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محب بارش ،استاد دانشکده زبان
و ادبیات دانشگاه کابل درگذشت

محب بارش ،استاد دانشکده زبان و ادبیات دری دانشگاه
کابل و یکی از بزرگان ادبیات افغانستان صبح یکشنبه در
اثر سکته قلبی درگذشت.
همسر استاد بارش در صحبت به خبرگزاری بخدی تائید
کرد که او به اثر سکته قلبی صبح دیروز درگذشت.
مرحوم بارش حدود  ۳۰سال به عنوان استاد در دانشکده
زبان و ادبیات دانشــگاه کابل تدریس کرد ،از او مقاالت
زیادی به چاپ رسیده است.
استاد بارش  ۶۶ســال قبل در یک فامیل روشنفکر در
ولسوالی کوهستان والیت کاپیسا چشم به جهان گشود.
خبر درگذشت نا بهنگام آقای بارش واکنش نویسندگان،

«قصه ندیمه» از معروفترین کتابهای «مارگارت اتوود»
نویسنده سرشناس کانادایی ،سریال تلویزیونی میشود.
«قصه ندیمه» رمان ضدآرمانشهری از «مارگارت اتوود»
است که به زودی از ســوی کمپانی «هولو» به سریالی
تلویزیونی تبدیل میشود.
«الیزابت ماس» قرار اســت در این اثر اقتباســی نقش

دانش آموخته های زبان و ادبیات و کاربران شبکه های
اجتماعی را به همراه داشته است.
شــماری از کاربران فسبوک با گذاشــتن عکس استاد
بارش ،درگذشــت او را به فامیل اش تسلیت گفته و از
خاطرات دوران دانشگاهی با او یاد کرده اند.
گفته می شود که اســتاد بارش یک منتقد در دو دوره
حکومت حامد کرزی و حکومت رییس جمهورغنی بوده
است .
آقای بارش به دالیل مختلف اعتراضات چندین ســال
عمرش را در زندان سپرده کرد ،حدود یک ماه پیش او از
زندان آزاد شده بود( .بخدی)

«افرود» راوی داســتان را ایفا کند .ایــن رمان درباره
نابرابری جنســی ،نادیده گرفته شدن هویت زنانه و نقد
تبعیض جنســی در قرن بیســتم علیه زنان به نگارش
درآمده است.
به گزارش گاردین« ،بروس میلر» کارگردان ،فلمنامهنویس
و تهیهکننده اجرایی این سریال است.
«مارگارت اتوود» شاعر ،داستاننویس و نویسنده هشت
کتاب کودک اســت .او که اکنون یکی از سرشناسترین
نویسندگان و منتقدان ادبی کاناداست ،جایزههای ادبی
فراوانی را در کارنامه ادبی خود ثبت کرده است« .اتوود»
تاکنون پنجبار نامزد دریافت جایزه ادبی «بوکر» شده و
یکبار در سال  2000موفق شد برای رمان «آدمکش کور»
آن را به دست آورد.
او در ســال  1985جایزه ادبی «آرتور سی.کالرک» را از
آن خود کرد .جایزه دولتی ادبیات کانادا ،جایزه «گیلر» و
جایزه «ایمپک دوبلین» از دیگر جایزههای ادبی هستند
که در کارنامه حرفهیی «اتوود» به چشم میخورند.

به یُمن برگزاری حراجی «ساتبی» در پاریس ،همه میتوانند
به کتابچه شــخصی «ســالوادور دالی» نقاش بزرگ سورئال
سرک بکشند .اسبی با یال معوج ،ببرهای وحشی و فیلهایی
با پاهای الغر و  ...تصاویر پراکندهای هســتند که در کتابچه
خاطرات چاپنشده «سالوادور دالی» دیده میشوند.
این کتابچه که تا کنون در دســترس عمــوم بوده ،بهخاطر
برگزاری حراج آینده شعبه پاریس «ساتبی» بهصورت آنالین
در معرض دید قرار گرفته است« .دالی» در این کتابچه نقدهای
تند خود ،افکاری که سریع به ذهنش میرسید و چند صد پزو
را مخفی کرده بود .به گزارش هافینگتونپست ،ارزش دفتر
«ســالوادور دالی» که دربردارنده یادداشتهای چاپنشده او
در سالهای  1930تا  1935اســت 104 ،هزار دالر ( 91هزار و
 800یورو) تخمین زده شده است .نقاش بزرگ سبک سورئال
در این دفتر ،با جوهر صورتی و مشکی یادداشتها و طرحهای
روزانهاش را ثبت کرده است .او در این دفتر خرجهای روزانه،
نظرات خود نســبت به آثار هنری و رویاهایش را که از نظر
زیباییشناختی به آثارش شباهت دارند ،ثبت کرده است.
«سالوادور فلیپه ژاســنتو دالی دومینیک» نام کامل نقاش و
هنرمند معروف اسپانیایی است که در سال  1989در سن 85
سالگی درگذشت.
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بروس ویلیس با «محموله
گران بها» به سینما میرود

