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بزرگانی که دستشان به نوبل ادبیات نرسید
شــاید یکی از جالبترین نکتهها دربــاره برگزیدگان
آکادمی نوبل ادبیات ،اعطا نشــدن آن به نویســندگان
صاحبنام و تأثیرگذاری است که هریک نقطه عطفی در
تاریخ ادبیات جهان بهشمار میآیند .برخی از ایننامهای
بزرگ که شــاید در ذهن هر خوانندهای ســؤال ایجاد
کنند «تولســتوی»« ،ناباکوف»« ،چخوف»« ،ایبسن»،
«جویس»« ،بورخس» و «فوئنتس» هستند.
چند روز دیگر برنده نوبل ادبیات  ۲۰۱۶معرفی میشود و
باید دید آکادمی نوبل اینبار چطور دوستداران ادبیات را
شگفتزده میکند .سال گذشته پس از معرفی «سوتالنا
الکســییویچ» بالروســی بهعنوان برنده این جایزه،
نظرسنجی انجام شد و نشــان داد نام این نویسنده به
گوش  ۶۵درصد مردم روسیه آشنا نیست.
در طول ســالهای برگزاری این جایــزه مهم ادبی ،از
اینگونه اتفاقهــای تعجببرانگیز کم رخ نداده ،یکی از
آنها جایزه ندادن به چهرههــای ماندگاری مانند «لئو
تولستوی»« ،جیمز جویس»« ،آنتوان چخوف»« ،مارسل
پروست» و «کارلوس فوئنتس» بوده است .در این گزارش
به چند نفر از این نامهای بزرگ که جایشان در فهرست
برندگان نوبل ادبیات خالی است ،اشاره میکنیم.
لئو تولستوی
«لئو تولستوی» بزرگترین نمایند ه ادبیات واقعگرایانه و
یکی برجستهترین شخصیتهای ادبی بود که موفق به
دریافت جایز ه نوبل نشد .به نظر میرسد «جنگ و صلح»
و «آنا کارنینا» از این رماننویس روس که تا ابد در تاریخ
ادبیات جهان ماندگار میماننــد ،برای اعضای آکادمی
سوئدی کافی نبودهاند« .تولستوی» در سالهای  ۱۹۰۱و
 ۱۹۰۲نامزد نوبل ادبیات شــد ،اما گفته میشود بهدلیل
عقاید مذهبی و تفکرات افراطی که با باال رفتن ســنش
شدیدتر میشد ،از دریافت این جایزه بازماند .یکی دیگر
ی شــدن بزرگترین
از گمانهزنیهایی درباره علت قربان 
رماننویس تاریخ روسیه مطرح میشود ،انزجار تاریخی
سویدنی ها نسبت به روسهاست.
والدیمیر ناباکوف
شــاید 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 کرد ه است .او
در ســال  ۱۹۷۴نامزد نوبل ادبیات شد ،اما او این جایزه
مهم را به «ایویند جانسون» و «هری مارتینسون» که هر
دو از اعضای کمیتهی نوبل بودند واگذار کرد« .ناباکوف»
جدا از آثار درخشانی که در زمین ه ادبیات داستانی دارد،
در حوز ه نقد و ترجم ه شعر نیز دست توانایی داشت.
مارسل پروست
«در جســتوجوی زمان از دست رفته» را میتوان یکی
از بهترین آثار ادبی دانســت که تکنیک جریان سیال
ذهن را به اوج رسانده است ،اما بهیادماندنیترین رمان
چند جلدی قرن بیستم نیز نتوانست جایز ه نوبل را برای
آفرینندهاش به ارمغان بیاورد .جایز ه نوبل ســال ۱۹۲۰
به «نوت هامســون» ،نویسند ه ناروژی رسید .آیا آثار او
از هفت جلدی «در جســتوجوی زمان از دست رفته»
مارسل پروست فرانسوی هم خواندنیتر بود؟
ازرا پاوند
«پاوند» شــاعر و منتقد آمریکایی که نامش با شــعر
مدرنیسم گره خورده نیز از سوی اعضای تصمیمگیرند ه

