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يک سينماگر در هرات آثار هنرى نمايشگاه هفت روزۀ آثار هنرى در
سمنگان افتتاح شد
خودرا آتش زد
 ٦٣قلم آثار هنرى نقاشى ،رسامى و خطاطى هنرمندان
ايبک مرکز واليت سمنگان ،دیروز در لیسه اجانی ملکی
اين شهر ،براى هفت روز به نمايش گذاشته شد.
فتح اهلل وافی رئیس اطالعات و فرهنگ سمنگان گفت
که اين نمايشــگاه ،از سوى اين رياســت به همکارى
رياست معارف به هدف رشد هنرهاى نقاشى ،رسامى و
خطاطى در بين جوانان و تشويق هنرمندان راه اندازى
شده است.
وى گفت که آثار به نمايش گذاشــته شده؛ شامل ٤٥
اثر رســامی ١٢ ،اثر نقاشی و شش اثر خطاطى و مربوط
 ٢٢تن ازهنرمندان ايبک و شــاگردان مکاتب اين شهر

يک سينماگر در هرات آثار هنرى خودرا آتش زد
یک سینماگر در هرات ،صدها قلم آثار هنری خود را به
رسم اعتراض به آتش کشید.
عبدالرشید عظیمی یکی ازسینماگران درهرات است
که از چهارده سال به این طرف ،در راستای تهیه فلم و
سریال های مختلف درآن واليت کار کرده است.
عظيمى دراعتــراض به آنچه بــی توجهی حکومت
نسبت به فرهنگیان وحمایت نشدن هنرمندان ازسوی
حکومت خواند؛ آثار و دستاوردهای چهارده ساله اش
را درمحضر عام درمقابل ریاســت اطالعات وفرهنگ
هرات ،آتش زد و ازهنرسینما دست کشید.
نامبرده ٣٥٠فلم مســتند ٢٠٠ ،حلقه سی دی عکس
ها ،فلم های کوتاۀ هنری ،صد ورق اسناد ،تقدیرنامه،
سرتفیکیت و روزنامه را به رسم اعتراض وعدم توجه
به هنروهنرمند به آتش کشید.
این ســینماگر گفت که حکومت فعلى ،هنرســینما
را که اســاس زندگی فرهنگی انسان ها را به تصویر
میکشد ،به فراموشی سپرده اســت.وی افزود« :من
امروزآثارهنری چهارده ســاله خــودرا که خاطرات
هنرم است ،درجلو شما رسانه ها آتش میزنم ،تاسران
حکومت وحدت ملی یاوحشت ملی متوجه شوند؛ اگر
گناه نمی بود ،خودم را هم آتش می زدم».

عظیمی اظهار داشــت که مشــکالت به حدی سد راه
زندگی جوانان شــده اســت که حاضر می شود تمام
آرزوهایش را به آتش بکشد.
این سینماگر درادامه نگرانى هايش افزود درصورتیکه
این عملش باالی رهبران حکومت تاثیرگذار نباشــد،
نهایت بى توجهى آنان را نشان میدهد.
وکیل صافی یکی ازهنرمندان که دراین برنامه اعتراضی
حضورداشت ،به رسم اعتراض به سروصورتش با مشت
می کوبید.
وی گفت« :من نمی خواهم گریان کنم ،مشــت به شکم
وصورت خود میزنم؛ اما این دولت بی کفایت آنقدر مرا
آزارداده ،هیچ ازمن حمایت نکرده است».
فاطمه حسینی یکی دیگرازهنرمندان زن ،دراین برنامۀ
اعتراضی حکومت را به بی توجهی متهم کرد وگفت که
آنان بخاطرعدم توجه حکومت ،ناگزیراند که ازهنرسینما
کناره گیری کنند.وی افزود« :اگرآقای عظیمی این کار را
نمی کرد ،ما ایــن کار را می کردیم؛ تا کی این حکومت
خواب اســت؟ و اگر وضعیت سینما به همین قسم ادامه
پیداکند ،ناگزیر هســتیم ما کناربرویم».این سینماگر
هراتی ،درحالى آثارش را به آتش کشــید که درگذشته
نیز بارها هنرمندان ،ازبی توجهی حکومت نسبت به آنان
شکایت کرده اند( .پژواک)

