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دیکاپریو میخواهد
رئیسجمهور روسیه شود

از بردهدار خاص «جنگوی آزاد شــده» تا دالل ســهام
حیلهگر «گرگ والاستریت» این بازیگر گستره وسیعی از
نقشها را بازی کرده ،اما دیکاپریو در فکر بازی در نقشی
متفاوت از تمامی این نقشها است.
این بازیگر در گفتوگو با یــک روزنامه آلمانی پوتین را
«خیلی خیلی خیلی جالب» توصیف کرد و در ادامه گفت
که دوست دارد نقش او را بازی کند.
بازیگر «هوانورد» با اشاره به اینکه باید فلمهای بیشتری
درباره تاریخ روســیه ساخته شود ،گفت « :لنین هم نقش
جالب توجهی است .بازی در نقش راسپوتین را هم دوست
دارم».
دیکاپریو این شانس را داشــته که سال  2010در جریان

کنفرانس ببر در خطر انقراض سیبری در سنتپترزبورگ
با والدمیر پوتین مالقات کند .او در این باره گفت « :بنیاد
من حامی مالی چند پروژه برای حفاظت از این گربههای
بزرگ اســت .پوتین و من در آن مالقات تنها درباره این
حیوانات خارقالعاده صحبت کردیم».
پوتین در جریان ســفر دیکاپریو به روسیه او را «مردی
واقعی» خوانده بود که علیرغم مشکالت بسیار خود را به
سنتپترزبورگ رسانده است.
این بازیگر به تازگی برای بازی در فلم «بازگشته از گور»
جایزه بهترین بازیگر نقش اول گلدن گلوب را از آن خود
کرد .او برای این نقش نامزد جایزه اسکار بهترین بازیگر
نقش اول مرد نیز شده است.

پخش نسخهای طوالنی از
سه گانه تحسین شده فورد کاپوال

شبکه  HBOبا اعالم خبری شگفت انگیز برای طرفداران
دو آتشه سه گانه «پدرخوانده» ( ،)God Fatherآنان را

متعجب کرده است.
شــبکه آمریکایی  HBOاعالم کرده است
قصد دارد نســخهای دوباره تدوین شده که
 75دقیقه بیشــتر از مجموع دقایق هر سه
فلم «پدرخوانده» اســت را بزودی روی آنتن
ببرد« .پدرخوانده یک» در ســال  1972در
 175دقیقه« ،پدرخوانده  »2ســال  1974در
 202دقیقه و «پدرخوانده  »3ســال  1990در
 162دقیقه ساخته شــد که در مجموع 359
دقیقه زمان دارد .این نســخه دوباره تدوین
شده با ســکانسهای بیشتر که  HBOوعده
پخش آنرا داده است 434 ،دقیقه زمان دارد
که حدود هفت ساعت و  30دقیقه است .البته
گفته میشــود این نسخه جدید طوالنیترین
ورژن فلم تحسین شده فرانسیس فوردکاپوال
نیست و پیش از این نســخهای در  583از این سه گانه
تهیه شده بود .شبکه  HBOخبر داده که این نسخه را از
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«جورج کلونی» بازیگر و کارگردان سرشناس هالیوودی
هم به جمع معترضان به آکادمی اسکار پیوست.
جورج کلونی هنرپیشــه مشهور سینما هم با اظهار این
مطلب که «اســکار راهی غلط را در پیــش گرفته» ،با
هنرمندانی که به نادیده گرفته شدن رنگینپوستان در
این رقابت بینالمللی معترضند ،همصدا شد.
وی با اشــاره به این مطلب که امســال حتی یک نامزد
سیاهپوست در میان برگزیدگان اســکار وجود ندارد،
گفت کــه «آکادمی دارد به راه غلط مــیرود» ،کلونی
خاطرنشــان کرد که از نادیده گرفته شــدن فلمهایی
چون «اعتقادنامه»« ،جانوران بیســرزمین» و «از کف
خیابانهــای کمپتون» و همچنین نامزد نشــدن «ویل
اسمیت» در بخش بهترین بازیگر مرد متعجب شده است.
این بازیگــر در ادامه گفــت :به نظر مــن آفریقایی
آمریکاییها کامال حق دارند بــه توجه ناکافی آکادمی
به ایشــان معترض باشند .فکر میکنم این کامال درست
اســت .جورج کلونی تاکنون شــش بار (برای بهترین
بازیگری ،کارگردانی ،فلمنامهنویســی و تهیه کنندگی)
نامزد کسب جایزه اسکار شده است که یک بار برای فلم
«ســیریانا» در سال  2005موفق به کسب جایزه بهترین
بازیگر نقش مکمل مرد شد و در سال  2012نیز در مقام
تهیهکننده در کنار «بن افلک» و «گرنت هسال» اسکار
بهترین فلم را برای تهیه کنندگی به دست آورده است.
از دیگر افتخارات این سینماگر مطرح می توان به کسب
ســه جایزه بهترین بازیگر مرد جوایز گلدن گلوب برای
فلم های «ســیریانا»« ،ای برادر کجایی» و «فرزندان»
اشــاره کرد .کلونی در ســال  2013در فلــم «جاذبه»
ساخته «آلفونســو کواران» در نقش یک فضانورد به نام
«مت کوالسکی» درکنار «سندرا بوالک» به ابفای نقش
پرداخت و در نهایت فلم موفق به کســب هشت جایزه
اسکار شد.

