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سرود دختر از ساخته های انستیتیوت
ملی موسیقی افغانستان پخش شد

بــه نقــل از طلوع « ،ســرود دختر» که از ســوی
انستیتیوت ملی موسیقی ساخته شدهاست ،همهگانی
شد .شعر این سرود از سمیع حامد است و این آهنگ
از سوی فرید شــیفته ،یکیاز آموزگاران انستیتوت
ملی موسیقی افغانستان ساخته شدهاست.گروهی از
جوانان دختر و پسر «سرود دختر» را بهگونه مشترک
اجرا کردهاند و هدف از آن مبارزه با مشــکالتی گفته
میشود که دختران در افغانستان با آنها دستوپنجه
نرم میکنند.
وزارت معارف و ســازمان نجات کودکان این ســرود
را به مناســبت «روز جهانی دختر» همهگانی کردند.
اسداهلل حنیفی بلخی ،وزیرمعارف ،گفت« :سرودهای
انســتیتیوت ملی موســیقی و دهها هنرمند دیگر ما
پیامآور آن اســت که دیگر ظلم نباشــد».ناصراحمد
سرمست ،رییس انستیتیوت ملی موسیقی افغانستان،

اظهار داشــت« :مــا از طریق آموزش موســیقی و
زمینهســازی فرصتهای مشــترک کاری و عملی،
تابوهایی را که در جامعه وجود دارند میشکنانیم».انا
مفیا الگتس ،رییس ســازمان حمایت از کودکان در
افغانســتان در این برنامه ،از ادامۀ کمکهای این نهاد
در زمینۀ بهبود وضع کودکان ،به ویژه کودکان دختر
در افغانستان ســخن گفت.او گفت« :ما متعهد استیم
که زندهگی کــودکان ،به ویژه زندهگــی دختران را
درافغانستان بهتر سازیم .ما نه تنها در افغانستان بل
در سراســر جهان به کمکهای مان برای فراهمسازی
زندهگی بهتر به کودکان ادامه میدهیم».انستیتیوت
ملی موسیقی افغانســتان پیشاز این سرود کودکان،
ســرود معارف ،ســرود زن و ســرود صلــح را نیز
ساختهاست .اکنون در کنار دهها پسر  ۷۰دختر در این
نهاد سرگرم آموزش موسیقی استند( .اسپوتنیک)

نامزد ناکام «بوکر» جایزه
«گاورنر جنرال» را برد

«مادلین تین» نویســنده کانادایی که از کسب جایزه
مهم «من بوکــر»  ۲۰۱۶بازماند ،به عنوان برنده جایزه
ادبیات داستانی «گاورنر جنرال» معرفی شد.
«سی.بی.ســی» نوشــت« :مادلین تیــن» رمان و
داســتاننویس کانادایــی چینیتبار یکی از شــش
نویسندهای بود که به فهرست نهایی این دوره جایزه
«مــن بوکر» راه یافت اما با اعالم نــام «پل بیتی» به
عنوان برنده ،از کسب این جایزه باز ماند .با این حال،
با اختالف چند ســاعت« ،تین» توانست جایزه بخش
ادبیات داســتانی هشتادمین دوره «گاورنر جنرال» را
از آن خود کند .نام او که بــا رمان «نگو ما هیچ چیز
نداریم» برنده این جایزه شده ،در فهرست نامزدهای
نهایی جایزه «گیلر» ـ از مهمترین جوایز ادبی کانادا ـ
هم دیده میشود« .گری باروین» نویسنده رمان «زبان