نمایشگاه هنرهای تجسمی در
دانشگاه کابل برگزار شد

میباشد.
اخترمحمد خیرزاده معاون وسرپرست والیت سمنگان
گفت که اگر این نوع نمایشــگاه ها درسطح مکاتب و
ولسوالی ها راه اندازی شود؛ این هنرها انکشاف نموده
واســتعدادهای هنری که در ولسوالی های دوردست
موجود است ،به کاروان هنری خواهند پيوست.
سرپرست والیت،ازتمام هنرمندان این واليت خواست
تــا موضوعات مختلــف جامعه چون پيشــرفت ها،
بيعدالتى هــا و غيره را ازطریق هنر خویش به نمایش
بگذارند؛ زيرا همچو نمايش هــا اثر خوب در تامین
امنیت وعدالت اجتماعی داشته میتواند( .پژواک)

کارگردانی که رو به افول است

ســال گذشــته «آیــدا» بــه کارگردانــی «پاول
پاولیکوفسکی» از پولند موفق به کسب جایزه اسکار
خارجی شد.
رایگیری نهایی جوایز اســکار روز هشــتم جنوری
خاتمه مییابد و فهرست پنج نامزد نهایی بهترین فیلم
خارجی اسکار  2016روز  14جنوری سال آینده معرفی
میشوند.
مراسم ســاالنه اعطای جوایز هشتاد و هشتمین دوره
جوایز سینمایی اسکار روز  28فبروری در لسآنجلس
برگزار خواهد شد.

لوکزامبورگ(کودک تنها) ،پاناما(باکس ،)25فلســطین
( 18تحت تعقیب) ،رومانی( )Aferimو سوئیس(اودیسه
عراقی) ،کرواسی (خورشــید باال) ،قزاقستان (غریبه)،
کوریای جنوبی (تاج و تخــت) و ناروی (موج) از جمله
فیلمهای هستند که برای حضور در جوایز اسکار سال
 2016به آکادمی معرفی شدهاند.
تمامی فیلمهای متقاضی حضور در بخش بهترین فیلم
غیر انگلیسی جوایز اســکار باید بین تاریخ اول اکتبر
 2014تا سیام سپتمبر  2015در کشورهای مبدا اکران
شده باشند.

3کشور دیگر وارد رقابت اسکار شدند

برازیــل ،اتریش و تایوان با اعالم نمایندگان خود تعداد
فیلمهای معرفی شده برای حضور در بخش بهترین فیلم
خارجی اسکار  2016را به عدد  39رساندند.
«شــب بخیر مادر» به کارگردانی مشــترک «ورونیکا
فرانز» و «سورین فیاال» به نمایندگی از سینمای اتریش،
«مادر دوم» ســاخته «آنا مویالرت» از کشــور برازیل
و «ترور» به کارگردانی «هو شــیائو -شین» از تایوان
جدیدترین فیلمهای اضافه شــده به فهرست فیلمهای
معرفی شده برای حضور در بخش بهترین فیلم خارجی

هشتادوهشتمین دوره جوایز سینمایی اسکار هستند.
فیلم «قبیله» برنده خرس نقرهای امسال جشنواره ونیز
به کارگردانی «پابلو تراپرو» (ارجنتین)« ،پرندهای که
برای تامل در باب هستی روی شاخه نشست» ساخته
«روی اندرسون» برنده جایزه شیر طالی ونیز در سال
( 2014سویدن) به همراه نمایندگان کشورهای بوسنی
و هرزگوین(زندگــی روزمر ه مــا) ،چین(ولف توتم)،
آلمان(هزارتــوی دروغها) ،گواتماال(آتش فشــان)،
هنگری(پسر ســائول) ،عراق(خاطرات روی سنگ)،
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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.
 7کلمه :خوب
 14کلمه :متوسط
 20کلمه :عالی
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حمل

فرصتي داريد تا برخي از ايدههايتان را عملي كنيد .بهتر است بين
واقعيت و كارهاي تئوري تعادل برقرار كنيد .بدانيد كه چه كارهايي
را بايد انجام دهيد .اگر كمي فكر كنيد موفقيت بزرگي به دست مي آوريد.

ثور

امروز راحتر از همیشه تفکر و کارهای دیگران بر شما اثر میگذارد؛
زیرا سیارات شکلی حســاس دارند .امروز تغییر پذیرتر از همیشه
هســتید و این طرز فکر جدید دوســتانتان را خوشحال میکند.
تعجب نکنید اگر دیگران هم رفتار عجیبی داشتند.

جوزا

روز خوبي براي روابط دوســتانه و زناشــويي است هم چنين براي
فعاليت هنري و خالق شــما .به نظر ميرســد يكــي از اختالفات
وتضادهاي شــما خود به خود در حال حل شــدن است .ديگران به
نصايح شما اهميت ميدهند و اراده شما را تحسين مي كنند.

