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نخستين نمایش لباس های محلی
در شبرغان راه اندازی شد

برای نخستین بار شماری از جوانان ،لباس های محلی را
به منظور تقویت فرهنگ همپذیری و تامین صلح پایدار
در شهر شبرغان نمایش دادند.
این نمایش لباس های محلی ،بــه خاطر تقویت فرهنگ
همپذیری و تامین صلح پایدار از ســوی مرکز آموزشی

لينکن در شهر شبرغان ،دیروز ( چهارشنبه) راه اندازی
شد .احمد جاوید نوری مسوول مرکز آموزشی لينکن ،به
آژانس خبری پــژواک گفت که هدف از این نمایش ،زنده
نگهداشتن فرهنگ کهن در کشور میباشد.
وی افــزود که در این نمایش با لبــاس های محلی؛ اتن،

خواندن شعر ،اجرای آهنگ های میهنی توسط جوانان نیز
صورت گرفت .راکیه یک تن از شــرکت کنندگان در این
نمایش گفت که هرچند در حال حاضر ،شرایط به خاطر راه
اندازی چنین نمایش ها و برنامه های فرهنگی و کلتوری
در افغانستان مساعد نیست؛ اما چنین برنامه ها و نمایش
ها در شهر شبرغان راه اندازی میشود .وی افزود« :بدون
شک که راه اندازی چنین برنامه ها و پروگرام ها میتواند
در قسمت غنای مسایل فرهنگی ،موثر و ُممد واقع گردد».
فرشــته یکی دیگر از دختران که در این نمایش اشتراک
کرده بود ،گفت که راه اندازی برنامه های فرهنگی ،میتواند
در قسمت زنده نگهداشتن فرهنگ کهن ما سازگار واقع
گردد.
موصوف افزود« :ما در کشــور خود شاهد تهاجم مسایل
فرهنگی اســتیم ،اجرای برنامه فرهنگــی امروز بر من
تاثیرگذاری زیادی داشت».
او گفت« :من دیدم پسر و دختر در این نمایش لباس های
محلی را برتن کرده بودند و آنرا مورد نمایش قرار دادند،
چه می شود که از لباس هاى وطنی خود استفاده کنیم و
از لباس های وارداتی خارجی جلوگیری کنیم».
مرکز آموزشــی لینکن که از مدت یک ســال به اینسو
در شهر شــبرغان فعالیت دارد ،در بخش های آموزش
کمپیوتر ،لسان انگلیسی و اســتفاده از انترنت فعالیت
دارد ،که باشندگان شهر شبرغان به طور رایگان از آموزه
های این مرکز استفاده میکنند( .پژواک)

ترس از ترس ها
رامبد خانلری« :آینه ســیاه» در کنار «کارآگاه حقیقی»،
«داستان ترســناک امریکایی» و «فارگو» یکی از جذاب
ترین آنتولوژی هایی اســت که در سال های گذشته به
تماشای آن ها نشســته ام .آنتولوژی برنامه رادیویی یا
تلویزیونی اســت که در هر فصل یا قسمت از داستان و
بازیگران متفاوتی استفاده می کند.
دستوپیا یا پادآرمانشهر جامعه ای خیالی در داستان های
علمی -تخیلی است که در آن ویژگی های منفی،برتری
و چیرگی کامل دارند و زندگی در آن دلخواه هیچ انسانی
نیست .چنین جوامعی گونه ای دنیای وانفسا هستند .این
جوامع در زمان هایی بد و شوم ترسیم می شوند که می
توان آن را دوره بدزمانگی یا ُدژگاهی نام گذاشــت .آینه
سیاه دستوپیایی است که تفاوت زیادی با دنیای امروز ما
ندارد ،فقط یکــی ،دو قدم از دنیایی که ما در آن زندگی
می کنیم جلوتر است.
به بهانه فیلم ها و داستان های مختلف بارها دیده ایم که
اگر روبات ها قد بکشــند و در مقابل انسان ها بایستند،
چه فجایعی به بار خواهدآمد .شــاید اولین اثری که ما را
آشکارا با رستاخیر مشــاین ها آشنا کرد قسمت اول و
دوم فیلم نابودگر یا همان «ترمیناتور» معروف بود .بعدها
در گذر زمان این رویارویی میان انسان ها و ماشین ها از
جنگ رو در رو به انقالب رنگی یا انقالب مخملی تبدیل

