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نمایشگاه عکس از فعالیت صد سالۀ آلمان
در هرات برگزار شد

نمايشــگاه عکس از فعالیتهای آلمان در افغانســتان،
دیروز در قلعۀ اختیارالدین (ارگ) هرات برگزار شد.
درافتتاح اين نمايشــگاه که ده ها تصويراز اين فعاليتها
به نمايش گذاشته شــده بود ،مقام های محلی و نماینده
سیاسی آلمان حضورداشتند.
آریا رؤفیان رییس اطالعات و فرهنگ هرات گفت که این
نمایشگاه ،به هدف آگاهى مردم در مورد فعاليت هاى صد

سالۀ کشور آلمان در افغانستان راه اندازی شده است.
رؤفیان افزود که این نمایشــگاه به مدت  ٢١روز ،به روی
بازدید کنندگان باز است.
وی عالوه کرد عكس هايى كه در این نمایشگاه به نمایش
گذاشته شده است ،بیشتر محتواى آن فعاليت صدساله
آلمان در افغانســتان را در بخش هاى امنیت ،اقتصاد،
معارف  ،فرهنگ و بازسازی نشان ميدهد.

بازیگر نامزد سه اسکار برای بازی در
نقش حضرت عیسی (ع) انتخاب شد

واکین فینیکس برای پیوستن به پروژۀ سینمایی «مریم
مجدلیه» به کارگردانی گرت دیویس وارد مذاکره شد.
بازیگر «گالدیاتور» برای حضور در نقش حضرت عیسی
(ع) انتخاب شده است .پیش از این نیز رونی مارا به پروژه
ساخت این فلم پیوسته بود.
فینیکس تا کنون ســه بار برای نقشآفرینی در فلمهای
«گالدیاتور»« ،ســربهراه باش» و «اســتاد» نامزد جایزه
اسکار شده است .او پنج نامزدی جایزه گلدنگلوب را نیز
در کارنامه کاری خود دارد .این بازیگر آخرین بار در فلم
«مرد غیرمنطقی» بــه کارگردانی وودی آلن بازی حضور

یافت .یان کنینگ و امیل شرمن تهیهکنندگان «سخنرانی
پادشــاه» کار تهیۀ «مریم مجدلیه» را نیز برعهده دارند.
هلن ادموندســون و فیلیپا گاســلت فلمنامه این اثر را
نوشته و این روایت تاریخی را نمایشی انسانی و صحیح از
حضرت عیسی (ع) میدانند.
کار فلمبرداری این اثر از تابستان امسال آغاز میشود و
سال  2017به سینما عرضه خواهد شد.
توزیعکننده جهانی این فلم کمپانی یونیورســال است و
کار توزیع آن در ســینماهای آمریکای شمالی را کمپانی
واینشتاین برعهده دارد.
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شکر ـ کشور ـ کرامت ـ
اکرم ـ مکر ـ مکار ـ کار ـ
ترک ـ کمر ـ کور ـ شک
ـ شاکر ـ شکار ـ اشک ـ
شکم ـ کت ـ کش ـ کم ـ
مارک ـ تک ـ تشکر.

«اسکارلت یوهانســون» بازیگر سرشناس هالیوودی در
پروژه جدید خود نقش «زلــدا فیتزجرالد» رماننویس،
فعال اجتماعی و همسر «اف .اسکات فیتزجرالد» را ایفا
میکند.
زندگی «زلدا فیتزجرالد» از زنان تاثیرگذار قرن بیستم
و همسر «اســکات فیتزجرالد» نویسنده رمان «گتسبی
بزرگ» به زودی ســاخته میشــود و نقش اصلی آن را
«اسکارلت یوهانسون» بازی میکند.
این درام عاشــقانه «دلبر و ملعون» نــام گرفته« ،کایرا
نایتلی» پیش از این قرار بــود نقش «زلدا» را ایفا کند.
این اثر به داستان آشــنایی ،ازدواج و زندگی پر فراز و
نشیب «زلدا» و «اســکات» که هر دو از چهرههای ادبی
زمان خود بودند ،میپردازد.
«زلدا سایر» ،ســال  1918با نویسنده «گتسبی بزرگ»
آشنا شد و دو سال بعد با او ازدواج کرد.
«اسکات» از داستان ازدواج خود به عنوان دستمایهای
برای نگارش رمان خــود با عنوان «دلبــر و ملعون»،
استفاده کرد؛ اتفاقی که چندان به مزاق همسرش خوش
نیامد و در نقدی کــه از این اثر در «نیویورک تریبیون»
نوشت ،آورد :به نظر میرسد «اسکات فیتزجرالد» تصور
میکند کپیکاری از خانه آغاز میشود.
به گزارش گاردین« ،زلدا» کــه پس از مدتی به بیماری
روانی مبتال و به آسایشگاه منتقل شد ،رمانی نوشت که
برگرفته از داستان آشنایی و ازدواج خود با «فیتزجرالد»
بود .گفته میشــود «اســکات» پیش از انتشار این اثر،
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تغییراتی در آن ارائه داد.
«زلدا» را در تاریخ ادبیات ،بیشتر به عنوان همسر «اف.
اسکات فیتزجرالد» نویســنده رمان معروف «گتسبی
بزرگ» میشناسند.
او زنی بود با یک زندگی آشفته؛ رماننویسی تحت تاثیر
فرهنگ جاز آمریکایی که از ســوی جامعه مردســاالر
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حمل

