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ازبیستدومینسالگرد
عبدالقهارعاصیتجلیلبعملآمد

از بیست دومین ســالگرد عبدالقهار عاصی شاعر معاصر
کشور در کابل تجلیل بعمل آمد.
احمد ضیاء مســعود نمایندۀ فوق العاده رییس جمهور در
امور حکومتداری خوب که در این مراســم حضور داشت،
گفت که قهار عاصی در دهه چهل به شــاعری آغاز کرد
و در دهه هفتاد به شــهرت کامل رسید ،وی به حیث یک
شخصيت فرهنگی و شاعر بی بدیل سر زبان ها است.
وى افزود که عاصی قربانی گروه های سیاســی شــد که
اهداف و کارکردهای شان گنگ بود.

او ميگويد« :امیدواریم که شــاهد ظهور قهار عاصی های
دیگر باشیم».
در همین حال ،پرتو نادری شــاعر و پژوهشــگر ادبیات
دری در مورد قهار عاصی گفت که موصوف دید شاعرانه
گســترده داشت و گاه گاهی اشــعار عارفانه ،عاشقانه و
بعضی اوقات اشعار سیاسی و اجتماعی می سرود.
عاصى در سال  ١٣٣٥خورشيدى چشم به جهان گشوده
و در سال  ١٣٧٣درگذشت .موصوف داراى چند مجموعه
اشعار مى باشد( .پژواک)

«شیرشاه» جدید وارد سینما میشود

«والت دیزنی» نســخه رئال انیمیشن «شیرشاه»کارتون
معروف را میســازد« .گاردین» نوشــت« :جان فاورو»
کارگردان «کتاب جنگل» اعالم کرده نسخه رئال انیمیشن
«شیرشاه» انیمیشن معروف «والت دیزنی» را میسازد.
نسخه جدید این کارتون پرطرفدار که سال  ۱۹۹۴به روی
پرده رفت ،با ترانههای انیمیشــن اصلی به دست «جان
فاورو» ساخته خواهد شد« .شیرشــاه» یکی از چند اثر
قدیمی «دیزنی» اســت که در کنار «سیندرال»« ،اژدهای
پیت»« ،دیو و دلبر» و «کتاب جنگل» قرار است با بازسازی
شدن در قالب رئال انیمیشن جان دوبارهای بگیرد .آهنگ
متن کارتون «شیرشــاه» کاری از «التــون جان» و «تیم
رایس» بود و جایزه بهترین موسیقی متن و بهترین ترانه
اصلی فلم رقابتهای اسکار را کسب کرد .این قطعه بیش
از  ۱۴میلیون نسخه فروش داشت .یکی از پروژههای جدید
«والت دیزنی» فلم رئال انیمیشن «دیو و دلبر» است که با

هنرنمایی «اما واتسون» و «دن استیونز» ساخته میشود
و قرار است  ۱۷مارچ  ۲۰۱۷به روی پرده برود.
انیمیشن «شیرشــاه» دومین انیمیشن پرفروش جهان و
چهاردهمین فلم پرفروش جهان در تمام دورانها است.
فروش یک میلیارد دالری نســخه سینمایی «شیرشاه»
و فروش باالی نســخه نمایشــی این کار نشان میدهد،
ش دیگری همچون قســمتهای
این اثر از هر فلم پرفرو 
مختلف هشــتگان ه «هری پاتر»« ،تایتانیک» و مجموعه
فلمهای «جنگ ستارگان» پرفروشتر بوده است .براساس
آمار «دیزنی» ،فلــم «آواتار» با دو میلیارد و  ۸۰۰میلیون
دالر بیشــترین فروش را در گیشهی جهانی تجربه کرده
است« .شیر شــاه» که از نگاه انجمن فلم آمریکا یکی از
 ۱۰فلم برتر جهان در سبک انیمیشن است ،در سال ۲۰۱۲
به صورت ســهبعدی نیز در جهان اکران شد و باز هم به
فروش باالیی دست یافت.
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پولیس ایتالیا از پیدا شدن دو تابلوی نقاشی ونسان
ون گوگ ،نقاش این دو تابلو در سال  ۲۰۰۲میالدی
از موزیم شهر آمستردام به سرقت رفت.
به گفته مقامات موزیم آمســتردام هرچند سارقان
این نقاشــیها را از قاب جدا کرده بودند ،اما ظاهرا
آسیب جدی به آنها وارد نیامده است .هنوز مشخص
نیست که چه زمانی این آثار به آمستردام برگردانده
میشوند .به گفته مقامات موزیم آمستردام این دو
نقاشی در جریان تحقیقات گسترده و مداوم مقامات
قضایی ایتالیا و اداره مقابله با جنایات سازمان یافته
کشف شدهاند .پولیس ایتالیا گفته است که تعدادی
از اعضای باندهای مافیا که در این ســرقت دست
داشتند ،بازداشت شدهاند.
سرقت این دو نقاشی که بسیار باارزش توصیف شده،
انتقادهایی را نســبت به وضعیت امنیتی در موزیم
های هنری مهم جهان برانگیخته است.
هیچ یک از این دو اثر هنری در زمان ســرقت بیمه
نبودند( .بی بی سی)

