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نقاشیهایی که هزینه اعتیادم را
تامین میکرد ،حاال سبب شهرتم شده

یــک جوان افغان در مرکز ترک اعتیاد جنگلک در غرب
کابل از مصرف تریاک دست کشیده و قلم نقاشی به دست
گرفته است.
علیرضا شهرســتانی ۴۵ ،روز در این مرکز تحت درمان
بوده و به گفته خودش در این مدت بیش از  ۱۰تابلو نقاشی
کرده است.
به دیدن آقای شهرستانی در مرکز ترک اعتیاد جنگلک
رفتم ،او تصویر موالنا جالل الدین محمد بلخی را با مداد
رسامی میکرد.
او هنر نقاشــی را از مکتب در ایران آموخته بود تا اینکه
ایــن هنرش به بــای جانش تبدیل شــده و به منبعی
درآمدش برای فراهم کردن مواد مخدر شد.
او میگوید چند ماه در هرات در غرب افغانســتان سپری
کرد و عکسهای افراد را روی جاده نقاشی میکرد؛ پولی
که از این کار می گرفت ناچیز بــود ۲۰۰ .افغانی (معادل
سه دالر).
اعتیاد زندگی او را زیر و رو کرد .می گوید»:خانوادهام از
من دور شدند و نتوانستم با نامزدم عروسی کنم ،رهایش
کردم چون برای تشکیل خانواده آماده نبودم».
آقای شهرســتانی در ایران متولد شده ،پس از فراغت از
مکتب وارد یکی از دانشــگاههای ایران شده و در رشته
بیولوژی درس خوانده است.
مصرف مواد مخدر ســبب شده از ادامه تحصیل بازماند و
گوشه نشین شود.
او دو ماه پیش که به افغانســتان آمد ،میگوید« :با انواع
مواد مخدر با قیمت ارزان رو برو شدم».
آقای شهرســتانی میگوید بار نخست که دنبال هروئین
میگشت ،سر از منطقه پل سوخته در غرب کابل ،پناهگاه
هزاران معتاد در آورد .او میگوید« :زیر پل ســوخته یک

