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حفيظ خان :ميخواهم نام افغانستان را از طريق
فلم هاى هندى روشن سازم

حفيظ خان ،يکــى از بازيکنان جوان فلم ،ميخواهد که
نام افغانستان را از طريق فلم هاى هندى روشن سازد.
عبدالحفيظ خان که  ٢١ســال عمــر دارد و پدرش در
وزارت دفاع ملى افغانســتان دگروال اســت ،درسال
 ٢٠٠٨ميالدى ،براى تحصيالت به هندوستان رفته و در
پهلوى تحصيالت انجنيرى ،در فلم ها و درامه ها نيز کار
را آغاز کرده است .وى ميگويد که در سال  ٢٠١٣و ٢٠١٤
ميالدى در درامۀ مشهور «سى اى دى» يک تلويزيون
خصوصى هندوستان و درامۀ «سوادان» نقش بازى کرده
و همچنان در تياتر ها و درامه هاى ستيج نيز نقش هايى
را بازى نموده اســت .موصوف فع ً
ال در فلمى موسوم به
«دنگل» همراه با عامر خان ستارۀ مشهور سينمايى هند
نقش بازى ميکند؛ قرار است که اين فلم ،در ماه سپتمبر
سال  ٢٠١٦ميالدى به نمايش گذاشته شود.

موصوف ،در مصاحبۀ اختصاصى با آژانس خبرى پژواک،
در اين مورد گفت که در ســال  ١٩٩٥ميالدى در کابل
متولد گرديده ،تحصيالت خود را در شهر دهلى جديد
هندوستان در پوهنزى انجنيرى انجام ميدهد.
وى افزود« :شــاگرد مکتب بودم که به فلم هاى هندى
عالقه داشــتم و مکالمه فلم هاى هندوستانى را تکرار
ميکردم؛ در سال  ٢٠٠٨ميالدى به دهلى جديد پايتخت
هندوستان آمدم و يک روز دوباره براى خدمت به کشور
خود بر خواهم گشت؛ اما حاال ميخواهم که در سينماى
هند نقش بازى کنم ».موصوف در مورد به دست آوردن
چانس اولين نقش در فلم هندى گفت« :همچو يک کار
در ســينماى هندى آسان نيست ،براى به دست آوردن
اين چانس ،تالش ها و تحصيالت انجام دادم ،کورس هاى
درامه و تياتر را تعقيب کردم ،نقش ها بازى کردم ،به فلم

آمیتاب باچان:

حال من خوب است

آمیتاب باچان ستاره بزرگ سینمای هند که یک بیماری
خفیف را پشت ســر میگذارد اعالم کرد حالش خوب
است.
آمیتاب باچان یا «ب بزرگ» هندیها اعالم کرد حالش
خوب اســت .این بازیگر  ۷۳ساله در وبالگ رسمیاش
در مورد ســامتیاش نوشت و از همه آنهایی که برایش
آرزوی سالمتی کرده بودند تشــکر کرد .او از حمایت
هوادارنش تشــکر کرد و در برابر همه آنهایی که او را
«بیگ باچان » یا به اختصــار «ب ب» میخوانند گفت
«ای اف» اســت که از  ۲حرف اول «خانواده گسترده»
( )extended familyگرفته شده است.
باچان در حالی که نوشــت وقتی جسم درگیر میشود،
ذهن و روح هم درگیر میشوند ،افزود :در حال بهبودی
هستم ...هر چند روند آن آرام است .از همه آنهایی که
خودشــان را در خانواده «ای اف» میدانند ،و در مورد
موقعیت من ابراز عالقه میکنند متشــکرم .به آنها باید
بگویــم ،خوبم .در ذهن خودتان مــرا در موقعیت قرار
گرفتن در قبر مجســم نکنید .او همچنین نوشته است:
هر چند این یبماری مرا افقی کرده و موجب شــده تا
در مراســم اهدای جوایز «زی» که باید جایزه یک عمر
دســتاورد را به ورو دوین میدادم ،به کارگردان استاد
اکشــن ،خیلی ظاهرم بد باشد« .ب بزرگ» این مطالب
را در بالگ رســمی خودش منتشر کرد .چهره مشهور
سینمای هند به طرفدارانش اطمینان داد که این شرایط
معموال میگذرد و در موعد مقرر شفا پیدا میکند.

