ادب وهنر

شنبه  24مهر  13. 1395محرم.1438شماره 19375

دیزنی دون کیشوت
را به دنیای فانتزی میبرد

دیزنیقصددارد«دونکیشوت»رابسازدوانتظارمیروداینفیلمدرحالوهوای«دزداندریاییکاراییب»جلویدوربینبرود.
بهگزارش مهر بیلیرینویسنده«بازیهایگرسنگی»و«کاپیتانفیلیپس»براینوشتنفیلمنامهنسخهجدید«دونکیشوت»انتخابشدهاست.
گوردنگریوبیلیریدرمقامتهیهکننده ،اینرمانکالسیکاسپانیایی راکهدربارهمردیاستکهتصورمیکندشوالیهاستمیسازند.

...

چهرهها و خبرها
فرخنژاد بعد از جراحی

ح��م��ی��د ف����رخن����ژاد ب���ا ت��رخ��ی��ص از
بیمارستان ،دوران نقاهت را در منزل
سپری میکند .فر خنژاد بازیگر روز
شنبه ( 17مهر) به دلیل عارضه در
دستگاه گ���وارش (سنگ ص��ف��را) در
بیمارستان بستری و جراحی شد.این
بازیگر در گفت وگوی کوتاهی با ابراز
رضایت از وضعیت اش از همه کسانی
ک��ه پیگیر ح��ال او ب��ودن��د ق��دردان��ی
کرد«.گشت ارشاد  »۲آخرین فعالیت
سینمایی حمید فرخنژاد است.
ایران تشنه است
رض��ا کیانیان با انتشار ویدئویی در
صفحه خود در اینستاگرام با تاکید بر
اینکه امروز ایران تشنه است و بسیاری
از دریاچه ها و تاالب ها در حال خشک
شدن است و رودخانه ها به  20درصد
ظرفیت رس��ی��ده ان��د از م��ردم دع��وت
ک��رد تا به پویش به ای��ران آب برسان
بپیوندند.او از مردم خواست عدد یک
را به  30007040پیامک کنند.
بازی در«قطارچیان»
مریمسعادتگفت:برایاولینباراست
کهبهخاطربازیدرسریال«قطارچیان»
به شهر سنندج سفر کرده ام و از دیدن
مناظر طبیعی و بکر اینجا لذت بسیاری
بردم.وی ادامه داد :قصه این اثر کامال
خانوادگی است و من نیز نقش خواهر
یکی از شخصیتهای اصلی را دارم که
به عنوان مهمان از تهران به سنندج و
خانه خواهرش سفر میکند.
نقش دردسرساز شمر
به خ��ان��واده و دوستان نمیتوانستم
بگویم نقش شمر را بازی میکنم برای
آنها قابل قبول نبود که خبیثترین
نقش در سریال «مختارنامه» را بازی
کنم.محمد فیلی می گوید :دوب��اره
پیشنهاد چنین نقشی به من شد.قرار
بود در یک کار تاریخی نقش شمر را
ب��ازی کنم که قبول نکردم .معتقدم
زم��ان��ی ک��ه از نقشی استقبال شده
اس���ت  ،ن��ب��ای��د دوب����اره ت��ک��رار ش��ود.

...

نمای دور
سخنرانی تام هنکس علیه ترامپ
تام هنکس که جایزه یک عمر دستاورد
جشنواره رم را از کلودیا کاردیناله گرفت
گفت باور نمیکند آمریکا بخواهد هرگز
ب��ه دون��ال��د ت��رام��پ ک��ه ی��ک ی��اوهس��رای
خودشیفته است برای ریاستجمهوری
رای دهد.
ب��ه گ��زارش م��ه��ر ب��ه نقل از هالیوود
ریپورتر ،ت��ام هنکس که ب��رای اک��ران
فیلم جدیدش در حال برگزاری یک تور
در سراسر ایتالیاست از فرصت استفاده
کرد و علیه ترامپ هم حرف زد.هنکس
که پیش از این هم علیه ترامپ صحبت
ک��رده و از بیتجربگی او سخن گفته
بود در ادامه نظراتش پیش از انتخابات
ریاست جمهوری گفت :این برای من
شبیه یک سیرک است.
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نوبل ادبی  2016به کام ترانه
واکنش ها به انتخاب« باب دیلن» برای نوبل ادبی

سینمایی «من آنجا نیستم »ساخته «تاد هینز» برگرفته از
زندگی این هنرمند است.

