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سکوی سخن تد ()TED؛  ۶سخنران افغان
جهانی افغانستان
در روایت
ِ

 TEDکــه مخفــف ســه کلمــهی Technology,
 Entertainment, Designمیباشد ،سازمانی است که
برای توسعه فکر خالق تشکیل شده است.
کنفرانس تد در بهار هر سال (همزمان با کنفرانسی به نام
تد اکتیو) و تدگلوبل هر تابستان برگزار میشود .در انگیزه
تد شعار «گسترش ایده های ارزشمند» میدرخشد .اینها
همان ایدههایی هستند که توسط تد به اشتراک گذاشته
شده و پیاده میشــوند تا جهان را تغییر دهند .سازمان
مرکزی گــروه تد با  ۹۰نفر در دفتر مرکزی آن در ونکوور
کانادا و نیویورک آمریکا قرار دارد.
بسیاری از بزرگان سیاســت و اقتصاد و همچنان تعداد
زیادی از برندگان جایزهی نوبل ،مانند :جیمز کمرون ،بیل
گیتس ،ال گور ،جرج اسموت ،بیل کلینتون ،براین گرین،
اســتیون هاوکینگ ،ریچارد داوکینز و لری پیچ (موسس
گوگل) تا کنون در این برنامه سخنرانی کردهاند.
ستیج تد
تا فبروی  ،۲۰۱۵درحدود ۱۹۰۰سخنرانی در تد به صورت
رایگان قرار داشــت و تا جون  ۲۰۱۱ویدیوهای دیده شده
 ۵۰۰میلیون بار بــوده و در نوامبر  ،۲۰۱۲یک میلیارد بار
ویدئوهای تد در اینترنت دیده شدهاند.
مجموعهی ســخنرانیها و ویدیوهــای  TEDرایگان
میباشد و هرکس میتواند آنها را به صورت فایل صوتی
یا تصویری با کیفیت مورد نظر خــود دانلود کند .تعداد
زیادی از آنها زیرنویس فارســی هم دارند که میشــود
هنگام نمایش یا دانلود ،آن را فعال کنیم.
افغان ها نیز در زمره ســخنران این برنامه بوده اند .با آن
که آمار افغان های سخنران تد باال نیست ،اما شش تن از
شهروندان افغانستان که سخنرانی های تاثیر گذاری در
تد داشته اند ،در این گزارش مورد توجه قرار گرفته اند.
سخنرانی اشرف غنی
محمد اشــرف غنی رییس جمهوری کنونی افغانستان از
جمله کســانی از افغانســتان بوده که برای اولین بار در
اســتیچ تد در مورد توســعه دولتهای شکستخورده
ســخنرانی کرده .او در ماه جوالی ســال  ۲۰۰۵میالدی
سخنرانی خود را در تد ارائه کرد.
سخنرانی او بیشتر روی ضرورت سرمایه گذاری اقتصادی
و طراحی نبوغ ( )design ingenuityتمرکز داشت .او در
توگوی نیز با متصدی تد (TED
ادامه سخنرانیاش ،گف 
 )curatorدر مورد آینده افغانستان داشت.
شبانه بسیج راسخ
شــبانه راسخ در مورد شرایط دشــوار آموزش در زمان
حاکمیت طالبان در افغانستان در تد سخنرانی کرده است.