جواب سودوکو شماره

بازی بابا اعداد
جواب بازی
 جواب

اعداد
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مبارک ـ اکبر ـ بام ـ تبر ـ
برات ـ نبات ـ بن ـ تب ـ
بت ـ مبنا ـ بنا ـ ناب ـ باک
ـ کبرا ـ برکت ـ تاب ـ رب
ـ منبر.
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یکی از کارتونهای موفق هفتههای اخیر «پیناتها» بوده
است.
درخشش «دایناســور خوب» همچنان ادامه دارد و کمتر
کســی از یاد برده اســت که «درون» ،کارتون فلسفی
تابســتان  2015جهان چه دوران طوالنیای را در جمع
پرفروشهای سینمای جهان ســپری کرد و با این وجود
انیمیشن تازه در پی انیمیشن تازه عرضه میشود تا این
هنر ویژه همچنان سودســاز باشد و مردم جهان با دیدن
رویاهای کارتونی سیراب و به آینده خوشبینتر شوند.
یکــی از کارتونهای موفق هفتههــای اخیر «پیناتها»
بوده اســت .فلمی که این هفته فروشاش را در ســطح
جهان از مــرز  231میلیون دالر هم عبــور داد و از این
میزان سودسازی  102میلیون دالر آن در کشورهایی بجز
آمریکای شمالی که مهد اصلی این فلم است ،حاصل آمده
است .فلم انیمیشن دیگری که این روزها میتازد قسمت
جدید «الوین و چیــپ مانکر» با نام جنبی و کامل کننده
«چاده چیپ» است .این فلم این هفته در بدو اکرانش در
روســیه  1/6میلیون دالر سودسازی کرد و حاال در سطح
جهان  125میلیون دالر فروخته اســت و آن هم در حالی
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میزان

حمل

امــروز ،روز خوبي به نظر مي رســد .از جمله روزهايي اســت كه
ميتوانيد سرمايه گذاري دراز مدت كنيد .از لحاظ احساسي نيز در
حالت بسيار خوبي هستيد و بيش از هميشه به همسرتان جذب مي
شويد و همين طور همسرتان به شما.

ثور

امروز فعالیتهای گروهی دارای اهمیت زیادی هستند .مهم نیست
که خودتان در آنها نقش داشته باشید یا تنها تشویق کننده باشید،
امروز برایتان خوب اســت و به افرادی که برایتان مهم هســتند
نزدیکتر هستید.

