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نخستینآرکسترزنانافغانستاندرمجمعجهانیاقتصادموسیقیاجرامیکند
نخستین آرکستر زنان افغانستان قرار است با اجرایی
در مجمع جهانی اقتصاد در داووس پا به سکوی جهانی
بگــذارد .این دختــران با فایق آمدن بــر تهدیدها و
تعبیضها ،سرنوشت جدیدی برای خود رقم میزنند.
زهره ،آرکستری متشــکل از  ۳۵دختر میان  ۱۳تا ۲۰
ســاله که برخی شان یتیم و یا از خانوادههای فقیر اند،
روز پنج شنبه و جمعه در حضور سه هزار تن از اشتراک
کنندگان به شمول سران کشــورها و مدیران اجرایی
سازمانها روی صحنه میرود و موسیقی اجرا میکند.
این گروه موســیقی توســط نگینه خپلواک رهبری
میشود که در بازگشــت از این سفر بیستمین سالگره
تولد خود را جشن میگیرد .به این ترتیب این دختران
بر تهدیدها و تبعیضها در جامعــه عمیق َا محافظه کار
افغانستان فایق آمده و پا به عرصه جهانی میگذارند.
داکتر احمد سرمست ،موسیقی دان افغان که انستیتوت
ملی موسیقی و آرکستر زهره را بنیانگذاری کرده است،
با ابــراز افتخار به نگینه خپلواک گفت« :او نخســتین
رهبر زن آرکستر در افغانستان است».
سرمســت از خطرات احتمالــی و تهدیدهایی که در
افغانستان متوجه زنان در عرصه موسیقی است ،آگاهی
دارد .موسیقی در زمان حاکمیت طالبان میان سالهای
رمانهای جاسوسی از آن دسته کتابهایی هستند که
خواننده را میان زمین و هوا نگه میدارند ،گرههای کور
در ذهن او ایجاد میکنند و دست آخر با افشا کردن راز
اصلی داستان در جایی که انتظار نمیرود ،او را میخکوب
میکنند«...تلگــراف» گزارشــی از بهترین رمانهای
جاسوســی تاریخ ادبیات جهان منتشر کرده که در زیر
به  ۱۰عنوان مشهور آنها میپردازیم:
«کیم» نوشته «رودیارد کیپلینگ» ()۱۹۰۱
«رودیارد کیپلینگ» با کتاب «کیم» تأثیر شــگرفی بر
ادبیات جنایی پس از خود گذاشت اما جدا از این« ،کیم»
رمانی جادویی اســت که نقش مهمی در شــکلگیری
و پیشرفت رمانهای جاسوســی در دومین نیمه قرن
بیستم ایفا کرد .داستان این رمان درباره نوجوانی یتیم
است که در جنگ بریتانیا و روسیه بر سر سلطه بر آسیا،
برای جاسوسی به کار گرفته میشود.
«مأمور مخفی» نوشته «جوزف کنراد» ()۱۹۰۷
«مأمور مخفــی» اثر «جوزف کنراد» کتابی اســت که
باید دو بار خوانده شــود؛ یک بار سریع تا متوجه شویم
چه اتفاقی میافتد و بعد دوبــاره به آرامی ،تا به خوبی
جملههای بیمثال «کنــراد» را هضم کنیم .مأموری که
در این داستان به عنوان شخصیت اصلی ظاهر میشود،
دکان داری است که به او دستور داده میشود رصدخانه
ســلطنتی «گرینویچ» را منفجر کند .این در حالی است
که هدف از این حمله تروریستی ،شکل دادن یک گروه
آنارشیست است .پایان این رمان یکی از غمانگیزترین و
کنایهآمیزترین پایانها در ادبیات داستانی است.
«سیونه پله» نوشته «جان بوچان» ()۱۹۱۵
با خواندن «ســیونه پله» اثر «جان بوچان» چندینبار
غافلگیر میشوید .در این کتاب «ریچارد َهنِی» قهرمانی
اســت که به قتل متهم شده ،در حالی که خود به دنبال
یک استاد تغییر چهره است که میخواهد رموز دفاعی
بریتانیا را ســرقت کند« .آلفــرد هیچکاک» کارگردان
بزرگ سینما به سراغ داستان گیرای «بوچان» رفته و در
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 ۱۹۹۶تا  ۲۰۰۱کام َ
ال ممنوع شده بود و تاهنوز هم موانعی
در این عرصه به ویژه برای زنان وجود دارد.
او میگوید آرکســتر زهره برای افغانســتان «بسیار
سمبولیک» است.
نگینه خپلواک میگوید« :برای دختران افغان (پرداختن

