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کابل پس از  ۲۵سال؛ سینمای خانوادگی پشت دیوارهای سیمانی
پس از حدود  ۲۵سال ،درهای یک سینمای خانوادگی
به روی زنان باز شــد ه و مورد اســتقبال بسیاری قرار
گرفتهاست.
ســینمای خصوصی کهکشان بیشــتر فلمهای جدید
هندی و آمریکایی نمایش میدهد ،اما پشت دیوارهای
بلند امنیتی در یک ساختمان ب ه شدت محافظت شده.
اولین ســینمای مدرن خانوادگی کابل تنها  ۷۲صندلی
ثابت دارد .نورافگن بزرگی در ســقف آن نصب شده و
پرده وارداتی در برابر چشــمان تماشاگران خودنمایی
میکند .دیوارها با مواد وارد شده از ترکیه آراسته شده
و عایق صدایند.
سینمای خانوادگی کهکشــان با حدود دوازده ساعت
برنامه در روز طعم آســایش را به افغانهای شیفته فلم
میچشاند .اما تنها دنیای رنگارنگ فلمهای خارجی به
روی پایتختنشینان باز شــده و از محصوالت داخلی
خبری نیست.
بیشــتر بازدیدکنندگانی که در دو هفته اول به هزار نفر میطلبند .روزی که ما به دیدن سینما کهکشان رفتیم،
رسیدهاند ،قشر متوسط جامعهاند؛ افرادی که همگام با اعضای یک خانواده بزرگ شهری تمام تاالر را پیشخرید
پیشرفت جهان ،نمادهای تمدن را برای میهن خود هم کرده بودند .تنها دو مرد میان دهها زن دیده میشد.

حنیفه رئیســی ،کارمند دولت هم میان آنها بود .او با
یک حساب سرسری با لبخند میگوید بعد از  ۲۴سال به
سینما دوباره پا میگذارد« :با آمدن به این سینما به یاد

برایان کرنستون و کوین هارت
دستنیافتنی میشوند

ایمره کرتس ،برنده جایزه ادبی نوبل،

درگذشت

ایمره کرتــس ،برنده مجار جایزه ادبــی نوبل ،در ۸۶
سالگی درگذشت .این رماننویس که سالهای نوجوانی
خود را در اردوگاه آشــویتس گذرانده بود ،در بسیاری
از آثارش از تجربه هــا و خاطراتش از اردوگاه های کار
اجباری نازی روایت کرد .او در ســال  ۲۰۰۲برنده جایزه
نوبل شــد« .بی سرنوشت» نخستین رمان از سه گانه او
بود که در آن کرتس به موضوع هولوکاســت پرداخت.
در ســال  ۲۲۰فلمی به همین نام و بر اساس فلمنامه ای
به قلم خود کرتس ساخته شــد« .افتضاح» و «کادوش
برای کودک زاده نشده» از آثار بعدی او بود که در آنها،
همچنان هولوکاست را درونمایه اثرش قرار داده بود.

برایان کرنســتون و کوین هارت بــرای بازی در فلم
«دستنیافتنیها» وارد مذاکره شدند.
کمپانی واینشــتاین قصد دارد کمدی درام فرانسوی
«دستنیافتنیها» به کارگردانی اولیور ناکاشه و اریک
تولدانو را بازسازی کند.
فلم «دستنیافتنیها» سال  2011به بازار سینما عرضه
شد و موفقیت تجاری بسیار خوبی دست یافت .این فلم
داستان نویسنده ثروتمندی به نام فیلیپ است که در
اثر ســقوط با چتر معلول می شود و برای پرستاری از
خود مرد جوانی به اسم دریس را استخدام میکند.
پس از موفقیت این فلم در گیشه کمپانی واینشتاین به
سرعت حق بازسازی فلم را خرید و کار نوشتن فلمنامه

