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یک نمایشگاه نقاشی و خوشنویسی در بلخ
گشایش یافت

یک نمایشــگاه نقاشی و خوشنویســی در شهر مزار
شریف برای یک هفته برگذار شد .هدف از راه اندازی
این نمایشــگاه نورانی ســاختن چراغ هنر نقاشی و
تشویق جوانان به این هنر و هنر خوشنویسی است.
در این نمایشــگاه  ۱۵۰اثر هنری از یک نقاش افغان
به نمایش گذاشته شده است.این نخستین نمایشگاه
در مزارشریف است که در آن آثار هنری یک نقاش و
خوشنویس افغان به نمایش گذاشته شده است.
پیام این نمایشــگاه هماهنگی ،زندگی مسالمت آمیز،
هم دیگر پذیری و دوستی است که به همکاری انجمن

خطاطان و خوشنویســان و مرکز اجتماعی – رسانهای
میدیوتیک بلخ راه اندازی شده است.
شماری زیادی از جوانان که برای بازدید از این نمایشگاه
آمدهاند؛ از راه اندازی آن ستایش کرده و میگویند که
این نمایشــگاه ها در گســترش فرهنگ هنر نقاشی و
خوشنویسی اثرگذار است.
بهار یکی از دانشــجویان بلخ اظهارداشــت« :وقتی به
این تابلوها نگاه میکنم هر یــک از آنها برای من یک
احساس می دهد .من خودم یک جوان هستم برای من
یک احساس محبت می دهد ،احساس وطن دوستی می

نامزدهای جایزه ادبی
بوکر معرفی شدند

ان تیلر ،نویســنده آمریکایی و برنده جایزه پولیتزر
برای جایزه ادبی بوکر نامزد شده است.
او برای رمان «قرقره نخ آبی» نامزد شــده که در یک
سال گذشــته برای چند جایزه ادبی دیگر ،از جمله
بیلیز هم نامزد شده بود.
تام مککارتی و ســانجیو ســوهوتا ،نویســندگان
بریتانیایی هم در میان نامزدان جایزه بوکر هستند.
سه نامزد دیگر این جایزه جسنیا یاناگیهارا ،از آمریکا،
مارلون جیمز از جامائیکا و چیگوزی اوبیوما از نیجریه
هســتند .نام برنده این جایزه  ۵۰هزار پوندی روز ۱۳
اکتبر اعالم میشود.
این جایزه از ســال گذشته بدون در نظر گرفتن ملیت
نویســنده ،به رمانهایی که به زبان انگلیسی نوشته
شده اهدا میشود.
از زمان تاسیس این جایزه ادبی در سال  ۱۹۶۹تا سال
 ۲۰۱۴فقط نویسندگانی از بریتانیا و کشورهای مشترک
المنافع ،جمهوری ایرلند و زیمبابوه میتوانستند نامزد
شــوند.مارلون جیمز ،از نامزدهای امســال نخستین
نویسند ه زاده جامائیکاست که برای بوکر نامزد شده
است.در میان نامزدهای امســال ،ان تیلر ،نویسنده
آمریکایی (همسر تقی مدرسی ،نویسنده فقید ایرانی)
که ســه بار نامزد پولیتز شده و یک بار آن را برده ،از
دیگران شناختهشدهتر است.
سال گذشــته ریچارد فالنگان ،نویسنده استرالیایی
برای رمان «جاده باریک در عمق شمال» که داستان
آن در جنگ جهانی دوم میگذرد ،برنده بوکر شد.
نامزدهای بوکر ۲۰۱۵
ان تیلر  -قرقره نخ آبی
جسنیا یاناگیهارا  -زندگی کوچک
مارلون جیمز  -تاریخچه هفت کشتار
چیگوزی اوبیوما  -ماهیگیر
سانجیو سوهوتا  -سال گریختگان
تام مککارتی  -جزیره ساتن (بی بی سی)