او میگوید که “تصور کنید در کشوری که در آن دختران
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باید دزدکی به مکتب بروند و در صورت آگاه شدن کسی
از آموزش آنان ،با عواقب مرگباری دچار باشــند؛ چنین
وضعیت ،دشــوار ترین شرایط برای شهروندان آن کشور
است”.
شــبانه در این سخنرانی ،از داستان و شرایط آموزشاش
در دوران حاکمیت طالبان در افغانستان میگوید؛ کسی
که در ســختترین شرایط ممکن ،به شکل زیر زمینی به
دختران افغان درس مــیداد .او باالی تصمیم خانواده و
پدرش که او را برای مکتب رفتن در دشوار ترین شرایط
تشویق کرد ،افتخار میکند.
سکینه یعقوبی
سکینه یعقوبی نیز فعال بخش آموزش و پرورش است .او
نیز از فعالیتهای گســترده آموزشی اش از جمله فراهم
کردن زمینهی آموزش برای  ۳هزار پسر و دختر افغان در
زمان حاکمیت طالبــان حرف میزند .هنگامی که طالبان
مکتبهای دخترانه را در افغانستان بست ،او مکتبهای
مخفیانهی جدید را برای آموزش هــزاران نفر از زنان و
مردان فراهم کرد .ســکینه چندین بار مورد تهدید قرار
گرفت اما با آن هم کارهایش را متوقف نکرد.
سکینه یعقوبی مدیر اجرایی موسسه آموزشی افغانستان
( )AILاست .این نهاد آموزشی یک سازمان غیر دولتی
زنان افغان میباشد که در سال  ۱۹۹۵به رهبری او تاسیس
شد.
مکتبهای دخترانه در ۱۹۹۰میالدی توسط طالبان بسته
شد ،با این وجود موسسه آموزشی افغانستان به مدیریت
خانم یعقوبی به یک مکتب زیرزمینی برای دختران افغان
تبدیل شد که در آن  ۳هزار دانشآموز به گونهی مخفیانه
درس میخواندند.
برات علی باتور
برات علی ،عکاس خبری در افغانســتان بود .عکسهای
خبری او در روزنامه های نیویارک تایمز ،والاســتریت
ژورنال ،اســترن و بسیاری از نشــریههای دیگر به نشر
رسیده است.
کار پرخطر باتور او را وادار به ترک افغانســتان کرد و به
پاکستان مهاجر شد؛ کشــوری که برای او به عنوان قوم
هزاره خطرناکتر از افغانستان بود.
او در ســخنرانی اش در تد گفته اســت که حتی در این
کشور برای مدتی که بلیط هواپیما را دریافت کند ،مکان
امنی پیدا نتوانسته است .سر انجام آقای باتور مجبور به
پرداخت پول به یک قاچاقچی میشــود و به موج جزر و
مدی مرگبار با سایر مهاجران میپیوندد.
او در ایــن ســفرش از مهاجران قایقســوار که دنبال
پناهندگی در کشورهای مانند استرالیا بودند ،مستندی
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جواب سودوکو شماره

