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افزایشعالقهمندیبانوانبلخیبههنرنقاشی

آهستهآهســته بانوان در تمامی بخشهــای از جامعه
برایشــان جا باز میکنند .پیش از این بستهبودن فضای
جامعه ،حاکمیتسنتهای ناپسند و افکار مردساالر سبب
کاهش حضور بانوان در اجتماع شــده بود که هنر نقاشی
و عالقهمندی بانوان به هنر نقاشی نیز از این ناحیه تآثیر
پذیر است.
اما در حــال حاضر بانوان در تالش گســترش حضور و
سهمشان در جامعه هســتند که با ایجاد مراکز آموزشی

ویژۀ بانوان ،عالقهمندی آنان نیز به این هنر بیشتر شده
است.
حفیظــه محمدی ،بانوی  23ســالهیی که مرکز آموزش
نقاشــی را برای بانوان بلخی ایجاد کرده میگوید ،هنر
نقاشــی را برای بانوان به گونۀ مجانی آموزش میدهد.
به گفتۀ بانو محمدی ،بیشــتر بانوان بــه دلیل این که
آموزگاران هنرهای زیبا مردها هستند ،نمیتوانند راحت
آموزش ببیند .او میگوید برای ســهولت بانوان مکانی را

رقیب «بوکر» نامزدهایش را شناخت

نامزدهای نهایی جایزه  ۲۰هزار پوندی «فولیو» از سوی
آکادمی این جایزه ادبی در لندن معرفی شدند.
به نقل از گاردین ،فهرست نامزدهای نهایی جایزه ادبی
«فولیو» پس از یک ســال وقفه در حالی اعالم شد که
برای اولینبار آثار غیرداســتانی نیز در این جایزه ادبی
حضور دارند.
«مرد ناپدید» نوشــته «لورا کامینگ»« ،بازگشــت» از
«هشام مطر»« ،آمارگیر» نوشته «چاینا میهویل»« ،ورزش
پادشاهان» به قلم «ســی.ای مورگان»« ،آرگوناتها»
نوشته «مگی نیلســون»« ،تپه طالیی» از «فرانسیس
اسپافورد»« ،نگو که هیچ چیز نداریم» نوشته «مادلین
تین» و «کشور سوزان :ســوریها در انقالب و جنگ»
از «رابین یاســین کساب» و «لیال الشامی» هشت نامزد
جایزه ادبی «فولیو» هســتند که در این میان چهار اثر
داستانی و چهار اثر نیز غیرداستانی هستند.
آکادمــی جایزه ادبی «فولیو» که شــامل بیش از ۲۵۰

ساخته و تنها برای بانوان زمینۀ آموزش نقاشی را فراهم
ساخته است.
برخی از بانوانی که به هنر نقاشی رو آوردهاند ،میگویند،
پیش از این خانوادههایشــان اجازه نمیدادند تا نقاشی
بیاموزنــد ،اما اکنون به دلیل آگاهی مــردم در بارۀ این
هنر و ایجــاد مراکز ویژۀ بانوان ،خانوادهها کمتر مخالفت
میکنند.
حدیثه احمدی ،یکی از نقاشــان بلخ میگوید ،حاال دید
مردم در مورد اجتماع و هنرهــای زیبا تغییر کرده و با
آموزش دخترانشان مخالفت نمیکنند.
آدینــا غریب ،از دیگر نقاشــان میگوید ،نســل نو در
تالش فرهنگسازی هســتند و بانوان با یکدست شدن
میتوانند صدای واحدی را برای تأمین حقوقشــان بلند
کنند .او میگوید ،بیشتر زنان عمرشان را در چهاردیواری
منزل سپری میکنند.
بانوان نقاش در بلخ میگویند ،آنا با استفاده از هنر نقاشی
میخواهند درد بانوان جامعه را انعکاس دهند.
صالحمحمد خلیق ،رییس اطالعات و فرهنگ بلخ ،افزایش
عالقهمندی بانوان به هنر نقاشی را در نهادینهسازی این
هنر موثر دانسته میگوید ،به دلیل روآوردن بانوان به هنر
نقاشی ،این هنر در بلخ رشد چشمگیری داشته است .او
میگوید ،بیشــتر مردم به هنر نقاشی به عنوان یک ذوق
نگاه میکنند و این موضوع ســبب کاهش عالقهمندی
مردم به این هنر شده است.
در این اواخر ،هنر نقاشی در افغانستان به ویژه در والیت
بلخ رشد چشمگیری داشته و بیشتر مورد استقبال مردم
قرار گرفته است( .وطندار)

