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«تونی اردمن»
برنده بزرگ جوایز فلم
اروپا شد

فلم «تونی اردمن» موفق به کسب پنج جایزه اصلی
از جوایز فلم اروپا در سال  2016شد.
به نقل از اســکرین ،آکادمی فلم اروپا طی مراسمی
که در شهر وروتســواف پولند برگزار شد ،برندگان
جوایز فلم اروپا در ســال  2016را اعالم کرد و فلم
«تونی اردمن» ساخته «مارن ا ِده» که امسال نماینده
سینمای آلمان در شــاخه فلم غیرانگلیسی زبان
اسکار است ،در نهایت با کسب جوایز بهترین فلم،
کارگردانی ،بازیگر مرد (ســندرا هولر) ،بازیگر زن
(پیتر سیمونیچک) و بهترین فلمنامه (ماردن ا ِده)،
برنده بزرگ و مهمترین جوایز سینمایی اروپا شد.
«تونی اردمن» که با رونمایی در جشنواره کن یکی
از نامزدهــای نخل طال بــود و در نهایت موفق به
کســب جایزه بهترین فلم از نگاه انجمن بینالمللی
منتقدین (فیپرشی) شد ،درباره پدری است که برای
احیای رابطه خود با دخترش شوخی فریبندهای را
با او آغاز میکند .این فلم یکی از شانسهای اصلی
اسکار خارجی نیز محسوب میشود.
فلم ســویدنی «مردی به اُو» به کارگردانی «هانس
هولم» که نماینده ســینمای این کشور در اسکار
 2017نیز هســت ،جایزه بهترین فلم کمدی سال
اروپا را از آن خود کرد وجایزه دیسکاوری اروپا که
از ســوی هیئت داوران انجمن بینالمللی منتقدین
فلم (فیپرشــی) انتخاب میشود به فلم «شادترین
روز در زندگــی اولی ماکی» بــه کارگردانی «یوهو
کاسمانن» از فنلند رسید.
«جیانفرانکو ُرســی» مستندساز برجسته ایتالیایی
با «آتش در دریا» برنــده خرس طالی بهترین فلم
جشــنواره برلین ،عنوان بهترین مستند سال اروپا
را کســب کرد .این فلم نماینده سینمای ایتالیا در
اســکار خارجی است و از شــانسهای مهم شاخه
بهترین مستند اسکار نیز محسوب میشود.
«زندگی من به عنوان یک کدو» محصول مشــترک
ســوئیس و فرانســه به کارگردانی «کلود باراس»
بهترین انیمیشــن جوایز فلم اروپا شــد و جایزه
بهترین فلم کوتاه نیز بــه «از پنجره من در حلب»
ساخته مشترک «توماس وروژ»« ،فلور فن درمولن»
و «ایسا توما» اعطاء شد.
«کمیل هلم نادسن» برای فلم «سرزمین من» جایزه
بهترن فلمبرداری (جایزه ویــژه کارول دیپالما)
را دریافت کرد و جایــزه بهترین تدوین نیز به فلم
«اجتماع» از «توماس وینتربرگ» رسید و در نهایت
«ایلی دموتسکی» نیز برای فلم «دانشآموز» جایزه
بهترین موسیقی متن فلم را به خانه برد.

جایگاه خانواده شاه هنوز در سالن تئاتر کابل
محفوظ است

تئاتر افغانستان هنوز راه خودش را به میان مردم نیافته
اســت .کمکهای میلیاردها دالــری جامعه جهانی نیز
نتوانسته از چهره تئاتر این کشور غبار روبی کند.
دســتاوردهای افغانســتان در عرصه تئاتر در  ۱۶سال
گذشــته محدود و با زمان اوج و پیشرفتاش که حدود
نیم قرن از آن میگذرد ،فاصلهای زیادی دارد.