شــد و روبات ها و ماشین ها در داستان ها و فیلم خیلی
نرم و زیرپوستی به جوامع انسانی نفوذ کردند ،قدرتمند
شدند و اختیار زندگی آدم ها را در دست گرفتند.
فیلم های «او» و «اکس ماشــینا» از بهترین نمونه های
داستان رخنه ماشــین ها در زندگی انسان هستند .این
رویکرد جدید بیشــتر به زندگی شبیه است و به همین
علت ترســناک تر است .شاید شــما هیچ وقت از این
نترســید که روباتی از آینه بیاید و شروع کند به کشتن
آدم ها و به هم ریختن خیابان های شهر ،اما ترس از این
را خواهید داشت که روزی آن قدر گرفتار نرم افزارهای
گوشی موبایلتان شــوید که گوشی شما به تنهایی جای
تمام افراد خانواده را بگیرد یا این خود مجازی شما باشد
که جای شــما را می گیرد و به جای شما زندگی می کند
یا بهتر بگویم از جایی به بعد دیگر شــما وجود نخواهید
داشت.
آینه ســیاه اینترس را بیشــتر از همیشــه به رخ شما
خواهدکشید .شــاید اغراق نباشــد اگر بگویم بعد از
تماشای ســه فصل پخش شده از این سریال از کامپیوتر
اتاقتان ،از لپ تاپتان و از گوشــی موبایلتان به اندازه از
ما بهتران خواهید ترسید و حساب خواهید برد و بعد از
تماشای قسمت هایی از این سریال ،کمی دست به عصاتر
با تکنولوژی معاشرت خواهیدکرد.
آینه ســیاه این ترس را از آنی که بود ،گســترده تر می

کند و می گوید همین روزهاست که آدم ها خودشان به
ماشین های بی احساسی تبدیل شوند که شبانه روز در
حال عمل به برنامه زندگی شان هستند.
تا به حال شــده در یک مهمانی یک غم درونی را از آدم
هایی که زیاد با آن ها راحت نیســتید ،پنهان کنید؟ با
لبخندهای آزاردهنده ای که به غریبه ها می زنید آشــنا
هستید؟ این معاشرت ها و خنده های غم انگیز کمترین
بهای زندگی شــما به جای یک ماشین است و اگر همین
لحظه را بــه تمام لحظه های زندگی تان بســط دهید،
ترس تبدیل شدن به یک ماشین
متوجه خواهید شد که
ِ
چه ترس معتبری اســت و تا چه اندازه باید از این ترس
ترسید.
یک وقت هایی می گوییم فالن سریال خوش ساخت است
و آن را ببینید ،یک وقــت هایی می گوییم بازی هایش
خوب است ،آن را ببینید و بعضی وقت ها به بهانه داستان
جذابش شما را به تماشای آن توصیه می کنیم .این یکی
همه این هــا را دارد ،ما به خاطر هیچ کدام از این ها آن
را نبینید .می گویم به تماشای آینه سیاه بنشینید ،چون
تماشای آن واجب است .چون با تماشای این سریال می
فهمید که خوکردن به تکنولوژی ،زندگی کردن در تلگرام
و اینستاگرام ،تاکسی گرفتن از نرم افزار ،خریدکردن از
فروشــگاه اینترنتی و ...همان قدری که جذاب است ،به
بازی کردن با دم شیر هم شبیه است.

