دوشنبه  14حمل 1396

4

April 03 ,2017

بابدیالنجایزهنوبلراماههابعدازمراسمرسمی
آکادمینوبلپذیرفت

یک نقاشی دیواری از باب دیالن کمی بعد از اعالم جایزه
او در ایالت او در مینیاپولیــس ،زادگاهش پرده برداری
شده است.
به گزارش رسانههای سویدنی باب دیالن ،سه ماه بعد از
مراسم رسمی اعطای جوایز نوبل ،جایزه نوبل ادبیات خود
را دریافت کرده است.

آقــای دیالن این جایزه را در یک مراســم خصوصی در
استکهلم ،قبل از اجرای کنســرتی در این شهر گرفته
است.
هیچ جزییات بیشتری از این خبر ارائه نشده است.
مقامات سویدنی آکادمی نوبل پیشتر گفته بودند او حاضر
به ادای ســخنرانی معمول هنــگام دریافت جایزه نوبل

نمایشگاه نقاشی بهاری افتتاح شد

پوهاند محمد رسول باوری سرپرست وزارت اطالعات
وفرهنگ دیروز نمایشگاه نقاشی بهاری را در نگارستان
ملی افتتاح کرد.
به گــزارش خبرنگار آژانس باختر ،دراین نمایشــگاه
شصت اثر هنرمندان آموزشگاه هنری بامیان برای سه
روز به نمایش گذاشته شده است.
درمحفل افتتاح این نمایشــگاه پوهاند محمد رسول
باوری سرپرســت وزارت اطالعات وفرهنگ راه اندازی
چنین نمایشگاه را برای رشد هنرمندان مفید بیان کرد
وگفت که هنرمندان ذهن پرخاشــگری را در هنر جای
ندهند و چنان آثار را خلق کنند که مخاطبان خواستار اند .

نیست.
انتظار میرود آقای دیالن بعدا یک نســخه ضبط شده از
این سخنرانی را به آکادمی ارائه کند.
اگر تا سه ماه دیگر این کار را نکند باید مبلغ جایزه را که
معادل  ۹۰۰هزار دالر است به آکادمی برگرداند.
یکی از مقامات آکادمی نوبل به خبرگزاری آسوشیتدپرس
گفته است این مراســم کوچک به خوبی برگزار شده و
«دیالن  ۷۵ساله مرد بسیار خوب و مهربانی است».
کمی پیش در وب ســایت آکادمی اعالم شــده بود که
مراسم کوچک و خودمانی است .به درخواست باب دیالن
هیچ رسانهای در این مراسم حاضر نبوده است.
شنبه شب ،باب دیالن بعد از دریافت جایزهاش کنسرتی
را در استکلهم برگزار کرد .کنسرت دیگری نیز یکشنبه
شب برگزار شد.
باب دیالن اولین ترانه سرایی است که نوبل ادبیات را از
آن خود کرده است .این افتخاری است که معموال نصیب
رمان نویسان و شاعران میشود.
آکادمی نوبل جایزه را به پاس «خلق بیان شاعرانه نو در
سنت ترانه سرایی آمریکایی» به آقای دیالن داده است.
آقای دیالن در مراســم رســمی اعطای جوایز نوبل در
زمستان حاضر نشد و دلیل آن را «تعهدات قبلی» خواند.
در نامهای که از سوی او در این مراسم خوانده شد ،آمده
بود که حال آقای دیالن «زایدالوصف» است و به گمان او
شانس برنده شدنش به اندازه بخت ایستادن بر ماه بوده
است( .بی بی سی)

