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موسقیدان افغان جایزه نجات میراث فرهنگی
یونسکو را گرفت

احمد ناصر سرمســت ،موسس و مسئول انستیتوی ملی
موسیقی افغانستان جایزه «نجات میراث فرهنگی» سال
 ،۲۰۱۶مرکز عملی ،فرهنگی و آموزشی سازمان ملل متحد
(یونسکو) را بدست آورد.
آقای سرمست به دلیل تالش و دستاوردهایش در راستای
حفظ و احیا موســیقی سنتی افغانســتان این جایزه را
بدست آورده است.
او همچنین برای رشــد موســیقی در میان کودکان و

نوجوانان تالشهای زیادی کرده است.
این جایزه توسط وزیر فرهنگ ایتالیا به او داده شد.
انستیتوی ملی موسیقی افغانستان ضمن اعالم این خبر
افزوده است که این جایزه به منظور قدردانی از شجاعت،
اراده و تــاش چهرههای فرهنگی جهان که برای حفظ و
نگهداری هنر به عنوان میراث فرهنگی بشــریت کار و
تالش مینمایند ،تعلق میگیرد.
انستیتوی ملی موسیقی افغانستان از سوی آقای سرمست

شاعر سرشناس فرانسوی درگذشت
«ایو بونفوا» شاعر و مترجم برجسته فرانسوی درگذشت.
«فرانس پرس» نوشــت« :ایو بونفوا» کــه برخی او را از
مهمترین شــاعران معاصر فرانســه میدانند ،در سن
 ۹۳سالگی درگذشــت« .بونفوا» مترجم سرشناس آثار
«شکسپیر» نیز بود.
آثار این شاعر مطرح به بیش از  ۳۰زبان دنیا ترجمه شده
است« .بونفوا» نویســنده و مقالهنویس بود که در طول
عمرش بیش از  ۱۰۰کتاب منتشر کرد و جوایز مهمی چون
«گنکور» را در کارنامهاش به ثبت رساند.
این چهره ادبی عالوه بر فرانسه و کشورهای انگلیسیزبان،
در آلمان ،ایتالیا و ســوئد هم شــهرت فراوانی داشت.
«بونفوا» کارهای «ییتس»« ،پترارک» و «جورج سفریس»
شاعر مطرح یونانی را هم ترجمه کرده بود.
«فرانســوا اوالند» رئیسجمهور فرانسه پس از شنیدن
خبر درگذشــت بونفوا ،به او به عنوان «یکی از بزرگترین
شاعران قرن بیستم» ادای احترام کرد.
«ایو بونفوا» متولد ســال  ۱۹۲۳در شــهر تور فرانسه
بود .پــدرش کارگر راهآهن و مــادرش معلم مکتب بود.
تحصیالت ابتدایی خــود را در زادگاهش انجام داد و در
اواخر سال  ،۱۹۴۳برای تکمیل تحصیالت خود در زمینه

ایجاد شد و در ســال  ۲۰۱۰با همکاری وزارت معارف
افغانستان گشایش یافت.
این انســتیتو در ساختمان ســابق مکتب هنرهای
زیبا موقعیــت دارد و  ۱۵۰دانشآموز در آن آموزش
میبینند .قرار است شــمار دانشآموزان به  ۳۰۰تن
افزایش یابد که نیمی از آنها دختر خواهند بود.
آقای سرمست در کنسرواتوار مسکو آموزش دیده و
بعدا تحصیالت خود را در زمینه موسیقی در استرالیا
ادامــه داد .او داکتــری خود را در مورد موســیقی
افغانستان از دانشگاه مونش استرالیا گرفت.
او در سال  ۲۰۰۶برای بررسی این موضوع که «چگونه
میشــود آسیبهای ناشــی از جنگ را بر موسیقی
افغانستان زودود» و با هدف «نقش شفابخش»موسیقی
برای «آینده افغانستان» ،به این کشور بازگشت.
نیمی از دانشآموزان مکتب ملی موسیقی افغانستان
کودکان یتیم و خیابانی هستند.
قرار است شاخههایی از این انســتیتو که موسیقی
کالسیک افغانستان و غربی تدریس میکند ،به زودی
در دیگر شهرهای افغانستان نیز ایجاد شود.
انجمن سلطنتی فیالرمونیک بریتانیا به دلیل خدمات
فوقالعاده آقای سرمســت به موســیقی و جوانان
کشــورش عضویت افتخاری این انجمن را به او اهدا
کرد .شــورای فرهنگی بریتانیا در زمینه توســعه
آموزش و نصاب آموزشی به انستیتوی ملی موسیقی
افغانســتان ،کمک میکند و همچنین تالش دارد تا
زمینه تحصیل شماری از دانشآموزان این انستیتو را
در بریتانیا فراهم کند(.بی بی سی)

