شنبه  22حوت 1394

4

March 12 ,2016

هنرساالرکابلرویاروی

مردساالروجنگساالر

با قلمموهای کوچک و بــزرگ و جعبههای رنگ و ابزار
نقاشی به جان دیوارهای بلند بتونی امنیتی کابل افتادهاند.
دیوارهایی که مهمترین مراکز پایتخت را محاصره کرده و
شهر را شبیه زندانی بزرگ ساختهاند.
گروهی که به ایــن دیوارها حمله میکنــد مخالف این
دیوارهای بتونی اســت اما میداند که وجود این دیوارها
شاید از روی ناچاری است ،برای همین با ابزاری که حمله
میکند سنگ ،چوب ،تفنگ و توپ و تانک نیست.
در کابل پایتخت افغانســتان تقریبا همه سفارتخانهها،
ادارات مهــم دولتی ،خیابانهای محــل زندگی رهبران
پیشــین و مقامهای فعلی و کوچههای منتهی به دفاتر
موسســات بینالمللی بــا این دیوارهای بــزرگ بتونی
محافظت میشــوند .از بیم حمالت انتحاری و تهاجمی
مخالفان مســلح دولت این دیوارها در ســالهای اخیر
نه تنها کم نشــده که هر روز قامتشــان افراشتهتر و
ضخامتشان بیشتر هم شده.
در افغانســتان گوش خیلیها با کلمات جنگســاالر،
مردســاالر و  ...آشنا است اما گروه تازهای که ظهور کرده
هیچ یک از اینها نیســت بلکه «هنرساالر» است و آمده
علیه جنگساالر و مردساالر بایستد.
این گروه رضاکار که دســت کم ده فعال مدنی و هنرمند
عضو آن هســتند ،میگوید دیوارهــای امنیتی کابل را
از میان بــر میدارد و به جای آن شــعارهایی ‹ماندگار›

میکارند تا مردم با ارزشهای جامعه بیشتر آشنا شوند.
امید شریفی از بنیانگذاران «هنرساالر» میگوید در کمتر
از دو ســال از آغاز به کار این گروه تا حاال موفق شدهاند
 ۱۵دیوار بلند امنیتی کابل را نقاشــی کنند .از دیوارهای
وزارت امور داخله ،ســفارت آلمان ،اداره عمومی امنیت
ملی و کاخ ریاست جمهوری گرفته تا پایگاههای نیروهای
بینالمللی در کابل.
محتوای نقاشیها عمدتا متمرکز به شعارهای ضد فساد،
تشویق ورزشکاران تیم ملی ،کارگران شهرداری ،حقوق
زنان ،تقویت نیروهای امنیتــی و پیامهای دلگرمکننده
برای حس وطندوستی ،احترام به حقوق بشر و حقوق زنان
است .از اولین کارهای این گروه شعار «من ترا میبینم»
بود که در سال  ۲۰۱۴میالدی ،برای کارزار مبارزه با فساد
اداری بر دیوار وزارت معارف افغانستان در کنار دو چشم
نقاشی شد .این شروع فعالیت «هنرساالر» افغانستان بود.
وزارت معارف افغانستان مثل برخی دیگر از نهادهای
خدمات دولتی ،متهم به آلوده بودن به فساد گسترده
اداری اســت .ســربازرس ویژه آمریکا برای بازسازی
افغانســتان در گزارشــی گفته که صدهــا میلیون
دالر کمک در ایــن وزارت هدر رفتــه و این وزارت
دانشآموزانی را که اصال وجود ندارند نامنویسی کرده
و برای مکاتبی کــه هیچ وجود خارجی ندارد پروژه و
بودجه دریافت کرده است( .بی بی سی)

2051
هـدف

2574

ن
ر

ش

جواب سودوکو شماره

جواب هدف

کن آدام ،طراح صحنه
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نمایش ـ گیاه ـ گام ـ نامه
ـ امن ـ نام ـ شام ـ گاه ـ
هنگام ـ امین ـ اهم ـ هما
ـ ماه ـ ماهی ـ ماشــین ـ
گناه ـ ناشی ـ نگاه ـ شانه
ـ گمان.

