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در کابل پایتخت افغانســتان این هفته خانه مد و فشنی
باز شد که در آن مدلهای تازه کار و حرفهای لباس هایی
با مارک تولیدی «لمن» را روی گلیم ســرخی به نمایش
گذاشتند.
لمن نام خانه مدی در کابل اســت که به ابتکار سه جوان
افغان که در خارج طراحی لبــاس و تجارت خوانده اند،
شروع به کار کرده اســت .این خانه مد کارگاه خیاطی،
نمایشگاه و فروشگاه لباس های زنانه و مردانه را در خود
دارد و در قلب کابل است.
کاری که طراحان این خانه مد میکنند ،طراحی لباس های
محلی به شکل و مد خارجی و غربی است .یعنی با ترکیبی
از زیورات افغانســتان و صنایع دستی ،لباس میسازند؛
جنس و پوشش شرقی ،دیزاین و مد غربی.
این خانه مد حدود چهــل کارمند دارد ،خیاط های زن و
مرد در کارگاه خیاطــی کار میکنند و ده مدل جوان هم
مشغول کار در این نمایشگاه هستند.
خالد وردک  ۳۰ســاله و از بنیانگذاران این خانه مد است
که حدود یک سال برای ایجاد آن کار کرد اما همین هفت
ســال پیش ،او حتی فکر هم نمی کرد که روزی در جایی
مثل کابل خانه مد بزند و نمایش فیشــن و لباس برگزار
کند.
خالد در ســال  ،۲۰۰۷از مکتب آمریکایی در کابل فارغ
شد و دنبال بورسیههای تحصیلی بود ،بورسیه تحصیلی
آمریکا را از دســت داد و بورســیه هند را نرفت .دنبال
فرهنگ و تمدن بود و زندگی در اروپا .سرانجام موفق شد
از یکی از دانشگاههای بریتانیا قبولی بگیرد.
پدر خالد در والیت نــاآرام میدان وردک افغانســتان
مشغول شغل دهقانی است ،او وقتی خالد برای تحصیالت
عالی به بریتانیا رفت ،در پوست خود نمیگنجید اما این
خوشحالی فقط برای رشتهای بود که خالد انتخاب کرده
بود ،اینجنیری.
خالد یک سال در دانشگاه متروپولیتن پیش دانشگاهی
خواند اما پیش از این که وارد کالس های انجنیری شود،
رفت به کالج فیشــن لندن و این موضوع را تا مدتی بین
خودش و آرزوهایش مخفی کرد.
در سال های آخر تحصیالت قبل از فراغت به پدر زنگ زد و

خانهمدکابل؛

فرشسرخزیرپایمدلهایافغان
گفت که تحصیالتش
تمام شده و می آید
افغانســتان ،اما نه با
مدرک انجنیری بلکه
با مدرک فیشــن و
طراحی لباس .پدرش
خوشحال نشد ،هیچ
که فکر کــرد تمام
آرزوهایش به خاک
یکسان شده است.
وقتــی بــه کابل
بازگشــت بــا دو
دوســتش از جمله
راهبــه رحیمی که
در آمریــکا تجارت
خوانــده ،تصمیــم
گرفتند که این خانه
مــد را راه انــدازی
کنند .هشــتاد هزار
دالر آمریکایی (بیش
از  ۵.۳میلیون افغانی) سرمایه هزینه کردند با این هدف
که افغان ها شیک پوش شــوند و لباسی با نشان افغانی
وارد بازارهای مد و فیشن دنیا شود.
خالد وردک میگوید که کارهایشــان حاال محدود است،
قبــل از این که این کار را شــروع کننــد ،از این و آن
شنیدند که در این ســرمایه گذاری ضرر خواهند کرد و
کارشان ادامه نخواهد یافت .شرایط سیاسی و اقتصادی
در افغانســتان در روزهای اخیر به صورت بدی روی همه

