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یک نمایشگاه کتاب در شهر
هرات برگزار شد

مســووالن ریاســت اطالعات و فرهنگ والیت هرات به
همکاری انجمن ناشــران این والیت نمایشگاه کتاب را به
هدف تقویت فرهنگ کتابخوانی دراین والیت برگزار کرده
اند.این چهارمین نمایشــگاه بزرگ کتاب در والیت هرات
اســت که در مقابل ریاســت اطالعات و فرهنگ برگزار
میشود.
آریــا رئوفیان رئیس اطالعــات وفرهنگ والیت هرات
میگوید ،این نمایشــگاه به مــدت ده روز ادامه دارد و
بیش از ســی و پنج هزار عنوان کتاب در آن به نمایش

گذاشته شده است.
او میگوید باگذشت هرســال عالقمندی مردم نسبت به
کتاب وکتابخوانی دروالیت هرات افزایش میابد.
کتابفروشان و ناشران نیز برگزاری اینگونه نمایشگاه ها را
در رشد فرهنگ کتابخوانی موثر میدانند.
محمد شــفیع فاروقی یکی از ناشــران کتاب درهرات
ازاستقبال مردم ابراز رضایت کرده تاکید میکند که تداوم
این روند میتواند فرهنــک کتابخوانی در والیت هرات را
تقویت بخشد .اما محمد رســول مشفق مسوول یکی از

فروش ناامیدکننده ‹استیو جابز› در
نخستین هفته نمایش عمومیاش

انتشــارات در هرات دیدگاه دیگری دارد او میگوید که
والیت هرات هنوزهم نتوانســته جایگاه ثابتی را نسبت
به مناطق دیگر افغانستان دربحث کتابخوانی پیدا کند.
درچهارمین نمایشــگاه بزرگ کتــاب درهرات گفته
شده است که دســت کم یکهزارعنوان کتاب از مولفین
ونویسنده گان هراتی گذاشته شده است اما محمد ناصر
رهیاب اســتاد پوهنزی ادبیات پوهنتون هرات ویکی
ازنویسنده گان نسبت به به وضعیت موجود انتقاد میکند.
آقای رهیاب دولت افغانســتان را متهم به بی توجهی
درقبال کارنویســنده گان افغان کرده واین موضوع را
ازبرجسته ترین دالیل ر شد فرهنگ کتاب وکتابخوانی
درافغانستان میداند.
این انتقادات در حالی مطرح میشــود که فرهنگیان در
والیت هرات مدعی اند هم اکنون باالتر ازیکهزار عنوان
کتاب از سوی نویسنده گان هراتی تالیف شده است اما
بخاطر آنچه مشکالت بد اقتصادی و عدم حمایت دولت
و تاجران ملی از نویسنده گان خوانده میشود این کتابها
ازچاپ بازمانده اند.
کارشناسان فرهنگی در والیت هرات میگویند دسترسی
مردم به صفحات اجتماعی در اینترنت افغانها را از کتاب
خواندن بازداشته است اما مسووالن در ریاست اطالعات
و فرهنگ هرات میگویند در چند سال اخیر عالقمندی
مردم در هرات به کتابخوانی افزایش چشمگیری داشته
است.مســووالن در ریاســت اطالعات وفرهنگ دالیل
روی آوردن بیشــترمردم هرات به کتابخوانی را فعالیت
نهادهای مدنی ،تبلیغات رســانه ها وهمچنان برگزاری
اینگونه نمایشگاه ها قلمداد کرده اند.
باهمه اینها گفته شــده اســت که در نمایشگاه بزرگ
کتاب هرات در سال گذشــته دست کم  200هزار تن از
آن بازدید کرده اند و بیش از  5000جلد کتاب به فروش
رسانده شده است.
با این وجود فرهنگیان انتطار دارند که نمایشگاه کنونی
بتواند تاثیرات بهتری را نسبت به دوره های گذشته در
این عرصه داشته باشد( .رادیو آزادی)

فیلم استیو جابز ،ســاخته دنی بویل در نخستین هفته
نمایش عمومیاش در آمریکای شمالی نتوانست آنطور که
انتظار میرفت پرفروش باشد.
این فیلم کــه درباره زندگــی بنیانگــذار کمپانی اپل
اســت ورودی ناامیدکننده به جدول پرفروشترینهای
سینماهای آمریکای شمالی داشت و با فروشی حدود ۷.۳
میلیون دالر نتوانســت به جایی بهتر از رده هفتم دست
یابد.این در حالی است که مریخی ساخته ریدلی اسکات و
با بازی مت دیمون با  ۱۵میلیون و  ۹۰۰هزار دالر فروش در
هفته گذشته صدرنشینی خود را حفظ کرد.
هرینه تولید استیو جابز حدود  ۳۰میلیون دالر بوده و این
فیلم مجموعا تاکنون کمی کمتر از  ۱۰میلیون دالر فروش
داشته است .بسیاری از منتقدان فیلم از مایکل فاسبندر
که نقش جابز را بازی کرده بــه عنوان یکی از بختهای