‹النا فرانته در ناپل به دنیا آمد› .این تمام شــرح زندگی
نویسندهای با نام مستعار است که برای جایزه ادبی بوکر
بینالمللی نامزد شده است.
این نویسنده برای کتاب «قصه کودک گمگشته» ،آخرین
قسمت از یک چهارگانه در میان سیزده نامزد فهرست
اولیه بوکر دیده میشــود .با آنکه نخستین کتاب او در
سال  ۱۹۹۲منتشر شد و چندین کتاب پرفروش نوشته،
اما هنوز کســی از هویت او خبر ندارد .حتی مشــخص
نیست که او زن است یا مرد .در میان نامزدهای این دوره
دو برنده نوبل ادبیات (اورهان پاموک و کنزابورو او) هم
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 بازی با کلمات

آقازاده ـ اســتخبارات ـ بیننده ـ پتانسیل ـ تداوی ـ ثبات ـ جن ـ چراغان
ـ حقوق ـ خریدار ـ دولتمند ـ ذخایر ـ رنگین ـ زودرس ـ ژرف ـ ســرحد ـ
شلوغ ـ صادق ـ ضمانت ـ طهارت ـ ظاهر ـ عمود ـ غالب ـ فرستاده ـ قوانین
ـ کبوتر ـ گلخانه ـ المذهب ـ مومن ـ واهمه ـ نایب ـ هدر ـ یاس.

هـ

2050

نویسنده ناشناس ایتالیایی در میان
نامزدهای جایزه ادبی بوکر بینالمللی

ســر کن آدام ،طراح صحنه  ۷فلم جیمز باند ،از جمله
فلم «جاسوســی که مرا دوست داشت» ،در  ۹۵سالگی
درگذشت .از مشــهورترین آثار او ،طراحی اتاق جنگ
در فلم «استرنج الو» ،ساخته استنلی کوبریک ،بود .او
همچنین ماشین معروف در موزیکال «چیتی چیتی بنگ
بنگ» را طراحی کرده بود .کن آدام دو بار برنده جایزه
اسکار شد و در سال  ۲۰۰۳لقب «سر» گرفت .او نخستین
طراح صحنهای بود که این لقب تشــریفاتی را دریافت
میکرد .در سال  ۱۹۷۶او برای طراحی صحنه فلم «بری
لیندون» ،ســاخته اســتنلی کوبریک نخستین جایزه
اسکار خود را برد و در سال  ۱۹۹۵نیز برای فلم «جنون
شاه جورج» بار دیگر برنده جایزه اسکار شد« .دور دنیا
در  ۸۰روز»« ،جاسوسی که مرا دوست داشت» ،و «ارزش
های خانواده آدامز» از دیگر فلم هایی است که او بابت
طراحی صحنه و تولید آنها ،نامزد جایزه اســکار شد.
استیون اسپیلبرگ ،کارگردان آمریکایی ،به او گفته بود
که «داکتر اســترنج الو» یکی از بهترین طراحی صحنه
های تاریخ سینما را داشته است.
کن آدام پس از سپری کردن دوره ای کوتاه در شفاخانه،
در خانه اش در لندن درگذشت( .بی بی سی)

2374

ز

د

ل

ا

م

ذ

ه

ب

آ

ش

غ

و

د

و

م

ع

ف

گ

ذ

ق

ل

ژ

ض

ا

م

ل

د

ر

پ

خ

ط

و

آ

ر

ه

ه

و

ت

ژ

ر

ا

ت

غ

ق

ح

د

ن

م

م

م

ا

ی

س

د

ا

ح

ن

ه

ا

ه

ن

ن

ر

ر

ر

ز

ی

ن

چ

ن

خ

د

ی

د

ت

د

ا

و

ی

ر

س

ا

ل

ا

ن

ط

ق

د

ث

ب

ا

ت

خ

ی

گ

ت

ا

ی

ه

د

ح

غ

خ

ج

ن

ب

ل

س

و

ا

گ

ا

ا

ر

ژ

ت

ظ

ا

ه

ر

ق

س

پ

ن

ر

ص

س

ث

س

آ

م

ف

ک

ب

و

ت

ر

ت

ق

ب

ل

ا

غ

ض

میزان

حمل

شايد مطمئن نيســتيد كه يك نفر از شما سوء استفاده ميكند اما
بــا دقت در موردش فكر ميكنيد .ســعي نكنيد خيلي زود تصميم
بگيريد ،كمي صبر كنيد.

ثور

حق دارید ناراحت باشــید زیرا بدون این که از حقایق باخبر باشید
باید تصمیم بگیریــد .اما به جای اینکه وقت تلــف کنید تا از آن
مطمئن شــوید بهتر اســت قدم اول را بردارید تا به تدریج تجربه
کسب میکنید.