جوزا

اكنون نقش مهمي را بازي ميكنيد .ديگران از شجاعت شما متعجب
مي شوند اما بد نيســت به آنها اجازه دهيد به روش شما مسایل را
ببينند .در اين صورت آنها از شــما ايراد نميگيرند .شما بدون فكر
پول خرج مي كنيد ،بنابراين مراقب باشيد.

سرطان

امروز شما بسیار مصمم و بلند پرواز شده اید و دقیق ًا می دانید که
چه کاری را انجام دهید .در حقیقت اکنون بسیار مصمم شده اید
و حتی ممکن اســت دیگران احساس کنند که شما کمی غیرقابل
درک و آشفته شده اید.مراقب باشید و سعی کنید کاری نکنید که
موقعیت هایی ناپایدار را بیافرینید.

عقرب

امروز خالق تر از همیشه هستید و این موضوع سبب موفقیت شما
می شود اما مراقب باشید شاید فردی سعی دارد تالش شما را به
هدر ببرد.به این فرد نشان بدهید که نمی تواند این کار را بکند و
شما از افکار او با خبر هستید.

قوس

شما كام َ
ال آگاهيد به اين كه چه مسيري را پيموده ايد ،و در عين
حال مي دانيد هنوز چقدر ديگر راه در پيش داريد .براي شما سفر
مهم اســت و نه مقصد ،پس مي توانيد از اين خبر كه هنوز خيلي
سفرهاي ماجراجويانه در پيش داريد خوشحال باشيد.

جدی

شما یک فرد دمدمی مزاج و احساساتی هستید و تمام اغتشاشات
اخیر برای امتحان شماســت .امروز باید کمی با سیاست باشید اما
مراقب باشید که کسی از آن سر در نیاورد.

بعضي ها عقيده دارند كه اگر در يك لحظه به شــما الهام شــود
خيلي بهتر از اين اســت كه تمام عمرتان را تمركز كنيد .خوب،
البته شــايد شما با اين عقيده فلســفي موافق نباشيد زيرا شما
عادت داريد كه هميشه به سختي كار كنيد.

گرچه برخي از نقشــه هايتان ،هنوز حاضر نيســت ،ولي دليل آن
نميشود كه شــما به طور كلي از مسایل چشم پوشي كنيد .بخشي
از امروز را صرف بررســي ايدههايتان كنيد و مطمئن شويد كه آنها
عملــي و امكان پذيرند .در حال حاضر شــما داراي بهترين هاي 2
جهانيد ،چرا كه ميتوانيد انرژي و عقل خود را با هم تركيب کنید.

امروز حقیقت ًا زندگی لذت بخش و هیجان انگیز اســت و هر چقدر با
افرادی که همفکرتان هستند قاطی شوید شادتر خواهید شد .امروز به
کسانی که به خودتان شبیه هستند جذب می شوید بنابراین از افراد
خسته کننده و کسالت آور دوری کنید در عوض به طرف کسانی جذب
شوید که ازهیجانان و تغییرات نمیترسند و روح آزاد دارند.

امروز تالشتان را بــرروی اهداف خود متمرکــز کنید .و از وجود
خودتان لذت ببرید .امروز انــررژی و قدرت فوقالعادهای دارید که
میخواهید از آن استفاده کنید.

برعکس دیروز حاال شــما یک موتورخانه پر از انرژی هســتید
.ســریع از میان کار روزانه تان برانید .حتی به نظر می رسد که
وقت اضافه هم داشته باشید ..در ساکت ترین لحظات شما ممکن
است تصمیم بگیرید که یک دگرگونی کامل داشته باشید.