خانواده ایســتادند تا او بتواند به مکتب موسیقی برود:
«مادر کالنم به پدرم گفته بود« :اگر نگینه را بگذاری به
مکتب موسیقی برود ،دیگر بچه من نیستی”».
از آن زمان بود که خانواده او زادگاه شــان والیت کنر
در شرق افغانســتان را رها کرده و به کابل کوچ کردند.
نگینه میگوید که زندگی در کابل سخت است و کار پیدا
نمیشود ،با آنهم «بهتر از اینست که کشته شوی».
او هنوز تهدید کاکایش را فراموش نکرده است که گفته
بود« :هر جایی که تو را ببینم ،میکشــمت .تو برای ما
مایه ننگ هستی».
هدف نگینه به دســت آوردن یک بورسیه است تا در
خارج از کشــور به تحصیالت خود ادامه بدهد .سپس
او میخواهد به کشــورش برگشته و رهبر آرکستر ملی
شــود .نگینه میگوید« :اگر مقاومــت نکنی ،آیندهای
نداری .میخواهــم راه را برای دیگــر دختران هموار
سازم».
موســیقی برای بعضی دختران شامل در آرکستر زهره
شــانس زندگی دیگری را مهیا کرده اســت .شماری
از نوازندگان ویلون ،پیانو و آالت موســیقی ســنتی
افغانســتان که به تازگی شامل این گروه شده اند ،قب َ
ال
در روی سرکها کار میکردند( .دویچه وله)

به موســیقی) خیلی سخت اســت .برخی پدران حتی
نمیگذارند که دختران شــان به مکتب بروند ،چه رسد
که راجع به مکتب موســیقی صحبت کنیم .برای این
افراد ،زن برای خانه ماندن و پاک کاری خانه است».
نگینه میگویــد که والدیناش در برابــر همه اعضای

