4

چهار شنبه  23جدی January 13 ,2016 1394

ششمینآکادمیموسیقیزمستانی
انستیتوتملیموسیقیآغازبهکارکرد

ششــمین آکادمی موسیقی زمســتانی انستیتوت ملی
موسیقی افغانســتان به تازگی گشــایش یافت در این
آکادمی دانش آموزان و هنرجویان این انســتیتیوت به
مدت هشــت ماه آماده راه اندازی کنسرت های بزرگ
خواهند شد.
ناصر سرمست رئیس این انستیتوت میگوید که سال ۲۰۱۶

سال پردستاوردی برای ما خواهد بود و برای نخستین بار
در این سال یک گروه موسیقی ۵۰نفری دختران ،موسیقی
اصیل افغانستان را به تمام جهان معرفی خواهند کرد.
هنرجویان آکادمی موسیقی در بخشهای گوناگون هر روز
موسیقی شرقی و غربی را بگونهی حرفهای میآموزند تا
برای شرکت در جشنوارههای بزرگ جهانی آماده شوند.

«جنگ ستارگان» حریف «آواتار» نمیشود
با فروش کمتــر از انتظار فلم «جنگ ســتارگان :نیرو
برمیخیــزد» این فلم احتمــاال نمیتواند رکورد فروش
تاریخ سینما را از «آواتار» بگیرد.
هفتمین قسمت از ســری فلمهای «جنگ ستارگان» در
اولین هفته اکران در ســینماهای چین به فروش 6/52
میلیون دالری دســت یافت و با فــروش  73/1میلیارد
دالری در گیشههای جهانی ،هنوز فاصله زیادی با رکورد
فروش  78/2میلیارد دالری «آواتار» در سال  2009دارد.
ظاهرا اســتودیو فلمسازی دیزنی انتظار فروش بیشتری
را در چیــن بهعنوان پرجمعیتترین کشــور و دومین
بازار بزرگ ســینمایی جهان داشــته اســت و فروش
آغازین «جنگ ستارگان :نیرو برمیخیزد» اختالف قابل
مالحظهای بــا فروش آغازین  182میلیــون دالری فلم
«سریع و خشن  »7و  155میلیون دالری «انتقامجویان»
در کشور چین دارد.
دیزنی کارزار تبلیغاتی گستردهای را برای اکران قسمت
جدید «جنگ ستارگان» به راه انداخته بود و در ماه اکتبر
 2015بیش از  500نفر با لباس نظامیان این فلم روی دیوار
چین ایستادند و ستارههای سینمای چین مانند «لو هان»
برای معرفی تریلر این فلم استخدام شده بودند.
با این وجود بهنظر میرسد برند «جنگ ستارگان» دارای
محبوبیت ویژهای نزد سینمادوســتان چینی نیست .این
در حالی اســت که ســاخته جدید «جیجی آبرامز» در

چهارمین هفته نمایــش در آمریکا نیز با افت فروش 50
درصدی روبهرو شده و تقریبا صدر فروش هفتگی گیشه
آمریکای شــمالی را به فلم مهیج «بازگشــته» با بازی
«لئوناردو دیکاپریو» واگذار کرده است.
دستاندرکاران ساخت فلم «جنگ ستارگان» که ابتدا به

«الورنس» بازیگر فلم جدید
«آرونوفسکی»