«محموله گران بها» جدیدترین فلم اکشــن بروس ویلیس به
ی پرد ه سینماها میشود« .محموله گران بها» فلمی
زودی راه 
به كارگردانی مكس آدامز از  ۱۱مــاه می اکران جهانی خود
را آغاز میکند .در این فلم که اولین تجربه کارگردانی آدامز
اســت ،بروس ویلیس نقش ا ِدی ،یک رییس مافیایی را بازی
می کند .كلر فورالنی و مارک گاسالر دیگر بازیگران این فلم
هســتند .کلر فورالنی در نقش دزدی به نام کارن که موجب
شکست یک نقشه ادی شده ،ظاهر شده است .او برای کسب
اعتماد مجدد رییسش ،جک با بازی مارک گاسالر ،او را مجبور
می کند برایش ســرقتی غیرممکن را انجام دهد .آنها موفق
میشوند تا محمولهای گران بها از سنگهای قیمتی را بدزدند،
اما بعد خیانت بین دیگر اعضای گروه ،موجب پیچیده شــدن
ماجرا میشــود .آدامز به عنوان کارگردان و نویسنده موفق
شده اســت مخاطب را تا انتهای فلم با خود همراه کند .او که
چند ســال پیش با پس زمینهای نظامی به عنوان تهیه کننده
وارد هالیوود شــد ،با مدرک کارشناسی ارشد در تهیه فلم به
زودی توانست حس طنز خود را وارد فلمنامههایش کند و با
دیالوگیهای سریع و هوشمندانه توانایی نویسندگی خود را
در خلق اکشنی با توالی واقعی نشان دهد .او فلمنامه این فلم
را پیش از ورود به هالیوود و زمانی که به عنوان دانشجوی این
رشته در مکتب فلم دانشگاه فلوریدا تحصیل میکرد نوشته
است .بروس ویلیس بازیگر  ۶۰ســاله آمریكایی آلمانی تبار
اســت .او كه در راینالند  -فالتز آلمان غربی به دنیا آمده از
سال  ۱۹۸۰در عرصه هنری فعال است .این بازیگر ،تهیهکننده
و نوازنده با ایفای نقش جان مککالین در فلم «جان سخت»
به شهرت رسید .آثار ویلیس در مجموع و به طور خالص بین
 ۲٫۵۵تــا  ۳٫۰۴میلیارد دالر آمریکا در گیشــههای منطقه
آمریکای شمالی فروش داشــته که از لحاظ پر کردن گیشه
هفتمین هنرپیشه نقش اول و هشتمین هنرپیشه نقش مکمل
است.

رمان معروف «مارگارت اتوود»
سریال میشود

جواب سودوکو شماره

بازی بابا اعداد
جواب بازی
 جواب

اعداد
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چشم ـ چشــمه ـ مچ ـ
چمن ـ نمــا ـ امن ـ نام ـ
شام ـ چکامه ـ ماه ـ هما ـ
کام ـ کمان ـ مکان ـ شکم
ـ مشک ـ نمک ـ نم ـ نامه
ـ مکه ـ کامه.

«مایکل مــور» کارگردان برنده اســکار و جنجالی
آمریکایی با فلم جدیدش آغازگر بیستوســومین
دوره جشــنواره بینالمللی فلم مســتند «شفیلد»
خواهد بود.
مســتند «مکان حمله بعدی کجاست؟» که پیش از
این قرار بــود ،در جشــنواره بینالمللی فلم برلین
رونمایی شود به عنوان فلم افتتاحیه جشنوار مستند
«شفیلد» در کشور انگلستان انتخاب شد.
«مایکل مور» پیش از این قرار بود برای اولین نمایش
اروپایی ساخته جدیدش به جشنواره برلین برود اما
به علت بیماری این سفر را لغو کرد.
کمدی مســتند «مکان حمله بعدی کجاســت؟» به
چگونگی برخورد کشــورهای اروپایی چون فنالند و
فرانسه با مشکالت اقتصادی و اجتماعی در مقایسه با
دولت آمریکا میپردازد.
این مستندســاز برجســته در ســال  2003با فلم
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 بازی با کلمات