دریا ـ دیــار ـ دری ـ دیر
ـ دیار ـ حیدر ـ حیات ـ
تیر ـ تیار ـ رایت ـ تایر ـ
حیرت ـ حیا ـ روی ـ راوی
ـ روایــت ـ دیو ـ دیوار ـ
رادیو ـ دوایر ـ یاد ـ یاور
ـ یــار ـ رای ـ ریا ـ وادی
ـ وحی.

 بازی با کلمات
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آسان ـ اشعار ـ بلورین ـ پروین ـ تشویق ـ ثالوث ـ جهانجو ـ چشمه ـ حصار
ـ خصلت ـ دقیق ـ ذخیره ـ روایت ـ زیانکار ـ ژولیده ـ ســاقی ـ شهناز ـ
صنوبــر ـ ضربه ـ طریقت ـ ظریف ـ عبادتگاه ـ غزلیات ـ فصیح ـ قانون ـ
کیهان ـ گزمه ـ لحظات ـ مدرک ـ نیت ـ ورود ـ هدیه ـ یاسا.

 جواب بازی با اعداد
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فیلمهای روســی درست مثل سایر هنرهای این کشور،
مضامینی ،اسرارآمیز ،عرفانی ،روانشناختی و کنایهآمیز
را همراه با موضوعاتی تاریک و غمانگیز ،درست همانند
نوشتههای داستایوسکی ،در خود نهفتهاند.
فیلمهای روســی درست مثل سایر هنرهای این کشور،
مضامینی ،اسرارآمیز ،عرفانی ،روانشناختی و کنایهآمیز
را همراه با موضوعاتی تاریک و غمانگیز ،درست همانند
نوشــتههای داستایوســکی ،در خود نهفتهاند .مانند
نویســندگان بزرگ روســی که زبان و الهامات خود را
وامدار پوشکین هستند ،اثرات زبان سینمایی که توسط
آندری تارکوفسکی به دنیا معرفی شد ،غیرقابل کتمان
است.
در دوران اتحــاد جماهیر شــوروی ،صنعت شــلوغ و
پرهیاهوی فیلمســازی ،تحت نظارت دولت و از طریق
اســتودیوی فیلمســازی معتبر و متمرکــزی به نام
 Mosfilmاداره میشد .تا سال  ،1997تنها  14فیلم در
فدراسیون روسیه ،انتشار پیدا کرد .در این میان ،عوارض
ناشی از فسادهای دولتی ،روی صنعت فیلمسازی سایه
افکنده بــود .با آغاز قرن  ،21فیلمهای روســی ،جانی
تازه پیدا کردند .در این دوره ،فیلمســازان جوانی مثل
آندری زویاگینتسف و الکساندر سوکوروف ،تحسینهای
بینالمللی را از آن خود کردند.
امروزه ،سینمای روسیه ،بسیاری از ا ِلمانهای فیلمسازی
میراث گرفتهشده از شــوروی سابق را با سبک و شیوه
مدرن ترکیب کرده ،و به این ترتیب ،جایگاه مســتحکم
و قدرتمندی را در دنیای ســینما به خود اختصاص داده
است .فهرستی از فیلمهای سینمادوستان عشق روسیه
را که در ایران هم کم نیستند و در این سالها سروصدا
کرده بودند ،در این شماره آماده کردهایم تا دین خودمان
را به این سینمای مجنون ادا کرده باشیم.
جزیره
(پاول النگین)2006 /
در طــول جنگ جهانــی دوم ،دریانــوردی به همراه
کاپیتانش ،در ساحل جزیره دســتگیر میشوند .روی
عرشــه کشــتی نازیها ،به کاراکتر اصلی فیلم با نام
آناتولی ،این فرصت داده میشــود که در صورت کشتن
کاپیتان خود ،جانش را نجات بدهد .آناتولی با ناراحتی
و بهسختی ،پیشنهاد آلمانیها را میپذیرد .بعد از اینکه
نازیها او را در جزیرهای کوچک رها میکنند ،توســط
گروهی از راهبههــای اُرتدوکس نجات پیدا میکند و به
صومعه میپیوندد.
دهها ســال بعد ،آناتولی به یک فرد معنوی و روشنبین
تبدیل میشود که توانســته بر عذاب حاصل از به قتل
رســاندن فرماندهــش غلبه کند .در جزیــره ،همه از
تواناییهای خارقالعاده او صحبت میکنند .افراد مختلف
برای کمک گرفتن از او وارد صومعه میشــوند و او نیز
مراسم شفابخشی و جنگیری برای آنها انجام میدهد.
بهتدریج بار گناهانش او را عذاب میدهد و برای رهایی
از این درد و رنج ،با پیشبینــی زمان مرگ خود ،توبه
میکند.
فیلم بیانی ســاده و مســتقیم دارد .باور به سرنوشت
و بازخورد اعمال نیک و بد ،به شــکل چشــمگیری در
ادبیات روسیه دیده میشــود ،و بر این اساس ،آناتولی

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.
 7 کلمه :خوب
 14 کلمه :متوسط
 21 کلمه :عالی