«ب��اب دیلن» ترانهسرای معروف آمریکایی برنده نوبل
ادبیات  ۲۰۱۶شد.به گزارش «گاردین» او این جایزه را
برای«خلق تعابیر جدید شاعرانه در سنت شعر آمریکایی»
دریافت کرد«.سارا دانیوس» دبیر دائمی آکادمی سوئدی
نوبل با اع�لام ای��ن خبر «دیلن»  ۷۵ساله را «نمونهای
ب��زرگ که طی  ۵۴س��ال در حرفه خ��ود فعالیت ک��رد و
خود را بازآفرینی کرده است» توصیف کرد .وی درباره
برنده امسال نوبل ادبیات گفت« :دیلن» هنرمند است
و به طور قابل توجهی تطبیقپذیر و یک نقاش ،بازیگر
و ترانهسرای فعال«.سارا دانیوس» در ادامه به افرادی
که با کارهای «باب دیلن» آشنایی ندارند ،توصیه کرد
با آلبوم « »Blonde on Blondeشروع کنند .این آلبوم
نمونه خارقالعاده سبک قافیهسازی درخشان او ،کنار
هم قرار دادن ترجیعبندها و تفکر درخشان اوس��ت.او
همچنین اظهار داشت :مسلما او شایستگیاش را دارد.
این جایزه از آن اوس��ت« .دیلن» شاعری بزرگ در شعر
انگلیسیزبان است .او  54سال در این حرفه فعالیت
داشته و دائما خود را بازآفرینی کرده و هویتهایی جدید
ساخته است«.دیلن» پس از برنده شدن «تونی موریسون»
در سال  ،1993اولین آمریکایی است که جایزه نوبل را به
خود اختصاص میدهد.

▪ ▪واکنشهای متفاوت به انتخاب برنده نوبل ادبیات

این انتخاب واکنشهای متفاوتی را در میان چهرههای
مشهور حوزههای مختلف در پی داشت.به گزارش ایسنا
بعضی «باب دیلن» را ملکالشعرای نسل خود خوانده و
از صمیم قلب به او تبریک گفتهاند و برخی دیگر با ضعیف
دانستن انتخاب آکادمی سوئدی ،به سال بعد و برنده نوبل
بعدی امید بستند.
«میک جگر» خواننده و ترانهسرای مشهور و باسابقه گروه
انگلیسی «رولینگ استونز» در توییتر خود نوشت :تبریک
به «باب دیلن» برای کسب جایزه نوبل .چه دستاوردی!
«باراک اوباما» رئیسجمهور ایاالت متحده آمریکا نیز از
طریق توییتر پیام تبریک خود را اینگونه اعالم کرد :به
«باب دیلن» یکی از شاعران مورد عالقهام به خاطر کسب
نوبلی که شایستگیاش را داش��ت  ،تبریک میگویم.
اما به نظر میرسد همه از انتخاب امسال آکادمی نوبل
راض��ی نیستند؛ هما نطور که پیشبینی میشد این
م��وج نارضایتی بیشتر در میان نویسندگان به چشم
میخورد« .ایروین ولش» داستاننویس اسکاتلندی که
کتاب «قطاربازی» او بسیار معروف است و فیلم اقتباسی
آن هم ساخته شده،در اینباره با لحنی کنایهآمیز توییت
کرده :اگر شما از هواداران موسیقی هستید ،این کلمه
را در فرهنگ لغت پیدا کنید .بعد به دنبال کلمه ادبیات
بگردید ،حاال این دو را با هم مقایسه کنید«.هاری کونزرو»
داستاننویس و روزنامهنگار هندی ـ انگلیسی واکنش
تندتری به این قضیه داشته و نوشته است :از زمانی که
به «اوب��ام��ا» به خاطر «ب��وش» نبودن جایزه دادن��د ،این
ضعیفترین جایزه نوبل بود.اما «صال حالدین احمد»
نویسنده عرب ـ آمریکایی از زاوی��ه دیگری به این اتفاق
نگاه و اعتراض کرده است که چرا «باب دیلن» باید اولین
موسیقیدانی باشد که نوبل میگیرد .او گفته :خدا
میداند چندین ترانهسرای دیگر در زبانهای دیگر پیش
از او میتوانستند این جایزه را بگیرند.
«جویس کرول اوتس» داستاننویس سرشناس آمریکایی
گفت :اگر این جایزه به اعضای باقیمانده از گروه «بیتلز»
ـ که موسیقیشان هماندازه یا بیشتر از کارهای «دیلن»
مهم است ـ تعلق میگرفت ،انتخاب آکادمی همینقدر
هوشمندانه و هیجانانگیز میشد.
«استفن کینگ» نویسنده کتا بهای پرفروش جنایی
آمریکا که «مسیر سبز»« ،رستگاری در شائوشنگ» و «مه»
را در کارنامهاش دارد،در واکنش به برنده شدن «دیلن»
نوشت :از این که «باب دیلن» نوبل را برد ،حظ کردم .در

