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February 22 ,2017

شاعران برتر فارسی زبان کشور انتخاب شدند

اکران جدیدترین فیلم
«آنجلینا جولی»

«اول پدرم را کشــتند» روایتی از جنگ های داخلی
کامبوج
فیلم سینمایی «اول پدرم را کشــتند» به کارگردانی
«آنجلینا جولــی» اکران افتتاحیه خود را در کشــور
کامبوج پشت سر گذاشت.
آنجلینا جولی ،هنرپیشــه و کارگردان آمریکایی ،یک
ســال پس از شــروع فیلمبرداری فیلم «اول پدرم را
کشتند» در مراسم اکران این فیلم در کامبوج شرکت
کرد .این فیلم داستان یک کودک سرباز را در کامبوج
به تصویر میکشد .نمایش این فیلم با مراسمی در معبد
بزرگ و قدیمی «آنگکــور وات» ،که بزرگترین بنای

مذهبی جهان به حســاب میآید ،برگزار شد .در این
مراسم «نوردوم سیهامونی» ،پادشاه کامبوج و بسیاری
از بازماندگان قتل عام دوران خمرهای سرخ در کامبوج
حضور داشتند.
فیلم «اول پدرم را کشــتند» زندگینامهای بر اساس
کتاب خاطرات کودکی لونگ آونگ ،نویســنده و فعال
حقوق بشر اهل کامبوج است.
آنجلینا جولی میگوید در جریان کارگردانی این فیلم
خود را به سرزمین فرزندخواندهاش نزدیکتر احساس
میکند .او در این باره گفت :میخواستم بدانم والدین
بیولوژیک پسرم چه رویدادهایی را تجربه کردهاند.

«او» بهترین فیلم شد

فیلم سینمایی «او» به کارگردانی «پل وروهوفن» برنده
جایزه لومیر بهترین فیلم سال شد.
برگزارکنندگان جوایز لومیر اسامی برندگان این دوره
از رقابتها را در بخشهای مختلف ســینمایی به شرح
زیر اعالم کرد:
در بخش بهترین فیلم سال:
فیلم سینمایی «او» به کارگردانی «پل ورهوفن»
در بخش بهترین کارگردانی:
«پل ورهوفن» برای فیلم «او»
در بخش بهترین بازیگر زن نقش اول:
«ایزابل هوپرت» برای «او»
در بخش بهترین بازیگر مرد نقش اول:
«ژان_پیر لئو» برای «مرگ لویی چهاردم»

در بخش بهترین فیلمنامه:
فیلم سینمایی «زندگی من به عنوان یک کدو»
در بخش بهترین فیلمبرداری:
فیلم سینمایی «مرگ لویی چهاردهم»
در بخش بهترین فیلم اولی:
فیلم «الهی» به کارگردانی «هدی بنیامینا»
در بخش بهترین فیلم خارجی زبان (غیرفرانسوی):
فیلم تونسی «»Hedi
در بخش بهترین انیمیشن:
انیمیشن سینمایی «زندگی من به عنوان یک کدو»
در بخش بهترین مستند سینمایی:
«سفری در سینمای فرانسه» ساخته «برتراند تاورنیه»

بیشترین تنوع زبانی
در کدام کشور است؟

بر اســاس آمارهای ارائه شــده بیش از  800نوع زبان
گفتاری در نیویورک سیتی وجود دارد ،اما هیچ مکانی
به اندازه کوئینز تنوع زبانی ندارد.
به نقل از بیزینس اینسایدر ،بر اساس آمار  ELAتنوع
زبانی در کوئینــز بیش از هر مکان دیگری بر روی کره
زمین است.
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کشف یک رمان جدید از «والت ویتمن»