بنیاد نوبل شایســت ه دریافت این جایزه شناخته نشد.
او کــه با اشــعار تصویرگرایانهاش انقالبــی در دوران
تســلط ادبیات مکانیکی ویکتوریایی بهوجود آورد ،از
تاثیرگذارترین نویســندگان بر آثار «تی.اس .الیوت»،
«دبلیو.بی .ییتس» و «رابرت فراست» محسوب میشود.
«پاوند» جدا از توانمندی ادبیاش از دوســتان نزدیک
«ارنست همینگوی» و «جیمز جویس» بود .ناگفته نماند
که این شاعر پیشگام به طرفداری از فاشیسم و اظهارت
تند یهودیستیزانهاش شهرت داشت.
توماس هاردی
«توماس هاردی» بهعنوان نویسندهای انقالبی شناخته
میشود که در نقد ادبیات ویکتوریایی پیشگام بود .او که
تا حدی تحت تاثیر رمانتیسیم قرار داشت ،با رمانهای
معروفی مانند «تس»« ،جود گمنام» و «به دور از اجتماع
خشــمگین» تا ابد در ذهن تاریخ ادبیات خواهد ماند.
افسوس که هرگز موفق نشــد مدال نوبل ادبیات را به
گردن بیاویزد.
آنتوان چخوف
یکی دیگر از قربانیان تنگنظریهای سیاســی آکادمی
نوبل ،نویسند ه نمایشنامه معروف «باغ آلبالو» است .این
نویســند ه روس نیز بهدلیل خصومت دیرین ه زادگاهش
با ســویدنی ها ،نادیده گرفته شد« .آنتوان چخوف» که
شاید شایســته عنوان بزرگترین نمایشنامهنویس روس
باشد ،در دنیا بهعنوان پدر داستان کوتاه مدرن شناخته
میشود.
مارک تواین
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جواب سودوکو شماره

آب ـ آباد ـ آبی ـ ابد ـ باد
ـ باید ـ بید ـ بد ـ آبادی ـ
بهار ـ بره ـ به ـ بدر ـ برده
ـ بــار ـ ابر ـ برای ـ باده ـ
رب ـ بدره ـ بر.
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ـ شکایت ـ صابر ـ ضامن ـ طبابت ـ ظاهر ـ عزلت ـ غیاث ـ فقاهت ـ قایمه ـ
کریم ـ گلپر ـ المسه ـ مارگیر ـ نامه ـ وادی ـ هدیه ـ یقین.
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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.
 5کلمه :خوب
 10کلمه :متوسط
 15کلمه :عالی

