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داستان عشق دو دلدادۀ باميانى
به شکل کتاب درآمد

داستان «ذکیه» و «محمدعلی» دو جوان عاشق در والیت
بامیان ،به شــکل کتاب درآمده و شــهرت جهانى يافته
اســت .راد ،خبرنگار نیورک تایمز که قضیۀ اين زوج را از
اول تا به آخر دنبال نموده ،داســتان عشق آنها را اخیرا ً
در قالب کتابى به نام «داستان عشق ذکیه و محمدعلی»،
چاپ نموده اســت .اين کتاب به تازگى درامریکا به زبان
انگلیسی نشر شــده واقدام به ازدواج و زحماتى که اين
دو دلداده متحمل شده ،از يکســو تلخ و از سوى ديگر
درخور ســتايش خوانده شــده اســت .در کتاب ،تمام
خاطرات محمد علــی و ذکیه واينکه دو دلداده چگونه با
مشکالت سازگاری کرده تا موفق شدند که به هم برسند،
تحريرگرديده است .محمد علی به آژانس خبرى پژواک
گفت« :تمام آنچه را که خبرنگار نیويارک تایمز نوشــته،
باجزییات ازخاطره هایم وســختی هايــی را که با ذکيه
کشیده ام پرسيده است».
وى افزود که فکــر ميکرد اين خبرنــگار گزارش می
نویسد وهمه وقت حتی از طریق تيليفون از وی معلومات
ميگرفت .اين دوجوان ميگويند که ابتدا وقتی عاشق هم
شدند ،به علت مخالفت خانواده و اقوام ،شب ها را درکوه

های اژدر مرکز باميان و ولسوالى هاى یکاولنگ وپنجاب
ســپری نموده وتصمیم گرفتند تا ازهم جدا نشوند واگر
هم شکار افراد شــدند که در قصد کشتن شان هستند،
یکجا باید بمیرند .محمد علی عالوه نمود که صفحه روی
جلد اين کتاب ،درصفحات فیســبوک نیز دست به دست
میشود .اما وی درموردنشرکتاب با تذکر اين ضرب المثل
«بُز درغم جانش قصاب به غم چربی» گفت که نگران است
که از این کتاب ،بعضی افراد متعصب ،وادار به اســتفاده
جويی نشــود واز ایــن کتاب علیه وی اســتفاده نکند
وتهدیدات را باال نبرد.
شوهرذکيه افزود که ازتهديد برخى افراد زورمند نگران
است ،ولى ازآنها نام نبرد .عشق اين دو دلداده ،از جهتى
حساس شده که ذکیه از قوم تاجک و محمد علی از قوم
هزاره میباشــد.نکاح این زوج عاشق ،در پیش یک مال از
منطقۀ فوالدی مرکز باميان بسته شــده وتا رسیدن به
عشق خود ،این دوتن تمامی سنت های خرافی جامعه را
پشت پا زده وحتی ذکیه از مخالفت های فامیلش نیز سر
باز زده وبا تمامی مشــکالت دست وپنجه نرم نموده تا به
عشق خود برسند( .پژواک)

«سرود زن» منتشر شد

انستیتوت ملی موسیقی کشور در آستانۀ روز جهانی زن
«سرود زن» را منتشر کرد.
ســرود زن از ســوی دانشآموزان این انســتیتوت و
دانشآموزان لیسۀ معرفت سروده شدهاست.

سرود زن از سوی آرکستر زهره بهرهبری نگین خپلواک
اجرا شدهاست.
انستیتوت ملی موسیقی افغانســتان نشر این سرود را
دادخواهی از حقوق زنان افغانستان میداند( .طلوع)
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جواب سودوکو شماره
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گردش ـ گرد ـ دیگر ـ رد
ـ دری ـ شــاگرد ـ شاد ـ
شاید ـ دریا ـ دیار ـ شیدا
ـ گدا ـ گردن ـ ندا ـ نادی
ـ دانش ـ دین ـ داین ـ رند
ـ نادر ـ رشید ـ رشد.

