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April 16 ,2016

فصلنامۀ«ادبیاتمعاصر»رونماییشد

محفــل رونمایــی از «فصلنامــۀ ادبیــات معاصر» ،به
صاحبامتیازی بنیاد اندیشــه ،روز پنجشــنبه  26حمل
 1395در تاالر اجتماعات دانشــگاه ابن ســینا در کابل
با حضور ده ها تن از نویســندگان ،شاعران و فرهنگیان
کشور برگزار شد.
اولین سخنران حسین حیدربیگی مدیر مسئول فصلنامۀ
«ادبیــات معاصر» بود .او دربارۀ اوضــاع فرهنگی امروز
افغانستان و ضرورت نشر فصلنامۀ ادبیات معاصر صحبت
کرد .وی با اشاره به پیشــینۀ فعالیتهای بنیاد اندیشه
اظهار داشــت :این فصلنامه تــاش دارد تا جوابگوی
ضرورتهای فرهنگــی ،ادبی و هنری جامعــۀ امروز ما
باشــد و طرح این فصلنامه نیز از سوی فرهنگیان داخل

و خارج از کشــور با اســتقبال خوبی روبهرو شده است.
وی همچنین گفت :جامعۀ افغانستان در دوره پساطالبان
بیشــتر مصروف منافع مادی بــه بهانههای فعالیتهای
فرهنگی شــد و این امر ضعف و بیهویتی فرهنگی را به
وجود آورد .وی هرچنــد در ادامۀ افزود که کار فرهنگی
بدون پشتوانۀ مالی امکان پذیر نیست .محدودنگری در
بخش فرهنگی بر اساس قومیت ،مذهب و روابط دوستانه
از ضعف فرهنگی دیگری بود که حیدربیگی به آن اشاره
داشــت .وی همچنین گفت که فصلنامۀ ادبیات معاصر با
درنظر داشت این ضعفها آغاز به کار کرده است و از آثار
فرهنگیان داخل و خارج از کشور استقبال می کند.
در ادامۀ برنامه ،داکتر محمدامین احمدی رئیس دانشگاه

دفاع رابرت دنیرو از یک
مستند جنجالی

رابرت دنیرو بازیگر پرآوازه سینمای آمریکا با
حضور در یک برنامه تلویزیونی از فلم مستند
« »Vaxxedدفاع کرد.
بازیگر «راننده تکســی» این فلم مســتند را
پس راه افتادن جنجال بر ســر تاثیرات منفی
واکسیناســیون از برنامه جشــنواره ترایبکا
خارج کرده بود .بازیگر برنده جایزه اسکار که
برای صحبت درباره این جشنواره در تلویزیون
حاضر شــده بود ،بیشــتر زمان برنامه را به
صحبت درباره رابطه بالقوه میان واکسیناسیون
و بیماری اوتیسم پرداخت و درباره اهمیت این
فلم بحثبرانگیز سخن گفت.
او در این باره گفت « :به نظر من مردم باید این
فلم را ببیننــد .این فلم حرفهای تازهای برای
گفتــن دارد که برای من به عنوان پدر فرزندی

مبتال به اوتیســم ،اهمیت دارند .من خواهان
دانستن حقیقتم ،من فردی ضد واکسیناسیون
نیستم ،من خواهان واکسیناسیون ایمن هستم».
اظهارات تازه دنیرو پس از تصمیم او برای خارج
کردن فلم یاد شــده از برنامه جشنواره ،زمینه
خشم دوباره جامعه پزشکی را فراهم میکند.
پس از خارج شــدن فلم « »Vaxxedاز برنامه
جشنواره ترایبکا ،آلیسون سینگر رئیس بنیاد
علمی اوتیسم گفت « :این اتفاق نشان دهنده
وزن و اعتبار جامعه علمی در اتحاد با هم است.
این موضوع برای من یک پیام دارد ،علم برنده
شــد ».دنیرو اما در اظهارات تازه خود گفت :
«خواسته من نمایش این فلم است .مردم پس
از دیدن آن خودشان قضاوت میکنند ،اما باید
آن را ببینید».