جواب هدف

«مارک تواین» بهعنــوان مبدع رمان آمریکایی با حس
طنز نایابــی که در رمانهای «هاکلبــری فین» و «تام
سایر» آفرید نیز نتوانســت جایزهی نوبل را از آن خود
کند .او را به جرات میتوان یکی از برترین رماننویسان،
مقالهنویســان و طنزپردازان ادبیات آمریکایی دانست.
«تواین» نیز مانند «تولســتوی»  ۱۰بــار نامزد دریافت
نوبل ادبیات شــد و هربار به نویسندگانی مانند «سولی
پرودوم»« ،تئودور مامســن»« ،فردریک میســترال»،
«ژوزه اچراگــی»« ،رودیــارد کیپلنــگ» و «رادرلف
کریستوف اوکن» باخت.
هنریک ایبسن
«هنریک ایبســن» بزرگترین نویســند ه نروژی و یکی
از برجستهترین نویســندگان دراماتیک جهان ششبار
شــانس کسب نوبل ادبیات را بهدســت آورد ،اما هربار
شکست خورد .بهنظر میرسد اعضای آکادمی نوشتههای
«ایبســن» را مطابق با وصیتنامه آلفــرد نوبل و «در
راستای ادبیات ایدهآل» ندیدهاند.
جیمز جویس
«جیمز جویس» نیز از دیگر ناکامهای بزرگ نوبل ادبیات
محسوب میشــود که برنده نشــدنش عدالت اعضای
آکادمی ســویدن را زیر ســوال میبرد .برندگان بعدی
این جایزه از جمله «ســئول بکت» و «سول بیلو» تحت
تاثیر قلم «جویس» شاهکارهایشــان را آفریدند ،اما
خالق مهمترین رمان قرن بیستم خود موفق به دریافت
آن نشد« .جویس» که از پیشگامان ادبیات مدرنیستی
محســوب میشــود ،آثار بینظیری ماننــد «بیداری
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فینیگانها»« ،دوبلینیها» و «پرتــر ه مرد هنرمند در
جوانی» را به دنیای ادبیات هدیه کرد .او بهعنوان استاد
تکنیک جریان سیال ذهن در دنیا شناخته میشود.
امیل زوال
«امیل زوال» را میتوان سردمدار مکتب ادبی ناتورالیسم
نامید ،اما نام این نویســنده فرانسوی نیز در فهرست
برندگان نوبل دیده نمیشــود« .زوال» در طول عمرش
 ۳۰رمــان به نگارش درآورد که هریــک از آنها بدون
هیچ رقیبی شایست ه دریافت جایزهی «پولیتزر» بودند.
مدارکی که پس از  ۵۰سال از سوی آکادمی نوبل منتشر
میشود ،نشــان داده خالق «ژرمینال» دوبار نامزد نوبل
ادبیات شد ،اما هربار با در بسته مواجه شد.
خورخه لوییس بورخس
اعطا نکردن نوبل به «خورخــه لوییس بورخس» یکی
از بارزترین مثالهای جهتگیری سیاســی این آکادمی
سوئدی است .بســیاری هواداران این نویسند ه بزرگ
ادبیات ســورئال ،دیکتاتور «آگوستو پینوشه» را دلیلی
برای این اقدام میدانند .این در حالی اســت که جایزه
نوبل به نویســندگانی اعطا شده که از «ژوزف استالین»
دیگر دیکتاتــور معروف دنیا طرفــداری میکردند .او
چندبار بهعنوان نامــزد دریافت معتبرترین جایز ه ادبی
جهان معرفی شد ،اما کمیته نوبل دست رد به سینهاش
زد .این شــاعر و نویســنده ارجنتینــی اولین جایزه
بینالمللی «پولیتزر» را بهدســت آورد .او داستانهای
کوتاه خود را که نمون ه برجســتهای از ادبیات سورئال
محسوب میشوند ،در کتابی با نام «باغ راههای منشعب»
برجای گذاشت.
جی.آر.آر تالکین
خالق شــاهکارهایی تخیلی ماننــد «ارباب حلقهها» و
«هابیت» نیز در حسرت به گردن آویختن جایزهی نوبل
از دنیا رفت« .جان رونالد روئل تاکلین» عالقهی وافری
به ساخت زبانهای علمی یا فراساخته داشت و  ۱۵زبان
ابداع کرد .تاکلین در سال  ۱۹۶۱توسط دوستش «سی.
اس .لوییس» به هیات داوران جایز ه نوبل معرفی شــد،
اما این آکادمی با عضویت افرادی مانند «گراهام گرین»
و «ای.ام.فورســتر»« ،تالکیــن» را از دور رقابت حذف
کردند و به جای او «ایوو آندریک» را شایســته دریافت
نوبل ادبیات دانستند .طبق اســناد دریافتشده علت
اعطا نشــدن این جایزه مهم به این نویسند ه انگلیسی،
داستانگویی ضعیف او در سهگانه «ارباب حلقهها» ذکر
شده است.
کارلوس فوئنتس
ی التین
«کارلوس فوئنتس» نویسند ه بزرگ ادبیات آمریکا 
که ماه می  ۲۰۱۲در سن  ۸۴سالگی درگذشت ،در سالهای
اخیر همیشه از سوی ادبیاتدوســتان بهعنوان یکی از
شانسهای اصلی کســب نوبل ادبیات معرفی میشد ،اما
هرگز به این افتخار دســت نیافت .در میان نویسندگان
آمریکای التین «ماریو بارگاس یوسا»« ،گارسیا مارکز» و
«اوکتاویو پاز» برند ه نوبل ادبیات شدهاند ،اما «فوئنتس»
در رســیدن به آن ناکام ماند .او زمانی دربار ه این ناکامی
خود گفت کــه هرگز به گرفتن جایــزه فکر نمیکند و
خوشحال اســت که «بارگاس یوسا» این جایزه را گرفته
است .نویسنده «آئورا» و «مرگ آرتمیو کروز» هشتادمین
سالروز تولدش را در حضور برندگان نوبل ادبیات «گارسیا
مارکز» و «نادین گوردیمر» جشن گرفت.
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حمل