جواب هدف

به نام «سفر اقیانوس دلخراش» را ساخت .این مستند او
چندین جایزه را از آن خود کرد.
فرشته فروغ
فرشته فروغ در رشته کمپیوتر ساینس به مدت سه سال
در دانشــگاه هرات تدریس کرده و در سال  ۲۰۱۳برای
سخنرانی در برنامه تد ( )TEDانتخاب شد که در بخش
سواد دیجیتالی و ارتباطات بدون مرز در نیویورک صحبت
کرد.
خانــم فروغ میگوید “دنیا کوچکتر از آن اســت که ما
فکر میکنیم ”.در هشتم اکتبر  ۲۰۱۳میالدی آرزوی او به
حقیقت پیوست و شانس صحبت روی استیج  TEDدر
شهر نیویارک را یافت.
فرشــته فروغ در مورد برنامه نویسی برای الهامبخشی
( )Code to Inspireبــرای زنان افغان در ســتیج تد
سخنرانی کرده است
فرشــته فروغ ،بنیانگذار و رییس شرکت «برنامهنویسی
برای الهام بخشــی» (  ) Code to Inspireکه در نوع
خود اولین شــرکت برنامهنویسی در افغانستان محسوب
میشود ،می باشــد .خانم فروغ همچنان یکی از اعضای
اصلی بنیاد  Women’s Annexمیباشد که زمینههای
آموزشی برای زنان و دختران را فراهم میکند.
شرکت تحت مدیریت فرشــته فروغ ،جایزه معتبر سال
 ۲۰۱۶گوگل را بدســت آورده است و او اخیرا در فهرست
یکی از برندگان جایزه زنان جــوان برتر ماری کلر قرار
گرفت است .وبســایت ماری کلر در بخشهای زنان از
قبیل مد ،مواد مخــدر و در کل روی فعالیت زنان تمرکز
دارد.
نور جهان اکبر
تداکس برنامه ی محلی وابسته به تد است که به صورت
مستقل تری سازماندهی می شود .برگزارکنندگان مشتاق
برای برگزاری تداکس در منطقه خود در خواســت داده و
بعد از پذیرش ســازمان تد این برنامه را در کشور خود
برگزار می کنند.
افغان های زیاد در برنامه تدا ِکس ســخنرانی داشته اند.
نورجهان اکبر یکی از این سخنرانان میباشد.
نور جهان اکبر در ســخنرانی اش در این برنامه در مورد
تســاوی آموزش و پرورش در افغانستان حرف میزند.
خانم اکبر در حمایت از حق آموزش و پرورش و در حمایت
از حقوق زنان در افغانســتان فعالیت کرده است .در این
ســخنرانی او در مورد ســفر که بخاطر تحصیل خودش
طی کرده و همچنان در مورد تاثیر آموزش و پرورش در
توانمندســازی زنان در افغانستان و سراسر جهان سخن
گفته است( .خبرنامه)

 بازی با اعداد
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حمل

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

ثور

احســاس نیرومند و فاتح ،در پوششــی از رنگهای ارغوانی ،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

شرایطی پیش میآید که به شــما اجازه میدهد ،به عنوان یک آدم
پولدار از مدارج باالی تحصیلی برخوردار شوید .حال خود دانید ،اما
قرار اســت 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 پوشــیدن زره و به دست گرفتن سپر و شمشیر ،حل نخواهد شد.
با شهامت باید مســؤولیت خود را بر دوش بگیرید و گام اول آشتی
را بر دارید.

اسد

بدانید که اوضاع به گونهای نیست که دست به کمر و با فریاد بگویید
«سرش را بزنید ،او دیگر زیاد اســت» روزگار عوض شده است .او
دیگر زیادی نیســت ،شــما به او نیاز پیدا میکنید .قرار است زیر
پایتان را خالی کنند.

سنبله

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

حادثهای مانند زلزله در خانــواده رخ میدهد ،حادثهای که اصل و
اساس آن روی رفتار و گریز شــما 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 خوشــایند ،واقعهای چون یک تولد تازه ،یک زندگی نوین،
یک ســفر رویایی و در نهایت یک مالقات داغ ،داغ در راه است،
گوش به زنگ باشید!

عقرب

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

قوس

شما این روزها ،ذهن و روح خود را درگیر مسألهای کردهاید که به
هیچ روی با شرایط اجتماعی و خانوادگیتان ،سازگار نیست .برای
رهایی از این معضل ،پیشــنهادی 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 .مشکالت مالی مربوط به شغلی که
دارید با کمک یک نهاد اقتصادی مقتدر ،رفع و رجوع میشود.