دنگل بعد از  ٧٠بار امتحان انتخاب شدم».
به گفتۀ وى ،براى به دســت آوردن چانس نقش در يک
فلم هندى ،الزم اســت که يک ممثل ،امتحان ابتدايى
زيادى را در شــهرهاى مختلف هندوســتان پشت سر
بگذارد .اولين امتحان او براى فلم دنگل در سپتمبر سال
٢٠١٥ميالدى گرفته شد؛ اما بعد از آن نيز  ٥٠بار امتحان
داده است.
موصوف در ادامۀ مصاحبه افزود که به تشــويق و کمک
والدين خود به فلم هاى هند راه يافته و از تيم برجستۀ
فلم دنگل کــه عامرخان در آن نقــش مرکزى دارد،
چيزهاى زياد آموخته است.
حفيظ خان که يکى از عالقمندان سرســخت شاه رخ
خان ستارۀ مشــهور باليوود است و کار با او را از آرمان
هاى خود ميداند ،افزود که مردم هندوستان؛ افغانستان
و مردم آن را دوســت دارند ،از آنها ميزبانى ميکنند و
ميخواهند که به افغانستان ســفر نمايند؛ اما از نا امنى
ها ترس دارند.
اين بازيکن افغان افزود کــه براى افغان ها چانس هاى
زيادى در ســينماى هندى وجود دارد که آنرا با حوصله
و کار زياد به دســت آورده ميتوانــد .وى گفت« :من
يک بازيکن تازه کار فلم هســتم ،ميخواهم که بعد از
اين فلم ،چانس کار در ســاير فلم ها و سينماى هندى
را داشــته باشم ».موصوف در پيامى به مردم افغانستان
گفت که آنها بايد يکديگر را دوســت داشته باشند .ما
در يک کشــور تاريخى و داراى فرهنگ و طبيعت زيبا
زندگى ميکنيم .نســل جوان بايد در راه صلح ،بازسازى
و آيندۀ کشــور خود نقش داشته باشند؛ چرا که دين ما
اسالم ،دين صلح است .وى در اخير افزود که ميخواهد
نام افغانستان را از طريق سينماى هندى روشن سازد،
و از افغان هاى ديگر نيز دعوت کرد که در سهم خود به
کشور شان مصدر خدمت شوند(.پژواک)

ابرقهرمان متفاوت هالیوود همچنان بدون رقیب است

همزمان با اکران ســه فلم تازه «نژاد»« ،برخاســته» و
«افسونگر» در آمریکا شــمالی ،فروش فلم ابرقهرمانی
«ددپول» در سطح
«ددپول» برای دومین هفته پیاپی به ســادگی عنوان
پرفروشترین فلم سینماهای آمریکای شمالی را از آن
خود کرد و در  3277سالن نمایش به فروشی برابر با 55
میلیون دالر دست یافت.
مجموع فروش این فلم شــنبه  20فبروری سریعتر از
هر فلم درجه آر دیگری در تاریخ ســینما از مرز فروش
 200میلیون دالر گذشت و در مدت زمان  9روز مجموع
فروش خود در آمریکای شمالی را به  235.4میلیون دالر
رساند.
این فلم خارج از آمریکای شــمالی نیز  85میلیون دالر
فروش داشــت و در نهایت پس از دو هفته یکهتازی در
سینماهای آمریکا مجموع فروش جهانی خود را به مرز
نیم میلیارد دالر نزدیک کرد .به این ترتیب «ددپول» در
مسیر تبدیل شدن به پرفروشترین فلم درجه آر تاریخ

سینما است .این عنوان در حال حاضر با فروشی برابر با
 742.1میلیون دالر در اختیار فلم «ماتریکس  :بارگذاری
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میزان

حمل

دوستان و خانواده در حال حاضر به فكر برآورده كردن نيازهاي خود
هستند بنابراين بهتر اســت عقايدتان را بعدا ً برايشان بازگو كنيد.
بپذيريد كه هر كسي عقيده خودش را دارد .سعي نكنيد همه چيز را
با عالقه خودتان مرتب و برنامه ريزي كنيد.