بهترینرمانهایجاسوسیجهان

سال  ۱۹۳۵فلم اقتباسی آن را به روی پرده برده است.
نقش شخصیتهای زن در «ســیونه پله» اصال پررنگ
نیســت ،اما در رمان دنباله آن« ،ریچارد» با «مری» که
یک پرستار و مأمور مخفی دیگر است ازدواج میکند.
«آشِ ــندن ،یا مأمور انگلیسی» نوشته «سامرست موام»
()۱۹۲۸
مجموعه داستان «آشِ ــندن ،یا مأمور انگلیسی» ارتباط
نزدیکی با تجربیات «سامرســت موام» به عنوان افسر
سازمان جاسوسی در اروپای زمان جنگ جهانی اول دارد.
گفته میشود به این دلیل که «وینستون چرچیل» اعالم
کرد این اثر برخالف قانون اســرار رسمی است ،نیمی از
دستنوشته این کتاب سوزانده شد« .جان لوکری» موام
را اولین فردی دانســته که «درباره جاسوسی با رویهای
غیرتوهمی و واقعگرایانه» قلم زده است.
«از روسیه ،با عشق» نوشته «یان فلمینگ» ()۱۹۵۷
«از روسیه ،با عشق» اثر «یان فلمینگ» پنجمین و شاید
بهترین رمان مجموعه جاسوســی «جیمز باند» است.
اقتباس سینمایی آن با درخشش «رابرت شاو» و «شان
کانری» در سال  ۱۹۶۳هم به جذابیت کتاب «فلمینگ»
ساخته شده است.
«اریک امبلر» که خود جنایینویس مشــهوری است و
کتاب «سفر به ترس» را در کارنامهاش دارد ،درباره خالق
رمانهای «جیمز باند» گفته است :منتقدان کمتر به خوب
نوشته شدن داســتانهای «جیمز باند» اشاره میکنند.
فکر میکنــم برای مردی متمدن و جذاب همچون آقای
«فلمینگ» ،خوب نوشتن امری محرز است.
«مامور ما در هاوانا» نوشته «گراهام گرین» ()۱۹۵۸
«گراهام گریــن» در  ۳۰ســالگی به خاطــر تیرگی
داستانهایش که معموال «واقعگرایی» تلقی میشد ،به
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آقازاده ـ استخبارات ـ بیننده ـ پتانسیل ـ تداوی ـ ثبات ـ جن ـ چراغان
ـ حقوق ـ خریدار ـ دولتمند ـ ذخایر ـ رنگین ـ زودرس ـ ژرف ـ ســرحد
ـ شــلوغ ـ صادق ـ ضمانت ـ طهارت ـ ظاهر ـ عمود ـ غالب ـ فرستاده ـ
قوانین ـ کبوتر ـ گلخانه ـ المذهب ـ مومن ـ واهمه ـ نایب ـ هدر ـ یاس.
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نوح ـ حــوا ـ وحی ـ نو
ـ روح ـ حور ـ حیوان ـ
نوید ـ دو ـ دوا ـ وادی ـ
دیو ـ نود ـ نوا ـ ناو ـ او
ـ وحید ـ واحد ـ دیوان
ـ رو ـ روا ـ رود ـ داور ـ
وارد ـ درو ـ ورد ـ نور ـ
روی ـ روان ـ دور ـ درون
ـ انور ـ دارو ـ دیوار.
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 بازی با کلمات
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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.
 8 کلمه :خوب
 10 کلمه :متوسط
 15 کلمه :عالی

جواب هدف

شهرت رسید .اما در کتابهای بعدیاش که زمان فعالیت
او در سازمان جاسوسی بریتانیا نوشته شدند ،نوعی طنز
بیپرده هم به چشم میخورد .شخصیت اصلی داستان
«مامور ما در هاوانا» یک فروشنده جاروبرقی اهل هاوانا
به نام «وارمولد» اســت که علیرغــم میلی باطنیاش
تصمیم میگیرد برای ســازمان جاسوسی بریتانیا کار
کند تــا بتواند از پس ولخرجیهــای دخترش بربیاید.
وقتی «وارمولد» چیزی دستگیرش نمیشود ،کارش به
فرستادن گزارشهای ساختگی میرسد...
«جاسوســی که از سردسیر آمد» نوشته «جان لوکری»
()۱۹۶۳
وقتی «دیوید کورنول» جوان که یک افســر جاسوسی
در سازمان جاسوســی بریتانیا بود ،سومین رمان خود
را با نام مســتعار منتشــر کرد ،همه کارش را اولین اثر
داستانی دانستند که «نگاهی واقعی به شغل جاسوسی
داشت ».اما خود «جان لوکری» با این نظر موافق نیست.
او درباره رمان «جاسوســی که از سردسیر آمد» گفته
است :سرویس جاسوسی این کتاب را تأیید کرد ،چون
انعکاسی از حقیقت نبود و هیچ رازی را برمال نمیکرد.
با وجود اینکه «لوکری» طی نیم قرن اخیر چندین رمان
خوب به نگارش درآورده ،هرگز نتوانســته از مرزهای
شــگفتآور ضدقهرمان بدبین خود در این کتاب یعنی
«لیماس» عبور کند.
«هویت بورن» نوشته «رابرت لودلوم» ()۱۹۸۰
«رابرت لودلوم» در حدود  ۷۰ســالگیاش به فراموشی
مختصری دچار شــده بود .این مسأله الهامبخش او شد
تا شخصیت «جیســون بورن» را با رمان «هویت بورن»
خلق کند؛ مردی که هیچ حافظهای ندارد و از مهارتهای
شگفتانگیزی برخوردار است .او با کمک گرفتن از همین

