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«قهارعاصى ،شاعر خوب و دوست داشتنى بود»

از سالروز کشته شدن قهارعاصى ،شاعر شناخته شدۀ
کشــور در کنار مقبره اش در کابل در حالى يادبود به
عمل آمد که وزارت اطالعات و فرهنگ براى اين يادبود
هزينه نداشت.
اين شاعر ،در ماه میزان سال  ١٣٧٣در زمان حکومت
مجاهدين به اثراصابت مرمى هاوان درشهر کابل ،جان

باخت.
عبدالقهار عاصی شاعر شناخته شده و معاصر کشوردر
واليت پنجشــیر زاده و بزرگشده و دروس خود را در
کابل خواند و از فعاالن شعر افغانستان در دهه شصت و
اوایل دهه هفتاد هجرى شمسى بود .
شعرهای عاصی ،غالب ًا از کلیشهها وچارچوبهای شاعران

همطرازش بهتربود ،خواننده و شنونده زيادى داشت و
کمتر شاعرى را ميتوان با اين شاعر مقايسه کرد.
برگزارکنندگان ايــن گردهمايى گفتنــد که هرچند
ميتوانســتند اين يادبودرادرپوهنتون وياهوتل مجللى
برگزارکننــد ،امااين کار را بگونه اعتــراض بر وزارت
اطالعات و فرهنگ ،يک روز پس از روز سالمرگ عاصى
در کنار مقبره اش برگزار نمودند.
دراين گردهمايى که دیروز در قول آبچکان شــهرکابل
برگزار شــد ،شمار زيادى از شــاعران ،نويسندگان و
فعاالن حوزه هاى ادبى کشورشرکت داشتند.
ســيدرضا» محمدى» رئيــس اتحاديه نويســندگان
افغانســتان گفت که ُخلق خوش ،درويشــى و زاللى،
آدم بى مانندى ازعاصى ساخت ،شــعر هاى عاشقانه
عاصى پُرازقصه هاى جنــگ و آزاديخواهى بود .راکت
کور جنگهاى ســه دهه قبل ،يکى ازداغ هايى بود که
دل عاصى راسوراخ کرد؛ اما داغ آن را بدل دوستداران
شعرش همچنان باقى ماند .
وى براى کســانى که باعث کشته شدن عاصى و عاصى
هاى ديگرگرديده انــد ،درحاليکه بُغــض گلويش را
ميفشرد ،نفرين فرســتاده و اين مصرع از شعر اورا به
زمزمه گرفت.
اين ملت من است که دستان خويش را  -در گرد آفتاب
کمر بند کرده است

هیو جکمن تام هاردی را
«ولورین» بعدی نامید

هیو جکمن که برای بــازی در نقش مرد چنگکدار در
فیلم «ولورین» محبوبیت زیادی دارد گفت تام هاردی
میتواند ولورین بعدی باشد.
به نقل از ددالین ،هیو جکمن ســتاره سینمای استرالیا
و هالیــوود در حالی که چندی پیش نیز اعالم کرده بود
«ولورین  »۳آخرین باری اســت که او در نقش مردی با
پنجههای چنگکی جلوی کمره میرود ،گفت احساسش
این است که بازیگر نقش «مد مکس» یعنی تام هاردی
ولورین خوبی خواهد شد.
جکمن  ۴۶ســاله که بارها با این سوال روبه رو شده که
درباره جایگزینش در ایــن نقش ابرقهرمانی چه نظری
دارد و بارها گفته بود در این باره فکر نکرده است ،این
بار جایگزینش را معرفی کرد.
او گفت :فکر میکنم تام هاردی ولورین بزرگی باشــد.
او از من جوان تر اســت ...و البته من خیلی در این باره
فکر نمی کنم و نمیخواهم کار استودیو را راحت کنم که
جایگزینی برای من پیدا کند.
بازیگر اســترالیایی افزود :هنوز یــک فیلم دیگر باید
بــازی کنم اما مطمئنم که آنها هم به این مســاله فکر

