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نمایشگاه پنج روزۀ نقاشی در هرات گشايش يافت
نسخهای کمیاب از کتاب
«شازده کوچولو»  ۹۰هزار یورو حراج شد

نمایشگاه نقاشی زیر نام «شکوه رنگها» در واليت هرات
برگزار شده و براى پنج روز ادامه دارد.
این نمایشگاه از ســوی مدیریت نگارستان ملی هرات،
به مناســبت هفتۀ محو خشــونت علیه زنان راه اندازی
شده اســت .خانم ممتاز سروریار مدیر نگارستان ملی و
برگزارکنندۀ این نمایشگاه ،به آژانس خبرى پژواک گفت

که در این نمایشگاه  ٥٢اثر نقاشی که از سوی سه خانم و
یک مرد که شاگردان نگارستان ملی اند؛ تهیه و به نمایش
گذاشته شــده است .به گفتۀ خانم سرور یار ،این  ٥٢اثر
در مدت شش ماه گذشــته از سوی این چهارتن ،نقاشی
شده است .او افزود که در این آثار تالش شده است تا به
مخاطبان بگوید که خشونت علیه زنان دیگر بس است.

وی گفت« :نمایشگاه شــکوه رنگها به مناسبت هفتۀ
محوه خشونت علیه زنان ،ترتیب شده است».
محبوبه جمشیدی رییس امور زنان هرات ،در مراسم
گشــایش این نمایشگاه به پژواک گفت که هر تصویر
نقاشی شــده در این نمایشــگاه ،پیام خاصی را از
ناهنجاری ها در برابر زنان به مخاطب انتقال میدهد.
او افزود« :اینگونه نمایشــگاه ها میتواند در راستای
بیداری جامعه و جلوگیری از خشونت ها در برابر زنان
موثر باشد».
ازســويی هم آریا رؤوفیان رییــس اطالع و فرهنگ
هرات ،درمحفل گشایش این نمایشگاه به پژواک گفت
که نه گفتن به خشــونت علیه زنان ،عمده ترین پیام
این نمایشگاه است.
او افزود که درکنار این نمایشــگاه «شــگوه رنگها»
میتواند ظرفیت خانم ها را نیز باال ببرد.
در همین حال ،معصومه نجفی یکی از خانم هاى نقاش
که  ٢٠اثرش را در این نمایشگاه به نمایش گذاشته به
پژواک گفت« :من تصویر یک زن را که گریه میکند،
نقاشی کردم که با این تصویر به مردم بگویم که دیگر،
زنان مورد خشــونت قرار نگیرند و اشک از چشمان
شان جاری نشود».
برگزار کننــدگان این نمایشــگاه میگویند که این
نمایشگاه ،به مدت پنج روز در سالون عالمه سلجوقی
کتابخانۀ عامۀ شهرهرات ،به روی بازدید کنندگان باز
ميباشد( .پژواک)

«ای تی» بازسازی نمیشود

تهیهکننده فلمهایی چون «ای تی» و «بازگشت به آینده»
گفت این فلمها قابل بازسازی نیستند و نباید به این کار
درباره آنها فکر کرد .فرانک مارشــال تهیهکننده مشهور
فلمهای به یادماندنی سینما که کالسیکهای دهه ۱۹۸۰
را تهیه کرده در گفتگویــی با طرفداران این فلمها گفت
هیچیک از این فلمها نباید بازسازی شوند و نخواهند شد.
او درباره مجموعه «بازگشــت به آینده» در پاسخ به این
پرســش که آیا ممکن است این سهگانه سفر در زمان نیز
از قربانیان موج بازســازی فلمها شوند ،گفت :هرگز این
اتفاق نمیافتد و ما هرگز نمیتوانیم دوباره آنها را به طور
ملموس داشته باشیم .فرانک مارشال افزود :از «ای تی»
فقط میتواند یک فلم وجود داشــته باشد و من عاشق
تماشای آن هســتم .وی قول داد مجموعه «بازگشت به
آینده» دوباره در دست ساخت قرار نمیگیرد و سرنوشت
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بازیگر فلم «کاراگاه