ثور

اگر بتوانیم مشــکالت را بهتر و راحت تر حل کنیم زندگی راحتر می
باشــد .از آنجاییکه سیاره حاکم بر شما زهره است و در حال حاضر در
شرایط بدی قرار دارد حل کردن مشکالت و رفع سوءتفاهم ها حتی در
مورد موضوعات واضح شرایط را بدتر می کند و اختالف بیشتری ایجاد
میشود .بنابراین اکنون زمان خوبی برای حل آن ها نیست.

جوزا

اتفاقات خوبي در انتظار شماست ،يا امكان درآمدي جديد در آينده
وجود دارد زمان خوبي است تا نقشههايي را كه كشيده ايد هر موقع
امكان دارد عملي كنيد.

سرطان

تصمیــم دارید این تعطیالت آخر هفته را کاری متمایز از همیشــه
انجام دهید .اگرهمسرتان موافق نیست ،افراد زیادی با این پیشنهاد
موافق اند.گشتن در نمایشگاه کار جالبی نخواهد بود اما برای اینکه
فکرتان را باز کنید،حاضرید هر کاری انجام دهید.

اسد

امروز سياره ها با دقت در مســير خود گردش خواهند كرد و همه
چيز در دنياي شــما عالي خواهد بود براي انجام كارها شما داراي
انرژي زيادي هستيد .هم چنين مي توانيد زماني كه فكر مي كنيد به
آرامش احتياج داريد كمي ريلكس كنيد.

سنبله

امروز به نظر ميآيد يكنفر قصد دارد شــما را اذیت کند و هر چه
برنامههاي شــما جديتر است اين شخص مصممتر است كه سر راه
شما شود .به جاي از كوره در رفتن ،سعي كنيد بفهميد به چه دليل
آنها اينقدر سعي ميكنند امروز مشكل ساز شوند.

پرواز تازه «مری پاپینز»

2272

آیین ـ اخاللگر ـ بلندپایه ـ پرستو ـ ترویج ـ ثقلین ـ جذابیت ـ چهارقل ـ
حکمیت ـ خصلت ـ دودله ـ ذکر ـ رافعه ـ زحمت ـ ژورنالیست ـ سرنگون
ـ شــکایت ـ صریح ـ ضیافت ـ طلوع ـ ظریف ـ عتیقه ـ غنچه ـ فرزانه ـ
قناعت ـ کاپیسا ـ گرما ـ الله ـ میوه ـ ناله ـ وارث ـ هادی ـ یحیا.

ش

2037

2361

انجمن سینمادوســتان بینالمللی که از سال  ۲۰۰۳تأسیس
شده و شامل یک گروه آنالین از  ۱۰۰روزنامهنگار ،محقق فلم و
تاریخدان است ،برترینهای خود در سال  ۲۰۱۵را معرفی کرد.
فلم «کارول» ســاخته تــاد هِینز روز یکشــنبه از انجمن
سینمادوستان بینالمللی  ۵جایزه از جمله جوایز بهترین فلم
و کارگردان را دریافت کرد.
در تصدیق توجه گسترده این گروه به دستاوردهای سینمای
آمریکا و بینالملل« ،کارول» در بخش بهترین فلم ســال۱۰ ،
فلم دیگر را شکســت داد که  ۴فلم بــه زبان خارجی بودند:
«آدمکش»« ،مد مکس :جاده خشم»« ،ابرهای سیلس ماریا»،
« ۴۵ســال»« ،»L›il Quinquin« ،درونبیــرون»« ،دوک
بورگوین»« ،کبوتری روی یک شاخه نشست و به موجودیت
فکر کرد»« ،شبهای عربی» و «نارنگی».
«کارول» همچنین برای رونی مارا هم جایزه بهترین بازیگر زن
را به ارمغان آورد و به این ترتیب او همبازی خود در این فلم
یعنی کیت بالنشت را هم پشت سرگذاشت و از جولیت بینوش
در «ابرهای سیلس ماریا» ،نینا هاس در «ققنوس» و شارلوت
رمپلینگ در « ۴۵سال» پیشی گرفت.
فلم هینز همچنین برای آهنگ کارتر برول و فلمنامه فیلیس
ناگی که بــا اقتباس از رمان رمانتیک دهه  ۱۹۵۰پاتریشــیا
هایاسمیت نوشته شده هم جایزه دریافت کرد.
بعد از «کارول» ،فلم حماســی «آدمکش» ساخته هو شیائو-
شین با فاصله کمی قرار داشــت که توانست  ۳جایزه ببرد:
بهترین فلم غیر انگلیســی زبان ،بهتریــن طراحی صحنه و
بهترین فلمبرداری برای مارک لی پینگ-بین .تنها فلم دیگری
که توانســت چند جایزه ببرد «ابرهای سیلس ماریا » بود که
کریستن استوارت برای آن برنده جایزه بهترین نقشآفرینی
مکمل و الیویه آسایا برنده جایزه فلمنامه شد .جوایز بازیگری
مردان هم به گاســپارد اولیل برای نقش اصلی «سن لوران» و
اسکار آیزک برای مکمل «اکس ماکینا» رسیدند.
انجمن سینمادوســتان بینالملل که ســال  ۲۰۰۳تاسیس
شد ،تحت هدایت سدریک ســوچیوالی قرار دارد و فلمهای
فســتیوالهای بزرگ از جمله کن ،برلیــن ،تورنتو و ونیز را
پوشــش میدهد .برندگان جایزه بهترین فلم این انجمن از
سال  ۲۰۱۵به قبل ،به ترتیب «غریبهای کنار دریاچه»« ،درون
لویین دیویس»« ،هولــی موتورز»« ،جدایی» اصغر فرهادی و
«یک پیامبر» بودند.