عبری برای دزدان دریایــی»« ،انوش ایرانی» با کتاب
«بســته»« ،کاترین ورمیت» برای نوشتن «جدایی» و
«کری لی پاول» برای مجموعه داستان کوتاه «قلمموی
نقاشی ویلم دو کونینگ» رقبای این نویسنده کانادایی
برای کسب «گاورنر جنرال» بودند.
داســتان کتاب «تیــن» حول محور زندگی ســه
موسیقیدان بااستعداد است که تحت تاثیر تغییرات
سیاسی قرن بیستم چین قرار میگیرند.
امســال  ۱۴۵۰کتاب در بخشهای مختلف این رقابت
ادبی شرکت کردند.
این جایزه  ۴۵۰هزار دالری ساالنه در هفت بخش  ،آثار
ادبی به دو زبان انگلیسی و فرانسوی را مورد بررسی
قرار میدهد و به هــر یک از برندگان مبلغی  ۲۵هزار
دالری و به نامزدهای نهایی  ۱۰۰۰دالر اعطا میکند.
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برای اولینبار در تاریخ برگزاری جایزه «من بوکر» ،یک
نویسنده آمریکایی موفق به دریافت آن شد.
«گاردین» نوشــت« :پل بیتی» نویســنده سیاهپوست
آمریکایی موفق شــد جایزه مهم ادبی «من بوکر» ۲۰۱۶
را با رمان « »Selloutاز آن خود کند.
« »Selloutنام رمان «بیتی» و طنز تلخی است که به
سیاســتهای نژادی در آمریکا و به ویژه هویتنژادی
در لسآنجلس پرداخته است .شخصیت اصلی داستان
فروشــنده مواد مخدر اســت و رقیب اصلیاش ،او را
« »Selloutصدا میزند »Sellout« .در زبان عامیانه
آمریکایی به معنای خیانت است .این واژه همچنین تمام
شــدن یکجای بلیتهای کنسرت،تئاتر یا رویدادهای
اینچنینی هم معنی میدهد.
«پل بیتی» به عنوان نویســندهای متولد لسآنجلس،

«مل گیبســون» کارگردان و بازیگر برنده اسکار جایزه
دســتاورد کارگردانی جوایز فلم هالیــوود را دریافت
میکند.
«مل گیبســون»  60ســاله به جمع کارگردانانی چون
«مارتیــن اسکورســیزی»« ،الیور اســتون»« ،دیوید
اوراسل»« ،تام هوپر»« ،ران هاوارد» و «جان شلزینگر»
پیوست که پیش از این موفق به کسب جایزه دستاورد
کارگردانی جوایز فلم هالیوود شدهاند.
«ستیغارهای» جدیدترین ساخته «مل گیبسون» است
که وی عالوه بــر کارگردانی یکی از نقشهای آن را نیز
برعهده دارد و قرار اســت از  4نوامبر در ســینماهای
آمریکا اکران شود.
«اندرو گارفیلد»« ،وینس وان» و «ترســا پالمر» دیگر
بازیگران این فلم هســتند و داســتان فلم درباره یک
پزشــک ارتش آمریکا به نام «دزموند تی.داس» است

جواب سودوکو شماره
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ناز ـ نزد ـ زن ـ نیز ـ نیزه
ـ زی ـ زاید ـ زنده ـ زیاد ـ
زاهد ـ زهد ـ زین ـ نیاز ـ
زیان ـ نازی ـ زینت ـ تیز ـ
تازه ـ زیادت.
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«واکینگ دد» ؛ رکورددار
بیشترین واکنش مخاطبان

که در جریان جنگ جهانی دوم از حمل سالح و کشتن
دشمن خودداری کرد.
«گیبســون» اولین بار در ســال 1979با بازی در فلم
«مکــس دیوانه» وارد دنیای بازیگری شــد و پس از
آن در چندین فلم دیگر از جملــه مجموعه فلمهای
«اسلحه مرگبار» درخشید ،وی در سال  1989کمپانی
فلمســازی «آیکون پروداکشنز» را تاسیس کرد و در
ســال  1993با فلم «مردی بدون صورت» وارد عرصه
کارگردانی شد.
وی در سال  1995فلم «شجاع دل» را ساخت که این فلم
موفق به کسب جایزه اســکار بهترین فلم و کارگردانی
شد و «گیبســون» نیز برای این فلم جایزه گلدن گلوب
را دریافت کــرد ،.وی دو بار دیگر نیــز برای فلمهای
«خون بها» و «انچه زنان میخواهند» نامزد کسب جایزه
بازیگری گلدن گلوب شده است.

 بازی با کلمات

آقا ـ امور ـ بالغ ـ پالتین ـ تصاعد ـ ثاقب ـ جمهور ـ چاپلوس ـ حاجب ـ خاتم
ـ داروگر ـ ذمیمه ـ راکب ـ زبانزد ـ ژیان ـ ساحره ـ شفقت ـ صلصال ـ ضلیل ـ
طامور ـ ظنین ـ عارض ـ غربال ـ فنجان ـ قطاع ـ کاردینال ـ گرایش ـ الجورد
ـ ملت ـ نسیم ـ وهم ـ همبر ـ یزدان.
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حمل
ثور

همســر و اطرافیان شما صبرتان را به ســر میآورند و برای این که
وقتتان را به آنها اختصــاص نمیدهید ،مجازاتتان میکنند .الزم
است که در مورد فرصتها و کارهایی که دارید به دیگران بفهمانید
که اجازه نمیدهید دخالتی داشته باشند.