قدیمیترین جایزه کتاب کودک
برندهاش را شناخت
«آخرین توقف در خیابان مارکت» نوشته «مت دو ال پنا»
موفق به کسب مدال «نیوبری»  2016شد.
مدال «نیوبری» که از ســوی انجمن کتابخانههای آمریکا
اعطا میشــود و عنوان قدیمیترین جایزه کتاب کودک
جهان را یدک میکشــد ،در این دوره با کمال تعجب به
یک کتاب گرافیکی با عنــوان «آخرین توقف در خیابان
مارکت» به قلم «مت دو ال پنا» تعلق گرفت.
ایــن اثر تصویری درباره یک پســر ،پرســتار او و یک
شهر نهچندان کامل اســت« ...نیوبری» مهمترین جایزه
کتاب کودک آمریکا محســوب میشود که از سال 1922
راهاندازی شــده و برخالف این دوره تاکنون تنها به ژانر
رمان تعلق گرفته اســت .کتاب «آخرین توقف» جایزه
افتخاری «کالدکوت» را نیز برای تصویرگرش «کریستین
رابینســون» به ارمغان آورد .مدال «کالدکوت» که برای
برگزیدن بهترین کتاب تصویری برگزار میشود ،به «پیدا
کردن وینی خرسه :داســتان واقعی مشهورترین خرس
دنیا» تعلق گرفت .این کتــاب را «لیندزی ماتریک» به
نگارش درآورده و تصویرگری آن بر عهده «سوفی بلکال»
بوده است .به گزارش واشــنگتن پست ،جایزه بهترین
اثر غیرداســتانی کودکان نیز نصیب «استیو شینکین»
نویســنده «خطرناکترین :نیل الزبــرگ و تاریخ پنهان
جنگ ویتنام» شــد .مدال نیوبری نخستین جایزه ادبی
کتاب کودکان در دنیاســت و به نام «جان نیوبری» ،ناشر

تيزرهاي تلويزيوني هم «بتمن
مقابل سوپرمن» را نجات نداد

قرن هجدهمی نامگذاری شــده است .این جایزه از سال
 ۱۹۲۲به پیشــنهاد «فردریک میلچر» مدیر موسســه
انتشارات «آر .آر .باکر» ،از ســوی انجمن کتابخانههای
آمریکا ( )ALAاهدا میشود.
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ظلم ـ ظالــم ـ ظلمت ـ
سالم ـ ســالم ـ سلیم ـ
مس ـ سیم ـ سیما ـ اسم
ـ می ـ مــا ـ ام ـ مایل ـ
میل ـ تمایل ـ تام ـ مات ـ
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سم ـ لمس ـ مال ـ مال ـ
مسایل ـ اسلم ـ تیم ـ میت
ـ امل ـ الم ـ مالی ـ سمت
ـ سالمتی.
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 بازی با کلمات

آزرده ـ اجمال ـ بازده ـ پذیرش ـ تجربه ـ ثاقب ـ جامعه ـ چکه ـ حسنی
ـ خزر ـ دانا ـ ذاکر ـ راســتی ـ زاید ـ ژوپن ـ سپیدار ـ شاه باال ـ صاف
ـ ضمیــر ـ طباخ ـ ظاهر ـ عاطفه ـ غلیان ـ فرغانه ـ قاره ـ کادر ـ گاما ـ
لیلیه ـ متیقن ـ نفرت ـ وادی ـ هراس ـ یاسا.

 جواب بازی با اعداد

2007

2331

تيزر تلويزيوني جديد فوقالعاده اســت و افلك هم
نقش بتمن را خيلي خوب بــازي ميكند .اما ديگران
به اين نكته اشاره كردند كه لباسي كه او در پايان اين
كليپ ميپوشد ،بيشتر شــبيه يك لباس هالووين به
نظر ميرسد تا لباس بتمن! در دومين تيرز تلويزيوني
منتشر شــده از اين فلم هم جســي آيزنبرگ را در
نقش لوتــر لكس ميبينيم كه وســط مكالمهاي بين
شخصيتهاي كالرك كنت و بروس وين ميپرد .زك
اسنايدر كارگردان فلم تا همين حاال و قبل از انتشار
رســمي فلم بارها مجبور شده از اين نمايش لكس در
فلم دفاع كند چون در كميك بوكها ،شخصيت او هم
كچل است و بدن بزرگي دارد و به هيچ وجه شبيه يك
تكنيسين سيليكونولي به نظر نميرسد .با اين حال
اسنايدر گفته اين شخصيت ابعاد بسيار بيشتري دارد
و تنها با ديدن تريلر نميتوان درباره او قضاوت كرد.