میکنند و آنها هــم از چند بازیگر نام بردهاند و گفته
اند این مسکوت بماند و ما بعدا می فهمیم که چه کسی
انتخاب میشود.
هیو جکمن نخستین بار در سال  ۲۰۰۰در نقش لوگان/
ولورین در فیلم «ایکس-من» یا «مردان ایکس» ظاهر
شد .او از آن زمان در پنج دنباله این فیلم بازی کرده
است.
او در «ایکس من :مکاشــفه» نیز پس از «ولورین »۳
بــازی میکند که آخرین هنرنمایــی او در نقش این
شخصیت خواهد بود.
ایــن دو فیلم قرار اســت می  ۲۰۱۶و مــارچ ۲۰۱۷
اکران شــوند.ولورین کــه معموال با نــام لوگان نیز
شناخته میشود ،یک شخصیت خیالی ابر قهرمان از
داســتانهای کمیک استریپ شرکت مارول کامیکس
اســت که اغلب با مجموعه «مردان ایکس» در ارتباط
است .این شخصیت که در کمیکهای دیگر هم ظاهر
شده ،ابتدا در شماره  ۱۸۱از هالک شگفتانگیز حضور
پیدا کرد و با محبوبیتی که به دست آورد کم کم دارای
کمیک جداگانه و اختصاصی شد.
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هـدف
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مجموعه شعر «شهروند» از سرودههای «کلودیا رنکین»
جایزه شعر «فوروارد» را از آن خود کرد.
کلودیا رنکین با کتاب «شهروند :غزل آمریکایی» جایزه
 10هزار پوندی بخش بهترین مجموعه شعر «فوروارد» را
به خود اختصاص داد.
این ســرودهها دربــاره زندگی آمریکایی و مســاله
نژادپرستی است و از سوی اعضای هیات داوران جایزه
«فوروارد»  2015به عنوان «یــک کتاب قوی در عصر
حاضر» توصیف شده است.
رنکین پیشتر با همین کتاب جایزه حلقه منتقدین ملی
کتاب آمریکا را از آن خود کرده است .این شاعر متولد
جامائیکاست و اکنون در کالیفرنیا زندگی میکند.
به گزارش گاردین ،او جایزه «فوروارد» را طی مراسمی

جواب سودوکو شماره

 جواب بازی با اعداد
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شمع ـ مشتری ـ مشت ـ
معیشت ـ معیار ـ میت ـ
تیم ـ شرم ـ مار ـ امر ـ ما
ـ مات ـ می ـ امیر ـ تیمار
ـ عام ـ عمر ـ مایع ـ اعم ـ
متر ـ امت.

2259

آبدزدک ـ ابرک ـ بختیار ـ پیسه ـ تیشه ـ ثریا ـ جهانی ـ چیده ـ حوزه ـ
خیره ـ دیندار ـ ذلیل ـ ریل ـ زیتون ـ ژورنال ـ سیما ـ شیلنگ ـ صیانت
ـ ضربه ـ طومار ـ ظرفیت ـ عودت ـ غوری ـ فیوز ـ قول ـ کدر ـ گونیا ـ
لوله ـ میمنت ـ نیم خیز ـ ویژه ـ هیچکس ـ یوم الحساب.

ن

1923

2248

رســمی در لندن دریافت میکند .برنده این جایزه 10
هزار پوندی اکنون در دانشــگاه کالیفرنیای جنوبی
مشغول به تدریس است.
جایــزه  5000پوندی مجموعه شــعر اول «فوروارد»
امسال به «مونا آرشی» شــاعر مجموعه «دستهای
کوچک» تعلق گرفت و «کلر هارمان» توانست جایزه
 1000پوندی قطعه شــعر برگزیده را به خود اختصاص
دهد.
جایزه ادبی «فوروارد» اولینبار سال  1991با دو هدف
اصلی افزایش تعداد مخاطبان شعر و همچنین معرفی
و تشویق شــاعران نوقلم در سطح انگلستان و ایرلند
اعطا شد و امسال بیستوچهارمین دوره خود را پشت
سر گذاشت.
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میزان

حمل

امروز ســعي كنيد قرارهايتان را دوبار بررسي كنيد .شايد منتظر
تلفن كسي شدن كار اشتباهي باشد .سعي كنيد صبور باشيد.

ثور

امروز شــخصی ابتدا صحبت میکند و ســپس راجع به آن فکر
میکنــد و در این میان میخواهد پا روی دم همه بگذارد و همه را
دلخور میکند.پیشنهادات احمقانه او شما را کمی عصبی میکند،
باید این را تصدیــق کنید که او ایــن کار را از روی قصد انجام
نمیدهد ،ممکن است یک جای کار ایراد داشته باشد.