جوزا

اكنون زماني است كه بايد سعي كنيد ديدگاهي منطقي تر و فلسفي
تر نســبت به زندگي و مشكالت آن پيدا كنيد .بهتر است تجربيات
جديدتان را با ديگران تقسيم كنيد و وظايفتان را نيز با هم تقسيم
كنيد ،خودتان را به عنوان يك فرد شكست خورده ندانيد؛ زيرا اين
موضوع حقيقت ندارد.

سرطان

در مجموع باید به شما تبریک گفته شود .اکنون باید به مسایل خانه
توجه بیشتری کنید .در این زمان کارهای زیادی برای انجام دارید.
این طور نیست؟

اسد

روزتان را تا آنجا كه ممكن اســت با هيجــان پر كنيد .در غير اين
صورت اگر بخواهيد مثل هميشــه وقت تلف كنيد ،به زودي خسته
شده و ميخواهيد كارها را سرهم بندي كنيد تا ببينيد كه در مرحله
بعدي چه اتفاقي رخ ميدهد .در اين زمان ،انجام برخي كارها دشوار
شده و زماني كه كاري را شروع ميكنيد ،نميدانيد در چه زماني به
اتمام خواهد رسيد..

سنبله

امروز رابطه شــما با یک نفر بد میشــود؛ زیرا یکی از طرفین کمی
مستبد است و دوســت دارد حرف خودش را بزند .به نظر میرسد
هیچ کدام گذشــت نمیکنید و ترجیــح میدهید موضوع به بحث
کشیده شود.

ســریال محبوب «واکینگ دد» دوباره به تلویزیون برگشته و
زامبیها همچنان رکوردشکن اند.
اپیزود اول فصل جدید این سریال بیش از  ۱۷میلیون بیننده
داشــته و خشــونت باالی آن ،حتی برای تماشاگران دائمی
ســریال که به فضای سیاه و خشن سریال عادت دارند ،باعث
آزار اکثر بینندگان شده است.
افتتاحیــه فصل هفتم این ســریال بــا  ۴٫۶میلیون توئیت
رکورددار بیشترین واکنش در شبکههای اجتماعی است .این
رکورد پیش از این نیز در اختیار همین ســریال بود که سال
گذشــته هر اپیزودش به طور میانگین نزدیک به نیم میلیون
توئیت را از سوی کاربران به همراه دارد .طبق آمار «واکینگ
دد» پربینندهترین ســریال پخش شــده از شبکههای کبلی
در سراسر دنیا اســت .روند صعودی «واکنیگ دد» در حفظ
و افزایش بینندگان از جمله موارد نادر در دنیای ســریالهای
تلویزیونی به شمار میآید.

خبرهای جدید از
«سکوت»

هر فلمی از مارتین اسکورسیزی برای عالقهمندان سینما یک
اتفاق مهم به حســاب میآید .امسال شاهد نمایش «سکوت»
خواهیم بود ،فلمی که اسکورســیزی چند دهه در تالش برای
ساخت آن بود.
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میزان

با يكي از همكاران مشكل داريد اما سعي كنيد جر و بحث نكنيد .هر
كسي مي تواند براي خودش تصميم بگيرد.

فلم «دوزخ» بــا بازی «تام هنکــس» در ده روز اول نمایش
بینالمللی خود فروش خود را از مرز  100میلیون دالر عبور داد.
به نقل از ورایتی ،فلم «دوزخ» بــه کارگردانی «ران هاوارد»
و با حضور «تام هنکس» در نقش اصلی توانســت در  10روز
آغازین نمایش در  64بازار بینالمللی به فروشــی بالغ بر 100
میلیون دالر دســت یافت ،در حالی که از روز جمعه  28اکتبر
در سینماهای آمریکا اکران خود را آغاز میکند.
این فلــم همزمان با اکران در آمریــکا در چند بازار خارجی
جدید شــامل کوریای جنوبی ،جاپان و چین به روی پرده می
رود و از تاریخ  9نوامبر نیز میهمان سینماهای فرانسه است.
«دوزخ» به عنوان قسمت سوم و دنباله دو فلم «رمز داوینچی»
( )2006و «فرشتگان و شیاطین» ( )2009محسوب میشود که
ســومین همکاری «ران هاوارد» و «تام هنکس» را vقم زده
اســت و نگارش فلمنامه آن بر عهده «دیوید کوئپ» و تهیه
کنندگی آن بر عهده «هاوارد» و «برایان گریزر» بوده است.
دو قســمت قبلی از این مجموعه که هر دو به اقتباس از رمان
نوشته «دن براون» ساخته شدهاند ،در مجموع به فروش 1.2
میلیارد دالر در گیشه جهانی دست یافتند که بخش عمدهای
از فروش این دو فلم از محل گیشــه خارجی به دست آمد و
ســهم فروش«رمز داوینچی» و «فرشــتگان و شیاطین» به
ترتیب  540و  352میلیون دالر بود.