کلمات زیر را در جدول پیدا کنید و دور آن خط بکشید

ت

جواب هدف

بعضيهــا ميگويند لباس بن افلــك در فلم جديد
شــديد لباس هالووين است .بعد از اينكه جديدترين
تريلر فلم ابرقهرماني «بتمن مقابل ســوپرمن :طلوع
عدالت» منتشــر شــد ،هيجان و انتظار همه براي
اكران اين فلم در پايينترين ســطح خود قرار گرفت
و دليل اصلي آن هم اين بود كه به نظر ميرسيد اين
تريلر دارد تمام فلم را لو ميدهد .متاسفانه ،دو تيزر
تلويزيوني جديدي هم كه از اين فلم منتشر شدهاند،
كار زيادي براي پاييــن آوردن نگرانيهاي هواداران
نســبت به اين فلم جديد كمپاني كميكهاي ديسي
انجام نداده اســت .در يكي از اين تيزرها ،ما بتمن
را ميبينيــم كه با موترش به ســوپرمن ميزد و بعد
موترش نابود ميشــود و آتش ميگيــرد .افلك هم
در نقش بتمن ميگويد« :به مــن بگو ،تو خونريزي
نميكنــي؟» .بعضي هواداران بر ايــن باورند كه اين

 بازی با اعداد

حروف زیــر را ترکیب
نمــوده و کلماتــی را
بســازید کــه در آنها
الزام ًا حرف وسط جدول
وجود داشته باشد.
 12 کلمه :خوب
 16 کلمه :متوسط
 18 کلمه :عالی
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میزان

حمل

از آنجايي كه قوه درك بااليي داريد ميتوانيد در زمينه مالي سرمايه
گذاري كنيد و سود ببريد.

ثور

امروز ایدههای خوبی دارید ،اما برای عملی کردن آنها باید دیگران
هم را تحت تأثیر قرار دهید .شــاید در انجــام کارها عجله کنید.
میتوانید با اعتماد به نفســی که دارید موافقت به دست آورید تا
تغییرات کوچکی در زمینه مسایل مالی ایجاد کنید.

جوزا

افراد ديگر شــايد بداخالق ،بيحوصله و كسل باشــند ،تنها بايد
خودتان را كنترول كنيد و با اين روش از دعوا و بحثهايي كه ممكن
است پيش بيايد جلوگيري ميكنيد .هر نوع رابطهاي كه امروز ايجاد
شود بعدا ً مشكل ساز ميشود.

سرطان

شما مجبورید بحثی را آغاز کنید که در طی آن راجع به شخصی
اطالعات بیشــتر کسب کرده و بیشــتر بدانید خصوص ًا اگر فکر
میکنید او را همانند کف دســتتان میشناســید .سعی کنید
سؤاالت درست و به جا را مطرح کنید و خیلی زود روی دیگر آنها
را نیز خواهید شناخت.

عقرب

امروز در دو راهی هســتید که آیا احتیاط کنید یا ریسک کنید.
بخشــی از وجودتان به دنبال چیزهایی اســت که آن ها را می
شناســد و تجربه کرده است و بخش دیگر نیز به دنبال ناشناخته
هاست .اگر کمی بیشتر به آن فکر کنید متوجه میشوید که نیازی
به انتخاب هیچ کدام از آنها ندارید بلکه میتوانید از هر دوی آنها
در زندگیتان استفاده کنید.

قوس

سيارهها امروز مقداري اعتماد به نفس اضافه براي شما ميفرستند
تا بتوانيد با موانعي كه سر راهتان اســت مواجه شويد .امروز به
هر كسي كه در گذشــته توانایيهاي شما را قبول نداشته نشان
ميدهد چقدر واقع ًا قابل و قادر هســتيد .و يك نمايش قدرت به
اجرا خواهيد گذاشت .اگر الزم باشد كه به طريقي ثابت كنيد كه
قدرت در دستهاي شماست.