شهر اســت ،تجارت جریان دارد ،زندگیها میسوزد تا
جیب فروشندگان مواد مخدر پر شود».
او شانس آورد که به مرکز ترک اعتیاد پذیرفته شد و در
همین جا بود که با کشــیدن عکس از زجرکشی فرخنده
دختری که در شــب اول ســال نو ۱۳۹۴توسط مردانخشمگین زجر کش شد -مورد توجه قرار گرفت.
شهرستانی میگوید»:زیر پل ســوخته یک شهر است،
تجــارت جریــان دارد ،زندگیها میســوزد تا جیب
فروشندگان مواد مخدر پر شود».
علیرضا شهرســتانی در کنار نقاشــی حادثه دردناک
فرخنده ۹ ،اثر دیگر هم دارد .قرار است هنر انگشتانش را
در نمایشگاهی در کابل به رخ تماشاچیان بکشد.
او تا حال از چهرههای افراد مشهور مانند نلسون ماندال،
چگوارا و احمدشــاه مســعود گرفته تا نمایی از زیر پل
سوخته کابل را نقاشی کرد ه است.
افغانستان بزرگترین تولید کننده مواد مخدر در دنیا است
ولی اکنون خود بیش از  ۲میلیون معتاد دارد.
بیکاری ،فقر و آینده نامعلــوم بر زندگی خیلیها در این
کشور سایه افگنده است.
گل سرخ رنگ خشخاش برای بسیاری از کشاورزان افغان
آشناســت ولی این گل به گفته مسئولین پول زیادی به
جیب کشاورزان افغان سرازیر نمیکند ،بلکه منبع درآمد
هنگفت برای فروشندگان اصلی آن است.
اما حاال دولت کمی به فکر چاره افتاده اســت؛ برخی از
جوانان معتاد هم کم کم به فکر نجات از دریای اعتیاد.
آقای شهرستانی یکی از افراد است که به فکر آیندهاش
افتاده و برنامههای کالن برای زندگیاش ریخت ه است.
بزرگترین هدفش را «ادامه نقاشی و بازگشت به جامعه»
می داند( .بی بی سی)
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برندگان جوایز نوزدهمین دوره جشنواره فلم شانگهای
معرفی شــدند .جایزه جام طالیی بهترین فلم جشنواره
بینالمللی شانگهای  ۲۰۱۶به «لیو جیه» کارگردان چینی
برای فلم «د الن» شــد .این در حالــی بود که آثاری از
کشورهای فنلند ،پولند ،آمریکا ،ایتالیا ،فرانسه ،دنمارک،
جاپان و آلمان در این بخش با فلم «جیه» رقابت کردند.
فلــم «در تگزاس میبینمت» موفق شــد جایزه بزرگ
هیات داوران را به خانه ببرد ،این فلم را «ویتو پالمیِری»،
کارگردان ایتالیایی ساخته است.
در این فســتیوال که ریاست هیات داوران آن بر عهده
«امیر کاســتاریکا» ـ کارگردان نامدار صربســتانی ـ
بود« ،آنتی جوکینن» از فنالند برای ســاخت «گلهای
شیطانی» جایزه بهترین کارگردانی را به خود اختصاص
داد .جایــزه بهترین بازیگر نقــش اول مرد هم نصیب
چینیها شــد؛ در این بخش «لیو یه» برای هنرنمایی در
«خروس و گاو نر» به عنوان برنده معرفی شد.
به گزارش اســکرین دیلی« ،نوآمی فوجیاما» از جاپان
برای نقشآفرینی در «پروژهها» ،شایسته دریافت جایزه
بهترین بازیگر نقش اصلی زن از این دوره جشنواره فلم
شانگهای شناخته شــد .جایزه بهترین فلمنامه نصیب
«آندریاس گروبر» نویســنده آلمانی ـ اتریشــی برای
«سگهای خوابیدهی هانا» شد و در بخش تصویربرداری
نیز «گو دامینگ» چینی به عنوان برنده معرفی شد.
فلــم فیلیپینی «مه» به کارگردانی «رالســتون جوور»
جایزه دستورد هنری این جشــنواره را دریافت کرد و
«هیوالی مالی» برگزیده بخش بهترین انیمیشــن این
دوره شد .جایزه بخش بهترین فلم مستند هم به «وقتی
دو دنیا به هم میخورند» محصولی از کشــور پرو تعلق
گرفت« .رام ردی» از هند نیز موفق شــد جایزه بهترین
فلم و بهترین فلمنامهنویســی را در بخش استعدادهای
نوی آسیا از آن خود کند .جایزه بهترین کارگردانی این
بخش هم به «چن یوجیه» از تایلند اعطا شد.

ویلیام شاتنر در مراسم
پنجاهمین سال خلق
«پیشتازان فضا»
حضور مییابد

ویلیام شاتنر هنرپیشــه نقش کاپیتان جیمز در سری
فلمهای «پیشــتازان فضا» که پنجاه سال از ساخت آن
میگذرد در فستیوال «کامیککان  »۲۰۱۶حضور مییابد.
ویلیام شاتنر هنرپیشــه نقش کاپیتان جیمز در سری
فلمهای «پیشــتازان فضا» که پنجاه ســال از ساخت
آن میگذرد در فســتیوال «کامیککان  »2016حضور
مییابد .اینمراســم در  12آگوســت در مرکز سیپورت
تجارت جهانی برگزار میشــود .ایــن برنامه که در 12
اگســت برگزار میشود مراســم پنجاهمین سال خلق
«پیشتازان فضا» با اجرای فنوی پارک را ارائه میدهد.
این مراســم که ساالنه برگزار میشــود برای تقدیر از
بزرگترین هنرمندان کمیک و هنرپیشههای بینالمللی
برپا میشــود .در این رویداد همچنین حراجیهایی به
منظور خیریه به همراه جشنواره فلم و بخشهای جنبی
برگزار میشود.

