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بازیگر فلمهای «پلنگ گالبی»
درگذشت

گروه ارکستر ملی بعد از سه دهه بار دیگر ایجاد شد

نخستین گروه ارکســتر ملی پس از نزديک به سه دهه
در کشــور ،دیروز ايجاد شد .مسووالن وزارت اطالعات
وفرهنگ می گویند که در چندین دهه گذشته ،به هنر
موسیقی توجه جدی صورت نگرفته و پولهای هنگفتی
در راســتای احیای موســیقی به هدررفته است .گروه
آرکستر ملی که درترکيب ۱۴هنرمند شامل اند ،ازسوی
ریاست موسیقی وزارت اطالعات و فرهنگ مدیریت می
شود که پس از این ،در تمامی برنامه های داخلی کشور
هنر نمایی خواهند کرد .عبدالباری جهانی وزیر اطالعات
و فرهنگ ،از ایجاد نخستین گروه ارکستر ملی درکشور
ابراز خرســندی کرده و گفت که تحوالتی چندین دهه
اخیر در افغانســتان ،تاثیر منفی روی موسیقی گذاشته
اســت  .وى ايجاد نخستين گروه ارکسترملى پس از٢٧
سال درکشوررا یک دستاورد بز رگ درعرصۀ موسیقی
کشــورعنوان کرد.اين مقام بلند پايه وزارت اطالعات
وفرهنگ کشــور درادامه گفت« :این آرکستر هر نوع
آهنگها را به شمول آهنگهای ملی و محلی کمپوز کرده
می تواند و تالش جدى ميگردد تا هنر موســیقی را در
کنار سایر هنرها رشد بدهد ».در همین حال مسووالن

ریاست موســیقی این وزارت می گویند که در سالیان
اخیر ،هیــچ نوع اقدامى برای احیاى موســیقی اصیل
کشــور صورت نگرفته اســت .محمد احسان عرفان
رییس آمــوزش موســیقی وزارت اطالعات و فرهنگ
دراين محفل ابراز نگرانى کرد کــه صدها هزار دالر از
سوی کشور های جهان در بخش موسیقی کمک شده؛
اما متاسفانه این کمک ها بدون هماهنگی این ریاست
به مصرف رسیده اســت .وى با بيان اينکه با این کمک
ها هیچ نوع تغییری در موسیقی کشور رونما نگردیده،

«برت کوک» ،بازیگر انگلیســی که سابقه بازی در نقش
مقابل «پیتر سلرز» در فلمهای «پلنگ گالبی» را داشت
در سن  85سالگی درگذشت.
«برت کوک» بیشتر برای بازی در فلم «پلنگ گالبی» در
نقش «کیتو» دستیار بازرس «کلوزو» به شهرت رسیده
بود و سابقه بازی در سه فلم از مجموعه «جیمز باند» را
نیر در کارنامه سینمایی داشت .بنا بر گزارش گاردین؛این
بازیگر انگلیسی در هفت فلم از مجموعه فلمهای پلنگ
گالبی بین ســالهای  1964تا  1993بــازی کرد و برای

افزود که پولهای زیادی در موسســات تنها برای معاش
رییس موسســه و آموزگاران آالت موسیقی اروپایی به
مصرف رسیده اســت.طبق معلومات این ریاست ،اولین
گروه آرکسترملی در سال  ۱۳۳۳تحت عنوان آرکستر
جاز یا آرکستر شماره دوم در اداره موسیقی رادیو کابل
ایجاد شــد و بعدا در سال  ۱۳۴۹گروه آرکستر ملی ۳۸
نفری دیگر ایجاد گرديد که تا اواخر سال  ۱۳۶۷فعالیت
مينمود؛ اما با آغاز جنگ های داخلی بعداز مدت اندکی
از هم پاشید( .پژواک)

«چرچیل» جلوی دوربین رفت!