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

جواب هدف

مجدد» است .در میان فلمهای تازه وارد جدول فروش
آمریکا شمالی «برخاسته» بهترین عملکرد را داشت و

 بازی با اعداد

تکل
ی ر ا

در  2915سالن سینما  11.8میلیون دالر فروخت.
این میزان فــروش در افتتاحیه برای یــک فلم با تم
مذهبی رکورد خوبی محســوب میشود .البته فلمهای
«مصائب مســیح» با  83.8میلیون دالر« ،پســر خدا»
بــا  25.6میلیون دالر و «بهشــت حقیقت دارد» با 24
میلیون دالر فروش در افتتاحیه باالتر از «برخاســته»
قرار میگیرند.
در هر حال فروش «برخاسته» آنقدر خوب نبود که توان
شکستدادن «پاندای کونگفوکار  »3را داشته باشد.
ســومین قســمت از انیمیشــن پرطرفدار «پاندای
کونگفوکار» با فروش  12.5میلیــون دالر دومین فلم
پرفروش پایان هفته در ســینماهای آمریکای شمالی
بود .این انیمیشــن تا کنون بیش از  117میلیون دالر در
آمریکای شمالی فروش داشته است.
«افســونگر» دیگر فلم تــازهوارد اکــران پایان هفته
سینماهای آمریکا شمالی با فروشی برابر با  8.7میلیون
دالر در  2046ســالن ســینما در رتبه چهارم جدول
پرفروشهای سینمای آمریکا ایستاد .این فلم ترسناک
سال گذشته در جشنواره فلم ساندنس به نمایش درآمد
و جایزه کارگردانی در شــاخه دراماتیک را برای رابرت
اگرز کارگردان فلم اولی به ارمغان آورد.

بهترینهای سینمای جهان
از نگاه انجمن سینمادوستان
بینالمللی

امروز شــما مصمم و بااراده اید .می دانید کــه چه چیزی را می
خواهید به دســت آورید و تا کارهایتان را انجام نرســانید به
استراحت نخواهید پرداخت .اگر در محل کار هستید ،مثال زنده
ای از خالقیت و سودرسانی هستید چرا که با سرعت نور از عهده
هر کاری بر میآیید.

عقرب

امروز واقع ًا فعال هســتید و انرژیتان به شما کمک می کند تا هر
کاری را که می خواهید با تمام وجود انجام دهید .گر از قدرت ذهن
تان به خوبی استفاده کنید می توانید کارهای زیادی را انجام دهید.

قوس

امروز روز خوبی برای کنار خانواده بودن می باشد .سعی کنید بیشتر
به همســرتان توجه کنید .از چیزی ناراحت است برای خوشحال
شدنش بهتر است تحفه ای برایش بخرید و اورا سورپرایز نمایید.

