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 ۲۰جمله نغز از «وودی آلن»

«وودی آلن» از ســینماگران عجیبی اســت که به قول
خودش فیلمهایش روی پرده ضــرر میدهند ،اما هنوز
خیلیها او را یکی از برجستهترین فیلمسازان حال حاضر
میدانند.
«دیلی تلگراف» در گزارشــی جمالتی خواندنی را از این
هنرمند  ۸۱ســاله آمریکایی که بــه طعم خندهای تلخ
درآمیخته ،در گزارشی آورده است.
 ۲۰نقل قول طالیی از کارگردان «آنی هال» و «نیمه شب
در پاریس» را میخوانید:
 ۸۰فیصد موفقیت ،پُز دادن است.
قدم نتوانستم عضو تیم شطرنج شوم.
به خاطر ّ
هنر از زندگی تقلید میکند؟ یا زندگی از تلویزیون؟
تنها حسرت زندگی من این است که کس دیگری نبودم.
عصر عالییی داشتم؛ شبیه محاکمات نورنبرگ بود.
تنها چیزی که بین من و بزرگی قــرار گرفته ،خود من
هستم.
اگر فیلمهایم به یک نفر هم احســاس بدبختی بدهند،
حس میکنم کارم را انجام دادهام.
از واقعیــت متنفرم اما هنوز هم ایــن بهترین جا برای
خوردن یک استیک خوب است.
وقتی من را دزدیدند ،پدر و مادرم سریع وارد عمل شدند.
آنها اتاقم را اجاره دادند.
من نمیخواهم از طریق کارهایم به جاودانگی برســم،
میخواهم با نمردن جادوانه شوم.
خیلی به ساعت طالی جیبیام افتخار میکنم .پدربزرگم
در بستر مرگ آن را به من فروخت.
خیلی نمیتوانم به موسیقی «واگنر» گوش دهم؛ این حس
را به من میدهد که باید لهستان را فتح کنم.
فقط اگر خدا یک نشانه روشن به من نشان میداد! مثل
گذاشتن یک پسانداز هنگفت به نام من در بانک سوئیس.
چیزهای بدتر از مرگ هم در زندگی وجود دارند؛ تا حاال
یک بعد از ظهر را با یک فروشنده بیمه گذراندهای؟
وقتی میتوانی برای  ۱۰۰شــدن زندگی کنی که از تمام
چیزهایی که باعث میشود تو بخواهی  ۱۰۰باشی ،دست
بکشی.
من بــه خاطر تقلب در امتحان متافیزیک از دانشــگاه
نیویورک اخراج شــدم .به درون روح پسری که کنارم
نشسته بود ،نگاه کردم.
چه میشــود اگر همه چیز یک توهم باشد و هیچ چیز
وجود نداشته باشد؟ در این صورت ،مسلما من برای فرشم
زیادی پول دادهام.
چه میشــود اگر هیچ چیز وجود نداشته باشد و ما همه
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در خواب یک نفر باشیم؟ یا از آن بدتر؛ چه میشود اگر
فقط آن مرد چاقی که در ردیف سوم است واقعیت داشته
باشد؟
دو باور موهوم که درمورد من وجود دارد ،یکی این است
که چون این عینک را به چشم میزنم ،روشنفکر هستم
و چون فیلمهایم ضرر میکند ،هنرمند هســتم .این دو
افسانه سالهاست که رایج هستند.
یک جوک قدیمی هســت که میگوید دو زن مسن در
اقامتگاه کوهستانی « َکتسکیل» هستند که یکی از آنها
میگوید« :غذای اینجا خیلی افتضاحه» .آن یکی جواب
میدهد« :آره ،درسته ،خیلی هم کمه ».خب ،اساسا این
حسی است که من نسبت به زندگی دارم.
«وودی آلن» کمدیــن ،بازیگر ،کارگردان ،نویســنده،
موسیقیدان و نمایشنامهنویس آمریکایی است .او فعالیت
حرفهای خود را به یک نویسنده کتابهای طنز و سپس
در نقش کمدین روی صحنه شــروع و سپس در دهه ۶۰
میالدی ،فعالیت فیلمسازی خود را آغاز کرد.
«وودی آلن» طی ســه دهه فیلمسازی ،بیش از  ۴۵فیلم
ساخته که با آنها افتخارات و جوایز سینمایی متعددی
کسب کرده است که از مهمترین آنها میتوان به چهار
جایزه اسکار و دو جایزه «گلدن گلوب» اشاره کرد.
دو جایز ه بهترین کارگردانی و شش جایز ه بهترین فیلمنامه
