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دختران دمبوره نواز در تالش
احیای موسیقی سنتی بامیان

بیبیســی طی یک سلسله گزارشها از والیت بامیان
در مرکز افغانستان ،نگاهی کرده به تحوالت اجتماعی-
فرهنگی در این والیت .نصیر بهزاد ،خبرنگار بیبیسی،
در پنج گزارش ویژه سعی کرده است ابعاد تحوالت در
ایــن والیت را فراتر از خبر پوشــش دهد .این دومین
گزارش از این سلسله گزارشهاست.
در والیت مرکزی بامیــان ،یک هنرمند محلی و نامدار
در پی زنده نگهداشــتن موسیقی محلی برآمده است.
والیتی که به تازگی موسیقی مدرن کم کم راهش را در
آن باز کرده است.
این آواز خوان یک کالس آموزش موسیقی سنتی را به
همکاری یک نهاد خارجی برای دختران و پسران جوان
برگزار کرده است.
در این کالس برعالوه آواز خوانی ،نواختن آالت موسیقی
سنتی از جمله دمبوره آموزش داده میشود.
دمبوره آله موســیقی آشنا برای بسیاری از افغانهاست
که شنونده زیاد اما نوازندگان کم دارد.
موسیقی بومی سالها رونق بخش محافل بامیانیها بوده
است.
دمبوره که از چوپ توت ســاخته میشود ،بسیاری از
محلی خوانان را به شهرت رســانده است .مثل صفدر
توکلی ،امان یوسفی و سید انور آزاد.
در بامیان آواز خــوان زن وجود ندارد اما حاال دختران
بامیانی پا به این عرصه گذاشتند.
پای مخروبههای بودا ،کانتینر آهنی محل آموزش آواز
خوانان و نوازندگان تازه کار شــده است .در نخستین
دوره آموزشــی این کالس آموزشــی ،هشــت دختر
اشــتراک دارند .بیش از پنجاه پسر نیز در این کالس،
موسیقی می آموزند.
نیمه روز کــه من به محل آموزش این هنرجویان جوان
رفتم ،دختران و پســران کنار هم تمرین میکردند .در
فضای گرم کانتینر صدای دمبوره طنین انداز بود.
نسیمه امید هژده سال دارد .او سه ماه پیش خانواده اش
را قانع ساخت تا در این کالس موسیقی شرکت کند.
او میگوید عالقه زیاد بــه نوازندگی دمبوره ،هارمونیه
و طبل دارد و تا حاال با نواختن برخی آالت موســیقی
سنتی آشنا شده است.