آله ـ امر ـ برگ ـ پرمایه ـ تباه ـ ثواب ـ جهد ـ چاخان ـ حساس ـ خون خواه
ـ دسته ـ ذات ـ رســتاخیز ـ زردچوبه ـ ژاله ـ سوداگر ـ شگون ـ صنعت ـ
ضرور ـ طیاره ـ ظرفیت ـ عکاس ـ غنچه ـ فیصله ـ قاصد ـ کماندار ـ گردش
ـ لوزی ـ مایه ـ نقل ـ وحی ـ هدف ـ یار.
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میزان

حمل

نمي توانيد ديگران را ببخشــيد اما دوست داريد توهين ديگران را
فراموش كنيد .گذشته را فراموش كنيد و به خوشي حال بپردازيد.
سعي كنيد به نيازها و خواسته هاي خودتان توجه كنيد.

ثور

دیگران را نصیحت کنید تا گذشته را فراموش کنند و بهتر است از
تجربیاتی که به دست آورده اند درس بگیرند اکنون زمانی است که
خودتان باید به این نصیحت گــوش کنید زیرا با این کار می توانید
زندگی کامل تر و ساده تری را بسازید.

جوزا

امروز فوق العاده شــاد ،پذيرا و رمانتيك هستيد .در محل كارتان
ايده هاي خالق و خوبي داريد كه بايد دنبال شــوند ،با وجودي كه
خصوصيت اخالقي شما بر مسائل مادي تاكيد دارد ،از نظر احساسي
امروز ،روز جالبي است.

سرطان

زمانی که انتظار هیچ تغییــری را ندارید ،این فرصت در اختیارتان
می باشد .امروز فرصت دارید تا کارهای جدیدی را در زندگی انجام
دهید .اگر در رابطه با دوستی با مشکل روبرو شدید میتوانید همه
چیز را از اول شروع کنید.

اسد

زمانی که احســاس می کنید حوصله کافی دارید ،سعی کنید به
مســائل مالی و اوراق رسمی خود رسیدگی کنید .در هر حال شما
همیشــه حوصله و انرژی چنین کارهایــی را ندارید و اگر با خود
صادق باشــید ،می بینید که همیشه بهانه ای می تراشید و انجام
این کارها را به تعویق می اندازید.

عقرب

انرژی زیــادی دارید و تمایل دارید در ایــن حالت بمانید اما اگر
مجبور باشید در جایی برای مدت طوالنی بمانید انرژی تان از بین
می رود سعی کنید فعال باشــید و از انرژی تان بهر ببرید و گرنه
دست به کارهای خطرناک می زنید بنابراین مراقب باشید.

قوس

شــما قطع ًا هر بار كه با چالشــي روبرو مي شويد بسيار لذت مي
بريد ،و بسيار در اين كار توانائيد و بيشتر اوقات قادريد همه چير
را به نفع خود بچرخانيد .شما از ميان اين همه تغيير و تحولي كه
در اطراف شــما دارد صورت مي گيرد قــوي تر و عاقل تر بيرون
آمدهايد.

جدی

امــروز ديدگاهي مثبت و پرانرژي وجــود دارد و هر چيزي را كه
بخواهيد مي توانيد به دســت آوريد .اما گاهي به دليل شخصي ،از
اين كه كاري را به ديگران تحميل كنيد ،خجالت مي كشيد .خوب
شما هم مي دانيدكه ديگران چه مي گويند ” :اگر تقاضا نكنيد ،هيچ
چيزي به دست نمي آوريد“ و اما اكنون شما در موقعيت عالي قرار
گرفته ايد.

امروز در حال حاضر شــما بيشتر به پس انداز كردن پول عالقه منديد
تا به خرج كردن آن .بهتر نيســت كه از نصيحت كسي استفاده كنيد
و ببينيد كه آيا راه درست را در پيش گرفته ايد و يا اين كه چگونه مي
شود بهترين استفاده را از پولتان بكنيد؟! صحبت با كسي كه اختيارات
و مهارت هايي كه شما نياز داريد را داراست ،بسيار سودمند است.