حیوانات» درگذشت

آن شبیه فلمهای کالسیکی چون «سانتای بد»« ،زولندر»
و «ترون» که در دست بازسازی قرار گرفتند نخواهد شد.
باب گال فلمنامه نویس «بازگشت به آینده» چندی پیش
گفته بود به طور کل مخالف ساخت قسمت چهارمی برای
این مجموعه است .وی افزوده بود :به این ترتیب ما سالها
و سالها با دنبالههایی روبه رو خواهیم بود که نمیتوانیم
هیچکدام شان را خوب نامید .این کار به فلم اوریجینال
هم لطمه میزند و فکر نمیکنم بتوان دوباره به آن فلمها
رســید« .ایتی موجود فرازمینی» فلمی ســینمایی از
گونه علمی-تخیلی اســت که توسط استیون اسپیلبرگ
کارگردانی شده و در سال  ۱۹۸۲میالدی بر پرده سینماها
رفت .این فلم در میان فلمهای پرفروش تاریخ سینما در
رتبه  ۲۶جای دارد و از نــگاه انجمن صنعت فلم آمریکا
یکی از  ۱۰فلم برتر در سبک علمی-تخیلی است.

2248
هـدف

جواب سودوکو شماره

چاه ـ چاره ـ چرم ـ چون ـ
چرا ـ مرچ ـ چمن ـ چهار ـ
چنار ـ مچ ـ مورچه ـ چونه.

بسیاری از نویســندهها از نقد کتابشان توسط دیگران
فرار میکنند ،اما «جین آســتین» نه تنها از این نظرات
اســتقبال میکرده بلکه آنها را مینوشــته و نگهداری
میکرده است.
«گاردین» نوشت :مجموعهای از نظرات دوستان ،همکاران
و اعضای خانواده «جین آستین» درباره کتاب «منسفیلد
پارک» این رماننویس کالســیک ،به زودی از ســوی
کتابخانه بریتانیا در معرض دید عموم قرار میگیرد.
«منسفیلد پارک» سومین رمان «آستین» بوده و کتابخانه
بریتانیا قصد دارد به مناســبت دویســتمین سالروز
درگذشت این نویسنده ،یادداشتهای او را نمایش دهد.
مجموعهای از نوشــتههای این رماننویس که در دوران
نوجوانی او به نگارش درآمــده نیز برای اولینبار طی ۴۰
سال گذشته به نمایش درمیآید.
در یکی از این یادداشــتها آمده است که مادر «جین»
عقیده داشته این کتاب به اندازه «غرور و تعصب» خوب
نبوده است« .کســاندرا» خواهر این نویسنده هم بیشتر
از شخصیت «فانی» و حماقت آقای «راشورث» خوشش

 بازی با کلمات
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آفتاب نشــینان ـ امواج ـ برادرخوانده ـ پیام ـ تعقیب ـ ثانی ـ چگونه ـ
جنایت ـ حلیمه ـ خالصه ـ دریغ ـ ذروی ـ رضوان ـ زلف ـ ژیان ـ سراج
ـ شــفافیت ـ صفدر ـ ضمیر ـ طنین ـ ظلمت ـ عجیب ـ غزال ـ فرشته ـ
قفسه ـ کاتب ـ گزمه ـ لحظه ـ مهران ـ نواسه ـ وقفه ـ هوا ـ یاور.

 جواب بازی با اعداد
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نویسندهای که از نقد کتابش استقبال میکرد

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.
 6 کلمه :خوب
 12 کلمه :متوسط
 18 کلمه :عالی

جواب هدف

آلیس درامند بازیگر سینما ،تلویزیون و تئاتر امریکا
در سن  88سالگی درگذشت.
آلیس درامند بازیگر سینما ،تلویزیون و تئاتر امریکا
در سن  88سالگی و به علت کهولت سن درگذشت.
وی فعالیــت خود در عرصه تلویزیون را در ســال
 1962با بازی در ســریال «عشق سگ» آغاز نمود
و پس از آن در بیــش از  50مجموعه تلویزیونی به
ایفای نقش پرداخت.
درامند تنها چهار ســال بعد در فلم «پوپا کجاستم
حضور یافته و به هالیوود پای گذاشت .از مهم ترین
فلم هــای وی می توان به «شــکارچیان ارواح» و
«کارگاه حیوانات» اشاره کرد.
وی در ســن  88سالگی در شــهر درانکس ایالت
نیویورک در شفاخانه درگذشت.