نسیمه هفتهای دو روز در این جا موسیقی کار میکند.
این دختر دانش آموز صنف دوازدهم است و نیم ساعت
راه پیاده روی میکند تا اینجا برسد.
او حاال فکر راه یافتن به دانشکده هنرهای زیبا را در سر
میپروراند .نسیمه میگوید در خانواده هشت نفریشان
هیچ کسی مانند او عالقه به هنر ندارد.
این دانش آموز موســیقی میگوید« :من سنت شکنی
کردم ،موانع را برداشتم تا در میان هنرمندان قرار گیرم
و به آرزویی که دارم برسم».
نسیمه و همکالسیهایش موســیقی محلی را از یک
هنرمند معروف بومی می آموزند.
ناصر ســروش محلی خوانی اســت که در بسیاری از
محافل بزرگ بامیان آهنگ اجرا کرده است.
ســروش میگوید فکر آموزش موسیقی برای دختران
سال گذشته به ذهنش رسید ،وقتی که برای اجرای یک
آهنگ در جشنواره عضویت بامیان در شبکه شهرهای
خالق دنیا دنبال هنرمند زن بود.
ترانههای محلی حاال در بازار پررنگ موسیقی کمرنگ
شــده اما حضور این گروه از دختران و پسران در این
کالس ،رمق تازه به جان موسیقی بومی میدمد.
ناصر ســروش میگوید« :موسیقی در کل سخت است
و موسیقی سنتی ظرافتهای خاص خود را دارد .اینها
دو مــاه آموزش دیده و باید مــدت زیادی کار کنند تا
هنرمند شوند ».این کالس موسیقی از سوی «موسسه
بیناللملــی روانی ،اجتماعی» بــه حمایت مالی آلمان
برگزار شــده است .هدف آن زنده نگهداشتن موسیقی
بومــی و فرصتی برای حضور دختــران در عرصه آواز
خوانی و نوازندگی است .عزیز فرهمند مسئول کانتینر
فرهنگی موسسه بین المللی روانی ،اجتماعی میگوید
که این برنامه به هدف تبارز ظرفیت های خفته دختران
برای زنده نگهداشتن موســیقی بومی و تغییر ذهنیت
جنگ به طرف هنر و فرهنگ اســت .در بســیاری از
والیات افغانستان هنرمندان بومی زن کمتر روی صحنه
حاضر میشــوند ،آن هم به دلیل مخالفتی که عمدتا
از ســوی مردان صورت میگیرد .حاال حضور دختران
هنرجو در بامیان ،امید تازه برای حضور بیشتر زنان در
هنر و موسیقی داده است( .بی بی سی)
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نسخه جدید و پرهزینه فلم تاریخی «بن هور» در اولین
هفته نمایش در گیشه ،عملکرد بسیار مایوسکنندهای
را ثبت کرد.
ورایتی نوشــت :فلم «بن هور» که با هزینه تولید 100
میلیون دالری ساخته شده است ،در اولین هفته نمایش
در سینماهای آمریکا به فروش ناامیدکننده  11.4میلیون
دالر دســت یافت که برای فلمی با این هزینه تولید در
اولین هفته نمایش عملکردی فاجعه بار است و میتوان
این فلم را از حاال یکی از بزرگترین شکستهای تجاری
گیشه تابستانی هالیوود نامید.
فلم «جوخه انتحاری» با فروش  21میلیون دالری برای
ســومین هفته پیاپی در صدر فهرست پرفروشترین
فلمهای گیشه آمریکای شمالی قرار گرفت .این فلم در
آخر هفته میالدی که گذشت در سایر کشورهای جهان
نیز  38میلیون دالــر فروخت و مجموع فروش جهانی
خود را از مرز  570میلیون دالر عبور داد.
فلم «بن هور» که محصول مشــترک دو کمپانی «مترو
گلدن مایر» و «پارامونت» است را میتوان جدیدترین
قربانی دنبالههای سینمایی در گیشه تابستان به شمار
آورد کــه همچون فلمهای «روز اســتقالل :بازخیز» و
«شکارچیان روح» نتوانستند مخاطبان زیادی را جذب
سینماها کنند .این فلم تاریخی که «مورگان فریمن» و
«جک هیوستون» از بازیگران اصلی آن هستند در 20

جواب سودوکو شماره
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آخرین ـ ابد ـ بینا ـ پاک ـ تباشیر ـ ثامن ـ جمهوری ـ چلچراغ ـ حریم ـ خانقاه
ـ دامنگیر ـ ذریعه ـ راحت ـ زمامدار ـ ژنرال ـ سرک ـ شکل ـ صیاد ـ ضحاک
ـ طومار ـ ظهور ـ عبارت ـ غیبت ـ فرزانه ـ قیادت ـ کاخ ـ گذاره ـ البد ـ مدار
ـ ناب ـ وهم ـ هوا ـ یاوه.
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حمل ـ حمــال ـ حامل ـ
تحمل ـ محــل ـ حلیم ـ
میل ـ مایل ـ مال ـ ملت
ـ تمایل ـ میله ـ ماهی ـ
هما ـ اهم ـ ماه ـ حمله ـ
حامله ـ میت ـ تام ـ مایه ـ
می ـ امل ـ تیم ـ تحمیل ـ
حلیمه ـ همت ـ حمایت ـ
حمالت ـ مال.
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می افتد .هریسون فورد در داستان قسمت دوم ،دوباره
در قالب کاراکتر ریک دکارد ظاهر خواهد شــد .او یک
مامور ویژه بود که وظیفه مقابله با روبات های خالفکار
را داشت .به نوشته نشریه اسکرین اینترنشنال ،قسمت
تازه فلم با حال و هوایی امروزی ســاخته می شود و نه
حال و هوای نسخه دهه هشتادی آن.
نســخه اصلی فلم در سال  1982توسط ریدلی اسکات
کارگردانــی شــد و خیلی زود به صــورت یک کالت
کالسیک سینما درآمد.
منتقدان ســینمایی که این نســخه را یک کالسیک
مدرن نام گذاری کرده اند ،سال هاست که منتظر تولید
قسمت دوم آن هستند.

