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شنیدن پارچه های گم شده موسیقی افغانی پس از  ۱۰۰سال

قدیمی ترین اثار موسیقی افغانی ۱۰۰سال
پس از ثبت آن قرار اســت شنیده شوند.
انسامبل موسیقائی افغان -جرمن که به نام
«سفر» یاد می شــود ،شنبه درفرانکفورت
ام ماین و دوشنبه در ویمار در دو کنسرت
شرکت می کنند.
این پارچه های موســیقی را که متعلق به
سال  ۱۹۱۶می باشــند ،کارشناسان «مرکز
تحقیق موسیقی افغانستان»ضمن پژوهش
در کلکسیون شــنیداری ،آرشیف صدای
دانشــگاه هومبلت برلین کشف کرده اند.
دراین جمله آواز عبدالقدیر خان شــنیده
می شود.
در به اصطالح «اردوگاه هالل» که امروز در
ونســدورف ایالت براندنبورگ قرار دارد و
در آن عمدت ًا اســیران جنگی مسلمان قرار
داشتند ،پژوهشــگران آلمانی در امور قوم
شناسی و زبان شناسی  ،آهنگ قدیر خان

را با تخنیــک جدید گرامافون برای مقاصد
تحقیقاتی ثبت کرده بودند.
این ریکارد ها مطابق به گزارش دانشــگاه
وایمار بعد از کشف شان دوباره به افغانستان
برده شــد .در آنجا با اســتادان موسیقی
افغانســتان و استادان موســیقی تصوفی
«قدسی ارگنور» ترکی دوباره مورد شنود و
تحقیق قرار گرفتند.
پس از دو کنسرتی که انسامبل موسیقائی
افغان -جرمن موســوم به «سفر» در آلمان
اجرا کنند ،این کنســرت ها در تلویزیونی
افغانستان نیز نمایش داده می شوند.
این کنســرت ها شــنبه  ۱۰دسمبر ساعت
 ۲۰در «التن اوپر» فرانکفــورت ام ماین و
همچنان دوشــنبه  ۱۲ســپتمبر از ساعت
 ۱۹:۳۰در سالون جشن های فورستنهاوس
در مکتب موسیقی وایمار برگزار می شود.
(دویچه وله)

نخست وزیر ایتالیا روی
پرده سینماها میرود

کارگردان برنده اســکار ایتالیایــی در فلم جدیدش به
زندگی «سیلویو برلوســکونی» نخست وزیر سابق این
کشور میپردازد .به نقل از ورایتی« ،پائولو سورنتینو»
کارگردان ایتالیایی که با فلم «زیبایی بزرگ» در ســال
 2014موفق به کسب جایزه اسکار بهترن فلم خارجی شد
از ساخت فلمی بر اساس زندگی «سیلویو برلوسکونی»
نخست وزیر سابق و جنجالی این کشور خبر داد.
این فلم کــه بنابر اعالم برخی منابــع «لورو» (به زبان
ایتالیایی به معنای «آنها») نام دارد با فلمنامهای از خود
«ســورنتینو» و به زبان ایتالیایی ساخته خواهد شد و
فلمبرداری آن نیز به احتمال فراوان از اوایل سال 2017
میالدی آغاز میشود.
«سیلویو برلوســکونی» که بزودی  80ساله خواهد شد،
تصمیــم دارد پس از دو دهه و چهار بار حضور به عنوان
نخســت وزیر ایتالیا از دنیای سیاست خداحافظی کند.
وی در ماه جوالی یک عمل جراحی قلب باز انجام داد و
سهام باشگاه فوتبال آ.ث میالن که نماد موفقیتش بود را
نیز به یک کنسرسیوم چینی فروخت.
قرار اســت فلم «لورو» تصویرگر دنیای «برلوسکونی»
باشــد و نگاه انتقادی به زندگی این چهره سیاســی
پرحاشیه نخواهد داشــت« .لورو» جدیدترین ساخته
«سورنتینو» پس از ســریال  10قسمتی «پاپ جوان» با
بازی «جود ال» است که امســال دو قسمت اول آن در
جشنواره فلم ونیز رونمایی شد .این کارگردان ایتالیایی
در ســال  2015نیز کمدی درام «جوانی» را ساخت که
برنده جایزه بهترین فلم و کارگردانی از جوایز فلم اروپا
شد .این شــخصیت سیاسی پیش از این نیز در چندین
فلم مورد توجه فلمسازان قرار گرفته بود که از آن جمله
میتوان به فلم «کیمن» محصول سال  2008میالدی به
کارگردانی «نانی مورتی» دیگر فلمساز معروف ایتالیایی
اشاره کرد.