بندیکــت کامبربچ بازیگر موفق بریتانیایی در
نقش «گرینچ» صداپیشگی میکند.
به نقل از اســکرین دبلی ،هنرپیشه پرطرفدار
نقش شرلوک هولمز ،قرار است در نقش اصلی
محصول بعدی کمپانی یونیورسال ،صحبت کند.
فلم انیمیشــن «گرینج» را پیــت کاندلند و
یارو چنی کارگردانی میکنند و اقتباسی برای
کودکان خواهد بود که از کتاب نویسنده مشهور
کودکان یعنی داکتر زئوس ساخته میشود.
فلمنامه این فلم را مایکل لســیور با اقتباس
از کتاب مشــهور «چطور گرینچ کریسمس را
دزدید» مینویسد.
کمپانی ایلومینیشن برای تولید این اثر کمپانی
یونیورسال پیکچرز را همراهی خواهد کرد.
این فلم برای اکــران در تاریخ  ۱۰نوامبر ۲۰۱۷
برنامهریزی شــده و اولین فلم تولیدی پس از
نسخهای اســت که جیم کری در آن در سال

 بازی با اعداد

جواب سودوکو شماره
2596

2396
2343

ظلم ـ ظالــم ـ ظلمت ـ
سالم ـ ســالم ـ سلیم ـ
مس ـ سیم ـ سیما ـ اسم
ـ می ـ مایل ـ میل ـ تمایل
ـ مات ـ ماست ـ تماس ـ
سالمت ـ سم ـ لمس ـ مال
ـ مال ـ مسایل ـ تیم ـ امل
ـ سمت.
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جواب بازی
 جواب

اعداد

جواب هدف

کوین کاســتنر با فلم پرحادثــه و دلهره آور
«جنایتکار» به سینما بازگشته است.
به نقل از یورونیوز ،حافظه یک مامور مرده سیا
در ذهن یک جنایتکار با ســابقه و خطرناک با
بازی کوین کاســتنر قرار داده می شــود .این
مامور سیا ،تنها کسی است که مخفی گاه یک
هکر هالندی را می داند.
رییس سیا تخلیه و انتقال حافظه این مامور را
به یک جراح مغز محول می کند .درگیر شدن
این جنایتکار در نهایت جلوی بروز یک فاجعه
بزرگ را می گیرد.
صحنه های فلم «جنایتکار» در لندن فلمبرداری
شده اســت .بازیگر  ۶۱ســاله آمریکایی در
افتتاحیه بین المللی فلم در این شهر می گوید:
«فکر می کنم محل مناسبی است .برای اینکه

2308

 بازی با کلمات

آسمان ـ احادیث ـ باورمند ـ پانسمان ـ تاکتیک ـ ثبات ـ جراید ـ چنانچه
ـ حذف ـ خرده ـ دغدغه ـ رســام 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.
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 ۲۰۰۰بازی کرد.
بندیکــت کامبربچ بازیگــر و تهیهکننده ۴۰
ساله انگلیســی که آموزش خود را در آکادمی
موســیقی و هنرهای نمایشی لندن طی کرده،
فعالیت نمایشــی خــود را در تئاتر رجنتس
پارک لندن ،با اجرای آثاری از شکسپیر مانند
«درد بیهوده عشق» (« ،)۲۰۰۱رؤیای شب نیمه
تابســتان» ( )۲۰۰۱و «رومئو و ژولیت» ()۲۰۰۲
آغاز کرده است.
نخستین حضور او در سینما در سال  ۲۰۰۳در
فلم «کشتن پادشاه» بود و در سالهای بعد در
فلمهای «تاوان» ( )۲۰۰۷و «بندزن خیاط سرباز
جاسوس» ( )۲۰۱۳ظاهر شده است .او در «رکن
پنجم» در سال  ۲۰۱۳به عنوان جولیان آسانژ و
در فلم «بازی تقلید» در سال بعد در نقش آلن
تورینگ بازی کرد و برای آن نامزد جایزه اسکار
بهترین بازیگر نقش اول مرد شد.

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
 20 کلمه :عالی
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بازگشت کوین کاستنر با فلم
دلهرهآور «جنایتکار»