از جوایز «بفتا»ی انگلیس ،خرس نقرهای جشنوار ه برلین
در سال  ،۱۹۷۵جایز ه «فیپرشی» جشنوار ه کن در سال
 ۱۹۸۵برای «رز بنفش قاهــره» ،دو جایز ه بهترین فیلم
خارجی از جوایز سزار فرانسه برای «منهتن» و «رز بنفش
قاهره» ،جایزه بهتریــن فیلم اروپایی از جوایز «گویا»ی
اسپانیا در ســال  ۲۰۰۶برای «امتیاز نهایی» ،شیر طالی
افتخاری جشــنوار ه ونیز در سال  ،۱۹۹۵جایز ه یک عمر
دستاورد ســینمایی از جشــنوار ه «سنسباستین» در
سال  ۲۰۰۴از دیگر افتخارات ســینمایی این کارگردان
بزرگ محســوب میشــوند .وی  ۲۴بار نامزد اسکار و
چهار بار برنده آن شــده که این جوایز شامل یک اسکار
بهترین کارگردانی و ســه جایزه اسکار بهترین فیلمنامه
غیراقتباسی میشود.
»آنیهال»« ،صحنههــای داخلی»« ،منهتن»« ،خاطرات
اکلیلی»« ،امتیاز نهایی»« ،آلیس»« ،ویکی کریســتینا
بارســلونا»« ،گلولههای بر فراز بــرادوی» «،آفرودیت
قدرتمند»« ،شالودهشــکن»« ،نیمه شــب در پاریس»،
«تقدیم به رم با عشــق»« ،یاســمن غمگین»« ،کافه
سوســایتی» و «مرد بیمنطق» از جمله ساختههای این
کارگردان صاحبنام سینمای جهان است.
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نسخه شــناس شهیر پاکســتانی گفت :کهنترین نسخه
دیوان محتشم در کتابخانه ملی کراچی پاکستان است.
عارف نوشــاهی در نشســت تخصصی «کتاب شناسی
و نسخه شناسی آثار محتشــم»در نخستین کنگره بین
المللی محتشم کاشــانی ،اظهار کرد :بررسی کوتاه نسخه
شناســی از آثار منظوم کمال الدین محتشم کاشانی در
کتابخانههای شبه قاره هند شــامل کشورهای پاکستان،
هندوســتان و بنگالدش و چاپ آثارش در این سرزمینها
انجام شده است.
وی افزود :در عصر قبل از صنعت چاپ ،کاتبان و نســخه
نویسان از آثار محتشم رونویسی میکردند ،در عصر چاپ
نیز در شــبه قاره هند آثار محتشم به زیور طبع آراسته و
در دسترس خاص و عام قرار گرفت.
وی ادامه داد :برای بررســی گســترده نسخه ها و چاپ
آثار محتشم در شــبه قاره هند ،اولین شرط در دسترس
بودن اطالعات تمام نســخههای خطی کتابخانههای شبه
قاره است ،که در این راســتا برای نسخههای موجود در
پاکستان دو فهرست جامع وجود دارد اما برای نسخههای
هندوستان که تعدادشان بیشتر از پاکستان است متاسفانه
چنین فهرستی موجود نیست.
این نســخه شــناس پاکســتانی تاکید کرد :از آنجا که
مســلمانان شبه قاره هند محب اهل بیت (ع) و امامان اند
آثار منظوم محتشم که بیشتر مدایح اهل بیت (ع) ٬امامان
و سوگواری شهدای کربالست ،در این سرزمین بسیار رواج
یافته است.
نوشاهی اظهارکرد :در مورد چاپ آثار محتشم در شبه قاره
نیز منبعی جز کتاب شناسی آثار فارسی چاپ شده در این
شــبه قاره وجود ندارد که کامل و جامع نیست ،به اعتبار
برخی اسناد ۱۴ ،نســخه کلیات محتشم در کتابخانه های
دولتی و برخی دیگر در مجموعه های شــخصی پاکستان
نگهداری می شود.
وی افزود :کهن ترین نســخه دیوان محتشم را در موزه
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دوســتان «گابو» مصاحبه شــده است تا
به ابعاد ناشــناخته و لحظههای استثنایی
زندگی این چهره سرشناس ادبی پرداخته
شود.
«گابریل گارســیا مارکــز» از بزرگترین
چهرههــای ادبیــات اســپانیولیزبان و
آمریکای التین بود که در ســال  ۱۹۸۲به
جایز ه نوبل ادبیات دســت یافت« .گابو» به
عنوان پیشتاز ســبک «رئالیسم جادویی»