 بازی با اعداد

2284

توانمندیها دور جهان میگردد تا بفهمد کیست و چرا
سازمان سیا و فردی به نام «کارلوس شغال» میخواهند
او را بکشند.
ن که «مت
اقتباسهای ســینمایی از این مجموعه رما 
دیمن» نقــش «بورن» را در آنها ایفــا میکند ،هم از
فلمهای جاسوسی پرطرفدار اســت« .هویت بورن» را
«داگ لیمان» در ســال  ۲۰۰۲به روی پرده برد« .برتری
بــورن» (« ،)۲۰۰۴اولتیماتوم بــورن» (« ،)۲۰۰۷میراث
بورن» ( )۲۰۱۲و «جیســون بورن» ( )۲۰۱۶قسمتهای
بعدی این مجموعه فلمهای اقتباسی اکشن هستند.
«تب و نیزه» نوشته «خاویر ماریاس» ()۲۰۰۲
«خاویر ماریاس» را شاید بتوان بزرگترین رماننویس
زنده اسپانیایی نامید .او کارش را به عنوان یک مترجم
شــروع کرد و هنوز هم مترجمها به عنوان «افرادی که
صدای خودشــان را انکار میکننــد» ،نقش مهمی در
بســیاری از رمانهایش دارند .همین جمله را میشود
درباره جاســوسها هم گفت؛ هر دو این شخصیتها را
میشود در سهگانه «چهره فردای تو» مشاهده کرد .در
اولین جلد از این مجموعه رمــان که «تب و نیزه » نام
دارد« ،دزا» مترجمی اســپانیایی است که از سوی یکی
از زیرمجموعههای سازمان جاسوسی بریتانیا استخدام
میشود تا با تفســیر حالت و رفتار افراد ،بتواند بفهمد
حرکتی بعدی آنها چیست.
«رمزگشایی» نوشته «مای جیا» ()۲۰۰۲
«مای جیا» یک سوپراســتار ادبی در چین اســت که
رمانهایش میلیونی فــروش دارد .او از تجربیات خود
در سرویس جاسوســی چین برای نگارش این کتابها
الهام میگیرد« .رمزگشایی» داستان یک نابغه مبتال به
اوتیسم است که به یک رمزشکن قهار تبدیل میشود.
«رمزگشایی» اثری رویاگون ،معمایی و پریشان به سبک
آثار داستانی کالسیک چین است ،اما خواننده در انتها
به اندازه شــخصیت اصلی داستان دوست دارد از راز و
رمز کدها سر دربیاورد.
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میزان

حمل

امروز به راحتي مي توانيد احســاس خــود را بيان كنيد و آن طور كه
دوست داريد ،رفتار كنيد .ذهنتان سريع تر از قبل فعاليت دارد بنابراين
حامي خوبي داريد ،نقشه هاي تان به زودي عملی مي شود.

ثور

اگر می خواهید بر یک نفر تأثیر بگذارید ،بهتر اســت موقعیتی پیدا
کنید تا با او صحبت کنید .سعی کنید زمانی که افراد منفی بین ،می
خواهند شما را از پیشرفت باز دارند مصمم باشید که رابطه ای جدی
عمق بیشتری پیدا می کند.

جوزا

بعد از فعاليت هاي اخير ممكن اســت خيلي خســته شده باشيد
شــايد هم همكاران با شما تماس مي گيرند تا ايده هاي جالبشان را
برايتان بيان كنند يا شايد هم نمي توانند صبر كنند تا شما را بيشتر
بشناسند .به نظر مي رسد سرعت همه چير فوق العاده باال است.