را به پل فیگ واگذار کرد .کار فلمبرداری اثر از تابستان
امسال آغاز میشود.
برایان کرنســتون برای بازی در فلم «ترومبو» نامزد
دریافت جایزه اسکار شد .در نقطه مقابل کوین هارت
نیز به تازگی فلم «ســواری با هم  »2را برپرده سینما
داشته است.
ســایمون کورتیــس کارگردانــی بازســازی
«دستنیافتنیها» را برعهده خواهد داشت .کورتیس
کارگردانی فلمهایی چــون «یک هفتهای که با مارلین
گذراندم» و «زنی بــا لباس طالیی رنگ» را در کارنامه
کاری خود دارد .هلن میرن برای بازی در «زنی با لباس
طالیی رنگ» نامزد جایزه انجمن بازیگران سینما شد.

ایمره کرتس فلم «فهرست شــیندلر» ساخته استیون
اسپیلبرگ را «سطحی» توصیف میکرد .کرتس از چهره
های جنجالی هنگری به شمار می رفت ،چرا که با وجود
اینکه نخستین نویســنده مجار برنده نوبل بود ،ولی در
آلمان زندگی می کرد .کریستین نیاری ،مدیر انتشارات
مگوتو ( ناشر آثارش) به خبرگزاری فرانسه گفت« :کرتس
یکی از تاثیرگذارترین نویسندگان هنگری قرن بیستم
بود -نه تنها به دلیل آثارش بلکه به دلیل افکار و دیدگاه
های جهانی اش« ».بی سرنوشــت» و «رمان پلیسی» از
جمله آثاری از این نویسنده است که به فارسی ترجمه
شده است( .بی بی سی)
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جوانی افتادم .زمانیکه شرایط آرام بود و مردم در فضای
آرام زندگی میکردند ،میآمدند ســینما و یا با بعضی
تفریحهای دیگر خودشــان را سرگرم میکردند ،که آن
سینماها از اثر جنگها غیرفعال شدند».
کابــل در اوج روزگار همان چند دهه پیش  ۱۸ســینما
داشــت که محلی برای ترویج فرهنگ مدرن محسوب
میشد .از آن همه اکنون تنها چند تا آنهم در شرایط بد
باقی مانده و بیشتر مردانه است و از پذیرایی خانوادهها
عاجزند .اکنون اما چشم امید بسیاری به سرمایهگذاری
خصوصی دوخته شــده تا زرق و برق دنیای پرهیجان
سینما را به مردم افغانستان برگرداند.
ولی تــاش ،از مدیــران اداره افغانفلم ،میگوید چند
سرمایه گذار دیگر هم تمایل به ایجاد سینماهای مدرن
در کابل و شهرهای بزرگ افغانستان نشان دادهاند.
او میگوید »:تماشــاچی از ســینما روگردان شده و
نمیتواند داخل سالن ســینما برود .اما ساختن سینما
کهکشان آهستهآهسته میتواند مردم بهویژه خانوادهها
را به این باورمند کند که دوباره میتوانند در فضایی آرام
و امن فلمهای دلخواه خود را ببینند( ».بی بی سی)
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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.
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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.
 7 کلمه :خوب
 14 کلمه :متوسط
 22 کلمه :عالی
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میزان

حمل

امروز با اميدواري به افقهاي رو به رو بنگريد و به هدفهاي خويش بدون
هراس دســت يابيد ،هرچند كه به نظر دور ميآيد اما محقق ميشود.
گرهها را با دستباز كنيد نه با دندان و مراقب سالمتيتان باشيد.

ثور

در روابط احساسيتان امكان دارد تغييراتي بسيار مثبت به وجود آيد.
پيشرفت مالي چشمگيري خواهيد كرد که امروز کلیدش خواهد خورد
ولي مقدار مخارج تان نيز باال خواهد رفت .در يك جلســه چند نفره،
تصميمي جدي ميگيريد كه در آينده ،دلچسب بودن اين تصميم را
جشن خواهيد گرفت.