 بازی با کلمات
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آه ـ اتومبیل ـ بابا ـ پاسبز ـ تاریک ـ ثامن ـ جاهلیت ـ چرخاب ـ حالت
ـ خاصره ـ دالل ـ ذرات ـ روغن ـ زینه ـ ژوژه ـ ســهل ـ شورش ـ صیاد
ـ ضیافــت ـ طنین ـ ظفر ـ عمید ـ غوزه ـ فوالدین ـ قوروت ـ کوال ـ گل
اندام ـ لوبیا ـ مینا ـ نورافکن ـ ویران ـ هیچگاه ـ یخدان.

جواب سودوکو شماره

 جواب بازی با اعداد

فایده ـ مفید ـ هدف ـ فدا
ـ فــردا ـ فرید ـ فرهاد ـ
هادی ـ دم ـ مادر ـ دام ـ
دایم ـ دیار ـ رده ـ دره ـ
ماده ـ مهدی ـ مهد ـ ده.
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فرر» و دو تهیهکننده مســتقل دیگر جلو
میبرد.
مســتند ســریالی «گابو» به داستانهای
تخیلــی و حکایتهای چاپنشــدهای که
در کودکی روی ذهن این نویســنده تاثیر
گذاشتند ،به باورها و خرافههایی که ذهن
«مارکــز» را بارور کردنــد و به تاثیری که
مادربزرگش بر او گذاشت ،میپردازد.
پیشتر نیز اعالم شــده بود یک ســریال
تلویزیونی با تمرکز بــر زوایای جدیدی از
زندگی و شخصیت «گابریل گارسیا مارکز»
از ماه نوامبر  ۲۰۱۶بــه روی آنتن میرود.
سریال یادشــده به کارگردانی «میزاندرو
دوکو» ساخته شده و «یک دنیا» نام گرفته
است .این مســتند تلویزیونی در شهرهای
پاریس ،بارســلونا ،مکزیک ،هاوانا ،بوگوتا
و ...فیلمبرداری شــده است .برای ساخت
این ســریال تلویزیونی با تعداد زیادی از