جواب سودوکو شماره
2646

2446
2343

نطق ـ نطــاق ـ ناطق ـ
منطق ـ منطقــه ـ بنا ـ
طناب ـ بطن ـ باطن ـ مبنا
ـ ناب ـ نقطه ـ نقاط ـ بن ـ
نامه ـ نام ـ نما ـ نقاب.

2447

«ســایمون ماور» موفق شد جایزه رمان تاریخی «والتر
اسکات»  ۲۰۱۶را از آن خود کند.
جایزه «سر والتر اســکات» که از مهمترین و گرانترین
جوایز ادبی انگلســتان اســت ،در این دوره به «طناب
بندبازی» نوشته «سایمون ماور» تعلق گرفت.
این رمــان تاریخی در دهه  ۱۹۵۰لنــدن رخ میدهد و
داســتان یکی از افرادی را که از بازداشتگاه زندانیان
سیاسی نازیها جان ســالم به در برده روایت میکند.
اعضای هیــات داوران ایــن کتاب را «یک داســتان
جاسوسی عالی» دانستند.
«ماور» در حالی جایزه  ۲۵هزار پوندی «والتر اسکات»
را به خانه میبرد که خود را به هیچ عنوان یک نویسنده
رمان تاریخی نمیداند .او در ســال  ۲۰۰۹برای نگارش
«اتاق شیشهای» به مرحله نهایی جایزه «من بوکر» راه
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میزان

حمل

بهترین اســتفاده را از زندگی اجتماعیتان در روز بکنید ،چرا که
امروز برای شما بسیار لذت بخش و شاد خواهد بود .با دوستان تان
که مدت زیادی است آنها را ندیده اید ارتباط برقرار کرده و انواع
صحبت ها و غیبت ها که این همه مدت گفته نشــده بود را عنوان
کنید و یا برنامه ای بگذارید و با آنها دور هم جمع شوید.

امروز مي توانيد كارهاي خالق انجام دهيد .اگر مقدار كمي از پولتان
را ســرمايه گذاري كنيد پول زيادي به دســت مي آوريد كه البته
ترجيح مي دهيد به يك فروشــگاه برويد و تا ذره آخر آن را خرج
كنيد .البته بايد به شــما بگويم كه اگر مسئوليتي در قبال شخصي
داريد سعي كنيد جلوي اين ولخرجي را بگيريد!

عقرب

اگر با دوســتان صحبت می کنید چون حواس آن ها جمع نیست
ســعی کنید منظورتان را خوب به آنها بفهمانید شاید از حرف های
آنها خندهتان بگیرد اما ســعی کنید آنها را مسخره نکنید زیرا به
سرعت عصبانی می شوید.

قوس

ثور

جوزا

اعصابتان ضعيف است و امروز كه با عجله كار مي كنيد اين موضوع
بيشتر مي شود .وقتي را براي آرامش گرفتن ذهن خسته خود قرار
دهيد .تنها در اين حالت مي توانيد شــرايط را كنترل كنيد در غير
اين صورت لحظات خوبتان كم مي شــود .تصميمات مهمي در اين
زمان بگيريد.

سرطان

امروز روز شگفت انگیزی است .شاید یک هدیه جالب دریافت کنید
اما بیشتر به نظر می رسد پیشنهاد خوب از طرف یک نفر یا پاداش
غیرمنتظره از طرف یک فرد مهم باشــد .چگونگی استفاده از آن به
خودتان مربوط می شود.

اسد

امروز ستاره ها سلول هاي خاكستري را به فعاليت وادار خواهند كرد
و باعث مي شوند كه شما نيز آنها را جدي بگيريد .ايده هاي جالبي
به ذهنتان مي رسد كه ارزش بيان كردن را دارد.