دهد».شبنم دیگر دانشجوی شــهر مزارشریف گفت:
«توسط اینطور نمایشگاه میتوان که تمامی آثار هنری
خود را به رخ کشاند».
شماری از نقاشــان بلخ نیز از راه اندازی این نمایشگاه
خرســند هســتند و میگویند آنان مــی توانند که
ظرافتهای هنــری را در این تابلوهــا را پیدا کنند و
آفرینشهای هنری شان را با این اثرهای هنری مقایسه
کنند ،چیزی که موجب پیشرفت آنان میشود.
حفیظ محمدی که از هفت سال به این سو در مزارشریف
نقاشی میکند گفت« :امروز نقاشــیهای زیادی را به
حیث یک نقاش دیدم ،کارکردهایی را که اســتاد شرر
در خارج از کشــور کارکرده و آورده مقایسه میکنم،
کارهایی را که مــا در داخل کار میکنیم و کارهایی که
استاد در خارج انجام داده نشان از تغییر زیادی دارد».
هرچند شــرایط دشوار و جنگهای سه دههی اخیر در
کشور چراغ هنر نقاشی و خوشنویسی را کم نور ساخته
اســت اما تالش هایی جریان دارد تا این هنر گسترش
یابد .این تالش ها بیشــتر از سوی جوانان صورت می
گیرد.عبدالهادی شــرر نقاش و خوشنویس کشور که
این نمایشــگاه را برپا کرده است میگوید« :ما در این
نمایشــگاه  ۱۵۰اثر را به نمایش گذاشتیم؛ آینده هنر
خیلی روشن است ،جوانان ما خیلی استعداد دارند چه
از طبقه ذکور و چه از طبقه اناث ،اگر کار شــود و پشت
کار داشته باشند ،هنر بسیار پیشرفت می کند».
این نقــاش افغان تأکید کرد که اگر جوانان از ســوی
دولت مورد پشــتیبانی قرار گیرند؛ آنهــا میتوانند
آفرینشهای هنری قابل مالحظهای داشــته باشــند
و جایگاه افغانســتان را در ســطح منطقــه از لحاظ
آفرینشهای هنری بلند نگه دارند( .طلوع)

مورانبونگ؛ حکایت گروه موسیقی ‹گمشده›
در کوریای شمالی

مورانبونگ؛ حکایت گروه موسیقی ‹گمشده› در کوریای
شمالی حکایت یک گروه موسیقی در کوریای شمالی به
کسانی که خود را کارشناس تلقی می کنند و یا آنهایی
که کارشــان حدس و گمانه زنی است درس خوبی داد:
گاهی اوقات زیادی درباره ناپدید شدن تفسیر نکنید.
به مدت دو ماه در مورد سرنوشــت اعضای یک گروه
موسیقی اهل کوریای شــمالی به نام مورانبونگ گمانه
زنی های مختلفی منتشــر شــد .خیلی ها سئوال می
کردند بر سر این گروه که همه اعضای آن دختر هستند
چه آمده؟ آیا حکومت کوریای شــمالی آنها را سر به
نیســت کرده؟ آیا این گروه موسیقی آنقدر پر طرفدار
شده که موجودیت خود را به خطر انداخته؟
از ماه جوالی این گروه موســیقی در تلویزیون کوریای
شمالی ظاهر نشــده بود و همین باعث شد که از اوایل
ســپتمبر اظهار نظرها و شایعاتی در مورد سربه نیست
شدن این گروه منتشر شود.در تیتری خبری گفته می
شد« :گروه موسیقی مورد عالقه کیم جونگ اون رهبر

کوریای شمالی ناپدید شد ».و یا مطلب دیگری با این
عنوان منتشر شــد« :گروه موسیقی دخترانه و مورد
عالقه رهبر کوریای شمالی ناپدید شده و از سرنوشت
آنها خبری در دست نیست».ولی قبل از اینکه جوهر
این گزارش ها خشک شود گروه موسیقی مورانبونگ
در شهر پیونگ یانک یک کنسرت بزرگ اجرا کرد.
هیچکس دقیقا نمی داند چرا این گروه موسیقی چند
هفته در سکوت بود .شــایعات مربوط به ستاره ها و
افراد مشــهور را حتی در کشورهای غربی به سختی
می توان رمزگشایی کرد ،چه رسد به کشور بسته ای
مثل کوریای شمالی.
تمــام آنچه ما می دانیم این اســت که از ماه جوالی
آثار این گروه بدون نشــان دادن اعضایش و همراه با
تصاویری از خیابانها و یا مناظر طبیعی کوریای شمالی
پخش می شد.ظهور گروه موســیقی جدیدی به نام
چونگ بونگ درست در ماه جوالی و همزمان با ناپدید
شدن گروه مورانبونگ ،به شــایعات و گمانه زنی ها
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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