 ۶.۳میلیارد دالر و  ۴۸درصد سود برای
باکسآفیس چین

فلمهای چینی  ۵۹درصد فروش باکسآفیس را شــکل ( ۶.۳میلیارد دالر) در ســال  ۲۰۱۵عبــور کرد و به این
دادند و انتظــار میرود فلمهای هالیــوودی تا آخر ماه ترتیب نسبت به همین بازه زمانی در سال گذشته ،شاهد
دسامبر بیشتر هم عقب بیفتند.
سودی  ۴۸درصدی بود.
باکسآفیس کشــور چین از مرز نمادین  ۴۰میلیارد یوان فلمهای داخلی چینــی  ۳.۷میلیارد دالر ( ۲۳.۷میلیارد
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عرصههای زندگی تاثیر گذاشته و خیلی از سرمایهگذاری
ها معلق یا سقوط کرده است.
مشــتریان این خانه مد هم عمدتا طبقه متوسط و پولدار
کابل اســت ،خارجیها هم ســفارش هایی داده اند که
محدود بوده .اما خالد میگوید« :انسان ها در نگاه اول از
شیوه لباس پوشیدن مورد قضاوت قرار میگیرند ،هدف
ما این است به افغانها بگوییم که چیز خوب بپوشند».
حاال که خانه مد شــروع به کار کــرده ،خانواده خالد در

بندیکت کامبربچ «جادوگر جنگ» میشود

یوان) از این فروش را شــکل میدهنــد که بیش از ۵۹
درصد از فروش کل باکسآفیس امسال است .تاریخهای
اکران ماه دســامبر که ماه محبوب سینماروها هم هست
پر از فلمهای پرهزینه چینی است بنابراین انتظار میرود
چین بتواند برتریاش نســبت به هالیوود را در سینمای
خود حفظ کند .در سال  ،۲۰۱۴فلمهای داخلی چین ۵۴.۵
درصد کل فروش باکسآفیس را شامل میشدند.
تا اینجا چهار فلم از  ۱۰فلم اول باکسآفیس چین ،واردات
هالیوودی بودهاند« :خشــمگین « ،»۷انتقامجویان :عصر
اولتران»« ،دنیای ژوراســیک» و «ماموریت غیرممکن:
ملت سرکش» .حاال بســیاری انتظار دارند که بازار فلم
چین بتواند طی سه سال آینده از باکسآفیس آمریکای
شمالی پیشــی گرفته و به بزرگترین بازار فلم جهان بدل
شود.
با اســتناد بــه انجمن فلــم آمریکا ،درآمــد مجموع
باکسآفیسی ایاالت متحده و کانادا سال گذشته  ۵درصد
کاهش داشت اما هنوز هم به رقم  ۱۰.۴میلیارد دالر رسید.
در حال حاضر حدود  ۶۲۰۰سینمای شهری با بیش از ۳۰
هزار پرده نمایش در کشــور چین وجود دارند .حدود ۱۵
پرده جدید هر روز در چین افتتاح میشود .تا سال ،۲۰۱۴
آمریکای شمالی نزدیک به  ۴۰هزار پرده فعال داشت که
به جمعیتی معادل با یــک چهارم جمعیت چین خدمات
ارایه میکردند.

 بازی با اعداد
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«بندیکت کامبربچ» در فلم جنگــی «جادوگر جنگ»
بازی خواهد کرد.
«گری ویتا» ،نویسنده «کتاب الی» ،فلمنامه پروژه جنگی
و حماسی «جادوگر جنگ» را نوشته شده و «بندیکت
کامبربچ» ،بازیگر انگلیسیاالصل هالیوود ،قرارداد بازی
در این فلم را امضاء کرده اســت ولی کارگردان این فلم
هنوز انتخاب نشده است.
«ویتا» این فلمنامه را براساس کتابی به همین نام نوشته
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 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.
 7کلمه :خوب
 14کلمه :متوسط
 22کلمه :عالی
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والیت میــدان وردک
با وجــودی که هنوز به
شــغل فیشن و طراحی
«احترام قایل نیستند»
اما پسرشان را تشویق
می کنند .خالد هم برای
پدرش جلیقه ســنتی
افغانستان و پتو طراحی
میکند.
راهبــه رحیمی رئیس
این خانــه مد میگوید
در کنــار مشــکالت
سیاسی و اقتصادی ،از
چالش های دیگر در این
جامعه ســنتی باخبرند
اما «حاال وقتش رسیده
که افغانســتان با سایر
کشــورهای دنیا یکجا
گام بردارد».
از او پرسیدم که شاید
نمایش لباس و فیشن خوش مالهای افراطی نیاید ،گفت:
«ما باید افغانستان را با چیزهای نو معرفی کنیم و چیزهای
نو را به افغانستان بیاوریم».
در افغانستان حدود پانزده سال پیش گروه طالبان حاکم
بود ،دورانی که مردان و زنان اکثرا برای پوشش فقط یک
گزینه داشتند .لباس سنتی پیراهن و تنبان برای مردان و
چادری (برقع آبی) برای زنان .نمایش مد دختران و پسران
در این کشور جنگ زده و سنتی ،توجهها را به خود جلب