جواب سودوکو شماره

مژده ـ مژه ـ مژگان ـ گژدم
ـ گمان ـ دما ـ دام ـ دامن
ـ دامنه ـ نام ـ نما ـ امن ـ
هما ـ مهد ـ گندم ـ نامه ـ
ماده ـ نمد ـ نماد ـ نهم ـ
دهم.

خیلی ها هنوز هم اولین نت های ترانه «بوی روحیه
نوجوانان را مــی دهــد» (Smells Like Teen
 )Spiritرا بــه یاد می آورند .اولین ترانه آلبوم دوم
گروه نیروانا با عنوان «بی خیال» بود که در ســال
 ۱۹۹۱منتشر شد .اما واکنش های عالقمندان به این
ترانه اولین باری که آنرا شنیدند چه بود؟
طرفداران این گروه موسیقی که با سبک معروف به
گرانژ (گرانج) موســیقی راک را در دهه نود میالدی
متحول کرد ،از آن دوران چه به یاد می آورند و پس
از گذشت ربع قرن برایشان چه معنایی دارد؟
این آلبوم پس از اولیــن قرارداد گروه نیروانا با یک
شــرکت بزرگ تولید موسیقی بود (شرکت دی جی
ســی رکوردز) روز  ۲۴ســپتمبر  ۱۹۹۱منتشر شد.
ترانه های این آلبوم مثل «بــوی روحیه نوجوان را
می دهد»« ،شــکوفایی» و «همانطور که هستی بیا»
خود گروه و کرت کوبین خواننده آن ،به موســیقی
راک صدای دیگری دادند و دهه نود میالدی سالهایی
تلقی می شوند که موسیقی راک آلترناتیوی را که در
شهر سیاتل متولد شده بود ،جهانی کرد.
برخی از اولین گروههای موســیقی گرانج مثل تد
و یــا مادهانی مغلوب پدیده ای شــدند که روحیه
نوجوانانه تلقی می شد .ولی گروههای دیگری نظیر
ســاوندگاردن و یا پرل جم همراه بــا نیروانا از این
موفقیت بهره بردند.
شــهرت و توجه شــدید به کرت کوبین به عنوان
نمادعصیان و دلمشــغولی های جوانان باعث شد او
گوشه گیر شــود و به مصرف هروئین روی بیاورد .او
باالخره در سال  ۱۹۹۴و در سن  ۲۷سالگی خودکشی
کرد( .بی بی سی)
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ساخته «آندری وایدا» نماینده پولند
در اسکار شد

سینمای پولند برای پنجمین بار با فلمی از «آندری وایدا»
کارگردان کهنهکار خود پا به عرصه اسکار میگذارد.
فلم «پستصویر» بــه کارگردانی «آندری وایدا» به عنوان
نماینده پولند در بخش بهترین فلم خارجی هشتادونهمین
دوره جوایز سینمایی اسکار انتخاب شد.
این فلم اولین بار در جشــنواره فلم تورنتو رونمایی شد و
داستان آن درباره «والدیســاو استرزمینسکی» هنرمند
آوانگارد پولندی اســت که با واقعگرایی سوسیایســتی
مبارزه میکرد و به سبب انتخابهایش عواقب وحشتناکی
را متحمل شد« .وایدا» در چهار بار گذشته که با فلمهایش
نماینده ســینمای پولند بوده توانســته به جمع نامزهای
نهایی شاخه بهترین فلم خارجی اسکار راه یابد.
وی عموما به عنوان یکی از مهمترین ســینماگران پولند
پس از جنگ جهانی دوم شــناخته میشــود که با وجود
نظام اســتالینی و اختناق حاکم بر کشــورش ،همواره به
درونمایههای سیاسی عالقه نشان داده است.
«وایدا» فلم «کانال» را در ســال  1956ساخت و جایزهی
ویژه هیاتداوران جشــنوار ه کن را گرفت و فلم «خاکستر

 بازی با کلمات
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حمل

مروز الزم اســت تا جايي كه مي توانيد ماجراجو باشــيد .كارهاي
هميشگي و روزمره را رها كنيد و چيزهاي جديد كشف كنيد .هرچه
دورتر برويد با افراد غريبه آشــنا شويد ذهنتان خالق تر مي شود.
شايد خانواده تقاضاي غير ممكني از شما داشته باشد.

