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برگزاری جشنواره طنز و شعر
در افغانستان

مسئول نخســتین جشنواره سراسری ادبیات داستانی
افغانستان می گوید که قرار است جشنواره طنز و شعر
 10سال اخیر کشور به زودی برگزار شود.
سیدرضا محمدی ،مسئول نخستین جشنواره سراسری
ادبیات داســتانی افغانســتان گفت :قصههای نگفته
فراوانی وجود دارد و این جشنواره نشاندهنده فعالیت
داستاننویسی است.
وی اظهار داشــت :افغانســتانیها قدر نویسندگان و
داستاننویسان خود را دانســته ،اما در سالهای اخیر

انتقام سرد ،ساکت و خشن در توکیو

نویســندگان از این رشته دست کشــیده و بیشتر به
فعالیتهای اقتصادی پرداختهاند.
مسئول نخستین جشــنواره سراسری ادبیات داستانی
افغانستان رکود نویســندگی را نگران کننده خواند و
افزود که ادبیات افغانســتان با مشکالت مواجه شده و
نیاز است تا این ادبیات را دوباره زنده کنیم.
مسئول نخستین جشــنواره سراسری ادبیات داستانی
افغانســتان گفت که توسعه ادبیات و زنده شدن دوباره
آن نیازمند عشق و عالقه نویسندگان است( .ودصعم)

نیکالس ویندینگ رفن کارگردان تصویرساز و خالقی
است که با دو فلم آخرش مخاطبان خود را به دو دسته
متنفر و ستایگشر تقسیم کرده است.
«فقط خدا میبخشــد» و «اهریمن نئون» در نمایش کن
عدهای را به استهزا و حتی استفراغ وا داشتند و عدهای
دیگری را به تشــویق ایســتاده .این فلمساز جنجلی
دنمارکی فلم جدید خود را جلوی دوربین میبرد.
«سکوت انتقامی» یا  Avenging Silenceتریلری
جاسوســی اســت که در توکیو اتفاق میافتد .داستان
درباره جاســوس بازنشستهای اســت که برای به قتل

رساندن ســرکرده خطرناکترین باند یاکوزا استخدام
میشود .اما قضیه طبق برنامه پیش نمیرود و جاسوس
داستان وسط پازل مرگباری از سران مافیا گیر میافتد.
مانند فلمهــای قبلی ویندینگ رفن شــخصیت اصلی
داســتان باز هم خونســرد ،کمحرف و خشــن است و
نکتهی مهمتر همکاری او با نیــل پرویس و رابرت وید،
فلمنامهنویسان مجموعه فلمهای جیمز باند در سالهای
اخیر ،برای نوشتن فلمنامه است .پیش از این ،از ویندینگ
رفن بهعنــوان یکی از گزینههــای احتمالی کارگردانی
فلمهای بعدی جیمز باند نیز نام برده شده بود.

پرفروشترینفلمهایسال2017رابشناسید

سال  2017میالدی در حالی آغاز شده که فهرست فلم
هایی که از سوی کارشناسان باالترین شانس برای فروش
را دارند ،از سوی خبرگزاری میزان منتشر شده است.
سینمای جهان در ســال  2017در انتظار آثار متفاوت
و گوناگونی اســت .حضور کارگردان هایی که هر کدام
برای خود مخاطــب ویژه ای را پیدا کرده و همواره آنان
را در انتظار آثار تازه خود قــرار داده اند .در این میان
خبرگزاری میزان به انتشار فهرست پرفروش ترین فلم
های سال  2017پرداخته است.
این فلم ها در نسخه های پیشین خود همواره پرفروش
بوده و با توجه به تبلیغات انجام شده و حضور بازیگرانی
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مطرح انتظار می رود امســال هم رکوردهای فروش را
جابجا کنند.
رزیدنت اویل
فلم «رزیدنت اویل» موفقترین اقتباس سینمایی از یک
بازی کمپیوتری اســت که بر اساس گیم شرکت جاپانی
کاپ کام ساخته شده است .بخش پایانی این مجموعه به
نام «شیطان مقیم :فصل آخر» با شرکت میال یوکووویچ
در نقش آلیس ،ماه دسمبر  ۲۰۱۶در جاپان اکران شد و
جنوری امسال در سینماهای دنیا نمایش داده می شود.
دیو و دلبر
اقتباس سینمایی جدیدی از فلم انیمشین قدیمی «دیو
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 بازی با اعداد