با شروع کار فلم برداری درام تاریخی و شرح حال گونه
«چرچیل» ،اولین عکس آن هم در اختیار رســانه های
گروهی قرار گرفت .این فلم محصول صنعت ســینمای
انگلستان است.
برایــان کاکس بازیگــر قدیمی ســینمای انگلیس که
تماشــاگران او را به خاطر بازی در مجموعه فلم «بورن»
می شناستد ،نقش چرچیل را بازی می کند.
شرکت مستقل فلم ســازی سالون پیکچرز تهیه کننده
این درام جنگی  40میلیون دالری اســت و به موفقیت
اسکاری آن ،امید فراوانی دارد.
داســتان «چرچیل»  48ساعت بحرانی و سرنوشت ساز
ماه می  1944را بازخوانی می کند .دراین ساعات بحرانی
و نفس گیر ،چرچیل آخرین تــاش ها را برای مقابله با
ارتش آلمان هیتلری کرد.
در تاریخ از این دو روز به عنوان «روز دی» اسم می برند.
در این دو روز بود که تکلیف جنگ جهانی دوم و حکومت
فاشیستی هیتلر مشخص شد.
به نوشته نشریه اسکرین اینترنشنال ،میراندا ریچاردسن
و جان اسالتری در «چرچیل» در نقش همسر رهبر دوران
جنگ انگلستان و جنرال آیزنهاور بازی می کنند.
لوکیشن های مختلف اسکاتلند ،محل اصلی فلم برداری

انتشار یادداشتهای فلم «پدرخوانده»

«فرانسیس فورد کاپوال» مجموعه یادداشتهای مربوط
تولید فلم کالســیک و معروف «پدرخوانده» محصول
 1972میالدی را منتشر میکند.
این یادداشــتها در قالــب کتابــی  720صفحهای،
عالقهمندان را با فرآیند خالقانه ساخت و پشت صحنه
فلم «پدرخوانده» توسط «فرانسیس فورد کاپوال» یکی
از بزرگترین کارگردانان اواخر قرن بیســتم ســینمای
جهان آشــنا میکند .همچنین این کتاب با تصاویری
کمیاب و دیده نشده از مراحل ساخت فلم «پدرخوانده»
مزین شده اســت و خود «کاپوال» نیز مقدمهای بر این
کتاب نوشته اســت« .کاپوال» در بیانیهای ضمن اعالم
خبر چاپ این کتاب گفت« :این یادداشــتها ارجاعات

شــخص من در فلم «پدرخوانده» است و از این که پس
از ســالها میتوانم آنها را با عالقهمندان به اشــتراک
بگذارم هیجانزدهام .این یادداشــت کلیدی برای درک
آن چیزی اســت که در فرآیند اقتباس از رمان نوشته
«ماریو پوزو» گذاشته اســت .فهرستی از برترینهای
تاریخ سینما را نمیتوان یافت که نامی از «پدرخوانده»
ساخته تحسینشده «فرانســیس فورد کاپوال» در آن
نباشد« .کاپوال» این فلم را در سال  ۱۹۷۲برای کمپانی
«پارامونت» کارگردانی کرد که داســتان جنایی آن بین
سالهای  ۱۹۴۵تا  ۱۹۵۵اتفاق میافتد .این فلم کالسیک
براساس رمانی از «ماریو پوزو» داستان خانواده مافیایی
«کورلئونه» را روایت میکند و بازیگران سرشناسی چون
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حمل

امروز روزی عالی ست که میتوانید اضافهتر کارکرده و کمی پول پس
اندازکنید .به دالیلی ممکن است شما نتوانید ناگهان پولدار شوید،
ولی حداقل میدانید کاری ســازنده کردهاید تا وضعیت مالیتان را
بهبود بخشد و این خودش به تنهایی خوب است

ثور

صحبت كردن در مــورد نیازهایتان با افراد دیگر برای شــما كار
ســختی است ،برای اینكه شما میترسید كه مبادا آنها شما را درك
نكنند .شاید شما فكر می كنید كسی كه واقع ًا دوستتان دارد باید
قبل از اینكه شــما شروع به حرف زدن كنید خودش بفهمد كه شما
چه نیازهایی دارید ،اما لزوم ًا نباید انتظار چنین چیزی را داشت.