سنبله

فوق العاده باهوش هستید .بنابراین ایده های فوق العاده ای دارید.
برخی از آن ها ممکن است دور از ذهن باشد اما نباید آنها را نادیده
بگیرید.

اگر احتیاج به اســتراحت و آرامش دارید می توانید به دوستان
نزدیک تان تکیه کنید.آن ها امــروز نقش بزرگی در زندگی تان
بازی می کنند .امروز فرصت دارید دیدگاه تان را گسترش دهید.
بنابراین به آن فرصت چنگ بزنید.
امروز تصوير سياره اي بســيار واضح تر است و به شما اطمينان
بيشتري براي طرح نقشه هايتان مي دهد .براي مدتي شما مشغول
پر كردن جاهاي خالي تصوير بوده ايــد ولي باالخره امروز همه
تصوير را بدستتان مي دهند.

جدی

افكار مختلف در ذهنتان وجود دارد و سلول هاي خاكستري نيز
دائم ًا فعاليت مي كنند .شايد اول كمي گيج كننده به نظر برسد اما
موضوعي فوق العــاده بر اثر اين فعاليت ها به ذهنتان خطور مي
كند .تنها بايد صبور باشيد و كارها را خراب نكنيد.

دلو

امروز شــانس در خانهتان را می زند و زندگی شــما را به مبارزه ای
میطلبد تا دنیایتان را وسعت دهد و شما را با ایده ها و موقعیت های
تازه آشــنا کند .همچنین می توانید کارها را خودتان پیش ببرید .با
برنامه ریزی یک سفر یا برای پیشرفت ذهنی در دوره ها یا کارگاهها
شرکت کنید .در تفکرتان خالق باشید.

حوت

امروز هم صحبت های شــما زیاد قابل اطمینان نیستند .بنابراین
شاید بهتر باشد که خودتان کارها را انجام دهید یا زمانی را صرف
انجام کارهای خود کنید.

 ۵۰۰۰پوندی و مدال ،مبلغی  ۵۰۰یورویی به منظور خرید
کتاب برای کتابخانههای مدنظرش را هم دریافت میکند.
در این مراســم همچنین «یک خــرس روی صندلی من
است» نوشته «راس کالینز» به عنوان برنده جایزه مدال
افتخــاری «کیت گرینوی» معرفی شــد .به گفته هیات
داوران ،این کتاب مملو از طنز خوشایند است و کودکان
از طریق آن یاد میگیرند چطور اعتراض خود را به روشی
مبتکرانه و صلحآمیز اعالم کنند .در این دوره نویسندگان
سرشناســی همچون «پاتریک نس»«  ،کیت ساندرز» و
«نیل گیمن» از نامزدهای نهایــی دو جایزه مهم ادبیات
کودک و نوجوان«گرینوی» و مــدال «کارنگی» بودند.
جایزه ادبی «کارنگی» به عنوان قدیمیترین و مهمترین
جایزه ادبی انگلیس در حوزه ادبیات کودک هر ساله توسط
موسسه کتابداری و اطالعات انگلیس به برگزیدگان اعطا
میشود .این مدال در سال  ۱۹۳۶به یاد «اندرو کارنگی»
نیکوکار اسکاتلندی که بیش از  ۲۸۰۰کتابخانه در دنیای
انگلیسیزبان بنیانگذاری کرد ،راهاندازی شد و  ۱۹سال
پس از آن ،مدال «کیت گرینوی» بــه نام هنرمند قرن
نوزدهمی به راه افتاد.

جایزه «والتر اسکات» برندهاش
را شناخت

آهیانــه ـ اهتزاز ـ بخیه ـ پرتگاه ـ تخلف ـ ثایر ـ جنگنده ـ چلیپا ـ حادثه ـ
خزانه ـ درایت ـ ذرات ـ راستگو ـ زرکوب ـ ژاندارم ـ سجاده ـ شاهتوت ـ صحرا
ـ ضربت ـ طبیب ـ ظریف ـ عوام ـ غصه ـ فلزات ـ قیام ـ کندو ـ گلزار ـ لوایح
ـ میراب ـ نهفته ـ وقایه ـ هم نمک ـ یاسمن.