آراسته ـ ابر ـ باران ـ پاسخ ـ تاسوعا ـ ثریا ـ جایگیر ـ چاقو ـ حاجتمند ـ
خاقانی ـ دادگاه ـ ذوبان ـ ریگ ـ زرد ـ ژاله ـ سرشــت ـ شعور ـ صحنه ـ
ضرب ـ طاقه ـ ظروف ـ عقده ـ غذا ـ فندک ـ قدر ـ کنیز ـ گلیسرین ـ لکه
ـ میخی ـ نوساز ـ والیت ـ هوشمند ـ یخچال.
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جواب سودوکو شماره

باغ ـ باغچه ـ بته ـ بهار
ـ بره ـ ابر ـ غبار ـ بچه
ـ بهتر ـ تبر ـ تب ـ بت
ـ غرب ـ غربت ـ رغبت
ـ رتبــه ـ تاب ـ تراب ـ
برات ـ چرب.

 جواب بازی با اعداد
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 بازی با کلمات
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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
 21 کلمه :عالی

جواب هدف

و دلبر» شرکت دیســنی بزودی اکران خواهد شد .این
فلم که بر اساس قصه های خیالی روی می دهد ،از بازی
اما واتسون ،دن استیونز و لوک اوانز و همچنین صدای
چند چهره معروف سینمایی از جمله ایان مک کلن بهره
می برد.
نگهبانان کهکشان 2
یکی از فلمهای جالب شــرکت دیسنی بخش جدید از
«نگهبانان کهکشــان  »2است .نمایش این فلم بصورت
سه بعدی و آیمکس برای ماه می  2017برنامه ریزی شده
است .اولین بخش فلم سال  2014اکران شد و پانزدهمین
اقتباس سینمایی از کتابهای مصور مارول است.

سرنوشت خشن
در گروه فلمهای پرحادثه نیز هشــتمین قســمت از
مجموعه فلمهای «ســریع و خشــن» با نام «سرنوشت
خشن» فلم بعدی در فهرست نمایش سال  2017است.
فلم به کارگردانی اف گری گری و بازی وین دیزل ،کرت
راسل ،شارلیز ترون قرار است ماه اپریل در سینماهای
دنیا عرضه شود.
زن شگفت انگیز
«زن شــگفت انگیز» ابرقهرمان آمریکایی است که با
چهارمین فلم خود مشتاقان کتابهای مصور را ماه جون
به ســینماها خواهد کشــاند .در این فلم «زن شگفت
انگیز» یا همان شاهزاده دایانا عازم ماموریتی برای پایان
دادن به جنگ جهانی می شــود .در فلم جدید دایانا به
حداکثر توانایی و قدرت خود واقف خواهد شد.
ترنسفورمرز
جدیدترین بخش از مجموعه «تبدیل شــوندگان» با
نام «تبدیل شــوندگان :آخرین شوالیه» فلم حادثه
ای و علمی  -تخیلی قرار اســت  23جون  2017به
صورت ســه بعدی و آیمکس اکران شــود .آخرین
شــوالیه محصول پارامونت پیکچرز دنباله «تبدیل
شــوندگان :عصر انقراض» اســت که ســال 2014
عرضه شــد .این پنجمین فلم «تبدیل شوندگان» یا
«ترانســفومرز» به کارگردانی مایکل بی ،فلمساز 51
ساله آمریکایی است.
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میزان

شايد غير منطقي رفتار كنيد .پيش خريد كنيد سعي كنيد يك نفر
را با خودتان ببريد .شايد چيزي بي ارزش بخريد.