یک دانشجوی دکتری موفق شد رمان کوتاهی از «والت
ویتمن» را پس از  ۱۶۵سال پیدا کند.
«کرون» نوشت« :زاخاری تورپین» دانشجوی انگلیسی
مقطع دکتری است که موفق به کشف رمان کوتاهی از
«والت ویتمن» شاعر و نویسنده مطرح آمریکایی شده
است.
این اثر ادبی «زندگی و ماجراهای جک ا ِنگِ ل» نام دارد
که در سال  ۱۸۵۲به صورت ســریالی و بدون ذکر نام
نویسنده در روزنامه به چاپ میرسید و طی  ۱۶۵سال
گذشته هیچ خبری از آن نبود.
بخشی از روزنامه نیویورک تایمز در  ۱۸مارچ ۱۸۵۲
این دانشــجو ،رمان شــاعر «برگهــای علف» را در
آرشــیو کتابخانه کنگره آمریکا پیدا کرده است .یکی
از استادان ادبیات انگلیســی درباره این کشف گفت:
کشف «تورپین» میتواند تمام دانستههای ما را درباره
دوران فعالیت حرفهای «ویتمن» تغییر دهد .این رمان
اطالعــات زیادی دربــاره دوران ابتدایی کار و زندگی
«والت ویتمن» را که او بعدها ســعی در مخفی کردنش
داشت ،در اختیار ما میگذارد.
وبسایتی منتسب به این نویسنده ،شاعر و مقالهنویس
مطرح آمریکایی ،نســخه دیجیتالی رمــان  ۳۶هزار
کلمــهای «زندگی و ماجراهای جک ا ِنگل» را منتشــر
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 بازی با کلمات
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آسمان ـ احادیث ـ باورمند ـ پانسمان ـ تاکتیک ـ ثبات ـ جراید ـ چنانچه
ـ حذف ـ خرده ـ دغدغه ـ رسام ـ زیرک ـ ژوژه ـ سراج ـ شرق ـ صهبا ـ
ضربت ـ طراح ـ ظرفیت ـ عالمه ـ غلیط ـ فرهمند ـ قصاب ـ کنج ـ گوشه
ـ الجرم ـ میمون ـ نوساز ـ وصول ـ هیکل ـ یکنواخت.

جواب سودوکو شماره

 جواب بازی با اعداد

شهر ـ شهرت ـ شر ـ شکر
ـ تشکر ـ رشته ـ ترش ـ
شرکت ـ کشتی ـ شیر ـ
ریش ـ ریشــه ـ اشک ـ
کاش ـ شاه ـ رهایش ـ شی
ـ شک ـ رشک.

اول فیلم «مری پاپینز» ســاخته «رابرت استیونسون»
است که با تکمیل تیم بازیگران فیلمبرداری خود را آغاز
می نماید.
«مری پاپینز» محصول موزیکال سال  1964کمپانی دیزنی
است که این بار نیز توسط همان کمپانی تولید می شود.
در این فیلم «کالین فــرث» نقش ویلیام ویلکینز ،رئیس
جمهــور محبوب و با وفایی را بازی مــی کند که با مری
پاپینز روبرو می شود.

کلمات زیر را در جدول پیدا کنید و دور آن خط بکشید

ن
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کرده و دانشگاه «لووا پرس» نیز نسخههای جلد نرم و
سخت آن را به معرض فروش گذاشته است.
دستنوشــتهای از «ویتمن» دربــاره رمان «زندگی و
ماجراهای جک انگل»
«تورپین» سال گذشــته هم موفق شده بود مجموعه
روزنامههایی را پیدا کند که «ویتمن» طی سال ۱۸۵۸

«آنجال لینزبری» به جمع بازیگران پیوست
«آنجال لینزبری» بازیگر پیشکســوت و قدیمی سینمای
هالیوود به جمع بازیگران فیلم سینمایی «مری پاپینز باز
می گردد» پیوست.
پیــش از این حضور بازیگرانی همچــون «کالین فرث»،
«امیلی بلونت»« ،مریل استریپ» ،و «مانوئل میراندا» در
این فیلم قطعی شده بود.
این فیلم به کارگردانی «راب مارشال» ادامه ای بر نسخه

 بازی با اعداد

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

 ۱۰شاعر برتر فارسی زبان کشــور از طریق یک برنامه
رقابتی که از ســوی اتحادیه نویسندگان افغانستان راه
اندازی شده بود ،برگزیده شدند.
سید رضا محمدی ،رئیس اتحادیه نویسندگان افغانستان
امروز در پایان» جشنواره سراسری شعر افغانستان» که
در کابل برگزار شده بود ،در این زمینه صحبت کرد.
وی گفــت که ایــن اتحادیه ماه گذشــته اعالن اولین
جشنواره سراسری شعر افغانستان را از طریق رسانه ها
نشر کرد و برای شاعران عالقه مند  ۲۰روز فرصت داد تا
آثار خود را به این جشنواره بفرستند.
محمدی افزود که پس از بررســی آثار نامزدان ،مژگان
فرامنش ،مهتاب ساحل ،امیر مروج ،کاوه جبران ،راشد
رامز ،فرید بزگر ،اســماعیل سراب ،وحید بکتاش ،روح
االمین امینی و کریمه شــبرنگ به عنوان  ۱۰شاعر برتر
فارسی زبان سال  ۱۳۹۵افغانستان انتخاب شدند.
رئیس اتحادیه نویســندگان افغانستان خاطر نشان کرد
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میزان