مهم است که امروز با تمام کارهایی که باید انجام دهید با جدیت
روبرو شوید .حتی اگر الزم باشد از قدرت فوالدین خودتان کام ً
ال
استفاده کنید.

دوست دارید با دوســتان و آشنایان معاشــرت کنید .می توانید
روابط دوســتانه جدیدتری ایجاد کنید .اگر مدت هاست که با یکی
از دوســتان که از شما دور است ارتباط نداشته اید امروز با او تماس
بگیرید .از این که صدای شما را بشنوند خوشحال میشوند.

یک دوست یا همکار به نظر میرســد که قصد دارد روحیه شما را
افسرده کند .بنابراین به آنها اجازه ندهید .شما آموخته اید که چطور
با حسد مقابله کنید .به خصوص در محل کار در سال های اخیر و حاال
شما می دانید که این شغل شما نیست که همه احساس امنیت کنند.

سنبله

دلو

حوت

2317
 شطرنج 		
نوبت مهره های سفید است ،شما باید با
دو حرکت مهره سیاه را مات کنید.
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زیادی برای فلم شده بود.
برادران روســو (جو و آنتونی) کارگردانی فلم را انجام
داده اند و کریس ایوانز دوباره در آن ،در نقش ابرقهرمان
کاپیتان آمریکا ظاهر شده است.
در داستان فلم ،اتفاقاتی رخ می دهد که براساس آن ها،
دو کاراکتر کاپیتان آمریکا و مرد آهنی رودرروی یکدیگر
قرار می گیرنــد .رابرت داونی جونیور در فلم ،نقش مرد
آهنی را بازی کرده اســت .اســکارلت جوهانسن ،دان
چیدل ،جرمی رنر و دانیل بــرول آلمانی تبار هم ،دیگر
نقش های مهم «کاپیتان آمریــکا :جنگ داخلی» را به
عهده داشته اند .به نوشته اسکرین اینترنشنال ،تحلیل
گران اقتصادی سینما پیش بینی فروش بسیار باالیی را
برای «کاپیتان آمریکا» در هر دو جدول گیشــه فروش
سینماهای آمریکا و دیگر کشورهای جهان می کنند.

افتتاح جشنواره مستند «شفیلد»
با فلم مایکل مور

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.
 8 کلمه :خوب
 16 کلمه :متوسط
 24 کلمه :عالی
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دومین قسمت اکشن کمیک استریپی و ابرقهرمانانه
«کاپیتان آمریکا» ،با فــروش باالی بین المللی خود
درتعجب تحلیل گران اقتصادی سینما را برانگیخت.
این فلم در اولین روز نمایش بین المللی خود در 15
کشور دنیا ،توانست به فروشــی  39میلیون دالری
دست پیدا کند« .کاپیتان آمریکا:جنگ داخلی» در
حالی به این رقم باالی فروش دست پیدا کرد ،که هنوز
در کشورهای بزرگ دنیا به روی پرده نرفته است .در
کنار کشورهای کوچکی مثل تایلند ،کوریای جنوبی،
تایوان و فیلیپین ،کشور فرانسه تنها کشور بزرگ و
صنعتی جهان اســت که فلم را نمایش می دهد .این
محصول مشترک کمپانی والت دیزنی و شرکت فلم
سازی مارول ،قرار است در آمریکای شمالی به روی
پرده سینماها برود .در شبکه های اجتماعی ،تبلیغات

نگاهی به کتابچه خصوصی
«سالوادور دالی»

 بازی با اعداد
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ورود پول ساز «کاپیتان آمریکا»
به گيشه

F

E

D

 جواب شطرنج 2316
قلعه را در خانه  f 5حرکت دهید.
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«بولینگ برای کلمباین» که برگرفته از ماجرای کشــتار
لیسه «کلمباین» و نگاهی انتقادی به قانون حمل اسلحه
در ایاالت متحده آمریکا داشــت موفق به کسب جایزه
اسکار بهترین مستند شد و در سال  2004نیز با مستند
«فارنهایت  »11/9جایزه ارزشــمند نخل طالی جشنواره
کن را تصاحب کرد.
به گزارش وبسایت جشــنواره فلم مستند «شفیلد»،
هنوز برنامــه کامل فلمهــای حاضر در ایــن رویداد
سینمایی اعالم نشده است اما طبق اعالم اخیر مستند
ایرانی «هتــل تحریم» به کارگردانی الدن انوشــفر به
تهیهکنندگی «دامین کالرک» یکی از 65فلم بینالمللی
حاضــر در یازدهمین دوره بخــش «»MeetMarket
(جذب سرمایه فلم) این رویداد سینمایی است.
بیستوسومین دوره جشــنواره بین المللی فلم مستند
«شفیلد» انگلستان از تاریخ  10تا  15جون  2016برگزار
میشود.

