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Desember 15 ,2016

رقابت  ۱۴۵اثر برای اسکار بهترین
موسیقی متن فلم

هنرساالرانافغان؛
تصاویری جادهای که جایزه جهانی را به ارمغان آورد

نهاد هنری هنرســاالران ،برنده جایزه جهانی نو آوری
و خالقیت در بخش مبارزه با فســاد شــد .این گروه به
نمایندگی از افغانســتان ،در میان نهادهای بیشــتر از
۱۰۰کشور جهان مقام نخست را گرفته و برنده این جایزه
شد.
این جایزه جهانی ،از سوی مرکز حاکمیت قانون و مبارزه
با فســاد قطر ،با حضور امیر این کشور و دبیرکل سازمان
ملل متحد به این گروه داده شد.
این جایزه از سوی دبیرکل ســازمان ملل و امیر قطر به
هنرمند افغان به آقای کبیر مکمــل به نمایندگی از تیم
هنرساالر اعطا شده است.
نهاد خدماتی هنرســاالران افغان ،سه سال پیش در کابل
ایجاد شــد .کار عمده این نهاد تمرکز روی فساد اداری
اســت و در این راه فعالیت ها هنــری جاده ای زیادی را
انجام داده اســت .چهره شــهر کابل ،با نقاشی های ضد

فسادی اداری این نهاد ،تغییر جدی کرده است.
در مرکز شــهر کابل ،روی دیوارهای بلند امنیتی در کنار
مهم ترین نهادهای امنیتی حتا نهاد ریاســت جمهوری،
چشمان تیز و درشت افرادی را نقش شده می بینید که به
شما نگاه می کند و انگشت خود را نیز به سوی شما دراز
کرده است .زیر این چشمان درشت و انگشت نشانه رفته،
نوشته است ،من شما را می بینم ،رشوت خور دشمن خدا
و رسول است.
و شما نقشــه های از افغانستان زخمی و تکه شده را می
بینید که به هم پیوند داده شــده است .شعارهای نیز در
زیر این نقاشی ها حک شــده که مردم افغانستان را به
همگرایی و اتحاد دعوت می کند.
این نقاشی ها در کل ،ذهن شهروندان کابل را از خشونت و
ابزارهای که برای جلوگیری از خشونت در کنار دیوارهای
نهادهای دولتی جاسازی شده اند ،منحرف می سازد.

این نهاد برای کودکان ،برای صلح ،برای توقف خشونت نیز
کار کرده و نقاشی های درست کرده است .در گوشه های
از شهر کابل شما با نقاشی های بزرگی بر روی دیوارهای
امنیتی رو به رو می شوید که یک دختر بچه نگاه معصوم
به شما دارد در یک طرف این نقاشی نوشته شده است که
اکنون وقت درس خواندن من است نه ازدواج.
این کار این نهاد در نقاشی ها ،اعتراض به ازدواج های
زود هنگام و اجباری اســت که منجر به وحشــت ناک
ترین خشــونت های خانوادگی و خشونت بر علیه زنان
می شود.
عالوه بر این نهاد هنرساالن افغان به مشاهیر افغانستان
نیز توجه کرده و در تصاویر جاده ای عکس های شاه امان
اهلل و یا فیض محمد کاتب هزاره را نیز نقاشی کرده است.
اکنــون این نهاد ،جایزه جهانی را در بخش مبارزه موثر با
فساد اداری از آن خود کرده است( .خبرنامه)

تقدیر از جیمز باند در جشنواره
فلم های اروپایی

دکتر استرنج  ۶۴۵میلیون دالری شد

وقتی صحبت فلم های بســیار پرفروش و درو کننده
پول های نجومی در فرصت هــای اندک به میان می
آید ،باید قطع ًا نام «داکتر اســترنج» هم بیاید که این
هفته به  ۶۴۵میلیون دالر رسید.
کارتون های والت دیســنی که بیش از  ۸۵سال است
در سطح جهان می فروشــند ،این هفته نیز در قالب
«موانا» درآمدساز ظاهر شــدند و این فلم انیمیشن
موفق و پرطرفدار را در اعداد سودسازترین فلم های
هفته جهان قرار دادند .این فلم که ســه هفته متوالی
درصدر آثار پرفروش ســینمای آمریکای شمالی قرار
گرفته ،در اروپا ،آمریکای التین ،شــرق آسیا ،شمال
آفریقا و اقیانوسیه هم  ۲۳/۵میلیون دالر کسب کرد
تا مجموع فروش اش در این مناطق از جهان به ۹۳/۸
میلیون دالر برســد و با احتســاب آمریکای شمالی
 ۲۳۸/۸میلیون دالر درآمدســازی کرده باشد .برای
ســازندگان «موانا» این نکته امیدسازتر از هر چیزی
است که بســاط موفقیت فروش این فلم نیز در حال