سرطان

اگر فامیلی در خارج دارید .خبری میگیرید که آرزوی شــنیدن آن
را داشتید .همه چیز خوب اســت و برای کریسمس دوباره دور هم
جمع میشوید شاید یه یکی از دوستان قدیمی سری بزنید .بنابراین
امروزه فوق العاده است.

اسد

سعی کنید در احاطه اشخاصی که دوستشان دارید باشید ،چون
آنها در این زمان مصاحبانی دوست داشتنی برای شما خواهند بود.
سعی کنید کمک کنید تا شخصی از زندان خودش در بیاید ،چون
به نظر میرسد نیاز دارد که درددلهایش را بازگو کند و به دنبال
مصاحبی دلسوز میگردد.

عقرب

سعی کنید از آینده ترسی نداشته باشید؛زیرا زمانی که از چیزی
بترسید دیگر نمیتوانید به جلو گام بردارید .انرژیتان و وقتتان
را صرف کارهای غیر ممکن نکنید .به کارهای ممکن و عملی فکر
کنید.

قوس

اگر ســعي كنيد كه شخص خاصي را به مسير فكري خود بياوريد
آنها به اين نتيجه ميرسند كه ايدههاي شما خيلي با فكر آنها فرق
دارد .به هرحال ،اين به ضرر آنهاســت ،و وقتي كه با يك دوست
عاقل و قابل اعتماد صحبت ميكنيد ،كام َ
ال مشــخص ميشود كه
شما واقع ًا سنجيده صحبت ميكنيد .فقط بايداين حقيقت را قبول
كنيد كه بعضيها افكار بزرگ دارند و بعضيها افكار كوچك و اين
دو هيچگاه نميتواند در يك مكان با هم وجود داشته باشند.

جدی

يك دور همي با دوســتان ديدگاه جديدي را به وجود مي آورد.
شخص جديدي را مالقات ميكنيد كه بسيار جذاب است .هميشه
محتاط هستيد .اما اگر فرصتي به دست آورديد كه اين شخص را
بهتر بشناسيد ،درنگ نكنيد.

دلو

امروز بسيار هنرمند شــدهايد و از اين كه استعدادهايتان را نشان
دهيد احساس لذت زيادي خواهيد داشت .اگر برخي از كارهايي را
كه به اتمام رســاندهايد به افرادي مناسب آن كار نشان دهيد ،حتي
ممكن اســت بازاري براي كارهايتان پيدا كنيد .حتي اگر اين امر
بســيار دور از انتظارتان باشد ،ممكن است تشويق به درست كردن
هداياي فصل جشني كه پيش رو داريد شويد.

امروز بین تمایــل به کارهای روزمره و اصرار بــرای از بین بردن
چارچوبها تناقض وجود دارد .حتم ًا این دو موضوع آنقدرها که شما
ال محدود نیستند .تمام کارهایی که الزم است
فکر می کنید متقاب ً
انجام دهید این است که زندگی خود را طوری بازسازی کنید که هم
چهارچوب و هم بدعتها در آن حضور داشته باشند.

امروز بعد ازمشــکالت دیروز کمی احســاس راحتی میکنید .اگر
بتوانید زمانی را با افرادی که به آن ها اعتماد دارید باشید احساس
بهتری پیدا میکنید.

به خاطر خدا در مورد خرید با شــریک زندگی مشاجره نکن ! اگر
نمیتوانید چشم در چشم ببینید هر کدام راه خودتان را جداگانه
برید و توافق کنید دوباره همدیگر را برای نوشیدن ببینید.