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

 جواب بازی با اعداد
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اولین آمریکایی اســت که پس از تغییر قوانین جایزه
«بوکر» توانســته آن را به دست بیاورد .جایزه  ۵۰هزار
پوندی «من بوکر» اولینبار در ســال  ۱۹۶۹برگزار شد و
بهترین اثر ادبیات داستانی که به زبان انگلیسی نوشته
شــده را برمیگزیند .این جایزه بیش از  ۴۰سال تنها به
نویسندگان کشورهای مشــترکالمنافع ،انگلیسیها
و ایرلندیها تعلق میگرفت ،اما از ســال  ۲۰۱۳با وضع
قوانین متفاوت ،تمام آثار نوشتهشده به زبان انگلیسی
حق شرکت در آن را پیدا کردهاند.
رمان طنز برنده «بوکر» این نویسنده  ۵۴ساله که بامداد
امروز طی مراســمی در «گیلدهال» لندن جایزهاش را
دریافــت کرد ،به خاطر پرداختن به مســائل نژادی در
آمریکا از ســوی داوران این جایزه با «مارک تواین» و
«جاناتان سوییفت» مقایسه شده است.

یک جایزه دستاورد کارگردانی برای
«مل گیبسون»

 بازی با اعداد

حروف زیــر را ترکیب
نمــوده و کلماتــی را
بســازید کــه در آنها
الزام ًا حرف وسط جدول
وجود داشته باشد.
 9 کلمه :خوب
 18 کلمه :متوسط
 27 کلمه :عالی

جواب هدف

جایزه«منبوکر»۲۰۱۶بهیک
آمریکاییرسید

فلم «تام هنکس»
 100میلیون دالری شد

مطالبی را خواهید گفت که باعث ایجا آشفتگی خواهد شد .سعی
کنید درگیر اوضاعی نشوید که آزار رساننده باشد چرا که در این
موقعیتها ممکن است تحریک شــده و چیزی بگویید که نتایج
بدی را به بار بیاورد .برای مثال ،ممکن است مطالبی را بیان کنید
که باید ناگفته باقی میماند.

عقرب

امروز فرصت فوقالعادهای به دست میآورید .بنابراین کام ً
ال مراقب
باشید تا آن را از دست ندهید .شــاید هم تصمیم بگیرید که به
برنامه روزانهتان کمی ورزش اضافه کنید که اگر این کار را بکنید
پرانرژیتر میشوید.

قوس

اغلب شما دوســت داريد ديگران را نصيحتهاي اخالقي بدهيد
به خصوص وقتي كه حــس ميكنيد حقيقت را بهتر ميبينيد اگر
امروز داريد سعي ميكنيد كسي را به اسير فكري خود بياوريد با
ايدههاي خود بــه او بقبوالنيد وقت خود را تلف ميكنيد چون به
نظر ميرسد در موقعيت خود به شدت جا افتادهاند

جدی

ســتارگان تمايل دارند كه چشمان شما را به روشي نو در زندگي
ال مهــم برايتان پيش
كردن خيره كننــد ،بنابراين اتفاقي كام َ
ميآيد .از اينكه سخت كار كنيد راضي هستيد ،اما اكنون احتياج
به فعاليتي جدي داريد .حاال ميدانيد كه تنها مانع شما احساس
ناامني خودتان است.

دلو

سیارات امروز را مناسب میسازند تا دیگران با شما همفکر شوند
 .چه از نظر عشــقی و چه از نظر روابط دوســتانه یا روابط کاری.
و چون امــروز ایدههای جدید زیادی داریــد از حمایت دیگران
برخودار میشــوید .یکی از دوستانتان اطالعات مفیدی به شما
میدهد که میتواند برایتان به اندازه طال ارزش داشته باشد.