آیین ـ انتصاب ـ بشارت ـ پروانه ـ تدابیر ـ ثنایا ـ جمعه ـ چگونه ـ حکمیت
ـ خمیده ـ دشــوار ـ ذکی ـ رنجیده ـ زرنگ ـ ژنرال ـ سعادت ـ شرمگین
ـ صداقت ـ ضیافت ـ طایفه ـ ظهور ـ عارفانه ـ غنچه ـ فاطمه ـ قاموس ـ
کتاب ـ گستاخ ـ لشکر ـ معنا ـ نیستان ـ وصیت ـ همت ـ یوغ.
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جواب هدف

میزان

حمل

نبايد در مورد ماديات دچار اشتباه شويد كه باعث شود امنيت خود را از
دست بدهيد .به تواناييهاي خود اعتماد داشته باشيد .كارهاي دفتري
خوب است ،اما زمان خوبي براي امضاي قراردادها نيست.

ثور

امروز ممکن اســت تغییرات کوچکی انجــام گیرد .کارهای دفتری
انجام دهید یا به سفر بروید که تمام این ها رابطه نزدیکی با شغلتان
دارد .خودتان را با محیط اطراف وفق میدهید و این رفتار شما مورد
تحسین همکارانتان قرار میگیرد .هر وقت میتوانید کار و تفریح
را با هم ترکیب کنید.

جوزا

ســعي كنيد تحت تأثير ظاهر ديگران قرار نگيريد .مشــكالت و
اختالفهاي اطراف شــما به آرامي در حال حل شدن هستند .تنها
زماني ميخواهد خوشبختانه شما با صبر و حوصله هستيد.

سرطان

یک کار دیگر هم به کارها اضافه شد .تنها کاری که میتوانید بکنید
این اســت که سلولهای خاکســتری از تنها به کارهایی که دارید
متمرکز کنید .متأسفانه با معجزه انجام نمیشوند.

اسد

امروز رفتار شخص مورد عالقهتان باعث ميشود كه احساس گيجي
كنيد .ولي اگر ســعي كنيد كه بفهميد چه اتفاقي در حال رخ دادن
است ،از اوضاع سر در ميآوريد .اگر ميبييند كه بيشتر گيج شدهايد
و نظم و ترتيب دادن به اوضاع برايتان سخت ميباشد ،با انجام كار
ديگري حواستان را از اين مسئله پرت كنيد.

سنبله

اگر در مورد کسی کنجکاو هستید او را رها نخواهید کرد .سعی کنید
این حس کنجکاوی به حس فضولی تبدیل نشود .سعی کنید بیکار
در جایی برای مدت طوالنی نمانید؛ زیرا فکرتان به جای بد می رود.

اگــر چه تا خرخره در کار فرو رفتهایــد ،باید به خود لطفی کرده
و وســایل کار خود را کنار بگذارید .در نتیجه میتوانید آن همه
درگیری را کنار بگذارید و ســری به بیرون خانه بزنید و در شهر
گردشــی کنید .حتی نوشیدن یک فنجان نوشــیدنی با کسی
میتواند باعث شود که از روزتان لذت ببرید و احساس نکنید که
زندگی فقط کار ســخت است .چشم و گوش خود را باز نگه دارید
چرا که خبری بسیار جالب را خواهید دید و شنید.

عقرب

سعی کنید همیشــه از احساساتتان با خبر باشید و به آنها توجه
کنید .مراقب رفتارهایتان باشید تا کمتر باعث ایجاد اختالف بین شما
و سایرین شود .اگر نمیتوانید از عهده همه مسؤولیتهایتان برآیید
آنها را به شخص دیگری محول کنید.

قوس

گرچه ،هميشه از شرايطي كه ســتارهها حكم ميكنند خوشمان
نميآيد ،ما حق انتخاب داريم كه چگونه با آنها معامله كنيم .و شما
بايد از خودتان بپرسيد كه آيا اخيرا ً انتخابهاي صميمي كردهايد.
حتي اگر جواب«نه» است هنوز خيلي دير نشده ،و ميتوانيد رأي
خود را عوض كنيد و روش جديدي اتخاذ كنيد.

جدی

تحت هيچ شــرايطي كارهايتــان را به خانه نبريد .همســر و
فرزندانتان به توجه كامل شــما نياز دارند .اگر با خودتان صادق
هستيد ،بهتر است كه به زندگي خانوادگي توجه كنيد.