نمایشگاه موسیقی فرانکفورت در زمانی دشوار برگزار می شود

در عصر انترنت ،نمایشــگاه ها جذابیت شان را ازدست
داده اند .این مشــکل برای نمایشگاه امسال موسیقی در
شــهر فرانکفورت نیز وجود دارد .بزرگترین نمایشگاه
آالت موســیقی اروپا ،باید فکری جدید کند ،به خصوص
به دلیل رقابت با امریکا.
نمایشگاه موسیقی فرانکفورت  ۳۷سال پیش ایجاد شد و
امسال از پنجم تا هشتم اپریل در شهر فرانکفورت برگزار
می شود .دیده شود که آیا امسال شمار بینندگان مانند
سال قبل خواهد بود یا خیر.
حدود  ۱۱۰هزار تاجر و تولید کننده آالت موسیقی ،کارمند
و عالقمند در ســال قبل از این نمایشگاه دیدارکردند .از
این نمایشگاه انتقاد می شود که جذابیت کمتری دارد و
شمار فروشندگان فنی نیز کاهش یافته است .افزون برآن
بســیاری از تولیداتی که در این نمایشگاه نمایش داده
می شوند ،در آغاز ســال در نمایشگاه موسیقی در شهر
آناهایم در ایالت کالیفرنیای امریکا نیز نمایش داده شده
بودند.
دتلف براون ،مســئول برگــزاری این نمایشــگاه می
گوید« :بخش آالت موســیقی متاثــر از تمرکز بازار بر
تولیدکنندگان و نیز تاجران آن است .تنها در آلمان شمار
تجار از ســال  ۲۰۰۴به این سو حدود بیشتر از  ۳۰درصد
کاهش یافته است».
او می افزاید که همزمان شــمار عرضه کنندگان بخش
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دیجیتال بیش از حد اوســط افزایش یافته که نتیجه آن
رقابت بر ســر خرید و فروش آالت موسیقی در انترنت
اســت و «چنین رشــدی در بازار خریــد و فروش ،در
نمایشگاه موسیقی نیز انعکاس می یابد».
دتلف براون به نکات جدیدی که باعث جذابیت نمایشگاه
برای بینندگان می شود اشاره می کند .منظور او مث ً
ال راه
اندازی سمینارها برای تاجران آالت موسیقی ،حدود ۲۰۰
کانسرت ها در حاشــیه برنامه نمایشگاه و نیز برنامه ها
درباره موضوعاتی مانند موسیقی درمانی و تربیت توسط
موسیقی اســت .او توضیح می دهد« :ما می خواهیم که
با ایــن برنامه ها ،همزمان بخش حرفه های موســیقی،
آموزگاران موســیقی ،هنرمندان با تجربه موســیقی و
نوآموزان در این عرصه را جلب کنیم».

2341
هـدف

 بازی با اعداد

جواب سودوکو شماره

خدا ـ خمار ـ خرم ـ خرما ـ
خال ـ شاخ ـ خام ـ خرام ـ
مخدر ـ خال ـ خم ـ اخم ـ
خشم ـ خرد ـ خادم ـ رخ ـ
شخم ـ خار.

 جواب بازی با اعداد

جواب هدف

 بازی با کلمات
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آخرین ـ اولین ـ بادبادک ـ پاکت ـ تباشیر ـ ثامن ـ جمهوریت ـ چلچراغ
ـ حریم ـ خانقاه ـ دامنگیر ـ ذریعه ـ رادیو ـ زمامدار ـ ژنرال ـ ســتاد ـ
شــکالت ـ صیاد ـ ضحاک ـ طومار ـ ظهور ـ عبارت ـ غیبت ـ فرزانه ـ
قیادت ـ کمان ـ گذاره ـ البد ـ ماما ـ نیات ـ وارد ـ هوا ـ یدک.

ی
2340

بازیگر تحسین شــده فلم جدید مل گیبسون در فلم
بعــدیاش در درامی جنگی درباره افغانســتان جلوی
دوربین میرود.
به گزارش هالیوود ریپورتر ،اندرو گارفیلد در فلم «شیر
سیاه» که درامی جنگی در افغانستان است ،نقشآفرینی
خواهد کرد.
بازیگر «اسپایدرمن شــگفتانگیز» همچنین از تهیه
کنندگان این فلم جنگی که روایت کننده ماجراهای یک
خبرنگار جنگی در افغانستان است خواهد بود.
این فلم بر مبنای زندگی واقعی کارلوس ماورولون یک
اشرافزاده انگلیسی است که از سوی والاستریت برای
کار به عنوان خبرنگار جنگی فرستاده میشود.
«شیر شــیاه» تصویر کننده تالش ماورولون در مناطق
جنگی جهانی اســت که در یــک ماموریت نهایی از او
خواسته میشــود تا به مناطق قبیلهای افغانستان نفوذ
کند که محــل اختفای تروریستهاســت و این اتفاق
بالفاصله پس از دســتور حمالت  ۱۹۹۸بیل کلینتون در

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
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«اندرو گارفیلد» در درام جنگی
درباره افغانستان

اما انتقاد می شــود که این ترکیب از عناصر ضد و نقیض
نمی تواند برای همه سهامداران بازار موسیقی جالب باشد.
حینی که بخشی از نمایش دهندگان خواهان نمایشگاه
کام ً
ال فنی هستند ،شرکت هایی مانند فِندر ،تولیدکننده
گیتار که در این نمایشگاه نماینده ندارد ،نمایشگاه بازار
فروش را ترجیح می دهند.
رالف بنینگهاوس فلیندر ،مدیر کل آالت موسیقی شرکت
فِندر بــا صراحت می گوید« :امروز شــرکت های آالت
موسیقی ،تولیدات جدیدشــان را الزام ًا در نمایشگاه ها
نمایش نمی دهند ،بلکه زمانی ایــن کار را می کنند که
تولیدات برای بازار آماده شــده باشد .به این دلیل ،برای
تاجران آالت موسیقی ،نمایشــگاه اهمیتش را از دست
داده است»( .دویچه وله)
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میزان

حمل

برخي از شــما ممكن است قراردادي را امضا كنيد كه در حال حاضر
بهترين زمان براي امضاي اين قرارداد اســت .سعي كنيد از امروز به
بعد كمي بيشتر مراقب باشيد شايد زندگي تان تا حدي پيچيده شود.