حوت

اگر شما متعهد به انجام کاری باشید ،زمان زیادی را به بیرون پنجره
نگاه می کنید مورد بیاعتنایی رئیس یا همکارانتان قرار خواهید
گرفت و همکاری و شراکت برای روابط سالم بسیار سخت است.
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 شطرنج 		
نوبت مهره های سفید است ،شما باید با
دو حرکت مهره سیاه را مات کنید.
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 جواب شطرنج 2448
پادشاه را در خانه  E 2حرکت دهید.

B

A

هر فلمی از مارتین اسکورسیزی در سینما برای عالقهمندان
سینما یک اتفاق مهم به حساب میآید .امسال شاید نمایش
«ســکوت» خواهیم بود ،فلمی که اسکورسیزی چند دهه در
تالش برای ســاخت آن بود و باالخره موفق شد تا اقتباس از
رمانی معروف با همین نام دربارهی چند کشــیش مسیحی در
جاپان قرن هفدهم را جلوی دوربین ببرد .فلمی که نقشهای
اصلی آن را اندرو گارفیلد ،آدام درایور و لیام نیسن بر عهده
دارند.
تاکنون تصاویر اندکی از فلم «ســکوت» منتشر شده و اولین
تریلر رســمی آن همزمان با نمایش فلم «ورود» ساخته دنی
ویلنوو در هفتههای آینده پخش خواهد شــد .اما سه تصویر
تازه از فلم منتشر شده است.
همچنین اسکورســیزی این روزها مشعول کار بر روی یکی
دیگر از پروژههای قدیمی خود اســت .پروژهای که قرار بود
اولین همکاری او با آل پاچینو را رقم بزند .فلمنامه را اســتیو
زیلیان بر اســاس کتابی درباره فرانک شیرن ،تبهکار معروف
ایرلندی تبار نوشــته و نام رابرت دنیرو و آل پاچینو بهعنوان
بازیگــران اصلی فلم هنوز مطرح اســت اگرچه هنوز توافق
رسمی با هیچ بازیگری تایید نشده و جو پشی و هاروی کایتل
هم حضور خود در این فلم رد کرده اند.
«مرد ایرلندی» برای نمایش در سال  ۲۰۱۸آماده خواهد شد.

حضور «تام کروز»
روی فرش سرخ لندن

اکران فلم سینمایی «جک ریچر» با نام اصلی «هرگز باز نگرد»
در سینمای هالیوود آغاز شد.
اکران «جک ریچــر» تازه ترین اثر تام کــروز 21 ،اکتبر در
سینماهای امریکای شمالی آغاز شد.
تام کروز که در جدیدترین فلم جک ریچر با عنوان «هرگز باز
نگرد» حضوری درخشان داشته در مراسم افتتاحیه این فلم
روی فرش سرخ در میدان لیستر لندن حضور یافت.
تام کــروز درباره نقش خود در این فلم مــی گوید« :تعلیق،
کالسیک و اکشن همه اینها همراه با نوعی شوخ طبعی منحصر
به فرد که در شخصیت اصلی فلم وجود دارد را در یک فضای
خاص ایجاد کرده ایم و یک مجموعه ســرگرم کننده شکل
گرفته است ».تام کروز  54ســاله در این فلم در نقش نقش
جک ریچر که مامور زبده ارتش ایاالت متحده آمریکا اســت
را بازی می کند .داستان این فلم از هجدهمین رمان پرفروش
جک ریچر اقتباس شده است.
بازیگر فلم لبه فردا در ادامه گفــت :برای انجام دادن چنین
نقشی حتی اگر از قبل آمادگی بدنی و جسمانی داشته باشیم
باز هم تمرین های سخت و فشــرده الزم است .هر سکانس
را بارهــا تکرار می کنیم .تمرین های چند روزه و متوالی تنها
راهی است که می توان در اجرای چنین نقش هایی موفق شد.
بعد از هر سکانس برای چند روز نمی توانم درست راه بروم.
«ادوارد زوئیک» کارگردانی «جک ریچر» را بر عهده داشته و
عالوه بر تام کروز ،کوبی اسمولدرز ،آلدیس هاج ،دانیکا یاروش
و جود لورماند در این فلم به ایفای نقش می پردازند.

