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نظر «پاموک»
درباره نوبل «باب دیلن»

«اورهان پامــوک» در مصاحبه اخیــر خود گفت که
از اعطای نوبــل ادبیات به «باب دیلــن» خواننده و
ترانهسرای آمریکایی ،دلسرد شده است.
«تی  »۲۴نوشت« :اورهان پاموک» نویسنده ترکیهای
که در سال  ۲۰۰۶جایزه نوبل ادبیات را کسب کرد ،در
گفتوگو با رسانههای روسی گفت :جدا ً از اینکه جایزه
نوبــل ادبیات  ۲۰۱۶را به «باب دیلن» دادند ،دلســرد
شدم.
این رماننویس سرشناش ترک در ادامه افزود :به نظر
من این جایزه باید به افراد مشهوری که جایگاه مهمی
در ادبیات جهان دارند ،اعطا شــود .من بیشتر این را
میپسندم .نویسندگان آمریکایی بزرگ زیادی هستند
که شایستگی دریافت این جایزه را دارند.
نویســنده «نام من سرخ» همچنین گفت« :دیلن» فرد
مشهوری است و بیشــتر به خاطر ترانههایش شناخته
میشــود ،اما به خاطر توانمندیهای ادبیاش شهرت
ندارد .من فکر میکنم خیلی از نویسندهها در روزی که
برنده نوبل ادبیات  ۲۰۱۶اعالم شد ،سرخورده شدند...
من به این تصمیم انتقاد دارم.
«پاموک» عالوه بر این ،در مصاحبه خود درباره دریافت
جایزه نوبل ادبیات ســال  ۲۰۰۶گفــت :دریافت نوبل
زندگی من را تغییر داد .بله ،این جایزه من را خوشحال
کرد و من از هیات داوران سپاســگزارم .این جایزه به

رکوردشکنی «هری پاتر» در عرصه تئاتر

انسانها انگیزه میدهد و باید ادامه داشته باشد.
«اورهــان پاموک» به عنــوان یکــی از مطرحترین
رماننویســان ترکیه ،خالق آثاری چون «زندگی نو»،
«موزه معصومیت»« ،برف»« ،کتاب ســیاه»« ،نام من
سرخ» و اثر زندگینامهای «استانبول» است« .پاموک»
اولین رمانش «جودت بیک و پسرانش» را در سال ۱۹۸۲
به چاپ رســاند و یک سال پس از آن «خانه خاموش»
را منتشر کرد .او نوبل ادبیات را در سال  ۲۰۰۶به خود
اختصاص داد« .پاموک» در سال  ۲۰۰۳جایزه «ایمپک
دوبلین» را برای «نام من سرخ» دریافت کرد .آثار این
نویســنده تاکنون بیش از  ۱۱میلیون جلد در سرتاسر
جهان فروش داشته است.
«باب دیلن»  ۷۵ساله از نگاه بسیاری ،تاثیرگذارترین
چهره در تاریخ موسیقی آمریکاست .برخی از ترانههای
او توســط خوانندگان مشهور دوبارهخوانی شده که از
جمله آنها میتوان به «از فراز برج دیدبانی» که توسط
«جیمی هندریکس» اجرا شده است ،اشاره کرد .او در
پدیدار شدن ســبکی در موسیقی به نام «راک بومی»
در اواسط دهه  ۶۰بسیار تاثیرگذار بود و به «شکسپیر»
همنسالن خود شهرت یافت« .دیلن» در پنج دهه اخیر
در موسیقی آمریکا یک پدیده بوده است .این هنرمند
جایزه نوبل ادبیات  ۲۰۱۶را از آن خود کرد و اعطای این
جایزه به او ،حواشی بسیاری بهدنبال داشت.

