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این محفل به اشــتراک عبدالباری جهانی وزیراطالعات
وفرهنگ  ،پوهنمل نبی فراهی وزیردولت در امور پالمانی
 ،معینان و روســای وزارت اطالعات وفرهنگ ،تعدادی از
مهمانان خارجی و شــمارزیادی از هنرمندان عرصه های
مختلف برگزار شد.
درآغاز پیام محمد اشرف غنی رییس جمهوری اسالمی
افغانســتان توسط ســید مصدق خلیلی معین فرهنگی
وزارت اطالعات وفرهنگ قرائت گردید که در قسمت آن
آمده اســت  :هنر بخش جدا ناپذیراززنده گی انسان ها
است و هنردرافغانستان عمردرازی دارد  ،کشورما اززمانه
های دور به این سو میراث دارتمدن های بزرگ منطقه و
جهان بود اما متاسفانه شرایط و اوضاع سیاسی در برخی
ازمقاطــع زمانی  ،صدمه های زیــادی به حوزه های هنر
درکشور وارد کرده است .
اینک زمان آن رســیده که ازهنر ،هنرمند و داشته های
هنری کشورحمایت صورت بگیرد و دولت اجازه نخواهد
داد تا سیر فعالیت های هنری درافغانستان تتحت شرایط
نامطلوب با کندی مواجه شود.
همچنان در پیام با قدردانی از وزارت اطالعات وفرهنگ
بخاطربرگزاری این محفل  ،گفته شده که وزارت اطالعات
وفرهنگ  ،نهاد ها و شبکه های هنری میخواهیم تا تمام
ســعی و تالش ممکن را درراستای انکشــاف و ارتقای
ظرفیت های هنری کشور به خرچ دهند.
دراین محفل عبدالباری جهانی وزیر اطالعات وفرهنگ :
دررابطه به وضعیت هنرو هنرمندان درکشور صحبت کرده
گفت  :افغان ها درساحات مختلف ازخود استعداد نشان
داده اند ،ازســاینس گرفته تا علم و تخنیک  ،بخش های

ازروز هنر

گرامیداشت به عمل آمد

مختلف ورزش و هنــری که برعالوه آن که درزمینه های
متذکره خوب درخشیده اند  ،دست آورد های خوبی نیز
درنتیجه رقابت های ملی و بین المللی به کشــور کمایی
کرده اند .وی افزود که با وجود مشــکالت که درشرایط

برنده بوکر :اولین رمانم حدود
 80بار رد شد

«مارلون جیمز» نویسنده برنده جایزه «من بوکر» 2015
گفت :اولین رمانم حدود  80بار از سوی ناشران رد شد.
این نویســنده  44ســاله جامائیکایی که امسال با رمان
«تاریخچه کوتاه هفت قتل» موفق به کســب جایزه 50
هزار پوندی «من بوکر» شــد در گفتوگویی اظها کرد:
رمان «شیطان جان کرو» که اولین رمانم بود نزدیک به 80
بار از سوی ناشران گوناگون رد شد و تقریبا نویسندگی را
کنار گذاشته بودم.
با وجود این که آخرین رمان نوشته «مارلون جیمز» موفق
به کســب جایزه «من بوکر» شده است اما او معتقد است
صنعت نشر از زمانی که او اولین رمانش را نوشت و دهها

بار رد شد ،تغییری نداشته است.
او در ادامه مصاحبهاش با بیبیســی بیان کرد :به جایی
رســیده بودم که فکــر میکردم مردم دوســت ندارند
داســتانهایم را بخوانند ،آن موقع کامال از نوشتن دست
کشیدم و تمام دستنوشتههایم را از بین بردم.
امسال «مایکل وود» در رأس هیأت داوران بوکر به همراه
«اال واکاتاما آلفری»« ،جان برنســاید»« ،ســم لیث» و
«فرانسس اوسبورن» به اتفاق آرا ،رمان «تاریخچه کوتاه
هفت قتل» را به عنوان برنده انتخاب کردند تا نام «مارلون
جیمز» به عنوان اولین نویســنده جامائیکایی برنده این
جایزه ادبی ثبت شود.
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جواب سودوکو شماره
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خانه ـ خان ـ خوی ـ خینه
ـ نخ ـ خاین ـ خون ـ خیر
ـ خیار ـ یخ ـ رخ ـ اخیر
ـ خواری ـ خواهر ـ خار ـ
نرخ ـ خیره ـ نخیر.