جواب هدف

دامن زد وقتی که شخصیت های معروف و شناخته شده
در کوریای شــمالی ناپدید می شوند معموال گمانی زنی
ها شروع می شود .آیا اعدامشان کرده اند؟ آیا از چشم
حکومت و رهبر افتاده اند؟
اما به نظر می رســد که مورد گروه موسیقی مورانبونگ
خیلی ســاده تر از این حرف ها بوده است.بدون تردید
این گروه از چشم رهبر کشــور نیافتاده چون دوشنبه
هفته گذشته (هفتم ســپتمبر) کیم جونگ اون همراه
هیئتی کوبایی که از آن کشور دیدار می کرد ،به تماشای

 بازی با اعداد
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کنسرت زنده این گروه رفت.
به گزارش رســانه های شــمالی ،این گروه ترانه های
معروف کوبایی و کوریــای ای از جمله ترانه «پیونگ
یانگ بهترین اســت» را همراه با ارکستر بزرگ اجرا
کردند.رســانه دولتی کوریای شــمالی در بخشی از
گزارش خــود گفت« :در پایــان هنرنمایی این گروه
فریادهای تشویق حاضران ســالن نمایش را پر کرد.
کیم جونگ اون به گرمی بــرای هنرمندان و جمعیت
مشتاق دست تکان داد( ».بی بی سی)
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میزان

حمل

شايد اکنون احساس نموده باشــيد که داريد به بن بست ميرسيد
و نميتوانيد روی هيچکس حساب نمایيد .بنابراين بهترين دوره را
داريد که تمام قيد و بندهــای بيهوده را از دور خود جدا نموده و با
تمرکز نمودن روی آنچه که واقع ًا ميتوانيد خوشحالتان سازد ،هدف و
روش جديد زندگي را پيش گيريد.

ثور

بي جهت خودتان را افسرده ميکنيد ،حادثه ای پيش آمده و شما
هم مطلق ًا تقصيری نداريد .بگذاريد قضاوت کنند و به نتيجه گيری
برسند ،روز دلنشيني در انتظارتان است.

عقرب

بدبيني يکي از نزديکان ،شما را از انجام وظايفتان باز داشته است.
با او به گفتگو بنشينيد و حقايق را برايش روشن کنيد و برای انجام
معامله ،امروز را انتخاب کنيد.

2151
 شطرنج 		
نوبت مهره های سفید است ،شما باید با
دو حرکت مهره سیاه را مات کنید.

جاه طلبــي بعضي از اطرافيان برای در صــدی از متولدين اين ماه
دردسر و مشکل ايجاد نموده است و بهتر اينکه تا حد ممکن جلوی
اين گروه را بگيرند.

قوس

به سالمتي خود بيشتر توجه کنيد و در قبول مسؤوليتهای تازه،
خيلي دقت کنيد و بيگدار به آب نزنيد .روز دلپذيری در راه است.

8

احســاس ميکنيد آنچنان که حقتان است در رشته تحصيلي و يا
شغلي و حتي روابط احساسي و پيشــرفت چشم گيری نميکنيد.
شايد احتياج داريد که رشته تحصيليتان را تغيير دهيد و شايد هم
احتياج داريد محل کارتان را عوض نمائيد.

جدی

7

جوزا

سرطان

عشق هنگامي وجودتان را پر خواهد ساخت که درهای قلبتان را
به رويش باز ســازيد .شکست در عشق گذشته را فاجعه به شمار
نياوريد و به خود و کساني که دوستتان دارند اجازه دهيد که سعي
در خوشــبخت نمودنتان بنمايند .در روابط احساسيتان امکان
دارند تغييراتي بســيار مثبت به وجود بيايد .پيشرفت مالي چشم
گيری خواهيد نمود ولي مقدار مخارجتان نيز باال خواهد رفت.

شرکت در يک ميهماني ســبب ميشود بسياری از متولدين اين ماه
چهره واقعي گروهي از اطرافيان خود را بشناســند و به اصطالح با
چنين شناســایي برای آينده خود تصميم منطقي بگيرند .در اين
ميان بعضي سوء تفاهمات که ميان آشنايان کدورت و دلگيری بوجود
آورده بود با حوادث تازه برطرف ميشود.

دلو

مجبور خواهيد شــد که با افراد مهمي به بحث بنشينيد تا در رشته
فعاليتتان موفقيتي را که شايســته تان اســت به دست بياوريد.
ممکن اســت اين موضوع آنچنان که بايد ساده نباشد .به هر صورت
اگر احتياج به کمک داريد نگران شکستن غرورتان نباشيد زيرا که
هســتند افرادی که عالرغم توقعتان با جان و دل حاضر به کمک و
همکاری با شما ميباشند.