تندیس بهترین بازیگر زن جشــنواره فلم مراکش
به فرشته حســینی بازیگر فلم سینمایی «رفتن»
ساخته نوید محمودی رسید.
فلم «رفتــن» بــه کارگردانی نویــد محمودی و
نویســندگی و تهیهکنندگی جمشید محمودی که
یکی از  ۱۴فلم حاضر در بخش رقابتی جشــنواره
بینالمللی مراکش بود ،در نهایت موفق به کســب
جایــزه بهترین بازیگری زن این جشــنواره برای
فرشته حسینی شد.
در خالصه داســتان این فلم آمده است« :رفتن»
قصهی فرشــته و نبی ،قصهی عشقی است که در
پیچ و تاب رسیدن و نرسیدن در غبار گم میشود.
قصهی عشــقی که از همهچیز غیر از معشوق رنج

میبیند« .رفتــن» قصهی درد اســت .درد خانه
به دوشــی ،درد مهاجرت .رضا احمدی  -فرشــته
حســینی ،بهرنگ علوی ،نازنین بیاتی ،مســعود
میرطاهری ،سینا سهیلی ،محفوظ محمودی ،افشین
اخالقی ،بشــیر احمد نیکزاد ،امیرحسین بابائیان،
محمد امیــن صاحبزاده ،کاظم علیــزاده ،نورآقا
احمدی ،رقیه رضاپور ،مریم حسینی ،زهرا حسینی،
مریم عظیمی ،رقیه داوری ،یاســر حمزه ،و شمس
لنگرودی بازیگران این فلم هستند .فلم سینمایی
«رفتن» محصول مشترک ایران و افغانستان است و
در سال  ٩٥-٩٤تولید شده است .پخش بینالمللی
این فلم را شرکت فرانسوی «دریم لب» به مدیریت
نسرین میرشب برعهده دارد.

«جان مونتاگیو» درگذشت
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جواب سودوکو شماره
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راز ـ مــرز ـ مزار ـ مزاری
ـ زر ـ زیر ـ رزم ـ زرین ـ
رازی ـ تازی ـ تیز ـ زمان ـ
نماز ـ زن ـ میزان ـ زمین ـ
نیز ـ نیاز ـ ناز ـ زینت ـ میز
ـ نیزار ـ زیارت ـ زی.
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گاهی اوقات آن چنان با بقیه فرق دارید و متمایز هســتید که گویی
از ســیارهای دیگر آمدهاید .البته تفاهم زیادی با دیگران دارید حتی
بیشتر از آنچه خودتان قبول دارید گاهی سعی میکنید خودتان را به
بیتفاوتی بزنید ،اما همه میدانیم که این واقعیت ندارد.

قوس

جوزا

سرطان

امروز یک دعوت غیر منتظره شــما را شاد و متعجب میکند .شاید
دعوت به نان شب و یانان چاشت باشد ،اما شما آشپزی نمیکنید.

اسد

امروز ميتوانيــد انتظار دريافت يك درصد عالي و يا ثروتي بادآورده
را داشته باشيد ،اين پول ممكن است شما را ثروتمند نسازد ولي شما
واقع ًا قدردان اين كار و احساس و انگيزه پشت آن خواهيد بود .مهم
نيســت كه در حال حاضر با چه كسي هستيد ،اما ميخواهيد نهايت
سعي خود را در برقراري رابطهاي بكنيد و تالش زيادي ميكنيد تا با
روحيه او هماهنگ شويد.
معموالً فردی منتقد هستید ،اما امروز صبرتان زیاد است و دیگران
را درک می کنید .رفتار خوب شما همه را تحت تأثیر قرار میدهد و
همه شما را تحسین میکنند.
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عنوان هشتمین قسمت از مجموعه فلمهای اکشن و هیجانی
«سریع و خشن  »8اعالم شد.
یک ســال و نیم پس از اکران موفق فلم «سریع و خشن ،»7
سازندگان این مجموعه فلم اکشن و پرفروش ،عنوان این فلم

کارهای روزمره و عادی شــما را افســرده میکند.اگر با دوســتان و
خویشاوندان بیرون می روید لحظات خوبی را خواهید داشت و همچنین
از بودن با افرادی که دوستشان دارید لذت میبرید .امروز پرانرژی و با
اعتماد به نفس هستید و در میان جمع خواهید درخشید.
زندگي خانوادگي بيشترين اهميت را در ذهن شما دارند .ستارهها هر نوع
تصميمي كه درباره تغيير كردن يا تغيير دادن گرفتهايد را ياري ميكنند
ولي بايد دوباره نتايج اين تصميم با افراد خانواده مشورت نمایيد.