حمل

گاهي اوقات موضوعي كه در ابتدا به نظر شما مسخره يا غير منطقي
به نظر برســد بعدا ً اهميت پيدا ميكند .اگــر ميخواهيد تغييرات
غيرمنتظرهاي ايجاد كنيد اين موضوع را به خاطر آوريد.

ثور

در شک و تردید هستید که آیا رابطهای را ادامه دهید یا نه .امروز به
این نتیجه رســیدید که باید به این رابطه خاتمه دهید؛ زیرا طی این
مدت که صبر کردید متوجه شــدید که شخص دیگری هست که هر
موقع بتواند با شما همکاری میکند.

جوزا

امروز مي توانيد به عالیق شخصي خود برسيد شايد از نظر ديگران
خودخواهي باشد ،اما از اين شــرايط استفاده كنيد تا بعدا ً پشيمان
نشــويد ،امروز براي افرادي كه براي خودشان كار ميكنند هم روز
بزرگي است.

سرطان

هر نوع مانعی که بر سر راه تان قرار دارد به خاطر سرنوشت و قسمت
می دانید .اما اگر واقع ًا به موقعیت نگاه کنید قبول می کنید که اخیرا ً
کمی بی توجهی و بی احتیاطی کرده اید.

اسد

يك بار ديگر شــما مجذوب جذابيت شخصي شدهايد و ممكن است
تصميم گرفته باشــيد ،كه ضعيفتر از آن هستيد كه از اين مخمصه
خالص شويد .اگر كه شما شــخصي آزاد و بدون يار هستيد ،تفريح
خوبي اســت و به خود ميگویيد كه چيزي را از دست نخواهيد داد.
گرچه كه اگر در حال حاضر با شــخصي ارتبــاط داريد ،اما این بار
داستان فرق ميكند؛ زيرا خود را به مخاطره مياندازيد .آيا اين كار
ارزش ريسك دارد؟

سنبله

امروز هر چقدر انعطافپذیرتر باشید ،بیشتر لذت می برید .به جای
اینکه کارها را طبق برنامه امروز انجام دهید اجازه دهید همه چیز به
روال خود انجام شود.

در آنها با نامی مستعار ،مطالبی را درباره تناسب اندام
و سالمت بدن منتشر میکرد.
«والــت ویتمن» شــاعر ،مقالهنویــس و روزنامهنگار
آمریکایی بود که آثاری چــون «برگهای علف»« ،ای
ناخدا ،ناخدای مــن» و «خداحافظ خیال من» را خلق
کرد .او را پدیدآورنده شعر آزاد آمریکا میدانند.

بازگشت افسانه ای «مری پاپینز»

 ELAبه کمک مولی روی اطالعات کامل در این مورد
را بر روی نقشــه تهیه کرده و در مراکز زبانی ،موزهها
و کتابخانهها موجود اســت .در محدوده  8کیلومتری
 Astoriaتا تپههای جنگلی تراکم تنوع زبانی همچون
یونانی ،فیلیپینی ،اردو ،اندونزیایی ،روســی ،ژاپنی،
لیتوانیایی و دیگر زبانهای ناآشنا وجود دارد.
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هـدف

که این جشــنواره به هدف حرمت گذاشتن و قدرانی از
زحمات و همت شــاعران در عرصه ادبیات و شعر کشور
راه اندازی شده بود.
مژگان فرامنش ،یک تن از برندگان گفت که راه اندازی
این گونه جشــنواره ها به شاعران جوان انگیزه می دهد
تا شعر به ویژه اشــعاری که درد مردم را بازتاب می هد
بسرایند و باعث آرامش آنها شوند.
در پایان مراســم ،از شماری از شــاعران پیش کسوت
فارســی زبان از جمله حیدری وجودی ،فدایی هروی ،و
عفیف باختری با لوح تقدیر قدردانی شد.
عفیــف باختری ،ضمــن ابراز خرســندی از این اقدام
اتحادیه نویسندگان افغانســتان ،خواستار روی دست
گرفتن اقدام های جدی برای تقویت زبان و ادبیات دری
شد.
وی گفت »:بخاطررشد زبان فارسی باید اقدامات جدی
از سوی کشــورهای فارسی زبان صورت گیرد؛ کارهایی