عقرب

امروز رابطه جدیدی شکل می گیرد .هم چنین فرصت های مالی به
دســت میآورید که نباید آنها را از دست بدهید .زندگی جالب و
جذاب است .اگر برای تفریح و سرگرمی پول خرج کنید ،بدانید که
پولتان هدر نمیرود.

اگر بین شما و یک نفرمشــکل مالی پیش آمد سعی کنید همین
امروز از واقعیت و علت آن با خبر شــوید .اکنون زمان آن رسیده
است که مخالفتهای گذشــته را فراموش کنید .در محل کارتان
میتوانید کارهای یک نفر دیگر را در نبودش به عهده بگیرید.

چند روز آينده الزم است وقتتان را با اطرافيان بگذرانيد تا ديدگاه
آنها را تغيير دهد و شايد ديد مثبت خود را بخواهيد به ديگران هم
بدهيد .خوشبختانه ،ميتوانيد رضايت خاطر خود را به دست آوريد.

امكان دارد به راحتي ايرادات كسي را به او گوشزد كنيد و يادتان باشد
كه خودتان هم ايراداتي داريد .ديگران خيلي سريع دوپهلو حرف زدن
شــما را ميگيرند .پس فكر نكنيد كه به راحتي از اين مهلكه خالص
خواهيد شد .حتم ًا نظرات و انتقادات سازنده خود را عنوان كنيد ،ولي
اولين كسي باشيد كه نواقص خود را نيز قبول مينمایيد.

جوزا

سرطان

هر کسی به روش خودش عمل میکند .اگر خوب دقت کنید میبینید
که یک نفر کار خسته کننده را جالب انجام میدهد اگر سعی کنید
مغرور نباشید میتوانید از او یاد بگیرید.

اسد

امروز ،يكي از آن روزهاي شــادي است كه محبوبيت شما گل كرده و
روحيه شما بسيار باال رفته است! در حقيقت امروز ،شما همراهي بسيار
جالب هستيد و بسيار جذاب به نظر ميرسيد .تعارفات از چپ و راست
به گوش شما ميرسند و گرچه كه شك داريد ،برخي از آنها از روي قلب
بيان شده باشد ،با اين حال به شما احساس رضايتمندي يك شير را
ميدهد.

سنبله

در روابط با دوستان و همســرتان کمی مشکل وجود دارد .شخصی
حالــت تهاجمی دارد و از این که بحث کند خوشــحال میشــود،
متأســفانه شــما هم همین حالت را دارید .اگر این طور است سعی
کنید این احساس را برطرف کنید.

قوس

جدی

امــروز كارهاي زيادي داريد كه بايد در تنهايــي به دقت به آن ها
فكر كنيد .البته ،اگر جايي آرام بــراي تنهايي خود پيدا كنيد! اگر
احساس ميكنيد يكي از دوستانتان از حد خود تجاوز كرده است
اكنون بهترين زمان براي قطع رابطه ميباشد .اما واقع ًَا ميخواهيد با
عصبانيت همه چيز را تمام كنيد؟ از اين كه صلح و دوستي را خراب
ميكنيد به خودتان مغرور نشويد.

دلو

امروز کام ً
ال ذهنی خالق دارید و آماده هستید که آن ایده های جدید
و مفاهیمی را شــکوفا کنید که شاید حتی در حالت معمولی به آنها
توجه نمیکنید .اگر سعی دارید مشکلی را حل کنید سعی کنید از
زاویهای دیگر به آن نگاه کنید به سرعت راه حلی پیدا میشود.

حوت

راه دستیابی شما به مشاغل عادی الهام بخش است به نظر میآيد
که یک عصای جادویی را روی مــدارک اداری تکان میدهید ،تا
ناپدید شود .اما خیلی از خود راضی نباشید .شما یک جز ء کوچک
ولی خیلی مهم را در شتابتان نادیده گرفتهاید.
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 شطرنج 		
نوبت مهره های سفید است ،شما باید با
دو حرکت مهره سیاه را مات کنید.
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وزیر را در خانه  h 1حرکت دهید.