سرطان

بهتر است کمی با خودتان مهربان باشــید هر چه قدر بیشتر برای
انجام کارها خودتان را اذیت کنید ،هدف هایتان دست نیافتنی تر به
نظر می رسند .معموالً عادت دارید کارها را قدم به قدم انجام دهید.
پس چرا در حال حاضر این روش تغییر کرده است؟

اسد

در حال حاضر شما جذب افرادی هستید که به نحوی غیرمعمول
اند ،خصوص ًا اگر آنها مطلبی را برای آموزش به شــما دارند،پس
تالش کنید که با آنها آشنا شوید و متوجه شوید که در ذهن شان
چه می گذرد .برخی از شما از دوســتانی که در خارج کشورتان
زندگی می کنند خبری می گیرید و حتی ممکن است آنها شما را
دعوت کنند تا از آنها دیداری بکنید.

عقرب

امروز می توانید احساســات تان را به خوبی بیان کنید .بنابراین
الزم نیست نگران عکس العمل دیگران باشید .حتی اگر با مشکلی
رو به رو شــوید صداقت و روراستی شما آن را حل می کند .شاید
هم ابراز عالقه کنید.

قوس

شما نياز داريد خود را از شر مشكالتي كه از قبل شما را احاطه كرده
اند خالص كنيد اگر احساس مي كنيد ،مثل اين كه توسط چيزي كه
مربوط به گذشــته شماست به عقب كشيده مي شويد نمي توانيد
استعداد واقعي خود را شكوفا سازيد ،امروز اين شانس را داريد كه
همه چيز را منظم كنيد و حسابها را مشخص كنيد.

جدی

بعد از شــيطنت هايي كه امروز كرديد ،احتمــاالً حاال منتظر يك
بعدازظهر آرام در خانه هستيد .امروز همكارانتان حسابي آشفتگي
ايجاد كرده و شما را خسته كرده اند و از آنجايي كه شما آدم معقول و
متعادلي هستيد مي توانيد همه چيز را به حالت اول برگردانيد .البته
ديدن چنين وضعيت درهم و برهمي هر كسي را عصباني مي كند.

ستارگان اطمينان دارند كه امروز شــما ،شخصي كمك رساننده و
با مالحظه مي باشــيد .اگر فكر مي كنيد كارتان صحيح مي باشد و
دوست داريد كه به كسي كمك كنيد ،حتم ًا اين كار را بكنيد ولي اگر
احساس مي كنيد تحريك و بر افروخته شده ايد ،سعي كنيد با انجام
سرگرمي هاي مورد عالقه تان ،آرامش خود را باز يابيد.

امروز عطارد مســتقیم حرکت می کند .یعنی اکنون تمام فرصت
ها را در اختیار دارید .در صورتیکه با دید غیر واقعی نگاه نکنید.
در این ماه می توانید در انتظار رسیدن به بسیاری از هدفهایتان
باشید .سفر نیز در این زمان برایتان خوش شانسی می آورد.

شما به سالمتی تان اهمیت می دهید و امروز استثناء نیست .شاید
خبر افزایش حقوقتان به گوشتان برسد.

همکاری قدری مشــکل می تواند نمود پیدا کند .اما شکیبایی و
حس طنز عجیب شما به زودی باعث بهتر شدن محیط می شود.
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امیر خان بهترین بازیگر
سال بالیوود

