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کتاب دختر هشتساله در فهرست
پرفروشهای «آمازون»

داستانی که یک دختربچه هشتساله درباره مراقبت از
برادر کوچک خود نوشته ،به فهرست پرفروشترینهای
«آمازون» راه یافت.
«هافینگتون پست» نوشت :دختری هشتساله کتابی را
درباره مراقبت کردن از برادر کوچکتر خود نوشته که
به فهرست پرفروشترینهای سایت «آمازون» راه پیدا
کرد.

این دختر سیاهپوســت «نیا میا ریز» نــام دارد و اهل
آالباماســت .کتاب او «چگونه با یــک برادر کوچکتر
آزاردهنده کنار بیاییــم و از او مراقبت کنیم» نام دارد.
داستان نگارش این کتاب از سال گذشته و با یک تکلیف
درسی این کودک در کالس اول ابتدایی شروع شد.
او سال گذشته انشــایی درباره برادر پنجساله خود که
خیلی او را اذیت میکرد ،نوشــت و مادرش او را برای
ادامه دادن این داستان در فصل تابستان تشویق کرد.
این کتاب از نوامبر سال گذشته در سایت «آمازون» قرار
گرفته و «نیا میــا» در آن از تجربیات خود در نگهداری
از برادرش نوشــته اســت .کتاب «چگونه با یک برادر
کوچکتر آزاردهنده کنار بیاییم و از او مراقبت کنیم»
در حال حاضــر در صدر پرفروشترین کتابهای بخش
تربیت کودکان دبستانی قرار دارد.
«نیا میا» که اخیرا یک جلس ه امضای کتاب برگزار کرده،
درباره دستاورد خود از این تجربه گفت« :یاد گرفتم که
به دنبال رویاهایم بروم».

«لوییس اردریچ» موفق شد جایزه حلقه منتقدین کتاب
ملی آمریکا  ۲۰۱۷را بــا پانزدهمین رمانش از آن خود
کند.
«تویین سیتیز» نوشت« :لوییس اردریچ» موفق شد با
«ال ُرز» پانزدهمیــن رمان خود ،جایزه این دوره از حلقه
منتقدین کتاب ملی آمریکا را به خود اختصاص دهد.
این دومینبار است که «اردریچ» موفق به کسب جایزه
حلقه منتقدین میشود .این نویسنده اهل مینیاپولیس
نخستینبار با رمان اول خود« ،ماشین عشق» موفق شد
جایزه حلقه منتقدین سال  ۱۹۸۴را با خود به خانه ببرد.
در رمان «ال ُرز» مردی سرخپوســت به طور تصادفی به
پسر سفیدپوستی که دوست نزدیک فرزند خودش بوده،
شلیک میکند و او را میکشد .این خانواده سرخپوست
بر حسب رسوم خود و برای کم کردن بار عذاب وجدان
خود ،پسرشان «ال ُرز» را به خانواده مقتول میدهند.
«اردریچ» در ســال  ۲۰۱۲با رمــان «خانه مدور» خود
توانســت جایزه ملی کتاب آمریکا را در بخش ادبیات
داســتانی به خود اختصــاص دهد .کتــاب «طاعون

کبوتران» هم جایزه کتاب «آنیسفلد وولف» را برایش به
ارمغان آورد .او به مرحله نهایی جایزه ادبیات داستانی
«پولیتزر» نیز راه پیدا کرده است.
«اردریچ» همچنیــن جایزه داســتان آمریکایی را از
کتابخانه کنگره آمریکا دریافت کرده و در سال  ۲۰۱۴به
عنوان برنده جایزه «پن/سول بیلو» معرفی شد .جایزه
صلح ادبی «دیتون» نیز از دیگر افتخارهای ادبی اوست.
جایزه بخــش زندگینامه خودنوشــت حلقه منتقدین
آمریکا بــه «هوپ جــارن» بــرای کتــاب «دختر
آزمایشگاهی» رسید« .راث فرانکلین» با کتاب «شری
جکســون :یک زندگی تقریبا مسخشــده» موفق شد
جایزه بخش زندگینامه را از آن خود کند.
جایــزه نقد حلقه منتقدین کتاب ملــی آمریکا نصیب
«خشم ســفید» به قلم «کارول اندرسون» شد و «متیو
دزموند» توانســت جایزه ادبیات غیرداســتانی را با
«تخلیهشده :فقر و سود در شهر آمریکایی» از آن کند.
جایزه بخش شــعر نیز به «ایشیون هاچینسون» تعلق
گرفت.