بازی بابا اعداد
جواب بازی
 جواب

اعداد
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اسامی برندگان مدال «کارنگی» که قدیمیترین جایزه
ادبیات کودک انگلستان محسوب میشود و مدال «کیت
گرینوی» اعالم شد.
«گاردین» نوشــت« :سارا کروسان» با رمان «یک» خود
موفق شــد مدال «کارنگی»  ۲۰۱۶انگلســتان را کسب
کند .این نخستینبار است که این جایزه ادبیات کودک
به یک کتاب منظوم تعلق میگیرد .رمان «کروسان» در
قالب شعر آزاد نوشته شده و به داستان دوقلوهای به هم
چسبیده میپردازد.
این زن نویسنده که پیشتر معلم بوده ،در سالهای ۲۰۱۳
و  ۲۰۱۵نیز برای نگارش «وزن آب» و «ســیب و باران»
به مرحله نهایی این جایزه ادبــی راه یافته بود« .یک»
داســتان دو خواهر دوقلوی به هم چســبیده را روایت
میکند که با بزرگتر شــدن و پیدا کردن ویژگیهای
شخصیتی منحصربهفرد ،درمییابند که داشتن یک بدن
چقدر سخت است...
«یک» برای «کروســان» جوایز دیگری همچون کتاب
سال کودک ایرلند و جایزه ادبیات نوجوان انگلیس را هم
به ارمغان آورده است .این نویسنده عالوه بر جایزه نقدی

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

«شانگهای» برگزیدگانش
را شناخت
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برنده مدال «کارنگی» معرفی شد
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نوبت مهره های سفید است ،شما باید با
دو حرکت مهره سیاه را مات کنید.
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پیدا کرد .نویسنده برنده جایزه رمان تاریخی «اسکات»
بیش از  ۳۰سال است در ایتالیا زندگی میکند.
گاردین درباره این جایزه نوشــته است« :ویلیام بوید» و
«پاتریک گیل» از رقیبان مطرح «ماور» برای کسب جایزه
«والتر اسکات» بودند .پیشتر «هیالری منتل» نویسنده
برنده دو «بوکر» و جایزه کتاب سال «کاستا» موفق شده
بود با «تاالر گرگ» این جایزه را به دست بیاورد.
«سر والتر اســکات» یکی از مهمترین و گرانقیمتترین
جایزههای ادبی انگلســتان است و برای بزرگداشت نام و
آثار برجسته این رماننویس سرشناس جهانی هر ساله به
برترین رمان تاریخی تعلق میگیرد« .اسکات» که بیشتر
برای نگارش رمانهای تاریخیاش شــهرت دارد ،شاعر و
نمایشنامهنویسی اســت که در سال  ۱۷۷۱در ادینبورگ
دیده به جهان گشود و در سپتمبر  ۱۸۳۲درگذشت.