درگذشت یک کمدین معروف

«دان ریکلس»کمدیــن ،بازیگر ،مجری و صداپیشــه
آمریکایی در سن  90سالگی درگذشت.
به نقل از تلگراف ،این کمدیــن و بازیگر آمریکایی بر
اثر نارسایی کلیوی در ســن  90سالگی در خانهاش در
لسآنجلس درگذشته است.
وی در طول شــش دهه فعالیت هنری خود در بسیاری
از برنامهها از شــوهای تلویزیونی تا فلمی از «مارتین
اسکورســیزی» نقشآفرینی کرد و برای صداپیشگی و
در سه قسمت انیمیشن معروف «داستان اسباب بازی»
در نقش شــخصیت آقای ســیب زمینی بیش از پیش

نوالن :تماشای «دانکرک» بر پرده آیمکس تجربهای
کریستوفر نوالن میگوید تماشــای «دانکرک» بر پرده
آیمکس تجربهای کام ً
ال متفاوت خواهد بود.
کریســتوفر نوالن به عالقه عجیــب و جاهطلبانهاش در
اســتفاده از فرمت آیمکس شهره اســت ،اما او وعده
داده که «دانکرک» چندین گام فراتر از تجربههای قبلی
تماشــاگران خواهد بود .تجربهای دوساعته و عمیق از
حماســهی جنگ دوم جهانی ،که داســتان محاصرهی
هزاران ســرباز متفقین توسط نازیها در ساحل دانکرک
را به تصویر میکشد .نوالن در مصاحبهای با فندنگو گفته
است که «دانکرک» فرمت آیمکس را متحول میکند ،او
تقریب ًا تمام فلم را با فرمت تصویر بزرگ ضبط کرده است،
در حالی که از این فرمــت در فلمهای قبلی خود مانند
میان ستارهای و شوالیه تاریکی برمیخیزد تنها در چند
سکانس استفاده کرده بود .نوالن میگوید:
«افراد بســیار کمی تا به حال این کار را انجام دادهاند،
و هیچکس تا به حال به این اندازه از آیمکس اســتفاده
نکرده است .بیشــتر فلم آیمکس است .توانایی ما فلم
به فلم در استفاده از دوربین آیمکس بیشتر شده است،
و ما راههای زیادی برای اســتفاده از این ســایز دوربین
در مکانهای نامعمول پیدا کردهایم ،تصاویر ضبط شــده
خودشان گویای همه چیز هســتند! به نظر من این یک
تجربه فوقالعاده برای تماشاگران خواهد بود ،مخصوص ًا
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متفاوت خواهد بود

در سالنهای آیمکس».
نبرد دانکرک تأثیر شگرفی در زندگی بچههای بریتانیایی
گذاشته اســت .ارتش آلمانها فرانسه را تسخیر کرده و
چهارصدهزار مرد را میان خود و دریا محاصره کرده بود،
تنگنایی که در آن تســلیم یا نابودی تنها راههای پیش
روی سربازان بود .نوالن میگوید برای من به عنوان یک
پسربچه این داستان سراسر الهام بود.
نوالن در این فلم تقدم جلوههای بصری
بر دیالوگ بوده است« :این فلم از جمله
فلمهایی اســت که جنبهی بصری آن
از همان ابتدا بر فلم غالب اســت .فلم
دیالوگ دارد ،اما ما تالش کردهایم که
روایت داســتان بیشتر از جنبه بصری
باشد به همراه اکشــن و تعلیق .القای
حس بدی کــه گرفتاران در دانکرک با
آن درگیر بودند».
این اولویت بندی ممکن اســت برای
نوالن دردسرســاز شــود .او تاکنون
انتقادات زیادی نســبت به بدقواره و
تکراری بودن بــار عاطفی کاراکترها و
جنبههای غیر بصری فلمهایش دریافت
کرده اســت ،پیشــروی هرچه بیشتر
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جواب سودوکو شماره