بندیکت کامبربچ «گرینج» میشود

2075
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ابن سینا و یکی از مؤسســان بنیاد اندیشه به سخنرانی
پرداخت .وی فرهنگ و هنر را به منزلۀ خانه وجود انسان
عنوان کرد و اظهار داشــت :حس زیباییشناسی انسان
منشأ هنر است و ارضای آن یکی از نیازهای اساسی انسان
میباشد .به باور وی ،فرهنگ و ادبیات نشانگر عواطف و
احساسات انسان اســت و احساسات تعالی یافته خود را
به صورت فرهنگ و هنر بــروز میدهند .داکتر احمدی
همچنین گفت :انسان در طول تاریخ با درد و رنج آمیخته
بوده اســت و فرهنگ و هنر در واقع انعکاس دهنده این
درد و رنج آدمی میباشــد .بر اساس دیدگاه وی ،تفاوت
اساسی دنیای جدید و گذشــته در این است که انسان
امروزی دستآوردهای خود را مورد تأمل و بررسی قرار
میدهد و از جمله این دســتاوردها که موضوع شناخت
قرار میگیرد ،دستآوردهای فرهنگی و هنری میباشد.
او آغاز به کار این فصلنامه را گامی ارزنده در زمینۀ تحول
فرهنگــی جامعه عنوان کرد .در این بخش از برنامه آقای
محمود جعفری سردبیر فصلنامه ادبیات معاصر ،و مرتضی
برالس شعر خواندند.
در ادامۀ برنامه سیده مژگان مصطفوی معین امور نشراتی
وزارت اطالعات و فرهنگ به ایراد سخنرانی پرداخت .وی
رونمایی از فصلنامۀ ادبیات معاصر را به دست اندرکاران
و عالقهمندان این مجله ادبــی تبریک گفت .مصطفوی
همچنین ادامه داد که در طول  14ســال گذشته بیش از
 1000رسانۀ چاپی و تصویری در وزارت اطالعات و فرهنگ
به ثبت رســیده است که نشــان از افزایش فعالیتهای
فرهنگی و ادبی در کشور است .او از افزایش فعالیتهای
جوانان در امور فرهنگی ابراز خرسندی نمود و یادآور شد
که نسل گذشته بیشــتر درگیر جنگ بوده است .وی از
رسانههای داخلی تقاضا کرد تا تولیدات بیشتری داشته
باشند تا با آنچه که او تهاجم فرهنگی میخواند ،مقابله
شود.

شــهرزاد اکبر متنــی را دربارۀ پدر مرحومش اســتاد
اســماعیل اکبر به خوانش گرفت که در فصلنامه به چاپ
رسیده است .آقای تهماسبی خراسانی و حکیم علیپور
شعر خواندند.
در قسمتهای پایانی برنامه ،حسین فخری داستاننویس
پیشکسوت کشور به ایراد سخن پرداخت و تولد فصلنامۀ
ادبیات معاصر را تبریک گفت .وی همچنین پیشنهاداتی
را جهــت پیشبرد موفقانهتر مجلــه ارائه نمود .از جمله
پیشــنهادات این بود که مجله به آنچــه که او صراط
المســتقیم عنوان کرد ،به پیش برود تا در بخش فرهنگ
و هنر به جایگاه واقعی خود دست یابد .وی پیشنهاد داد
که مجله باید از اندیشــههای محدو د کننده بپرهیزد ،در
گزینش آثار چاپی برای مجله دقت نماید و فرصت بیشتری
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حمل

با افراد خارجي رابطــه خارجي برقرار مي كنيد .هرگونه نگرانين در
مورد مسائل مالي امروز برطرف مي شود و نفس راحتي مي كشيد.

ثور

امروز ترکیب کار و تفریح فکر خوبی نیست زیرا همکاران تان رفتار
خوبی با افراد نزدیک شما ندارند .تفریح در خانه فکر خوبی است و
احتماالً نقش میزبان را دارید و دیگران شما را تحسین می کنند.

جوزا

از اين كه ديگران از وضعيت شــما در يك رابطه احساسي يا هدف
خالق باخبر شوند ،نگران نباشــيد .در حقيقت ،هر چه قدر بيشتر
بدانند ،مفيدتر خواهند بود و بيشتر از شما حمايت مي كنند .تاثير
ســتارگان نشان مي دهد كه شما بيشــتر از هميشه توانايي داريد
شرايط را كنترل كنيد .تنها مطمئن شويد كه خواسته هايتان بيش از
حد نباشند و از تمام حقايق باخبر باشيد.

سرطان

رســیدگی به همه مسوولیت ها کمی مشکل است ،اما ستارگان دید
شما را وســیع تر می کنند .مهمترین کاری که باید بکنید این است
که به جزئیات رســیدگی کنید ،اما خیلی خسته کننده بود به خاطر
داشته باشید که می خواهید در آینده به اهدافتان برسید.