کمپانی دیزنی قصد دارد یک سریال کارتونی بر اساس
انیمیشــن محبوب سال گذشته اش بســازد و آن را از
تلویزیون آمریکا پخش کند.
شــبکه دیزنی ایکس دی قصد دارد سریالی کارتونی را
بر مبنای انیمیشــن برنده اسکار «شش قهرمان بزرگ»
بسازد .اثری که سال گذشته با استقبال زیادی رو به رو
شد و ساخت قسمت دومش هم در رسانه ها تایید شده
است.
قرار است وقایع این ســریال بالفاصله پس از داستان
فلم ســینمایی و در ادامه آن باشــد .البته شــبکه
تلویزیونی دیزنی ایکس دی هنوز صداپیشگان سریال
را معرفی نکرده .بــا توجه به این که تعداد قابل توجهی
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 بازی با کلمات
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حمل

احساســاتي وجود ندارد كه در اعماق وجودتان از آن ها ميترسيد و
نميخواهيد در مورد آن ها بيشتر بدانيد .اما اين كار اشتباه است تا در
مورد موضوعي خوب اطالعات نداشته باشيد كاري هم نميتوانيد در
مورد آن انجام دهيد .اين احساس منفي را كنار بگذاريد.

ثور

در چند روز آینده با مســایل گیج کننده و مبهم رو به رو می شوید.
شاید دوست داشــته باشید .پیشرفت کنید ،اما تا این مسایل مرموز
حل نشوند که البته با توانایی شما هیچ پیشرفت نخواهید داشت.

جوزا

چيزهاي جالبي را كشــف ميكنيد؛ زيرا ســيارات جرأت زيادي به
شما مي دهند .مهمترين يافته شما مربوط به ديدگاه شما نسبت به
خودتان است گاهي اوقات به خاطر اين موضوع استعدادهاي تان را
محدود ميكنيد.

سرطان

چیزهای زیادی اســت که باید به آن فکر کنید ،بنابراین به تعطیالت
آرامی نیاز دارید .یک نفر سعی دارد با شما صحبت کند اما نمیتوانید
آرام بنشیند ،به حرفهایش گوش کنید .به آرامی و جدیت بگویید که
میخواهید تنها باشید.

اسد

امروز مشاجره هاي بين شما و فرد مورد عالقهتان و يا دوستان و اقوام
صورت مي گيرد ،به خصوص اگر درگيري بر سر مسایل مالي باشد شما
مانند هميشه صبور نيستيد و مي خواهيد سريع با موضوع برخورد كنيد.
اگر كم كم داريد از دست رفتار ناخوشايند كسي ناراحت ميشويد ،سعي
كنيد مطلب را به طور آرام به او بفهمانيد.

سنبله

درحال حاضر شــخصی پر از قانون و مقررات حوصله تان را سر می
برد .بی هیچ دلیلی ســعی دارند شما را سرزنش کنند .شما هم او را
سرزنش می کنید و ایراد می گیرید والبته این کار شما جو را خراب
میکند.

امروز شــما با لیست بلند باالیی از کارها مواجه میشوید و به نظر
می رسد که کسی حاضر به یاری شما نیست و زمانی اوضاع بدتر از
قبل می شود که وقتی شما مشغول انجام کارهای هستید و بیرون
از خانه می روید ،دیگران از عدم حضور شــما لذت نبرده و کمی
نگران شما می شوند .این شمایید که باید قضاوت کنید که آیا حق
شماست و یا این که کار زیادی به شما محول شده است.

عقرب

امروز لحظه غمگین ندارید .بعضی از افراد کمی مرموز می شوند اما
جای نگرانی نیست .اکنون زمانی است که باید در مورد اهدافتان
جدی باشید.

قوس

عواطف شــما امروز تكاني خورده و شما را واداشته كه به روابطتان
كمي فكر كنيد .امروز امكان اين هست كه با رفتار كسي آزرده شويد
ولي زياد جدي نگيريد چون به احتمال زياد اين مسأله به زودي تمام
ميشود و همه چيز طبيعي و نرمال مي شود.

جدی

امروز سعي كنيد كه كارهاي روزمره را آسان بگيريد .اين كه شما
چرا هميشه همه چيز را به خود سخت گرفته و در انجام كارهاي
تان از ديگران كمك نمي خواهيد ،يك معماست.

دلو

سیارات اعتماد به نفس شما را افزایش می دهند که این امر برای
پیوست شما به فعالیتی اجتماعی بسیار عالی است .این زمان وقت
پیشرفت در کارهای مهم است و اگر جرأت داشته باشید و خود را
مطرح کنید هر چیزی را که بخواهید به دست خواهید آورد .اگر
کنار بکشید همه فرصت های را به طور کلی از دست می دهید.