امروز یکی از همکارانتان باعث میشود که قلب شما کمی تندتر
از همیشــه بطپد ،حتی اگر قبل از این هرگــز برایتان جذابیتی
نداشــته بود .اکنون واقع ًَا جذب او شدهاید و حاال متعجباید که
در ایــن رابطه چه باید بکنید .اگر در حال حاضر شــخصی را در
زندگیتان دارید باید ســعی کنید از این شخص دوری کنید ولی
اگر تنها هستید میتوانید پذیرای او باشید.

مغزتان مملو از ایدههای خوب برای آینده اســت ،اما موانع زیادی
هستند که جلوی پیشرفت شما را میگیرند .اگر سعی کنید به آرامی
پیش بروید بسیار به ســودتان خواهد بود .نقشه اصلیتان را هدف
قرار دهید و به طرف آن حرکت کنید.

رفت و آمدهای زیادی دارید ،اما به سود شما میباشد .سعی کنید
اگر کار اداری دارید عجله نکنید همه چیز خودش درست میشود.

حمل

ثور

جوزا

امروز در اطراف افراد مهربان و هماهنگ با خود هســتيد و فضاي
خوبي حاكم اســت .امروز سرعت خود را كم كنيد؛ زيرا احتياجي به
عجله نداريد و هر چه آرامتر كار كنيد ،بيشــتر موفق ميشويد و با
اين روش ،انرژي بيشتري براي همسرتان خواهيد داشت.

سرطان

عقرب

قوس

سعي كنيد درگير غيبت كردن از ديگران نشويد چون بعضي چيزها
ممكن است زيادي بزرگ شوند .همه عادت دارند حقيقت را كمي
آب و تاب دهند و اين شامل خود شما نيز ميشود .اگر كسي رازي را
به شما اعتراف ميكند ،به آنها يادآوري كنيد كه دير يا زود حقيقت
بيرون ميآيد و با وجود همه نيت خوبي كه داريد ،اين ممكن است
شما باشيد كه بدون داشتن نيت بد ،اين راز را برمال ميكنيد.

شــخصی صدای کمک خواستن شما را شنیده است و با عجله برای
کمک به شما آمده است .گاهی اوقات نمیتوانید خودتان را کنترول
کنید و ناچار از دیگران کمــک میخواهید و در حال حاضر واقع ًا از
کمک دیگران قدردانی میکنید.

جدی

امروز كســي احســاس ناآرامي ميكندو به احتمال زياد خود شما
هستید .حتي اگر هميشه عادتهايي يكنواخت داشتيد ،نميتوانيد
اكنون تحمل كنيد كه همواره به شخصيت هميشگي خود بچسبيد
و نهايت ســعي خود را ميكنيــد تا از آن فرار كنيــد .اين امر بر
دوستيهاي نزديك شما تأثير گذاشته و اين معنا را ميدهد كه شما
شخص نزديكي را ناراحت ميكنيد.

دلو

اسد

سنبله

در این زمان برخالف همیشه فردی احساسی هستید .شاید با کسی
که دوستش دارید خداحافظی کنید و این موضوع ناراحت تان کند.
ازفکر کردن به گذشته و یا ناراحتیهای احساس غم و اندوه میکنید.

در چند روز اخير نميتوانيد در منزل بمانيد و دوســت داريد كه
بيرون برويد .نقشه ســتارگان روابط عاشقانه اجتناب ناپذيري را
نشان ميدهد .اگر نگران هستيد كه جشــنی را تنها بگذرانيد،
اكنون بهترين زمان است تا فرد مناسب خود را پيدا كنيد.
امروز دیگران بد اخالق هســتند واین مساله باعث میشود که
منطقی رفتار نکنند .اشخاصی که در خانه با شما صمیمی هستند،
امروز به توجه بیشتری نیاز دارند یا ممکن است از چیزی ناراحت
شوند که در حالت معمولی از آن ناراحت نمیشوند.

حوت

آمادگی اخیر شــما میتواند زمزمه مخالفت خانواده یا شــریک
زندگیتان را سریعتر کنند .فقط آنها را بنشانید و از روی حوصله
به آنها توضیح دهید که شاد باشید .شما بایستی خوشحال باشید.
آنها دیدگاه شما را خواهند دید.
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نوبت مهره های سفید است ،شما باید با
دو حرکت مهره سیاه را مات کنید.
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وزیر را در خانه  A 7حرکت دهید.
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دختر چهارسالهای که
هزار کتاب خوانده!