همکاری «اسپیلبرگ» و بازیگران
اسکاری در یک فیلم جدید

«اســتیون اســپیلبرگ» فیلمی جدید بــا بازی «تام
هنکس» و «مریل اســتریپ» درباره اســناد پنتاگون
میسازد.
به نقــل از گارین ،در این فیلم که «پُســت» نام دارد؛
«استیون اســپیلبرگ» فیلمی درباره روزنامهنگارانی
میسازد که در ســال  1971میالدی دولت وقت آمریکا
را به دلیل افشای اسناد محرمانه مربوط به پنتاگون به
چالش کشیدند.
داستان فیلم درباره «بن بردلی» دبیر نشریه واشنگتن
پُست و یک ناشر به نام «کترین گراهام» است که دولت
آمریکا را به ســبب حق گــزارش دادن مجموعهای از
اسناد بحث برانگیز در سال  1971به چالش کشیدند.
«تام هنکس» قرار است در نقش «بن بردلی» و «مریل
استریپ» در نقش «کترین گراهام» بازی کند.
این اسنادطبقه بندی شده و ســری درباره مطالعهای
جدید و اطالعاتی بســیار حیاتی درباره جنگ ویتنام
بود« .بردلی» و «گراتهام» درگیر مبارزه حقوقی در این
پرونده شــدند ،در حالی که «دنیل السبرگ» تحلیلگر
نظامی و افشاکننده اصلی این اسناد دستگیر و متهم به
توطئه و جاسوسی شد.
«تام هنکس» امســال برای بازی در فیلم «سالی» به
کارگردانی «کلینت ایســتوود» نتوانست نامزد اسکار
شــود اما نقشآفرینی او نقدهای بسیار مثبتی دریافت
کرد.
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وی پیش از این در فیلمهای «نجات سرباز رایان»« ،اگه
میتونی منو بگیر»« ،ترمینال» و «پل جاســوسها» با
«اسپیبرگ» همکاری داشته است.
«مریل استریپ» بازیگر مطرح برنده سه جایزه اسکار
نیز امسال برای بیستمین بار نامزد اسکار بازیگری برای
فیلم «فلورنس فاســتر جنکینز» شد و در حال حاضر
مشغول بازی در فیلم «بازگشت مری پاپینز» است.
«اسپیلبرگ» که سال گذشــته فیلم نه چندان موفق
«غول بزرگ مهربان» ( )BFGرا ساخت ،چندین پروژه
ســنینمایی روی میز دارد و هماکنون در مراحل نهایی
تولید فیلم علمی تخیلی «شماره یک آماده» و همچنین
مرحله پیشتولید فیلم «ربودن ادگاردو مورتارا» است.
این کارگردان سرشــناس سینمای جهان که آخرینبار
با فیلم «لینکلن» با بازی «دنیل دی لوئیس» در ســال
 2012توانست نامزد جایزه اسکار شود ،پیش از این در
سال  1993با فیلم «فهرست شیندلر» و در سال 1998
با فیلم «نجات ســرباز رایان» دو جایزه اسکار بهترین
فیلم و یک اسکار کارگردانی را از آن خود کرده است.
این فیلمساز ثروتمند در سال  1993جایزه شیر طالی
افتخاری جشنواره ونیز ،در ســال  1995جایزه سزار
افتخاری فرانسه ،در سال  1987جایزه اسکار افتخاری
و در ســال  2004جایزه «آکیرا کوروساوا» جشنواره
توکیو را گرفت و در سال 2003نام وی در تاالر مشاهیر
هالیوود ثبت شد.
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ربع قرن پس از اجرای نسخه نمایشی «بانوی
زیبای من» در برادوی این نمایش دوباره روی
صحنه میرود.
پس از غیبتی  ۲۵ساله یکی از محبوبترین
فیلمهــای موزیکال بار دیگــر در برادوی
روی صحنه میرود .فیلم کالســیک ۱۹۵۶
«بانوی زیبای من» این بار در آپریل  ۲۰۱۸به
کارگردانی بارتلت شر برنده جایزه تونی روی
صحنه اجرا میشود.
این نمایش آخرین بــار یک ربع قرن پیش
اجرای تئاتری داشــت و هنوز عاشقان این
فیلم محبوب کالسیک دوست دارند تا آن را
بار دیگر به صورت زنده تماشا کنند.
هنوز اسامی بازیگران این نمایش اعالم نشده
است ،اما گروه تولید آن ساخت مجموعهای
از موزیکالهــای مهم ســالهای اخیر را
برعهده داشتهاند که «پاسیفیک جنوبی» و
«شــاه و من» از جمله آنها بودهاند .هر دوی
این نمایشها جوایز تونی را دریافت کردند.
«بانوی زیبــای مــن» ()My fair lady
فیلمی به کارگردانی جرج کیوکر و محصول
ســال  ۱۹۶۴کمپنی برادران وارنر اســت
که براســاس فیلمنامــهای از آلن جی لرنر
با الهام از نمایشــنامه «پیگمالیون» جرج

جواب سودوکو شماره

 جواب بازی با اعداد
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زاویه ـ زور ـ وزر ـ وازر ـ
مزاری ـ راز ـ مزه ـ مرز ـ
رمز ـ مــزار ـ زیر ـ زهر ـ
زهرا ـ زوار ـ وزیر ـ میز ـ
موزه ـ رزم ـ زیور.
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برنادر شــاو ساخته شده اســت .داستان
فیلم درباره پروفســوری اســت که استاد
آواشناسی دانشگاه است و همراه با دوست
زبانشناساش شــرط میبندد که میتواند
دختر گلفروش و عامی لندنی با بازی آدری
هپبورن را تبدیل به بانویی متشخص کند.
«بانوی زیبای من» به فارســی دوبله شده و
از شاهکارهای دوبله ایران به شمار میآید.
مدیر دوبالژ این فیلم علی کســمایی بود
و مهین کســمایی به جای ادری هیپورن و
ابوالحسن تهامینژاد به جای رکس هریسن
در این فیلم حرف زدهاند.