سنبله

حوت

روز یکشنبه  22ســنبله دومین نمایشگاه هنرهایی تجسمی
شامل ( نقاشى  ،مجسمه ،عكاســى ،گرافيك ،مينياتورى )
دانشجویان مقطع ماستری دانشکده هنرهایی زیبا دانشگاه
کابل افتتاح گردید.
مجاهده خواجه زاده دانشجویی که آثارش در این نمایشگاه
به نمایش گذاشته شده است به خبرگزاری مرکزی هدف ما از
برگزارى اين نمايشگاه را زمينه سازى براى فرهنگ هنرى در
افغانستان گفت.
وی افزود که ســعی می نماییم تا از ایــن طریق ضمن تبارز
داده ظرفیت و توانایی های خود ،ســایر جوانان و هنرمندان
را تشــویق کنیم تا در زمینه فعال باشند .بانو خواجه زاده که
خود استاد دانشگاه کابل نیز می باشد افزود :در این نمایشگاه
 18دانشجو مقطع ماستری اشــتراک ورزیده که در مجموع
از این هنرمندان  90آثــار هنری در معرض دید بازدیدکننده
ها قــرار گرفته و بازدید برای همه آزاد اســت .فاطمه دانش
یکی از بازدید کننده این نمایشــگاه بــه خبرگزاری مرکزی
گفت :برگزاری چنین نمایشــگاه برای دانشجویان و اساتید
نهایت مفید بوده و در ضمن توانایی های دانشــجویان بیشتر
تبارز پیدا میکند .قرار اســت این نمایشگاه برای سه روز در
دانشکده هنرهایی زیبا دانشگاه کابل برگزار باشد(.مرکزی)
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نوبت مهره های سفید است ،شما باید با
دو حرکت مهره سیاه را مات کنید.
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فیل را در خانه  C 3حرکت دهید.
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«وودی آلن» که در چند ســال اخیر روند نزولی را در کیفیت
ساخت فیلمهایش در پیش گرفته است با فیلم جدیدش نیز
نتوانست نظر منتقدین را جلب کند.
«پیتر بردشاو» منتقد گاردین با دادن دو ستاره از پنج ستاره
به فیلــم «مرد بیمنطق» جدیدترین ســاخته «وودی آلن»
درباره آن مینویسد«:فیلمی که قرار بوده با اقتباس از داستان
«جنایت و مکافات» اثر «داستایوفسکی» فیلمی کنایهآمیز،
مرموز ،کمدی ،پرتعلیق و هیجانی باشد به طرز ناامیدکنندهای
به هیچ یک از این ژانرها متعلق نیســت و تعلیقی نه خیلی
خندهدار و نه خیلی جدی دارد».
داســتان فیلم «مرد بیمنطق» با بازی «خواکین فونیکس» و
«اما استون» درباره یک استاد دانشگاه (فونیکس) در رشته
فلســفه است که دچار بحران وجودی شده است اما وقتی در
رستوران دانشگاه در حال صرف غذاست ،صحبتهای فردی در
رستوران او را به فکر دست زدن به عملی جنایی میاندازد و
تصمیم میگیرد تا با این کار از بحران روحی خود عبور کند.
م موفق «جرمها و بزهکاریها»
«آلن» پیش از این نیز در فیل 
به موضوع جنایت و مکافــات پرداخته بود اما اینبار با فیلم
«مرد غیرمنطقــی» و بویژه با پایان گیج کننده و مبهم آن به
هیچ وجه نتوانسته موفقیت خود را تکرار کند.
این کارگردان  79ســاله چندی پیش در مصاحبهای با نشریه
« »Independentعنوان کرده بود«:من یک تنبل هســتم
و کمالگرا نیستم« .اسکورســیزی» و «اسپیلبرگ» با تالش
فراوان و وصفناپذیر تا پاســی از نیمه شــب روی جزئیات
کار میکنند اما من دوســت دارم ساعت شش به خانه بروم.
شــام بخورم .فیلمسازی تمام زندگی و موجودیت من نیست.
کمبود دیگر من این اســت که هوش ،عمق و استعداد ذاتی
ندارم و روحیه «بزرگی» در من نیست .زمانی که صحنههایی
از فیلمهای «کورســاوا» را تماشا کنید ،میدانید که او مردی
دیوانه در صحنه فیلمبرداری است و همه چیز باید عالی پیش
برود .او دیوانه بود اما من هیچ یک از این ویژگیها را ندارم».
فیلم «مرد بیمنطق» برای اولین بار در جشــنواره کن امسال
به روی پرده رفت و برخی منتقدان آن را فیلمی «بسیار بد» و
«تقریبا غیرقابل دیدن» معرفی کردند.
آلن که ســاخت فیلمهای موفقی چون«منهتن» و «آنیهال»
را در کارنامه سینمایی دارد در اولین مصاحبه پس از نمایش
فیلم «مردبیمنطق» عنوان کرده بود که فیلمسازی را راهی
خوشــایند برای امرار معاش قلمداد میکنــد« :همه باید در
زندگی کاری کنیم تا درآمدی داشــته باشــیم .فیلمسازی
براساس استانداردهای کلی مشاغل روش بسیار خوبی است.
شما با افراد مستعدی ســروکار دارید و کارتان به هیچ وجه
خسته کننده نیست .من از کار کردن لذت میبرم».
«وودی آلن» طی بیش از سه دهه فیلمسازی ،بالغ بر  45فیلم
ساخته که با آنها افتخارات و جوایز سینمایی متعددی کسب
کرده است که از مهمترین آنها میتوان به چهار جایزه اسکار
و دو جایزه گلدن گلوب میتوان اشاره کرد.