کلمات زیر را در جدول پیدا کنید و دور آن خط بکشید
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ملی پاکســتان ،کراچی دیده و فهرست نویسی کرده ام،
این نسخه در سال  ۹۹۴هجری قمری کتابت شده و شامل
دو دیوان محتشم یکی در آغاز افتادگی و دیگری در ایام
شبابیه است.
نوشاهی تاکیدکرد :اگر بپذیریم که محتشم در سال ۹۹۶
هجری قمری درگذشته اســت این نسخه در حین حیات
محتشم کتابت شده؛ بقیه نسخه های پاکستان نیز متاخر
یا بدون تاریخ است.
وی گفت :نســخه ای از کلیات محتشم شــامل شیبیه،
شبابیه ،صباییه ،جاللیه ،نقل عشاق ،ضروریات و معمیات
کتابت شده در ســال  ۱۲۱۱هجری قمری نیز در کتابخانه
ملی پاکســتان وجود دارد .وی با اشاره به اینکه از  ۱۲بند
محتشم نیز در پاکستان  ۷نسخه گزارش شده که همگی
نسخه های متاخر است ،افزود :چاپ اشعار و آثار محتشم
نیز در شبه قاره هند به دو گونه مستقل و دیگری گزیده و
همراه آثار دیگران بوده است.
نوشاهی افزود :دیوان محتشم در شبه قاره فقط یکبار به
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اينروزها ريســک برای متولدين اين ماه با نتايج خوب همراه است،
البته اين ريســک در زمينه های خريد و فــروش و اقداماتي برای
تغيير و تحول در کسب و کار با پيش بيني های منطقي حتم ًا توأم با
موفقيت خواهد بود.

جوزا

شما ذات ًا بدبین نیســتید ولی امروز ستاره ها شما را وادار می کنند
که تمام امور مالی را با احتیاط انجام دهید .یک نفر ممکن است یک
تعهد مالی بدهد که بعدا ً قادر به انجامش نباشد .اگر با دیده اعتماد با
آنها رفتار کنید میتوانید خیلی به ضررتان تمام شود.

سرطان

علیرغم همه نگرانی که درباره آینده تان دارید ،امروز روز بسیار
خوشی خواهد بود .هرچه به دنیا عرضه کنید ده برابرش به شما بر
می گردد ،بنابراین هر چه مهربان تر و با درک بیشتر در ارتباط با
دیگران باشید ،بیشتر دیگران با شما مهربان تر خواهند بود .این
یک فرمول بسیار ساده اســت که در زندگی شخصی و حرفه ای
شما به دردتان خواهد خورد.

عقرب

شرکت در يک ميهماني سبب ميشود بسياری از متولدين اين ماه
چهره واقعي گروهي از اطرافيان خود را بشناسند و به اصطالح با
چنين شناسایي برای آينده خود تصميم منطقي بگيرند.

قوس

ســتارگان ســرگرمي و تفريح خاصي را برايتان فراهم مي كنند
و ميتوانيد امروز عصر با دوســتانتان به خارج از شهر برويد و
روحيه تان را عوض كنيد .و شــايد بخواهيد كمي آزادانه تر رفتار
كنيد و هيچ كس به شما نمي گويد كه اين كار را نكنيد.

جدی

احساس تنهايي ميکنيد و ديگران هم به اين مطلب ،توجهي ندارند،
حق با شماســت ولي خوشــبختانه چند مالقات دلپذير ،اوضاع را
دگرگون خواهد کرد .امروز خبر بسيار خوبي خواهيد شنيد.

امروز هوشیار باشید .ممکن اســت رئیستان بخواهد مسؤولیت
سنگین تری را به دوش شــما واگذار کند در پاسخ وی مؤدبانه
بگویید «لطف ًا» زمان بیشــتری برای انجام این کار به من بدهید.
مراقب شریکتان و همراهان و قرار دادها باشید.

شما معموالً فرد راز نگه داری هستید ،اما حاال در شرایط اضطراری
و خاصی قرار گرفتهاید كه میتواند منشــأ مشــكالت شود .شما
میخواهیــد چیزهایی كه میدانید را به یك نفــر بگویید ،چرا كه
اعتقاد دارید این حرفها به او كمك میكند.

در در زمانی که نمیخواهید ،کارهای زیادی به شما واگذار میشود .اما
در عین حال در خانه به شــما کمک میشود پس ناامید نباشید .در
روزهای آتی برای شما ایدههای شادمانه و چشمگیر باعث شادی شما
خواهد شد.