در تعطیــات نمیتوانیــد کارهای عملی زیادی انجــام دهید .اما
میتوانید اســتراحت و تفریح کنید .فعالیتهای زیادی وجود دارد
که زیاد هم پرخرج نیست تنها اراده کمی میخواهد که موفق شوید.

جدی

امروز احســاس نزديكي به شخصي در زندگيتان ميكنيد ،آن قدر
كه ميتوانيد افكار او را بخوانيد و البته او نيز ميتواند افكار شما را
بخواند اين امر به شــما كمك خواهد كرد كه تفاهمتان را باال ببريد.
هم چنين شما احســاس خاصي راجع به شخصي يا نقشي كه قرار
است در آينده در زندگيتان ايفاء كند ،داريد.

دلو

اسد

سنبله

امروز،روز استراحت و آرامش است .مانند همیشه پرانرژی نیستید.
شاید بیماری دیگری به شما ســرایت کند؛ بنابراین به افراد سرما
خورده نزدیک نشوید .سعی کنید در خوردن زیاده روی نکنید .حد
اعتدال را حفظ کنید.

امروز تصميم خاصي در زمينه مسایل مالي نگيريد؛ زيرا پولتان
تمام ميشود .همچنين ،خيلي مراقب اموالتان باشيد .ميدانيد
كه افراد بيوجداني در اطراف هستند كه سعي دارند سرتان كاله
بگذارند.

ممکن است وسوسه شوید که به جزئیات ساده اما مهم بی توجهی
کنید زیرا فکر کردن به آنها حوصله تان را سر می برد .این طرز فکر
شما را به هیچ جا نمیرساند .بنابراین تالش کنید تا همه چیز با به
دقت بررسی کنید .این کار در نهایت بسیار با ارزش است.

حوت

شکســتن رکورد فلم «آواتار» چشم دوخته بودند ،حاال
باید تالش کنند بتواند با فــروش جهانی بیش از 18/2
میلیارد دالری از رکورد فروش فلــم «تایتانیک» دیگر
ســاخته «جیمز کمرون» (دومین فلــم پرفروش تاریخ
سینما) در سال  1997عبور کنند.

هر چقدر امروز غیر قابل پیش بینی تر باشد بیشتر دوستش دارید.
پس برای هر نوع تغییر یا وقفه در برنامههایتان آماده باشید.
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 شطرنج 		
نوبت مهره های سفید است ،شما باید با
دو حرکت مهره سیاه را مات کنید.
8

«دارن آرونوفســکی» قصــد دارد در جدیدتریــن پروژه
ســینمایی خود از «جنیفر الورنس» ،بازیگر جوان و برنده
اسکار هالیوودی استفاده کند.
«الورنس» که روز دوشنبه جایزه بهترین بازیگر زن کمدی
جوایز گلدن گلوب برای بازی در فلم «جوی» کســب کرد،
بزودی در فلم جدید «آرونوفســکی» ،کارگردان سرشناس
آمریکایی مقابل دوربین میرود.
داستان فلم جدید «آرنوفسکی» درباره زوج جوانی است که
میزبان چند میهمان ناخوانده در خانهاشان هستند.
«جنیفر الورنس» در سال  2013برای بازی در فلم «کتابچه
بارقه امید» ساخته «دیوید اوراسل» در نقش مقابل «بردلی
کوپر» موفق به کسب جایزه اسکار بهترین بازیگر زن اسکار
شــد تا یکی از جوانترین برندگان این جایزه سینمایی نام
بگیرد.
به گزارش «اســکرین دیلــی»« ،نوح» آخرین ســاخته
«دارن آرنوفسکی» بود که ســاخت فلمهای دیگری چون
«کشتیگیر»« ،قو سیاه»« ،مرثیهای برای یک رویا»« ،پی» و
«چشمه» را در کارنامه سینممایی دارد.