زاویه ـ زور ـ وزر ـ وازر ـ
مزاری ـ راز ـ مزه ـ مرز ـ
رمز ـ مــزار ـ زیر ـ زهر ـ
زهرا ـ زوار ـ وزیر ـ میز ـ
موزه ـ رزم ـ زیور.

 جواب بازی با اعداد

جواب هدف

 بازی با کلمات
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آبخانه ـ اتوبوس ـ بازپرس ـ تانژانت ـ ثاقب ـ جسور ـ چاالک ـ حسین ـ
خالق ـ دامن ـ ذره ـ ریال ـ زمینه ـ ژرف ـ سوسمار ـ شوخی ـ صنوبر ـ
ضامن ـ طراح ـ ظرافت ـ عایق ـ غالب ـ فرخار ـ قطره ـ کندو ـ گلباغ ـ
لبریز ـ مهریه ـ نوازشگر ـ وفادار ـ هواخوری ـ یادگار.

ن
2344

با ادامــه روند ناامیدکننده فروش فلمهــا در ماه مارچ،
گیشه ســینماهای چین در سه ماه نخست  2017رکودی
غیرمنتظره را در سالهای اخیر پشت سر گذاشته است.
درآمد گیشه ماه مارچ در حدود  488میلیون دالر برآورد
شده که در مقایسه با  539میلیون دالر درآمد گیشه مارچ
 2016با کاهش ن ُه درصدی روبهرو بوده اســت .به گزارش
«ورایتی» ،از آغاز ســال جدید میالدی تا کنون ،فروش
انترنتی تکت ها در ســینماهای چین جداگانه محاسبه
میشود و همین جداسازی ســبب شده نتیجهای که از
درآمد گیشه در ماه مارچ حاصل شده ،حتی ضعیفتر از
قبل باشد .بنا بر آمار و ارقام انتشار یافته ،درآمد سه ماه
نخست گیشه  2017به شکل ناخالص برابر با  2.1میلیارد
دالر برآورد شده است که دقیقا مشابه درآمد گیشه چین
در سه ماه نخست ســال  2016است .با این حال ،حذف
فروش آنالین تکت سینماها از آمار مربوط به درآمد گیشه
در سال  ،2017از افت شش درصدی نسبت به سال گذشته
حکایت دارد .ســه ماه نخست سال  2017با  411میلیون
تکت فروخته شــده ،در مقایسه با  418میلیون تکت به
فروش رفته در سال  ،2016با افت دو درصدی روبهرو بوده

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
 19 کلمه :عالی
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میزان

حمل

امروز روز اهداف كاري با ارزش هســتند اما سعي كنيد قانع باشيد.
دخالــت هاي ديگران كار را خراب مي كنند ســعي كنيد به آن ها
بفهمانيد كه گاهي الزم است تنها باشيد .اين به نفع شماست.

ثور

امروز روز مهمی است زیرا اکنون می توانید از دیگران انتظار داشته
باشید با شــما برخورد خوب و مهربانی داشته باشند .شما خودتان
جذابیت زیادی دارید  .اتفــاق غیرمنتظره ای می افتد که می تواند
برایتان شانس آورد بنابراین آگاه باشید.

جوزا

هميشه موانعي بر سر راه شما وجود دارد كه در مورد عالئق شما در
روابط دوستانه موانع بيشــتري هم پيش مي آيد .سيارات استعداد
خاصي براي وادار كردن ديگران به شما مي دهند و زماني كه ديگران
گوش مي كننــد تنها به خودتان جرات بدهيد و حقايق را براي آنها
بيان كنيد.