جدی

در چنين زماني ،همه ما دوســت داريم كه مســافرت كنيم و از
آنجايي كه شما فردي منظم هســتيد ممكن است امروز به يك
آژانس مسافرتي ســري بزنيد و جالب اينجاست كه شما هميشه
تورهاي مسافرتي با قيمت ارزان را پيدا مي كنيد.

دلو

امروز کمی احساس نا امنی می کنید و به تصورات تان اجازه می
دهی تا شما را با خود ببرند .ممکن است در ذهن خود تصور کنید
که دیگران پشت سر شــما صحبت می کنند یا با شما خصومتی
ال این طور نیست .لیستی از افراد معروف برای
دارند در حالیکه اص ً
خودتان تهیه کنید از عظمت و بزرگی آنها حیرت نکنید.

حوت

پی آمد روابط می توانند در مغز شما بنوازند و همان طور که می دانید
مالمت و خســتگی دشمن شهوت است  .همان طور که هوس حس
مطلوب شماســت و شما پی می برید که خودتان دارید رابطه ای را
نگاه می کنید که در مستی با یک چشم بحرانی آرام گرفته است .
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نسخه تازه سینمایی کمدی خانوادگی «مری پاپینز» ساخته
می شود .کمپانی والت دیزنی که نیم قرن قبل نسخه اصلی را
تهیه کرد ،تهیه کننده نسخه جدید آن است.
نقش اصلی این نســخه را امیلی بالنت بازی می کند .او هم
اکنون در حــال مذاکرات نهایی با مســئوالن کمپانی ،برای
حضور در این نقش کالسیک اســت .بالنت در داستان فلم،
در نقش پرســتار بچه جادوگری ظاهر می شود که به کمک
توانایی های خود ،دست به ماجراجویی های شیرینی می زند.
او به عنوان خدمتکار وارد منزلی می شــود ،که یک پسربچه
غمگین و تنهــا در آن زندگی می کند .این خدمتکار توانایی
پرواز هم دارد.
راب مارشال کارگردان نسخه تازه «مری پاپینز» است .او فلم
را براســاس فلم نامه اقتباسی دیوید مگی می سازد .این فلم
نامه با نگاهی به داستان کتاب پرخواننده ای به همین نام اثر
پی ال تراورز نوشته شده است .نسخه اصلی فلم با بازی جولی
اندروز در سال  1964به روی پرده سینماها رفت و با استقبال
تماشاگران روبرو شد.

«بندیکت کامبربج»
هنرپیشه برتر شد

نیکول کیدمن بهترین هنرپیشه زن

نمایش «هملت» چهار جایزه از جمله بهترین هنرپیشه مرد،
بهترین نمایــش احیایی ،بهترین طراحــی صحنه و بهترین
طراحی نور را از شانزدهمین رویداد جایزه «واتسآن استیج»
ازآن خود کرد.
نمایش «هملت» چهار جایزه از جمله بهترین هنرپیشــه مرد
با بازی «بندیکت کامبربچ» ،بهترین نمایش احیایی ،بهترین
طراحی صحنه و بهترین طراحی نور را از شانزدهمین رویداد
جایزه «واتسآن استیج» ازآن خود کرد.
برنده شــدن نمایش هملت در چهار بخش زیاد با اســتقبال
منتقدین جهانی همراه نبود اما از استقبال عمومی برخوردار
بود .این نمایش هرچند نقدهای بسیار خوبی دریافت نکرد اما
طرفداران زیادی به خــود جلب کرد .در این نمایش بندیکت
کامبربچ در نقــش هملت جایزه بهترین هنرپیشــه مرد را
دریافت کرد.
نمایش هملت در تعداد جایزه با نمایــش «کولی» برابر بود.
این نمایش نیز چهار جایزه دریافت کرد از جمله ،خانم ایملدا
استاونتن برای بهترین هنرپیشه زن در نمایش موزیکال ،لورا
پالور بهترین هنرپیشــه زن نقش مکمل در نمایش موزیکال،
بهترین نمایش موزیکال احیایی و بهترین کارگردانی.
نیکول کیدمن برنــده بهترین هنرپیشــه زن در بین تمام
نمایشهــا را به خاطر نقش «فرانکلین روزالدین دانشــمند
دیانای» در نمایش «عکس شماره  »51دریافت کرد.
جایزه بهترین نمایش موزیکال جدید به ســیندی لوپر برای
نمایش «چکمههای گرهخورده» رسید.