«بانی برنارد» نویسنده کانادایی برنده جایزه
«گیلر» در سن  ۷۲سالگی درگذشت.
«گلوب اند میل» نوشــت« :بانــی برنارد»
داستاننویس کانادایی که جایزه «گیلر» سال
 ۱۹۹۹را بــا رمان «یک خانه خوب» دریافت
کرد ،در سن  ۷۲سالگی از دنیا رفت.
رمان برنده جایزه او که اولین بختآزماییاش
در ژانر رمان به حســاب میآمــد ،درباره
خانوادهای معمولی است که در دوران پس از
جنگ جهانی دوم در انتاریو سکونت دارند.
یکی از نقاط قوت داســتانهای «برنارد»،
باورپذیر و واقعی بودن شخصیتها بود.
این زن نویسنده متولد سال  ۱۹۴۵پترولیای
کانادا بود و پیش از عزیمت به انتاریو ،سالها

 بازی با کلمات
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آبخانه ـ اتوبوس ـ بازپرس ـ تانژانت ـ ثاقب ـ جسور ـ چاالک ـ حسین ـ
خالق ـ دامن ـ ذره ـ ریال ـ زمینه ـ ژرف ـ سوسمار ـ شوخی ـ صنوبر ـ
ضامن ـ طراح ـ ظرافت ـ عایق ـ غالب ـ فرخار ـ قطره ـ کندو ـ گلباغ ـ
لبریز ـ مهریه ـ نوازشگر ـ وفادار ـ هواخوری ـ یادگار.

ن
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«بانوی زیبای من»
به برادوی میرود

درگذشت
نویسنده برنده «گیلر»

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.
 6 کلمه :خوب
 12 کلمه :متوسط
 18 کلمه :عالی

جواب هدف

نمایش «هری پاتر و فرزند نفرینشده» در  ۱۱بخش جوایز
تئاتر «اولیویر» نامزد شد و رکورد جدیدی را در تاریخ این
جوایز مهم ثبت کرد.
«بی.بی.سی» نوشت :جوایز «اولیویر» که مهمترین جایزه
تئاتر انگلستان محسوب میشود ،نام نمایش «هری پاتر و
فرزند نفرینشده» را در  ۱۱بخش به عنوان نامزد اعالم کرد.
این رکوردی بیسابقه برای یک اثر نمایشی در کل تاریخ
برگــزاری جوایــز «اولیویر» به حســاب میآید .پس از

 بازی با اعداد
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اقتباس نمایشــی «هری پاتر» »Groundhog Day« ،از
نمایشهای موزیکال هم درهشت بخش نامزد شده است.
نمایش موزیکال « »Groundhog Dayتنها یک ماه است
که اجرایش را در «برادوی» شروع کرده است .نام این اثر
به یک باور عامیانه برمیگردد؛ عوام معتقدند که اگر در روز
دوم فبروری موسوم به « ،»Groundhog Dayهوا آفتابی
باشد ،یعنی از زمستان شش هفته مانده و اگر ابری باشد،
نشانه اوایل بهار است.
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میزان

حمل

کمی در کارها زیاده روی کردهاید که البته از کنترول شما خارج بوده
است و از این موضوع خیلی خوشحال هستید .اگر عصبانی هستید
سعی کنید مدتی با افرادی که مقصر هستند رو به رو نشوید.

ثور

تغییری که در مسایل کاری ایجاد می شود باعث می شود تا دوباره
به هدفتان فکر کنید .در این زمان پیشرفت غیرمنتظرهای میکنید،
اما هنوز کارهای زیادی است که باید انجام شوند.

جوزا

امــروز می توانید به دنبال قوه تخیل خــود بروید و از ماجراجویی
خودتان متعجب خواهید شــد .از همه مهم تــر اینکه اکنون زمان
ســازندهای برای شماست که برای مدتی طول میکشد .اما به خاطر
داشته باشید که نباید از اعتماد دیگران استفاده کنیدو رازهای آنها
را به همه بگویید؛ زیرا حتم ًا برای خودتان مشکل ایجاد می کنید.