 بازی با کلمات

آواره ـ اضطرار ـ بهانه گیر ـ پروراندن ـ تشــکیالت ـ ثروتمند ـ جنگجو
ـ چکاندن ـ حالل ـ خرامان ـ دانشیار ـ ذوالفقار ـ رونق ـ زندان ـ ژاله ـ
سرشار ـ شبنم ـ صفات ـ ضرور ـ طیبه ـ ظلمانی ـ عقربه ـ غلبه ـ فعالیت
ـ کفگیر ـ گشودن ـ لیاقت ـ مشعل ـ ناجی ـ وحدت ـ هادی ـ یار.

 جواب بازی با اعداد
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کلمات زیر را در جدول پیدا کنید و دور آن خط بکشید
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میزان

حمل

ســعي نكنيد آن چه را كه در ذهنتان ميگــذرد مخفي كنيد .اگر
آرزوهايتان را براي ديگران بازگو كنيد متوجه مي شــويد كه چطور
ديگران آمادهاند تا آنها را به حقيقت تبديل كنند .ميتوانيد در مقابل
يك نفر از خودتان دفاع كنيد اما اين كار غرور شما را افزايش مي دهد.

ثور

امروز به یک موضوع قدیمی فکر میکنید شاید به یاد حرف یک نفر
بیفتید .اما اگر همین طور در گذشته بمانید نمیتوانید پیشرفت کنید،
بنابراین سعی کنید رها شوید و خودتان را با زندگی حال وفق دهید.

جوزا

تغييرات كوچكي در زندگي همكاران و يا در محل كار شــما صورت
مي گيرد كار درســت اين است كه تا جايي كه مي توانيد خودتان را
با شرايط وفق دهيد ،ســعي نكنيد دانايي افرادي كه از شما باالتر
هستند را زياد مورد سؤال قرار دهيد امروز الزم است برويد بيرون
و انرژيتان را تخليه كنيد ،بنابراين ســعي كنيد با افرادي كه با آنها
تفاهم داريد ،وقت خود را سپري كنيد.

سرطان

اگر دیگران با ادب باشــند ،شما بیشــتر آن را میپسندید .بسیار
حساس هستید و بی دلیل احساس نا امنی میکنید .اما الزم نیست
نگران باشید .رفتار خوب با دیگران امروز زیاد دیده می شود.

اسد

امروز روزي قابل توجه اســت ،از اين نظر كه شما بسيار هماهنگ با
اتفاقاتي هستيد كه در اطراف شما مي گذرد .مثل اینکه آنتنهايي
روي سر شما در آمده به شما ميگويند كه هر شخصي در اطراف شما
به چه چيزي فكر مي كند! البته كه اين امر در زمانيكه با آنها صحبت
مي كنيد و يا در بحث ها شركت مي كنيد .شما را در وضعيتي بسيار
قوي قرار خواهد داد! حل اختالفات در اين زمان بسيار ساده است.

سنبله

امروز دوســت دارید هر چه قدر می توانید به دیگران کمک کنید.
به همکاران توجه و اهمیت بیشــتری میدهید .اگر کسی غمگین و
ناراحت باشد به او کمک میکنید .روز خوبی برای بهتر کردن روابط
با دیگران است.

اجازه دهید افکارتان به هر سمتی که میخواهند بروند .شما بسیار
خالق شــدهاید و عقایدی جالب و عالی به ذهنتان خطور میکند،
همچنین بسیار با سیاست با فرد مورد عالقهتان رفتار میکنید و این
باعث می شود که تنها با گفتن چند کلمه به جا و مناسب ،همه جلب
توجه شما شوند .همچنین ممکن است که جذب شخصی شوید که
مالقات میکنید و هر زمان که به او فکر میکنید قلبتان به طپش
بیافتد.

عقرب

امروز با حس خوش بینی که دارید مــی توانید فوق العاده مفید
باشید و کارهای مهم انجام دهید .همچنین در حالتی که دیگران
از تالش برای کاری خسته شده اند شما می توانید هم چنان ادامه
دهید.

قوس

امروز تحمل آدم هاي احمق را اص ً
ال نداريد و احتمال يك برخورد و
بحث با آنها زياد است .اين مي تواند به نفع يا به ضرر شما باشد و شما
يا در چشم كسي مهمتر ميشويد و يا اعتبار خود را به كلي از دست
ميدهيد .خود را كنترل كنيد ،سعي نكنيد حتم ًا در اين موضوع برنده
باشید چون آن وقت يك پيروزي توخالي و ظاهري خواهد بود.