 10مورد از بهترین سریال های
سال  2016را بشناسید()2

Stranger Things
دفعهی دیگری که هرکســی خواست تفاوت بین یک
تجلیل و یک غارت را متوجه شــود ،به آن ســریال
 ،Stranger Thingsکه نمایش دهنده یک سریال با
تم نوســتالژی دهه  80میالدی ولی همچنان خالقانه و
یونیک است را پیشنهاد دهید.
داستان این ســریال ،در دههی هشتاد میالدی و در
ایالت ایندیانا رخ میدهد .موضــوع اصلی آن نیز در
ارتباط با ناپدید شــدن ناگهانی و بسیار عجیب یک
پســربچه به نام مایک است که مادرش همراه با کمک
نیروهای دولتی ،برای پیدا کردن او تالش خود را انجام
میدهد.
The Good Place
یکی از بهترین سریال های سال  2016میالدی لقب
گرفته اســت .این ســریال در واقع یک شو کمدی
مرتبط با جامعه پس از مرگ اســت .خوشــبختانه
نویسندگان این فیلم ،همواره یک شوخی و یا جوک
را در پس زمینه اپیزودهای مختلف این اپیزود قرار
دادهاند تــا فضای آن ،از ایــده آل کارگردان و آن
چیزی که از یک فیلم کمــدی انتظار داریم ،فاصله
نگیرد.
در این ســریال ،داســتان زنی به نام االنور با بازی
«کریســتین بل» به نمایــش در خواهد آمد که پس
از تصادف ،وارد دنیایی عجیب و غریب میشــود که
بعدها میفهمد این دنیا مخصوص مردگان است .وی
پس از منتقل شــدن به این مــکان خوب که همان
بهشت اســت ،مسئول شناســایی افراد بی گناهی
میشــود که به اشتباه در شــرف اعدام هستند و
سپس آنها را از مرگ نجات میدهد.
اما به نظر میرسد االنور چندان هم از این دنیای بیش
از حد خوب ،راضی نیست .حال او با یک چالش جدی
روبهروست! او از این وضعیت خسته شده و قصد دارد
به کره زمین و به زندگی گذشته خودش بازگردد.

چرا تماشای سریال «آینه سیاه» واجب است؟
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2302
هـدف

 بازی با اعداد

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
 22 کلمه :عالی
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آزادگی ـ اتومبیــل ـ بهاگیر ـ پهلوان ـ تقویت ـ ثواب ـ جناغ ـ چنین ـ
حقانیت ـ خنجر ـ دیانت ـ ذریه ـ رموز ـ زعیم ـ ژاله ـ سفارت ـ شقایق ـ
صانع ـ ضمانت ـ طریقت ـ ظن ـ عاقل ـ غایله ـ فروزان ـ قطعنامه ـ کمین
ـ گنج ـ لوحه ـ مصروف ـ نیکبین ـ واعظ ـ همگام ـ یورش.
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جواب سودوکو شماره

پند ـ پــدر ـ پر ـ پرنده ـ
پرده ـ پینه ـ پیر ـ پری ـ
پهن ـ پناه ـ پناهی ـ پاره ـ
پا ـ پیاده ـ پدران ـ پیران ـ
پایه ـ پاینده.
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میزان

حمل

ميتوانيد انتظار يك فرصت را در زمينههاي كاري داشته باشيد .اما
اگــر بايد قراردادي را امضا كنيد يك هفته در موردش فكر كنيد در
اين صورت همه چيز به خوبي پيش مي رود.

ثور

در مقابل خواسته ســتارگان مقاومت نکنید .سعی کنید سرنوشت
و تغییر را بپذیرید؛ زیرا اگر نپذیرید انگشــت سرنوشــت میتواند
خودش بر شما زخم بزند .موفقیت آتی شما در دست دیگران است و
این بستگی به رفتار شما با آنها دارد.

جوزا

احساس مي كنيد بايد سرعت داشته باشيد .سعي كنيد بيش از حد
توانايي خود به ديگران قول ندهيد .شايد كمي ديگر اين پيشرفتها
به موقعيتهاي غير ممكن تبديل شوند.

سرطان

اگر شما و همســرتان تصمیم گرفتهاید رابطهتان را محکمتر کنید
دیگران هم در این شــادی با شما شریک میشــوند .البته ترجیح
میدهید در این شرایط رمانتیک با هم تنها باشید.