معرفی برنده جایزه
حلقه منتقدین کتاب آمریکا

جایزه بزرگ هنری برای فیلمساز ترکی
امین آلپر اهدا شد

امین آلپر دکترا از رشــته تاریخ دارد و کارگردان سیاسی
اســت .حتی به عنوان یک جوان هیجانی ،امین آلپر برای
فیلم ها ،نخست به مسیرهای شغلی مختلف رفت.
آلپر در سال  ۱۹۷۴در قونیه در آناتولی مرکزی به دنیا آمد.
برای تحصیالت او به انقره رفت .در آنجا او برای اقتصاد و
تاریخ ثبت نام کرد .بعدها او دکترایش را در رشــته تاریخ
در ترکیه گرفت و در دانشــگاه فنی استانبول تدریس می
کرد .او به عنوان تجربه کلیدی ســینمایی اش فیلم «Die
 »Zeit der Zigeunerیا دوران کولیها» در سال ۱۹۸۸
از ایمیر کوستوریسا را نام برده است.
آلپر شروع به انتشــار نقد فیلم کرد ،در آن زمان مجالت
فیلم در ترکیه وجود نداشــت .مدت کوتاهی بعد از ورود
به صحنه به عنوان بازیگر در فیلم های مختلف ،او نسخه

همه ساله اکادمی هنرهای برلین «بزرگترین جایزه هنری
برلین» را اهدا می کند .این جایزه که روز شنبه در برلین
اهدا شد ،این باربه امین آلپر کارگردان ترکی تعلق گرفت.
امین آلپرجایــزه بزرگ هنری برلین را بــه این دلیل به
دســت آورد که او موقفش را به عنوان حکایتگر برجسته
یی از داستان بی نظیر ســینمایی به اثبات رسانده است.
این فیلمساز  ۴۲ســاله یک ناظر حساس می باشد .در دو
فیلمش « »Beyond the Hillیا «آن ســوی تپه ها» و
(« )»Ablukaیا «جنون» ،او به سبکی ماهرانه موفق شد
که از دنیای درونی بازیگــران و قهرمانان اصلی اش یک
تصویر عمیق از پاره یی از خشــونت های روزمره جامعه
ترکیه را به تصویر بکشــد و تازه ترین جریانات در سطح
باالی سیاسی کنونی ترکیه را به نمایش بگذارد.

چاک بری از بنیانگذاران سبک
راک اند رول درگذشت
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سیاح ـ سیاحت ـ حاسد
ـ حسد ـ اســد ـ ساده
ـ اسید ـ ســید ـ داس ـ
سی ـ دست ـ سیاه ـ سه
ـ سایه ـ ساحه ـ دسته ـ
ست ـ حس.

 جواب بازی با اعداد
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راه کارگردان فیلم جاذبه به مکزیک رسید

این ایالت واقع شده ،پیدا شده است.
چــاک بری که برای هفــت دهه در دنیای
موسیقی حضور داشت ،در سال  ۱۹۸۴برای
یک عمر فعالیت هنری جایزه گرمی دریافت
کرد.
تندیس او هم یکی از نخســتین مجسمه
هایی بود که به تاالر مشاهیر راک اند رول
راه یافت.
جان لنون زمانی گفته بود اگر قرار شــود
روزی بــرای راک انــد رول واژه مترادفی
جایگزین کرد آن احتماال چاک بری خواهد
بود.
از ترانههای معروف او میتوان به «جانی بی
گود» و «رول اور بتهوون» نام برد( .بی بی
سی)

