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December 21 ,2015

قسمت جدید «تنها در خانه»
ساخته میشود

قصههایی که سوار
بایسکل به کودکان
بامیان میرساند
در کوچــه پسکوچههای بامیان ،ایــن روزها مردی را
میبینید که ســوار بر بایســکل با ظاهری آراسته و کت
شــلوار رکاب میزنــد ،بایســکلاش صندوقی مکعبی
ســرخرنگ دارد و عنوانی روی آن نوشته شده :کتابخانه
سیار.
این مرد صابر حسینی نام دارد ۳۵ ،ساله است و بنیانگذار
بنیاد کودک و کتابخانه سیار بامیان .او تربیه معلم خوانده
و در رشــته ادبیات مطالعاتی داشته است ،حاال مشغول
تحصیل از راه دور در رشته تاریخ در مقطع لیسانس است.
صابر حسینی به یاد میآورد که وقتی کودک بود روزگار
ســختی داشــت .جنگ بود و خانوادهاش مثل هزاران
خانواده دیگر افغان وادار به مهاجرت اجباری و ســخت
شده بود.
مثال در کشــورهای همســایه به او اجازه نامنویسی در
مکاتب رسمی داده نشــد« :دوره کودکی من با سختی
زیادی گذشته ،با جنگ و آوارگی .ما از اینجا فرار کردیم
و به کشورهای همسایه آواره شدیم ،با یک عالم سختی.
حاال دوســت ندارم که کودکان امروز تجربه من را تکرار
کنند ،نمیخواهم تحقیر شوند و بیسواد بمانند».
آقای حســینی این حرفها را در پاسخ به این سوال که
چرا کتابخانه سیار درســت کرده ،گفت .او میگوید که

قسمت جدید فلم ســینمایی «تنها در خانه» در حالی
ســاخته میشــود که «مکالی کالکین» ،بازیگر نقش
«کوین» ،در سن  ۳۵سالگی بار دیگر در نقش خود ظاهر
میشود.
«مکالی کالکین» که اولین بار ســال  1990در ســن 10
سالگی در نقش «مکالی کالکین» در فلم سینمایی «تنها
در خانه» بازی کرد و در آن زمان به پردرآمدترین بازیگر
کودک تاریخ ســینما تبدیل شد ،اکنون  35ساله شده و
قرار است در همین ســن و سال بار دیگر در نقش قبلی
خود در ادامه سری فلمهای موفق «تنها در خانه» ظاهر
شود.
ســال  1990اولین قسمت از فلم ســینمایی «تنها در

ســالهای زیادی پس از مهاجرت درگیری ذهنیاش این
بود که کاری برای کودکان افغان انجام شود تا مسیر آینده
آنها را تضمین کند ،راه را برایشان نشان بدهد و سرانجام
«بنیاد کودک و این کتابخانه سیار که بخشی از آن است
راه افتاد».
برای صابر حســینی که در بامیان ،از والیتهای فقیر و
دورافتاده افغانستان ،زندگی میکند ،این کتابخانه سیار،
درآمــدی ندارد ،اما چیزی که او به دســت میآورد دل
کودکان و مردم شهر اســت .کسانی که تشنه آموزش و
پرورش هستند.
آمار کهنه نشان میدهد که جمعیت بامیان در سال ۲۰۰۶
حدود  ۶۲هزار نفر بوده .صابر حســینی نمیتواند به همه
کودکان بامیان کتاب برساند چون کتابخانه سیار او بیش
از  ۲۰۰کتــاب ندارد .اما او همیــن کتابها را به نوبت به
روستاها و ولســوالیهای بامیان میرساند .در مرکز شهر
با بایسکل ،در ولسوالیها با موتر و روستاهای دشوارگذر
به کمک حیوانات.
او در هر محله جایی مشــخص دارد ،هر باری که میرود
آنجا توقــف میکند و بچههــا و داوطلبان دورش جمع
میشــوند ،دفترچهای دارد که نام هــر بچه و کتابی که
گرفته در آن درج است و هر یک برای گرفتن کتابی تازه،