ثور

امروز شخص بســیار اغوا کننده به نظر می رسد و اگر فکر کند که
شما بدتان نمی آید شروع به خود نمایی و شیرین زبانی می کند .اما
مراقب باشید چرا که اگر حس کنند که شما نمی خواهید خواسته
آنها را اجابت کنید بسیار خشن و سخت می شوند .آنها از هر تهدید
احساسی و یا اخالقی استفاده می کنند تا شما را به دام بیاندازند.

عقرب
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 شطرنج 		
نوبت مهره های سفید است ،شما باید با
دو حرکت مهره سیاه را مات کنید.

زندگی اجتماعیتان مملو از شــادی است و افراد جالب جدیدی را
میبینید .اگر مجرد هستید عشق و احساسات در فضا پراکنده است.
ی با شما خواهد داشت.
اگر به دیدن کسی بروید برخورد گرم 

امروز بسیار احساساتی هستید .اگر کســی از اطرافیان مشکل
احساسی داشته باشد شــما نیز ناخودآگاه درگیر آن می شوید.
مراقب باشــید؛ زیرا این افراد بسیار متوقع هستند و هر چقدر به
آنها میدان دهید بیشتر به ضررتان تمام می شود.

8

درمورد مســایل مربوط به خانواده ،مسایل دارايي و امنيت طوالني
مدت شــما ،تنها الزم نيست كه شــما از حقايق باخبر شويد ،اين
موضوع را به ســايرين هم بفهمانيد .در مورد مسایل مالي پيشرفت
مي كنيد و مي توانيد مشكالت زيادي را حل كنيد.

قوس

7

امروز مهمانی خواهد بود و شما در مرکز این مهمانی میدرخشید و
دیگران تمایل دارند ،نزدیک شــما باشند .هم چنین بچهها نیز روح
شاد شما را تحسین می کنند.

جدی

جوزا

سرطان

اسد

شخصي كه بسيار مورد عالقه تان است .امروز ،حالت تدافعي به خود
گرفته و صحبت كردن براي مدت طوالني را بســيار دشوار ميكند،
چرا كه به طور واضح به دنبال راه انداختن بحث و مشاجره است .از
سوي ديگر ،احتماالً شما شخصي هستيد كه بسيار زود رنجيد .پس
چه كسي است كه بايد خونسردي خود را حفظ كند؟.

سنبله

امروز اســترس زیادی وجود دارد .مخصوص ًا در زمینه انجام کارها.
دیگران با شما همکاری نمی کنند و عمدا ً ناراحتتان میکنند .سعی
کنید دیگران را مقصر ندانید.

چند هفته آينــده را به عنوان زمان ترقــي وتعالي دادن خود
ببينيد و ديگران را از استعدادهاي خود آگاه سازيد .شما مشكل
زيادي براي پيشــبرد خود نداريد چون اعتماد به نفستان قوي و
اعتقادتان به خودتان دست نخورده مي ماند.
گاهي اوقات كودكان بســيار لجباز مي شــوند ،و اگر با شما قهر
كردند كاري با آنها نداشته باشيد .دليلي ندارد كه روزتان به خاطر
آن ها خراب شود زيرا آن ها نمي توانند راضي باشند .شما هميشه
بيشترين سعي خودتان را ميكنيد تا آنها را راضي كنيد.

دلو

امروز که مرتبط به قسمت حل مشکالت و امور مالی نزدیکان شما می
شود تمامی این مطالب به همراه دانش شما می تواند به دیگران کمک
کند تا در زمان مناسب کار صحیحی انجام دهید پس درنگ نکنید.