اسد

امروز تاثير ســتارگان ،منجر به ناراحتي و رنجش شــما ،در رابطه با
مسائل مالي خواهد شــد .احتماالً چيزي را دريافت خواهيد كرد كه
شخص ديگري آن را ميخواسته است و يا نسبت به شانس خوب يكي
از دوستانتان در درون ،احساس حسادت مي كنيد .به آرامي با افرادي
كه در زندگي به آنها تكيه داريد همراه شويد.

سنبله

بعضی ها بسیار مصمم و با اراده هستند .سعی کنید تا زمانی که کمی
آرامش پیدا نکرده اند دوروبر آنها نروید در این صورت میتوانید از
جر و بحث جلوگیری کنید.

امروز یکی از همسایگان ،فامیل نزدیک و شریک کاریتان بسیار
عجله دارند و اگر احساس کنند که شما کاری را نگه داشته اید در
رابطه با شما صبور نخواهند بود .البته این که آنها راجع به شما با
انصاف برخورد کنند مسئله ای دیگر است ،چرا که این طور به نظر
می رسد که شما سعی می کنید با آنها با آرامش برخورد کنید.

عقرب

امروز در انتظار اتفاقات غیر منتظره باشــید ،اگر انعطاف پذیرتر
باشــید بهتر می توانید کارهایتان را انجام دهید .سعی کنید با
انجام کارهای غیر معمولی و کامــ ً
ا متفاوت ناراحتی های پنهان
خود را از بین ببرید.

قوس

شــما امروز در آرزوي صلح و آرامش هستيد و سعي كنيد كاري
انجام دهيد كه خاصيت آرام بخشــي و مهرباني روي شما داشته
باشد .ممكن است در زندگي خانوادگي چيز غير قابل منتظره اي
پيش بيايد ولي شما موقعيت را به بهترين نحو در دست مي گيريد
و آن را از تبديل شدن به يك فاجعه نجات مي دهيد.

جدی

شايد زماني را الزم داشته باشيد تا در مورد مسائل اخير به دقت
فكر كنيد اما وقتي براي اين كار نداريد .تنها راهش ايناست كه
به حمام برويد و يك ساعت و يا بيش تر را در آنجه بمانيد و فكر
كنيد ،اگر افراد خانه به شما اجازه دهند.

دلو

ستارگان نشان می دهند که امروز روز جنجال انگیزی را پیشرو
دارید و همه چیز امروز این نیرو را دارند که شــما را آزار دهند.
ممکن است اگر یکی از اعضای خانواده تان مطلبی را دیر متوجه
شود یا با عقاید شما هم نظر نباشد با او جنجال کنید.

حوت

اگر ممکن است درگیر بحث نشو به نظر می رسد که همکاران شما
اختالف دارند و هر کدام می خواهند شــما طرف آنها را بگیرید.
خوب می دانید که این می تواند باعث طول کشیدن اختالف شود
و شــما این همه دگرگونی هیجانی اضافی نیاز ندارید .این طور
نیست ؟
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برای جوانان فراهم شود تا آنان بتوانند استعدادهای خود
را از این طریق بروز دهند .وی همچنین از همگان تقاضا
نمود تا از این مجله در جهت بهبود کیفیت روزافزون آن
حمایت کنند.
ســپس آقایان رشــید محمدی دبیر اجرایی فصلنامه،
حســین فخری و داکتر محمدیونس طغیان ساکایی ،از
اعضای هیئت تحریریه به روی صحنه آمده و طی مراسمی
از فصلنامۀ ادبیات معاصر ،رسما رونمایی کردند.
برنامه رونمایی با اجرای موســیقی توسط داود هدایت به
پایان رسید.
قابل یادآوری است که در این برنامه بسیاری از فرهنگیان،
شاعران ،داستان نویســان ،هنرمندان و مستندسازان
حضور داشتند.

D
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در همه جای لندن بودیم .من اینجا را به خوبی
شما نمی شناسم ولی جذب این شهر تاریخی
شدم».
آریل ورومن کارگردان فلم که با ساخت «مرد
یخی» به شــهرت رسید ،می گوید« :من و شما
و همه خاطراتی از گذشــته را با خود حمل می
کنیم .آیا می توانیم آنها را پاک کرده و خاطرات
تازه ای به جایش بگذاریم؟ شــاید انسان های
بهتری بشویم».
گل گدوت که در نقش همسر مامور سیا ظاهر
می شود با بازی در فلم «سریع و خشمگین» به
شهرت رسید .فلم «جنایتکار» که از بازیگران
بین المللــی دیگر نیز بهره مــی برد ،پس از
افتتاحیه در سینماهای لندن و از  ۱۵اپریل در
سینماهای بین المللی در اکران است.