جدی

امروز همكارانتان از ديدن زيركي شما تعجب ميكنند .سعي كنيد
مثبت بين و مشتاق باشيد و مسؤوليتهايي به شما واگذار ميشود.
بايد بتوانيد هر كاري را انجام دهيد.

دلو

ستارگان تأکید میکنند که درباره نقشهها و موقعیتتان صادق باشید
و هیچ دلیلی برای انجام دادن آن وجود ندارد .از این که احســاس و
عشقتان را بیان کنید نترسید؛ زیرا دیگران هم در نتیجه مانند شما
احساسات و عشقشــان را آزادانه بیان میکنند .از لحاظ اجتماعی
شما شرایطش را دارید پس آن را از دست ندهید.

حوت

امروز استرس زیادی وجود دارد .مخصوص ًا در زمینه انجام کارها.
دیگران با شــما همکاری نمیکنند و عمدا ً ناراحت تان میکنند.
سعی کنید دیگران را مقصر ندانید.

سومین نمایشگاه دو ســاالنه پوهنزی هنرهای زیبا
با هدف تشــویق و به نمایش گذاشــتن آثار هنری
هنرمندان و ایجاد فضای رقابت سالم بین هنرمندان
در والیت هرات برگزار گردید.
پوهنمــل محمــد توفیق رحمانی رئیــس پوهنزی
هنرهای زیبا برگزاری سومین نمایشگاه دوساالنه را
دستآورد بزرگی برای دیپارتمنت نقاشی این پوهنزی
دانست و گفت :این نمایشــگاه سراسری بوده و آثار
تمــام هنرمندان والیت هرات در این نمایشــگاه به
نمایش گذاشته میشود .پوهنمل نوید الحق فضلی آمر
دیپارتمنت نقاشــی ابراز امیدواری نمود تا بتوانند در
آیندۀ نزدیک همچو نمایشگاه هایی را در سطح ملی
و بین المللی برگزار نمایند .در این نمایشگاه به تعداد
( )111اثر هنری به معرض دید عموم قرار گرفته که 60
اثر به شیوه معاصر(مدرن) و  51اثر آن به سبک رئال
(طبیعت گرایی) میباشد.
این آثار از اســتادان ،محصــان و دیگر هنرمندان
والیت هرات میباشد که از این میان  60اثر مربوط به
بانوان اســت  .حبیب الرحمن پدرام نماینده مردم در
شورای والیتی در مورد هنر و هنرمندان والیت هرات
صحبت کرده و آثار هنری که توسط هنرمندان جوان
خلق گردیده را قابل قدر دانست.
گفتنی است نمایشــگاه دو ساالنه پوهنزی هنرهای
زیبا به مدت  10یوم به روی عالقمندان باز خواهد بود.

نقشی که برای برد پیت بازیگر آمریکایی در فیلم «مرد
خاکستری» نوشته شده بود ،بازنویسی میشود تا شارلیز
ترون بازیگر زن هالیوود آن را بازی کند.
نقشــی که برای برد پیت بازیگر آمریکایی در فیلم «مرد
خاکستری» نوشته شده بود ،بازنویسی میشود تا شارلیز
ترون بازیگر زن
هالیــوود آن را
بازی کند.
دلیل این تصمیم
رسیدن به برابری
جنســیتی و
اعطای نقشهای
بهتر به زنان در
هالیــوود عنوان
شدهاست.
فیلمنامهی «مرد
خاکســتری» را
برادران روســو
براساس نخستین
کتاب از ســری
کتابهای «مرد
خاکستری» اثر
مــارک گرینی
نو شــته ا ند .
در کارنامــهی
کاری بــرادران
روسو ســاخت فیلمهای ابرقهرمانی شرکت مارول ،مانند
«کاپیتان آمریکا» دیده میشود.