جدی

ســعي كنيد كمي از عجله كار كردن دست برداريد؛ زيرا واقع ًا نياز
به استراحت داريد .يك ديدار يا مالقات ناگهاني واقع ًا خوشحالتان
ميكند .اگر برادر يا خواهري داريد كه زياد آن ها را نمي بينيد ،امروز
دوست داريد كه با آن ها باشيد .همه چيز به خوبي پيش خواهد رفت.
بنابراين به راحتي استراحت كنيد.

دلو

اگر می خواهید تصمیم مهمی بگیریــد ،باید از نزدیکانتان کمک
بگیریــد و قبل از نتیجهگیــری به تمام جوانــب کار توجه کنید.
شاید مجبور باشید درباره تحصیل فرزندانتان فکر کنید یا اینکه
خویشــاوندی به توجه بیشترتان نیاز داشته باشد .با شخصی که به
او اطمینان دارید و احترام میگذارید مشورت کنید ،چون مسؤولیت
بزرگی را به تنهایی بر عهده دارید.

حوت

ال مناسب شما هستند .شما اخیرا ً
دعوتهای بیاختیار و حوادث کام ً
زمان کافی را در حال آهسته قدم زدن و کار عادی روزانهتان بدون
غرولند گذارندهاید .اگر به خوشی دعوت شدهاید انکار نکنید اما
مواظب باشید راههای خطرناک شما را به پایین راهبری میکنند.

جدید و اولین تیزر آن را رونمایی کردند.
جدیدترین فلم از این مجموعه با عنوان «سرنوشت خشمگین»
از تاریخ  14اپریل سال آینده میالدی راهی سینماهای جهان
میشود و داستان آن درباره زنی موموز با بازی «چالیز ترون»
است که شخصیت اصلی فلم با بازی «وین دیزل» را متقاعد به
پیوستن به دنیای تبهکاری میکند.
فلمبرداری جدیدترین قســمت از ســری فلمهای اکشن و
هیجانی «سریع و خشن» از تابستان امسال آغاز شد و در آن
عالوه بر «وین دیزل» و «چارلیز ترون»« ،دواین جانســون»،
«تیرس گیبسون» و «مایکل رودریگوئز» نقشهای خود را در
قسمت جدید نیز تکرار کردهاند و «هلن میرن» بازیگر برنده
اسکار نیز ،چهره تازه ورود به این مجموعه فلم است.
کارگردانی «سریع و خشن  »8را «گری گِری» و تهیهکنندگی
آن بر عهده «وین دیزل» و «نیل مورتیز» است.
قســمت هفتم از سری فلمهای اکشــن و هیجانی «سریع و
خشن» در سال  2015به فروش  51/1میلیارد دالر دست یافت
تا عنوان ششم پرفروشترین فلمهای تاریخ سینما را پس از
«آواتار»« ،تایتانیک»« ،جنگ ســتارگان :نیرو برمیخیزد»،
«دنیای ژوراسیک» و «انتقام جویان» به نام خود ثبت کند.
مجموعه فلمهای «سریع و خشن» تاکنون به مجموع فروش
بیش از  3.9میلیارد دالر در گیشه جهانی دست یافته است.

فروش ترانه  ۳۲۴هزار
دالری باب دیلن

میزان

عقرب

اگر فرزندي داريد آنها كمي بداخالق و سركش هستند مخصوص ًا اگر
نوجوان هستند .بنابراين بايد از تمام سياستهايتان استفاده كنيد
تا صلح برقرار شود .البته اگر بتوانيد.
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به جای اینکه هر کاری را با دید منفی انجام دهید باید سعی کنید به
طریقی تغییراتی را ایجاد کنید و به خود استراحتی بدهید.

امروز بهترين روز براي مذاكره و صحبت با ديگران است و ميتوانيد
مشــكالت ماليتان را حل كنيد .اگر با مشكل رو به رو شويد ترجيح
ميدهيد ســرتان را زير برف كنيد ،اما با اين كار مشكالت را بيشتر
ميكنيد.