 بازی با کلمات
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میزان

حمل

سعي خودتان را كرده ايد كه همه چيز را متفاوت و جالب تر ببينيد.
سرگرمي بيشــتري داريد .امروز الزم نيست زياد فعال باشيد .تنها
احساستان را به ديگران بفهمانيد.

ثور

شاید دیگران به خاطر کاری که برایشان پیش آمده است قرارشان
را با شما کنسل کنند .سعی کنید این موضوع را شخصی نکنید آن
ها راه دیگری ندارند.

جوزا

مهم نيست تا چه اندازه درباره فرصت ها و انتخابهايتان صحبت
كنيد .هيچ راهي براي برآورده شدن تمام انتظاراتتان وجود ندارد.
بنابراين امروز به هيچ كس اجازه ندهيد شــما را مجبور كند تصميم
بگيريد ،تا زماني كه خودتان بدانيد حق انتخاب شــما چيســت و
آمادگي هم داريد.

سرطان

شاید بخواهید برای خودتان هدیه ای بخرید و خودتان را خوشحال
کنید مخصوص ًا این که چند روز اخیر فشار زیادی را تحمل کرده اید.
البته اگر میتوانید این موضوع را تنها به دیدن ویترین مغازه ها تمام
کنید و پولتان را در بانک پس انداز کنید.

اسد

تالشهای شما کم کم به ثمر مينشيند و با لبخند زندگي به روی شما
درهای موفقيت را باز و تمامي اطرافيانتان يک بار ديگر نگاهشان به
سوی شما جلب خواهد شد

سنبله

امروز با افکار جالب یک نفر وسوســه می شوید.آن ها فوق العاده
خالق و غیرمعمول هستند.شــما هم ایده هــای زیرکانه ای دارید،
مخصوص ًا راههای زیادی برای حل مشکالت یک شخص به خصوص
دارید.

هر چه امروز فعالتر و شادتر باشد ،شما خوشحالتر خواهید بود.
شــما از این احســاس لذت خواهید برد که نمیدانید چه چیزی
قرار است برایتان رخ دهد ولی میدانید که هر چه قدر که باشد
توانایی رویارویی با آن را دارید .به نظر می رسد همکاران و افراد
مافوق شما به نحوی شــما را متعجب سازند و حتی ممکن است
عقاید عجیبی بشنوید که واقع ًا از فکر شما خارج باشد.

عقرب

امروز جذاب تر از همیشه هســتید وتأثیر مثبتی بر هر کسی که
میبینیــد ،میگذارید .بنابراین اگر تصمیــم دارید تغییراتی در
زندگیتان ایجاد کنید ،اکنون زمان مناســبی اســت .بدون هیچ
تالشی میتوانید افراد و موقعیتها را به خود جذب کنید.

قوس

قدر دوستيها را بدانيد و با تمام وجودتان قدردان محبت و عشق و
دوستي باشيد .به يک محفل دوستانه دعوت ميشويد و پيشنهاد
کاری به شــما ضمن اينکه از مديريت و کارداني و عاطفه شــما
تعريف و تمجيدمیشود ،خواهد شد.

جدی

مالقاتهای مثبتي که هر کدامشــان راهگشای برخي از مشکالت
شــما خواهد بود را در پيش روی داريد .منتظر باشيد که زنگهای
موفقيت برای شما به صدا در خواهد آمد.