باکس آفیس سینماهای بریتانیا در تصرف ساسجها

«ساســج پارتی» با اکرانی موفق باکس آفیس بریتانیا
را در آخر هفتهای که گذشت در اختیار خود گرفت.
به نقل از اسکرین ،انیمیشن «ساسج پارتی» از کمپانی
سونی به ســلطه دو هفتهای «در جستجوی دوری» در
راس باکس آفیس بریتانیا خاتمه داد و به محض اکران
در صدر فروش سینماها نشست.
این فلم انیمیشــن که مناسب بزرگترهاست با فروش
 ۳.۶میلیون دالری خود در  ۵۲۵سالن سینما اکران شد
و در راس نشست .این فروش در هفته افتتاحیه تقریبا
دو برابر بیشــتر کمدیهای قبلی ست روگن از جمله
«این آخرش است» با فروش  ۱.۸۶میلون دالر و «سوپر
بد» با فروش  ۱.۹۸میلون دالر است.
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علم ـ عالم ـ عمل ـ عامل
ـ عام ـ مال ـ ما ـ ام ـ مال
ـ مایع ـ عمید ـ دما ـ مدال
ـ عمود ـ مودل ـ می ـ مو
ـ دام ـ مواد ـ دوام ـ مادی
ـ دایم ـ میعاد ـ عمدی ـ
علوم ـ میل ـ مایل ـ امل
ـ امید.

حمل

ثور

از مشــکالت نهراسيد و به جای فرار از آن ،به مقابله با آن بپردازيد
و سعي کنيد با سياست اين دشواريها را حل نماييد .مشکل عاطفي
شما به زودی حل خواهد شد.

جوزا

شايد هنوز در اين انديشه ايد که به نحوی از زير بار مسؤوليت ،شانه
خالي کنيد .گرچه ظاهرا ً به نفع شماست ولي نهايت ًا خودتان زيان آن
را ميبينيد .با قبول مسؤوليت جديد روز پر مشغله در پيش داريد.

سرطان

به سالمتي خود بيشــتر توجه کنيد و اگر الزم است ،در اندیشه ی
یک مسافرت باشید .در قبول مسؤوليتهای تازه ،خيلي دقت کنيد و
بيگدار به آب نزنيد .روز دلپذيری در راه است.

اسد

به زودی تصميم مهمي خواهيد گرفت که مســتقيم ًا با آينده شما
ارتباط دارد .روزهای ســخت و دشوار را خوشــبختانه پشت سر
گذاشتهايد ،در اين هفته سندی مهم را امضاء خواهيد کرد.

سنبله

برای تغيير خانه ،زمان خوبي را برگزيدهايد .خوشــبختانه آرزوهای
شما پشت ســر هم بر آورده خواهد شد .يکي از دوستان قديمي را
مالقات ميکنيد و به راز بسيار مهمي پي خواهيد برد.

آغاز سلطه ژانر وحشت

جدول فروش هفتگی ســینمای هالیوود با ترک کردن جوخه
انتحار از صدر و اضافه شدن دو فلم «جهنم یا آب باال» و «نور
بین اقیانوس» منتشر شد.
جدول فروش هفتگی ســینمای هالیوود با صدرنشینی فلم
«نفس نکش» و اضافه شدن دو فلم «جهنم یا آب باال» و «نور
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میزان

از توقعات خودتان بکاهيد و با کوچکترهای فاميل ،مهربانتر باشيد.
اجازه ندهيد درگيريهای چند روز گذشــته ،دوباره شما را از کار و
زندگي بيندازد .روز آرام و خوشي در پيش داريد.