حوت

نباشد.
به گفتۀ آقای آهنگران ،این تیاتر در خیابانها اجرا میشود
و مخاطباش مردم عام اســت ،تا همــه بدانند که زنان
میتوانند در اجتماع و سیاســت در کنار مردان مسؤوالنه
خدمت کنند.
ریحانه عزیز ،ســخنگوی نهاد توسعۀ زنان به سالموطندار
میگوید ،نمیتــوان نقش مؤثر زنــان را در آوردن صلح
و کاهش خشــونت در جامعه انکار کرد .بــه گفتۀ خانم
عزیز ،تأمین صلح و امنیت در کشــور وابسته به طرحها و
کارکردهای زنان در این راستا است.
برگزار کنندهگان این تیاتر میگویند که در حال حاضر این
برنامه تنها در کابل برگزار میشود و قرار است که در آینده
در دیگر والیتها نیز برگزار شود( .وطندار)

آلبوم ‹بی خیال› گروه
نیروانا  ۲۵ساله شد

آژنده ـ اشرافیت ـ بصارت ـ پندار ـ ترکان ـ ثبات ـ جعفری ـ چاوش ـ خارکن
ـ حجابت ـ دالزار ـ ذبیح ـ رضا ـ زکی ـ ژرف ـ سمنگان ـ شهرک ـ صراف ـ
ضامن ـ طعام ـ ظرف ـ عضله ـ غالب ـ فقرالدم ـ قلعه ـ کلیات ـ گالبی ـ لطمه
ـ میخکوب ـ نمکین ـ وکیل ـ همگام ـ یکزبان.

 جواب بازی با اعداد
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جمعی از زنان هنرپیشــۀ کابل ،روز پنجشنبه تیاتری را
زیر نام «صلح قدرت اســت» در خرابههای قصر داراالمان
به نمایش گذاشــتند .تدویرکنندهگان برنامه میگویند که
هدف از این تیاتر ،نشاندادن نقش زنان در تأمین و تحکیم
صلح و امنیت و همچنیــن نمایش چهرۀ هولناک جنگ و
درگیری است.
در بخش نخســت نمایش ،با دو همسایۀ متخاصم روبهرو
میشویم که همواره با هم درگیرند؛ دختران این دو خانواده
اما با هم دوستاند و با یکدیگر گفتوگو میکنند.
محمد آهنگر ،رییس موسسه عصر نوین میگوید ،این تیاتر
میخواهد نشــان دهد که اص ً
ال و اساس ًا صلح از خانوادهها
شــروع میشــود و زنان و مردان میتوانند جامعهیی را
بسازند که در آن رســیدن به صلح پایدار دیگر یک آرزو

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

تابلوهای به سرقت
رفته ونسان ون گوگ
در ایتالیا پیدا شدند

 بازی با اعداد
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دختران کابل تیاتر صلح را در
قصر داراالمان اجرا کردند

اگر برای تعطیالت برنامهای نداشــته اید برای رفتن زمان بسیار
خوبی را انتخاب کرده اید .اگر پولی برای برنامه ریزی آن پرداخت
کرده اید این دورترین شانس برای رفع ناامیدی و خستگی است.
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فیل را در خانه  B 6حرکت دهید.
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و الماس» در سال  1958جایزهی فیپرشی جشنوارهی ونیز
را برای او به ارمغان آورد و با «خاکستر و الماس» نشان داد
که قادر است زیر سانسور شدید ،فلمهای باارزشی بسازد
و در چارچوبی محدود از نابسامانیهای نظام انتقاد کند.
«چشمانداز پس از جنگ»« ،عروسی»« ،سرزمین موعود»،
«مرد مرمرین»« ،رهبر ارکستر» « ،مرد مرمرین» ،دانتون»،
«انگشتر عقابنشان»« ،هفته مقدس» از جمله دیگر آثار
این کارگردان ارزشمند پولندی هستند و فلم «مرد آهنین»
جایزه نخل طالی بهترین فلم جشنواره کن در سال  1981را
برای «وایدا» به امغان آورد« .وایدا» با فلمهای «کورژاک»،
«دانتون» و بهخصوص فلم پرفروش «پن تادئوس» آکادمی
اسکار را واداشت تا در سال  2000جایزه اسکار افتخاری را
برای تقدیر از یک عمر دستاورد سینمایی به او تقدیم کند
و جشنوار ه برلین نیز در سال  2006با اعطای خرس طالی
افتخاری تقدیری دوباره از این کارگردان بلندآوازه بهعمل
آورد .ســینمای پولند تا کنون  10بار نامزد جایزه اســکار
خارجی شده و یک بار در سال  2014با فلم «آیدا» ساخته
«پاول پالیکوفسکی» این حایزه را کسب کرده است.