نیازی نیست برای همه کس ،همه کاری را شما باید انجام دهید .این
احساس مسؤولیت پذیری شما قابل احترام است اما باعث میشود
که شما را از اصل زندگی دور سازد .از خودتان مراقبت کنید وکمی
بیشتر به فکر خود باشــید .و فراموش نکنید که شما هم در زندگی
نیازهایی دارید که باید به آنها توجه شود.

از تعارض و بگو مگو با ديگران خســته شده و مايل به ادامه آن
نيستيد .شما به شرايط مسالمت آميز و محيط آرامي نياز داريد تا
آرامش فکري خود را به دست آورده و تجديد قوا کنيد .از اينکه
مي بينيد روزگار بر وفق مرادتان نيست دچار نااميدي و تشويش
خاطر نشويد .فراموش نکنيد که اعتماد به نفس يکي از شرط هاي
موفقيت است.

اسد

سنبله

دلو

حوت

شهرت داشت.
«صد سال تنهایی» که نمون ه بارز رئالیسم
جادویی اســت ،معروفترین اثر «مارکز»
محســوب میشــود« .پاییز پدرساالر»،
«عشق ســالهای وبا»« ،خاطره دلبرکان
غمگین من» و «گزارش یک مرگ» از دیگر
کتابهای معروف این نویســنده برجسته
هســتند که آثارش تا کنون به بسیاری از
زبانها ترجمه شدهاند.

خواندن کتاب برای
کاهش دردهای مزمن

گ ک

میزان

با موجی از توقعات از جانب دیگران مواجه خواهید شد ولی سخت
نگیرید .سعی کنید که آنچه که هستید باشید و نه آنچه که دیگران
متوقع اند .پول و مشاجره ،شراکت ونامه در طالع شما دیده میشود.

چاپ رســیده که این دیوان با دیباچه ای به نام جاللیه در
تاریخ رجب و شعبان  ۱۳۰۴مطابق  ۱۸۸۷میالدی به اهتمام
حیدر علی شیرازی در  ۲۲۴صفحه شامل جاللیه  ،دیوان
قصاید ۱۲ ،بند ،رباعیات،مدایح و غزلیات چاپ شــده اما
 ۱۲بند محتشــم چندبار در مجموعههای مختلف به چاپ
رسیده و هفت بند محتشم نیز جزو کتب درسی فارسی در
شبه قاره بوده است.
این نسخه شناس پاکستانی گفت :مهمترین گنجینه آثار
خطی محتشم در پاکستان در کتابخانه «گنج بخش» مرکز
تحقیقات فارسی ایران و پاکســتان اسالم آباد نگهداری
میشود.
نوشاهی خاطرنشان کرد :نسخه های خطی در هندوستان
نیز در کتابخانه موالنا آزاد دانشــگاه اسالمی «علیگر»،
کتابخانه عمومی هــر دیال دهلی ،کتابخانه جامعه همدرد
تعلق آباد دهلی نو ،نــدوه العلما لکهنو ،کتابخانه رضا رام
پور ،کتابخانه خدابخش پتنا ،نسخه های خطی در بنگالدش
در کتابخانه دانشگاه داکا موجود است.

ساخت سریال مستند بر اساس زندگی «مارکز»

زندگی «گابریل گارســیا مارکز» نویسنده
فقید برنــده نوبل ادبیات بار دیگر در قالب
سریالی مستند روایت میشود.
«ایکوییلیبریون فورماتیو» نوشت :زندگی
نویســنده مطرح کلمبیایی که رمان «صد
ســال تنهایی» را نوشت ،ســه سال پس
از درگذشــتش بار دیگر راهی تلویزیون
میشود.
این ســریال مستند که قرار است از طریق
شبکههای اینترنتی همچون «نتفلیکس»
و «یوتیوب» پخش شود ،براساس تحقیقات
و همکاری چندین راوی و تهیهکننده فعال
کلمبیایی ساخته میشود .ایده ساخت این
مستند تلویزیونی از سال  ۲۰۱۵مطرح شده
بود.
«ســرجیو کابررا» فیلمســاز سرشناس
کلمبیایی کارگردانی ایــن مجموعه را بر
عهــده دارد و این پروژه را با «هیوگو لئون