امروز اگر به ســفر مي رويد قرارهايتان را خوب بررسي كنيد زيرا
ممكن است مشكلي پيش بيايد .بهتر است در ارتباط با افراد خارجي
مفيد باشيد زيرا آن ها بسيار حساس هستند.

ثور

امروز یکی از آن روزهای غیر قابل تحمل است هیچ خبری مطابق
برنامه پیش نمی رود و شما را متعجب بر جای می گذارد که واقع ًا
چه اتفاقی در روی زمین رخ دادن است .افرادی که عموم ًا شما به
آنها اعتماد دارید رفتاری عجیب و غیر قابل پیش بینی داشــته و
شما را وادار می کنند که خودتان کارها را بر عهده بگیرید.

عقرب

احتمال دارد به ســفر کوتاهی بروید .شاید بخواهید در قسمتی از
زندگی کار جدیدی را شــروع کنید  .هیچ زمانی بهتر از حاال نیست
زیرا می توانید تحت تاثیر ستارگان موفق باشید.

اگر می خواهید برای کاری برنامه ریزی کنید بهتر است از شخص
دیگری نیــز کمک بگیرید .هم فکری به شــما کمک می کند تا
ایدههای بیشتری پیدا کنید ،اما مراقب باشید زیرا به یک موضوع
خاصی بی توجه هستید و به راحتی آن را نادیده می گیرید.

امروز ستارگان آينده بهتري را درست مي كنند .تغييراتي در محل
كار و يا شــايد هم در زندگي همكارانتان صورت مي گيرد .شايد
كسي براي مشــورت پيش شما بيايد زيرا مي دانند كه تا چه اندازه
عادل ومنصف هســتيد ببينيد چه كاري مي توانيد برايشان انجام
دهيد ،كمي وقتتان را به آنها بدهيد تا بتوانيد كام ً
ال به حرفهايشان
توجه كنيد ،مسلم ًا يك دوست واقعي پيدا ميكنيد.

ســياره ها هنوز مطالب تعجب آور در زندگي تان وارد مي كنند.
امروز از آن روزهائيســت كه نمي دانيد تا يك ساعت ديگر چه
اتفاقي خواهد افتاد .يك چيز غير قابل انتظار سركار اتفاق خواهد
افتاد ،به جاي عصباني شدن از آن به عنوان موقعيتي كه بتوانيد
ترديدها و افكارتان را به زبان بياوريد استفاده كنيد.

جوزا

سرطان

مشــتاق ایجاد تغییر هســتید اما زندگی روزمره تان از همیشــه
یکنواخت تر اســت .اما اگر واقع ًا به آن فکر کنید از احساس امنیتی
که دارید رضایت خاطر پیدا می کنید .گاهی اوقات امنیت به معنای
قبولی اتفاقات ساده و قابل پیش بینی زندگی است.

اسد

قوس

جدی

فرصت هايي برايتان وجود دارند كه مي توانيد پيشرفت كنيد .اما
بايد خوب جستجو كنيد .امروز همه چيز مرموز است و آن طوري
كه نشــان مي دهد نيست .احساس مي كنيد كه سردرگم و گيج
هستيد اما باور كنيد كه واقع ًا شوم نيست.

دلو

نحوه قرار گرفتن ســياره ها هنوز شــما را اميدوار نگه مي دارند و
امروز شما ميكوشــيد كه خونسردي خود را راجع به مسائل كاري و
سالمتيتان ،حفظ كنيد .كسي كه سعي ميكند از ذات خوب شما سوء
استفاده كرده و وظايفي را به شما تحویل دهد.