سینمای بالیوود با برگزاری مراسم «فلم فیر» برگزیدگان خود
در سال  2016میالدی را شناخت .فلم های «دنگال»« ،نیرجا»
و «اورتا پنجاب» اکثریت جوایز این فســتیوال را از آن خود
کردند .مراسم جایزه «فلم فیر» (برگزیدگان سینمای بالیوود)
در سال  2016با اعالم برگزیدگان پایان یافت.
بر اســاس این اعالم این آکادمی فلم های «دنگال»« ،نیرجا»
و «اورتا پنجاب» اکثریت جوایز این فســتیوال را از آن خود
کردند .بر اســاس این گزارش امیرخان در ســن  52سالگی
همچنان در صدر ســینمای بالیوود بوده و به عنوان بهترین
بازیگر انتخاب شــد .وی برای این رتبــه بازیگرانی همچون
«سلمان خان»« ،شــاهرخ خان»« ،آمیتاب باچان»« ،رانبیر
کاپور» را پشت سر گذاشته است.
همچنیــن فلم های «صورتــی»« ،ســلطان»« ،داهونی» و
«هوابرد» نظر داوران را جلب نکــرده و در اکثریت بخش ها
جوایز را از دست دادند .فهرست کامل شصت و دومین دوره
جوایز فلمفیر به شرح زیر است:
بهترین فلم :دنگال
بهترین کارگردان :نیتیش تیواری
بهترین بازیگر نقش اول مرد :عامرخان (دنگال)
بهترین بازیگر نقش اول زن :آلیا بهات (اورتا پنجاب)
بهترین بازیگر نقش مکمل کرد :ریشی کاپور (کاپور و پسران)
بهترین بازیگر نقش مکمل زن :شابنا آزمی (نیرجا)
بهترین فلم از نگاه منتقدان :نیرجا
بهترین بازیگر نقش اول مرد از نگاه منتقدان :مانوج باج پایی
(آلیگاره) و شاهد کاپور (اورتا پنجاب)
بهترین بازیگر زن نقش نخست ازنگاه منتقدان :سونام کاپور
(نیرجا)
بهترین کارگردان فلم اول :آشوینی آیر تیواری برای نیل باتی
ساناتا
بهترین بازیگر مرد تازهکار :دیلجیت دوسانجی (اورتا پنجاب)
بهتریــن بازیگــر زن تــازهکار :ریتیــکا ســینگ
()SaalaKhadoos
بهترین فلمنامه :شــاکن باترا و عایشه دویتری برای کاپور و
پسران
بهترین دیالوگ :ریتیش شاه (صورتی)
بهترین خط داستان :شــاکن باترا و عایشه دویتری (کاپور و
پسران)
بهترین آلبوم موسیقی فلم :پریتام (پیچیدگی های دل)
بهترین ترانهســرا :آمیتاب بهاتچاریا برای ترانه چانا مریا از
پیچیدگی های دل
بهترین آوازهخوان زن :نیها بهاسین (سلطان)
بهترین آوازهخوان مرد :آرجیت سینگ (پیچیدگی های دل)
بهترین طراحی صحنه :آپارنا سود (نیرجا)
بهترین تدوین :مونیشیا بالداوا (نیرجا)
بهترین جلوههای ویژه :به کمپانی ردچیلیز وی اف ایکس به
مدیریت شاهرخ خان برای فلم هوادار اهدا شد.
بهترین طراح چهرهپردازی :پایال سالوجا (اورتا پنجاب)
بهترین صدابرداری :ویویک ساشیدانا (فوبیا)
بهترین فلمبرداری :میتیش میرچاندانی (نیرجا)
بهترین موسیقی متن :سمیر اودین (کاپور و پسران)
بهترین طراح صحنه های اکشن :دنگال
جایزه یک عمر دستاورد هنری :شاتروگان سینها