رمان جدید «دن براون»
در راه است

«دن براون» باز هم با محوریت شــخصیت پرفســور «رابرت
النگدن» رمان مینویسد.
«گاردین» نوشت« :منشا» اثر جدید «دن براون» که همچون
کارهای پرفروش گذشتهاش «رمز داوینچی»« ،نماد گمشده» و
«دوزخ» حول محور شخصیت اصلی پرفسور «رابرت النگدن»
در دســت نگارش است ،ســال آینده روانه کتابفروشیها
میشــود .این پنجمین تریلر پر رمز و راز «براون» است که
درباره این نمادشــناس دانشــگاه «هاروارد» و تحقیقات او
منتشــر میشود .ناشر «براون»  ۲۶سپتمبر  ۲۰۱۷را به عنوان
تاریخ رونمایــی از این رمان جدید اعالم کــرد و این اثر را
دنباله تریلرهای پیشین این نویسنده یعنی «رمز داوینچی»،
«فرشتگان و شیاطین»«،نماد گمشده» و «دوزخ» دانست.
وی همچنین اظهار کرد« :دن براون» در این کتاب هم سبک
پرطرفدار خود کــه تلفیقی از کدگذاری ،مذهب ،تاریخ ،علم،
هنر و معماری است را پی گرفته است.
وی ادامــه داد« :رابرت النگدن» نمادشــناس «هاروارد» در
«منشــا» وارد مباحث خطرناکی درباره دو سوال اصلی بشر
میشود و به آنها پاسخ میدهد.
ناشــر «براون» گفت که کتابهای این نویسنده در کل بیش
از  ۲۰۰میلیون نســخه در ســطح جهان فروش داشتهاند و
تاکنون به  ۵۵زبان برگردانده شدهاند« .بوکسلر» اعالم کرده
رمانهای این نویسنده آمریکایی تاکنون  ۱۶میلیون جلد در
انگســتان فروش داشته که تنها چهار میلیون و  ۵۰۰نسخه از
آن به «رمز داوینچی» اختصاص دارد .فروش «دوزخ» که سال
 ۲۰۱۳روانه کتابفروشیها شد ،در این کشور یک میلیون و ۶۰۰
هزار جلد بوده است.

« »IMDbسن بازیگران را
حذف میکند

با تصویب یک قانون بانک اطالعات اینترنتی فلمها ()IMDb
از این پس بنا بر در خواست بازیگران میبایست سن آنها را از
اطالعات نمایش داده شده حذف کند.
به نقل از هالیوودریپورتر« ،جری براون» فرماندار کالیفرنیا با
امضای یک قانون ،سایتهای سرگرمی از جمله « »IMDbرا
ملزم به عدم انتشار سن و تاریخ تولد بازیگران در مرحله اول
و یا حذف آن در صورت درخواست بازیگران کرد.
ایــن قانون که از اول جنوری  2017اجرایی میشــود درباره
تمامــی پایگاههــای اطالعاتی اینترنتی کــه در آن افراد با
پرداخت پول و ثبت رزومه در جستجوی کار هستند نیز الزم
االجراست و هدف از تصویب آن جلوگیری از تبعیض بر اساس
سن افراد بیان شده است.
این حرکت اولین بار با پیشقدمی «کن هاوارد» رئیس «انجمن
بازیگران -فدراسیون هنرمندان سینما و تلویزیون آمریکا»
آغاز شد که در ماه مارچ درگذشــت اما جانشین او «گابریل
کارتریس» نیز به حمایت از تصویب شدن این قانون پرداخت.
«کارتریس» پــس از تصویب این قانون نوشــت« :زمان آن
فرارســیده تبعیض بر اســاس ســالخوردگی که در فرآیند
انتخاب بازیگران در هالیوود رســوخ کرده متوقف شــود.
این مشــکل برای همه بویژه زنان وجود داشــت .بسیاری از
بازیگران در طول دوران حرفهای خود با نوعی ازاین تبعیضها
مواجه شــدهاند .از طرف تمام کسانی که با این مشکل رو به
رو بودهاند و سنشــان مانع از بروز استعدادشان در صنعت
سینما و سرگرمی شده از «جری براون» فرماندار کالیفرنیا و
تشــکر میکنیم»« .آیامدیبی» ( )IMDbیکی از مهمترین
وبسایتهای اطالعات بازیگران ،فلمها ،بازیهای ویدئویی،
مجموعههای تلویزیونی و ...است و ماهانه بیش از  ۱۰۰میلیون
بازدیدکننده دارد و یکی از  50سایت پربازدید جهان محسوب
میشود.