جمع شــدن و پایان یافتن نیست و حداقل  ۲ماه خوب و
ثمربخش دیگر نیز در انتظار این فلم اســت و اکران های
تازه و مستمری را برای «موانا» می توان حدس زد.
«دفتر میهمانی کریسمس» همزمان با شروع اکرانش در
آمریکا و کانادا ،این هفته در ســایر قاره ها و مناطق نیز
به نمایش درآمد و اگر آمار دقیق تری را در این خصوص
بطلبید ،در  ۴۹کشــور و بازار و منطقــه مجموع ًا ۱۶/۴
میلیون دالر کاسبی کرد و شاید فقط اوج آن درآمد ۲/۳
میلیون دالری این فلم در روسیه بوده باشد که رتبه دوم
را در جدول پرفروش های این کشور نصیب این فلم کرد
و فقــط «موانا» با باالی  ۵میلیون دالر پولســازی از آن
فراتر رفت .از سایر کشــورهایی که این فلم را به خوبی
تحویل گرفتند و فروش قابل توجهی را برای آن رقم زدند،
می توان به مکزیک با  ۸۵۵هزار دالر ،ایتالیا با  ۶۴۸هزار
دالر ،برازیل با  ۶۲۰هزار دالــر و کلمبیا با  ۲۲۲هزار دالر
سودسازی اشــاره کرد .این فلم با توجه به در پیش بودن
ایام کریسمس و جنوری و تعطیالت مرتبط با آن ،قطع ًا در
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 بازی با اعداد

جواب سودوکو شماره

شــکایت ـ شک ـ اشک
ـ شــاکی ـ کشت ـ شی
ـ کاش ـ کشــتی ـ شاید
ـ داش ـ شــیدا ـ شهید
ـ شــاهد ـ شاه ـ شدت ـ
شهادت ـ شاد ـ شادی.

آزادمرد ـ ایمان ـ برگزیده ـ پیامبر ـ ترقی ـ ثنویت ـ جاللت ـ چگونگی
ـ حبس ـ خفقان ـ دستبرد ـ ذکریا ـ رهروان ـ زودرس ـ ژورنال ـ سپاه
ـ شهرســتان ـ صابر ـ ضمیر ـ طنــاب ـ ظرفیت ـ علمبردار ـ غمگین ـ
فیض ـ قلم ـ کشکول ـ گوهر ـ لقمه ـ مادر ـ نقیب ـ والی ـ هزار ـ یخنی.

 جواب بازی با اعداد

جواب هدف

2255

 بازی با کلمات

2490

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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بیســت و نهمین دوره از جشنواره فلم اروپایی در شهر
وروتســواف پولند ،جایی که ســالها پایتخت فرهنگی
اروپایی بود ،برگزار شــد و بهترین های سینمای اروپا
معرفی شدند .در این جشنواره از «شخصیت جیمز باند»
به عنوان دستاورد جهانی سینمای اروپا تقدیر شد .جیمز
باند تا کنون  60محصول ســینمایی و تلویزیونی داشته
است ،شخصیتی مرموز ،باهوش و توانمند که با نام 007
شناخته می شود« .پیرس برازنان» هنرپیشه آمریکایی-
ایرلندی که هم در نقش جیمــز باند بازی کرده و تهیه
کننده بوده به همراه همسرش در این مراسم حاضر شد.
وی پس از دریافت لوح تقدیــر گفت :هیچ اتفاقی نمی
توانست مرا بیشتر از دریافت این جایزه برجسته و اینکه