ریاضیات و فلسفه در دانشگاه «پواتیه» به پاریس رفت.
در همان دوران بود که نخســتین بارقههای شعریاش
درخشید .او در ابتدا به سبک سوررئال عالقهمند شد ،اما
پس از مدتی آن را کنار گذاشت و اولین کارهای کالسیک
خود را در مقابله با جریانهــای معاصر ادبی دوران ،به
نگارش درآورد.
او با اولین مجموعه شــعرش «از جنبش و سکون دوو»
( )۱۹۵۳به شــهرت رســید .از دیگر مجموعه اشعار او
میتوان به «دیروز فرمانروای بیابان» (« ،)۱۹۵۸در آستانه
فریب» (« ،)۱۹۷۵آنچه بینور بود» ( )۱۹۸۷و «ســطوح
منحنی» ( )۲۰۰۱اشاره کرد« .بونفوا» چند مجموعه مقاله
نظری و انتقادی نیز دارد که اهدافش را مشخص میکنند:
«نامحتمــل» (« ،)۱۹۵۹مذاکره در باب شــعر» (،)۱۹۸۰
«طرح ،رنگ ،نور» ( )۱۹۹۵و. ...
«ایو بونفوا» پویایی ادبی خود را تا  ۸۰ســالگی حفظ کرد
و در این راه دســتاوردهای ادبی بسیاری از جمله جایزه
شعر «گنکور» را که مهمترین جایزه ادبی کشور فرانسه
به حساب میآید کســب کرد .نام او دائما به عنوان یکی
از افرادی که شانس دریافت جایزه نوبل ادبیات را دارند،
بر زبانها میآمد.

ماجراجویی های بیشتر در
«حاشیه اقیانوس آرام»

نیکول کیدمن برای بازی در یک نقش  ۲۰سال پیر شد
نیکــول کیدمن برای بازی در نقــش جدیدش در تریلر
جنایی «باالی دریاچه» باید در نقشــی  ۲۰سال باالتر از
سن خودش ظاهر شود.
این بازیگر برای بــازی در فصل دوم تریلر جنایی «باالی
دریاچه» همه موهایش را خاکستری کرد و با پوستی ظاهر
شد که به مقتضای سن شــخصیت ،باید کک مک و لکه
داشته باشد.
این بازیگر  ۴۹ســاله برای نقش جدیدش باید حداقل ۲۰
ســال بیشتر از ســن امروزیاش در این مجموعه که در
سیدنی فلمبرداری میشود ،به نظر برسد.
این سریال را جین کمپیون کارگردانی که «کیوی» را در
کارنامه دارد نوشــته و کارگردانی کرده و موضوع آن در
نیوزیلند میگذرد .کیدمن در فصل اول سریال هم حضور
داشت اما به دالیل نامعلوم ایفای آن را به اتمام نرساند و
حاال پذیرفته تا نقشش را ادامه دهد.
در فصــل اول الیزابت ماس بازیگر «مــد من» در نقش
کارآگاهی ظاهر شده که به زادگاهش نیوزیلند بازمیگردد
تا درباره ناپدید شدن یک دختر  ۱۲ساله تحقیق کند.