قسمت جدید «پشــتازان فضا» با استقبال گسترده چینیها
پرفروشترین فلم این هفته سینمای جهان نام گرفت.
به نقل از اســکرین ،فلم «فراتر از پیشــتازان فضا» به لطف
فروش چشمگیر و  31.3میلیون دالری در اولین هفته نمایش
در سینماهای چین توانست در مجموع با فروش  37میلیون
دالری که در  40کشور جهان به دست آورد ،پرفروشترین فلم
این روزهای سینمای جهان نام گیرد.
فلم «فراتر از پیشتازان فضا» در آخر هفته میالدی که گذشته
شروع  1.7میلیون دالری را در سینماهای برازیل تجربه کرد
و در  70سالن سینمایی ونزوئال نیز  1.4میلیون دالر فروخت تا
مجمــوع فروش خارجی این فلم علمی تخیلی به بیش از 131
میلیون دالر افزایش یابد و از این هفته در سینماهای ارجنتین
و مکزیک اکران میشود.
اما بازســازی فلم تاریخی «بن هور» که از آن به عنوان یکی
از بزرگترین شکستهای تجاری گیشه تابستان هالیوود به
شمار میرود توانســت  5.2میلیون دالر در  46بازار خارجی
بفروشد تا مجموع فروش خود را به  29.7میلیون دالر افزایش
دهد .این فلم هالیوودی با هزینه  100میلیون دالری ســاخته
شده است .این انیمیشن در آخر هفته میالدی گذشته 17.3
میلیون دالر در  55کشور جهان فروخت و فروش خارجی خود
را به  403میلیوئن دالر ارتقاء داد.
اما انیمیشــن «زندگی مخفیانه حیوانات خانگی» توانســت
فــروش بینالمللی خــود را از  400میلیــون دالر و فروش
جهانیاش را از مرز  700میلیون دالر عبور دهد.
فلم «جیســون بورن» که هفته گذشــته فــروش آغازین
خیرهکننده  50میلیون دالری را در ســینماهای چین تجربه
کــرد ،در این هفته نیز  12میلیون دالــر در  64بازار خارجی
فروخت تــا به فروش مجمــوع  223میلیون دالر برســد.
«جیسون بورن» موفقترین فلم از سری فلمهای «بورن» در
گیشه خارجی است.
این فلم اکشــن که توزیع بینالمللی آن بــر عهده کمپانی
یونیورسال است در هفته آغازین نمایش در سینماهای روسیه
و ایتالیا به ترتیــب  2.1و  1.2میلیون دالر فروخت و از روز 7
ی اکران
اکتبر در کشــور جاپان به عنوان آخرین بازار خارج 
میشود.
انیمیشــن جدید «عصر یخبنــدان :دوره برخورد» محصول
کمپانی فاکس نیز  8.2میلیون دالر در  30کشــور فروخت و
مجموع فروش خارجی خود را به بیش از  326افزایش داد.
همچنین انیمیشن «در جســتجوی ُدری» محصول استودیو
پیکســار کمپانی دیزنی با فروش  6.3میلیون دالری در 20
کشور مجموع فروش خارجی و جهانی را به ترتیب به بیش از
 461و  943میلیون دالر رساند.
فلم «کتاب جنــگل» دیگر محصول کمپانی دیزنی هم فروش
جهانی خود را به  963میلیون دالر افزایش داد.

آکنده ـ ارمغان ـ باند ـ پروبال ـ ترمیمگاه ـ ثابت ـ جاهلیت ـ چیره ـ حشرات ـ
خودخواه ـ دالیل ـ ذاللت ـ رهبریت ـ زمزمه ـ ژاله ـ سپهر ـ شکرخند ـ صوفیه
ـ ضیافت ـ طفولیت ـ ظریف ـ عرفات ـ غزل ـ فقیر ـ قبول ـ کنایه ـ گنج ـ لگد
ـ مزاحم ـ نوازش ـ واژه ـ هیچگاه ـ یکتا.
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 بازی با کلمات

چینیها «پیشتازان فضا» را
به اوج رساندند

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.
 5کلمه :خوب
 10کلمه :متوسط
 15کلمه :عالی