ثور

 بازی با کلمات

عنوان رسمی «سریع و
خشن  »8اعالم شد
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آسمانخراش ـ اخالقیات ـ بیباک ـ پنجره ـ تحدید ـ ثواب ـ جوالی ـ چپن
ـ حارث ـ خلیفه ـ دایره ـ ذکریا ـ روان ـ زنگوله ـ ژنرال ـ ساده ـ شقیقه
ـ صحنه ـ ضامن ـ طرفــه ـ ظهور ـ عایدات ـ غلیان ـ فدرال ـ قیامت ـ
کشاورز ـ گردش ـ لغو ـ مطابق ـ نزول ـ ودکا ـ هالل ـ یاس.
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حمل

2575

شعرهایش را در این شهر سرود« .دومین کودکی» آخرین
کتاب او است که در ماه فبروری  ۲۰۱۷روانه بازار میشود.
«مونتاگیو» در زمان جنگ الجزایر ،خبرنگار آزاد «آیریش
تایمز» در پاریس بود و گزارشهای خود را از طریق پست
به روزنامه میرساند .این چهره ادبی ایرلند ،در دهه ۱۹۶۰
رابطه دوستانهای با «ســموئل بکت» نمایشنامهنویس
معروف برقرار کرد و حتی شعری درباره او سرود.

انجمن منتقدان آنالین فلم بوستون« ،مهتاب» به کارگردانی
«بری جنکینز» را به عنوان بهترین فلم ســال  ۲۰۱۶معرفی
کرد.
«ورایتی» نوشت :پنجمین دوره جوایز انجمن منتقدان آنالین
فلم بوستون برگزار شد و جایزه بهترین فلم  ۲۰۱۶به «مهتاب»
تعلق گرفت« .کیسی افلک» برای بازی در «منچستر لب دریا»
بهترین بازیگر مرد شناخته شد و جایزه بهترین بازیگر نقش
اصلی زن به «ایزابل هوپرت» هنرپیشه «او» ،اعطا شد.
فلم «منچستر لب دریا» عالوه بر جایزه بهترین بازیگر نقش
اول مــرد،در بخشهای بهترین فلمنامــه (کنت النرگان) و
بهترین بازیگر زن نقش مکمل (میشــل ویلیامز) شایســته
دریافت جایزه شناخته شد.
«دامیان چــزل» برای ســاخت «الاللند» جایــزه بهترین
کارگردانــی را انجمن منتقدان فلم بوســتون دریافت کرد و
«ماهراشــا علی» برای بازی در «مهتــاب» ،جایزه بهترین
بازیگر نقش مکمل مرد را به دست آورد.
در بخــش بهترین فلم خارجی ،نام «خدمتــکار» که درامی
کوریایی است به عنوان برنده اعالم شد.
جایزه فلم مســتند به «تصویربردار» اهدا شــد؛ «کوبو و دو
رشته» هم بهترین فلم انیمیشــن این دوره از جوایز انجمن
منتقدان بوستون لقب گرفت .جایزه بهترین تدوین هم نصیب
«میکا لوی» برای فلم «جکی» شد.
انجمن منتقدان آنالین فلم بوســتون  ۱۰فلم زیر را به عنوان
بهترینهای سال  ۲۰۱۶اعالم کردند:
 .۱مهتاب
 .۲منچستر لب دریا
 .۳الاللند
 .۴پترسون
 .۵جهنم یا آب
 .۶اتاق سبز
 .۷سکوت
 .۸زنان خاص
 .۹خدمتکار
 .۱۰او

کلمات زیر را در جدول پیدا کنید و دور آن خط بکشید
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او در ایرلند ،آمریکا و فرانسه زندگی میکرد و بهعنوان
اولین پرفسور شعر ایرلند شهرت داشت.
«الیزابت واســل» رماننویس هم یکی از همسران او بود
که در سال  ۲۰۰۵با هم ازدواج کردند .به گفته دختر این
شاعر ،همکاریهای ادبی «مونتاگیو» با همسرانش او را به
شخصیتی که بود ،تبدیل کرد« .مونتاگیو» نیس فرانسه
را مکان مناسبی برای کار میدانست و آخرین مجموعه