اسد

شما تا آنجایی که میتوانید باید امروز صبور و با حوصله باشید؛ زیرا
در آخرین دقایق برنامهها طوری تغییر میکند که شوکه میشوید.
برخی از جزئیات روزمره زندگیتان مبدل به هرج و مرج میشود و
به نظر میرسد که شما نمیتوانید هیچ کاری برای پیش رفتن آنها
بکنید .سعی خود را بکنید تا با جزئیات پیش بروید.

عقرب

اگر به میهمانی می روید لحظات خوبی را در پیش رو دارید .از جذابیت
یک نفر لذت میبرید ،اما به نظر میرســد این فرد جذاب خود شما
هستید .اگر خرید میروید مراقب باشید بیش از حد الزم ولخرجی
نکنید.

قوس

امروز روزيست كه با شجاعت راه برويد و اعتقاد داشته باشيد كه
همه چيز امكان پذير اســت .براي شما خيلي سخت خواهد بود
كه احساساتتان را در خود بگنجيد چون درباره همه چيز خيلي
احساس مثبتي داريد .اگر فرصت سورپرايز كردن كسي برايتان
پيش آيد واقع ًا خوشحالتان خواهيد كرد.

جدی

احتياج داريد كه منزل بمانيد و زياد در اجتماع ظاهر نشويد .در
هر صورت ،اخيرا ً زياد در بيرون از خانه بودهايد .الزم اســت كه
انرژيتان را براي جشــنها و مهمانيها نگهداريد و يك روز آرام
شما را تازه نفس ميكند.

امروز تركيب بندي ســتارهها شما را بســيار محتاط خواهند كرد.
خصوص ًا اگر مشــغول كارهاي مربوط به خانه هســتيد .مايليد كه
كارهاي روزمره و ســخت را از ســر راهتان برداريد ،پس وقت تلف
نكرده و ديگر راجع به آنها فكر نميكنيد .به طريقي امروز شــخص
مورد عالقهتان را بيشــتر از هميشه از نظر روحي و معنوي حمايت
ميكنيد و هر كاري كه الزم باشــد ميكنيد تا او احساس بهتري از
خود داشته باشد.

زندگی عشقیتان بســیار خوب به نظر میرسد چون شما بسیار
با مجبت و گرم هســتید .همچنین کمتر حرف میزنید و بیشتر
محبتتان را در عمل نشان میدهید .از بودن با کسانی که به آنها
عالقه دارید لذت میبرید ،بنابراین حتم ًا سعی کنید تنها نباشید
زیرا این احساسهای فوق العاده را از دست خواهید داد.

همسرتان کمی عجیب است و باید علت آن را حدس بزنید .شاید برنامهها
در لحظه آخر تغییر کند .سعی کنید انعطاف پذیر باشید و اگر نه خودتان را
ناراحتمیکنید.

شما میتوانید خیلی خیالی باشــید و امروز یک جادوگر به نظر
میرســید .و زمانی پیش میآید که پول شما بیشتر میشود .به
نظر میرســد که اســتعداد در چانه زدن روی رسوایی معامالت
دارید .یک روز سرتاسر رضایت بخش.
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Person of Interest
تا پیش از ســریال دنیای غرب ،ســریال Person of
 Interestپخش میشد .آخرین فصل از سریال  5ساله
جاناتان نوالن باالخره در سال  2016میالدی و در قالب
 13اپیزود منتشر شــد .آخرین فصل از این سریال به
تقابل بین تیم ماشین و ساماریتان میپردازد.
اگر تا به حال این سریال را تماشا نکردهاید ،گفتنیست
که داستان اصلی این سریال حول محور یک میلیاردر
اســت که با اســتخدام یک مامور از کار بیکار شده،
قصد دارد قبل از آن که جرمهــا اتفاق بیفتند ،از آنها
پیشگیری کند.
Supergirl
دختر شــگفت انگیز ســال جاری توسط شبکه CW
ساخته شد و موفق شد خود را در لیست بهترین سریال
های سال  2016و در رده بهترین نمایش کامیک اکشن
ســال جای بگیرد« .کارا» ،شخصیت اصلی این سریال
و در واقع دختر عموی ســوپرمن است که در سیارهای
به نام کریپتون متولد شــده و پس از نابودی این سیاره
به کره زمین میآید .همانطور که مشــخص است ،دختر
شگفت انگیز داستان ما از قدرت باالیی برخوردار است
و با توجه به این که وی به کره زمین آمده اســت ،باید
مواظب لو نرفتن خود باشــد .ولیکن او مجبور میشود
تا برای نجات جان افراد مختلف ،از قدرتهای شــگفت
انگیز خود استفاده کند تا قضیه سختتر از پیش شود.
Ash vs. Evil Dead
اش نام یک شخصیت دوست داشــتنی و بانمک بوده
که سالیان سال اســت با یک شخصیت خالفکار به نام
« ”Evil Deadبه جنگ و جدال میپردازد .حال اوضاع
خطرناکتر از گذشته شده و ویروس زامبی بشریت را به
شدت تهدید میکند .حال او باید به فکر چارهای باشد
تا با این ویروس به مقابله بپردازد .بیشــک این سریال
به قدری جذاب بوده است تا ما آن را در لیست بهترین
سریال های سال  2016قرار دهیم.