جوزا

امروز آرامش خود را حفظ كنيد ســعي نكنيد از خودتان دفاع كنيد
به جاي اين كه تسليم شــويد خودتان را به دست امواج بسپاريد و
ببينيد شــما را كجا ميبرند .زماني كه نتيجه تالش خود را ديديد
تعجب مي كنيد كه چرا تاكنون شك و ترديد داشته ايد.

سرطان

همسرتان امروز زیاد سرحال نیست .مهم نیست شما چه روشی در
پیش بگیرید.آنها باز هم بی حوصله و کســل خواهند بود .شما هم
آنها را به حال خودشــان رها میکنید و به موضوعی که به آن عالقه
دارید ،میپردازید.

اسد

اين مهم است كه شما امروز شــهامت محكوم كردن خود را داريد.
شما پر از عقيدههاي خوب و سرشار از اشتياق هستيد و مايه تأسف
است اگر فكر كنيد ،نميتوانيد به داليلي بهترين استفاده را از آنها
ببريد .هم چنين شــما در موقعيت خوبي قرار داريد و ميتوانيد در
مواقع ضروري روي پاي خودتان بايستيد.

سنبله

همیشــه از اینکه به ذهنتان فعالیت بدهید ،خوشحال میشوید،
امروز دوســت دارید جزئیات یک موضوع را تا جایی که میتوانید
بررســی کنید .در مورد مسائل دوســتی ،خانه و خانواده سردر گم
هستید و تا از آن سر درنیاورید دست بردار نیستید.

امروز شــما دارای چهارچوب ذهنی کام ً
ال درســتی برای حل و
مشکالت و نگرانیها هستید و تا زمانی که ته قضایا را در نیاورید
خیالتان راحت نمیشــود .متأسفانه :این طور به نظر میرسد که
شما نمیدانید چه زمانی باید دست از کار بکشید واز هیچ تالشی
دریق نکرده تا به حقیقت دست یابید.

عقرب

امروز مسائل خصوصی و افکارتان اهمیت پیدا میکنند .سعی کنید
معنی عمیقترین را در زندگیتان پیدا کنید و آینده بهتری را برای
خود بسازید .درسهای زیادی یاد گرفتهاید و اکنون میتوانید از
آنها استفاده کنید.

قوس

تعجبي نيســت كه امروز با ذهن مثبتي كه شما داريد همه چيز
طبق برنامه پيش ميرود .هر كاري كه نياز به نقشه و برنامهريزي
دارد شانس خوبي دارد .به شــما نصيحت ميشود كه جزئيات را
فراموش نكنيد گرچه به هيجان انگيزي كل مطالب نيستند.

جدی

مدتي اســت كه تمامي فكر شما مشــغول زندگي و برنامههاي
كاريتان است ،ولي شما نياز به فرصتي براي استراحت هم داريد،
همان طور كه خودتان هم ميدانيد شــما يكي از بلند همتترين
عالئم هســتيد ولي گاه الزم است قبل از تمركز روي هدف بعدي
يك قدم هم به عقب برگرديد.

دلو

ایدههای بســیار خوبی در ســر دارید افراد زیادی را می بینید
تماسهای تلفنی زیــادی میگیرید و نامههــای متعددی برای
نوشتن خواهید داشت .اما چند لحظهای استراحت کنید.

حوت

مخارج میتواند خارج از کنترل باشــد .میدانم گفتنش خسته
کننده است اما سعی کنید دســتگیره سرمایههایتان را کنترل
کنید .اگر اخیرا ً مروری روی کارتهای اعتباریتان داشته باشید.
شما از اشخاص بخیل راهنمایی بگیرید.
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کتاب جرج آرآر مارتین به عنوان پایه و اساس این سریال
به دست تماشاگران میرسد ،این میزان استقبال از تریلر
فصل ششم «بازی تاج و تخت» جای شگفتی ندارد.
پایان فصل پنجــم «بازی تاج و تخت» با اتفاقات جالب و
نفسگیری همراه بود ،که در یکی از مهمترین آنها جان
اسنو با بازی کیت هرینگتون با زخمی عمیق رها شده بود
تا بمیرد .این شخصیب محبوب و سرنوشت او دستمایه
اصلی کمپین تبلیغاتی اچبیاو برای فصل ششــم سریال
است .البته پس از چند ماه حدس و گمان سرانجام کیت
هرینگتون تائید کرد که در فلمبرداری فصل ششم حضور
داشته ،اما نقش کاراکتری