«بتمن در برابر سوپرمن» در نوار
 ۷۰میلیمتری به نمایش درمیآید

باید کتاب قبلی را پس بدهد.
صابر حســینی میگوید این کارش حتی اگر پیشرفت
چندانی هم به وجود نیاورد اما دســت کم «می توانم از
نفوذ تفکر تند در جامعه و پرورش تندروی که جامعه ما
را با خطر مواجه کرده ،جلوگیری کنم».
او به این باور است که در افغانستان میلیاردها دالر برای
جنگ مصرف شــد اما «اگر کمی از آن به توزیع کتاب و
ترویج فرهنگ مصرف میشــد و دولت افغانستان برای
کتابخوانی و آموزش و پرورش کار میکرد و از نظر ذهنی
تغییر میآمد» بخشی از مشکالت حاال حل شده بود.
او میگوید« :برای ما فرقــی نمیکند که کودک طالب
باشــد و یا کودک دیگری .کودک طالب هرچند پدرش
راهی را انتخاب کرده که خشونت است و امنیت ملی ما
را به خطر قرار میاندازد اما کودکان آنها هم معصوم اند
و اگر ما دست آنها را بگیریم ،از پرورششان [به عنوان
فرزند طالب] جلوگیری کردهایم».
راهی را که صابر در آن رکاب میزند ،راه آسانی نیست،
دولت افغانستان میلیونها دالر را برای آموزش و پرورش
کودکان در سراسر افغانســتان مصرف کرده اما با این
وجود هنوز هم دستکم  ۳میلیون کودک در این کشور
به آموزش و پرورش دسترسی ندارند( .بی بی سی)

فرمت اکران جدیدترین فلم ابرقهرمانی نشــان میدهد
که کوئنتین تارانتینو حقیقتا فردی اســت که الگوهای
جدید خلق میکند و دیگــران هم به دنبال پیروی از او
هستند.
به نقل از آسوشيتدپرس ،در تبلیغات فلم جدید حماسی
سه ساعته کوئنتین تارانتینو یعنی «هشت نفرتانگیز»
آورده شــده که «آن را در فرمت باشکوه  ۷۰mmتماشا
کنید».
همانطور که خود تارانتینو هم بارها و بارها به این مساله
اشــاره کرده و روی آن تاکید داشته ،فلم وسترن جدید
او در فرمــت  ۷۰ميليمتري فلمبرداری شــده و تنها در
سالنهای سینمایی به نمایش درمیآید که پروژکتورهای
 ۷۰mmداشته باشــند؛ پروژکتورهایی که در این عصر
دیجیتال بیشتر و بیشتر کمیاب میشوند.
اما حاال به نظر میرسد فلم «هشت نفرتانگیز» به خاطر
تعهد ســلولوییدی کارگردانش آنقــدر همه توجهها را
به خود جلب کرده که یک فلــم دیگر هم از آن پیروی
میکند و این فلم ،فلمی نیســت که انتظارش را داشته

کورت مازور موسیقیدان صلحطلب درگذشت

کورت مازور ،موســیقیدان برجسته آلمانی در سن ۸۸
سالگی در آمریکا درگذشت.
از او به عنوان یکی از برترین رهبران ارکســتر جهان یاد
میشد .کورت مازور که موســیقی را در شهر الیپزیگ
آلمان آموختــه بود نقش مهمــی در جنبش صلحآمیز
یکپارچه شدن آلمان شرقی و غربی داشت.
او طی ســالهای  ۱۹۹۱تا  ۲۰۰۲رهبر ارکستر فالرمونیک
نیویورک بود و به نظر بســیاری از منتقدان هنری «جانی
تازه» به این ارکستر بخشید.

همزمان دولت آلمان از کورت مازور به علت نقشــش در
حفظ صلح تقدیر کرده است.
او در جریان تنشهای پیش از فروپاشــی دیوار برلین در
ســال  ۱۹۸۹یکی از شهروندان سرشناس شهر الیپزیگ
بود و فعاالنه در جلوگیری از خونین شــدن اعتراضها در
این شهر شرقی آلمان نقش داشت.
دیوار برلین چند هفته پس از آن حوادث فرو ریخت و در
جشن این واقعه تاریخی (سوم اکتبر  )۱۹۹۰کورت مازور
با گروه ارکسترش سیمفونی شماره  ۹بتهوون را در برلین

1990
هـدف

2512

 بازی با اعداد

و
ر
خ
ب
ا
ن

جواب سودوکو شماره

 جواب بازی با اعداد

2511

2311

پند ـ پــدر ـ پر ـ پرنده ـ
پرده ـ پینه ـ پیر ـ پری ـ
پهن ـ پناه ـ پناهی ـ پاره ـ
پا ـ پیاده ـ پدران ـ پیران ـ
پایه ـ پاینده.