▪ ▪«باب دیلن» کیست؟

«رابرت آلن زیمرمان» معروف به «باب دیلن» خواننده،
نقاش ،آهنگساز ،شاعر و ترانهسرای آمریکایی در  ۲۴ماه
می  ۱۹۴۱میالدی در مینهسوتای آمریکا متولد شد  .او
در نوجوانی زادگ��اه خود را ترک کرد و ب��رای اینکه با
گذشتهاش ارتباطی نداشته باشد ،نام خود را تغییر داد.
گفته میشود او نام هنری خود را از نام «دیلن توماس»
شاعر ولزی گرفته است.وی که در سبک موسیقی بومی
آمریکا فعالیت میکرد ،در دهه  ۱۹۶۰میالدی به سبک
راک رو آورد و اشعار عاشقان ه «راک اند رول» روز را با اشعار
ادبی و روشنفکرانه کالسیک درهم آمیخت .وی در پدیدار
شدن سبکی در موسیقی به نام «راک بومی» در اواسط
ده ه ۶۰بسیار تأثیرگذار بود و به نام شکسپیر همنسالنش
شهرت یافت.دیلن بهخاطر ترانههای پرمفهومش بارها
نامزد دریافت جایز ه نوبل ادبیات شدهاست .این خواننده
مدال آزادی ریاست جمهوری کشورش را نیز در سال
 ۲۰۱۲به گ��ردن آویخت«.دیلن» در پنج دهه اخیر در
موسیقی آمریکا بهعنوان پدیده مطرح بوده است «.باب
دیلن» از دید بسیاری ،تأثیرگذارترین چهره در تاریخ
موسیقی آمریکا ب��وده اس��ت« .مارتین اسکورسیزی»
کارگردان سرشناس سینما فیلم مستند «راهی به خانه
نیست» را دربار ه «باب دیلن» ساختهاست .همچنین فیلم

فصل سستی و ناراحتی ،این یک اتفاق خوب و بزرگ
است«.جیمز وودز» بازیگر و کارگردان باسابقه که در
«روزی روزگ��اری آمریکا» در کنار «راب��رت دنیرو» ایفای
نقش ک��رده اس��ت ،در توییتر خود نوشت« :ب��اب دیلن»
برنده نوبل ادبیات  ۲۰۱۶شد .انتخاب شایستهای بود.
او ملکالشعرای نسل من است.
▪ ▪آنها که نباید نوبل میگرفتند