زورو دوباره شمشیرش را به دست می گیرد
کاراکتر زورو تولد دوبارهاش را روی پرده ســینما جشن
میگیرد .صنعت سینما که در سالهای اخیر دست به احیا
و دوبارهسازی تعدادی از محصوالت موفق و پر سر و صدای
خود زده ،قصد تولید نســخه تازهای از ماجراجوییهای
زورو را دارد.
این در حالی اســت که فیلم کالســیک «زورو» حدود
دو دهه قبل هم یک بار احیا و دوباره ســازی شــد ،اما
منتقدان ســینمایی عقیده دارند این نسخه نتوانست به
خوبی حــق مطلب را درباره مرد عدالــت طلب نقابدار و
سیاهپوش این داســتان ادا کند .از قرار معلوم ،به همین
دلیل است که صنعت سینما به فکر ساخت نسخه دیگری
از ماجراجویی های زورو افتاده اســت .شــرکت مستقل
فیلمســازی النتکامدیا تهیه کننده نســخه تازه «زورو»
است .مسئوالن این شــرکت هم اکنون در حال مذاکره با
چند فیلمساز سرشناس هستند تا وظیفه کارگردانی آن
را به دست یکی از آنها بسپارند .در این رابطه ،نام برایان
سینگر ،خالق مجموعه فیلم ابرقهرمانانه و کمیک استریپ
«مردان ایکس» بیشتر از بقیه فیلمسازان شنیده می شود.
منابع نزدیک به تهیه کنندگان فیلم می گویند قصد آنها
انتخاب یک بازیگر اهل آمریکای مرکزی (و نه یک ستاره

هالیوودی) برای ایفای نقش زورو است .از آنجا که کاراکتر
زورو در اصل اسپانیایی زبان بود ،ترجیح تهیه کنندگان
زورو تازه هم انتخاب بازیگری اسپانیایی زبان است.
در بین نــام هایی که گزینه اصلی بــازی در نقش زورو
هستند ،نام گائل گارسیا برنال مطرح تر از بقیه است .او
در میان بازیگران اسپانیایی زبان مقیم آمریکا ،شهرت و
اعتبار بیشــتری دارد .وی هنوز قرارداد بازی در فیلم را
امضا نکــرده ،ولی از مدت ها قبل از عالقه اش برای بازی
در نقش این انقالبی شورشــی عدالت خواه صحبت کرده
است .در حقیقت نام برنال از حدود هفت ماه قبل در این
رابطه مطرح شد .در آن زمان ،کمپانی فوکس قرن بیستم
اعالم کرد در تدارک تولید نســخه تازه و احیا شده زورو
اســت .این کمپانی از برنال برای بازی در نقش کاراکتر
اصلی دعوت کــرد و گفت در حال مذاکــره با ریکاردو
دمونتریل و رپین ســواتا اســت تا کارگردانی فیلم را به
آنها بســپارد .اما کمی بعد رسانه های گروهی از انصراف
کمپانی فوکس از تولید این فیلم دادند و پروژه به قفسه
بایگانی سپرده شد .تهیه کنندگان زوروی تازه در شرکت
فیلمسازی النتیکا مدیا می گویند فیلم آنها هیچ ارتباطی
به پروژه بایگانی شده کمپانی فوکس قرن بیستم ندارد و
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یک کار کامال مستقل است .فیلمنامه اکشن ماجراجویانه
آنها آماده تولید اســت .این فیلمنامه را یک تیم سه نفره
نوشته و از داستان کالسیک زورو ،فقط خط اصلی قصه و
کاراکترهای اصلی آن را قرض گرفته است.
تحلیلگران سینمایی می گویند این به معنی آن است که
این نســخه زورو تفاوت های آشکاری با نسخه های قبلی
آن خواهد داشت و زورو را وارد دنیایی با حال و هوایی تازه
و متفاوت خواهد کرد .شنیده ها حکایت از آن می کند که
داستان نسخه احیا شــده زورو در یک آینده آپوکالیپس
گونه اتفاق می افتد .این آینده آپوکالیپس گونه شــباهت
زیادی به حال و هوای نســخه جدید «مکس دیوانه» تام
هاردی و شارلیز ترون دارد.
در این دنیای سرد و بی روح است که کاراکتر زورو (مثل
همتایان قبلی اش در نســخه های پیشین زورو) به کمک
مــردم بی دفاع و رنج برده می آید که تحت ســلطه یک
حکومت ستمگر هســتند .تهیه کنندگان زوروی جدید
اعالم کرده اند اواســط ماه مارچ ســال جدید میالدی،
کلید فیلمبرداری آن را می زننــد .جمهوری دومینیکن
و اســتودیوی قدیمی پاین وود شهر لندن ،لوکیشن های
اصلی آن اســت .جلوه های ویژه ،نقش مهمی در داستان
و ماجراجویی هــای آن بازی می کند .همین نکته ،هزینه
های تولید فیلم را کمی باال می برد .با آن که این نســخه
زورو یک محصول مستقل ســینمایی است و توسط یک
شرکت مســتقل فیلمسازی تهیه می شود ،اما رقم هزینه