حوت

اسد

سنبله

ممکن است در جر و بحثهای بيهوده با همکاران ،هم صنفیها و حتي
افراد خانواده آلوده شوید .ســعي کنيد در قضاوت نمودن يکطرفه
تصميم گيری ننماييد.

توقع عزيزان و دوستان و آشنايان از متولدين اين ماه هميشه زياد
اســت ،البته چنين روحيه ای تنها به دليل امکانات و فداکاريهای
متولدين اين ماه بوجود آمده اســت ،بسياری از پدر و مادرها که
فرزندی متولد اين ماه دارند خوشبخت هستند و درضمن فرزنداني
هم که پداراني متولد اين ماه دارند در صف خوشبخت ها قرار دارند.
توانایي و استعدادهای شما مورد پرسش قرار خواهد گرفت .ممکن
است اين موضوع برايتان خوشايند نباشد ولي باعث خواهد شد
که ارزش خودتان را برای هميشــه به ديگران ثابت کنيد .ورزش
ممکن اســت يکي از تفريحات مورد عالقه شما باشد ولي در اين
دوره بهتر است از برداشتن و اســتفاده از وسایل بسيار سنگين
پرهيز کنيد .فرصت مسافرتهای تفريحي را ار دست ندهيد.
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وزیر را در خانه  a 6حرکت دهید.
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جری لوئیس مجموعه کمنظیر
فیلمهایش را به کتابخانه کنگره
آمریکا واگذار کرد

جری لوئیس ،کمدین مشهور آمریکایی ،مجموعهای از فیلمها،
برنامههای تلویزیونی و فیلمهای خصوصی خود را به کتابخانه
کنگره آمریکا داده است.
به نقل از بی بی سی ،جری لوئیس ،کمدین مشهور آمریکایی،
مجموعــهای از فیلمها ،برنامههــای تلویزیونی و فیلمهای
خصوصی خود را به کتابخانه کنگره آمریکا داده است.
این مجموعه از آن جهت ارزش دارد که در آن نســخههایی
کمیاب و حتی نایاب از کارهای این کمدین مشهور هست .از
جمله فیلمهایی که او از سر تفنن ساخته است.
مایک ماشــون ،مدیر بخش فیلم و تلویزیون کتابخانه کنگره
میگوید که در این مجموعه بخشی از تاریخ تلویزیون آمریکا
که هیچ نسخه دیگری از آن دیگر وجود ندارد ،یافت میشود.
مثل کارهای مشترک او با دین مارتین ،که از تلویزیون NBC
در دهههای پنجاه و شصت میالدی پخش میشده است.
مایک ماشــون که با  ABCمصاحبه میکرد ،گفته است که
روی نوارهای اصلی این برنامههای تلویزیونی بارها ،برنامههای
دیگری ضبط شــده اند و هیچ نســخه دیگری از آنها به جز
مجموعه ای که در اختیار خود آقای لوئیس بوده وجود ندارد.
جری لوئیس که  89ســال سن دارد از اینکه کتابخانه کنگره
آمریکا خواستار در اختیار گرفتن آثار او شده ،ابراز خوشنودی
کرده است.
او میگوید که خود را موظف به خنداندن مردم میدانســته
است.
یکی از جالب ترین فیلمهایــی که در مجموعه جری لوئیس
وجود دارد ،فیلمهایی اســت که او بین دو کار حرفه ای اش
میســاخته :فیلمهایی با حضور همسایگانش و فقط برای دل
خودش .البته او همســایگان سرشناسی مثل تونی کورتیس،
جنت لی و دین مارتین داشته است.
مایک ماشــون ،نظم جــری لوئیس در نگهــداری کارهای
تلویزیونی ،ســینمایی ،رادیویی و صحنهایاش را ســتایش
میکند.
بخشــی از این فیلمها به کتابخانه کنگره آمریکا اهدا شده و
بخشی دیگر را کتابخانه از جری لوئیس خریده است.
جری لوئیس قرار است تا ســه هفته دیگر از محل نگهداری
آثارش در کتابخانه کنگره آمریکا در شهر واشنگتن بازدید و
همان روز برنامه ای زنده در یکی از حومههای پایتخت آمریکا
اجرا کند.
جری لوئیس بیش از شصت ســال در جمع آوری پول برای
بیمارانی که دچــار تخریب یا اخالل در بافتهای ماهیچه ای
هستند ،فعالیت کرده و دو میلیارد و ششصد میلیون دالر در
این سالها برای این بیماران جمع آوری کرده است.