آزادي عقيده بسيار عالي است .اگر ما هر كاري را كه بخواهيم انجام
دهيم بعد از مدتي بي هدف و بي هويت مي شــويم .چيزي كه به آن
نياز داريد آزادي در شــرايط خاص اســت اما پيش از آن كه به آن
برسيد كمي فكر كنيد كه بعد از آن چه ميكنيد؟

ثور

به نظر می رسد روابط عاشقانه شما با همسرتان بیشتر شده است.
تمام روابطتان با دیگران صلح آمیز و دوســتانه میباشد .اگر مجرد
هستید یک فرد خاصی را میبینید و اگر هم تصمیم به ازدواج دارید
فکر عاقالنه ای است.

جوزا

از نظر کاري شرايط روز به روز بهتر خواهد شد احساس ميکنيد به
خوشبختي بينظيري دست يافتهايد و نگران آن هستيد که از بين
برود؛ یادتان باشد که خانهاي که پايهاش بر ايمان به خدا باشد هرگز
فرو نميريزد.

سرطان

اگر احساس میکنید ناراحت کردن یک نفر از لحاظ کاری برایتان
الزم اســت ،پیشــنهاد میکنم حتم ًا این کار را بکنید .اما به خاطر
داشته باشید که از این بیمحبتی متنفرید و نمیتوانید خودتان را از
همکارانتان دور کنید.

اسد

امروز يك نفر به خودش اجازه ميدهد كه احساســاتش بر او غلبه
كند و احتماالً تند شــده و يا منفجر ميشود .گرچه كه شما اغلب
احساس حسادت نداريد ،ممكن است به علت اتفاقات اخير ،احساس
ناامني كرده و در مورد وفاداري و صداقت شريك زندگيتان به فكر
فرو رويد.

سنبله

دوســت دارید با تمام مسایل با انرژی روبرو شوید و برایشان وقت
بگذارید .هر چیزی که مربوط به خالقیت شــود خوب پیشــرفت
میکنید .سعی کنید استعدادهای خالق تان را نشان دهید.

مراقب اطرافيان خود باش ،اين حرف هرگز به معني تجســس و
يا دخالت در كار ديگران نيســت ،بلكه معناي آن اين ســت كه
هوشياري خود را حفظ كني و اجازه ندهي تا بعضي حسودان مانع
كارها شوند.

عقرب

امروز روز مناســبی برای امضای قرارداد نیست؛ زیرا ممکن است
نکتهای را فراموش کنید .همچنین امروز برای خرید و فروش روز
مناسبی نیست؛ زیرا امکان ســوءتفاهم و اشتباه وجود دارد .اگر
وقت دارید هر چیزی را دوبار چک کنید تا اشتباه نشود.

قوس

اینک بیش از هر زمان دیگــری احتیاج به یک تغییر تازه داری،
با یک تحول تازه چه از بیــرون و چه از درون که در امروز از راه
خواهد رسید ،شما به آرامش خواهید رسید.

جدی

اخيرا ً ســرعت زندگي افزايش پيدا كرده اســت و متأسفانه بايد
بگويم كه اگر شــما هم بخواهيد سرعتش را پايين آوريد ،عملي
نميباشد .شــب آرامي را در خانه نخواهيد داشت؛ زيرا دوستان
تماس ميگيرند و به ديدنتان ميآيند و افراد خانواده مشــتاق
هستند كه با شما صحبت كنند.

دلو

امروز توانایی دارید که کارهای سخت انجام دهید و این خبر بسیار
خوبی است به خصوص اگر ســعی دارید که یک برنامه فشرده را
اجرا کنید یا قصد تکمیل پروژهای را در زمانی مقرر دارید .همچنین
اگر میخواهید کسی را با استعدادهای فراوان خود تحت تأثیر قرار
دهید زمان بسیار خوبی است.