دلو

موفقيت از آن شماست و انجام اين کار مقدمهای برای کارهای ديگر
خواهد بود .مســافرتي در پيش داريد که از هر نظر برای شما يک
موفقيت به شما ميرود .مراقب خودتان باشيد.

حوت

به تواناييهايتان ايمان بياوريد و گامها را استوار برداريد .در اين
راه به آرزوهايتان جان ببخشيد .ا ّما در اين راه هوسهايتان را
قرباني کنيد.
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نوبت مهره های سفید است ،شما باید با
دو حرکت مهره سیاه را مات کنید.
8
7
6
5
4
3
2
1
H

G

F

E

D

 جواب شطرنج 2402
وزیر را در خانه  A 1حرکت دهید.
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اکشن کمیک اســتریپی و ابرقهرمانانه «جوخه خودکشی»
در ســومین هفته نمایش عمومی در آمریکای شمالی ،دوباره
صدرنشین جدول فروش شد.
تازه ترین فلم سینمایی ویل اسمیت در سه روز پایانی هفته،
موفق به فروش  21میلیون دالری در سینماهای آمریکا شد.
بــه این ترتیــب ،فــروش  17روز اول نمایش این اکشــن
ماجراجویانه در آمریکای شــمالی ،به رقم  262میلیون دالر
رسیده است.
استقبال تماشــاگران بین المللی هم از این فلم در تعطیالت
آخر هفته خوب بوده و در بقیه کشورهای دنیا هم 38،میلیون
دالر فروش داشت.
به نوشــته ورایتی ،تماشــاگران بین المللی هم در کل برای
تماشای فلم ،رقمی حدود  310میلیون دالر پرداخت کرده اند.
کمپانی برادران وارنر خبر می دهد «جوخه خودکشی» ،در سه
هفته اول نمایش جهانی خود به فروشی  573میلیون دالری
دست پیدا کرده است.
این فروش کالن شامل رقم فروش این اکشن کمیک استریپی
در آمریکا و بقیه کشــورهای دنیا می شــود .تحلیل گران
اقتصادی می گویند فروش جهانی فلم از  600میلیون دالر هم
باالتر خواهد رفت.
از آن جا که ویل اســمیت در چند سال اخیر ،هیچ فلم موفق
و پرفروشی روی پرده ســینماهای کشورهای جهان نداشته
اســت،با فروش باالی «جوخه خودکشــی» اهل فن خبر از
بازگشت موفقیت آمیز این بازیگر سیاه پوست داده اند.
هزینه باالی تولید  175میلیون دالری «جوخه خودکشــی»،
باعث خلق این دیدگاه شــد که فقط فروش باالی جهانی آن
می تواند رقم کالن تولید را ،پوشش دهد.
در داستان فلم ،ویل اسمیت و چند بازیگر جوان دیگر سینما
در نقش چند ابرقهرمان ظاهر می شــوند ،کــه به مقابله با
نیروهای شیطانی می روند.
کمپانی برادران وارنر این فلم را با همکاری شــرکت دی سی
کامیکز تهیه کرده اســت .دی ســی کامیکز مالک معنوی و
حقوقی داستان جوخه خودکشی به حساب می آید.

«حیوانات خانگی»

