاست.
سوفی راندل که در این ســریال نقش نجیب زاده آفریقایی

میزان

حمل

اگر مي خواهيد در مورد كارهاي مالي و شــخصي تان ريسك كنيد
اكنون بهترين زمان است .زيرا امروز بسيار باهوش و خالق هستيد.
بنابراين به حرف هاي ديگران گوش نمي كنيد و كار خودتان را انجام
مي دهيد.

ثور

افراد نزدیک به شما خستگی ناپذیر هستند و ایده های زیادی دارند
 .ســوال این است که آیا شما آمادگی گوش کردن به آن ها را دارید
؟ اگر این طور است بنابراین آن ها به شما کمک می کنند تا تفاوت
بین موفقیت و شکســت را در یابید و تاثیر زیادی بر شــما خواهد
داشت.

جوزا

جاه طلبــي بعضي از اطرافيان برای در صــدی از متولدين اين ماه
دردسر و مشکل ايجاد نموده است و بهتر اينکه تا حد ممکن جلوی
اين گروه را بگيرند .هديه ايي را از اقوام نزديکتان دريافت خواهيد
کرد که بسيار خوشحالتان خواهد کرد.

سرطان

احســاس ميکنيد آنچنان که حقتان است در رشته تحصيلي و يا
شغلي و حتي روابط احساسي و پيشــرفت چشم گيری نميکنيد.
شايد احتياج داريد که رشته تحصيليتان را تغيير دهيد و شايد هم
احتياج داريد محل کارتان را عوض نمائيد.

اسد

شايد اکنون احساس نموده باشــيد که داريد به بن بست ميرسيد
و نميتوانيد روی هيچکس حساب نمایيد .بنابراين بهترين دوره را
داريد که تمام قيد و بندهــای بيهوده را از دور خود جدا نموده و با
تمرکز نمودن روی آنچه که واقع ًا ميتوانيد خوشحالتان سازد ،هدف و
روش جديد زندگي را پيش گيريد.

سنبله

خبر خوب این است که باالخره ،مسیر مستقیم را در پیش گرفته اید.
بنابراین حاال می توانید هر نوع مشکلی را که در روابط دوستانه و
مسائل کاری پیش آمده بود ،برطرف کنید.

مجبور خواهيد شد که با افراد مهمي به بحث بنشينيد تا در رشته
فعاليتتان موفقيتي را که شايســته تان است به دست بياوريد.
ممکن است اين موضوع آنچنان که بايد ساده نباشد .به هر صورت
اگر احتياج به کمک داريد نگران شکســتن غرورتان نباشيد زيرا
که هستند افرادی که با جان و دل حاضر به کمک با شما ميباشند.

عقرب

شــما میتوانید یک نفس راحت بکشــید و همــه چیز به وضع
عادی خود بر می گردد .اگر به دنبال فرصت مناســب می گردید
تا موضوعی را با شــخصی در میان بگذارید ،اکنون دست به کار
شوید .امروز هم چنین روز خوبی برای خرید است.خصوص ًا اگر به
دنبال وسیله ای برقی می گردید.

قوس

بي جهت خودتان را افسرده ميکنيد ،حادثه ای پيش آمده و شما
هم مطلق ًا تقصيری نداريد .بگذاريد قضاوت کنند و به نتيجه گيری
برسند ،روز دلنشيني در انتظارتان است.

جدی

توقع عزيزان و دوستان و آشــنايان از متولدين اين ماه هميشه
زياد اســت ،البته چنين روحيــه ای تنها به دليــل امکانات و
فداکاريهای متولدين اين ماه بوجود آمده اســت ،بسياری از پدر
و مادرها که فرزندی متولد اين ماه دارند خوشــبخت هستند و
درضمن فرزنداني هم که پداراني متولــد اين ماه دارند در صف
خوشبخت ها قرار دارند.

دلو

فعاليتهاي زيادی در اطراف شما انجام خواهد شد .شما فرصتهای
فروان رومانتيک خواهيد داشت و قادر خواهيد بود با ديدگاه پيشرو
خود ،دوستان خود را خوشنود سازيد.

حوت

فشــار زيادی به خود نياوريد شما در اين روز احساس ويژهای از
دوســتان و خانواده خود انتظار داريد .چند قدم عقب بگذاريد و
درباره ناز پروردگي خود کمي بينديشــيد .اگر چنين نکنيد يک
شکست در انتظار شماســت و آن نتيجه خطا و اشتباه خودتان
است.
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اسب را در خانه  C 2حرکت دهید.
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را بازی میکند ،درباره آن گفته اســت« :ساخت این سریال
یک ایده درخشــان و بکر است .قصهای که وقتی آن را برای
مردم تعریف میکنید ،شــگفت زده با خود خواهند گفت اوه
چطور قب ً
ال این قضیه به ذهن کســی خطــور نکرده بود؟! در
واقع وقتی شما داستان آرزوهای بزرگ دیکنز را میخوانید،
دوست دارید از گذشته شخصیت خانم هویشام بیشتر بدانید
و اینکه او وقتی جوان بوده چه وقایعی را پشت سر گذاشته و
با چه اتفاقاتی مواجه شده است .این چیزها خیلی لذتبخش
و کنجکاوی برانگیز هستند .این سریال واقع ًا یک فن فیکشن
جذاب و واقعی است»( .توضیح آنکه فن فیکشن را اصطالحی
با ریشهای جاپانی یا فرانســوی میدانند و برداشتی است از
یک داستان مهم و شناخته شده در فضایی تازه و با ایدههایی
جدید که لزوم ًا در داستان اصلی دیده نمیشود).
تاپنس میدلتون در این باره گفت« :دیکنز قلم بســیار خوبی
دارد و کاراکترهای زن در قصههای او نیز بسیار زیبا شخصیت
پردازی و توصیف شدهاند .کاراکتر خانم هویشام نیز در کتاب
او به گونهای اســت که من همیشــه با آن مأنوس و همچون
یک فرد بزرگ بــرای او احترام قائل بودهام .بنابراین بازی در
نقش او نیز بسیار برای من هیجان انگیز بود» .در این سریال
کاراکتر فاگین را نیز با بازی آنتون لســر و نانسی وردست او
در گروه دله دزدهای شــهر لندن با نقش آفرینی بتانی موئیر
را شــاهد خواهیم بود؛ کاراکترهایی که از «اولیور توئیست»،
دیگر اثر درخشان دیکنز وارد این سریال شدهاند .بی بی سی
این سریال را ساعت هفت شب روی آنتن خود میبرد.