حوت

تغییرات اخیر در روابط کاری ،شما را در موقعیت خیلی بهتری قرار
دادهاند ،احتماالً درک کردهاید که اخیرا ً چه قدر ماهرانه مسؤولیت
اضافی را به دوش گرفتهاید .اما زمان سست شدن نیست یا نیروی
حرکت را حفظ کنید ،یا مالمت کردن خودتان را تمام کنید.
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جدیدترین تریلر فلم
«دیوار بزرگ» با بازی
مت دیمون منتشر شد

«ژانگ ییمو» با هزینه ای سرســام آور ،در حال ساخت فلم
«دیوار بزرگ» است.
در این اثر ،بازیگران شــاخص هالیــوود مانند «مت دِیمون»
به ایفای نقش می پردازند .داســتان به این شــرح است که
هیوالهایی غول پیکر بــه دیوار بزرگ حمله می کنند و «مت
دِیمون» همراه با «پِدرو پاسکال» سربازانی هستند که در کنار
ارتش چین برای بشــریت به مبارزه می پردازند .این فلم سر
و صدای زیادی به پا کرده و قرار اســت دسامبر سال میالدی
جاری در چین (فبروری  ۲۰۱۷در آمریکا) اکران شود.
نویسندگانی مانند «تونی گیلوری» و «کارلو برنارد» با همکاری
چند تن دیگر ،نوشتن سناریوی فلم را بر عهده داشته اند .بر
اساس خبرهای منتشر شــده ،بودجه ای  ۱۳۵میلیون دالری
برای ســاخت آن صرف شده و امید زیادی برای موفقیت فلم
وجود دارد .به تازگی تریلر جدید «دیوار بزرگ» نیز منتشــر
شده که نشــان از اثری جذاب و تماشاگر پسند دارد .در این
تریلر جدید ،همکاری پاسکال و دیمون کامال نمایان است.

«خیاط» یکی از شانس های
اسکار برای بهترین بازیگر زن

فلم «خیاط» به کارگردانی «چولســین مورهوس» از ابتدای
اکتبر اکران خود را آغاز نموده و در حال حاضر یکی از شانس
های اسکار برای بازیگری زن محسوب می شود.
«کیت وینسلت» بازیگر برجسته ســینمای هالیوود که تا به
حال توانسته یک بار برای بازی در فلم «خواننده کتاب» اسکار
بهتریــن بازیگر زن را از آن خود نماید در فلمی تازه به ایفای
نقش پرداخته است.
«خیاط» نام فلمی اســت کــه فلمنامه اش را « چوســلین
مورهوس» بر اساس رمان «خیاط زنانه» از «رزالی هام» نوشته
و خودش نیز کارگردانی ان را بر عهده داشته است.
این فلم درامی کمدی فلم محصول سال  2015کشور استرالیا
است که از ابتدای اکتبر اکران خود را آغاز نموده است و جزو
یکی از شانس های بازیگری اسکار امسال محسوب می شود.
کیت وینسلت ،بازیگر نقش اول فلم ،در نقش میرتله (تیلی)
دونیــج ،زنی باهوش بــه ایفای نقش میپــردازد که خیاط
لباسهای زنانه اســت .فلم به بررســی موضوعاتی همچون
انتقام ،عشق و خالقیت میپردازد.
عالوه بر کیت وینســلت بازیگران دیگری همچون «جودی
دیویس»« ،لیام همسورث»« ،هوگو ویوینگ»« ،سارا اسنوک»،
«کارولین گودال»« ،ربکا گیبنی»« ،شین جاکوبسون» در این
فلم به ایفای نقش پرداخته اند.
وینسلت برای بازی در این فلم تاکنون جایزه بهترین بازیگر
زن جشنواره های استرالیا ،اتریش ،کرایتیک را کسب نموده
است.