دلو

توجه کنید در تعریف شخصیت ذاتی شما میگویند او نسبت به
دوســتانش تمام و کمال وفادار است .در واقع باید گفت« :دردی
باالتــر از آن برای زنان نیســت که مردی زندگــی اش 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 ،حادثه ای
به عبارت بهتر مالقاتی رخ میدهد که چشم شما را به روی واقعیت
های ملموس و الزم زندگی باز میکند.
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تمثیلی است از یک انسان معصیتکار ،که با رنج و عذاب
گناهانش ،تا آخر عمر ،دستوپنجه نرم میکند« .جزیره»،
فیلمی است بهشــدت معناگرا و تاملبرانگیز ،و داستان
زیبای آن ،با فیلمها و داستانهای کالسیک روسیه ،قابل
قیاس است.
النا
(آندری زویاگینتسف)2011 /
آندری زویاگینتســف ،بعد از عدم موفقیت فیلم دومش
با نام «تبعید» در ســال  ،2007با ساخت فیلم «النا» در
سال  ،2011استعداد و هنر خودش را به اثبات رساند .او در
این فیلم ،نارضایتی خود را از وضعیت حال حاضر روسیه
نشان میدهد .فیلم «النا» روایتگر فاصله طبقاتی موجود
در جامعه است ،و قشر مرفه را در جایگاهی قدرتمند به
تصویر میکشد که تنها به فکر حفظ منافع خود هستند
و در این بین ،با حالتی تحقیرآمیز ،به قشــر پاییندست
جامعه نگاه میکنند.
بازیگر نقش اول این فیلم ،با بازی بینظیر نادژدا مارکینا،
پرستار در منزلی است که ناگهان شانس به او رو کرده و
با یکی از بیماران ثروتمند خود ازدواج میکند .نگهداری
از یک شوهر بیمار و کمکهای مالی النا به سِ رجی ،پسر
عیاش و بیمسئولیتش ،به نوعی باعث ایجاد حس ترحم
نسبت به شرایط او میشــود .محله اعیاننشین آنها،
درســت مانند قشر بورژوای جامعه روســیه ،پراکنده و
کمجمعیت است.
بعد از اینکه شــوهر النا در اثر حمله قلبی در بیمارستان
بستری میشــود ،جر و بحثهای خانوادگی دوباره از سر
گرفته میشــود ،و در این بین ،النا به دنبال راهی است
تا خانواده خود را از نابودی نجات دهد .زویاگینتســف ،با
روش فوقالعادهای ،شــکاف عمیق بین فقیر و غنی را در
داستان «النا» بازگو میکند.
فیلمبردار این فیلــم ،میخاییل کریچمن نیز در به تصویر
کشیدن تضاد ســبک زندگی اقلیت ثروتمند در مقابل
اکثریت فقیر ،باظرافت عمل کرده است .فیلم «النا» جامعه
مدرن را درگیر بیقانونی و هرجومرج نشــان میدهد که
نشــانی از تمدن امروزی در آن به چشم نمیخورد .این
فیلم ،بهواقع شایستگی ســتایش و برندن شدن جوایز
متعدد از دید منتقدان را داشت.
ایتالیایی
(آندری کراوچوک)2005 /
از «داستان کودکی» تارکوفسکی گرفته تا «بیا و ببین» اِل ِم
کلیموف ،به دلیل شرایط حاکم بر فضای سینمای روسیه،
کودکان ،همیشه خواسته یا ناخواسته ،وارد دنیای آشفته
و پرهیاهوی بزرگساالن میشوند .فیلم «ایتالیایی» ،به
زیبایی ،شرح زندگی پسربچهای را از درون یک یتیمخانه
قدیمی ،روایت میکند .کارگردان فیلم ،آندری کراوچوک،
با دیدی واقعگرایانه ،به واکاوی شرایط زندگی رعیتهای
روسیه میپردازد.
شــخصیت اصلی فیلم ،وانیا ،که به احتمال زیاد برگرفته
شده از شخصیت داســتان عامیانه «ایوان احمق» است،
به وســیله یک خانواده ایتالیایی ،به سرپرســتی گرفته
میشــود .از آن به بعد ،بچههای دیگر یتیمخانه از روی
حسادت و به تمسخر ،او را ایتالیایی صدا میزدند.
ادامه دارد...