سرطان

امروز دوست دارید کمی پول خرج اشیاء لوکس کنید به خصوص
اگر شما تنها کسی باشــید که این اشیاء را انتخاب می کنید.این
بدان معنا نیست که شما خودپسندید چرا که هیچ کس نمی تواند
شــما را به چیزی متهم کند.در حال حاضر اگر شما می خواهید
با آزاد گذاشــتن خود،خود را کمی لوس کنید چرا فکر می کنید
استحقاق آن را دارید.

عقرب

اگر فرصت دارید اجازه دهید ذهن تان کمی اســتراحت کند.شما
گاهی اوقات از فرصت ها اســتفاده می کنید و هم ازنظر فکری و
هم ازنظر احساسی استراحت می کنید.درحقیقت وقتی دیگران از
شما تقاضایی دارند و واقع ًا برای آن زحمت می کشید.

قوس

وقايعي كه امروز اتفاق مي افتند به احتمال زياد تاثير فراواني روي
شما دارند .درسهايي قرار است آموخته شوند و چه خوشتان بيايد
و چه نيايد بيشتر آنها طراحي شــده اند راجع به خودتان بشما
بياموزند .گرچه آنچه در آينده اتفاق مي افتد كام ً
ال وابسته به آنچه
شما امروز انجام مي دهيد نيست.

جدی

شــما انسانی خالق هستید و اگر نتوانید خودتان را نشان دهید
ممکن است احســاس سرشگستگی کنید.هر کاری بخواهید می
توانید انجام دهید بنابراین این احســاس خوبی است.

مي دانم كه دوســت داريد همه چيز مرتب باشد ،اما گاهي اوقات
امكان پذير نيســت .حتم ًا از اين كه حداقل يك نفر هم نمي داند
كه بايد چه كاري را انجام دهد ،عصباني مي شويد .اگر كارهاي آن
ها به شما مربوط نمي شود پس خودتان را كنار بكشيد وگرنه بعدا ً
پشيمان مي شويد.

مرداد اغلب اوقات شما اين تاثير را برروي مردم مي گذاريد كه پر از
اعتماد به نفس هستيد و دقيق ًا مي دانيد كه چه مي كنيد ،اما امروز
داســتان كام ً
ال متفاوت است .به نظر مي رســد كه شما يك اليه از
پوستتان را از دست داده ايد و به همين نسبت به آن چه در اطرافتان
مي گذرد ،بسيار آسيب پذير و حساس شده ايد.

در چند روز اخیر می توانید در انتظار تغییراتی در زندگی احساسی
خود باشید  .نظرتان درباره افراد خاصی عوض می شود  .یا نظر بهتری
پیدا می کنید یا بدتر  .اگر نگران ســامتی کسی که دوستش دارید
بوده اید از امروز به بعد خبرهای خوبی در رابطه با او به شما می رسد.

اسد

سنبله

امروز برادر و خواهرتان با شــما تماس می گیرد و با هم دیگر خوب
غیبت می کنید.اگر خواهر یا برادری ندارید با همســایگان تماس
بگیرید.شاید خبر جالبی به دست آورید.

دلو

حوت

مادامیکه مقاصد مردم خوب است شما ممکن است ترجیح دهید
خودتان قضاوت کنید و چرا نه ؟ شــما ممکن است امروز بدعت
گذار و الهام بخش باشــید .و باید حقیقت ًا به روش های خودتان و
ایده های تان اعتماد کنید .
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نوبت مهره های سفید است ،شما باید با
دو حرکت مهره سیاه را مات کنید.
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به محبوبیت رســید« .دان ریکس» کــه در برنامههای
تلویزیونی آمریکا به عنــوان کمدین حضور مییافت و
برنامههای استندآپ کمدی او طرفداران زیادی داشت
در فلم «کازینو» به کارگردانی «مارتین اسکورسیزی»
نیز در نقشی را در کنار «رابرت دنیرو» بر عهده داشت.
او در سال  2007کتاب خاطراتش را تحت عنوان «کتاب
ریکلس» را منتشر کرد و در همان سال «جان لندیس»
نیز مســتندی درباره این کمدین معروف به نام «Mr.
 »Warmth: The Don Rickles Projectســاخت
که از شبکه  HBOبه روی آنتن رفت.