ثور

اگر شــخصی در خانه یا محل کار با شــما مخالف بوده است اکنون
طرفدار شما می شود .بسیار شاد مشتاق و سرحال هستید .اما بیش
از حد آزادانه رفتار نکنید و اگر نه دیگران فکر می کنند شــما بی
خیال هســتید و راحت می توانند شما را به دست آورند  .ستارگان
نشــان می دهند که شما باید نســبت به قولی که می دهید مراقب
باشید زیرا اگر به آن عمل نکنید مخالفین زیادی پیدا می کنید.

جوزا

بايد يك مشكل مالي را حل كنيد و از هدفتان مطمئن شويد .اگر در
هر موردي معطل كنيد ،همه چيز را از دست مي دهيد.

سرطان

حرف های زیادی دارید که به دوســتان و همکاران بگویید.در یک
دوراهی که مدت هاست در آن گیر کرده اید به موضوعی پی می برید
که می توانید راهی که بهتر است را پیدا کنید.شاید دوست نداشته
باشید آن را به کسی بگویید.

اسد

احتماالً شما براي گذراندن ساعات خوش و لذت بردن ،برنامه ريزي
كرده ايــد .اگر هنوز به آن جا نرفته ايــد ،مراقب خرج كردن خود
باشيد .وگرنه ممكن است دســت به خريد اجناسي بزنيد كه واقع ًا
توانايي خريد آنها را نداريد!

سنبله

مهم نیســت اکنون چه اتفاقی در زندگی تان می افتد،در هر صورت
احســاس خوبی دارید.اگر با مشکالت احاطه شده اید آن ها را کنار
بگذارید و به موضوع خوشحال کننده ای فکر کنید.محبوبیت زیادی
دارید و از بودن با افرادی که با شما هم فکر هستند لذت می برید.

هر اتفاقی که در زندگی شــما رخ می دهد.اکنون شما امیدوار و
سبک روح هســتید.می توانید به جنبه مثبت اتفاقات نگاه کنید
و در نتیجه همه چیز برای شــما خوب پیــش خواهد رفت.اگر از
نظر نجومی کارها درســت پیش برود،شــما متوجه خواهید شد
که شخصی در پشت صحنه به دنبال شــما می گردد و این واقع ًا
احساس خوبی است که بدانید می توانید به او تکیه کنید.

عقرب

باید از نظر اجتماعی فعال باشید.ســعی کنید به گروه هایی که با
شما هم فکر هستند ملحق شوید و در کنار افرادی باشید که با آن
ها هم نظر و موافق هستید.این موضوع باعث می شود تا بارورها و
اعتقادات تان قوی تر شود.

قوس

در طول چند روز آينده زندگي ســرعت بيشتري بخود ميگيرد و
نظم كارها از دست مي رود .به مهارتهاي خود تكيه كنيد و در هيچ
كاري عجله نكنيدبدون اين كه اوالً دقيق ًا مثبت و منفي هاي آنرا
سبك و سنگين بكنيد.

جدی

امروز شما دچار مشــکالتی می شوید که باید در مقابلشان صبر
کنید .اگر در صبر خود شکیبا باشید هفته خوبی را سپری خواهید
کرد.

دلو

امروز با یک دو راهی سخت روبرو می شوید و نمی دانید که کدام
را انتخاب کنید و ســوال این است که آیا شما باید همان کاری را
که از شما انتظار می رود انجام دهید یا مسیری جدید را در پیش
بگیرید  .طرح نقشــه یا برنامه ای برای آینده نیز به همین دلیل
متوقف شده است

حوت

از صحبت ناامیدانه یکی از خویشــاوندان تلفن شما می توانست
گداخته شود  .نگران نباشید چیزی اشتباه نیست .اما سعی کنید
که گفتگوهای تان خالصه باشــد واال شریک زندگی تان ممکن
است عصبانی شود.
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 شطرنج 		
نوبت مهره های سفید است ،شما باید با
دو حرکت مهره سیاه را مات کنید.
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سرپرســت وزارت اطالعات وفرهنــگ از هنرمندان
خواست تا هنر را در محدودۀ معین به معرفی نگیرند.
بعدا ً محمد هاشــم شــارق رئیس هنرســتان وزارت
اطالعــات و فرهنگ گفت که آثار به نمایش گذاشــته
شــده ،درد ورنج مردم را به نمایش می گذارد و از این
طریق خواسته اند تا مشکالت مردم به نمایش گذاشته
شود .
دراین نمایشگاه شصت اثر هنرمندان جوان آموزشگاه
هنری بامیان که شامل آثار کارشده با رنگ روغنی ،آبی
وخطاطی می باشد برای سه روز به نمایش گذاشته شده
است( .باختر)