 بازی با اعداد
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نسخهای از کتاب «شازده کوچولو» چاپ سال  ۱۹۴۳در
یک حراجی در پاریس حدود  ۹۰هزار یورو فروش رفت.
آنتوان دو ســنتاگزوپری این کتاب را به دوستش هدیه
کرده بود .هویت خریدار فاش نشده است.
یک خریدار ناشناس شــامگاه شنبه با پرداخت  ۸۹هزار
و  ۴۶۷یورو صاحب نســخهای کمیــاب از کتاب معروف
«شازده کوچولو» شد .به گفته دستاندرکاران این حراج
آنتوان دو سنتاگزوپری این نسخه را به دوستش هدیه
کرده بود .این کتاب حاوی دستخط اگزوپری و شماری از
نقاشیهای اوست.
کتاب «شازده کوچولو» برای نخستین بار در اپریل ۱۹۴۳
توسط انتشاراتی «رینال و هیچکاک» در نیویورک منتشر
شد؛ شهری که اگزوپری در آن زمان در آن اقامت داشت.
این کتاب تا کنون به  ۲۷۰زبــان و گویش محلی ترجمه
شده و بیش از  ۱۴۵میلیون نسخه از آن در سراسر جهان
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میزان

حمل

شويد اما سعي نكنيد آن
شايد از رفتار ديگران و شــرايط متعجب
ُ
را پنهان كنيد .زماني كه چنين تغييراتي پيش ميآيد همه دوســت
دارند در مورد آن صحبت كنند.

ثور

امروز برای شــما روز متغیری است .لحظهای چیزی را میخواهید و
لحظهای بعد چیز دیگری را و یا فرد دیگری را دوست دارید .در حال
حاضر دوست دارید در آن واحد در سه مکان مختلف باشید.

جوزا

فعاليت زيادي در چارت شــما وجود دارد مخصوص ًا در مورد مسایل
كاري .مشكل اين است كه شما ســعي ميكنيد كمتر تالش كنيد،
اما بايد ســعي كنيد با صبر و حوصلهتر باشيد و طولي نميكشد كه
موفقيت خود را به دست ميآوريد.

سرطان

امروز احســاس مثبت بیشــتری دارید که باعث اعتماد به نفس
بیشتری در شما میشــود .فکر رفتن سفر در شما میچرخد پس
ســعی کنید اگر در حال حاضر نمیتوانید اقدام به این کار بکنید،
برنامهای برای آینده تدارک ببینید.

عقرب

امروز ،روز خوبی برای ماندن در خانه و بیکاری نیســت .در همه
فعالیتها شــرکت میکنیــد و بدون هیچ تالشــی جلب توجه
میکنید .اگر متأهل هســتید میتوانید با همسرتان نان شب را
بیرون بخورید و همه مشکالت حل خواهد شد.

قوس

امروز در محيط خانه فضایي بسيار آرام و پر صلح و صفا وجود دارد
و شما قصد داريد كه به همين صورت آن را نگهداريد .فقط آرامش
و شادي خانوادگي تنها خواسته و هدف شما در زندگي نيست ولي
با عزيزان در تعادل و آرامش بودن يكي از تالشهاي شماســت.
شعله خاموش عشق را بين خود و شريك زندگيتان دوباره روشن
كنيد و به او نشان دهيد كه چقدر از بودنش خوشنوديد.

جدی

جریانات عشقی زیادی در حال وقوع است ،بنابریان در خانه نمانید
حتی اگر وسوسه شدید .شــاید در یک رابطه قراربگیرید که هیچ
فایدهای نداشته باشد.

سعي كنيد امروز را براي كسي كه دوستش داريد تبديل به يكي
از روزهاي به ياد ماندني كنيد .اجــازه دهيد كه خودش انتخاب
كند ،روز را چه طور ســپري كنيد ،حتي اگر خسته هم شديد باز
هم لبخند بزنيد.