اسد

سنبله

دلو

حوت
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 شطرنج 		
نوبت مهره های سفید است ،شما باید با
دو حرکت مهره سیاه را مات کنید.
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جنگ با مشکالت زیادی روبرو میشوند.
ماتئو رنزی نخست وزیر ایتالیا با تجلیل از این کارگردان
گفت :اسکوال نقش فوقالعادهای در فرهنگ ایتالیا داشت.
اســکوال حدد  ۴۰فلم در کارنامهاش داشــت و به عنوان
فیملنامه نویــس نیز کار میکرد .او بــه عنوان بهترین
کارگردان در جشنواره فلم کن سال  ۱۹۷۴شناخته شد،
ســال  ۱۹۸۰برای فلم «تراس» با بازی ویتوریو گاسمن و
مارچلو ماســترویانی جایزه بهترین فلمنامه کن را برد و
در ســال  ۱۹۸۸رییس هیات داوران این جشنواره بود.
این کارگردان ،فلمنامهنویس و سیاستمدار ایتالیایی به
عنوان یکی از قهرمانان نیمه دوم عصر طالیی ســینمای
ایتالیا پس از جنگ جهانی دوم شناخته میشد .او فعالیت
در ســینما را در دهه  ۱۹۵۰به عنوان فلمنامهنویس آغاز
کــرد ،اما یک دهه بعد زمانی که به کارگردانی روی آورد،
برای خود اسم و رسمی به هم زد.

روزگار خوش کارتونها

 23جنوری (ماه جاری میالدی همزمان با سوم بهمن ماه)
روانه آنتــن خواهد کرد که در طول یک هفته به نمایش
در خواهد آمد.
گویــا این نخســتین باری نیســت که یک شــبکه
تلویزیونی ســه فلم مذکور را در چنیــن قالبی روی
آنتن خــود میبرد ولی با یک تفاوت .در ســال 1977
زمانی کــه فوردکاپوال قصد داشــت فلم جنگی عظیم
«اینک آخــر الزمان» را بســازد و در اوایل تولید پول
کــم آورده بــود و به شــدت نیاز به بودجه داشــت.
به همین دلیل شــبکه  NBCبه او پیشنهاد داد تا دو
فلم «پدرخوانده» که تا آن ســال ساخته شده بودند را
در قالب یک مینی ســریال به آنان تحویل دهد تا برای
پخش تلویزیونی آماده شود .فوردکاپوال هم «پدرخوانده
یک و دو» را تبدیل به چهار اپیزود کرد که همان سال با
عنوان «پدرخوانده؛ یک نوول برای تلویزیون» به نمایش
درآمد .او دو سال بعد از آن یعنی  1979فلم «اینک آخر
الزمان» را آماده كرد.
عنوان نســخهای که  HBOبه نمایش در خواهد آورد،
هنوز مشــخص نشــده ،اما مدیران این شبکه اعالم
کردهاند پس از پخش ،قصد ندارند آنرا به صورت DVD
عرضه کنند .این در حالی است که قطع ًا قاچاقچیان فلم
عرضه غیرقانونی آنرا به سرعت در دستور کار خود قرار
خواهند داد!

آراســته ـ اتباع ـ بارانی ـ پاســخ ـ تاســوعا ـ ثریا ـ جایگیر ـ چاقو ـ
حاجتمند ـ خاقانی ـ دادگاه ـ ذوبان ـ رویش ـ زرده ـ ژاله ـ سرشــت ـ
شــعور ـ صحنه ـ ضرب ـ طاقه ـ ظروف ـ عقده ـ غذا ـ فندک ـ قدر ـ
کنیزک ـ گلیسرین ـ لکه ـ میخی ـ نوساز ـ والیت ـ هوشمند ـ یخچال.