جوزا

به تدريج در حال پيشرفت هستيد و تمام ايدههاي عالي به ذهنتان
ميرســد ،پس به جاي رؤياپردازي ،عمل كنيد .شايد اكنون احساس
كرده باشيد كه به بنبست رسيدهايد و نميتوانيد روي كسي حساب
كنيد .اما شما ميتوانيد به خود تكيه كنيد و از قيد و بندها رها شويد.

سرطان

اگر اشتباهات باعث شوند که کار شــما اضافه شود ،واقع ًا عصبانی
میشــوید .اما هیچ چیز ارزش ناراحتی شما را ندارد .در هر صورت
شما همیشــه بدترین دید را به خود دارید ،این را بدانید که گر چه
همیشه به دنبال بهترین بودن هستید ،اما همیشه نمیتوانید آن را
به دست آورید.

حتم داشــته باشيد که ســخاوت و بذل و بخشش پاداش خاص
خودش را به همراه دارد .بدانيد که انتقادهای صريح ميتوانند به
دعوا و مرافعه منجر شــوند ،پس قبل از صحبت کردن حرفها را
خوب مزه مزه کنيد و مراقب حرکت زبان در دهانتان باشيد.

عقرب

بدانيد كه بدون پول در اين دنياي مــادي هيچ كاري نميتوانيم
انجام دهيم .اخيرا ً خيلــي محتاط رفتار كردهايد و اين موضوع را
ميپذيريد كه با يك نفر مشورت كنيد و به نتايج عالي دست يابيد.
ميتوانيد با دستهاي خودتان پول يا عشق به دست آوريد.

قوس

در محيط کار و يا تحصيل به شــايعات توجه نکنيد و به کار خود
مشغول شويد در مورد تصميمي که بايد بگيريد ،راه خود را برويد
و منافع خود را در نظر بگيريد تا بهترين نتيجه را به دست آوريد.
رؤسا و بزرگترهاي شما به فعاليتهاي شــما با ديد کنجکاوانهای
مينگرند.

جدی

همواره اين مثل معروف را به ياد آوريد :زماني که دوستانتان پشت
سرتان حرف ميزنند ،حتم داشته باشيد که در مسير صحيحي در
حال حرکت و پيشروی هستيد .بهتر است به مکانهايي برويد که جو
اجتماعي مناسبي برای خيالپردازی های شما وجود داشته باشد.

دلو

یکبار دیگر شــما روحیه ای خوش مشرب و اجتماعی پیدا کرده اید
و میخواهید هر جایی که میروید مانند خورشــید بدرخشید .اگر
میتوانید که انتخاب کنید که وقتتان را با چه کسی بگذارنید.

در اواخر امروز با تغيير ناگهاني شخصيت مواجهه خواهيد شد ،پس
از لحظه لحظه فرصتها نهايت لذت را ببريد .با فرا رســيدن شب،
احساس عجيبي به شما دست ميدهد .شما هميشه عاشق خانه و
خانواده هستيد .حتي المقدور ،برای انجام وظايفتان ،اوقات خاصي
را در نظر بگيريد.

از یک بحران مالی سخت و دشوار رنج میبرید و به نظر میرسد که هیچ
راه حلی برای آن وجود ندارد .با دور ســاختن ناامیدی و یأس ،قدرت و
اراده ی شما فراتر از تصور خواهد شد.

ورزش ممکن است يکي از تفريحات مورد عالقه شما باشد ولي در
اين دوره بهتر است از برداشتن و استفاده از وسایل بسيار سنگين
پرهيز کنيد .فرصت مسافرتهای تفريحي را از دست ندهيد.
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نویسنده محبوبی که از
مکتب متنفر بود