جواب هدف

این انیمیشن ســهبعدی و کمدی به کارگردانی گرگ
تیرنان و کنراد ورنن و نویســندگی کایل هانتر ،آریل
شفیر ،اوان گلدبرگ و ست روگن است .از صداپیشگان
این اثر میتوان به ســت روگن ،کریستن ویگ ،جونا
هیــل ،بیل هیدر ،مایکل ســرا ،جیمــز فرانکو ،دنی
مکبراید ،کریگ رابینســون ،پــل راد ،نیک کرول و
ادوارد نورتون اشاره کرد.
به نظر میرسد «ساســج پارتی» شانس زیادی داشته
باشد که هفته دیگر هم در راس باکس آفیس بماند هر
چند «بن هور» و «نفس نگش» هم در راه هستند.
در مــکان دوم باکس آفیس بریتانیــا «برادری» جای
گرفت و با فــروش  ۲.۶۴میلیون دالری شــروع قابل

توجهی را رقم زد .البته این رقم از فروش در هفت روز
اما تنها در  ۲۲۰سالن سینما کسب شده است .این درام
بریتانیایی اســت و نوئل کالک آن را ساخته و در آن
بازی کرده اســت .این فلم برای نمایش در بخش ویژه
جشنواره فلم تورنتو انتخاب شده است.
در مکان ســوم باکس آفیس بریتانیا «در جســتجوی
دوری» جای گرفت که در ششــمین آخر هفته اکرانش
 ۲میلیون دالر فروش کرده است .جدیدترین محصول
پیکسار و سونی با فروش  ۲میلیون دالری همچنان به
آینده امیدوار است.
این انیمیشــن در مجموع تاکنــون در بریتانیا ۵۱.۹
میلیون دالر فروخته و دومین فلم پرفروش ســال بوده
است« .کتاب جنگل» در مکان اول پرفروش ترین فلم
ســال برتیانیا جای دارد و انیمیشن «درون بیرون» با
فروش  ۵۲.۴میلیون دالر به نظر میرســد سومین فلم
پرفروش سال شود ،زیرا «درجستجوی دوری» هنوز به
فروش خود ادامه میدهد.
فلم چهارم باکس آفیس بریتانیــا «مامانهای بد» با
فروش  ۱.۵۵میلیون دالر در مجموع  ۵.۳۱میلیون دالر
در دو هفته فروخته اســت .در این کمدی آمریکایی
میال کونیس در نقش یک مادر بد ظاهر شــده اســت
که مسئولیت های زیاد او را خسته و پراسترس کرده
اســت .ریچل برای رها شدن از این فشارها با دو مادر
دیگر همراه میشــود تا کمــی از کار فاصله بگیرد.
کارگردان فلم جان لوکاس و اســکات مور و بازیگران
آن میال کونیس ،کریســتینا اپلگیت و کریســتن بل
هستند« .جوخه خودکشــی» نیز هر چند حدود ۴۰
درصد کاهش را تجربــه کرده و  ۱.۰۴میلیون دالر این
آخر هفته کســب کرده اســت ،اما در مجموع ۴۳.۴
میلیون دالر فروش کــرده که رقم باالیی برای فروش
در پنج هفته است.

4

بي جهت خودتان را افسرده ميکنيد ،حادثهای پيش آمده و شما
هم مطلق ًا تقصيری نداريد .بگذاريد قضاوت کنند و به نتيجه گيری
برسند ،امروز ستاره ها روز شادی برای شما در نظر دارند .

عقرب

روزهای خوب و خوشــي در پيش داريد و برای حل يک مشکل
بزرگ به ســفری طوالني خواهيد رفت .دوستان قديم را مالقات
ميکنيد و امروز ،روز مهمي برايتان خواهد بود.

قوس

بدبيني يکي از نزديکان ،شما را از انجام وظايفتان باز داشته است.
با او به گفتگو بنشــينيد و حقايق را برايش روشــن کنيد و برای
انجام معامله ،امروز را انتخاب نکنید.

جدی

دقت و توجه شما به امور خانوادگي ،نتيجه ای مطلوب داده است
با نرمش و اخالق به راه خود ادامه دهيد و اطمينان داشته باشيد،
پيروز خواهيد شــد .بهترين روزی که میتوانید به برنامه ریزی
برای آینده بپردازید همین امروز است.

دلو

اوقات فراغت خود را بيهودگي نگذارنيد و کوشش داشته باشيد که به
نوعي از اين اوقات ،بهره برداری صحيح بکنيد .روز آرام بسيار دلنشين
در پيش داريد.