«جنیفر الرنس» ،بازیگر برنده اسکار هالیوود گفت :از
اینکه بازیگران مرد در هالیوود بیشــتر از ما دستمزد
میگیرند ،بیش از آنکه از استودیوها عصبانی باشم ،از
خودم به عنوان یک زن عصبانیام.
«جنیفر الرنس» ،بازیگر جوان هالیوود علیرغم آنکه
یکــی از گرانقیمتترین بازیگران زن این ســینما
محسوب میشــود در مصاحبه جدید خود به شدت
از تفاوت دســتمزد بازیگران زن و مرد هالیوود ابراز
عصبانیت کرد.این بازیگر برنده اســکار گفت :دارم
تمام تالش خودم را میکنم تا مؤدبانهترین راه را برای
ابراز عقیده خودم پیدا کنم .حقیقتا از اینکه میبینم
بازیگران زن از بازیگران مرد همبازی خود تا این اندازه
دستمزد کمتری میگیرند ،ناامید و سرافکندهام.
ی سایت کمپانی سونی هک شد،
«الرنس» افزود :زمان 
فهمیدم که تا چه اندازه دستمزم از برخی انسانهای
خوششانس کمتر بوده  ،از سونی عصبانی نشدم ،بلکه
از خودم در حد جنون عصبانی شدم .من در مذاکره با
سازندگان فیلم ،قافله را باخته بودم ،نخواسته بودم که
سر میلیونها دالر با آنها بحث و جدل کنم.
وی تأکید کرد:چون نیاز داشتم که مرا دوست داشته
باشند و از این ترسیده بودم که انسان بیخود و لوسی
به نظر برســم پول بیشــتری مطالبه نکرده بود .این
میتواند به خاطر جوانی باشد ،شاید هم یک چیز کامال
شخصی باشد .شاید این در طور تاریخ برای ما زنان به
یک عادت تبدیل شــده که همواره تالش میکنیم به
شــیوهای عقایدمان را بیان کنیم که مردان را از خود
نرنجانیم یا نترسانیم.
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شاعران و نویسنده گان صورت بگیرد .
همینگونــه وزیر اطالعات وفرهنــگ از هنرمندان
نامدارکشور دربخش نقاشــی از استاد برشنا  ،استاد
غوث الدین  ،محی الدین شــبنم  ،دربخش موسیقی
از استاد سراهنگ  ،استادقاسم ،چاچا محمود ،استاد
غالم حســین و بخش شعرازخوشــحال خان ختک
وشماردیگر شــاعران نامبرد و ازبخش تیاترازاستاد
رفیق صادق  ،اســتاد عبدالقیوم بیسد  ،حمید جلیا،
فضلی و شماردیگر ازهنرمندان مشهورکشور نام برد
که درراه تعالی هنر زحمات و خدمات زیادی را انجام
داده بودند.
درجریان این محفل هنرمندان تیاترملی نمایشنامه
ای را زیرنام ( دیدار ) اجرا کردند و متعاقبأ فلم مستند
که ازالبالی آرشــیف افغان فلم تو سط کارمندان آن
نهاد آماده گردیده بود ،به نمایش گذاشته شد.
همچنان شــماری از هنرمندان پارچه های موسیقی
را اجرا کردند.
همینگونه وزیر اطالعات وفرهنگ اسناد لقب استادی
را که به اساس پیشنهاد ریاست موسیقی منظور کرده
بود  ،به فقیرمحمــد ،رحمانی  ،گل علم و صاحب گل
اعطا کرد  .دراخیرمحفل برای شــمار از هنرمندان
شایســته و موفق کشور لوح های تقدیر تو سط وزیر
اطالعات وفرهنگ و برخی از مسووالن اعطا شد.
وزیر اطالعات وفرهنگ همچنان نمایشگاه آثارنقاشی
را که به مناســبت روز هنر برگزار شــده بود افتتاح
کرده و با شماری از عالقمندان ومسووالن ازآن دیدن
کردند( .باختر)

یک بازیگر زن جایگزین «برد پیت»شد

جنیفر الرنس :از خودم
به عنوان یک زن عصبانیام!

 بازی با اعداد

حروف زیــر را ترکیب
نمــوده و کلماتــی را
بســازید کــه در آنها
الزام ًا حرف وسط جدول
وجود داشته باشد.
 10کلمه :خوب
 20کلمه :متوسط
 32کلمه :عالی

جواب هدف

مختلف درکشور فراراه هنرو هنرمندان بود است و حتی
چنانچه شایسته هنرمندان  ،شــاعران و نویسنده گان
است ازآنان قدرنشده است اما با آن هم وزارت اطالعات
وفرهنگ تــاش میکند که توجه به هنــر ،هنرمندان و

برگزاری نمایشگاه
هنردرهرات
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نوبت مهره های سفید است ،شما باید با
دو حرکت مهره سیاه را مات کنید.
8
7