دوم اپریل زادروز مردی اســت کــه کودکانگیهای خیلی
از ما را رنگ جادو بخشــیده؛ «هانس کریســتین اندرسن»
نویســنده دنمارکی است که قصههای «جوجه اردک زشت»،
«بندانگشــتی»« ،دخترک گوگرد فروش» و  ...را به نگارش
درآورده اســت .روز تولد هانس کریستین اندرسن ( 2اپریل
 )1805را به عنوان «روز جهانی کتاب کودک» میشناسند .به
مناسبت بزرگداشت نام این مرد بزرگ ،نکاتی کمتر گفتهشده
درباره زندگی او را مرور میکنیم:
* هانس کریستین اندرسن ســال  1805متولد شد و در 70
ســالگی بدرود حیات گفت .او بین  30تا  40سالگی قصههای
ماندگارش را به نگارش درآورد ،اما  10ســال طول کشید تا
آثارش مورد پذیرش کــودکان و والدین دنمارکی قرار گیرد.
داستانهای معروفی چون «دخترک گوگرد فروش»« ،لباس
جدید پادشــاه» و «جوجه اردک زشــت» که این روزها نزد
کودکان بسیار محبوب هســتند ،در ابتدا چندان مورد توجه
مخاطبان قرار نمیگرفتند.
* مجسمهای برنزی از اندرسن در پارک مرکزی نیویورک بنا
شده که او را در حال کتاب خواندن روی یک نیمکت گرانیتی
نشــان میدهد« .جورج جان لوبر» هنرمندی بود که در سال
 1956این اثر هنری را خلق کرد .اندرســن در این مجسمه
در حال مطالعه است و یک جوجه اردک از باال به نوشتههای
کتاب سرک میکشد .در طول فصل تابستان گروههای زیادی
از کودکان و نوجوانان به این مکان میروند و با این مجســمه
عکس یادگاری میگیرند.
مجسمه هانس کریستین اندرسن
* اگر به بنــدر کپنهاگ دنمارک بروید ،مجســمه یک پری
دریایی را میبینید که یادآور داستان «پری دریایی کوچک»
اندرسن است.
* اندرســن مرد خوشچهرهای به حساب نمیآمد و در واقع
اصال ظاهر جذابی نداشت .با بررسیهایی که انجام شده ،تصور
میشود داستان «جوجه اردک زشــت» براساس تجربههای
شخصی او نوشته شده است.
* این نویســنده معروف دنمارکی به هیــچ عنوان از مکتب
رفتن لذت نمیبرد .در واقع او درجایی گفته اســت« :دوران
مکتــب تاریکترین و تلخترین روزهــای عمرم بود ».با این
حال اندرســن ،اولین شاعر و نویســنده دنمارکی بود که با
پسزمینه فقر ،موفق شــد به شهرت قابل توجهی دست پیدا
کند .بسیاری از کودکان کشورهای مختلف جهان با قصههای
رنگارنگ او بزرگ شدهاند.
* نویسنده مشهور دنمارکی با عارضه «بدخوانی» متولد شد،
یعنی با وجود این که اندرسن سواد خواندن و نوشتن داشت،
نمی توانســت کلمات را هجی کند و دستنوشتههای او پر
بود از غلطهای امالیی .در نتیجه ســبک نوشتاری او به زبان
محاوره نزدیک شد و آثارش تا امروز هم طرفدار دارند.
* پدر اندرســن بود کــه او را با دنیای پررمــز و راز ادبیات
داستانی آشــنا کرد .او برای فرزندش قصههای «هزار و یک
شب» میخواند .اندرسن ابتدا از قصههایی که مینوشت راضی
نبود و حتی در دورهای تصمیم گرفت نگارش آنها را متوقف
کند .اما بعد با خود فکر کرد ممکن است روزی قصههای جن
و پری به «یک نوع شــعر جهانی» بدل شوند و خواننده خود
را داشته باشند.
او به نوشتن داســتانهای کودکانه به زبان ساده ادامه داد و
حاال شــعرها و قصههایش به بیش از  150زبان دنیا ترجمه و
چاپ میشــوند .تاکنون آثار نمایشی ،سینمایی ،تلویزیونی،
ادبی و انیمیشنی بسیاری با الهام از قصههای اندرسن تولید
شد ه است.