حوت

احســاس تنهايي ميکنيد و ديگران هم بــه اين مطلب توجهي
ندارند ،حق با شماست ولي خوشــبختانه چند مالقات دلپذير،
اوضاع را دگرگون خواهد کرد.
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بین اقیانوس» منتشر شد.
رتبه نخست جدول این هفته در دستان فلم ترسناک «نفس
نکش» ساخته «فدا آلوارز» و با بازی «استفان النگ»« ،جین
ل ِوی» و «دیلن مینِته» است.
این فلم این هفته با فروشی معادل  15.7میلیون دالر توانست
با دیگر رقیب سرســخت خود« ،جوخه انتحار» را پشت سر
گذاشته و به صدر جدول تکیه بزند.
با نزدیک شدن به هالووین روند اکران فلم های ژانر وحشت
سینمای هالیوود آغاز خواهد شد.
«جوخه انتحار» پس از چهار هفته برای دومین بار صدر جدول
فروش هالیوود را بــه «نفس نکش» واگذار کرد .این محصول
کمپانی مارول استودیو با  10میلیون دالر فروش همچنان از پر
فروش های سینمای جهان محسوب می شود.
این فلم با بازی بازیگرانی همچون ویل اســمیت و ژرارد لتو
آخرین روزهای صدرنشــینی خود را با توجه به زمانی که از
اکران خود پشت سر گذاشته می گذارند.
«اژدهای پیت» این هفته صعود قابل توجهی داشــته و با سه
پله ارتقا نسبت به هفته گذشته در جایگاه سوم ایستاده است.
این فلم فانتزی این هفته  6.5میلیون دالر فروش داشته و با
توجه افت کلی فروش در سینمای هالیوود توانسته خود را به
این جایگاه برساند.
«دیوید لو ِوری» کارگردانی این اثر را بر عهده داشته و «برایس
داالس هاوارد»« ،رابــرت ردفورد» ،اوکاس فیگلی» در آن به
ایفای نقش می پردازند.
«کوبو و دو تار» این هفته با افت فروشــی که داشته جایگاه
ســوم خود را به «اژدهای پیت» داده است 6.5 .میلیون دالر
فروش باعث شده تا این انیمیشن به رتبه چهارم سقوط کند.
این انیمیشن داستان یک جنگجوی سامورایی و نوازنده است
که با دو تن از دوستان خود مشــکالت فراوانی را پشت سر
می گذارد« .تراویس نایت» این انیمیشن را کارگردانی کرده و
بازیگران مطرحی همچون «چارلیز ترون» ،جووان اتکینزون»
و «متیو مک کانووی» در آن به ایفای نقش می پردازند.
«میهمانی ساسج ها» همچنان توانسته پس از  5هفته خود را
به عنوان موفق ترین انیمیشن در فروش کلی معرفی کند اما
با کاهش فروش نسبت به هفته گذشته به جایگاه پنجم سقوط
کرده است.
این انیمیشن این هفته  5.3میلیون دالر فروخته و به احتمال
فراوان با اکران های فصل پاییز جدول فروش را ترک خواهد
نمود.
«نور بین اقیانوس» ساخته «درک سیانفرنس» با بازی «مایکل
فســتبندر» و «آلیسیا ویکاندر» این هفته اکران خود را آغاز
نموده و با  5میلیون دالر فروش جایگاه ششــم را در اختیار
گرفته است.
فلم های «مادران بد» با  4.7میلیون دالر« ،سگ های جنگی»
با  4.7میلیون دالر« ،جهنم یا آب بــاال با  4.5میلیون دالر»
و «مکانیک» با  4.3میلیــون دالر در رتبه های هفتم تا دهم
جدول فروش سینمای هالیوود قرار گرفته اند.
نکته قابل توجه این هفته از باکس آفیس هالیوود شکســت
فلم پر هزینه «بن هور» خروج آن از جدول بود« .مادران بد»
هم برخالف تصورات بیش از انتظار عملکرد موفقی داشــته و
پس از هفت هفته همچنان در جدول باقی مانده است .نسخه
جدید فلم پرطرفدار «مکانیک» هم قافیه را باخته و تنها پس
از سه هفته در آستانه ترک جدول فروش است.