«دالیــا ماری آرانا» نام دختربچهای چهارســاله اســت که
تاکنون بیش از هزار کتاب مطالعه کرده و به خاطر این امتیاز
درخشانش ،جایزهای دریافت کرده است.
هافینگتون پست نوشــت :دختری به نام «دالیا ماری آرانا»
از ایالت جورجیای آمریکا ،با وجود اینکه تنها چهار ســال
ســن دارد ،بیش از هزار کتاب مطالعه کرده است و به همین
دلیل او را شایسته دریافت عنوان «کتابخانهدار یکروزه» در
بزرگترین کتابخانه جهان دانستند.
«کارال هیدن» مسئول کتابخانه ملی کنگره آمریکا که عنوان
بزرگتریــن کتابخانه جهان را یدک میکشــد ،اولین زن و
نخستین آفریقایی ـ آمریکایی است که سمت کتابخانهداری
این مکان را دارد .او درباره این پدیده چهارســاله در توئیتر
خود نوشت :دیدن «دالیا ماری آرانا»ی چهارساله از گینزویل
جورجیا به عنوان «کتابخانهدار یکروزه» خیلی سرگرمکننده
بود .او تا االن بیش از هزار کتاب خوانده است.
مادر این دختر گفته است که او مطالعه را از حدود دوسالگی
آغاز کرده و در برنامه «هزار کتاب پیش از مهدکودک» شرکت
کرده و آن را به پایان رسانده است« .دالیا» به مادرش گفته که
کتابخانه کنگــره« ،محبوبترین ،محبوبترین ،محبوبترین
کتابخانه» او در کل جهان است.
این دختر چهارســاله که حاال کارت افتخــاری بزرگترین
کتابخانه جهان را هم دارد ،میتواند هر زمان که خواســت از
این مرکز کتاب قرض بگیرد« .دالیا» گفته قصد دارد کودکان
دیگر را به کتابخوانی تشــویق کند و خودش همینطور به
مطالعه کتابهای بیشتر ادامه دهد .او در مصاحبهای که اخیرا
انجام داده ،گفته اســت :امیدوارم بتوانــم  ۱۰۰هزار تا کتاب
خوانم.

شیوه جدید اعالم

نامزدهای اسکار 2017

رئیس آکادمی اسکار به همراه چند چهره سرشناس نامزدهای
اسکار  2017را در شکلی جدید ،اعالم خواهند کرد.
به نقل از تلگراف ،مراسم اعالم نامزدهای هشتادونهین دوره
جوایز سینمایی اسکار متفاوت از ســالهای گذشته برگزار
خواهد شــد و به جای ُســنت دیرین اعالم نامزدها در یک
نشســت خبری با حضور میهمانان ،نمایندگان استودیوهای
فلمسازی و خبرنگاران سینمایی در سالن «ساموئل گلدوین»
واقع در مقر اصلی اکادمی اســکار در لسآنجلس ،از امسال
این مراســم بدون حضور میهمان تنهــا به صورت آنالین در
وبســایت آکادمی و بصورت ماهوارهای برای شــبکههای
تلویزونی پخش خواهد شد.
«بری الرســن» و «جنیفر هادسن» دو بازیگر برنده اسکار از
جمله چهرههایی هســتند که طی مراسمی با حضور «چریل
بون ایســاکس» رئیــس آکادمی ،نامزدهــای نهایی جوایز
سینمایی اسکار در سال  2017را اعالم خواهند کرد.
«کیت واتانابه»« ،جیســون ریتمــن» و «امانوئل لوبزکی»
فلمبردار برنده سه جایزه اســکار نیز دیگر چهرههای اعالم
کننده نامزدهای جوایز اسکار هستند.
آکادمی اســکار در چند ســال اخیر تالشهای زیادی برای
مدرنیزه شــدن از طریق افزایش شمار اعضاء و تنوع نژادی و
همچنین فراهم آوردن امکان راگیری آنالین داشته است.
امسال فلم «فروشنده» ساخته اصغر فرهادی ازایران در جوایز
اسکار به همراه فلمهایی از کشورهای آلمان ،استرالیا ،کانادا،
دنمارک ،روسیه ،ســویدن ،سوئیس و ناروی به جمع  9نامزد
اسکار بهترین فلم خارجی راه یافته است.