امروز خانمي در زندگي شــما نياز به توجه و مراقبت دارد ،در غير
اين صورت ممكن اســت او به راحتي خود صدمه اي بزند .ستارگان
ميگويند كه او احساس رقابت ميكند و ميخواهد به طريقي قدرت
خودش را به شــما اعمال كند .بهترين راه مبارزه با اين وضعيت اين
است كه آن را رها كنيد و از آن يك داستان بلند و باال نسازيد؛ اين
وضعيت ،به زودي ميگذرد.

دلو

اسد

سنبله

به طور پنهانی به موقعیت یک نفر غبطه میخورید .البته دوســت
ندارید این موضوع را بپذیرید اما میدانید که واقعیت دارد .ســعی
کنید کمی به خودتان خوش بگذرانید.

به فروش رفته اســت« .شازده کوچولو» داستان پسرکی
است که از سیارکی دوردســت میآید و برای اکتشاف
سیارکهای دیگر خانه را ترک کرده است .سنت اگزوپری
در «شــازده کوچولو» ارزشهای اخالقی ،شــناختش از
جهان و انتقادش از سقوط اخالقی جوامع در دوره جنگ
جهانی دوم را در داستانی تأثیربخش و به زبان ادبی شیوا
بیان کرده است .آنتوان دو ســنتاگزوپری هرگز موفق
نشد شاهد موفقیت جهانی «شازده کوچولو» باشد.
آنتوان دو ســنتاگزوپری در ســال  ۱۹۰۰در شهر لیون
زاده شــد .در جریان جنگ جهانی دوم ،یک سال پس از
انتشار «شازده کوچولو» ،هواپیمای این نویسنده و پیلوت
فرانسوی طی پروازی اکتشافی بر فراز دریای مدیترانه در
نزدیکی شهر تولون ســقوط کرد .سنت اگزوپری به این
ترتیب هرگز موفق نشــد شاهد موفقیت جهانی «شازده
کوچولو» باشد( .دویچه وله)

اگر امروز با کســی قرار مالقات دارید قبل از این که خانه را ترک
کنید ،ســاعت قرارتان را یکبار دیگر بررسی کنید و گرنه ممکن
است خیلی دیر متوجه شوید که منظور همدیگر را نفهمیدهاید و
ساعت و محل قرار را اشتباه متوجه شدهاید .در هر صورت خراب
کردن چنین شب فوق العادهای خجالت آور است.

حوت

پیشــنهاد کمک امروز را که از طرف یکی از نزدیکان است جدی
بگیرید .هر چه زودتر به سراغ کارهای دنیوی بروید وقت بیشتری
برای معاشرتهای جدی خواهید داشت.
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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  A 2حرکت دهید.
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آمده بود« .آســتین» در یکی دیگر از یادداشــتهایش
نوشته که خانمی به نام «آگوستا برامستون» «فکر میکند
«غرور و تعصب» و «عقل و احساس» مزخرف بودهاند اما
به نظر میرسد از «منسفیلد پارک» خوشش آمده است».
براساس گفته «ساندرا توپن» مدیر بخش دستنوشتههای
کتابخانه بریتانیا« ،آستین» قصد چاپ کردن این نقدها را
نداشته اما به دنبال نظرات بیشتری از سوی خوانندگان
کتابهایش بوده است .از دید «توپن» ،اگر «جین آستین»
اعتماد به نفس کافی نداشت ،دست به این کار نمیزد.
عالوه بر نقدهای گردآوریشــده «آستین» ،مجموعهای
از یادداشــتهای دوران نوجوانی او هم در این نمایشگاه
عرضه میشــود .یکی از این دفترها نسخه ساختگی از
تاریخ انگلستان است که «کســاندرا» نقاشیهای آن را
کشیده اســت .او در این دفتر تصویر ملکه «مری» را به
طور مشکوکی شبیه به چهره «جین» خواهر خود ،کشیده
است .رمان «منسفیلد پارک» سال  ۱۸۱۴به چاپ رسید
و گاهی به عنوان ضعیفترین کار این نویسنده انگلیسی
از آن یاد میشود.