 بازی با کلمات

آتشــگاه ـ ادیان ـ برخورد ـ پوشنده ـ تحدیث ـ ثنویت ـ جاده ـ چکیده ـ
حمید ـ خزانه ـ دلخوش ـ ذلت ـ رسالت ـ زرگر ـ ژولیده ـ سیاح ـ شکارچی
ـ صنویر ـ ضیافت ـ طوطی ـ ظریف ـ عصمت ـ غفلت ـ فرهمند ـ قلمکاری
ـ کنجکاو ـ گریه ـ لطیفه ـ میراث ـ نمناک ـ وقفه ـ هواخواه ـ یک سخن.

د
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2222

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.
 5 کلمه :خوب
 10 کلمه :متوسط
 15 کلمه :عالی

جواب هدف

اجرا کرد.
پس از این رویداد ،بسیاری او را الیق رهبری شرق آلمان
یکپارچه دانســتند اما او چندی بعد به آمریکا مهاجرت
کرد .مرگ او روز شنبه ( ۱۹دسامبر) توسط رهبر ارکستر
فالرمونیک نیویورک اعالم شد.
متیو ونبســین ،رهبر ارکســتر فالرمونیک نیویورک
همزمان با اعالم این خبر گفت« :آنچه از مازور همیشــه
در یاد ما خواهد ماند ،ایمان راســخ او به موســیقی به
عنوان راهی برای بروز انسانگرایی است( ».بی بی سی)
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میزان

حمل

شــايد رابطه اي در مسایل كاري پيدا كنيد كه هم جالب و هم مفيد
است.

ثور

نزدیکان شما بیشتر از همیشه نســبت به شما احساساتی هستند
وتصمیم دارند تغییراتی ایجاد کنند .به خاطر خدا به حرفهای آنها
گوش کنید! میبینید که منطقی صحبت می کنند.

جوزا

امروزیکی دیگر از آن روزهایی است که می خواهید کارهای مربوط
به دو روز را در یک روز انجام دهیــد .به جای اینکه بتوانید زمان
کندتر پیش برود یا این که سرعت انجام کارهایتان را دو برابر کنید،
خود را دچار وضیعتی سخت میکنید که صبر و طاقتتان را خیلی
زود از دســت میدهید .این چه فایده ای برای شما خواهد داشت؟
هیچ فایده،پس آرام باشــید ،در هر زمان یک کار را انجام بدهید و
بخاطر خدا دست از گیج کردن و آزار خود بردارید.

عقرب

ممکن است امروز هر اتفاقی بیفتد .بنابراین منتظر اتفاقات غیرمنتظره
باشــید .از افرادی که مدتهاست بیاطالع هستید خبر میگیرید.
شاید هم خبری به شما بدهند که خوشحال شوید.

قوس

ستارگان قوه تخيل و درك شما را باال ميبرند و ميتوانيد بفهميد كه
قدم بعدي يك نفر چه ميتواند باشد .به راحتي ميتوانيد از احساس
يكي از همكاران نســبت به خودتان باخبر شويد .البته ميتوانيد به
راحتي از او سؤال كنيد ،اما شما هيچ وقت اين كار را نمي كنيد؛ زيرا
از نظر شما اين كار بيش از حد روراستي است ،و از اين كار لذت نمي
بريد.

امروز يك چيز سحرآميز در هواســت ،پس آماده يك دوران پر
هيجان باشيد .اگر مجرد هســتيد با مالقات كسي كه نميتوانيد
ديگر از او دور شويد اين موقعيت خود را عوض مي كنيد .آنهایي كه
ال متفاوت با هم انجام دهند.
با كسي رابطه اي دارند بايد كاري كام ً

امروز همه چیز به انتخاب خودتان بســتگی دارد ،اما دوست دارید
کارها مرتب و منظم انجام شوند .تنها نگرانی این است که در آینده
چطور از این فرصت به دست آمده استفاده کنید.