 بازی با اعداد

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

سنبله

خانواده ظاهر شاه ،پادشاه سابق افغانستان محفوظ است.
اتاق کوچک شیشهای در میان دو طبقه فوقانی و تحتانی
جایگاه تماشاچیان به این خانواده اختصاص یافته بود.
ســاختمان کابل تئاتــر ،بزرگترین مرکــز نمایشهای
تجسمی در پایتخت در سال  ۱۳۴۳خورشیدی در مدت
شش ماه ساخته شد .این ساختمان در جریان جنگهای
داخلی ویران شد.
حدود هفت سال است که دولت بازسازی آن را آغاز کرده
ولی کار آن هنوز به اتمام نرسیدهاست.
منصور رحمانی ،رئیس تئاتر ملی افغانســتان میگوید
کار بازسازی به اهلش سپرده نشد و پول هنگفتی بر باد
رفت .او میگوید اداره برنامهریزی وزارت قراردادها را به
شرکتهای می دهد که سر از کار بازسازی این سالن در
نمیآوردند .کابــل تئاتر یک هیاتی برای نظارت در آنجا
داشت اما کسی حرف شان را جدی نمیگرفت.
ســالن اصلی نمایش تئاتر کابل ،معروف به کابل ننداری،
به شکل مدرن ساخته شدهاست .گفته میشود که زمانی
در منطقه بیمانند بودهاست .این سالن مجهز به سکوی
دورانی با قابلیت نمایش چهار پرده مختلف اســت .برای
من دیدن این ســالن مخروبه باعث شد تا به حسرت به
روزگار خوب تئاتر افغانستان فکر کنم( .بی بی سی)

جایزه بازیگری جشنواره فلم مراکش برای «رفتن»

«جان مونتاگیو» شاعر سرشــناس ایرلندی در سن ۸۷
سالگی در نیس فرانسه درگذشت.
«آیریش تایمز» نوشت« :جان مونتاگیو» از برجستهترین
شاعران ایرلندی در ســن  ۸۷سالگی پس از چند عمل
جراحی انسداد روده درگذشــت« .تئو دورگان» دیگر
شاعر ایرلندی ،مراسم یادبودی برای او در دوبلین ترتیب
داده است« .مونتاگیو» متولد سال  ۱۹۲۹در بروکلین بود.

2775

ی به زمان
نخستین اجرای تئاتر به ســبک مدرن و غرب 
شاه امان اهلل خان در سال  ۱۹۲۳میالدی بر میگردد .هنر
تئاتر در این زمان به مــدت دو دهه در انحصار خانواده
شاهی بود .حدود هفتاد سال است که این هنر به عرصه
عمومی راه یافتهاست.
تاکنون نیز در ســالن اصلی کابل تئاتــر ،جایگاه ویژۀ

«مهتاب» ،بهترین فلم سال
۲۰۱۶

2487
 شطرنج 		
نوبت مهره های سفید است ،شما باید با
دو حرکت مهره سیاه را مات کنید.
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وزیر را در خانه  A 1حرکت دهید.
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دستنوشته ترانهای از «باب دیلن» به قیمت  ۳۲۴هزار و ۵۰۰
دالر در حراجی «ساتبی» فروخته شد.
«میرر» نوشت :حراجی «ســاتبی» نسخ ه دستنویس ترانه
«وزیدن در باد» را که از کارهای معروف «باب دیلن» بهشمار
میرود ،به قیمت  ۳۲۴هزار و  ۵۰۰دالر به فروش رساند.
در حراجی یادگاریهای هنرمندان راک «ساتبی» که در شعبه
نیویورک برگزار شد ،ترانه دستنویس «دیلن» از دیگر اقالم
جلو افتاد و به باالترین قیمت خریده شــد« .وزیدن در باد»
یکی از مهمترین قطعات موســیقی اعتراض است و در دهه
 ۱۹۶۰محبوبیت زیادی داشت .این ترانه اولینبار توسط «گیل
ترنر» خوانده شــد و اولین کار «دیلن» در حوزه ترانهسرایی
محسوب میشود.
«باب دیلن» از نگاه بســیاری ،تاثیرگذارترین چهره در تاریخ
موسیقی آمریکاست .برخی از ترانههای او توسط خوانندگان
مشهور دوبارهخوانی شــد ه که از جمله آنها میتوان به «از
فراز برج دیدبانی» که توسط «جیمی هندریکس» اجرا شده
است ،اشاره کرد.
او در پدیدار شدن سبکی در موسیقی به نام «راک بومی» در
اواسط دهه  ۶۰بسیار تاثیرگذار بود و به «شکسپیر» همنسالن
خود شــهرت یافت« .دیلن» در پنج ده ه اخیر در موسیقی
آمریکا یک پدیده بوده اســت .این هنرمند بهتازگی جایزه
نوبل ادبیات  ۲۰۱۶را از آن خود کرد و اعطای این جایزه به او،
حواشی بسیاری را بهدنبال داشت.