روزها و هفته های پیش رو نیز بر میزان موفقیت مالی خود
خواهد افزود و به آمار فعلی اش اکتفا نخواهد کرد.
«هیوالهای فوق العــاده و کجا آنها را پیــدا کنیم» که
برگرفته از داســتان های هری پاتر و دارای شــماری از
کاراکترهای درجه دوم اما جذاب آن ســری داستان ها
و فلم ها اســت ،این هفته نیز در سطح دنیا به خودنمایی
و فروش چشــمگیر خود ادامه داد و با اینکه اسمش در
 ۶۷کشــور جهان از  ۳۳/۱میلیون دالر فراتر نرفت ،ولی
بر پایــه همین رقم تازه اینک  ۴۸۰میلیون دالر در اروپا،
آسیای شرقی ،آمریکای التین ،شمال آفریقا و اقیانوسیه
سودســازی کرده است و با اضافه شدن ارقام فروش فلم
در آمریکا و کانادا به رقم چشــمگیرتر  ۶۸۰میلیون دالر
می رســیم که برای فلمی پس از گذشت تنها  ۵هفته از
شروع اکرانش رقم بســیار باالیی به نظر می آید و رو به
تزاید هم می رود و امواج فروش آن قابل بســط یافتن از
سال رو به پایان میالدی ( )۲۰۱۶به سال در آستانه آغاز
( )۲۰۱۷است.

2578

آکادمی علوم وهنرهای ســینمایی اسکار فهرست آثار
رقابت کننده در بخش بهترین موســیقی متن و بهترین
ترانه را منتشر کرد.
در شاخه بهترین موسیقی متن هشــتادونهمین دوره
جوایز سینمایی اســکار ۱۴۵ ،اثر واجد شرایط شناخته
شــدند که نقطه برجســته آن حضور «جان ویلیامز»،
آهنگســاز برنده پنج جایزه اسکار است که امسال این
شانس را دارد که برای ساخت موسیقی فلم «»BFGF
برای پنجاهمین بار نامزد جایزه اســکار موسیقی متن
شود.
موســیقی فلمهای «متحدین»« ،بن هــور»« ،کاپیتان
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امروز احتمال دارد نظرتان در مورد موضوعی مهم عوض شــود .اگر
احساس کردید بر سر دو راهی قرار دارید یادداشتی بردارید و روی
آن نکات مثبت و منفی را بنویســید .این کار باعث می شود انتخاب
درستی داشته باشید.

جوزا

دوستان حرف هاي زيادي براي گفتن دارند و با هم غيبت مي كنيد.
اما به خاطر داشته باشيد كه نبايد از اعتماد ديگران استفاده كنيد و
رازهاي آنها را به همه بگوييد؛ زيرا حتم ًا براي خودتان مشكل ايجاد
مي كنيد بنابراين بيشتر از همه به اعتماد ديگران احترام بگذاريد.

سرطان

شاید ،نخواهید کسی روی تان را زمین اندازد اما اگر دست از لجبازی
و غرورتان برندارید هیچ کس به شما کمک نخواهد کرد.

اسد

امروز روزي عالي براي به وجود آوردن هر تغيير مثبتي در زندگيتان
مي باشد .حتي اگر درحال حاضر همه چيز به خوبي پيش رود ،همين
حاال به اين نتيجه مي رسيد كه اگر كمي اصالحات ،در زندگي به وجود
آوريد ،اوضاع كمي بهتر از اين ميشود ،پس ببينيد امكان انجام چه
كارهايي وجود دارد ولي برنامه هايتان را با افرادي كه تأثير گذار در
برنامه هاي شما هســتند ،در ميان بگذاريد .اگر آنها را در برابر عمل
انجام شده قرار دهيد ،اوضاع ،چندان خوب پيش نخواهد رفت.

سنبله

مشــکالت را بزرگ میکنید .باید مراقب خودتان باشید .اگر برنامه
تفریحی دارید ،شاید تغییراتی در آن به وجود آید اما آماده باشید.
تنها خونسرد باشید.

متأسفانه امروز ممکن است خیلی زود تسلیم نگرانی ها و شک ها
شوید ،چه واقعی باشند و چه نباشند .نگرانیها میخواهند ذهن
شما را تسخیر کنند و شما متعجبید که با این اوضاع چگونه کارها
را با نهایت تواناییتان انجام میدهیــد .با این حال این امر هیچ
کمکی به شــما نمیکند چرا که یکی از افراد مافوق شما سرش را
باال گرفته و از آن باال خیلی حقیرانه به شما مینگرد و به شما این
احساس را میدهد که همانند یک پیشک به دام افتادهاید.