فروش ناامیدکننده فلمها در گیشه چین
همچنان ادامه دارد

او هم در جلوههای بصری ممکن اســت لطمه زیادی به
فلماش وارد کند.
«دانکرک» قرار است که بیستو یکم جوالی امسال در
سینماهای جهان روی پرده برود و خیلیها از االن برای
تماشــای یکی از کنجکاویبرانگیزترین فلمهای ســال
 ۲۰۱۷برنامهریزی کرده اند.

2668

نویسنده و منتقد ادبی از جمله «مارگارت اتوود»« ،پیتر
کاری»« ،زادی اســمیت» و«جی.ام کوئتســی» است،
نامزدهای ادبی این رویداد سینمایی را از میان  ۶۲نامزد
اولیه انتخاب کرده است.
جایــزه «فولیو» برای اولینبار درســال  ۲۰۱۴با هدف
تبدیل شدن به «جایزهای جدیتر از «بوکر»» در عرصه
ادبیات برگزار شــد و همچون جایزه بوکر بینالمللی
به آثار انگلیســیزبان نویسندگان سراسر جهان تعلق
میگیرد.
در اولین دوره از این جایزه ادبی در سال « ،۲۰۱۴جورج
ساندرز» نویسنده مجموعه داستان «دهم دسمبر» موفق
به کسب این جایزه شد و سال بعد آن نیز «آکیل شارما»
نویسنده هندی-آمریکایی با کتاب «زندگی خانوادگی»
این جایزه را از آن خود کــرد .جایزه ادبی «فولیو» در
سال  ۲۰۱۶برگزار نشــد تا امسال که با کمی تغییرات و
اسپانسری جدید فعالیت خود را مجددا آغاز کرده است.
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وزیر را در خانه  D 2حرکت دهید.
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اســت .بعد از نزدیک به یک دهه رشد تقریبا بیوقفه،
گیشه ســینماهای چین با رکودی ناگهانی و غیرمنتظره
در میانه ســال  2016روبهرو شد .مقامات سینمایی چین
در اقدامی کمســابقه با هدف پایان بخشــیدن به رکود
فعلی ،مجوز نمایــش تعداد بیشتری فلمهای هالیوودی
را در مقایســه با سالهای گذشــته صادر کردهاند .این
در حالی اســت که در ســالهای اخیر مسئوالن چینی
محدودیتهای ویژهای را در زمینه وارد کردن محصوالت
هالیوود در سینماهای این کشور به تصویب رسانده بودند.
ضعف گیشه امســال به وضوح از فروش پایین تولیدات
داخلی ســینمای چین ناشی میشود .تنها پنج عنوان از
میان مهمترین فلمهای چینی به نمایش درآمده در سال
جدید ،با استقبال سینماروهای این کشور روبهرو شدهاند.
در عین حال ،فروش شــماری از فلمهای هالیوود بسیار
فراتر از حد انتظار بوده اســت؛ تا جایی که فلم «تریپل
ایکس :بازگشت زاندر کیج» با  164میلیون دالر« ،رزیدنت
ایول :فصل نهایی» با  160میلیون دالر و «هدف سگ» با
 85میلیون دالر ،در جدول پرفروشترینهای گیشه چین
در سه ماه نخست سال  2017قرار گرفتند.