ماس در فصل دوم بار دیگر در نقش خودش ظاهر شده و
گوندالین کریستی نیز در این سریال بازی میکند .کیدمن
مسیری را انتخاب کرده که جولیان مور هم به تازگی رفته
بود :او نیز در نقشی بســیار مسنتر از خودش با گریمی
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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.
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کامل ظاهر شد .تصویر گریم شده جولین مور مربوط
به «هیجانزده در نیویورک» در ماه می امسال است.
او با این گریم بسیار مسنتر از  ۵۵سال سن خودش
دیده میشود.

 بازی با اعداد
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دومین قســمت مجموعه فلم اکشــن و علمی تخیلی
«حاشیه اقیانوس آرام /پاسیفیک ریم» دو بازیگر جدید
گرفت ،تا بتواند هر چه زودتر وارد مرحله تولید شود.
جان بویگا که با قسمت تازه «جنگ ستارگان» چهره شد،
در کنار اسکات ایستوود با قسمت دوم فلم همکاری می
کنند .بویگای ســیاه پوست انگلیسی تبار ،نقش کاراکتر
اصلی داستان قسمت دوم را به عهده دارد .اما اطالعی از
نقش ایستوود در دست نیست.
شرکت مستقل فلم سازی «لجندری پیکچرز» که در کنار
گیلرمو دل تورو تهیه کننده این مجموعه فلم است ،خط
اصلی داستان آن را لو نداده است.
اما با توجه به داســتان نسخه اصلی ،می توان حدس زد
کاراکترهای ماجرا با تعداد بیشتری از هیوالهای عجیب و
غریب فضایی مبارزه و مقابله خواهند کرد.
تهیه کنندگان فلم زمان شــروع کار فلم برداری آن را
اعالم نکرده اند ،ولی فبروری سال  2018به عنوان زمان
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میزان

حمل

رؤیا و واقعیــت گاه با فاصلهای حتی کمتــر از موی به هم نزدیک
هستند .با صبوری و امید ،ســنگهای به ظاهر بیارزش ساحل ،به
زمرد و مروارید تبدیل خواهند شد.

ثور

احساس نیرومند و فاتح ،در پوششی از رنگهای سبز و بنفش ،براق
و درخشان ،راه را برایتان میگشاید .واقعیت این است که بیش از
اندازه ،خود را در اندیشه و تالش ،جمع آوری پول ،غرق کردهاید تا
جایی که تحصیل و امکان بالقوه موفقیت در آن فراموش شده است.

جوزا

شــرایطی پیش می آید که به شما اجازه میدهد ،به عنوان یک آدم
پولدار از مدارج باالی تحصیلی برخوردار شوید .حال خود دانید ،اما
قرار است علم و ثروت با هم جمع شوند! در دوستی و رقابت ،فردی
با وفا و ثابت قدم هســتید و اگر قرار بر دشمنی باشد ،با قدرت ،اما
منصفانه برخورد کنید.

سرطان

قلب شما فلزیست ،اما ساخته شده از طال ،یعنی گاه غرور بی اندازه و
خود پسندی راه منطق را میبندد .مشکل کنونی ،مشکلی که عاطفه
و احساس دوست داشتن را به کدورت و دشمنی تبدیل کرده است.
با پوشیدن زره و به دست گرفتن سپر و شمشیر ،حل نخواهد شد .با
شهامت باید مسؤولیت خود را بر دوش بگیرید.

اسد

شــما در موضعي قرار مي گيريد كه از كارتان كمي پول به دســت
ميآوريد .هم چنين مبلغ كمي از اين پول را براي ســامتي و رفاه
خود ،هزينه خواهيد كرد.

سنبله

بحــث های بیهوده و بهانههــای بی پایه را کنــار بگذارید .اوضاع
خانوادگی شما به گونهای درهم و وخیم است که انگار قایقی کوچک
و پوســیده در امواج سهمگین اقیانوس گرفتار شده باشد خود را به
کوچه علی چپ نزنید.

حادثهای مانند زلزله در خانواده رخ میدهد ،حادثه ای که اصل و
اســاس آن روی رفتار و گریز شما از خانه نهاده شده است .تا دیر
نشــده در خود و رفتارتان تجدید نظر کنید .اگر منتظر هستید تا
اعضای خانواده روی دست و پایتان بیفتند ،اشتباه میکنید .یک
رویداد خوشایند ،واقعهای چون یک تولد تازه ،یک زندگی نوین،
یک سفر رؤیایی و در نهایت یک مالقات داغ ،داغ در راه است.