کامکست،
دریموورکس را میخرد

انتظار میرود قراردادی میلیــاردی بین دو کمپانی بزرگ تا
پایان  ۲۰۱۶به مراحل نهایی برسد و جفری کتزنبرگ قرار است
رییس هیات مدیره «دریموورکس نیو میدیا» شود.
کمپانی کامکست قراردادی امضا کرده تا کمپانی دریموورکس
انیمیشن را به قیمت 3/8میلیارد دالر بخرد.
به این ترتیب این اســتودیو بخشی از گروه «یونیورسال فلم
انترتینمنت» میشود که شامل یونیورسال پیکچرز ،فاندانگو
و انبیسی یونیورسال است .انتظار میرود این قرارداد که این
هفته حدس و گمانهای زیادی درباره آن زده شــده بود ،تا
پایان  ۲۰۱۶نهایی شود.
بعد از کامل شدن این قرارداد ،جفری َکت ِزنبِرگ ،مدیر عامل و
موسس دریموورکس ،رییس هیات مدیره «دریموورکس نیو
میدیا» خواهد شد که شامل بخشهای «Awesomeness
 »TVو « »NOVAمیشــود .کتزنبــرگ همچنین یکی از
مشاوران رسمی انبیسی یونیورســال خواهد بود .استیو
برک ،مدیر عامل انبیســی یونیورسال گفت« :اضافه شدن
دریموورکس انیمیشــن به انبیسی یونیورسال بسیار عالی

اســت .جفری کتزنبرگ و ســازمان دریموورکس یک برند
پویای فلم و مجموعهای عمیق از امالک فکری ســاختهاند.
تا سالهای سال ،دریموورکس به ما در رشد بخشهای فلم،
تلویزیون و پارکهای موضوعی و محصوالت مشتریان کمک
خواهد کرد .با شــکلگیری ایلومینیشن انترتینمنت و تیم
خارقالعاده آنها در اســتودیوی مکگاف ایلومینیشن ،ما
طی شش سال گذشته به موفقیت فوقالعادهای در انیمیشن
دست پیدا کردیم .دیدگاه آیندهای مشترک چشمگیر است.
خوششانســیم که کریس ملداندری موسس ایلومینیشن را
داریم که به ما در رشد و گسترش دریموورکس انیمیشن در
آینده کمک کند».
ســهامداران دریموورکس انیمیشــن به ازای هر ســهم از
این کمپانــی ۴۱ ،دالر دریافت خواهند کــرد .هیات مدیره
دریموورکس انیمیشن و کامکست این قرارداد را تایید کرده و
سهامداران اصلی دریموورکس انیمیشن هم از طریق بیانیهای
امضاشده ،موافقت خود را اعالم کردند.
کتزنبرگ میگوید« :با توجه به اینکه دو دهه گذشــته را در
همکاری با تیممان صرف تبدیل کردن دریموورکس انیمیشن
به یکی از دوستداشــتنیترین برندهای دنیا کردیم ،با غرور
میگویم که انبیسی یونیورسال خانهای ایدهآل برای کمپانی
ماســت؛ خانهای که میراث داستانســرایی ما را در آغوش
میگیرد و تجارتهایمان را به باالترین پتانسیلهایشــان
خواهد رســاند .این قرارداد نه تنها ارزش قابل توجهی برای
ســهامداران ما دارد ،بلکه از تجارت ســرگرمی خانوادگی
انبیســی یونیورســال هم حمایت میکند .در مورد نقش
خودم هم باید بگویم که به شدت هیجانزدهام که میتوان به
اکتشاف در پتانسیلهای  Awesomeness TVو NOVA
ادامه بدهم و فرصتهای جدید رسانهای به دست بیاورم و کار
خودم را در این کمپانی آغاز کنم ».از مجموعه فلمهای بزرگ
دریموورکس میتوان به «کونگفو پاندا»« ،شرک» و «چطور
اژدهایتان را تربیت کنید» اشاره کرد.