تریلر جدید ســریال «بازی تاج و تخت» در مدت 24
ساعت بیش از  30میلیون بار دیده شد .شبکه اچبیاو به
تازگی تریلر جدید سریال پربیننده «بازی تاج و تخت»
را منتشر کرده است .این تریلر تازه منتشر شده در 24
ساعت نخست انتشــار رکورد قبلی بازدید تریلرهای
این ســریال را شکست ،و رکورد جدید را با  30میلیون
بازدید به نام خود ثبت کرد .پیش از این رکورد بیشترین
میزان بازدید یک تریلر سریال «بازی تاج و تخت» با 27
میلیون بازدید در اختیار تریلر فصل چهارم این سریال
بود .از آنجا که برای نخستین بار در تاریخ پخش سریال
«بازی تاج و تخت» فصل ششــم سریال پیش از انتشار

کلمات زیر را در جدول پیدا کنید و دور آن خط بکشید

بازی بابا اعداد
جواب بازی
 جواب

اعداد

م

رکوردشکنی تازه «بازی تاج و تخت»

اهدای جایزه اســکار به لئوناردو دیکاپریو موجب شد
تا فروش فرفره باال برود .بــه نقل از ایندپیندنت ،فرفره
وســیلهای بود که دی کاپریو در فلم «سرآغاز» ساخته
کریستوفر نوالن ،برای تشخیص واقعیت از خواب از آن
اســتفاده می کرد و به آن خیره میشــد .حاال با اهدای
اسکار به این بازیگر ،فروش فرفره هم باال رفته است .هر
چند اسکار دیکاپریو به فلم «سرآغاز» ربطی ندارد ،اما در
هر حال موجب شده تا توجه به فلمهای قبلی او هم بیشتر
شود و در این میان فروش فرفره را که به عنوان «توتم»
در فلم «سرآغاز» مطرح بود ،باال ببرد .جالب این که قیمت
متوسط این فرفرهها  ۳۲پوند است و برخی از آنها حتی
 ۶۰تا  ۷۵پوند نیز به فروش میروند و از موادی ســاخته
شدهاند که میتوانند تا  ۱۰دقیقه بدون افتادن ،بچرخند.
این فرفرهها با مهندسی باال ساخته شد هاند و ماشینهایی
به ارزش  ۳۵۰هزار پونــد ،آنها را تراش میدهد .در فلم
«سرآغاز» شخصیتی که دیکاریو نقش او را بازی میکرد،
با یک تیم متخصص ،رویاهای مردم را مدیریت میکرد و
این مساله به جاسوسی شرکتها بزرگ ارتباط داشت .او
از یک «توتم» استفاده میکرد تا بین جهان رویا و واقعیت
بتواند تمیز قائل شود و این وسیله همین فرفره بود .اگر
او در جهان واقع بود ،فرفره باالخره میافتاد ،اما در دنیای
رویا برای همیشــه به چرخش خود ادامه میداد .چنین
امری هر چند در واقعیت ممکن نیســت اما فرفرههایی
ساخته شــدهاند که قیمتشان به  ۵۰۰پوند هم میرسد و
میتوانند  ۲۰دقیقه بچرخند.

 بازی با اعداد

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

و

اسکار دیکاپریو فروش
فرفره را باال برد
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هستند و نویســندهای چینی که کتابش در چین ممنوع
است.
فهرســت نهایی نامزدهای این جایزه که شامل شش نفر
خواهد بود ۱۴ ،اپریل معرفی میشــود و کتاب برنده این
جایزه روز  ۱۶می اعالم میشــود .ایــن جایزه  ۵۰هزار
پوندی به طور مســاوی بین نویســنده و مترجم کتاب
تقسیم میشــود .جایزه بین المللی بوکر از سال  ۲۰۰۵به
نویسنده زنده ای از هر ملیتی اهدا میشود که آثارش یا
به زبان انگلیسی نوشته شــده و یا ترجمه انگلیسی آن
توجه زیادی به خود جلب کرده باشد( .بی بی سی)