سرطان

امروز روزی عالی بــرای به وجود آوردن هر تغییر مثبتی در زندگی
تان می باشــد .حتی اگر درحال حاضر همه چیز به خوبی پیش رود،
همین حاال به این نتیجه می رسید که اگر کمی اصالحات ،در زندگی
به وجود آورید ،اوضاع کمی بهتر از این می شود پس ببینید امکان
انجام چه کارهایی وجود دارد .

اسد

امروز بســیار با مالحظه شــده اید و اگر وقتی برای خودتان پیدا
کنید ،قدرش را خواهید دانســت این به آن معنی نیست که فردی
غیراجتماعی شده اید .تنها نیاز به کمی خلوت و آرامش دارید.

سنبله

امروز برای شــرکت در مذاکرات و صحبت روز خوبی اســت.حرف
های منطقی و جالبی برای گفتن دارید،هم چنین افرادی هستند که
مشتاق شنیدن نظرات شما می باشند .اگر قرارهایتان با مانع روبرو
می شود ،امروز همه چیز به خوبی پیش می رود.

اگر می خواهید فرد مورد عالقه قلبتان را قانع کنید که از زاویه
دید شما به اوضاع نگاه کند ،امروز روز انجام این کار است.خیلی
صادقانه بگویم اگر در این زمان موفق به انجام این کار نشوید .هیچ
گاه موفق به انجام این کار نخواهید شد.

عقرب

اگر می خواستید احساســات تان را برای یک نفر بیان کنید چه
زمانی بهتر از امــروز ،حتم ًا،ایــن کار را بکنید.امروز با دیگران
صمیمی تر هستید .امروز روز حســاب و رسیدگی به کارهاست.
بنابراین مراقب بیرون رفتنهایتان باشید.

قوس

امروز صبر و طاقت شما توسط کســی که فکر می کند هر کاری
خودش انجام دهد درست است و هر چه شما می گویید غلط است
به پایان میرســد .این مسئله به حس عدالت در وجود شما برمی
خورد و بدون تردید به حســاب آنها خواهید رسید .اگر بخواهید
نظر خود را به او بقبوالنید ،شما فقط وقت خود را تلف میکنید.

جدی
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اکنون زمان استراحت است .امشب به یک مهمانی جالب دعوت
میشوید ،اگر کســی در خانه منتظرتان نیست ،سعی کنید حتم ًا
به آن مهمانی بروید.جذابیت زیادی به دســت آوردهاید و این به
خاطر اعتماد به نفس زیاد است .ممکن است عشقی وارد زندگی
تان شود.

3

دلو

2

امروز درباره دارایی خود فکر نکنید مهم نیست تا چه اندازه وسوسه
شوید چون کارها با وجود توجه زیاد شما تمایل به خراب شدن دارند.

حوت

ممکن اســت اکنون چندین کیلو سبکتر به نظر بیایید .شما اص ً
ال
در این مورد متأســف نخواهید بود .امروز تمایل زیادی به تغییر
خود داریــد .احتمال خرید وجود دارد؛ زیرا هیچ چیزی به اندازه
لباسهای نو تصویر تازهای به شما نمیدهد÷ .

4

1
H

G

F

«هری پاتر» در بخشهای بهترین کارگردانی (جان تیفانی)،
بازیگر نقش اول مرد (جیمی پارکر در نقش هری) ،بازیگر
نقش مکمل مرد ،موســیقی ،بازیگر نقش مکمل زن (نورا
دامز ِونی در نقش هرمیون) ،نمایش جدید ،طراحی صحنه،
نورپردازی ،طراحی لباس و  ...نامزد دریافت «اولیویر» شده
است.
برندگان نهایی این مجموعه جوایز روز نهم آوریل در تاالر
سلطنتی «آلبرت» لندن معرفی خواهند شد .در این مراسم
«کنت برانا» جایزه ویژه «الیویر»  ۲۰۱۷را دریافت میکند.
«هری پاتر وفرزند نفرینشده» را هشتمین اثر از مجموعه
«هری پاتر» میدانند اما در واقع این کتاب یک نمایشنامه
است که اقتباس آن در تئاتر «وستاند» لندن روی صحنه
است .این نمایشنامه بر اساس داستانی از «رولینگ» و به
قلم «جک تورن» و «جان تیفانی» نوشــته شده و داستان
دوقســمتی آن  ۱۹سال پس از شکســت «ولدمورت» از
«هری» را روایت میکند.
«هری پاتر و کودک نفرینشده» ابتدا قرار بود فقط در قالب
یک نمایشنامه اجرا شــود ،اما از آنجایی که بسیاری از
طرفداران امکان دیدن این نمایش را نداشتند« ،رولینگ»
در نهایت تصمیم گرفت متن نمایشنامه را در دنباله هفت
رمان قبلی خود به چاپ برساند.
این نمایشنامه در قالب هشتمین کتاب از مجموعه نوشته
«جی کی رولینگ» از روز  ۳۱جوالی منتشر شد و در عرض
سه روز رکورد سرعت در فروش کتاب طی یک دهه اخیر
را شکست.