 بازی با اعداد

آشــتی پذیر ـ ارواح ـ بدبین ـ پشــتوان ـ تدقیق ـ ثنویت ـ جلوگیر ـ
چلچله ـ حکمت ـ خردمند ـ درس ـ ذکاوت ـ رزاق ـ زهر ـ ژنده ـ سیما
ـ شــریک ـ صادق ـ ضامن ـ طلوع ـ ظهور ـ عصمت ـ غزال ـ فروتن ـ
قصه ـ کنایه ـ گرامی ـ الیحه ـ مناظر ـ نوازنده ـ وطن ـ هندسه ـ یغماگر.
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ضمیر ـ مضــر ـ مرض ـ
مریض ـ ضامن ـ نام ـ نما ـ
امن ـ امین ـ ایمن ـ نرم ـ
منار ـ رام ـ مار ـ امر ـ امیر
ـ می ـ نیم ـ میان ـ تام ـ
اتم ـ منت ـ تیم ـ تیمار ـ
امت ـ متن ـ متین ـ تمنا
ـ نم ـ مــن ـ ما ـ رمان ـ
ضمانت.

 جواب بازی با اعداد

جواب هدف

1945

 بازی با کلمات

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.
 6کلمه :خوب
 12کلمه :متوسط
 18کلمه :عالی
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میزان

حمل

حســن نيت شــما باعث رفع دلتنگيها و كدورتها ميشود .از
اين بابت هراســي به دل راه ندهيد كه با شكست و ناكامي روبهرو
نشــويد .با زيركي كه داريد از بنبســتها رهايي خواهيد يافت.
اجازه ندهيد از صداقت و انسانيت شما سوءاستفاده شود.

عشق و مسایل عاطفي براي شما سببساز خوشبختي است .رازدار
رازهاي خود باشيد و ســفره دل را پيش هر كسي باز نكنيد .گاهي
اوقات پيش آمده كه با كســاني درددل ميكنيد كه چون حربه ،عليه
خودتان به كار ميبرند.

عقرب

روز پرخبري در پيش است .مشكالت بر شما سهل خواهند شد .عملي
كه امروز انجام ميدهيد در آينده نتيجهاش را خواهيد ديد پس تمام
تالش خود را جهت برآوردن يك عمل خوب به كار ببنديد.

قوس

ثور

جوزا

با نگاهی به گذشته و کنکاش در شرایط فعلی ،نسبت به درستی ابزار
تمایل عاشــقانه «طرف مقابل» که میگوید ،برای او فقط خود شما
مطرح هستید ،بیشتر فکر کنید .در این زمان شما تحت فشار قرار
خواهد گرفت تا پاسخ مثبت را دریافت کنید.

سرطان

امروز روزیست که باید مراقب تمام عملکردهای خود باشید تا دچار
خسارات غیر قابل جبران نشوید .با سخت کوشی و تالش حل تمام
مشکالت برای شما آســان خواهد شد .هر چه تاثیر گذارتر باشید،
بیشتر کسب میکنید.

اسد

هر اشاره ای به فخر فروختن به نشق آنها نیز شما را آزرده خواهد کرد.
خصوص ًا اگر آنها داراییها و حساب بانکی خود را به نمایش بگذارند.
تنها کاری که باید بکنید غرق این بازی نشوید.

سنبله

گام به جلو بگذارید ،چرا که برای حل مشکلی که چندی است روح
شما را خسته و آزرده کرده ،راه به ظاهر بسته ،باز میشود و فردی را
که به هیچ روی انتظار دیدنش را ندارید سر میرسد .تنها کافیست
از حافظه خود که گاه به گونهای شگفت انگیز به کار می افتد ،کمک
بخواهید .نوعی کامیابی ،مانند قبول شدن در یک آزمون یا به طور
مثال گرفتن مجوز سفر ،برایتان فراهم میشود.