فلمهای تازه جارموش ،شان
پن و آلمودوار در بخش
مسابقه جشنواره کن

فلمهای تازه جیم جارموش ،کن لوچ و پدرو آلمودوار در میان
 ۲۰فلمی است که در جشنواره کن امسال برای دریافت نخل
طال رقابت میکنند .جشنواره کن ســال  ۲۰۱۶از  ۱۱ماه می
به مدت دوازده روز در شهر ســاحلی کن در جنوب فرانسه
برگزار میشــود .فلم من ،دانیل بلیک اثر کن لوچ ،کارگردان
بریتانیایی ،آخرین چهره ،اثر شــان پن ،سینماگر آمریکایی
و جولیتا ســاخته پدرو آلمودوار اسپانیایی در بخش مسابقه
حضور خواهند داشت .برادران بلجیمی ژان پیر و لوک داردن،
که پیش از این هم نخل طالی کن را بردهاند ،امســال با فلم
دختر ناشــناس و جیم جارموش کارگردان آمریکایی با فلم
پترسوندر بخش مسابقه شرکت دارند .از ایران فلم وارونگی
ساخته بهنام بهزادی در بخش رقابتی «نوعی نگاه» جشنواره
کن به نمایش در میآید .این فلم محصول سال  ۱۳۹۴است و
علی مصفا و سحر دولتشاهی در آن بازی میکنند .در بخش
خارج از مســابقه جشنواره کن فلم ( The BFGغول بزرگ
مهربان) ســاخته استیون اســپیلبرگ ،فلمساز آمریکایی و
هیوالی پول اثر جودی فاستر ،بازیگر و کارگردان آمریکایی به
نمایش در میآید .جشنواره کن امسال با فلم کافه سوسایتی،
اثر وودی آلن ،کارگردان آمریکایی افتتاح میشود.
ریاســت هیئت داوران جشنواره امسال به عهده جورج میلر
کارگردان استرالیایی و ســازنده مجموعه فلمهای مدمکس
است( .بی بی سی)

تولید قسمت دوم اکشن
«کتاب جنگل» همزمان با
اکران نسخه قبلی

در حالی که نسخه تازه اکشــن ماجراجویانه «کتاب جنگل»
هنوز به روی پرده ســینماهای نرفته ،خبر تولید قسمت دوم
آن به صورت رســمی اعالم شد .جان فاورو کارگردان نسخه
احیا شــده این فانتزی خانوادگی در یــک گفت گوی تازه با
اسکرین اینترنشــنال ،گفت دومین قسمت آن بزودی وارد
مرحله تولید می شــود .با آن که «کتاب جنگل» تازه تا چند
هفته دیگر اکران عمومی می شود ،منتقدان سینمایی نقدهای
مثبت زیادی برای آن نوشــته و به تحسین فلم و کارگردان
آن پرداخته اند .به گفته فاورو «:زمانی که نســخه تازه را می
ســاختم ،صحبت هایی با کمپانی والت دیزنی بود که قسمت
های بعــدی فلم را هم تولید کنیم .آن زمان این بحث چندان
جدی نبود .اما حاال ،این بحث هم برای من و هم برای کمپانی
دیزنی جدی اســت ».کمپانی والت دیزنی اعالم کرده بزودی
اطالعات تازه ای در باره قسمت دوم «کتاب جنگل» در اختیار
رسانه های گروهی خواهد گذاشت .به احتمال زیاد ،همکاران
قسمت اول با دومین قسمت آن هم همکاری خواهند کرد.
بازیگرانی مثل بیل موری ،ادریس البا ،اسکارلت جوهانسن و
بن کینگزلی ،به عنــوان بازیگر با این فلم همکاری کرده اند.
این اکشن فانتزی ،براساس داستان کتاب پرخواننده رودیارد
کیپلینگ ساخته شده است کمپانی والت دیزنی در سال 1967
نسخه ای انیمیشــنی از این کتاب پرطرفدار را تهیه کرد ،که
با استقبال خوب تماشاگران روبرو شد .این انیمیشن در حال
حاضر ،لقب یکی از کالسیک های تاریخ سینما را گرفته است.