حوت

یک تابش خیلی صمیمانه روی نزدیکترین ارتباط شما هست .و
شما زیاد به نظر نمیرسد که میل به معاشرت داشته باشید .خرید
یا انجام خرده کاری های روزمره در حقیقت آن چه را که شــما
واقع ًا می خواهید باقی ماندن در دنیای رمانتیک و جادویی است
که با یکدیگر خلق کرده اید .پس چــرا باید یک بار به خودتان
نرسید یا خودتان را راضی نکیند.
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نوبت مهره های سفید است ،شما باید با
دو حرکت مهره سیاه را مات کنید.
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اند رول و دنیای موسیقی ســمفونیک معموال فاجعهبار
بوده است و باید با ترس و لرز بیاندازه نزدیکش شد .ولی
حرفهای آنها به شدت متقاعدکننده بود».
آلبوم «دیوار» ( )۱۹۷۹وقایع نگاری زندگی یک ســتاره
راک خیالی به نام پینک اســت که دچار فروپاشی کامل
روحی -روانی می شــود .واترز آخرین بار تور این آلبوم
را در ســال های  ۲۰۱۰تا  ۲۰۱۳برگزار کرد که حدود نیم
میلیارد دالر از آن درآمد کسب کرد( .بی بی سی)

انیمیشن برنده اسکار ،سریال می شود

آراســته ـ ابر ـ باران ـ پاسخ ـ تاسوعا ـ ثریا ـ جایگیر ـ چاقو ـ حاجتمند ـ
خاقانی ـ دادگاه ـ ذوبان ـ ریگ ـ زرد ـ ژاله ـ سرشــت ـ شعور ـ صحنه ـ
ضرب ـ طاقه ـ ظروف ـ عقده ـ غذا ـ فندک ـ قدر ـ کنیز ـ گلیسرین ـ لکه
ـ میخی ـ نوساز ـ والیت ـ هوشمند ـ یخچال.
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راجر واترز ،نوازنده گیتار بیس و از اعضای ســابق گروه
پینک فلوید ،از همکاری بــا مونترآل اپرا کمپانی برای
ساخت اپرا بر اســاس آلبوم «دیوار» ( )The Wallخبر
داده است.
این اپرا در ســال  ۲۰۱۷و به مناسبت سیصد و هفتاد و
پنجمین سالگرد تاسیس شهر مونترآل اجرا خواهد شد.
راجر واترز در یک نشست خبری گفت« :تجربه من این
بوده اســت که همکاری های تجربی میان دنیاهای راک

کلمات زیر را در جدول پیدا کنید و دور آن خط بکشید
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آلبوم ‹دیوار› پینک فلوید با همکاری
راجر واترز ،اپرا میشود