دلو

اگر بعضی شما از عشق یک طرف خود خسته شدهاید آرام باشید
چون همه چیز درست میشود .اگر شخصی در بیان احساساتش
عمدا ً طفره میرود یا متوجه منظور شــخصی نشدهاید میتوانید
منتظر تغییر شرایط باشید.

حوت

در آسمان یک فرصت احساسات شدید است خوب حقیقت ًا بیشتر از
یک فرصت در حقیقت ممکن است شما به وسیله احساساتی که معلوم
نیست از کجا ظاهر شده است به سرتان زده شده باشد .فقط مطمئن
شوید عالمات را غلط نمیخوانید.
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 شطرنج 		
نوبت مهره های سفید است ،شما باید با
دو حرکت مهره سیاه را مات کنید.
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کرده و همین است که اشتیاق به مد و لباس های پر زرق
و برق و شیک کابلی ها را به این خانه مد کشاند.
برای خیلــی از بازدیدکنندگان ایــن خانه مد ،دغدغه،
پوشیدن لباس نیســت بلکه شیکپوشی و همسویی با
مد روز اســت .هرچند این لباسها خیلی گران فروخته
میشود و حتی برای همین طبقه متوسط با درآمد نسبتا
باال هم دشوار است که همیشه از چنین مراکز خریداری
کنند.
خیلی از بازدیدکنندگانی که به این خانه مد آمده بودند ،با
حیرت به لباس ها و طراحیها نگاه میکردند .این نمایشگاه
فرصتی شده برای مدلهای تازه کار و آماتور که هم هنر
خود و هم تولیدات داخلی را روی فرش ســرخ ببرند .در
کابل کمتــر اتفاق میافتد که دختران و پســران جوان
نمایش مد و لباس برگزار کنند .در سال  ،۲۰۱۳نمایش مد
و لباس در کافه ای در کابل برای برگزارکنندگان جنجال
برانگیز شــد و برخی دیگر روی صحنه نرفتند و برخی از
مدلها هم با استفاده از این فرصت به کشورهای اروپایی
پناهنده شدند.
زینب شهیدی دانشــجوی  ۱۹ســاله کابل که مشغول
تحصیل در رشــته حقوق است ،تازه وارد دنیای مدلینگ
شده .میگوید هدفش این اســت که الگویی شود برای
دختران افغان و این لباس ها را بین ســایر دختران رایج
کند .این میرساند که زیر پوست شهر جوانانی مثل زینب
و همکارانش فارغ از دنیای جنگ و خشونت پا به دنیایی
دیگر گذاشته اند؛ هرچند خیلی ها فکر میکنند که ظهور
این مدلها به نحــوی رویارویی با گروه های محافظه کار
تندرو است.
ویس زازی از بناینگذاران مرکز «افغان-مدل» که در ۱۴
سال گذشته مشغول کار نمایش مد و فیشن برای جوانان
بوده میگوید که در سالهای اول مشکالت و موانع زیاد
بود .او در این سال ها  ۸۰مدل را آموزش داده و حاال هم
با بیست مدل یک مرکز فیشن را در کابل میچرخاند.
کابل از کل افغانســتان نمایندگی نمیکنــد ولی با این
وجود حتی در خود کابل پایتخت هم هنوز بســیاری از
خانوادههای سنتی و گروههای محافظه کار با آزادی های
زنان مخالف اند( .بی بی سی)
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«دیوید فیشر» نوشته است.
«کامبربچ» در فلم «جادوگر جنگ» در نقش یک قهرمان
بریتانیایی به نام «چاسپر ماسکلین» ایفای نقش خواهد
کرد که با استفاده از هنر و هوش خود به نیروهای متحد
کمک میکند تا در طول جنــگ جهانی دوم ،با نازیها
مبارزه کنند.
تهیهکنندگــی این پروژه ســینمایی را «باب کوپر» و
«ریچارد ساپرستین» به عهده خواهند داشت.