جوزا

شــاید با یک نفر آشنا شوید که اخالق او را خوب نشناخته اید .این
موضوع شــما را ناراحت می کند .خوشبختانه این قدرت را دارید تا
احساس درونی تان را بیان کنید و این کار باعث می شود رابطه قوی
با دیگران برقرار کنید.

سرطان

شما چشمهایتان را به روی چیزهایی که درست جلوی رویتان قرار
دارند باز خواهید کرد .همچنین قلب شما را به روی حوادث عاطفی
خواهد گشود و شما با آغوش باز این وقایع عشقی را میپذیرید.

اسد

هم اکنون که شما احساس خیلی خوبی دارید ،حتی اگر حرکتی رو
به جلو نداشــته باشید ،باز هم قادر نخواهید بود دست از کار کردن
بردارید .تالشهای شــما برای اینکه دیگران را سر جای خود نگه
دارید دیگر مثمرثمر واقع نخواهد شد.

سنبله

مهم نیست كه شــما چه برنامههایی برای خودتان داشتهاید ،آنها
برنامههای شــما را عوض خواهند كرد .سعی نكنید كه در برابر آنها
مقاومت كنید ،مقاومت كردن برایتان هزینه در پی خواهد داشت.
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دشــت ـ داش ـ شیدا ـ
شاهد ـ شهادت ـ شهید
ـ درشــت ـ در ـ دره ـ
دهر ـ هدر ـ دیر ـ دیار ـ
دار ـ دری ـ رده ـ هــادی
ـ هدایت ـ شاد ـ شادی ـ
شاید ـ شدت ـ داهی ـ ده
ـ یاد ـ دریا ـ درایت.
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 بازی با کلمات

آمیختن ـ احرام ـ بازیچه ـ پناهنده ـ تربیه ـ ثانی ـ جبران ـ چرندیات ـ حور
ـ خلص ـ دعاگو ـ ذاکر ـ رای گیری ـ زیتون ـ ژاله ـ سخی ـ شوربا ـ صالحان
ـ ضمیر ـ طاهریــن ـ ظالمان ـ عصبانی ـ غماز ـ فقاریه ـ کرامت ـ گردنه ـ
الزم ـ محبت ـ ناشر ـ ولیکن ـ قلم ـ هیات ـ یار.
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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
 21 کلمه :عالی

جواب هدف

«مارلون براندو»« ،آل پاچینو»« ،روبرت دووال» و «دایان
کیتون» در آن نقشآفرینی داشتهاند .این فلم نامزد 11
جایزه اسکار بود که موفق به کسب جایزه بهترین بازیگر
مرد (مارلون براندو) ،بهترین فلم و بهترین فلمنامه شد
و در جوایز گلدن گلوب پنج جایزه اصلی را کسب کرد.
قسمت دوم این فلم نیز در سال  1974به سینماها آمد
و به موفقیت بزرگی در جذب مخاطب دست یافت و نام
خود را به عنوان یکی از برترین دنبالههای ســینمایی
مطرح کرد؛ بطوری که هنوز بســیاری در مورد این که
قسمت اول بهتر اســت یا دوم بحث میکنند .قسمت
دوم «پدرخوانده» نیز توانست در  11بخش نامزد کسب
اسکار شود و اسکار بهترین فلم شود.
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میزان

امروز دوســتانتان به شــما به عنوان یك رهبــر و مدیر نگاه
میكنند ،اما وقتی كه شما این مسؤولیت را به عهده میگیرید از
تصمیماتتان شگفت زده میشوند .شما زیاد میل ندارید این نقش
را قبول كنید ،ولی بیشــتر از همه انتظار دارید افراد دیگر هم هر
یك به نوبه خود مسؤولیتهای خود را انجام دهند .در نهایت یكی
از بهترین سیاســتهای شما این است كه حتی اگر روش و سبك
شما باعث ناراحتی افرادی كه از شما پیروی میكنند شود ،باز هم
آن را تغییر نمیدهید.