اگر ميخواهيد عذاب نكشــيد و ديگران به حرفهايتان گوش
دهند بدون هيچگونه تعارفي نظرتان را بيان كنيد .به نظر ميرسد
شخص يا موضوعي مانع از اجراي نقشههايتان ميشود و هر نوع
پافشاري از جانب شما بينتيجه ميماند.
در زندگي زناشــويي ،منطقي تصميم بگيريد تا طعم خوشبختي
را بچشــيد .در دوره فشارهاي مالي قرار داريدكه با تدبير و تعقل
حل خواهد شــد .در محيط فعاليت نيز مراقب باشيد كه بيهوده
همكاران و اطرافيان را از خود نرنجانيد .اگر ميتوانيد دو ،ســه
روزي را به مسافرت برويد تا حال و هوايتان عوض شود.

جدی

از افراد خودخواه فاصله بگیرید .برخی از صفات خوب شما در محیط
کار باعث میشود وظایف مهمی به شما ارجاع شود .دو مالقات مهم
خواهید داشت که در مورد مســایل تحصیلی و شغلی است .یک
فرصت طالیی برای شما به وجود آمده که با کسی که میتواند نصایح
سودمندی به شما بدهد و راه گشا باشد ،صحبت کنید.

دلو

یکبار دیگر شما روحیهای خوش مشرب و اجتماعی پیدا کرده اید
و میخواهید هر جایی که میروید مانند خورشید بدرخشید .اگر
میتوانید که انتخاب کنید که وقتتان را با چه کســی بگذارنید،
مایل به کسانی هستید که کمی غیرمعمول ،چند ملیتی و یا بسیار
با فرهنگند.

حوت

به پيشروی ادامه دهيد و پذيرای تغيير و تحوالت آينده باشيد .پس
هر آنچه را در دل داريد به زبان آوريد و از ادا و اصول در برابر خانواده
جدا ً خودداری کنيد .تغيير و تحولي ناگهاني در شما ايجاد خواهد شد
که الزم است در آن صورت با دقت به ندای دلتان گوش فرا دهيد.
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اصلی اسکار بهترین بازیگر مرد امسال نام بردهاند.
مجله ورایتی نوشته بود که فاســبندر پرده سینما را به
«تســخیر» خود در آورده ،هر چند نوشته که شخصیت
فیلم «ابدا دوست داشتنی نیست» .هالیوود ریپورتر هم
در تحســین از نقشآفرینی او در این فیلم نوشته که او
چندین قدم از بقیه پیش است .کیت وینسلت ،ست روگن
و جــف دانیلز بازیگران دیگر این فیلم هســتند .روگن
در نقش اســتیو ووزنیاک ،شریک جابز و دیگر بنیانگذار
اپل بازی میکند .تاکنون چندین فیلم کوتاه و مســتند
درباره جابز ساخته شده ،اما فیلم بویل پرهزینهترین این
فیلمها بوده است و بر اساس بسیاری از پیشبینیها جزو
نامزدهای بهترین فیلم اسکار هم خواهد بود.
فیلمنامه این فیلم را آرون سورکین بر اساس زندگینامه
جابز به قلم والتر ایساکسون نوشته است( .بی بی سی)

های تولید آن کمتر از صد میلیون دالر نخواهد شد .برای
همین ،رسانه های گروهی از این پروژه به عنوان یک کار
پرسروصدای هالیوودی اسم می برند که قرار است فصل
تابستان جدول گیشــه نمایش سینماها را در سال 2017
داغ تر و هیجان انگیزتر کند.
ماجراجویی هــای زورو در اوایل قرن هجدهم میالدی و
در بخش اسپانیایی زبان شــهر کالیفرنیا اتفاق می افتد،
مثل تمام داســتان های فانتزی و ابرقهرمانانه ،کاراکتر
اصلی داســتان زورو هم هویتی دوگانه دارد .دن دیه گو
دالوگا یک نجیب زاده محلی است که در مواقع ضروری و
برای کمک به مستمندان ،هویت عوض کرده و با نام زورو
وارد صحنه می شــود .کسی اطالعی از هویت دوم والوگا
ندارد و زورو با نقابی به صورت و شــنلی سیاه بر دوش،
با شمشیر خود ماجرا هایی دیدنی خلق می کند .صنعت
تلویزیون اولین بار در سال  1957سراغ این داستان رفت.
گای ویلیامز با بازی در نقش زورو تبدیل به یکی از چهره
های مطرح آن دوران شد.
این مجموعه موفقیت زیادی کسب کرد ،در دو فصل 82
اپیزودی روی آنتن رفت و بخش آن تا ســال  1959طول
کشــید .دومین زوروی تلویزیونی در سال  1990ساخته
شد و تا سال  2011تعداد  89اپیزود آن بخش شد .وانکن
رگر ،زوروی این مجموعه بود .دنیای سینما در سال 1998
«نقاب زورو» را براســاس ماجراجویی های این کاراکتر
کالسیک ساخت.