C

«میدو واکر» ،دختر «پل واکر» روز دوشــنبه علیه کارخانه
موتر سازی «پورشه» ،اقامه دعوی کرد.
«میدو واکر» مدعی شــده است ،موتر «پورشه» ،سال ،2013
زمانیکه پدرش در حادثه رانندگی درگذشت ،نواقص بسیاری
داشــته که این نواقص پدرش را در موتر به دام انداخته و او
نتوانسته به موقع از شعلههای آتش بگریزد.
«پل ویلیام واکر»  30نوامبر ســال  2013میالدی در سن 40
سالگی در یک حادثه رانندگی دلخراش درگذشت .او بیش از
همه برای بازی در سری فیلمهای «سریع و خشمگین» مشهور
بود.بنا بر این گزارش« ،پورشــه» یک کارخانه موترســازی
آلمانی است ،که در سال  1931توسط فردیناند پورشه تأسیس
شد .تمرکز این شــرکت عمومأ بر طراحی و ساخت موترهای
اســپورت و موترهای لوکس اســت .دفتر مرکزی و کارخانه
تولیدی اصلی شرکت پورشه در شــهر اشتوتگارت ،بادن-
وورتمبرگ قرار دارند.

جف دنیلز با نمایش «پرنده
سیاه» به تئاتر برادوی
بازمیگردد

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.
 6کلمه :خوب
 12کلمه :متوسط
 19کلمه :عالی

جواب هدف

برنده جایزه شعر«فوروارد»
معرفی شد
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رحمــت اهلل «بيگانه» رئيس راديوآمــوزگار يکى از
دوستان شــخصى عاصى گفت که قهارعاصى ،شاعر
خوب و دوست داشــتنى بود ،وى در موقعى که راکت
بر سينه اش اصابت کرد وشعر را در زبان او خشکاند،
هنوز هم از جيب هايش کاغذ ميکشيد و شعرميخواند
.بيگانه افزود« :با هم بســوى کارته پروان چهارراهى
موالنا روبه روى ليســه نادريه ميرفتيم ،راکت از هر
طرف بر ســينه زخمى کابل اصابت ميکرد ،وقتى من
براى عاصى گفتم راکت مى آيد ،طبق معمول با لبخند
تلخــى گفت :راکت صاحب نــدارد .درهمان لحظه با
صداى مهيبى از جا پريديم؛ من زنده ماندم اما عاصى
ازدنيا رفت».وى عالوه نمود که درســالهای حاکمیت
رژیم کمونیستی در افغانســتان ،گاه در لفافه وگاه با
صراحتی شاعرانه ،شــعرهایی در تعارض با حاکمیت
ســرود .همین لحن معترض ،پس از آنهم برجای ماند
و کتاب «از جزیره خون» حکایتگر اعتراض اوســت.
عاصى در دهۀ  ١٣٦٠هجرى شمســى ،با خانوادهاش
به ایران کوچید ودر مشــهد اقامت گزید .در ایران،
هم برای ایجاد ارتباط میان شاعران مهاجر ومقیم آن
کشور کوشــید و هم آثاری تألیف کرد که به صورت
کتاب و مقاله دراین کشــور چاپ شــد وغالب ًا نیز با
ایرانی و دوست

پشتکار محمدحسین جعفریان شاعر
عاصی همراهی می شد(.پژواک)

دختر «پل واکر» از کمپانی
«پورشه» شکایت کرد
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 ۹سال پس از آخرین اجرای همین نقش با یک تئاتر خیابانی
در برادوی ،جف دنیلز با «پرنده سیاه» در تئاتر برادوی به روی
صحنه میرود 9.سال پس از آخرین اجرای همین نقش با یک
تئاتر خیابانی در برادوی ،جف دنیلز با «پرنده سیاه» در تئاتر
بــرادوی به روی صحنه میرود.جف دنیلز در ســال  2009به
خاطر بــازی در نمایش «خدای قتلعام» نامزد دریافت جایزه
«تونی» شد .ســال  2007در نقش «ری» در کنار الیسون پیل
در نقش «اونا» در نمایش «پرنده ســیاه» در سالن منهتن به
روی صحنه رفت.اجرای جدید دنیلز در نمایش «پرنده سیاه»
در ماه فبروری گشایش و در ماه مارچ اجرای عمومی آن آغاز
خواهد شد .نقش «اونا» را میشــل ویلیامز که سال گذشته
در نقش «ســالی بولز» در نمایش «کاباره» بازی کرد به اجرا
میگذارد.دیوید هاروور نویســندگی «پرنده سیاه» را انجام
داده و جو مانت ّلو کارگردانی و اســکات رودین تهیه کنندگی
این نمایش را بر عهده دارد.