جایزه لومیر  ۲۰۱۶به
کاترین دونو اهدا میشود

کاترین دونو بازیگر صاحب نام و کهنهکار فرانسوی با دریافت
جایزه لومیر  ،۲۰۱۶تجلیل میشود.
بازیگر سرشناس فرانسوی پس از کلینت ایستوود ،کوئنتین
تارانتینو ،پدرو آلمادوار و مارتین اسکورســیزی با دریافت
جایزه لومیر تقدیر میشود.
کاترین دونو هشتمین جایزه لومیر را در جشنواره فلم لومیر
 ۲۰۱۶شــهر لیون دریافت میکند .این جشــنواره رویدادی
تقریبا منحصر به فرد است که بیش از هر چیز بر فلم کالسیک
تمرکز دارد.
همه دریافت کنندگان پیشین این جایزه به شهر لیون رفتند
تا در مراســمی رسمی که از سوی انستیتو لومیر لیون برگزار
میشود ،جایزه خود را دریافت کنند .این جایزه از سوی برنارد
تاورنیه کارگردان فرانسوی و تیری فرمو مدیر جشنواره کن
ایجاد شده است.
انســتیتو لومیر با صدور بیانیهای روز دوشــنبه اعالم کرد:
جشنواره امســال لومیر به کاترین دونو برای آنچیزی اهدا
میشود که او هســت ،آنچه انجام داده است ،میگوید ،بازی
میکند ،میخواند و از زمانی در گذشته تا همیشه ادامه دارد.
اسکورسیزی از دونو به عنوان چهره سینمای فرانسه یاد کرده
و حرفه او را به یادماندنی خوانده است.
کاترین دونو نخســتین بار سال  ۱۹۵۷وارد سینما شد و سال
پیش با فلمش «ایســتاده قامت» در افتتاحیه جشنواره کن
حضور داشت.
او با شماری از کارگردانهای بزرگ از رومن پوالنسکی ،لویی
بونوئل ،فرانســوا تروفو و ژاک دمی همکاری کرده است .او
نامزدی اسکار ،خرس نقرهای برلین و نخل طالی افتخاری کن
را در کارنامهاش دارد.
موسسه لومیر از وی به عنوان بازیگری پرطرفدار و ستارهای
مردمی یاد کرده که همواره حامی کارگردانهای جوان بوده و
در فلمهای بیشماری بازی کرده است.
دونو جایزه لومیــر  ۲۰۱۶را  ۱۴اکتبر در مرکز کنگره لیون و
در حضور شــماری از مهمانان بینالمللی که با آنها همکاری
داشته ،دریافت خواهد کرد .والتر هیل کارگردان آمریکایی و
فلمنامه نویس ،گونگ لی بازیگر و گان -لوپ دابادی فیملنامه
نویس از جمله این چهرهها هستند.
هشتمین دوره جشنواره لومیر از  ۸تا  ۱۶اکتبر برگزار میشود
و یاد باســتر کیتون ،بازیگران زن هالیوود در فاصله  ۱۹۳۰تا
 ۱۹۵۰و مارسل کارنی کارگردان «بچههای بهشت» را که ژاک
پرور فلمنامه آن را نوشته بود و نامزد دریافت اسکار شده بود،
گرامی میدارد .در این دوره از جشنواره لومیر برای چهارمین
بار ،بازار فلم کالسیک برپا می شود.

جایزه «والتر اسکات»
برندهاش را شناخت
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فیل را در خانه  f 3حرکت دهید.
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«سایمون ماور» موفق شد جایزه رمان تاریخی «والتر اسکات»
 ۲۰۱۶را از آن خود کند.
جایزه «سر والتر اسکات» که از مهمترین و گرانترین جوایز
ادبی انگلستان است ،در این دوره به «طناب بندبازی» نوشته
«سایمون ماور» تعلق گرفت.
این رمان تاریخی در دهه  ۱۹۵۰لندن رخ میدهد و داســتان
یکی از افرادی را که از بازداشــتگاه زندانیان سیاسی نازیها
جان سالم به در برده روایت میکند .اعضای هیات داوران این
کتاب را «یک داستان جاسوسی عالی» دانستند.
«ماور» در حالی جایــزه  ۲۵هزار پوندی «والتر اســکات»
را بــه خانه میبرد که خود را به هیچ عنوان یک نویســنده
رمان تاریخی نمیداند .او در ســال  ۲۰۰۹برای نگارش «اتاق
شیشــهای» به مرحله نهایی جایزه «من بوکر» راه پیدا کرد.
نویســنده برنده جایزه رمان تاریخی «اسکات» بیش از ۳۰
سال است در ایتالیا زندگی میکند.