جرج کلونی ساخت فیلم
جنایی خود را آغاز کرد

جرج کلونــی بار دیگر با همکاری بــرادران کوئن تصمیم به
ساخت اثر سینمایی گرفته است.
جرج کلونی کــه پیش از این بارها در فیلمهای ســینمایی
برادران کوئن حضور داشته این بار تصمیم به ساخت فیلمی با
همکاری این دو برادر گرفته است.
همکاری کلونی با برادران کوئن از فیلم ســینمایی «اوه برادر
کجایی» (محصول  )2008آغاز شــده و در ســال 2003نیز
کلونی مجددا در فیلم «سنگدلی تحملناپذیر» ساخته جوئل
و ایتن کوئن ایفای نقش کرد .فیلــم کمدی «بعد از خواندن
بســوزان» که در افتتاحیه شصیت و پنجمین دوره جشنواره
فیلم ونیز در سال  2008میالدی اکران شد ،سومین همکاری
مشترک آنها بود .در حال حاضر نیز ساخت «درود ،سزار» به
کارگردانی برادران کوئن و بازی کلونی به پایان رسیده و این
فیلم در مراحل پس از تولید به سر میبرد اما این روزها خبر
از آغاز پروژه سینمایی دیگر به گوش میرسد که کلونی قصد
ســاخت فیلمنامه برادران کوئن را دارد .پیش از این قرار بود
برادران کوئن خود کارگردانی فیلمنامهشان را برعهده داشته
باشــند اما ظاهرا جرج کلونی مذاکرات خود را برای به عهده
گرفتن کارگردانی این فیلمنامه آغاز کرده اســت .البته هنوز
از داستان این فیلم سینمایی که اسم ناآشنا و عجیبی (سابر
بیکان  ) suburbiconهم دارد اطالعی در دســت نیست اما
آنچه که تا کنون مشــخص شده ســبک نوآر آن است فیلم
ق درامی جنایی است که حوادث آن در دهه 50
سینمایی فو 
میالدی اتفاق میافتد .البته برخــاف ژانر جنایی این فیلم،
طبق اظهارات کلونی این فیلم به نوعی کمدی نیز هست.

فیلم آنجلینا جولی باالخره
در جاپان اکران میشود

ســاخته جنگ جهانی دوم آنجلینا جولی پس از پیدا کردن
پخش کننده در جاپان اکران میشود.
فیلم سال گذشته آنجلینا جولی که در مورد لوییز زامپرینی،
دونده المپیکی و قهرمان جنگی آمریکا در جنگ جهانی دوم
باالخره در جاپان اکران خواهد شد.
این فیلم که داستانهای اســارت زامپرینی در جاپان را هم
نشان میدهد تصویر زیبایی از این کشور ارائه نداده که باعث
شد تا جناح راســت سیاسی این کشور به فیلم اعتراض کند
و نگذارد شــرکت توهو توا -پخش کننده آثار یونیورسال در
جاپان« -شکســت ناپذیر» را در این کشور روی پرده ببرد.
حاال با گذشت یک سال و افتادن آبها از آسیاب ،یک شرکت
دیگر قصد دارد فبروری سال  2016ساخته آنجلینا جولی را به
صورت محدودتر در جاپان اکران کند .ظاهرا قرار است فقط
یک سینما در توکیو آن را روی پرده ببرد.
این فیلم که ســال  2014در ســینماهای جهان اکران شد
توانســت  162میلیون دالر فروش جهانی داشته باشد .البته
خیلی بعید است این عدد با اکران به این محدودی در جاپان
تغییر خاصی کند .این فیلم قرار بود جنوری و فبروری امسال
در جاپان اکران شــود که باز هم با اعتراض گروه های راست
منتفی شــد .باید دید باالخره این ها می گذارند «شکســت
ناپذیر» در جاپان اکران شود یا خیر .این خبر روز پنجشنبه و
با افتتاح جشنواره بین المللی فیلم توکیو اعالم شده و تاکنون
واکنشی از سوی جناح راست جاپان منتشر نشده است.