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

 جواب بازی با اعداد
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بازار خارجی که به روی پرده رفت نیز چندان پرمخاطب
نبود و هفته اول اکران خارجی خــود را با فروش 1.7
میلیون دالری سپری کرد.
رمان «بن هور :داســتان مسیح» برای اولینبار در سال
 1925در فلمــی صامت با همین نام اقتباس شــد ،اما
فلمی که به شــهرت جهانی دست یافت نسخه ساخته
شده در ســال  1959به کارگردانی «ولیام وایلر»بود که
با بازی «چارلتون هستون» موفق به کسب جایزه اسکار
بهترین فلم شد.
این فلم داستان شاهزادهای یهودی بهنام «جودا بنهور»
است که ناجوانمردانه به جرم سوءقصد به جان فرستاده
«سزار» توسط دوســت رومیاش دستگیر و به بردگی
و بندگی فرســتاده میشود و دیگر اعضای خانوادهاش
هم به سیاهچال فرســتاده میشوند .او پس از عبور از
ماجراهای بســیار به وطن خویش بازمیگردد تا انتقام
بگیرد و خواهر و مادرش را نجات دهد.
این فلم برنده  11جایزه اســکار شــامل بهترین فلم،
بهترین کارگردانــی ،بهترین بازیگــر نقش اول مرد
(چارلتون هســتون) ،بهترین بازیگر نقش مکمل مرد
(هیو گریفیث) ،بهترین فلمبــرداری ،بهترین طراحی
صحنه ،بهترین طراحــی لباس ،بهتریــن جلوههای
ویژه ،بهترین تدوین ،بهترین موســیقی متن ،بهترین
صدابرداری و بهترین فلمنامه اقتباسی شد.

جارد لتو به «بلید رانر» پیوست

جارد لتو بازیگر اســکار گرفته ســینما ،نقش مقابل
هریســون فورد را در قسمت دوم اکشن علمی تخیلی
«بلید رانر» بازی می کند.
بــا آن که هنوز اطالعی از خط اصلی داســتان فلم در
دست نیست ،شنیده می شود لتو نقش ویژه ای در آن
دارد .با این حال ،تهیه کنندگان فلم در کمپانی برادران
وارنر حاضر به ارائه اطالعاتی در باره نوع نقش و حضور
بازیگر در فلم نشده اند.
قبل از این حضور بازیگران مطرحی مثل رایان گاسلینگ
و رابین رایت در «بلید رانر  »2قطعی شده بود.
به گفته سازندگان فلم ،داستان قسمت تازه چند دهه
پس از پایان ماجراهای داســتان قسمت اول آن اتفاق

 بازی با اعداد

حروف زیــر را ترکیب
نمــوده و کلماتــی را
بســازید کــه در آنها
الزام ًا حرف وسط جدول
وجود داشته باشد.
 5کلمه :خوب
 10کلمه :متوسط
 15کلمه :عالی

جواب هدف

شکست بزرگ «بن هور» در
گیشه سینما

صدرنشینی دوباره «جوخه
خودکشی» در آمریکا

A

صدرنشین گیشه بین المللی

فروش بین المللی انیمیشــن کمپیوتــری «زندگی محرمانه
حیوانــات خانگی» در کمال حیرت تحلیــل گران اقتصادی
سینما ،به  328میلیون دالر رسید.
این کمدی اکشن خانوادگی موفق شد با فروشی  45میلیون
دالری صدرنشین جدول گیشه بین المللی شود.
فلم در  53کشــور دنیا روی پرده است و با یک افتتاحیه 20
میلیون دالری در روسیه ،شــگفتی آفرید .این رقم ،بهترین
افتتاحیه یک فلم انیمیشن را برای این کمدی خانوادگی رقم
زد.
تماشاگران سینما در آمریکای شــمالی هم تا به حال 347
میلیون دالر برای تماشای «زندگی محرمانه حیوانات خانگی»
پرداخت کرده اند.
به نوشــته امپایر آنالین ،با این رقم فروش ،رقم فروش کلی
جهانی فلم (آمریکا و بقیه نقاط دنیــا) به  675میلیون دالر
رسیده است.
مدیران کمپانی یونیورســال که تهیه کننده این انیمیشــن
هستند ،می گویند اصال انتظار چنین موفقیت کالنی را برای
آن نداشــته اند .به گفته منتقدان سینمایی ،داستان جذاب
فلم در کنار کاراکترهای مهربان و دوست داشتنی آن ،عامل
اصلی موفقیت آن هســتند .تهیه کنندگان این کمدی اکشن
ماجراجویانه در شرکت فلم سازی سونی ،برای تولید آن 75
میلیون دالر هزینه کرده اند.
این در حالی است که انیمیشــن های پرسروصدای کمپانی
والت دیزنی با هزینه های بــاالی  100میلیون دالر تولید می
شــوند .کریس رناد کارگردان «زندگــی محرمانه حیوانات
خانگی» اســت و صداپیشه های آن ،از بین بازیگران معمولی
ســینما انتخاب شده اند .تحلیل گران اقتصادی سینما و اهل
فن عقیده دارد این انیمیشــن خانوادگی ،توانایی رسیدن به
یک فروش  700میلیون دالری را نیز دارد.