عقرب

متولد این ماه به طور ذاتی آگاه اســت ،اگر بخواهد ،دوباره تعادل
جسمانی خود را به دست میآورد ،باید زندگی فعال و پر تحرکاش
را با استراحت و تفریح مناســب ،همراه سازد .هماهنگی ذهن و
احساسات ،هرگز به سادگی امکان پذیر نخواهد شد.

قوس

شما این روزها ،ذهن و روح خود را درگیر مسالهای کردهاید که به
هیچ روی با شرایط اجتماعی و خانوادگیتان ،سازگار نیست .برای
رهایی از این معضل ،پیشنهادی دریافت میکنید .که با قبول آن
چند ماهی از کانون آتش دور خواهید شد .دوری به سود شماست.

جدی

توان غلبه بر خشم و دل نگرانی های درونی را دارا هستید .قبل
از دست زدن به هر اقدامی ،الزم است تسلط و اعتماد به نفس از
دست رفته را پیدا کنید .ابرهای سیاه در حال گذر است.

دلو

توجه کنید در تعریف شخصیت ذاتی شــما میگویند او نسبت به
دوستانش تمام و کمال وفادار است .در واقع باید گفت« :دردی باالتر از
آن برای زنان نیست که مردی زندگیاش را فدای دوستانش کند» در
این رهگذر ،شما به عنوان متولد این ماه یک دوست به تمام معنا ،از
چنین خصوصیتی برخوردار هستید.

حوت

در میان متولد این ماه افراد به دالیل معنوی نا خواسته خود را از
تمام نعمتهای عادی و خدادادی محروم میکنند ،اما برای شما،
حادثهای به عبارت بهتر مالقاتی رخ میدهد که چشم شما را به
روی واقعیت های ملموس و الزم زندگی باز میکند.
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نوبت مهره های سفید است ،شما باید با
دو حرکت مهره سیاه را مات کنید.
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وزیر را در خانه  h 3حرکت دهید.
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نمایش عمومی آن تعیین شده است.
به نوشــته هالیوود ریپورتر ،امر کارگردانی «حاشــیه
اقیانوس آرام  »2را استیو اس دکنایت به عهده دارد .دل
تورو در کنار تهیه فلم ،مشاور کارگردان هم هست.
قسمت اول فلم در سال اکران عمومی شد .قبل از نمایش
عمومی فلم ،اعالم شــده بود که این اکشن دلهره آور به
صورت یک مجموعه فلم سینمایی تهیه خواهد شد.
اما فروش  101میلیون دالری فلم در آمریکای شــمالی،
سازندگانش را راضی نکرد و باعث دامن زدن به این شایعه
شد که ،قسمت های بعدی آن تولید نخواهد شد .این در
حالی بود که تماشاگران ســینما در بقیه کشورهای دنیا
استقبال خوبی از فلم کردند و یک رقم باالی فروش 310
میلیون دالری را برایش به همراه آوردند.
تحلیل گران اقتصادی ســینما می گویند همین موفقیت
باالی بین المللی ،راه را برای ســاخت قسمت های بعدی
«حاشیه اقیانوس آرام» هموار کرد.