کیانو ریوز با «استخوان»
همراه شد

کیانو ریوز بازیگر ســینما به فلمی که مارتی نوکسون همین
هفته آن را جلوی دوربین می برد ،پیوست.
به نقل از آسوشــیتدپرس ،این بازیگر در کنار لیلی کالینز در
نخســتین تجربه کارگردانی مارتی نوکسون جلوی دروبین
میرود .این فلم همین هفته فلمبرداریاش را در لسآنجلس
آغاز میکند.
فلمنامه این فلم را نوکســون بر مبنای تجربه شــخصیاش
درباره آنورکسیا نوشته است.
در این فلم کیانو ریوز در نقش پزشــک معالج آنورکســیا
نقشآفرینی میکند که ســعی دارد تا زنــی را که مبتال به
بیماری آنورکسیا اســت و به دلیل غذانخوردن با مرگ روبه
رو اســت ،نجات دهد .کارگردان درباره حضور ریوز در این
فلم گفته اســت :کیانو آنقدر بخشنده و آنقدر بافراست است
که الزم نبود به او بگویم چــه میخواهم .همه ما از آن که او
پذیرفت تا به فلم «استخوان» جان بدهد ،هیجانزده شدهایم.
زیوز به تازگی تولید فلم «جان ویــک  »۲را به اتمام برده و
ســه فلم دیگر در دست اکران دارد که شامل درامی با عنوان
«همه حقیقت» در کنار رنه زلوگر« ،نئون شــیطان» و «دار و
دسته بد» است.
کیانو ریوز متولد  ۲ســپتمبر  ،۱۹۶۴بازیگر  ۵۱ساله است که
در بیروت لبنان به دنیا آمده اســت .این بازیگر ،کارگردان،
تهیهکننده و موســیقیدان کانادایی که با بازی ماندگارش در
نقش نئو در سهگانه فلم «ماتریکس» ،فلم «سرعت» و با نقش
تد لوگان در فلم ماجراجویی موفق «بیل و تد» شناخته شده،
از چهرههای موفق دنیای سینما است.

زها حدید ،معمار عراقی-
بریتانیایی ،درگذشت

زها حدید ،معمار عراقی -بریتانیایی ،در  ۶۵سالگی درگذشت.
مرکز ورزش های آبی المپیک لندن از جمله آثاری اســت که
معماری آن را زها حدید بر عهده داشت .او در طول سال های
فعالیت هنری اش ،آثار گوناگونی خلق کرد که در کشورهای
مختلف ،از جمله ایتالیا ،آلمان و هانگ کانگ ساخته شد.
زها حدید برنده مدال ها و جوایز متعددی شده بود ،از جمله
«مدال ســلطنتی معماری» در بریتانیا و جایزه بهترین طرح
معماری سال  ۲۰۱۵که برای طراحی یک مجموعه فرهنگی در
باکو ،پایتخت جمهوری آذربایجان دریافت کرد.
طی  ۱۶۷ســال ،زها حدید نخســتین زنی بود که مفتخر به
دریافت مدال سلطنتی بریتانیا شد.
او در سال  ۲۰۱۲لقب تشریفاتی « »Dameرا از ملکه بریتانیا
دریافت کرده بود.
خانم حدید در سال  ۱۹۵۰در عراق متولد شد .پس از تحصیل
در رشته ریاضیات در دانشــگاه آمریکایی بیروت ،در سال
 ۱۹۷۲برای تحصیل در «ای ای» ،مکتب معماری لندن ،راهی
بریتانیا شــد .پس از فارغ التحصیلی ،زها در شرکت معماری
استاد سابق خود شــروع به کار کرد تا اینکه در سال ،۱۹۷۹
دفتر مستقل معماری خود را در لندن راه اندازی کرد.
او همچنین در همان ســالها ،تدریس رشــته معماری را در
مکتب معماری لندن آغاز کرد( .بی بی سی)