چاپ کتابی که هیچکس
نمیتواند آن را بخواند

یک انتشارات اســپانیایی حق چاپ دستنوشتهای تاریخی
را خریده که هیچ کس نمیداند به چه زبانی نوشــته شده و
موضوع آن چیست« .گاردین» نوشت :دستنوشتهای که شش
قرن قدمت دارد در خزانه دانشــگاه «ییل» آمریکا نگهداری
میشــود و زبان آن هنوز ناشناخته اســت .یک انتشارات
اســپانیایی قصد دارد این کتاب را که تنها در مناسبتهای
خاص از گنجینه «ییل» خارج میشود منتشر کند.
در حاشیه این دستنوشته اســرارآمیز تصاویری از گیاهان
متنوع وعجیب و نقاشــیهایی از زنان دیده میشود .برخی
معتقدند این کتاب خاصیت جادویی دارد.
«سیلویی» انتشارات کوچکی در شمال اسپانیا  ۱۰سال پیش
درخواست حق چاپ این دستنوشــته کهن را به کتابخانه
«بینک» دانشــگاه «ییل» داد که اخیرا با این درخواســت
موافقت شده است« .خوان خوزه گارسیا» مدیر این انتشارات
در اینباره گفت :لمس کردن این دستنوشته تجربه عجیبی
است .این کتابی است که وقتی برای اولینبار آن را میبینی،
حسی از رمز و راز تو را فرامیگیرد ...و احساسی وصفناشدنی
درونت را پر میکند.
«سیلویی» قصد دارد  ۶۹۶نسخه از این کتاب  ۸۹۸صفحهای
را تکثیر کند .قیمت این کتاب بین  ۷۰۰۰تا  ۸۰۰۰یورو تخمین
زده شده و تاکنون حدود  ۳۰۰نفر آن را پیشخرید کردهاند.
«گارســیا» در ادامه گفت :ما فکر کردیم این رونوشت عینی
فرصــت دیدن و لمس کردن این دستنوشــته را در اختیار
عالقهمندان قــرار میدهد .همچنیــن کتابخانهها و موزهها
میتوانند نسخهای از این کتاب را برای اهداف آموزشی داشته
باشــند .ما قصد داریم این دستنوشته را بیرون کتابخانه به
دانشجویان و دیگر افراد عالقهمند نشان دهیم.
این کتاب به نام «ویلفرید ووینیــچ» که اولینبار آن را در
ســال  ۱۹۱۲معرفی کرد ،نامگذاری شده .این دستنوشته در
مجموعهای از کتابهایی بود که به فرقه یسوعین ایتالیا تعلق
داشت و «ووینیچ» آنها را در سال  ۱۹۱۲در معرض دید عموم
قرار داد.
گمانهزنیهای بســیاری دربــاره موضوع و نویســنده این
دستنوشتهها وجود داد .مدتها تصور میشد این اثری است
انگلیسی وابسته به
از «راجر بیکن» ،راهب قرن ســیزدهم
ِ
فرقه فرانسیس مقدس که عالقهاش به کیمیاگری و جادوگری
او را به زندان کشاند .اما این نظریه وقتی رد شد که آزمایشات
کربن نشــان داد تاریخ نگارش این کتاب بین  ۱۴۰۴۰تا ۱۴۳۸
میالدی است .برخی هم معتقدند «لئوناردو داوینچی» نابغه
و هنرمند بزرگ ایتالیایی ،این کدهــا را برای فرار از دادگاه
تفتیش عقاید نوشته و یا اینکه بیگانگان فضایی پیش از ترک
زمین این کتاب را جا گذاشتهاند.