سلمان خان «سلطان»
عید فطر هند

منتقدان و تماشــاگران ســینما در هنــد ،در انتظار اکران
عمومی «سلطان» فلم تازه سلمان خان هستند .این فلم روز
چهارشنبه ششم جوالی ،به نمایش عمومی درمی آید.
طبق سنت چند ساله صنعت سینمای هند ،اکران عمومی ایام
عیــد فطر به فلم تازه ای از این خان بزرگ و مســلمان هند
اختصاص دارد.
صنعت ســینمای هند در چند سال اخیر و هم زمان با بزرگ
ترین جشــن مذهبی مسلمانان جهان و هند ،فلمی از سلمان
خان را به روی پرده سینماها می فرستد.
در کنار حدور سیصد سالن نمایش در سراسر هند« ،سلطان»
در کشــورهای مســلمان منطقه و عرب زبان هم به نمایش
عمومی درمی آید .این کمدی اکشن ورزشی را «علی عباس
اظهر» فلم ســاز مسلمان هندی کارگردانی کرده و بازیگرانی
مثل آنوشکا شارما و راندیپ هودا هم در آن حضور دارند.
داســتان فلم در باره ســلطان علی خان یک کشــتی گیر
روستایی است که در زندگی حرفه ای و خانوادگی با مشکالت
بسیار زیادی روبروست.
او که اعتقادی به ناامیدی و باخت ندارد ،با تالش فراوان موفق
به شرکت در مســابقات بزرگ ورزشی شهر دهلی شده و به
عنوان قهرمان و برنده این مسابقات معرفی می شود.
ســینمای هند فلم های تازه خود را در روزهای جمعه اکران
عمومی می کند ،تا در ســه روز پایانی هفتــه بتوانند انبوه
تماشاگران مشتاق را جذب خود کنند.
اما «سلطان» دو روز زودتر از زمان تعیین شده همیشگی و به
عنوان فلم ویژه ایام جشن عید فطر ،به روی پرده سینماهای
این کشور آســیایی می رود .به نوشته سایت انترنتی ایندیا
اف ام ،تحلیل گران افتصادی سینمای هند پیش بینی فروش
کالنی برای کمدی درام تازه سلمان خان می کنند .سال قبل
و در ایام تعطیالت و جشن های عید فطر ،کمدی درام «برادر
جان باجرانجی» از ایــن بازیگر به نمایش عمومی درآمد .این
فلم فروشــی  320کروری (حدود  50میلیون دالر) در جدول
گیشه نمایش سینماهای هند کرد.

مایکل چیمینو درگذشت

مایکل چیمینو کارگردان مشــهور فلمهایی چون «شکارچی
گوزن» و «دروازه بهشت» از دنیا رفت.
مایکل چیمینو کارگردان منزوی و برنده اســکار که ساخت
فلم تحسینشده «شکارچی گوزن» را در کارنامه داشت و از
تهیهکنندگان فلم نیز بود ،در  ۷۷سالگی درگذشت.
تییری فرمو مدیر جشــنواره کن با اعالم خبر درگذشت این
کارگردان نوشت :او در آرامش و در کنار عزیزانش درگذشت.
ما هم او را دوست داشــتیم .چیمینو که ایتالیایی تبار و زاده
نیویورک بود ،ســاخت هفت فلم را در کارنامهاش ثبت کرده
است .او در رشته نقاشی فارغالتحصیل شد و بعد به بازیگری
روی آورد .وی ســال  ۱۹۷۱به لسانجلــس رفت و به عنوان
فیمنامهنویس در شماری از پروژهها مشارکت کرد و نخستین
فلمش را با عنوان « تاندربولت و الیتفوت» سال  ۱۹۷۴با بازی
کلینت ایستوود و جف بریجز ساخت .این فلم با اقبال زیادی
در گیشه روبه رو شــد و فلمی موفق بود« .شکارچی گوزن»
دومین فلم او در ســال  ،۱۹۷۸با بازی رابرت دنیرو ،موضوع
جنــگ ویتنام را در نقطه تمرکز خود قــرار داد و برنده پنج
جایزه اســکار از جمله بهترین فلم و بهترین کارگردانی شد.
این فلم درباره ســه کارگر شهری صنعتی و کوچک است که
برای ســربازی به ویتنام فرستاده میشوند .کریستوفر واکن،
جان ســویج ،جان کازال و مریل استریپ دیگر بازیگران این
فلم بودند« .دروازه بهشت» در سال  ۱۹۸۰فلمی پرهزینه بود
که ساخته شــدن آن  ۱۱ماه طول کشید و با شکست تجاری
بزرگ روبه رو شد و موقعیت چیمینو را متزلزل ساخت .او پس
از این فلم «سال اژدها»« ،سیسیلی»« ،ساعات ناامیدی» و «به
دنبال آفتاب» را ساخت.