م
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اتوره اسکوال کارگردان برجســته ایتالیایی و خالق فلم
«روز بخصوص» در  ۸۴سالگی درگذشت.
کارگــردان ایتالیایی برنده جایزه گلــدن گلوب و خالق
فلمهایی چــون «روز بخصوص» با بازی ســوفیا لورن
درگذشت .این کارگردان افسانهای ایتالیایی روز سهشنبه
در  ۸۴سالگی چشم از جهان فرو بست .اتوره اسکوال که
پنج بار نامزد جایزه اسکار شده بود در شفاخانه ای در رم
و پس از تحمل یک بیماری دو روزه جان باخت.
فلم «روز بخصوص» اسکوال برنده جایزه گلدن گلوب برای
بهترین فلم خارجی در سال  ۱۹۷۸شده بود.
از دیگر دســتاوردهای ســینمایی او میتوان «ما همه
همدیگر را خیلی دوســت داشــتیم» یاد کرد که درباره
ایتالیای پس از جنگ جهانی دوم بود .این فلم داســتان
سه آرمانگراســت که در دوران جنگ جهانی دوم زمانی
که پارتیزان بودند با هم آشنا میشوند و در دوران پس از

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
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جورج کلونی هم به
اعتراض کنندگان پیوست
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C

B

A

که اکرانش در بســیاری از کشــورها هنوز شروع نشده
اســت .محبوبیت کارهای کارتونی به حدی رســیده که
چین هم که پیشــتر به این صنعت بیاعتنا بود شروع به
تولید کارتونهایی جالب کرده اســت که این هفته نوبت
به اکران قسمت سوم از ســری کارتونهای «خرسهای
بونی» در این کشور پهناور رسید و فروش آن نیز به حد
خیره کنندهای بالغ شده اســت .اگر این فلم به سرعت
روانه بازارهای جهانی نشــود و در ایــن امر وقفه بیفتد،
بیشــک «انومالیزا» کارتون غیر متعارفی که کاندیدای
اسکار برترین انیمیشن سال هم شده است ،محدودیتی
در این زمینه ندارد و نامزدیاش برای این جایزه بر ابعاد
پخش و میزان توجه به آن افزوده اســت .به این ترتیب
سال خوش کارتونی  2015به یک سال خوش تازه ()2016
در این زمینه پیوند خورده و این روزگار مثبت را استمرار
بخشیده است .اگر در گذشته در لیست  50فلم پرفروش
هر هفته دنیا یک یا حداکثر دو انیمیشــن دیده میشد،
حاال حضــور  4تا  5کارتون در ایــن جمع کامال متداول
و عادی است و در ســالهای اخیر بارها در جمع  100فلم
پرفروش هفته ،هفت فلم کارتونی هم مشاهده شدهاند.

درگذشت بوریس نمطییف،
هنرمند معروف تاجیک

بوریس نمطی یف ،از سابقه داران هنر تئاتر و خواننده معروف
«شــشمقام» در تاجیکستان ،در  ۸۶ســالگی در شهر بیت
المقدس درگذشــت .آقای نمطی یف در سال  ۱۹۳۰در شهر
بخارا به دنیا آمد و در  ۱۴ســالگی به هنرپیشگی در تئاتری
محلی در بخارا برای جوانان شروع کرد .چهار سال بعد ،او را به
تئاتر الهوتی شهر دوشنبه دعوت کردند .وی  ۴۴سال در این
تئاتر به عنوان هنرپیشه و آوازخوان و نوازنده فعالیت داشت
و ســال  ،۱۹۹۲با آغاز جنگ داخلی تاجیکستان به اسرائیل
کوچ کرد .بوریس نمطی یف در ســال  ۱۹۷۰عنوان «هنرمند
شایسته» و در سال  ۱۹۸۹عنوان «هنرمند خلق» تاجیکستان
را دریافت کرد .او از مقام سرایان خبره بود و سال  ۱۹۸۸اولین
آلبوم خود را با نام «زلف پریشان» و دو سال بعد آلبوم دیگری
را انتشــار داد که این آلبومها بیشتر حاوی سرودهای سنتی
از کتاب «ششــمقام» بودند .بوریس نمطی یف از چهرههای
معروف در میــان یهودیان بخارایی بود که برای پیشــبرد
فرهنگ و هنر تاجیک در قرن بیســتم خدمات زیادی انجام
دادند .او زاده شهر بخارا بود و حدود  ۴۵سال در تئاتر الهوتی
شهر دوشنبه کار کرد .بعد از آغاز جنگ داخلی تاجیکستان
در بیست و سه ســال پیش ( ،)۱۹۹۷-۱۹۹۲آقای نمطی یف
مثل صدها یهودی دیگر به اســرائیل کوچ کرد و تا آخر عمر
همراه خانوادهاش در آنجا زندگی میکرد .او در اسرائیل هم به
فعالیتهای هنری خود ادام ه داد و مؤسس تئاتر و تلویزیون و
نشریه ای فارسی (به خط سیریلیک تاجیکی) بود.
جوره بیک مرادف ،آوازخوان معروف ،ضمن ابراز تاســف از
درگذشــت بوریس نمطی یف و بیان تســلیت به بستگان او
مرگ ایــن هنرمند را تلفات بزرگی «نه تنها برای ما تاجیکان
و فارسی زبانان ،بلکه برای فرهنگ دنیا» خواند( .بی بی سی)