«دنیل کریگ» در نقش
«جیمز باند» ماندنی شد

«دنیل کریگ» در جدیدترین فلم از مجموعه «جیمز باند» بار
دیگر در نقش مامور  007مقابل دوربین میرود.
به نقل از روزنامه «میــرور» انگلیس ،تهیهکنندگان مجموعه
فلمهــای «جیمز باند» اعالم کردند بــا توجه به این که «تام
هیدلســتون» بازیگر مورد نظر آنها دارای قدرت بدنی الزم
برای ایفای نقش اصلی این فلم نیســت« ،دنیل کریگ» برای
پنجمین بار پیاپی در نقــش مامور  007به ایفای نقش خواهد
پرداخت.
«کریــک» در چهار فلم شــامل «کازینو رویــال»« ،ذرهای
آرامش»« ،ســقوط آسمانی» و «شــبح» در نقش مامور 007
ایفای نقش کرده اســت اما پس از عدم تمایل او به تکرار این
نقش ،گمانهزنیهــای زیادی برای انتخاب «جیمز باند» آینده
مطرح شده بود.
این بازیگر انگلیســی پس از همکاری با «باربارا براکلی» از
تهیهکنندگان مجموعه «جیمز باند» در تئاتر موفق «اوتِلو» در
برادوی ،متقاعد شده که یک بار دیگر در نقش اصلی این فلم
اکشن و جاسوسی بازی کند.
پیش از ایــن نام چهرههایی چون «ادریــس آلبا»« ،آدریان
ترنر»« ،هنری کویل»« ،دامیان لوئیس» و «تام هاردی» برای
بازی در نقش «جیمز باند» مطرح شده بود.
«دنیــل کریگ» در حال حاضر در جایــگاه دوم بادوامترین
بازیگران «جیمز باند» قرار دارد و  11ســال اســت که ایفاگر
نقش اصلی این مجموعه اســت« .راجر مور» با بازی در  7فلم
در طول مدت  12سال با سابقهترین بازیگر نقش «جیمز باند»
محسوب میشود .فلم «اسپکتر» یا «شبح» بیست و چهارمین
و جدیدترین فلم از مجموعه فلمهــای جیمز باند بود که در
ســال  2015توسط «سام مندس» کارگردانی شد و در نهایت
به فروش جهانی بیش از  872میلیون دالر در سینماها دست
یافت اما رکورد فروش این مجموعه در اختیار فلم «ســقوط
آسمانی» به کارگردانی «مندس» و با حضور «کریگ» و «خاویر
باردم» در نقش منفی در سال  2012است که  1.1میلیارد دالر
در سطح جهان فروخت.

فرانسیس فوردکاپوال؛
همدم مافیا و دراکوال

بسیاری از فلمسازان پرکار و ریز و درشت سینما حاضرند همه
فلمهایشــان را با یک «پدرخوانده» معاوضه کنند ،از بس که
این فلم کامل ،یگانه و مسحورکننده است.
فرانسیس فوردکاپوال ،کارگردان این فلم حتی اگر فلم دیگری
نمیساخت و همین یک اثر را در کارنامه داشت نیز به عنوان
یکی از فلمسازان برجسته سینما از او یاد میشد .فوردکاپوال
که فردا ،هفتم اپریل  78ســاله میشــود ،فلمنامه این فلم
را با همکاری ماریو پوزو نوشــت .این فلــم یکی از بهترین
برگردانهای ادبیات به سینماست و اتفاقا از کتاب پدرخوانده
نوشته پوزو اقتباس شده .کاپوال و پوزو با روایت جذاب زندگی
خانواده کورلئونه ،هم نگاه همدالنه و دلسوزانهای به مافیاییها
دارند و هم با حوادث و رخدادهایی ،به شکل ظریف به عواقب
نافرجام این شیوه ناثواب زندگی و کار ،اشاره میکنند.
کاپوال در قســمتهای دوم و سوم پدرخوانده هم چشمههای
دیگری از استعداد خود را نشــان داد ،هرچند فلم آخر این
مجموعه هرگز به لحاظ جذابیت و جایگاه به پای قسمتهای
قبلی نرسید .این فلمساز چند فلم خوب و متفاوت دیگر هم
در کارنامــه دارد؛ از فلم ضدجنگ اینک آخرالزمان با حضور
مارلون براندو و فلم مکالمه با بازی نفســگیر جین هاکمن تا
دراکوالی برام استوکر با بازی گری الدمن و وینونا رایدر.
ســوفیا کاپوال (فلمســاز) و نیکالس کیج (بازیگر) ،دختر و
برادرزاده او هستند.