«لئونارد کوهن»

در میان نامزدهای

جوایز موسیقی بریتانیا

«دیوید بویــی» و «لئونارد کوهن» دو خواننده درگذشــته
هســتند که نامشان در فهرســت نامزدهای جوایز موسیقی
بریتانیا به چشم میخورد.
«تلگراف» نوشــت :نامزدهای جوایز موسیقی بریتانیا ۲۰۱۷
معرفی شدند و در میان آنها نام دو خواننده سرشناس که در
سال گذشته فوت کردند هم دیده میشود.
«لئونارد کوهن» ترانهسرا و خواننده فقید کانادایی در بخش
خواننده مرد ســولوی بینالمللی نامزد شده است .نام او که
در ماه نوامبر  ۲۰۱۶درگذشت ،در بخش بهترین هنرمند مرد
سولوی بینالمللی در کنار «بن ایور»« ،برونو مارس»« ،دریک»
و «ویکند» دیده میشود.
«کوهن» در سال  ۲۰۱۱میالدی بهخاطر آنکه مجموعه آثارش
بر سه نسل در سراسر جهان تأثیر گذاشته است ،برنده یکی
از معتبرترین جوایز ادبی اسپانیا شد .او با ترانههایی از جمله
«تا انتهای عشق با من برقص»« ،سوزان»« ،هلهلویا» و «بدرود
ماریان» به شهرتی جهانی رسید.
این خواننده در مراسم اعطای جوایز موسیقی «گرمی» سال
 ۲۰۱۰در لسآنجلس جایزه یک عمر دستاورد هنری را دریافت
کرد« .افکار قدیمی»« ،مشــکالت محبوب» و «تو سیاهترش
میخواهی» سه آلبوم آخر این هنرمند بودند که به ترتیب در
سالهای  ۲۰۱۴ ،۲۰۱۲و  ۲۰۱۶روانه بازار و با استقبال فراوانی
روبهرو شدند.
جوایز موسیقی بریتانیا ۲۰۱۷
«دیوید بویی» نیز که جنوری  ۲۰۱۶درگذشــت ،در دو بخش
خواننده مرد سولو و بهترین آلبوم سال بریتانیا برگزیده شده
اســت .نام آلبوم «بویی» خواننده معروف انگلیسی« ،ستاره
سیاه» است که در جنوری سال گذشته روانه بازار شد.
«دیوید بویی» که یکی از مشهورترین موسیقیدانان مدرن و
از پیشگامان موســیقی آوانگارد پاپ بهشمار میآمد ،دو روز
پس از جشن تولد  ۶۹سالگیاش با زندگی وداع کرد« .بویی»
را بیشــتر برای فعالیتهای موسیقاییاش در حوزه موسیقی
راک در دهه  ۷۰میالدی میشناســند .او عالوه بر فعالیت در
حــوزه پاپ و راکاند رول ،در حــوزه بازیگری نیز فعال بود.
«بویــی» در ردهبندی مجله «رولینگ اســتون» در جایگاه
سیونهم فهرســت « ۱۰۰هنرمند بزرگ تاریخ موسیقی راک»
و همچنین در رتبه بیستوســوم جدول «بهترین خوانندگان
تمام دورانها» قرار گرفت.
«دیویــد بویی» پس از مــرگ ،در بخش بهتریــن خواننده
انگلیسی مرد ســولو با «کریگ دیوید»« ،کانو»« ،اسکپتا» و
«مایکل کیوانوکا» رقابت میکند« ،»۱۹۷۵« .کانو»« ،اسکپتا»
و «مایــکل کیوانوکا» در بخش بهترین آلبوم ســال بریتانیا
رقبای او هستند.