ایجاد برابری جنسیتی در نگارش فیلمنامهها به زنان امکان
بازی نقشهای گیراتری را میدهد .ســاندرا بوالک که در
فیلم «بحران برند ماست» نقش مدیر یک کمپین سیاسی
را بازی کرده اســت ،در جشنواره فیلم تورنتو گفت زنان
برای اعتراض به تبعیض جنسیتی هالیوود باید نقشهایی
را بــازی کنند
که بــرای مردها
نوشــته شده
اســت .نقش او
در فیلم «بحران
برند ماســت»
برای جرج کلونی
نوشته شده بود.
در عیــن حال
اعالم شــده که
شــارلیز ترون
در دنبالــه فیلم
«مکس دیوانه»
بــه کارگردانی
جرج میلر بازی
نمیکند.
ا مپر ا تــو ر
فیوریوسا نقشی
بود کــه او در
«مکــس دیوانه
 :جاده خشــم»
بازی کرد .بسیاری از منتقدان این نقش را گامی روبه جلو
در حوزهی بازیگری زنان ارزیابی کردهند.

نسخه جدید «ده فرمان»
به سینما میآید

کمپانی فیلم «پارامونت» از ساخت نسخه جدید فیلم حماسی
 تاریخی «ده فرمان» محصول سال  1956خبر داد.فیلم معروف «ده فرمان» محصول ســال  1956به کارگردانی
«سسیل دمیل» با بازی «چارلز هســتون» در نقش حضرت

موسی (ع) که در هفت شــاخه نامزد جایزه اسکار شد ،قرار
است در یک بازسازی ســینمایی از سوی کمپانی «پارامونت
پیکچرز» راهی سینما شود.نسخه جدید فیلم «ده فرمان» را
«مری پرنت» و «کیل بویتر» بر عهده دارند که تهیهکنندگی
فیلم «نوح (ع)» را نیز به کارگردانی «دارن آرنوفســکی» بر
عهده داشتند.ســال گذشته «ریدلی اســکات» نیز با فیلم
«اکسدوس» با بازی «کریستین بیل» به داستان حضرت موسی
(ع) پرداخت که این فیلــم علیرغم بازخوردهای نه چندان
مثبت منتقدین ،به فروش جهانی  286میلیون دالر دســت
یافت و فیلم «نوح (ع)» نیز در سال  2014فروش  362میلیون
دالری را رقم زد؛ هر دو فیلم با وجود عملکرد ناامیدکننده در
گیشه آمریکا ،در گیشه بینالملل به فروش فوقالعاده خوبی
رســیدند.هنوز کارگردان و بازیگران نسخه جدید فیلم «ده
فرمان» انتخاب نشدهاند ،اما گزارشهای حاکی از آن است که
کمپانی «پارامونت» در پی یافتن گروهی برای سپردن ساخت
این فیلم است که بتوانند بازســازی منحصر به فردی از آن
ارائه دهد.فیلم «ده فرمان» محصول سال  1956به کارگردانی
«سســیل دمیل» ،دومین فیلم پرفروش دهه  50میالدی بود
که در هفت شاخه نامزد جایزه اسکار شد و یک جایزه اسکار
جلوههای بصری را نیز دریافت کرد.
ایــن فیلم در دهــه  50خیلی زود مورد توجــه منتقدان و
تماشــاگران عام ،نه تنها در ایاالت متحده که در تمام نقاط
جهان قرار گرفت و چندی نگذشــت که محبوبیتی بینظیر
کسب کرد تا آنجا که هنوز هم بر اساس محاسبه تورم یکی از
ده فیلم پرفروش تاریخ سینمای جهان است.
ماجرای فیلم از تولد حضرت موســی (ع) و به آب انداختن
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اسب را در خانه  c 4حرکت دهید.

C

B

A

ایشان توسط خواهر و مادر او آغاز شــده و با گذر از تقریب ًا
تمامی وقایع مهــم زندگی این پیامبر ،بــه عبور دادن قوم
یهود از رود اردن توســط موسی و خداحافظیش از خانواده و
عروجش به ملکوت اعلی میانجامد.
فیلم در بخشهای متعددی نامزد جایزه اسکار شد و توانست
جایزه اســکار بهتریــن جلوههای ویژه را بــه خاطر صحنه
بیادماندنی شــکافتن دریا توسط موســی که از صحنههای
حماسی تاریخ سینماست ار ان خود کرد.
در سال  ۲۰۰۸بنیاد فیلم آمریکا این فیلم را به عنوان دهمین
فیلم بزرگ ژانر حماسی در تاریخ سینما برگزید.