«شریک زندگی»؛
همکاری مشترک دیگری از
آنیستون و بتمن

جنیفر آنیستون و جیســون بتمن در فلم کمدی دیگری در
مقابل هم قرار میگیرند.
به نقل از اســکرین کراش؛ جنیفر آنیستون و جیسون بتمن
که تاکنون بارها در کنار یکدیگر بــه ایفای نقش پرداخته و
فلمهایشان موفقیت زیادی به همراه داشته است ،قصد دارند
بار دیگر در فلمی با عنوان «شریک زندگی» حضور پیدا کنند.
جیسون بتمن هنرپیشه  47ســاله هالیوود ،عالوه بر ایفای
نقش در این فلم خود کارگردانی و تهیهکنندگی آن را هم بر
عهده دارد و آنیســتون نیز به عنوان تهیهکننده اجرایی فلم
فوق با او همکاری خواهد کرد.
قرار اســت جنیفر آنیستون در «شــریک زندگی» نقش زن
موفقی را ایفا کند که بر خالف او همســرش (جیسون بتمن)
مرد بیخیال و شــلختهای اســت که در خانه مانده و شغلی
ندارد .چند روز پیش نیز خبــری از حضور این دو بازیگر در
فلم کمدی «مهمانی کریسمس در اداره» منتشر شد و به نظر
میرسد این دو باید تالش زیادی انجام دهند تا به کلیشهای
تکراری در کارهای کمدی مشترک خود مبدل نشوند.
جدیدترین حضور جیســون بتمن در صداپیشگی انیمیشن
«زوتوپیا» اســت که هفته گذشــته اکــران موفق خود در
ســینماهای آمریکا را آغــاز کرد« .اونجوری بامزه اســت»
نیز آخرین فلم اکران شده در ســال  2015میالدی با حضور
آنیستون بود که فروش بسیار ضعیفی در گیشه داشت.

نیکالس کیج «انتقام» را
کارگردانی میکند

نیکالس کیج بازیگر سرشــناس یک بار دیگر روی صندلی
کارگردانی مینشیند.
به نقل از اسکرین دیلی ،بازیگر برنده اسکار برای کارگردانی
فلمی با عنوان «انتقام :یک داســتان عاشقانه» انتخاب شده
است .این فلم درباره کارآگاهی است که روی یک پرونده کار
میکند که درباره آزار یک زن توسط چهار مرد است.
کار تولید این پروژه از  ۴اپریل در آتالنتای جورجیا شــروع
میشــود .کیج درباره این پروژه گفت :از کار کردن روی این
پروژه خیلی هیجانزده هســتم و با توجه به این که این فلم
با اقتباس از کتابی از جویس کرول اوتس ســاخته میشود،
آوردن این رمان روی پرده برایم خیلی مهم است.
کیج افزود :قصه گفتن همیشــه برایم جالب بوده و این که با
این گروه با اســتعداد کار کنم تا داســتانی از رنج یک زن را
روایت کنم ،خیلی مایه افتخارم اســت .جویس کرول اوتس
از نویســندگان بزرگ معاصر آمریکاســت و جان منکویچ
کار نوشتن فلمنامه اقتباســی از رمان «تعدی :یک داستان
عاشقانه» را انجام داده است .مایکل مندلسون ،هرولد بکر و
مایک لیوم تهیه کنندگان این فلم هستند .مندلسون نیز کار
کردن با کیج را خیلی خوشایند خواند و از او به عنوان مردی
باشخصیت و بازیگری توانمند یاد کرد .این دو پیش از این در
پروژههای دیگری از جمله «ارباب جنگ»« ،وحشی در قلب»
و «صخره سرخ غربی» همکاری کرده بودند .نیکالس کیج ۵۲
ساله ،بازیگر ،تهیهکننده و کارگردان آمریکایی است که سال
 ۱۹۹۵جایزه اسکار بهترین بازیگر نقش اول مرد ،یک جایزه
گلدن گلوب و یک جایزه انجمن بازیگران فلم را برای بازی در
فلم «ترک الس وگاس» به دست آورد .بعد از این فلم با حضور
در فلمهای مشــهوری همچون «صخره سرخ غربی»« ،تغییر
چهره»« ،هواپیمای محکومین»« ،شهر فرشتهها» و «گنجینه
ملی» به شهرت بســیار دست یافت .نیکالس کیج برای بازی
در فلم «اقتباس» برای دومین بار نامزد دریافت جایزه اسکار
شد .وی همچنین در ســال  ۲۰۰۲فلم خود را با نام «سانی»
کارگردانی کرد که به همیــن علت نامزد دریافت جایزهای از
جشنواره فلم آمریکایی دوول (در فرانسه) شد.