که صورت گرفته کافی نیست بلکه باید برای رشد زبان
فارسی همه فارسی زبانها همکاری مشترک کنند».
باختری افزود »:شاعران افغان در سال های اخیر جایگاه
خوبی در بین کشــورهای همســایه به خصوص ایران و
تاجکســتان پیدا کرده اند و کســب کردن این جایگاه
نتیجه تالش شاعران و نویسندگان افغان است».
در این مراســم ،مهدی قزلی از شــعرای شناخته شده
ایرانی که به عنوان مهمان در این جشنوار شرکت کرده
بود ،گفت »:در شــرایط کنونی دولتها ارزشی به زبان و
شــعر قایل نیستند و باید برای رشد و زند ماندن شعر و
ادبیات زبان فارسی کارهای جدی صورت گیرد».
به گفته وی ،زبان همانند مادر است که تعویض و تبدیل
کردن آن غیر ممکن است .این شاعر ایرانی خاطر نشان
کرد که وجود زبان مشترک بین افغانستان و ایران سبب
شده اســت که مردم دو کشــور هیچ وقت از هم جدا
نشوند.

تنوع نمک زندگی اســت پس به دنبال راهی باشید که روزمرگی
زندگیتان را کنارگذاشــته و ّبیشــتر لذت ببرید .سعی نکنید
عقایدتان را در ذهنتان نگــه دارد و بازگو نکنید ،چرا که ممکن
است شــخص مافوق و یا رییس شما از آنها بسیار استقبال کند و
بخواهد آنها را به مرحله عمل در آورده.

عقرب

امروزنمیتوانید نگران نحصی روز باشید؛ زیرا مثبت اندیشی تمام
وجودتان را فرا گرفته است و با این دید مثبت افراد مثبت و خوب
را به خودتان جذب میکنید .شاید دیگران سعی کنند دید شما را
عوض کنند ،اما بعدا ً متوجه میشوید که تا چه حد این دید مثبت
به نفع شما بوده است.

قوس

امروز حقيقت ًا بايســتي تالش کنيد ،زيرا احتمال قوي وجود دارد،
هنگامي که با دوســتان خود هستيد تماس جديدي برقرار کنيد،
شما واقع ًا ميتوانيد روي جذابيتتان حساب کنيد و نقل قولها و
اطالعاتي را که مي توانيد بعدا ً استفاده کنيدُ ،گلچين کنيد.

جدی

هنوز در مركز توجه مردم ،بســيار محبوب هستيد و اما شما در
حال حاضر موقعيت را دوست داريد .اين طور نيست؟شايد براي
ديگران امروز روز خوبي نباشــد ،اما نه براي شما .هر چه قدر بال
هايتان را بيشتر باز كنيد بيشتر ميتوانيد به دور دستها برويد.

دلو

شما درباره شــخصیت دیگران میتوانید به خوبی قضاوت کنید.
امروز توضیح اتفاقاتی که می افتد کمی مشــکل میباشــد چون
شــخصی ظاهرا ً میتواند کارها را بهتر از شما انجام دهد .بیگناه
پنداشتن آنها چون دلیل کافی برای گناهکار بودنشان ندارید کار
مورد عالقه شما نیست.

حوت

کسانی قصد دارند شــما را وارد دعوایی کنند که شما را عصبانی
میسازد مقداری سازش حتی برخالف میلتان سودمندتر از این
است که قانون را زیر پا بگذراید.
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«بازگشت مری پاپینز»  25ســال بعد از نسخه اولیه را
روایت می کند که در ان هر دو کودک بزرگ شــده اند و
زندگی آنها روایت خواهد شد.
فیلمنامه این اثر را «دیوید مگی» نامزد اســکار فیلمنامه
نویسی بر اســاس رمان مری پاپینز نوشــته و «مارک
شیمن» در فیلمنامه نویسی وی را یاری کرده است .این
فیلم  25دسمبر  2018اکران خود در سینماهای امریکای
شمالی را آغاز می کند.