ستارگان این فرصت را به شما می دهند تا موضوعات برجسته را
حل کنید .بنابراین اگر چیزی را که می خواهید به کســی بگویید
و تاکنون دنبال فرصت مناسب بوده اید یک نفس عمیق بکشید
و همین االن آن را بگویید .می توانید موضوعات مختلف را با هم
در نظر بگیرید.

امروز وسوسه می شوید که پرخوری کنید ،مخصوص ًا اگر قرار باشد
رژیم بگیرید بیشتر وسوسه می شوید غذاهایی که نباید بخورید را
امتحان کنید .اما به فکر احساسی باشید که بعد از پرخوری به شما
دست می دهد.

به نظر می رسد که روی سیاره زمین نباشید .این شرم آور است
زیرا حقیقت ًا چیزی از آن می توانید بیاموزید که برای شما مزیت
بزرگی اســت .قدرت های مرموز در کارند و شما احتماالً در آغاز
یک موقعیتی هستید که پیشرفت زندگی تان را می سازد.

سنبله

حوت

استناد به نمایشنامههای او ساخته شده روی پرده میرود.
در تهران هم مراسمی در تماشاخانه «تئاتر مستقل تهران»
برگزار میشود همانطور که در تاجیکستان و افغانستان هم
با اجرای چند نمایش از او ،مراسم چهارصدمین سالمرگش
گرامی داشته شده است.
از چندی پیش هنرمندان تئاتر گلوب لندن سفرشــان را
با هواپیما ،قطار ،قایق و بس به کشــورهای مختلف جهان
شــروع کردهاند تا «هملت» را در این کشورها روی صحنه
ببرند .تاجیکستان یکصد و چهل و یکمین کشور میزبان این
نمایش بود و افغانستان صد و پنجاه و هشتمین( .بی بی سی)

بازی «اسکارلت یوهانسون» در نقش یک رماننویس

آیینه ـ انتصاب ـ بشارت ـ پروانه ـ تدابیر ـ ثنایا ـ جمعه ـ چگونه ـ حکمیت
ـ خمیده ـ دشــوار ـ ذکی ـ رنجیده ـ زرنگ ـ ژنرال ـ سعادت ـ شرمگین ـ
صداقت ـ ضیافت ـ طایفه ـ ظهور ـ عارفانه ـ غنچه ـ فاطمه ـ قاموس ـ کتاب
ـ گستاخ ـ لشکر ـ معنا ـ نیستان ـ وصیت ـ همت ـ یوغ.

ح
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دیروز مراســم چهارصدمین سالمرگ ویلیام شکسپیر،
نمایشنامهنویس مشهور در سراسر بریتانیا برگزارشد.
او  ۲۳اپریــل  ۱۶۱۶میالدی در زادگاهش اســترتفورد
درگذشت .باراک اوباما ،رییسجمهوری آمریکا که مهمان
نخستوزیر بریتانیاست ،دیروز به سالن نمایش شکسپیر
به نام تئاتر گلوب رفت .در سراسر بریتانیا نمایشنامههای
ویلیام شکسپیر اجرا میشود از جمله یک نمایش زنده با
اجرای جودی دنچ ،هلن میرن و دیوید تننت که بیبیسی
به طور زنده پخش میکند .بخشی از مراسم گرامیداشت
شکسپیر شامل نمایشهای خیابانی است و فلمهایی که با

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

درگوشۀ از اين نمايشــگاه تصاويرى از اولين هئيت
آلمانى كه در ســال  ١٩١٥در زمــان حكومت حبيب
اهلل خان بــه منظور تقويت روابط بين دو كشــور به
افغانستان آمده بود نيز به چشم مى خورد که به گفتۀ
رؤفیان ،این تصاویر بیانگر روابط دیرینۀ افغانستان و
آلمان را نشان میدهد.
رییس اطالعات و فرهنگ هرات همچنان گفت« :اين
نمايشگاه از سوى نماینده سیاسی آلمان مقيم هرات
به همــكارى اداره اطالعات و فرهنگ افتتاح شــده
است».
در این حال ،بوگوس لثكى مســوول دفتر سياســى
آلمان در هرات در این نمایشگاه گفت که راه اندازى
اين نمايشگاه سبب مى شــود تا مردم افغانستان از
چگونگى فعاليت و روابط آلمان در بخش هاى مختلف
كشور شان كه پيشينه صد ساله دارد ،آگاهى حاصل
كنند.
وی افزود« :این نمایشــگاه مســتندی از دوســتی
افغانستان و آلمان است که کمک می کند تا نسل های
جدید نیز از روابط دیرینۀ دوکشور باخبر شوند».
نمايشگاه عكس ،از صد سال روابط دوستانۀ افغانستان
و آلمان ،براى اولين بار اســت كه در هرات راه اندازى
مى شود( .پژواک)
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چهارصد سال بعد از مرگ ،لندن رنگ
شکسپیر گرفت
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نوبت مهره های سفید است ،شما باید با
دو حرکت مهره سیاه را مات کنید.
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وزیر را در خانه  b 4حرکت دهید.
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زمانش آنگونه که باید دیده نشد .او زنی بااستعداد
اما متأسفانه فاقد سالمت روانی بود که توسط همسر
سلطهگرش سرکوب میشد و به دنبال جایگاهی در
جامعه مردساالر و نوظهور قرن بیستم بود .پزشکان
بیماری زلدا را شــیزوفرنی تشخیص دادند اما تصور
میشود او از اختالل دوقطبی رنج میبرده است.