نوبل ادبیات در تاریخ خود بارها با حاشیه و جنجال روبهرو
بوده است؛برخی از این واکنشها با گذشت زمان رنگی
دیگر به خود گرفته و بعضی در تناقض اولیه خود باقی
مانده است.بسیاری از اختالفنظرها بر سر اعطای نوبل
ادبیات به نویسندگان نامآور به دالیل سیاسی و یا مالیمتر
بگوییم ،غیرادبی بوده که آکادمی سوئدی نوبل را گرفتار
کرده است .در این میان اف��رادی مثل «لئو تولستوی»،
«جیمز جویس»« ،آنتوان چخوف»« ،مارسل پروست»،
«کارلوس فوئنتس»« ،ازرا پاوند»« ،توماس ه��اردی»،
«م���ارک ت��وای��ن»« ،هنریک ایبسن»« ،خ��ورخ��ه لوییس
بورخس»« ،ج���ی.آر.آر تالکین»« ،آسترید لیندگرن» و
«امیل زوال»دستشان از مهمترین جایزه ادب��ی جهان
کوتاه و تا ابد سوالی در ذهن تمام دوستداران ادبیات بر
جای مانده است.شگفتانگیزترین انتخاب آکادمی نوبل
در شاخه ادبیات به عقید ه بسیاری« ،وینستون چرچیل» ـ
سیاستمدار انگلیسی ـ بود که در سال 1953به این عنوان
دست یافت .او در واقع برای جایز ه صلح نوبل نامزد بود که
به عنوان برند ه نوبل ادبیات معرفی شد!
یکی از نمونههای بحثبرانگیز نوبل ادبیات ،سال 2010
بود .وقتی نام «ماریو بارگاس یوسا» به عنوان برنده آن
دوره اعالم شد ،موجی از اعتراضها بهپا خاست .علت
این امر عقاید سیاسی نویسنده «سور بز» و فعالیتهای
ریشهدار و چپگرای او بود .اختالفها تا جایی پیش رفت
که او را «پادشاه حواشی» خواندند.همچنین وقتی جایزه
سال  1997را به «داریو فو» نویسنده ایتالیایی که روز
پنجشنبه ( 22مهرماه) فوت کرد ،دادند برخی منتقدان با
«سبکوزن» خواندن او ،این انتخاب را زیر سوال بردند .او
پیش از نویسنده شدن ،در حرفه بازیگری شهرت داشت و
کارهایش از سوی کلیسای کاتولیک سانسور میشد.
▪ ▪بزرگانی که دستشان به نوبل ادبیات نرسید

شاید یکی از جالبترین نکتهها درب���اره برگزیدگان
آکادمی نوبل ادبیات ،اعطا نشدن آن به نویسندگان
صاحبنام و تأثیرگذاری است که هریک نقطه عطفی در
تاریخ ادبیات جهان بهشمار میآیند .برخی از ایننامهای
بزرگ که شاید در ذهن هر خوانندهای سؤال ایجاد کند