˝زوتوپیا˝ تازهترین فلم انیمیشن شرکت دیزنی در هفته
اول اکران در ایاالت متحده و کانادا پرقدرت ظاهر شد.
انیمیشــن کمپیوتری «زوتوپیــا» ( )Zootopiaتولید
شرکت والت دیزنی انیمیشــن استودیوز در اولین آخر
هفته اکران در آمریکای شــمالی در رده نخست جدول
فروش قرار گرفت.
به گزارش ورایتی ،این فلم از جمعه تا یکشــنبه 73.7
میلیون دالر فروخــت و چهارمین فروش برتر یک فلم
اکرانشــده در ماه مارچ در بازار ایاالت متحده و کانادا
را به نام خود ثبت کــرد« .زوتوپیا» که با بودجهای 100
میلیون دالری ساخته شده ،در  3827سینما روی پرده
رفته است.
«زوتوپیا» را بایرون هوارد و ریچ مور کارگردانی کردهاند.
داستان فلم در شهر مدرن زوتوپیا روی میدهد ،جایی
که در آن حیوانات از هر محیط زیســت در آن زندگی
میکند ،اما وقتی ســتوان جودی هاپس از راه میرسد
متوجه میشود کار کردن بهعنوان اولین خرگوش عضو
اداره پولیس در بین حیوانات بزرگ و سرسخت ،دشوار
اســت .او تصمیم میگیرد خــودش را ثابت کند ،برای
همین در یک مأموریت بــا نیک وایلد ،روباه زبل همراه
میشود تا یک معما را حل کند .آنها  48ساعت فرصت
دارند یک پستاندار گمشده را پیدا کنند.
جیسن بیتمن در «زوتوپیا» بهجای نیک حرف میزند و
جنیفر گودوین صداپیشه جودی است.
ایدریس البا ،جی .کی .سیمونز ،اکتاویا اسپنسر ،جنی
اسلیت ،شکیرا و تامی چونگ دیگر صداپیشههای این
فلم هســتند که پنجاه و پنجمین فلم بلند انیمیشــن
شرکت دیزنی است.
بایرون هوارد یکی از کارگردانهای فلمهای انیمیشــن
«بولت» و «گیسوکمند» اســت و ریچ مور پیش از این
انیمیشن «رک-ایت رالف و «سیمپسنها» را کارگردانی
کرده است.
«زوتوپیا» از ســه هفته پیش در بازار بینالمللی اکران
شــده اســت .فلم این هفته  63.4میلیون دالر دیگر
فروخت و با حســاب بازار آمریکای شــمالی ،مجموع
فروش جهانی خود را به  232.5میلیون دالر رساند.
در همین حال ،فلم اکشــن «لندن سقوط کرده است»
( )London Has Fallenبــه کارگردانی بابک نجفی،
فلمســاز ســویدنی ایرانی در اولین هفتــه اکران در
آمریکای شــمالی قوی ظاهر شد و با  21.7میلیون دالر
فروش در  3490ســینما در رده دوم جدول قرار گرفت.
این فلم با بازی جرارد باتلر ،ادامه فلم اکشــن «المپوس
ســقوط کرده اســت» ( )Olympus Has Fallenبه
کارگردانی آنتوان فوکــوا تولید  2013با بازی خود باتلر
است .بازیگر اسکاتلندی در فلم اول نقش مایک بنینگ،
مردی را بازی کرد که قب ً
ال محافظ رئیس جمهور بوده ،اما
در یک حادثه بیآبرو شده است
 .وقتی گروهی تروریســت از کره شمالی کاخ سفید را
تحت کنترل میگیرند ،او بار دیگر به خدمت فراخوانده
میشود.
داســتان فلم جدید در لنــدن روی میدهد .مایک در
مراسم تدفین نخست وزیر متوجه میشود تروریستها
نقشه کشــیدهاند تمام رهبران جهان را که در مراسم
شرکت کردهاند ،به قتل برسانند.
«لندن سقوط کرده است» با بودجهای حدود  60میلیون
دالر ساخته شده است .آرون اکهارت و مورگان فریمن
دیگر بازیگران این فلم هستند.

 بازی با اعداد

حروف زیــر را ترکیب
نمــوده و کلماتــی را
بســازید کــه در آنها
الزام ًا حرف وسط جدول
وجود داشته باشد.
 7 کلمه :خوب
 10 کلمه :متوسط
 16 کلمه :عالی
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«زوتوپيا»صدر نشين جدول
فروش سینماهای آمریکا شد
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از صداپیشگان اصلی «شش قهرمان بزرگ» با دیزنی در
پروژه های دیگر قرار دارند ممکن است سخت بشود همه
را یک جا جمع کرد اما به هر حال هنوز چیزی به صورت
رسمی اعالم نشده است.
از آنجایی که قرار است قسمت اول این سریال جذاب در
ســال  2017روی آنتن شبکه دیزنی ایکس دی برود ،این
پروژه فعال در مرحله تولید اســت .این سریال یکی از 17
سریال جدیدی اســت که دیزنی آنها را برای سال آینده
آمــاده پخش می کند .گفته می شــود همه کاراکترهای
اصلی انیمیشن سینمایی «شــش ابرقهرمان بزرگ» از
جمله بیمکس ،هیرو ،واسابی ،هانی لمون ،فرد و گوگو در
نسخه تلویزیونی هم حضور خواهند داشت.