برنده جایزه
«اراسموس» معرفی شد

جایزه «اراســموس» هالند به «میشل المانت» جامعهشناس
کانادایی تعلق گرفت.
«نیوز وایر» نوشت« :میشل المانت» استاد جامعهشناسی در
دانشگاه «هاروارد» و استاد مطالعات آفریقایی ،آمریکایی و
مطالعات اروپایی ،بهعنوان برنــده جایزه  ۱۵۰هزار یورویی
«اراســموس»  ۲۰۱۷معرفی شــد .او این جایزه را به پاس
فعالیتهای خود در زمینه پژوهشهــای علوم اجتماعی و
رابطه بین دانش ،قدرت و تنوع دریافت خواهد کرد.
«المانت» در حوزه علوم اجتماعی و بیشــتر با تمرکز بر این
مسئله که شــرایط فرهنگی چطور نابرابریها و تبعیضهای
اجتماعی را شــکل میدهند ،فعال اســت .او بیشتر روی
مســئله طبقه اجتماعی ،قومیت ،نقش آن در شــکل دادن
واقعیت پیش چشم انســانها و تأثیر رفاه اقلیتها بر رفاه
قشــر وسیعتر اجتماع تمرکز داشــته است .او در مطالعات
دانشگاهی و مقایســههای بینالمللی در جریان تحقیقات
خود ،به این نتیجه رســید که گروههــای محروم میتوانند
شکلهای جدیدی از عزت نفس و احترام را به دست بیاورند.
«میشل المانت»  ۶۰ساله متولد تورنتوی کاناداست و در کبک
رشد پیدا کرده اســت .او در اوتاوا و پاریس تحصیالت خود
را ادامه داد و فعالیتهای آکادمیکاش را در دانشــگاههای
«اســتنفورد» و «پرینســتون» آمریکا شــروع کرد .این
جامعهشناس در سال  ۲۰۰۳تدریس در دانشگاه «هاروارد» را
آغاز کرد و تا کنون چند جلد کتاب و مقاله درباره موضوعات
فرهنگ ،نابرابری اجتماعی ،تبعیض ،نژادپرستی ،قومیتها،
نهادها و علوم به نگارش درآورده است.
جدیدترین اثر او «یافتن احترام» نام دارد که در سال ۲۰۱۶
منتشر شد .او که یک جامعهشناس تأثیرگذار در سطح جهان
محسوب میشود که نقش مهمی در ارتباط دادن حوزههای
اروپایی و آمریکایی و تحقیقات علوم اجتماعی داشته است.
او در سال گذشــته میالدی موفق به کسب دکتری افتخاری
دانشگاه آمستردام شد.
جایزه «اراسموس» ساالنه به شخص یا نهادی اعطا میشود
که فعالیتهای اســتثنایی در حوزه علوم انسانی ،اجتماعی
یا هنری به سرانجام رسانده باشــد .این جایزه که از سوی
پادشاه کشور هالند حمایت میشود ،شامل مبلغی  ۱۵۰هزار
یورویی است و در نوامبر  ۲۰۱۷به «المانت» اعطا خواهد شد.

نویسندهای که میخواهد
مغزش را منجمد کند!

یک نویسنده اســکاتلندی قصد دارد پس از مرگش مغزش
را در فرآیندی برودتی منجمد و نگهداری کند.
«ایشــین ایج» نوشــت« :دی.جی .مکلنان» نویســنده
اســکاتلندی ماهانه  ۵۰پوند به یک موسســه پزشــکی
پرداخــت میکند تا آنها پس از مرگش مغزش را منجمد و
در نیتروژن مایع نگهداری کنند.
«مکلنان» قصد دارد مغز خود را درست مثل دیگر اعضای
قابل اهدا ،به موسســه «الکور» در آریزونا بســپرد .او به
پزشکان و محققان این موسسه گفته است که دوست دارد
پــس از مرگش بدنش را با ماده ضدیخ پر کنند .جســد او
سپس با پلیاتیلن پوشیده و در الکل غوطهور میشود و به
شکل قالبی از یخ به آریزونا منتقل میشود.
هزینه این فرآیند عجیب  ۷۵هزار پوند است که او  ۴۰هزار
پوند آن را تقبل کرده اســت .این نویسنده معتقد است اگر
دیگر اعضای بدن قابل نگهداری هســتند ،همین اتفاق هم
میتواند برای مغز بیفتد و بهترین راه برای این کار ،انجماد
است.