«تولستوی»« ،ناباکوف»« ،چخوف»« ،ایبسن»« ،جویس»،
«بورخس» و «فوئنتس» هستند.به گ��زارش ایسنا«لئو
تولستوی» بزرگترین نماینده ادبیات واقعگرایانه و یکی
ازبرجستهترین شخصیتهای ادب��ی ب��ود که موفق به
دریافت جایز ه نوبل نشد.
به نظر میرسد «جنگ و صلح» و «آن��ا کارنینا» از این
رماننویس روس که تا ابد در تاریخ ادبیات جهان ماندگار
میمانند ،برای اعضای آکادمی سوئدی کافی نبودهاند.
شاید باورکردنی نباشد ،اما خالق «لولیتا» نیز موفق به
دریافت جایز ه نوبل ادبیات نشد« .والدمیر ناباکوف» یکی
از بزرگترین نویسندگان تاریخ ادبیات غیرانگلیسی است
که مشهورترین آثارش را به این زبان ارائه کرده است .او
در سال  ۱۹۷۴نامزد نوبل ادبیات شد ،اما او این جایزه
مهم را به «ایویند جانسون» و «هری مارتینسون» که هر دو
از اعضای کمیت ه نوبل بودند واگذار کرد«.در جستوجوی
زمان از دست رفته» را میتوان یکی از بهترین آثار ادبی
دانست که تکنیک جریان سیال ذهن را به اوج رسانده
است ،اما بهیادماندنیترین رمان چند جلدی قرن بیستم
نیز نتوانست جایزه نوبل را برای آفرینندهاش به ارمغان
بیاورد«.پاوند» شاعر و منتقد آمریکایی که نامش با شعر
مدرنیسم گره خورده نیز از سوی اعضای تصمیمگیرنده
بنیاد نوبل شایست ه دریافت این جایزه شناخته نشد.
اوک��ه ب��ا اش��ع��ار تصویرگرایانه اش انقالبی در دوران
تسلط ادبیات مکانیکی ویکتوریایی بهوجود آورد ،از
تاثیرگذارترین نویسندگان بر آث��ار «ت��ی.اس .الیوت»،
«دبلیو.بی .ییتس» و «رابرت فراست» محسوب میشود.
یکی دیگر از قربانیان تنگنظریهای سیاسی آکادمی
نوبل ،نویسنده نمایشنامه معروف «باغ آلبالو» است .این
نویسنده روس نیز بهدلیل خصومت دیرینه زادگاهش با
سوئدیها ،نادیده گرفته شد« .آنتوان چخوف» که شاید
شایست ه عنوان بزرگترین نمایشنامهنویس روس باشد ،در
دنیا بهعنوان پدر داستان کوتاه مدرن شناخته میشود.

«مارک تواین» بهعنوان مبدع رمان آمریکایی با حس طنز
نایابی که در رمانهای «هاکلبری فین» و «تام سایر» آفرید
نیز نتوانست جایزه نوبل را از آن خود کند .او را به جرات
میتوان یکی از برترین رما ننویسا ن ،مقالهنویسان و
طنزپردازان ادبیات آمریکایی دانست.
«هنریک ایبسن» بزرگترین نویسند ه ن��روژی و یکی از
برجستهتریننویسندگاندراماتیکجهانششبارشانس
کسب نوبل ادبیات را بهدست آورد ،اما هربار شکست
خورد.بهنظرمیرسداعضایآکادمینوشتههای«ایبسن»
را مطابق با وصیتنامه آلفرد نوبل و «در راستای ادبیات
ایدهآل» ندیدهاند«.جیمز جویس» نیز از دیگر ناکامهای
بزرگ نوبل ادبیات محسوب میشود که برنده نشدنش
عدالتاعضایآکادمیسوئدرازیرسوالمیبرد.برندگان
بعدی این جایزه از جمله «سئول بکت» و «س��ول بیلو»
تحت تاثیر قلم «جویس» شاهکارهایشان را آفریدند ،اما
خالق مهمترین رمان قرن بیستم خود موفق به دریافت
آن نشد«.امیل زوال» را میتوان سردمدار مکتب ادبی
ناتورالیسم نامید ،اما نام این نویسنده فرانسوی نیز در
فهرست برندگان نوبل دیده نمیشود.
«زوال» در طول عمرش  ۳۰رمان به نگارش درآورد که
هریک از آنها بدون هیچ رقیبی شایسته دریافت جایزه
«پولیتزر» بودند.اعطا نکردن نوبل به «خورخه لوییس
بورخس» یکی از بارزترین مثالهای جهتگیری سیاسی
این آکادمی سوئدی است.
او چندبار نامزد دریافت معتبرترین جایز ه ادبی جهان شد،
اماکمیت هنوبلدستردبهسینهاشزد.اینشاعرونویسند ه
آرژانتینی اولین جایزه بینالمللی «پولیتزر» را به دست
ی
آورد«.کارلوس فوئنتس» نویسند ه بزرگ ادبیات آمریکا 
التین که ماه می  ۲۰۱۲در سن  ۸۴سالگی درگذشت،
در س��ا له��ای اخیر همیشه از س��وی ادبیا تدوستان
بهعنوان یکی از شانسهای اصلی کسب نوبل ادبیات
معرفی میشد ،اما هرگز به این افتخار دست نیافت.