حاضر شدن در لحظات آخر شما را كمي نگران مي كند .ديگران به
شما كمك مي كنند اما گاهي اوقات فكر مي كنيد تنها كسي هستيد
كه ميتوانيد كارها را درست انجام دهيد .ممكن است بخواهيد عالي
ترين باشيد ،اما ماوراي انسان نيستيد ،و همسرتان و فرزندانتان از
اين كه كارهايشان را خودشان انجام دهند خيلي خوشحال ميشوند.

سرطان

اسد

يك بار ديگر حس ميكنيد كه دود از گوشهاي شما بيرون ميآيد و
همانند يك شيرخشمگين دمتان را تكان ميدهيد تا حساب كسي
را برســيد .ستارگان ميگويند كه شــما معتقديد مدت طوالني در
رابطه با او صبوري به خرج دادهايد و اكنون زمان آن اســت كه او را
سر جاي خودشان بنشانيد .احتماالً اتفاقاتي كه در گذشته رخ داده
را به ياد آورده و ميترسيد كه اين اتفاقات دوباره به وقوع بپيوندند.
با دقت آن را بررسي كنيد و نگذاريد تاريخ مجددا ُ تكرار شود.

سنبله

نگرانی های دیروز فضای امروز را خراب کرده است .شاید بخواهید از دیگران
دوری کنید .بهتر است در موردش صحبت کنید و مشکالت را برطرف کنید.

جدی

دلو

ســتارگان امروز شما را در حال و هوا بخشندگی و آقامنشی قرار
میدهنــد و به دیگران کمک میکنید و این کار باعث میشــود
احساس خوبی داشته باشید .به دوستی کمک میکنید یا به خوبی
او را راهنمایی میکنید.

حوت

در این موقع ســال همه قدری بر افروخته و تحریک میشوند و
شــما به طریقی در مییابید که آمیختن با مردم کار بسیار طاقت
فرسایی است .شما میتوانید امروز خیلی باز باشید و پذیرا برای
نوســانات منفی .بنابراین در نظر داشته باشید که هر گونه رفتار
بیادبانه یا پرخاشگرانه امروز به قلبتان را پیدا میکند.
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 شطرنج 		
نوبت مهره های سفید است ،شما باید با
دو حرکت مهره سیاه را مات کنید.
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خانه» به کارگردانی «کریس کلمبوس» ســاخته شد که
«کالکین» برای آن نامزد دریافــت جایزه گلدن گلوب
بهترین بازیگر مرد فلم موزیکال یا کمدی شد.
دو سال بعد نیز ادامه این فلم تحت عنوان «تنها در خانه
 :2گمشده در نیویورک» ساخته شد.
شخصیت کوین در قســمت جدید «تنها در خانه» ،فرد
بالغی است که ازدواج کرده و صاحب فرزند است .در این
قسمت از فلم تعداد زیادی بازیگر ویژه میهمان نیز وجود
دارد.
این قسمت از «تنها در خانه» قرار است تنها یک ماه پس
از برگزاری مراسم بیست و پنجمین سال ساخت قسمت
اول این فلم به نمایش درخواهد آمد.

F

E

D
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وزیر را در خانه  a 5حرکت دهید.

C

B

A

باشید ،اســکرین کراش گزارش داده که فلم جدید زک
اســنایدر یعنی «بتمن در برابر سوپرمن :طلوع عدالت»
ممکن است با فرمت  ۷۰ميليمتري به نمایش دربیاید.
مثل «میانستارهای» کریســتوفر نوالن ،بخشی از فلم
اســنایدر هم در فرمت آیمکس فلمبرداری شده که از
کیفیت بسیار بسیار باالیی برخوردار است و میتوان آن
را به صورت دیجیتال یــا روی فلم به نمایش درآورد .با
اســتناد به آیامدیبی« ،بتمن در برابر سوپرمن» را هم
با دوربین دیجیتال و هم  ۷۰میلیمتری ساختند و بعضی
صحنهها در فرمت آیمکس فلمبرداری شدند که مثال
دیگری از فلمی این چنینی میتواند «شــوالیه تاریک»
نوالن باشــد .از آنجا که آخرین فلمی که در فرمت ۷۰
ميليمتری در ســینماها اکران شد «اســتاد» پل توما
اندرسون در سال  ۲۰۱۲بود ،این خبری هیجانانگیز برای
آن دســته از طرفداران فلم است که دنبال رخدادهای
سینمایی متفاوت میگردند .حاال میتوانیم دو ابرقهرمان
را در حال نابود کردن یک شــهر در فرمت باشکوه ۷۰
ميليمتري ببینیم!