فیلــم ســینمایی «رم» بــه کارگردانی
«آلفونســو کــوآرون» ســال  2018در
ســینماهای جهان اکران عمومی خود را
آغاز خواهد کرد.
داســتان این فیلم درام در مورد یک سال
از زندگی یک خانواده از طبقه متوســط
مکزیکی را روایت میکند که در دهه 1970
زندگی می کنند.
کــوارون گفته موفقیت فیلم پیشــین او
یعنی «جاذبه» او را قادر ســاخت تا بتواند
این پروژه شخصی را در وطنش کلید بزند.
«و مادرت نیز» ساخته دیگر کوآرون است
که در زادگاهش یعنی مکزیک در ســال
 2001ساخته شده بود و حاال «رم» دومین

 بازی با کلمات

2550

آزادمرد ـ ایمان ـ برگزیده ـ پیامبر ـ ترقی ـ ثنویت ـ جاللت ـ چگونگی
ـ حبس ـ خفقان ـ دستبرد ـ ذکریا ـ رهروان ـ زودرس ـ ژورنال ـ سپاه
ـ شهرســتان ـ صابر ـ ضمیر ـ طنــاب ـ ظرفیت ـ علمبردار ـ غمگین ـ
فیض ـ قلم ـ کشکول ـ گوهر ـ لقمه ـ مادر ـ نقیب ـ والی ـ هزار ـ یخنی.
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آلفونسو کوآرون به رم می رود

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.
 8 کلمه :خوب
 16 کلمه :متوسط
 24 کلمه :عالی

جواب هدف

چاک بری ،خواننده و گیتاریســت مشهور
جهان که بسیاری نام او را مترادف با سبک
راک اند رول میدانند در ســن  ۹۰سالگی
درگذشت.
مجله رولینگ اســتون ،چــاک بری را در
فهرست  ۱۰۰هنرمند برتر تمام اعصار خود،
در جایگاه پنجــم قرار داده بود و همچنین
در فهرست  ۱۰۰گیتاریست برتر تاریخ هم
چاک بری مقام ششــم را به خود اختصاص
داده بود.
چاک بری  ۹۰سال پیش در شهر سنت لوئیز
ایالت میسوری به دنیا آمده بود.
بنابر گزارش پولیس میسوری ،پیکر بی جان
آقای بری (شنبه  ۱۸مارچ  ۲۸حوت) حوالی
ظهر در منزلش که در ناحیه ســنت چارلز

اولیه فیلم نامه را نوشت .اولین فیلمش «آن سوی تپه ها»
که در سال  ۲۰۱۲ساخته شد ،یک تمیثل طعنه آمیز با ژانر
هنری وســترن  -که مادر همه ژانرهای هنری اســت -با
پس منظر و اشارات ظریف و عمیق به واقعیت های جامعه
ترکیه دارد .این فیلم در همان ســال در جشــنواره بین
المللی فیلم برلین ،برلیناله که یکی از بزرگترین جشنواره
های ســینمایی در جهان و اروپا است به نمایش گذاشته
شد و موفق به کســب جایزه کالیگاری شد .تاکنون این
کارگردان مجموعا  ۳۰جایزه ملی و بین المللی را کســب
کرده است.
هیــات داوران اکادمی هنر برلین به امیــن آلپر جایزه را
اعطا کرده اســت .این جایزه تا کنون از جمله به فیلمساز
آلمانی اندریاس فایل با فیلــم («)»Black Box BRD
یا جعبه ســیاه بی .آر .دی» که یک فیلم مستند است و
در ماه می  ۲۰۰۱در ســینماها و چندین بار در تلویزیون ها
نشر شــد ،اهدا گردید .فایل با این فیلم مستندش تحت
نام « »Beuysیا «بویس» در بهار امســال در رقابت برای
دریافت خرس طالیی جشنواره برلین شرکت کرده بود.
این جایزه از سوی آکادمی به نمایندگی از برلین تحت نام
«جایزه بزرگ هنری» اعطا می شــود و همه ساله به نوبت
به یکی از شش بخش دانشگاهی تعلق می گیرد .در سال
 ۲۰۱۷این جایزه به بخش فیلم اختصاص داده شده بود .این
جایزه به ارزش  ۱۵۰۰۰یورو اســت که امسال به امین آلپر
فیلمساز ترکی رسید و به تاریخ  ۱۸مارچ توسط میشاییل
مولر ،شــهردار برلین و جیانینه میراپفیل ،رئیس اکادمی
برلین به وی اهدا شد( .دویچه وله)
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کار این فیلمساز در کشورش است.
در فیلم «رم» بازیگرانــی همچون مارینا
دتاویر  ،مارکو گراف  ،یالیتزا آپاریســیو
 ،دنیال دمســا به ایفای نقــش خواهند
پرداخت.
کوآرون برای ساخت فیلم «جاذبه» با بازی
جرج کلونی و ساندرا بوالک در سال 2013
با اقبال زیادی روبه رو شــد و این فیلم در
جشنواره اسکار سال برنده هفت جایزه در
رشتههای بهترین تدوین ٬بهترین تدوین
صدا ٬بهترین موســیقی متــن ،بهترین
فیلمبــرداری ٬بهتریــن جلوههای ویژه،
بهترین میکــس صدا و بهترین کارگردانی
شد.