اسپیلبرگ همکار
«علیبابا» میشود

کارگردان هالیوود در مراسم امضای قرارداد در شهر پکینگ
چین جهت همکاری در طرح سینمایی شرکت «امبلین» جهت
ســرمایهگذاری و تولید فلم برای مخاطبان چینی و جهانی به
«جک ماآت» رییس شرکت تصویری «علیبابا» پیوست.
کارگردان هالیوود در مراسم امضای قرارداد در شهر پکینگ
چین جهت همــکاری در طرح ســینمایی «امبلین» جهت
ســرمایهگذاری و تولید فلم برای مخاطبان چینی به «جک
ماآت» پیوست.
شــرکای «امبلین» و گروه تصویری چینی «علیبابا پیکچرز»
به شــراکتی راهبردی برای تولید و سرمایهگذاری فلم برای
مخاطبان جهانی و چینی ورود کردند.
استیون اسپیلبرگ کارگردان معروف هالیوود به همراه «جک
ما» رییس گروه تصویری «علیبابا پیکچرز» اظهار داشتند که
عالوه بر سرمایهگذاری و تولید فلم ،در زمینه بازاریابی ،توزیع
و تجارت فلمها با عنوان «امبلین» نیز با هم همکاری خواهند
کرد.
«جک ما» رییس گروه تصویری «علیبابا پیکچرز» گفت»:بین
سینمای شرق و غرب تفاوت چندانی نیست بجز اینکه غربیها
در روایت داستان بسیار قویتر از ما هستند».

فارست ویتاکر به
«پلنگ سیاه» مارول پیوست

دنیل کالویا ،وینســتون دوک و فلورنس کاسومبا هم به جمع
بازیگران فلم رایان کوگلر می پیوندند.
فارســت ویتاکر به جمع بازیگران فلم «پلنگ سیاه» کمپانی
مارول پیوست.
ویتاکر که به زودی در فلم «ســرکش :یک داســتان جنگ
ســتارگان» محصول دیزنی/لوکاس فلم نقش آفرینی خواهد
کرد ،در «پلنگ سیاه» نقش شــخصیت «زوری» را بازی می
کند؛ یک دولتمرد مســن در واکاندا .ایــن خبر روز جمعه از
طریق وبسایت مارول اعالم شد.
چدویک بوزمن که برای نخســتین بار نقش شخصیتش یعنی
تچاال یا همان پلنگ ســیاه را در فلم «کاپیتان آمریکا :جنگ
داخلی» بازی کرد ،مســئولیت هدایت گروهی از بازیگران را
بر عهده دارد که شــامل مایکل بی .جوردن ،لوپیتا نیونگ او
و دانای گوریرا می شود .رایان کوگلر روی صندلی کارگردانی
این فلم مینشیند.
این نخســتین باری نخواهد بود که ایــن بازیگر برنده جایزه
اســکار و کارگردان «کرید» با یکدیگر کار می کنند .ویتاکر
تهیه کننده فلم «ایســتگاه فروت ویل» بود که باعث شهرت
کوگلر شد .جوردن در آن نقش آفرینی می کرد.
دنیل کالویا که نقش وکابا یکی از یاران تچاال را بازی می کند
هم از دیگر بازیگران اضافه شده به لیست نقش آفرینان این
فلم است .وینســتون دوک انتخاب شده تا نقش امباکو رهبر
قبیله رقیب واکاندا را بازی کند و فلورنس کاســومبا هم در
قالب نقش آیو ،یکی از اعضای محافظان پلنگ ســیاه ظاهر
می شــود .او هم این نقش را در فلم «کاپیتان آمریکا :جنگ
داخلی» بازی کرده بود.
ویتاکر که برای بازی در فلم «آخرین پادشاه اسکاتلند» برنده
جایزه اســکار شــده بود ،بنیان گذار موسسه صلح و توسعه
ویتاکر اســت که مخصوص کمک به مردمی است که توسط
خشونت تحت تاثیر قرار گرفتهاند ،بدون توجه به سن ،جنس،
ملیت و یا باورهایشان .ویتاکر این موسسه را در سال  ۲۰۱۲به
وجود آورد.
«پلنگ سیاه» روز شانزدهم فبروری  ۲۰۱۸اکران می شود.