 بازی با اعداد

حروف زیــر را ترکیب
نمــوده و کلماتــی را
بســازید کــه در آنها
الزام ًا حرف وسط جدول
وجود داشته باشد.
 6 کلمه :خوب
 12 کلمه :متوسط
 19 کلمه :عالی

جواب هدف

نگهداری از کهنترین نسخه دیوان محتشم
در کتابخانه ملی پاکستان
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نوبت مهره های سفید است ،شما باید با
دو حرکت مهره سیاه را مات کنید.

محققان برای کاهش دردهای مزمن ،خواندن کتاب را توصیه
میکنند.
به نقل از زینیوز ،کتاب خواندن این روزها دیگر رونقی ندارد
و کمتر کســی را میتوان یافت که کتاب مطالعه کند و بیشتر
افراد خود را سرگرم دنیای مجازی کردهاند.
اما محققان راه حل ســاده و ارزانی برای افرادی که مبتال به
دردهای مزمن هستند پیشنهاد میدهند.
خواندن یک کتاب خوب
خواندن یک کتاب خوب روشی برای کاهش درد است .کتاب
خواندن نه تنها میتواند ســرگرم کننده باشد ،بلکه ممکن
اســت برای افراد مبتال به دردهای مزمن هم مفید واقع شود
و درد آنها را کاهش دهد.
درد مزمن ،یک تجربه حسی و روانی ناخوشایند است.
نتایج این مطالعات نشان داد ،خواندن یک درمان مفید برای
درمان شناختی رفتاری( )CBTاست.
جوزی بیلینگتون از دانشــگاه لیورپــول در بریتانیا اظهار
کرد :خواندن برای بیمــاران مبتال به دردهای مزمن منجر به
فراموشی درد در آنها خواهد شد.
این بررسی در مجله  BMJمنتشر شده است.

کارتون«فوتبالیستها»
از تئاتر سر درآورد
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اسب را در خانه  G 4حرکت دهید.

C

B

A

انیمیشن سریالی «فوتبالیســتها» که الهامبخش بازیکنان
بزرگــی همچون «لیونل مســی» و «زینالدین زیدان» بوده
است ،تبدیل به یک اثر نمایشی میشود.
«کرانچــی رول» نوشــت :اولین اقتباس نمایشــی کارتون
«فوتبالیســتها» که با نام اصلی «کاپیتان سوباسا» ساخته
شده بود ،به زودی به روی صحنه میرود.
این سریال تلویزیونی بین سالهای  ۱۹۸۱و  ۱۹۸۸از تلویزیون
پخش میشد و بســیاری از کودکان با آن خاطره دارند .این
سریال الهامبخش فوتبالیستهای بزرگی همچون «زینالدین
زیدان»« ،نیمار»« ،تیری آنری» و «لیونل مسی» بوده است.
طی دو دهه گذشــته ،چندیــن مجموعه دیگــر در ادامه
فوتبالیستها ساخته شد« .کاپیتان سوباسا :خورشید در حال
طلوع» یکی از این دنبالههاست که از سال  ۲۰۱۴به روی آنتن
رفت.
«کنیچی ابینا» هنرمند مشــهور هنرهای اجرایی اســت که
کارگردانی فوتبالیستهای نمایشی را بر عهده گرفته و در کار
نویسندگی فیلمنامه با «سویوشی کاسدا» همکاری میکند.
در این اثر نمایشــی از حرکات هنرهای رزمی ،تکنیکهای
بصری و فناوری دیجیتال استفاده میشود.