مدل  ۶۳ساله،
روی جلد مجله ورزشی

کریستی برینکلی ،مدل  ۶۳ساله با عکسی که برای روی جلد
یک مجله ورزشــی گرفته ،ثابت کرده است که سن و سال،
عددی بیش نیست .در این عکس او در لباس شنا و در کنار دو
دخترش دیده میشود.
شــماره ویژه ماه فبروری مجله «اســپورتس ایالستریتد»
( )Sports Illustratedبه لباس شــنا اختصاص دارد و در
عکس روی جلد آن ،کریســتی در کنار الکسا ری جوئل ۳۱
ساله و سیلر برینکی کوک  ۱۸ساله دیده میشود.
کریستی با انتشار عکس در حساب کاربری خود در اینستاگرام
نوشت که انتشار این عکس روی جلد اسپورتس ایالستریتد
«این پیام پرمعنا را دارد که همه خوبیها در اندازههای مختلف
میآیند و ما هیچکدام تاریخ انقضایی نداریم».
در این عکس به نظر میرسد که کریستی عمال روی سطح آب
ایستاده است .او در این باره نوشت« :بچههایم فکر میکنند
که (در عکس) من در حال راه رفتن روی آب هســتم .برای
همین ،بگذارید به جعبهای که زیر پاهایم جاســازی شــده،
اشارهای نکنم».
کریســتی برینکلی در اواخر دهه  ۷۰میــادی در پی چاپ
عکسهایش در مجله اسپورتس ایالستریتد به شهرت رسید.
عکسهای او روی جلد مجلههای معــروف دیگری از جمله
«پلی بوی» و «منز هلث» هم منتشر شده است.
اسپورتس ایالستریتد چیست؟
یک مجله هفتگی در امریکاســت که از ســال  ۱۹۵۴منتشر
میشود.
به طور مشخص ،به دلیل شــماره ساالنه آن که به لباس شنا
اختصاص دارد ،معروف اســت .این شماره ،فبروری هر سال
منتشر میشود.
عکسهای کریستی برینکلی ســه بار دیگر هم در سالهای
 ۱۹۸۰ ،۱۹۷۹و  ۱۹۸۱روی جلد شــماره فبروری مجله منتشر
شده است.
در یادداشت سردبیر مجله اسپورتس ایالستریتد آمده است
که خود کریســتی برینکلی «اثبات این موضوع اســت که
سنوسال ،عددی بیش نیست».
این مدل در گفتوگو با سایت «پیپل» گفته است« :وقتی ۳۰
ساله شــدم ،به خودم گفتم این آخرینباری است که در یک
لباس شنا ژست میگیرم».
او اضافه کرد که قبل از گرفتن عکســی که روی جلد مجله
چاپ شــده است ،به این فکر کرد که هنگام انتشار مجله ۶۳
ســاله خواهد بود .او گفت« :به این فکر کردم که ‹آن روزها
گذشته ‹ ولی بعد که دیدم قرار است در کنار دخترهایم عکس
بگیرم ،به خــودم گفتم بگذار یک بار دیگر این کار را بکنم».
(بی بی سی)