E

D
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C

B
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در رجینا زندگی میکرد .او عالوه بر «گیلر»،
جایزه کتاب ســال «ساسکاچوان» و جایزه
«ماریان انجل» را نیز از آن خود کرده بود.
«زنــان تاثیرگذار» در ســال  ۱۹۸۸جایزه
کتاب اول کشورهای مشترکالمنافع را برای
«برنارد» بــه ارمغان آورد و دومین مجموعه
داستانش یعنی «کازینو و دیگر داستانها»
جایزه کتاب سال «ساسکاچوان» را کسب
کرد و تا مرحله نهایی نامزدی جایزه «گیلر»
پیش رفت.
«بانی برنارد» پس از «یک خانه خوب» تنها
یک کتاب در سال  ۲۰۰۹به چاپ رساند« .به
ناگهان» آخرین رمان او بود که درباره ســه
دوست قدیمی نوشته شده بود.

ویل اسمیت در
جستجوی اسلحه مرگبار

فیلم سینمایی «درخشــندگی» به کارگردانی «دیوید آیر»
دسامبر  2017در ســینماهای امریکای شمالی اکران خواهد
شد.
فیلمنامه ایــن اثر در ژانــر جنایی علمی تخیلــی بوده و
نویسندگی آن بر عهده مکس لندیز بوده است .لندیز مراحل
نوشتن فیلمنامه را از اواخر سال  2015آغاز کرده و این فیلم
اکنون در میانه راه فیلمبرداری به سر می برد.
ویل اسمیت ،نائومی ریپیس ،جوئل ادگارتون ،ادگار رامیرز و
لوسی فرای در فیلم جدید دیوید آیر به ایفای نقش پرداخته
اند.
از جمله آثار مطرح و پرفروش کارگردان فیلم درخشندگی می
توان به فیلم «تبدیل شوندگان» اشاره کرد که به زودی نسخه
تازه اش روانه سینما می شود.
در این فیلم یک پلیس در اتفاقی ابرانســانی متوجه حضور
سالحی مرگبار می شود که با استفاده از آن می تواند در برابر
دشمنان فضایی مقاومت کند.

بحث پوشیدن کفشکری
بلند توسط زنان بریتانوی
در پارلمان بریتانیا

در یک بحث در مورد پوشیدن بوت های کری بلند که باالخره
به پارلمان بریتانیا کشیده شــد ،قانونگزاران روز دوشنبه به
کارفرمایان گفتند تا بحیث بخشی از رهنمود پوشیدن لباس،
از مجبور ساختن زنان برای پوشیدن بوت های کری بلند حذر
نمایند.
به جواب اعتراض کارمند یک موسســه که از پوشیدن بوت
هموار در محل کار استفاده مینمود و لی به همین دلیل برکنار
شده بود ،اعضای پارلمان بریتانیا روی ممنوع ساختن استفاده
از بوت های کری بلند در محالت کار بحث جدی براه انداختند.
بحث پارلمان درین مورد غیر التزامی بوده اما حکومت وعده
ســپرد تا علیۀ مقررات بوت های کری بلند ،رهنمود آرایش
و سایر مقررات که در مورد پوشــیدن لباس زنان است و نه
مردان ،اقدام نماید.
تقاضا در مورد بحث روی بوت کری بلند توسط نیکوال تورپ
از طریق رسانه های اجتماعی در ســال  ۲۰۱۵آغاز شد .وی
توانســت بیش از  ۱۵۰هزار امضا جمــع آوری نماید تا این
موضوع بتواند در پارلمان بریتانیا مورد بحث قرار بگیرد.
حکومت بریتاینا میگوید قانون ،تبعیض را درمقابل زنان منع
مینماید اما یک گزارش کمیســیون «زن و مساوات» پارلمان
آنکشور حاکیســت که هنوز هم ،بخصوص در صنعت توریزم
مشکل وجود دارد .این گزارش همچنان مینویسد که صد ها
زن بخاطر پوشیدن بوت های کری بلند در محل کار شکایت
کرده اند که کسی نشنیده است.