بازیگران رویایی «تارانتینو»
برای «پالپ فیکشن» را بشناسید

یک ســایت اینترنتی فاش کرد که «جــان تراولتا»« ،بروس
ویلس»« ،ســاموئل ال.جکســون» و «اما تورمــن» اولین
انتخابهای «کوئنتیــن تارانتینو» برای بازی در فیلم معروف
«داستان عامه پسند» یا همان «پالپ فیکشن» نبودهاند.
براســاس جدیدترین اطالعاتی که وبسایت «ردیت» فاش
کرده است« ،مایکل مدسون» و نه «جان تراولتا» انتخاب اول
تارانتینو برای بازی در نقش «وینســنت وگا» در فیلم برنده
نخل طالی «داستان عامه پسند» بوده است.
همچنین «ادی مورفــی» بازیگر آمریکایی و نه «ســاموئل
ال.جکسون » قرار بوده اســت در این فیلم در نقش «جولز
وینفیلد» بازی کنــد و پیش از «اما تورمــن» نام بازیگران
دیگری چون «ویرجینیا مدســن»« ،ماریسا تامی»« ،پاتریشا
آرکت» و «فوئب کیتس» برای بازی در نقش «میا واالس» در
این فیلم مشهور مطرح بوده است.
اولویت «کوئنتین تارانتینو» برای نقش قاچاقچی مواد مخدر
به نام «النس» در ابتدا «جان کیوزاک» بوده است ،نقشی که
در نهایت به «اریک استولز» رسید.
نام بازیگران سرشناســی چون «شون پن»« ،نیکالس کیج»،
«جانی دپ» و «مت دیلون» نیز پیش از «بروس ویلس» برای
بازی در نقش کوتاه شــخصیت «بوچ» در این فیلم محصول
سال  1994مطرح بوده است.
اما ظاهرا «کریستوفر واکن» همیشه اولویت اول «تارانتینو»
بــرای بازی در نقش «کاپیتان کونز» در فیلم بوده اســت اما
«تارانتینو» بازیگــران دیگری چون «دنیرو»« ،آل پاچینو» و
«شون پن» را نیز برای این نقش در نظر داشته است.
«جنیفر جیســون لی» بازیگری که در فیلم جدید «هشــت
نفرتانگیز» اولین تجربه همکاری بــا «تارانتینو» را تجربه
میکند نیز براساس اسناد منتشر شده برای بازی در نقشهای
«جوری» و «هانی بانی» در فیلم «داستان عامه پسند» مورد
نظر بوده است.
«داســتان عامه پســند» با فیلمنامهای از «تارانتینو» شامل
سه اپیزود با ســه قصه مرتبط با هم است .فیلم نخل طالی
جشــنواره کن را دریافت کرده و در این اثر بیش از هر چیزی
جسارت کارگردان به چشم میخورد.
«تارانتینو» در «داستانهای عامهپسند» تمام اشکال متعارف
روایی ســینما را کنار گذاشت و داستان خود را در ساختاری
پیچیده با گذرهــای زمانی و مکانی متناوب به پیش میبرد و
شخصیت محوری قسمت پایانی فیلم همان کسی است که در
میان فیلم شاهد کشته شدنش بودهایم.
«داســتانهای عامهپســند» با قصهای پر فراز و نشــیب و
شــخصیتهای جذاب و ملموس ،دوران اوج ادبیات سیاه در
دهه  30و سینمای ســیاه دهههای  40و  50آمریکا را تداعی
میکند .از جمله جوایز این فیلم میتوان به کســب اسکار،
گلدن گلوب و بافتای بهترین فیلمنامــه برای «تارانتینو» و
همچنین جایــزه بهترین فیلم و کارگردانــی از انجمن ملی
منتقدین فیلم آمریکا اشاره کرد.
«تراولتا» با کسب نامزدی اسکار بهترین بازیگری برای بازی
در نقش «وگا» در این فیلم دوباره به دوران اوج حرفهای خود
پس از فیلم «تب شنبه شــب» رسید و «بوریس ویلس» نیز
پس از یک دوره ناموفق دوباره با این فیلم احیاء نشد.
«امــا تورمن» نیز پس از بازی در این فیلم و کســب نامزدی
اســکار ،نام خود را بــه عنوان یکی از شناختهشــدهترین
بازیگران هالیوود سرزبانها انداخت.