برنده جایزه «تی.اس .الیوت»
معرفی شد

جایزه ادبی «تی.اس .الیوت» به «سارا هویی» شاعر مجموعه
«حلقه یشم» تعلق گرفت.
«ســارا هویی» شاعر انگلیســی چینی با اولین کتاب خود،
«حلقه یشــم» موفق شــد جایزه  20هزار پوندی «تی.اس.
الیوت»  2016را به خانه ببرد.
هویی در «حلقه یشــم» خاطــرات دوران کودکی خود در
هانگکانگ ،بخشــی از مطالعات دانشــگاهی ،اصطالحات
پیچیده و تلمیحهای ادبی را در هم تنیده است .این شاعر که
متولد سال  1983است ،مادری چینی و پدری انگلیسی دارد.
امسال ناشــران  142کتاب شعر را برای شرکت در این رقابت
ارائه کردند« .دن پترســون»« ،شین اوبراین» و «لز موری» از
برندگان پیشین این جایزه هستند که در این دوره رقابت در
مرحله نهایی از هویی شکست خوردند« .لز موری» و «کلودیا
رنکین» برنده جایزه شــعر «فــوروارد»  ،2015هم از دیگر

شاعران نامآشنایی هســتند که به فهرست نهایی این دوره
جایزه «تی.اس الیوت» راه پیدا کرده بودند.
جایزه ادبی «الیوت» برای بزرگداشــت نام «توماس استرنز
الیوت» شــاعر ،نمایشنامهنویس و منتقــد ادبی برند ه نوبل
ادبیات نامگذاری شــده است .او در ســال  1888در ایالت
میســوری آمریکا به دنیا آمــد .الیــوت در مجموع هفت
نمایشنامه 17 ،اثر غیرداســتانی و  10کتاب شعر نوشت .او از
کسانی چون «هومر»« ،دانته»« ،شکسپیر» و «جوزف کنراد»
الهام گرفت و خود الهامبخش نویسندگان دیگری شد.
به گزارش بوکســلر ،الیــوت در دوران زندگی ،جایزههای
متعددی دریافــت کرد که به نوبل ادبیات ،نشــان لیاقت از
پادشاه جورج ششــم در سال  ،1948نشــان افتخار دولت
فرانسه در ســال  ،1951جایزه «گوته» در سال  ،1955مدال
«دانته» در سال  ،1959نشان شــوالیه ادبیات و هنر فرانسه
در سال  1960و نشان آزادی ریاستجمهوری در سال 1964
میتوان اشاره کرد.

آغاز جشنواره فلم خورشید با
مروری بر آثار «آلن کاوالیه»
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قلعه را در خانه  a 3حرکت دهید.

C

B

A

جشنواره فلم «خورشید» با مروری بر آثار آلن کاوالیه از روز
 22جدی آغاز به کار کرد.
این جشــنواره در سه ســانس از برنامههای نمایش خود ،به
نمایش ،تحلیل و گفتوگو ،پیرامون فلمهای کوتاه و بلند آلن
کاوالیه ،فلمساز سینمای تجربی فرانسه ،میپردازد.
مرور آثار این فلمساز بنام سینمای تجربی فرانسه ،با حضور
دکترای ســینمای آوانگارد و تنی چند از دانشجویان دوره
دکترای سینما از دانشگاه پاریس (سوربن) و همراه با تحلیل
آثار و گفت و گو با مخاطبان با هدف شناخت بیشتر سینمای
این فلمساز و اندیشههای سینمایی او انجام میشود.
آلن کاوالیه در ســال  1931در وندوم فرانســه متولد شد و
تحصیالت خود را در دانشگاه سوربن در رشته تاریخ و سپس
در مکتب سینمایی ایدک به انجام رساند.
وی اولین فلم کوتاه خود به نام «یک آمریکایی» را در ســال
 1958ساخته است .فلمهای «طپش»« ،مارتین و لئا» و «ترزو
 24تصویــر» از دیگر آثار مطرح اوســت که همگی در قالب
مستند تولید شدهاند.