نمایش بودای بازگردانده
شده در موزیم ملی

یک اثر بودا با قدامت بیش از  15صد سال که در سال 2002
در مس عینک لوگر کشــف گردید ،در موزیم ملی کشور به
نمایش گذاشته می شود.
باســتان شناســان می گویند که خاک استفاده شده برای
ساخت این بودا از معدن عینک گرفته شده است.
به باور آنان ،این اثر که برای اولین بار توسط یک معدن کار
چینی شناسایی شد ،بین قرن سه و پنج در زیر خاک دفن
گردیده است.
قابل ذکر است که این اثر به میوزیم ملی کشور انتقال داده
شده اســت و قرار است از طریق نمایشــگاهی ،به نمایش
گداشته شود( .ودصم)

«جکی چان» و «آرنولد»
در دوران پتر کبیر

میزان

حمل

امروز خوب نيست از همسرتان انتقاد كنيد؛ زيرا عصبانيت او روز شما
را خراب ميكند .پيش از آنكه نظري در مورد رفتار وي بدهيد زمان را
بسنجيد.

ثور

در مورد مسایل کاری امروز شرایط متغییر است .بنابراین الزم است
تا جایی که امکان دارد انعطاف پذیر باشــید .از کار زیاد فرار نکنید،
اما برای انجام آن هم داوطلب نشوید .اگر قرار است در مورد موضوع
مهمی صحبت کنید سعی کنید حتی دروغ مصلحتی هم نگویید؛ زیرا
به ضررتان تمام میشود.

جوزا

افراد جالب و جديدي وارد زندگيتان ميشــوند كه يا در محل كار،
يا در روابط اجتماعي با آنها رو به رو ميشــويد .مراقب باشيد؛ زيرا
حداقل يك نفر به شما كمك ميكند تا آرزوهايتان برآورده شود.

سرطان

نهایت ســعی خود را بکنید و به جلو پیش بروید و در این صورت
دلیل خوبی برای این که از خود رضایت داشــته باشید ،خواهید
داشــت .شما بســیار رقابت کننده و مؤثر شدهاید و دست به هر
کاری که میزنید عالی پیش خواهد رفت .اگر میخواهید در جلسه
و یا مصاحبهای شرکت کنید ،تأثیر بسیار خوبی خواهید گذاشت.

عقرب

امروز خوش شانسی با شماست و همه کارها به خوبی پیش میرود.
اگر در گذشته در رقابتی شکست خوردهاید ،اکنون با تغییر طرز
فکرتان حتم ًا در همان رقابت موفق میشوید.