عقرب

امروز روز حســاب و رسیدگی به کارهاســت .بنابراین مراقب بیرون
رفتنهایتان باشــید .در حال حاضر مورد توجه هستید و هیچ کس
نمیتواندشمارانادیدهبگیرد.

قوس

در حال حاضر يك رابطه خاص در زندگي شما وارد مي شود .ولي
به داليلي زمان براي اين كه اين رابطه را به جلوتر بكشانيد زمان
خوبي نيست .شــايد يكي از شما از اين كه خود را وقف رابطه اي
بكنید وحشت دارید يا هنوز نياز داريد همديگر را بهتر بشناسيد.

جدی

اگر احساس مي كنيد تغييراتي در حال انجام است درست است .اما
اجازه ندهيد كه منفي انديشي شما را كسل و بدخلق كند .در حال
حاضر ســتارگان واقع ًا از شما حمايت مي كنند .بنابراين جاي هيچ
نگراني نيست .خوشحال باشيد!

دلو

امروز تمایــل زیادی به تغییر خود داریــد .احتمال خرید وجود
دارد زیــرا هیچ چیزی به اندازه لباسهای نــو تصویر تازهای به
شما نمیدهد .همچنین شاید به کاری آرامش بخش مانند ماساژ
زیبایی درمانی بپردازید .چرا که نه ؟!

حوت

اگر تعهد مالیتان در خالی کردن حسابتان کمی زیاد بوده است
از دور و برتان بپرسید به سادگی جواب را پیدا خواهید کرد .امکان
دارد کمی حیله گرانه باشد.اگر شراکت در سرمایه گذاری شکافی
بین شــما و شــریکتان ایجاد میکند .برای تشخیض آن با یک
دوست صمیمی واقعی مقداری وقت صرف کنید.

کار من به عنوان هنرپیشــه و تهیه کننده این فلم مورد
تقدیر قرار گرفت خوشحال کند.
«پیرس برازنان» فلم هــای زیادی بازی کرده اما تنها در
چهار فلم جیمز باند به عنوان شخصت اصلی ایفای نقش
کرده با این وجود همواره به خاطر نقشــش در جیمز باند
شــناخته می شــود .آیا او نمی خواهد خودش را از این
عنوان خالص کند؟ خودش می گوید :نمی خواهم از شرش
راحت شوم؟ جیمز باند یک شخصیت فوق العاده است که
در این  50سال از آزمون های سختی گذشته ،تنها تعداد
محدودی از هنرپیشه های مرد این بخت را داشته اند که
در این نقــش هنرنمایی کنند .من افتخار می کنم که جز
این گروه بوده ام و اسمم در کنار آنهاست.

کتاب نفیس «رولینگ»
فروخته شد

نسخه دستنویس و نفیس «افسانههای بیدل قصهگو» به قلم
«جی .کی .رولینگ» به قیمت  ۳۶۸هزار و  ۷۵۰هزار پوند به
حراج رفت.
«گاردین» نوشت :کتاب «افسانههای بیدل قصهگو»ی رولینگ
که پیشبینی میشــد بین  ۳۰۰تا  ۵۰۰هزار پوند در حراجی
«ساتبی» خریداری شود ،به قیمت  ۳۶۸هزار و  ۷۵۰هزار پوند
به فروش رسید.
«افسانههای بیدل قصهگو» یکی از هفت نسخه دستنویسی
است که «رولینگ» نوشــته و آن را به ناشر رمانهای «هری
پاتر» هدیه کرده بود .این کتاب شــامل قصههایی میشــود
که شــخصیتهای کتابهای «هری پاتــر» آنها را مطالعه
میکردند.
«رولینگ» این نســخه نفیس را که جلــدی چرمی مزین به
سنگهای قیمتی دارد ،ســال  ۲۰۰۷برای «بری کانینگهام»
اولین ناشــر کتابهای «هری پاتر» خود فرستاد و در نامهای
همراه آن نوشت« :برای بری ،مردی که فکر کرد شاید کتابی
بسیار طوالنی درباره پسرکی جادوگر و عینکی ،فروش خوبی
داشته باشد ...سپاسگزارم» .
«افســانههای بیدل قصهگو» نقش مهمی در داستان «هری
پاتر و هدیههای مرگ» هفتین کتــاب از مجموعه پرفروش
«رولینگ» ،ایفا میکند« .دامبلدور» نسخهای از این کتاب را
به «هرمیون» میدهد تا او و دوستانش با استفاده از کلیدهای
درون آن بتوانند «ولدمورت» را شکست دهند.
حراجی «ســاتبی» اعالم کرده بود سنگهایی که روی جلد
این کتاب به کار رفته ،ســرخفامه (نوعی کانی ســرخرنگ و
شیشهمانند) است و «رولینگ» در پایان کتاب آن را نمادی از
عشق،تعادل و خوشیهای روزمره دانسته است.