نمایش اقتباس جدید
« »۱۹۸۴در «برادوی»

با روی کار آمدن «دونالد ترامپ» و افزایش چشمگیر فروش
کتاب « »۱۹۸۴پس از سخنرانی مشاور او ،اقتباس جدیدی از
این کتاب در تئاتر «برادوی» به روی صحنه میرود.
«ایندیپندنت» نوشت :یک گروه نمایش انگلیسی قصد دارد
رمان ضدآرمانشــهری « »۱۹۸۴نوشته «جورج اورول» را بار
دیگر مورد اقتباس قرار دهد و در «برادوی» آمریکا اجرا کند.
«سونیا فریدمن» و «اسکات رودین» تهیهکنندگان این نمایش
هســتند که اجرای آن را از ماه ژوئن در تئاتر «هادســون»
برادوی شروع میکنند« .رابرت ایک» و «دانکن مکمیالن»
کارگردانهای این نمایش نامزد جایزه «اُلیویر» هستند.
یکــی از علتهای پرفروش شــدن « »۱۹۸۴پس از روی کار
آمدن «ترامپ» ،ســخنرانی «کلین کانوی» مشاور رسانهای
رئیسجمهور و اشارات او به کتاب «اورول» بود.
کتاب « »۱۹۸۴پس از این اتفاق ،در رتبه ششــم فهرســت
پرفروشترین کتابهای «آمــازون» قرار گرفت« .کانوی» در
مصاحبه خود از اصطالحاتــی مانند «واقعیتهای جایگزین»
و «تفکر دوگانه» که هریــک در کتاب «اورول» معنی خاصی
دارند ،استفاده کرد.
با استقبال فراوان مردم از این رمان ،انتشارات «پنگوئن» در
آمریکا  ۷۵هزار نســخه جدید از این کتاب را تجدید چاپ
میکند .افزایش سفارش این کتاب از آخر هفته پیش شروع
شده و روز جمعه به افزایش  ۹۵۰۰درصدی رسیده است.
اســتفاده مشــاور «ترامپ» از واژههای کتاب «اورول» که
درباره یک حکومتی استبدادی نوشته شده ،بارها و بارها در
شبکههای اجتماعی بازنشــر داده شد و این زن به تایید این
مطالب متهم شد.
در روزهای اخیر سفارش کتاب « »۱۹۸۴در خارج از مرزهای
آمریکا نیز افزایش پیدا کرده ،رشد این آمار در انگلستان ۲۰
درصد گزارش شده است .البته ناشر انگلیسی گفته است این
کتاب هنوز پرفروش است و سال پیش  ۱۰۰هزار نسخه از آن
در دنیای انگلیسیزبان فروخته شد.
« »۱۹۸۴یکی از تاثیرگذارترین رمانهای قرن بیستم بهشمار
میآید .اولین نســخه از این کتاب در دو جلد قرمز و سبز در
تیراژ  ۲۵هزار نســخه در سال  ۱۹۴۹به چاپ رسید که نسخه
قرمزرنگ آن بســیار کمیاب اســت .رمان « »۱۹۸۴تا کنون
دوبار در هالیوود مورد اقتباس ســینمایی قرار گرفته است.
معروفترین اقتباس آن در سال  ۱۹۵۶به کارگردانی «مایکل
ردفورد» ساخته شد که در جشــنواره فیلم استانبول جایزه
بهترین فیلم را کسب کرد و در جشنوار ه «وایادولید» اسپانیا
جایزه بهترین بازیگر مرد را برای «جان هارت» به همراه آورد.
از زمان رســیدن «ترامپ» به سمت ریاستجمهوری ،فروش
کتابهایی از این دست به شــدت افزایش یافته است .رمان
«دنیای قشنگ نو» نوشــته «آلدوس هاکسلی» و «مردی در
قلعه بــاال» به قلم «فیلیپ کی .دیک» هم از دیگر کتابهایی
هســتند که طی این مدت مورد توجه بیشتر مخاطبان قرار
گرفتهاند.