انتشار یک فهرست از
 50فلم محبوب 2015

روزنامه «گاردین» طی یک نظرسنجی آنالین از مخاطبانش،
فهرست  50فلم محبوب سال  2015را منتشر کرده است.
مخاطبان روزنامه «گاردین» در سرتاســر انگلستان ،ایالت
متحده آمریکا و اســترالیا در یک نظرسنجی شرکت کرده و
 50فلم برتر سال  2015را انتخاب کردند.
در این فهرست «کارول» با بازی «کیت بالنشت» و «رونی مارا»
موفق شد رتبه نخست را از آن خود کند .این فلم پنجمین اثر
برتر سال در انگلیس و هفتمین فلم برتر سینماهای آمریکا در
سال جاری میالدی بوده است.
این فلم به کارگردانی «تاد هاینس» چندی پیش با نامزدی در
 7شــاخه پیشتاز نامزدهای جوایز سینمایی حلقه منتقدین
لندن شد.
رتبه دوم این نظرســنجی به «مکس دیوانه» رسید و «موتر
ســابق» و «مریخی» رتبههای ســوم و چهارم را از آن خود
کردند« .مریخی» جدیدترین ساخته «ریدلی اسکات» با بازی

«مت دیمن» در نقش اصلی ،عنوان سیونهمین فلم برتر سال
در استرالیا را دارد.
سیکاریو  ،بروکلین« ،افشاگر» و «شالق» به ترتیب در جایگاه
پنجم تا هشتم این فهرست قرار گرفتهاند.
انیمیشن «پشت و رو» که از زمان اکران تاکنون بسیار مورد
توجه ســینماگران و مخاطبان قرار گرفته ،جایگاه نهم را به
خود اختصاص داده است .این اثر در جدول بهترین فلمهای
اســترالیا ،انگلیس و آمریکا به ترتیــب رتبههای نوزدهم،
سیوسو م و سیوپنجم را اشغال کرده است.
دهمین فلم این فهرست «مامان» درام کانادایی به کارگردانی
«خاویر دوالن» است که هشتمین رده جدول بهترین فلمهای
ســال اســترالیا را دارد .این اثر در آمریکا و انگلیس رتبه
چهاردهــم و یازدهم برترین فلمهای ســال  2015را به خود
اختصاص داده است.
«ویکتوریا»« ،خرچنگ»« ،مــن ،ارل و دختر در حال مرگ»
و «خیــاط» نیز رتبههای یازدهم تا چهاردهم این فهرســت
را دارنــد« .غرب آرام» بــا بازی «مایکل فاســبندر»« ،پل
جاسوسان» ساخته «اســتیون اسپیلبرگ» با درخشش «تام
هنکس» و فلم اقتباسی «اســتیو جابز» که براساس زندگی
بنیانگذار کمپانی «اپل» ساخته شده ،جایگاههای پانزدهم تا
هفدهم لیست «گاردین» را به نام خود کردهاند.
از دیگر فلمهــای مطرحی که در این فهرســت میتوان به
آنها اشــاره کــرد« ،ضربالعجل»« ،قصههای وحشــی»،
«سقوط»« ،ماموریت غیرممکن»« ،شازده کوچولو»« ،تد ،»2
«انتقامجویان» هستند.
به گزارش گاردین« ،ایمی» فلمی که براســاس زندگی «ایمی
واینهاوس» خواننده جوان انگلیسی که سال  2011در سن 27
سالگی درگذشت ،نیز رتبه سیوچهارم این فهرست را دارد.
«مرد پرنده» جدید ســاخته «الخانــدرو گونزالز ایناریتو»،
«دنیای ژوراســیک» اثری از «کالین تروورو» و «تیمبوکتو»
برنده بخشهای بهترین فلم و کارگردانی جوایز ســینمایی
سزار فرانسه از دیگر فلمهای مورد عالقه مخاطبان «گاردین»
در ســال  2015بودهاند .نام «نهنگ»« ،قلهای به رنگ خون»،
« 45سال» و «هکتور» نیز در این فهرست آمده است.