عقرب

به نظر ميآید که شــما قصد کارهای خير داريد .ولي چقدر خوب
است که ابتدا برای اين امر برنامه ريزی داشته باشيد .مورد تعريف
و تمجيد ديگران قرار خواهيد گرفت.

قوس

خودتان را خيلي درگير مشکالت کردهايد طوری که خانواده را از
يــاد برده ايد .هر کدام از اينها جای مخصوص به خود را دارد و به
جای گره کردن ابروان ،تبسم را جايگزين کنيد.

جدی

از شکست نترسيد هر شکست را مقدمه پيروزی بدانيد .احساس
سرشکســتگي برای چه؟ تجربهای را که بدان گزافي به دســت
آوردهايد هميشه مدنظر قرار دهيد.

دلو

مســئلهاي خانوادگي اهميت زيادي پيدا ميكند .بنابراين الزم
اســت از كاري كه ميخواهيد انجام دهيد مطمئن باشيد .سعي
كنيد احســاس را با حقيقت اشتباه نگيريد .انتظار نداشته باشيد
ديگران ذهن شما را بخوانند.

حوت

برای کمک به يک دوست ميشتابيد که به شدت نيازمند شماست.
به يک استراحت کوتاه ميرويد که برايتان ثمرات بسياری را در
پي خواهد داشت.
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 شطرنج 		
نوبت مهره های سفید است ،شما باید با
دو حرکت مهره سیاه را مات کنید.
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آخرینبار در حالی در ســال  1993در این فلم بازی کرد
که «روبرتو بنینی» ایفاگر نقش بازرس «کلوزو» بود.
«کوک» علیرغم این که متولد انگلســتان بود ،اما تا 17
ســالگی به همراه والدین چینی خود در شانگهای چین
زندگی میکرد و در ســه فلم «پنجه طال»« ،تنها دوبار
زندگی میکنی» و همچنین فلم معروف «کازینو رویال»
از مجموعه «جیمز باند» نیز مقابل دوربین رفته بود.
«برت کــوک» از ســال  2002تا  2010نیز در ســریال
«سامرواین» شبکه «بیبیسی» نیز بازی میکرد.
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وزیر را در خانه  c 8حرکت دهید.
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B

A

صحنه های این درام جنگی هســتند .بخشی از سکانس
های فلم هم ،در استودیوی قدیمی پاین وود فلم برداری
می شود.
آلکس فون تونزلمان اســتاد تاریخ و نویســنده مولف
انگلیســی ،کار نگارش فلم نامه «چرچیل» را انجام داده
است .این اولین کار حرفه ای سینمایی او به حساب می
آید.
جاناتان تپلیژکی که اصلیتی اســترالیایی دارد ،پشت
دوربین فلم برداری فلم اســت .دو فلــم آخر او «مرد
ســوزان» و «مرد راه آهن» در سال های  2011و  2013با
استقبال منتقدان روبرو شده اند.