نویسنده مطرح استرالیایی
درگذشت

میزان

اگر تصميم مهمي ميخواهيد بگيريد يا ميخواهيد به افراد مســن يا
رئيستان نزديك شــويد اكنون زمان خوبي است .در رابطه با روابط
دوستانه همه چيز به خوبي پيش ميرود و شرايط بهتر ميشود.

آمریکا»« ،ددپــول»« ،داکتر اســترنج»« ،مرز هفده»،
«هیوالهای شــگفتانگیز و زیستگاه آنها»« ،دختری در
قطار»« ،ســتیغ ارهای»« ،عصر یخبندان :دوره برخورد»،
«جکی»« ،جولیتا» و همچنین «وارکرفت» آکادمی اسکار
همچنین فهرســت  ۹۱ترانه اصلی واجد رقابت درشاخه
بهترین ترانه اصلی این رویداد ســینمایی را نیز منتشر
کرده است.
فهرســت نامزدهای نهایی جوایز سینمایی اسکار ۲۰۱۷
روز  ۲۴جنوری اعالم خواهد شــد و مراسم اعطای جوایز
هشــتادونهمین دوره این رویدادســینمایی نیز روز ۲۶
فبروری  2017در دالبی تئاتر لسآنجلس برگزار میشود.
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«شــرلی َه ِزرد» داستاننویس استرالیایی در سن  ۸۵سالگی
در نیویورک درگذشت.
«گاردین» نوشت« :شرلی هزرد» نویسنده استرالیایی ساکن
آمریکا که «جابهجایی ونوس» معروفترین رمانش بود ،پس از
چند سال درگیری با بیماری زوال عقل در خانه خود واقع در
شهر منهتن از دنیا رفت.
این نویسنده زن اولین کتاب خود «صخرههای سقوط» ،را که
یک مجموعه داستان بود،در سال  ۱۹۶۳و در سن  ۳۲سالگی
روانه بازار کرد .اولین رمان او «عصر تعطیالت» نام داشت که
در سال  ۱۹۶۶به چاپ رسید.
او دو دهه بعد از آن «جابهجایی ونوس» را منتشــر کرد که
داســتان زندگی دو خواهر یتیم را روایت میکند .این رمان
جایزه حلقه منتقدین کتاب ملی آمریکا را در ســال  ۱۹۸۰از
آن خود کرد.
بین این اثر و کتاب بعدی «هــزرد» هم دو دهه فاصله افتاد.
رمان «آتش بزرگ» جایزه ملی کتاب آمریکا در بخش ادبیات
داستانی در ســال  ۲۰۰۳و جایزه «مایلز فرانکلین» استرالیا
را برایش به ارمغان آورد و از ســوی مجله «اکونومیست» به
عنوان کتاب سال  ۲۰۰۳لقب گرفت.
«هزرد» همچنین پنج اثر غیرداستانی ،از جمله دو کتاب نقد
درباره سازمان ملل ،مجموعه مقالهای با موضوع ایتالیا و کتاب
سخنرانیهای خود را به چاپ رسانده است .او در کتابی به نام
«گرین در کاپری» ( )۲۰۰۰خاطرات خود از دوستی با «گراهام
گرین» نویســنده را روایت کرده است« .شرلی هزرد» متولد
 ۳۰ژانویه  ۱۹۳۱در سیدنی اســترالیا بود .پدرش اهل ولز و
مادرش اسکاتلندی بود .او به همراه خانوادهاش در سال ۱۹۴۷
اســترالیا را به مقصد هانگکانگ ترک کرد و ســپس راهی
ایتالیا،نیوزیلند و سرانجام نیویورک شد.