«کاترین کولسون» ،بازیگر
هالیوود درگذشت

«کاترین کولســون» ،بازیگر هالیوودی که بیش از همه برای
بازی در مجموعه تلویزیونی «توئین پیکس» شــهرت داشت،
در  ۷۱سالگی درگذشت.
«کاترین کولسون» که در مجموعه تلویزیونی «توئین پیکس»
به کارگردانــی «دیوید لینچ» در نقش «لــوگ لیدی» بازی
میکرد ،روز گذشته در  71سالگی درگذشت .هنوز علت مرگ
اعالم نشده است.
«لینچ» که در فیلم «کلهپاککن» در سال  1977نیز تجربه کار
با «کولســون» را داشت ،در واکنش به مرگ وی گفت :امروز،
من یکی از عزیزترین دوســتانم را از دســت دادم .او انسان
سختکوشی بود که چه در عرصه کار و چه در عرصه زندگی
شخصیاش.
«مــاری دنجرفیلد» ،دوســت و مدیر برنامههــای «کاترین
کولسون» در مصاحبه با نشریه سینمایی «هالیوود ریپورتر»
گفت« :کولســون» صبح روز دوشنبه درگذشت و خانواده او
هنوز علت مرگش را اعالم نکردهاند.
وی افزود :ما از بابت مرگ او بسیار متأثریم ،او برای خیلیها
دنیایی بود.
بنا بر ایــن گزارش،مجموعه تلویزیونی «توئین پیکس» اولین
بار توسط «دیوید لینچ» و «مارک فراست» تهیه و ساخته شد.
مجله تایم این مجموعه را در لیست  100مجموعه تلویزیونی
برتر تاریخ قرار دادهاست.
داستان این مجموعه در شهر خیالی «توئین پیکس» در ایالت
واشنگتن و با آمدن چند مامور افبیآی برای بررسی قتلی که
تازه در شهر اتفاق افتاده ،آغاز میشود .مجموعه از دو فصل
به ترتیب  8و  22قسمتی تشکیل شدهاست .در اواسط فصل
دوم گویا در اثر فشــار شبکه ایبیسی قاتل معرفی میشود،
پس از آن به سرعت عالقه بینندگان به مجموعه افت میکند
که باعث لغو ساخت و پخش توئین پیکس میگردد.

مت دیمون و بن افلک درگیر
بحران جهانی آب شدند

شــبکه تلویزیونی اچبیاو با همکاری مت دیمون و بن افلک
فیلمی درباره بحران جهانی آب میسازد.
فیلم تلویزیونی «تشــنه» داستانی چند الیه را درباره بحران
جهانی آب روایت می کند.
دیمون و افلــک تهیه کننده این فیلــم خواهند بود که در
کمپانی مشترک این دو با عنوان «پرل استریت فیلمز» ساخته
میشــود .این فیلم را الیوت لستر سازنده «بلبل» کارگردانی
میکند .چارلز لویت نویســنده فیلمنامههایی چون «الماس
خونین» و «وارکرافت» فیلمنامه این فیلم را مینویسد.
رییس برنامههــای اچبیاو در بیانیه ای اعــام کرد :از این
که همکاری مان را با دیمون و افلک ادامه میدهیم بســیار
خوشــحال هستیم .این در حالی اســت که این دو فیلمساز
خیلی بااســتعداد ،امروز از استعدادهای سینمایی خود برای
آگاهی دادن به این مســاله که اهمیتی جهانی دارد استفاده
می کنند.
دیمون و افلک نیز اعــام کردند :از این که با اچ بیاو در این
پروژه کار میکنیم خیلی هیجان زده هستیم و نمیتوانستیم
همراهی بهتر برای ساخت چنین فیلمی تصور کنیم.
اطالعات بیشتری درباره موضوع این فیلم ارایه نشده است.
این دو پیشــتر با «پروژه گرین الیت» با این شبکه همکاری
کرده بودند.
متی دیمون و بن افلک از دوران کودکی با هم دوســت بودند
و در پروژههای مختلفی همکاری داشتهاند که فیلم تحسین
شده «ویل هانتینگ خوب» از جمله آنها است.