بهجای کاخ خدا،
کوخ خلق کن آباد

در چنین روزی  ۱۵۷ :۱۸۵۹ســال پیش در چنین روزی بتینا
فن آرنیم نویســنده مکتب رومانتیسم در برلین درگذشت.
پدرش ایتالیاییتبار و مادرش از خانوادهای دانشــگاهی بود.
در سال  ۱۷۸۵در خانواده پرجمعیتی در فرانکفورت زاده شد.
برادرش کلمنس برنتانو شــاعر بنامی بود .با این حال چون او
در الگوی جامعه از یک زن ســربهزیر و سربهراه نمیگنجید،
باعث نگرانی خانواده و خویشــان بود .از درخت باال میرفت با
مردم عادی میجوشید و عشق خود به ادیبان و روشنفکران،
به ویژه گوته را پنهــان نمیکرد .کودکی را پس از مرگ پدر و
مادر در شهرهای گوناگون از جمله در برلین گذراند و در آنجا
با بزرگانی چون بتهــوون دیدار کرد و این دیدارها را بعدها در
آثار خود به توصیف و تصویر کشــید ۲۶ .ساله بود که پس از
ماجرایی عشــقی با گوته ،با آخیم فــن آرنیم (Achim von
 )Arnimکه همکار و یار برادر شاعرش بود ،ازدواج کرد با این
شرط که همسرش هرگز به عشــق او به گوته حسادت نکند.
بتینا فن آرنیم ( )Bettina von Arnimهفت فرزند داشت و
تا درگذشت همسرش در سال  ۱۸۳۱به اجبار  ۲۰سال خانهداری
پیشه کرد اما پس از آن به عنوان نویسنده و تالشگر اجتماعی
به صحنه آمد .او نخست آثار همسرش را منتشر کرد و سپس
رمان «مکاتبه گوته با کودک» را نوشــت که از پرفروشترین
کتابهــای زمان بود .در این کتاب او واقعیت عشــق خود به
گوته را با تخیل آمیخته و اثر شورانگیزی آفریده است .اما بتینا
فن آرنیم تنها یک عاشقپیشــه نبود .او بهرغم انتقاد شدید
نزدیکان خودش به برلین رفت ،به تنگدســتان کمک میکرد
و زبان انتقاد شــدید علیه بیعدالتیهای اجتماعی میگشود.
از آنجا که او نیز مانند بســیاری از روشنفکران زمان به تأثیر
و کار فریدریــش ویلهلم چهارم فرمانروای پروس امیدوار بود،
اثری با عنوان «کتابی برای شاه» نوشت و در آن ضمن انتقاد به
نارساییهای اجتماعی پیشنهادهایی برای برقراری عدالت در
جامعه مطرح کرد .میگفت« :به جای اینکه کلیسای اعظم شهر
کلن را تعمیر کنید ،برای بافندگان شلزیا چند کلبه بسازید».