خبر

ترجمه یک کتاب عاشورایی به روسی
بنیادمطالعاتاسالمیکتاب« ۱۰قصهعاشورایی» راکه
فریبا کلهر آن را برای کودکان و نوجوانان نوشته است ،به
زبانروسیترجمهومنتشرکرد.بهگزارشفارس،ترجمه
روسی داستان مصور کودکان « ۱۰قصه عاشورایی» که
فریبا کلهر آن را نوشته توسط بنیاد مطالعات اسالمی
منتشر شد.بر همین اساس در ایام عزای ساالر شهیدان،
بنیاد مطالعات اسالمی با هدف نشر و ترویج فرهنگ
عاشورا و آشنایی کودکان و نوجوانان با واقعه عاشورا
موفق شد ترجمه روسی کتاب «ده قصه عاشورایی» اثر
فریبا کلهر و با تصویرگری سیدحسامالدین طباطبایی

را با همکاری انتشارات قدیانی در مسکو منتشر کند.
این کتاب ،ده شخصیت تأثیرگذار در واقعه عاشورا را به
عنوانمحورقصههایشبرگزیدهوبرایمخاطبانکودک
در گروه سنی «ج» با زبان ساده و ملموس و تصویرگری
ج��ذاب روای��ت میکند.پیش از این بنیاد آث��ار دیگری
حول محور امام حسین (ع)از جمله «قصههای کربال » اثر
مهدی قزلی و «قیام و انقالب امام حسین (ع)» اثر دکتر
زرگرنژاد را منتشر کرده و به زودی ترجمه روسی «یک
غنچه صد زخم» اثر حسین سیدی را نیز به خوانندگان
روس زبان عرضه میکند.

اسکورسیزی وجایزه سامورایی
جشنواره فیلم توکیو اع�لام ک��رد در
ای��ن دوره از مارتین اسکورسیزی و
کیوشی ک��وروس��اوا تجلیل میکند.
ب��ه گ��زارش م��ه��ر ب��ه نقل از اسکرین
دیلی ،مارتین اسکورسیزی و کیوشی
کوروساوا کارگردان ژاپنی با دریافت
ج��ای��زه س��ام��ورای��ی در ای���ن دوره از
جشنواره بینالمللی فیلم توکیو تقدیر
می شوند.
ج��ش��ن��واره بینالمللی فیلم توکیو
که از  ۲۵اکتبر تا  ۳نوامبر ( ۴تا ۱۳
آبان) برگزار میشود ،سومین جایزه
سامورایی خود را به این دو کارگردان
اهدا میکند.
فیلمسازنامدارلهستاندرگذشت
«آن����دری وای����دا» ک���ارگ���ردان مطرح
ل��ه��س��ت��ان��ی در س��ن  ۹۰س��ال��گ��ی
درگذشت .او با فیلم «پستصویر» نامزد
دری��اف��ت ج��ای��زه اس��ک��ار بهترین فیلم
خارجی امسال بوده است.
بهگزارشتسنیم،آندریوایدا،فیلمساز
سرشناس لهستانی بر اث��ر نارسایی
ریوی و پس از چند روز کما ،در سن 90
سالگی درگذشت.
«وایدا» را از برجستهترین اعضای مکتب
فیلمسازی لهستان ،میدانند .او در
سال  1999جایزه اسکار افتخاری را
برای «پنج دهه کارگردانی درخشان»
دریافت کرد .چهار فیلم این کارگردان
ن��ا مآور «سرزمین موعود» (،)1975
«دوشیزگان ویلکو» (« ،)1979مرد
آهنین» ( )1981و «کاتین» ()2007
ن��ام��زد بهترین فیلم خ��ارج��ی اسکار
شدهاند.
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