پیکسار در یک قدمی نخستین
شکست تجاری

داستان یک دایناســور جوان کم کم میرود تا به نخستین
شکست تجاری پیکسار در گیشه تبدیل شود.
پیکسار پس از ساخت انیمیشنهای موفق و مشهوری مانند
«وال ای» و «داستان اســباببازی» امیدوار بود با انیمیشن
«دایناســور خوب» دوباره موفقیتهای پیشین خود را تکرار
کند ،اما از شواهد امر اینگونه استنباط میشود که این اتفاق
نخواهد افتاد .ســاخت این انیمیشن برای پیکسار و شرکت
دیزنی  200میلیون دالر هزینه داشته است ،با در نظر گرفتن
هزینهی  150میلیون دالری تبلیغات« ،دایناسور خوب» برای
ن مالــی باید حداقل  500میلیون دالر فروش
جلوگیری از زیا 
داشته باشــد .این فلم در حال حاضر  131.3میلیون دالر در
سراسر جهان فروش داشته است و هر روز از میزان فروش آن
کاسته میشــود به صورتی که بسیاری از کارشناسان سینما
اعتقاد دارند که این فلــم در صورت گذر از مرز  400میلیون
دالر خوششــانس خواهد بود« .زندگی یک حشره» با فروش
 363.4میلیون دالر در سال  1998کم فروشترین انیمیشن
ساخت پیکسار است .فروش «دایناسور خوب» در سینماهای
آمریکا شــمالی در هفتهی دوم نمایش نسبت به هفتهی اول
بیش از  60درصد کاهش داشــت .این میــزان افت در میان
انیمیشنهای پیکسار بیسابقه است .البته «دایناسور خوب»
هنوز در بسیاری از بازارهای بزرگ سینمای جهان مانند جاپان،
کوریا و برازیل اکران نشده است .این فلم تا  6دسامبر در 59
درصد از بازارهای جهانی آغاز به اکران کرد ،و هنوز مشخص
نیست که در سینماهای چین اکران خواهد شد یا خیر .البته
داستان تولید «دایناسور خوب» از ابتدا کمی دچار مشکل بود
و همین مسئله سبب شــد که زمان اکران آن دو سال عقب
بیافتد ،و به خاطر همین تاخیر در اکران بود که برای نخستین
بار در یک سال دو انیمیشــن از پیکسار به سینما آمد .باب
پیترسون نخستین کارگردان این اثر سینمایی سال  2013از
این پروژه کنار گذاشته شــد .پس از آن پیتر سان به عنوان
کارگردان فلم برگزیده شد و داستان فلم مورد بازنگریهای
فراوان قرار گرفت .هر چند امتیاز سینمایی  Aبرای انیمیشن
«دایناسور خوب» نشان از آن داشت که تماشاگران از تماشای
آن لذت بردهاند ،اما در برابر تحیســنهایی که نصیب آثاری
چون «ظاهر و باطن» و «باال» شــده بود ،حرفی برای گفتن
نداشت .شــاید با اتکا به همین موضوع باید فروش پائین این
فلم را مجازات پیکسار برای ساخت انیمیشنی خوب در برابر
انیمیشنی انقالبی دانست.

آنگ لی مبارزه محمدعلی کلی
و جو فريزر را زنده میكند

آنگ لی يك فلم سه بعدی بر مبنای مبارزه محمد علی كلی و
جو فريزر در مانيل ميسازد.
آنگ لی پیش از این كه شروع به تهیه فلم «راه روی طوالنی
بین دو نیمه بیلی لین» كند ،فلم «زندگی پای» را ســاخت و
حاال قصد دارد یك فلم سه بعدی روی رینگ بوكس بسازد و
افسانه مبارزه محمدعلی كلی و جو فریزر را زنده كند.
این فلم كه هنوز عنوانی برایش انتخاب نشــده با حضور ری
فیشــر و دیوید اویلوو از فلم «سلما» در نقش این دو قهرمان
ساخته می شــود .گفته شــده آنگ لی منتظر این بود كه
تكنولوژی توانایی رســیدن به لحظههای خاص این نبرد را
داشته باشد .فلمنامه این فلم را پیتر مورگان نوشته كه پیش
از این «فراست/نیكسون» را نوشته بود .اطالع بیشتری از این
فلم در دست نیست جز این كه گفته شده دیوید اویلوو و ری
فیشر انتخابهای اصلی آنگ لی هستند .اویلوو بیش از همه
برای بازی در نقش دكتر مارتین لوتر كینگ در فلم «ســلما»
شناخته شده و فیشر نیز تاكنون یك بار در نقش محمد علی
بازی كرده اســت.این فلم كه بر مبنای مبارزه این دو قهرمان
دنیای بوكس در مانیل ساخته می شود پس از این كه كار تهیه
«راه روی طوالنی بین دو نیمه بیلی لین» تمام شود ،كلید می
خورد .این فلم با بازی كریستین استوارت و استیو مارتین و
وین دیزل ساخته شده و نوامبر آینده اكران میشود.