G

F

E

D

 جواب شطرنج 2578
وزیر را در خانه  B 8حرکت دهید.
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به اردوگاه بن الدن صورت گرفت.
ماورولون یکی از نخستین روزنامهنگارانی بود که ارتباط
بین پاکستان و القاعده/طالبان را کشف کرد و در نهایت
به طرز مرموزی در هتلی در پیشــاور کشته پیدا شد.
آلساندور کامون فلمنامه این فلم را نوشته است.
اندرو گارفیلد بازیگر  ۳۳ســاله آمریکایی که کارش را
سال  ۲۰۰۴از تئاتر شــروع کرده همزمان با تئاتر وارد
تلویزیون شــد و با بازی در فلم تلویزیونی «پسر» در
ســال  ۲۰۰۸جایزه بهترین بازیگر از آکادمی تلویزیون
بریتانیا را از آن خود کرد .اما نقطه پرتاب او به پلههای
باالتر فلم دیوید فینچر یعنی «شبکه اجتماعی» بود .او
برای این فلم نامزد جایزههای معتبری مانند گلدن گالب
و بفتا شــد .وی در سال  ۲۰۱۶برای بازی در فلم «ستیغ
ارهای» یا «هکساو .ریج» به کارگردانی مل گیبسون در
نقش داکتر دزموند داس نامزد اسکار ،گلن گلوب و بفتا
شد و جایزه ستالیت ،پالم اسپرینگز و انجمن منتقدان
فلم لندن را برد.

نمایش نسخه جدید فلم
«جومانجی»

در برنامه سینماکان دواین جانسون برای اولین بار بخشی از
فلم جدید «جومانجی» را به نمایش درآورد.

به گزارش آسوشــیتدپرس ،نمایش بخشــی از فلم جدید
«جومانجی» هدیه بزرگی بود که دواین جانسون از مسئوالن
ساخت این پروژه به حاضران در برنامه سینماکان اهدا کرد.
این بخش از فلم چهار مکتبی را نشان میدهد که در بازداشت
هستند .معلمشان به آنها دستور میدهد تا زیرزمین مکتب را
تمیز کنند و آنها در آنجا یک کنسول بازی ویدیو گیم قدیمی
را پیدا میکنند که همان بازی «جومانجی» است .شما باید در
این بازی یک شخصیت انتخاب کنید و این همان کاری است
که این بچهها انجام میدهند و به شخصیتهای حاضر در بازی
بدل میشوند .با این بازی آنها وارد جنگلی میشوند که یک
بچه درس خوان هم شــگفتزده و هم بیشتر از آن خوشحال
میشود که میبیند در شخصیت جدیدش کلی عضله به دست
آورده و به شکل «راک» درآمده است .دختر مکتبی اما از این
که میبیند به قیافه جک بلک درآمده خیلی میترسد.
و به این ترتیب جک بلک یکی از شخصیتهای اصلی این فلم
را تشکیل میدهد.
در نشست پرسش و پاسخ فلم در سینما کان دواین جانسون
گفــت رابین ویلیامز را که در نقــش اصلی این فلم محصول
 ۱۹۹۵بازی کرده بود ،ســالها پیش در سینماکان دیده بود
و افزود این فلم جدید هم باید به همان بزرگی و پرطرفداری
فلم اصلی «جومانجی» شود.
نیک جوناس ،کارن گیلیان و جک بلک نیز در این نشســت
حضور داشــتند و بلک آواز خندهداری را با تم ترانه فلم به
صورت بداهه زیر لب خواند .وی گفت این که فلمبرداری فلم
در هاوایی انجام شــده بود میتواند زیبا باشــد ،اما در واقع
جهنمی بود که روی دیگر سختیای که لئوناردو دی کاپریو در
فلم «بازگشته از گور» تجربه کرده بود را به آنها نشان میداد.
کوین هارت دیگر بازیگر فلم نیز از طریق پیامی ویدیویی در
این برنامه حاضر شده بود.
«جومانجی» به کارگردانی جیک کاســدان  ۲۲دسمبر راهی
سینماها میشود.
ســینما کان از  ۲۷تا  ۳۰مارچ در سیزرس پالس السوگاس
برگزار میشــود .سینماکان جشــنوارهای است که از سوی
انجمن ملی دارندگان سینماها برگزار میشود و از سال ۲۰۱۱
به نام سینماکان خوانده شده است.