انیمیشن «گارفیلد»
ساخته میشود

آلکون اینترتینمنت قصد دارد فلم انیمیشنی جدید بر مبنای
مجموعه مصور گارفید بسازد.
آلکون انترتینمنت حــق اقتباس از روی مجموعه کتاب های
مصور «گارفیلد» را از خالق آنها ،جیم دیویس خریداری کرده
است .دیویس خودش قرار است به عنوان تهیه کننده اصلی
در این پروژه تمام انیمیشنی حضور داشته باشد .این مجموعه
داســتان گربه چاق و نارنجی رنگی به نام «گارفیلد» است که
در آپارتمان صاحبش ،جان زندگــی می کند و عالقه ای جز
خوردن الزانیا و انتقاد از جان و البته دســت انداختن سگی
با نام اودی ندارد .این مجموعه اولین بار در  1978خلق شــد
و از آن پس عضو ثابت فرهنگ شــهری مردم آمریکا شد .به
طوری که بارها از روی آن انیمیشــن های سریالی و فلم های
سینمایی ســاخته شده است .این مجموعه در  2580روزنامه
و ژورنال در سراســر جهان منتشر شده و چیزی حدود 260
میلیون خواننده داشته است .اعدادی که باعث شده نام این
مجموعه در کتاب رکوردهای گینس هم به ثبت برسد.
جدیدترین اقتباس های سینمایی از این مجموعه به سال های
 2004و  2006بــر می گردد .زمانی که «گارفیلد» با تکنولوژی
 CGIروی پرده نقره ای حاضر شــد و بیل ماری صداگذار این
شخصیت بود .آن فلم ها به ترتیب توسط پیتر هیوییت و تیم
هیل کارگردانی شــدند و در آنها بازیگرانی چون برکین میر،
جنیفر الو هیوییت ،بیلی کانلی و ...حضور داشتند .قسمت اول
بیش از  200میلیون دالر و قسمت دوم بیش از  141میلیون دالر
در آمد برای کمپانی فاکس قرن بیستم که مسئول ساخت این
مجموعه بود به همراه آورد.
اقتباس جدیــد اما کامال به صورت انیمیشــن خواهد بود و
جان کوهن ،تهیه کننده «مــن نفرت انگیز» و «فلم پرندگان
خشمگین» ســاخت این اثر جدید را هم بر عهده می گیرد.
هنوز از نام کارگردان و تاریخ اکران پرده برداری نشده است.

توصیه برنده «من بوکر»
 2016به هموطنانش

«هان کانگ» نویســنده کوریایی که اخیرا جایزه «من بوکر»
بینالمللی را به خــود اختصاص داد ،هموطنانش را به مطالعه
بیشــتر دعوت کرد« .هان کانگ» رماننویس کوریایی برنده
«من بوکر»  2016که کتاب «گیاهخوار» او پیش از نامزد شدن
در این رقابت مهم ادبی  20هزار نسخه در کوریا فروش داشت،
در نشست رسانهای خود ،مردم کشورش را به مطالعه بیشتر
توصیه کرد« .گیاهخوار» رمانی ســهفصلی با فضای تاریک و
سوررئال درباره زنی است که از خوردن گوشت دست میکشد
و پس از مواجهه بــا معضالت گیاهخــواری و بازخوردهای
بیرحمانه نزدیکانش ،آرزو میکند به یک درخت تبدیل شود.
«هان»  45ســاله در نشست رسانهای اخیر خود که با حضور
 100خبرنگار در ســئول برگزار شد ،گفت :نویسندگان زیادی
هســتند که من به آنها عالقه دارم و احتــرام میگذارم،
آنهایی که در سکوت در اتاقهای خود ،قلم به دست دارند.
امیدوارم شــما کتابهای آنها را هم بخوانید« .هان» که در
ســئول به تدریس نویسندگی خالق مشغول است ،جایزه 50
هزار پوندی «من بوکر» بینالمللی را با «دبورا اسمیت» مترجم
انگلیسی رمانش ،تقسیم کرد.
به گزارش رویترز« ،گیاهخوار» ســال  2007منتشــر شده و
تاکنون حدود  20هزار جلد در کوریا فروش داشــته است .از
هفته گذشته که نام این نویسنده به عنوان برنده «من بوکر»
 2016اعالم شــده ،فروش این اثر به  462هزار جلد رسیده
اســت« .هان» در اینباره اظهار کرد :من خیلی هیجانزدهام.
فکر میکنم همان  20هزار جلد هم فروش خیلی خوبی بود .از
هر کسی که کتابهای من را میخواند ،تشکر میکنم.
«هان» از خانوادهای فرهنگی اســت .پدرش رمانی نوشته که
مورد استقباس ســینمایی قرار گرفته .برادر او رماننویس و
همسرش ،منتقد ادبی است.