بازگشت مرموز
به روستایی خاص

جوسه لین مورهاوس فلمساز استرالیایی زندگی کاری غریبی
داشته است.
او در سال « ۱۹۹۱دلیل» (یا «ســند») را رو کرد که راجع
به یک عکاس نابینا و صاحبخانه و بهترین دوســت وی با
بازی راسل کرو است و سپس در قصه هایی متوالی شرایط
کنونی آمریکا و جوامــع غربی را در فلم های «چگونه یک
لحاف آمریکایــی را بدوزیم» و «هزار هکتار» به ســخره
گرفت که در اولی (دلیل) راســل کــرو در عنفوان جوانی
اش در آن بازی کرد ،در «چگونــه یک لحاف آمریکایی را
بدوزیم» تکیه اصلی بر ومیفرنا رایدر بود و در سومی (هزار
هکتار) که بر اســاس ُرمانی از جین اسمایلی ساخته شد،
میشــل فایفر و جسیکا النگ پر تجربه نقش آفرینان اصلی
بودند.
حاال و پس از  ۱۸ســال دوری از پشت دوربین ،مورهاوس
مسن تر و پخته تر شده با فلم جدیدش به نام «لباس دوز»
(خیاط) به صف نخســت سینمای جهان بازگشته و البته باز
هم این فلم را در استرالیا گرفته است.
ایــن قطعا قدم بلند تازه ای بــرای مورهاوس و ایده های
او به شــمار می آید اما این که بهترین مضمون و فلم برای
بازگشــت مورهاوس به جمع فلمسازان شاخص دنیا پس از
این غیبت طوالنی باشــد ،در مظــان و معرض تردید قرار
دارد« .لباس دوز» درباره بازگشت رمز آمیز یک زن طراح
لباس و مد به شــهر کوچک و ویژه محل تولدش و مسایل
و جنجال هایی اســت که از این قضیه بر می خیزد و با این
که در برخــی صحنه ها این موضوع جذابیت هایی را ایجاد
می کند اما در بعضی نماها نیــز اتفاقات تند و غیر معمول
فلم فقط اســباب خنده و تمسخر می شود و در این صحنه
ها بنظر می رســد که این فلم ادغامی از «چاکلت» ساخته
السه هالستروم و «مادر سریالی» به کارگردانی جان واترز
فقید است.
با این اوصاف باید دید مورهــاوس که در نگارش فلمنامه
از پــی جی هــوگان (کارگردان «اعترافــات یک مجنون
مغازه») نیز مدد گرفته ،با این فلــم چه چیزهایی را برای
گفتن مدنظر داشــته و آیا هر آنچه می بینیم ،همه هدف و
مقصد نهایی وی بــوده و یا او به چیزهایی فراتر از این می
اندیشیده است.
«لباس دوز» بر اســاس ُرمانی از روزالی هام ساخته شده و
ایفای رل اصلی به کیت وینسلت واگذار شده که در تضاد با
اوایل و اواسط دهه  ۱۹۹۰که با فلم های «موجودات بهشتی»
و «احساس و منطق» وارد جمع هنرپیشه های مطرح شد،
نه یک جوان تازه کار بلکه زنی  ۴۰ســاله و هنرمندی پخته
اســت و نقش خود را در این فلم نیز به قدری خوب بازی
کرده که شاید کاندیدای جایزه اسکار امسال هم در شاخه
برترین بازیگر زن سال هم بشود.
کاراکتر میرتل دانیج با بازی وینســلت که او را با اســم
کوچــک و مخفف تیلی صدا می زننــد ،در روزی که وارد
شــهر کوچک و بهتر بگوییم روستای دانگاتار در گوشه ای
از استرالیا می شــود ،عمال در جهت خالف تمامی باورهای
رایج در آنجا گام بر مــی دارد .کاری که مورهاوس با این
کاراکتر و این هفتــه انجام می دهد ،تغییر چند باره انگاره
ها و ژانر فلم و حرکت به سوی مقاصد تازه است و هر عنصر
و احتمال و مسئله ای را که بخواهید ،می توانید در «لباس
دوز» بیابید و این فلم لحظه ای از نوع کمدی های موســوم
به  Rom-Comو اسکروبال است و دقیقه ای بعد وامدار
فلم های معمایی و پیرامون «چه کســی چه کار کرد» و در
نهایت «فلم نوآر»ی که قــدرت حفظ ارزش های این گونه
فلمســازی را ندارد و به سرعت به گوشه ای می غلتد و به
شکل دیگری در می آید.