فروش  86میلیون دالری
«ماموریت غیرممکن» در چین

فیلم اکشــن «ماموریت غیرممکن «ملت یاغی» با فروش 86
میلیون دالری در ســینماهای چین ،پرفروشترین فیلم این
هفته سینماهای جهان شد.
«ماموریت غیرممکن :ملت یاغی» جدیدترین فیلم از ســری
فیلمهای اکشن و هیجانی «ماموریت غیرممکن» توانست در
 5500سالن ســینما در چین به فروش فوقالعاده  86میلیون
ن المللی
دالری دست یابد تا مجموع فروش خود در گیشه بی 
را به رقمی بالغ بر  400میلیون دالر برساند.
«ماموریت غیر ممکن :ملت یاغی» توانســت بهترین فروش
آغازین را در این ســری فیلم ثبت کند و فروش آغازین 134
درصد بیشتر از فیلم «پروتکل روح» را رقم بزند.
این فیلم که با بازی «تام کروز» همراه اســت در این هفته در
مجموع  3/91میلیون دالر از محل سینماهای  63کشور جهان
فروخت تا مجمــوع فروش خود را به  424میلیون دالر ارتقاء
دهــد .همچنین فیلم «ترمیناتــور :پیدایش» دیگر محصول
کمپانی «پارامونت پیکچرز» در هفتهای که گذشــت با ثبت
فروش  7/1میلیون دالری ،فروش خود در گیشه بینالمللی را
به بیش از  350میلیون دالر رساند.
اما انیمشن «مینیونها» محصول کمپانی یونیورسال توانست
با رســاندن مجموع خود به رقمی بالغ بر  08/1میلیارد دالر با
پیشــی گرفتن از فروش 06/1میلیارد دالری «داستان اسباب
بازی  »3عنوان دومین انیمیشــن پرفروش تاریخ سنیما را از
آن خود کند.
این انیمیشــن در این هفتــه  1/26میلیــون دالر از محل
سینماهای  57کشــور جهان فروخت .مجموع میزان فروش
خارجیاش را به  5/748میلیون دالر رســاند تا از این حیث
نیز پس از انیمیشن منجمد با  880میلیون دالر در مکان دوم
پرفروشترین انیمیشنها در گیشه بینالمللی جای گیرد.
فیلم « »straight outta Comptonنیز که دیگر محصول
کمپانی یونیورســال است با فروش  3/4میلیون دالری در 15
کشــور جهان به مجموع فروش خارجی  25میلیون دالر در
دومین هفته اکران خارجی خود دست یافت.
کمدی ترسناک «مالقات» نیز که همزمان در آمریکای شمالی
در  14کشــور اروپایی اکران خود را آغاز کرد به فروش 8/3
میلیون دالری در این هفته رسید و فیلم «دنیای ژوراسیک»
پرفروشترین فیلم ســال  2015ســینمای جهان نیز فروش
خارجی خود را از مرزیک میلیارد دالر عبور داد.
«هیتمن :مامور  »47که توزیع بینالمللی آن برعهده کمپانی
فاکس اســت نیز در این هفته در  62کشوری که به روی پرده
رفت 5/52 ،میلیون دالر فروخت و فیلم «چهار شگفت انگیز»
نیز فروش  7/2میلیون دالری را در  27بازار خارجی خود ثبت
کرد .فیلم «قبیله » که اخیرا جایــزه خرس نقرهای بهترین
کارگردانی هفتادو دومین جشــنواره فیلم ونیز را برای «پابلو
تراپرو» به ارمغان آورد برای پنجمین هفته پیاپی در کشــور
ارجنتین در صدر فهرست فروش قرار گرفت تا مجموع فروش
بیش از  15میلیون دالر را تا به امروز ثبت کرده باشد.
انیمیشــن « »Inside Outمحصول دیزنی نیز با فروش 3/5
میلیون دالری در  34کشــور جهان فروش خود را به بیش از
 395میلیون دالر افزایش داد و فیلم «ریکی و فلش» با بازی
«مریل استریپ» نیز در  24بازار جدیدی که این هفته اکران
خود را آغاز کرد  3میلیون دالر فروخت.