تام هیدلستون به شایعههای
جیمز باندی دامن زد

بازیگر «مدیر شب» میگوید گرفتن نقش مامور  ۰۰۷از دنیل
کریگ مسالهای است که آن را جدی میگیرد.
تام هیدلستون گفته طرفدار پر و پاقرص فلمهای  ۰۰۷است و
این نقش را شوخی نخواهد گرفت .به این ترتیب او به شایعهها
دامن زده که ممکن است جای دنیل کریگ را در نقش جیمز
باند بگیرد.
هیدلستون که در حال حاضر در سریال اقتباسی بیبیسی از
رمان ژان لوکره با عنوان «مدیر شــب» نقشآفرینی میکند،
میگوید اگر شــانس ایفای نقش بانــد را پیدا کند «فرصتی
خارقالعاده» خواهد بود .با استناد به آمار شرطبندیها ،گفته
میشود هیدلســتون که در دانشگاه ایتون و بعد هم کمبریج
تحصیل کرده در حال حاضر ششمین فرد محبوب برای ایفای
این نقش است .تام هاردی و ادریس البا اول و دوم هستند و
بعد از آنها هم دیمیــن لوییس بازیگر «هوملند» ،ایدن ترنر
بازیگر «پولدارک» و هنری کویل که نقش ســوپرمن را ایفا
میکند ،قرار دارند.
هیدلستون در مصاحبه با ساندی تایمز گفت :مجله تایم یک
رایگیری کرد که چه کسی جیمز باند باشد و حدود  ۱۰۰بازیگر
در لیست قرار داشتند که آنجلینا جولی هم جزوشان بود .اما
بله ،میان  ۱۰۰نفر اول بودن جالب است .من از طرفدارهای پر
و پاقرص این مجموعه هستم .وقتی داشتیم «جزیره جمجمه»
را در هاوایی فلمبــرداری میکردیم همهمان به تماشــای
«اسپکتر» رفتیم .خیلی ساده بگویم عاشق نغمه ،استعارهها
و اسطوره جیمز باند هستم .همهاش را دوست دارم .اگر پیش
بیاید ،فرصتی خارقالعاده خواهد بود و من کامال نســبت به
بخش فیزیکی نقش آگاه هســتم .اگر گیرم بیاید آن را جدی
میگیرم .کریگ که از ســال  ۲۰۰۵تا به حال جیمز باند بوده،
وقتی گفت «ترجیح میدهم این شیشــه را بشکنم و رگم را
بزنم» تا اینکه یک فلم باند دیگر بســازم ،این بحث را پیش
آورد که ممکن اســت این نقش را کنار بگذارد .او اضافه کرد:
کارمان تمام شــده .تنها کاری که میخواهم بکنم این است
کــه جلو بروم .اگر یک فلم باند دیگر بازی کنم ،فقط به خاطر
پولش خواهد بود.
البته او بعدا حرفهایش را واضحتر کرد و به بیبیسی گفت:
من خیلی رک هستم و هر وقت حسش را داشته باشم چیزی
میگویم و بعد نظرم را عوض میکنم .مثل بقیه هستم .آدمها
وابسته میشوند .کار زیادی نیست که بتوانم در این باره بکنم.

رایان رینولدز در راه مریخ

صنعت ســینما در تازهترین اقدام خود ،رایان رینولدز را به
یک سفر فضایی میفرستد .مقصد نهایی این بازیگر هم مثل
همکاران قبلیاش کره مریخ است.
رسانههای گروهی به شوخی مینویسند در کره مریخ که این
روزها پناهگاه بازیگران و کاراکترهای هالیوودی شده ،دیگر
ن انداختن نیست!
جای سوز 
درام علمی ـ تخیلی جدید رینولدز «زندگی» نام دارد و مثل
آثار مشابه از حال و هوایی دلهرهآور و مرموز برخوردار است.
کاراکتر رینولدز در این فلم با یک فاجعه روبهرو میشــود و
کارنامه کاریاش را براساس آن پایهگذاری میکند.
تا به حال حضور ربکا فرگوسن (بازیگر قسمت آخر مجموعه
فلم «ماموریت غیرممکن /باالتــر از خطر») در نقش مقابل
رینولدز قطعی شده اســت .پل ورنیک و رت ریس که پیش
از این فلمنامه اکشن کمیک استریپی و ابرقهرمانانه دد پول
را نوشتهاند ،وظیفه نگارش فلمنامه درام علمی ـ تخیلی تازه
رینولدز را به عهده دارند.
دانیل اســپینوزا هم بــرای کارگردانی فلم پشــت دوربین
فلمبرداری قرار خواهد گرفت .نکته جالب اینکه این فلمساز
هم ســابقه همکاری با رینولدز را دارد .او ســال  2012فلم
دلهرهآور و پرفروش «خانه امن» را کارگردانی کرد .قســمت
دوم این فلم هم قرار اســت بزودی ساخته شود و این دو به
عنوان کارگردان و بازیگر با آن همکاری خواهند داشت.