ماجراها و کاراکترهای
تازه در«ترانسفورمرها»

قســمت پنجم مجموعه فبلــم «ترانســفورمرها  /تبدیل
شوندگان» با یک سری ماجراجویی تازه و کاراکترهای جدید
به دیدار تماشاگران سینما در سطح بین المللی می آید.
کمپانی پارامونــت از آکیوا گلدمن نویســنده فلم نامه این
مجموعه فلم خواســته ،ایده های تازه ای در دل داســتان
قســمت تازه بگنجاند .با اضافه شــدن این ایده های تازه،
کاراکترهای جدیدی وارد داســتان می شوند و این موضوع،
انتخاب بازیگران تازه برای قسمت پنجم را ضروری می کند.
به همین خاطر است که تهیه کنندگان این اکشن ماجراجویانه
و علمی تخیلی ،تی جی میلر و جرود کارمیچل را برای بازی در
دو نقــش مهم و تازه آن انتخاب کرده اند .اما هنوز اطالعی از

نوع نقش و کاراکترهای این دو بازیگر در دست نیست .آن ها
در کنار مارک والبرگ ،به مبارزه با روبات های بد داستان فلم
می پردازند .مارک والبرگ که برای دومین بار در نقش کاراکتر
کید ییگر ظاهر می شود ،به یاری گروهی از روبات های فضایی
می آید که در روی کره زمین ،مشــغول مبارزه با روبات های
بدذات هستند .کلید فلم برداری قسمت تازه «ترانسفورمرها»
اواسط فصل تابستان زده می شود.تاریخ  23جون سال 2017
به عنوان زمان نمایش عمومی فلم تعیین شــده است .مایکل
بی فلم ساز و تهیه کننده فعال سینما ،کارگردانی قسمت تازه
«ترانســفورمرها» را به عهده دارد .او یکی از تهیه کنندگان
فلم هم هست .او قسمت اول نسخه احیا شده فلم را در سال
 2014کارگردانی کرد .این فلم در آمریکا و بقیه کشــورهای
جهان باالی یک میلیارد دالر فروش کرد.

حضور انیمیشن «سپید
دندان» در کن برای
فروش امتیازش

نســخه انیمیشن اقتباسی از کتاب مشــهور جک لندن ،در
جشــنواره کن برای فروش امتیاز ارایه میشــود .به نقل از
اســکرین دیلی ،حقوق بینالمللی پخــش و توزیع و نمایش
انیمیشنی که با اقتباس از کتاب «سپید دندان» از مشهورترین
آثار جک لندن ساخته میشود در جشنواره کن برای فروش
عرضه میشود .این انیمیشن در مرحله پیش تولید است و به
کارگردانی الکساندر اسپیریجز با همکاری سوپربورد موسسه
ساخت فرانسوی انیمیشن ،بیدیبال انیمیشن از لوکزامبورگ و
بیگ بیچ از نیویورک ساخته خواهد شد .اسپیریجز انیماتور
«ایرون من « ،»۳شاد پا  »۲و «جنگ ستارگان :جنگ کلون»
بود و یک اســکار برای فلم کوتاه «آقای هابلوت» در کارنامه
دارد .رمان جک لندن به بیش از  ۸۰زبان ترجمه شده و بارها
در سینما تصویرگر زندگی در حیات وحش و تمرکز بر مفهوم
اخالق ،رستگاری و عشــق بوده است .بیگ بیچ تهیه کننده
«میس سانشاین کوچولو» بود و با «دوست داشتن» در بخش
رقابتی کن هم حضور داشت .این نخستین تالش این کمپانی
در تولید انیمیشن است .سوپر بورد نیز یک گروه موفق است
که تاکنون نامزد اســکار هم بوده و با همکاری کلمن کالوت و
جرمی فنجر تولید «ترانه دریا» را برعهده داشته است.