قوس

امروز يك درگيري كوچك بين زندگي شــخصي و حرفهاي شما
پيش ميآيد .خبر خوب اين اســت كه راه حلــي در دو قدمي
شماست ،ولي در صورتي كه همه مايل باشند كه بنشينند و سعي
كنند اختالفات را از بين ببرند .گرچه به نظر غيرممكن ميرســد
ولي شما ميتوانيد آنرا عملي سازيد.

جدی

تصوری که برای آینده دارید ،لحظه به لحظه تغییر میکند .البته تغییر
اهداف بسیار عالی است .اگر یک لحظه چیزی به شما الهام شود بهتر
است که ساعتها بنشینید یک جا و به موضوعی فکر کنید.

امروز وقتي براي استراحت نداريد .يكي از اعضاي خانوادهتان در
رابطه با يك طرح يا ايدههاي پول ساز فوقالعاده خوشحال است.
آنها از شــما ميخواهند كه در اين پروژه شركت كنيد اما مطمئن
نيستيد.

به عنوان يك شــير ،شما قلب بزرگي داريد و نميتوانيد عواقب اين
خوش قلبي را از ديگران مخفي نگه داريد .امروز احســاس شديدي
به شــخصي داريد و از حد و اندازه خارج ميشويد تا عشق خود را
به او نشان دهيد .حتي ممكن است در زمان الزم ،او را مورد حمايت
معنوي خود قرار دهيد .اگر منتظر شنيدن اخباري راجع به پروژههاي
خانگي خود هستيد ،كارها يك قدم به جلو خواهند رفت.

دلو

اسد

سنبله

امروز بســیار منطقی فکر میکنید.دوســت دارید از لحظاتتان
اســتفاده کنید .کارهای خود را برنامه ریزی کنیــد .میتوانید به
نقشههای آینده فکر کنید .ایدهای مفید و سازندهای دارید.

امروز ستارگان نشان میدهند که شاید بعضی از شماها قراردادهای پر
سودی را امضاء کنید و یا ارتقا ء رتبه پیدا کنید و یا کار جدیدی مییابید.
همچنان به شما پیشنهاد یک سفر کاری را بدهند و این میتواند هم از
نظر مالی و هم از نظر شغلی مفید باشد.

حوت

تغییرات صرف ًا به خاطر آن غالب ًا بهترین انتخاب نیست .هر چند
چند سال اخیر به شما نشــان داده است که علم کردن گذشته
مانند یک توپ و زنجیر عمل میکند شــما ممکن است در آینده
نزدیک اشتباه کنید.
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نوبت مهره های سفید است ،شما باید با
دو حرکت مهره سیاه را مات کنید.
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تصویــری از جکی چــان در فیلمی که در کنــار آرنولد
شوارتزنگر و جیســون فلمینگ بازی کرده است و داستان
آن در دوران پتر کبیر در روسیه میگذرد ،دیده شد.
در فیلمی فانتزی که درباره نقشــهبرداری از روسیه برای
پتر کبیر است ،جکی چان بازی کرده است.
این فیلم که با عنوان «اســرار ماسک آهنی :سفر به چین»
به تهیهکنندگی و بازی جکی چان ســاخته شده با سرمایه
 ۴۸میلیون دالری جلوی دوربین رفته است.
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شاه را در خانه  F 2حرکت دهید.
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آلکســی پرتوخین نویسنده روســی فیلمنامه این فیلم را
نوشته و آرنولد شــوارتزنگر و جیســون فلمینگ بازیگر
بریتانیایی در این فیلم در کنار جکی چان ســفری به قرن
هجدهم روســیه کردهاند .در این فیلــم فلمینگ در نقش
کاشفی انگلیسی بازی کرده که پتر کبیر امپراتور روسیه به
وی دستور میدهد تا نقشه شرق دور روسیه را تهیه کند.
در سفر به چین ،این کاشف با استادان هنرهای رزمی چین
آشــنا و با شــاهزادگان چینی زیبا و هیوالهای افسانهای
وحشتناک روبه رو میشود.
ساخت این فیلم از  ۱۰سال پیش مطرح بوده و اکنون به نظر
میرسد در حال طی کردن مراحل نهایی خود است.