بازگشت «ژاندر کیج» و
جان گرفتن سینمای اکشن

فلم سینمایی اکشن «مامور سه ایکس» با حضور ون دیزل و
جمعی از بازیگرانی آسیایی اکران خود را آغاز کرد.
نسخه تازه از مجموعه فلمهای حادثه ای و پرطرفدار «مامور
سه ایکس» اکران خود را آغاز کرد.
در «سه ایکس :بازگشــت ژاندار کیج» شاهد عملیات ژاندار
کیج با نقش آفرینی وین دیــزل خواهیم بود .در این فلم که
دنباله داســتان «دولت متحد» اســت ،قهرمان افسانه ای از
تبعید داوطلبانه اش بیرون می آید تا در ماموریتی خطرناک با
جنگجویی به نام ژیانگ مواجه شود.
این سومین فلم از مجموعه فلمهای حادثه ای سه ایکس است
و افتتاحیه آن اوایل این هفته در مکزیک برگزار شد.
وین دیزل ،بازیگر  ۴۹ساله آمریکایی در گفت و گو با یورونیوز
گفت :فکر می کنم مخاطبان فلم و ماجراهای آن را بپسندند.
حتما از بازگشــت ژاندار کیج و حضور شخصیتهای زن فلم
خوشحال می شــوند .دی جی کاروسو ،کارگردان فلم تجربه
ســاخت چندین فلم حادثه ای را در کارنامه دارد .فلمســاز
آمریکایی درخصــوص اکران این فلم گفــت :فکر می کنم
مخاطبــان از فلم و هیجان آن خیلی خوششــان بیاید .فلم
طنز و شوخی هم دارد که برای تماشاگر جذاب است .افزودن
شــخصیتهای جدید همراه و در مقابل ژاندار کیج داستان را
هیجان انگیزتر کرده است .تک تک شخصیتها و مجموعه آنها
در کنار تاثیر خوبی خواهد داشــت .در این نسخه از این فلم
«ون دیزل» در کنار «دانی یِن» بازیگر هانگ کانگی فلم مطرح
«آقای ایپ» بازی نموده و «ربکا ب ِکی»« ،ادل وولف»« ،ساموئل
ال جکســون» و «دیپیکا» بازیگر بالیوودی به بازی در سایر
نقش ها می پردازند .فلمنامه این نســخه را «اسکات فریزر»
نوشته و «دی جی کاروســو» کارگردانی این فلم را برعهده
گرفته است .فلم «ســه ایکس :بازگشت ژاندار کیج» پس از
نمایش اولیه در مکزیکوســیتی ،طی ماه جنوری بتدریج در
کشورهای مختلف اکران می شود.

رمان مشهور
«جان لوکری» به
تلویزیون میرود

«جاسوسی که از سردسیر آمد» رمان کالسیک «جان لوکری»،
به سریال تلویزیونی تبدیل میشود.
شبکه «بیبیســی» اعالم کرده پس از موفقیت مینیسریال
«مدیر شب» که براساس رمانی به همین نام از «جان لوکری»
نویســنده مشهور انگلیسی ساخته شــد ،قصد دارد سریال
اقتباسی «جاسوســی که از سردســیر آمد» دیگر اثر این
رماننویس را به روی آنتن ببرد.
«جاسوسی که از سردســیر آمد» رمانی جاسوسی است که
در ســال  ۱۹۶۳نوشته شد و داســتان آن در دوران جنگ
سرد روایت میشود .این یکی از مشهورترین کتابهای ژانر
جاسوسی است و از پرفروشترین کارهای «لوکری» به حساب
میآید .سریال «بیبیســی  »۱اولین اقتباس تصویری از این
کتاب پس از فلم ســینمایی سال  ۱۹۶۵محسوب میشود که
«ریچارد برتون» در آن نقش «الک لیماس» را ایفا میکرد.
«مدیر شب» دیگر رمان «لوکری» است که اخیرا مینیسریالی
براســاس آن به روی آنتن رفته و مورد توجه مخاطبان قرار
گرفته است .در این سریال «تام هیدلستون»« ،هیو الری» و
«الیویا کلمن» بازی کردهاند« .جاسوسی که از سردسیر آمد»
را نیز تیم تولید «مدیر شب» میســازد« .سیمون بیوفوی»
نویسنده فلمنامه «میلیونر زاغهنشین» برای نگارش متن این
سریال جدید انتخاب شده اســت .او در اینباره گفته است:
«این که روی بهترین داســتان جاسوسی جنگ سردی که تا
حاال نوشته شــده کار کنی ،به طور باورنکردنی هیجانانگیز
است ».رمان «لوکری» در زمان انتشار جزو پرفروشترینهای
بازار بینالمللی بود .مجله «تایم» آن را یکی از  ۱۰۰رمان برتر
تمام تاریخ ادبیات دانسته است.

