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ایندیانا جونز مانع از افشای
رازهای رسمی می شود

هریسون فورد خشنود از موفقیت باالی مالی قسمت
تازه «جنگ ســتارگان»،در یک درام دلهره آور تازه
بازی می کند که براساس یک ماجرای واقعی ساخته
می شود .این فلم با نام «رازهای رسمی» جلوی دوربین
می رود و جاستین چادویک کارگردان آن است.
بازیگران مطرح دیگری مثل آنتونی هاپکینز ،مورگان
فریمن ،پل بنتلی و ناتالی دورمر هم در این فلم بازی
دارند.فلم نامه اقتباســی «رازهای رسمی» براساس
داستان نوول پرخواننده ســارا و گیورگی برنشتاین
نوشته شده است .این نوول با نام «جاسوسی که سعی
کرد جنگ را متوقف کند»یکــی از موفق ترین آثار
ادبی یک دهه اخیر بوده است.
داستان کتاب در باره گان جوانی انگلیسی و از اعضای
سازمان ضد جاسوســی(با بازی دورمر) است،که در
جریان قرار دادن اطالعــات محرمانه به مجله آبزرور
دســتگیر می شود .این حادثه در ســال  2003و در
جریان جنگ عراق اتفاق افتاد .فورد که قرار اســت
بزودی دوباره نقش پروفســور ایندیانــا جونز را در
قسمت تازه ای از مجموعه فلم «ایندیانا جونز» بازی
کند ،در «رازهای رسمی» در نقش یک مامور سازمان
سیا ظاهر خواهد شد.

موسیقی
هیپ هاپ و
رپ برای رفع
خشونت علیه
زنان افغانستان
فلم مستند «سونیتا» که زندگی یک رپ خوان نوجوان
افغان و مهاجر را به تصویر می کشد در اروپا با استقبال
گسترده روبرو شده و گروه موسیقی  143باند افغانستان
در برلین هم موفقیت های زیادی به دست آورده است.
ســونیتا علیزاده و پارادیس سروری هر دو صدای رسای
آن زنانی شده اند که در افغانستان همواره مورد خشونت
قرار می گیرند.
ســونیتا و پارادیس هــر دو مجبور شــده اند به خاطر
خطرهایی که آنها را تهدید می کند کشورشــان را ترک
کنند ،اما دست از فریاد زدن برنداشته و همواره برای رفع
خشونت و تامین حقوق زنان کشورشان آواز می خوانند
و مبارزه می کنند.سونیتا همانند دیگر کودکان افغان در

حراج نسخه دستنویس «پدرخوانده»

آرشــیو «ماریو پوزو» نویســنده مجموعــه کتابهای
«پدرخوانده» که اقتباس سینمایی آنها شهرت فراوانی
دارد ،به حراج میرود.
مجموعهای از آثار دســتنویس «ماریو پوزو» نویسنده
ســهگانه «پدرخوانده» به زودی از سوی یک حراجی در
بوستون چوب حراج میخورد.
این مجموعه نسخه دســتنویس  744صفحهای از رمان
«پدرخوانده» را کــه در ابتدا عنــوان «مافیا» را یدک

میکشــید ،شامل میشــود .در این آرشــیو همچنین
دستنوشتهای  15صفحهای از چکیده رمان معروف پوزو
دیده میشود که نشان میدهد شخصیت «جانی فونتین»
با الهام از «فرانک سیناترا» ،خواننده معروف ،خلق شده
است.
این مجموعه که دربردارنده نســخه دستنویس فلمنامه
«پدرخوانــده» نیز میشــود ،حــدود  400هــزار دالر
ارزشگذاری شده است.
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مرثیهنوازی برای «پالمیرا»

جواب سودوکو شماره
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رحمت ـ رحمــان ـ رحم
ـ حرم ـ نــرم ـ مار ـ امر
ـ حرمــت ـ ماهر ـ هرم ـ
مهر ـ راه ـ هنر ـ متر ـ تار
ـ نهار ـ رمه ـ نهر ـ نمره ـ
نمرات ـ رام ـ راحت.
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 بازی با کلمات

آموزگار ـ االهه ـ بهانه ـ پایسنگ ـ تک بعدی ـ ثبات ـ جلسه ـ چاپلوس
ـ حاصلخیز ـ خســرو ـ دانشــکده ـ ذایقه ـ رگبار ـ زاهدان ـ ژنراتور ـ
سجادیه ـ شکیبا ـ صیانت ـ ضامن ـ طراوت ـ ظاهر ـ عمید ـ غرق ـ فیل
ـ قوانین ـ کانون ـ گیاهی ـ لذت ـ مشوره ـ نصاب ـ وازر ـ هیات ـ یکدل.
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اکران ماه آینده فلم جنجالبرانگیز «شکستناپذیر» به
کارگردانی آنجلینا جولی در جاپان با اعتراض ملیگرایان
روبهرو شــد .این فلم براساس داســتان زندگی لوئیس
زامپرینی قهرمان المپیک نوشــته الرا هیلنبراند ساخته
شد و اواخر ســال  2014میالدی در آمریکا و سایر نقاط
جهــان به نمایش درآمد .اما داســتان اکران این فلم در
جاپان همواره با مشکل روبهرو بوده است ،زیرا بسیاری از
جاپانیها بازآفرینی داستان زامپرینی را نادرست وجعلی
میدانند .از این روی نخستین اکران این فلم در توکیو و
سایر نقاط جاپان با تهدید ملیگراهای جاپان روبهرو شده

کلمات زیر را در جدول پیدا کنید و دور آن خط بکشید

ر

م

خشم جاپانیها از اکران فلم آنجلینا جولی

به گزارش رولینگ استون ،حراج آنالین آرشیو پوزو از
 11تا  18فبروری برگزار میشود.
ماریــو پوزو نویســنده و فلمنامهنویــس ایتالیایی -
آمریکایی و برند ه دو جایز ه اســکار سالهای  1972و
 1974بود .شــهرت پوزو به خاطر رمانهای مافیایی او،
بهویژه رمان «پدرخوانده» که مبنای ســاخت فلمی به
همین نام در ســال  1972و به کارگردانی «فرانسیس
فورد کوپوال» شد ،به دست آمد.
اثر مطرح پوزو به نام «پدرخوانده» در سال  1969منتشر
شــد .وی بعدها در مصاحبهای با «لری کینگ» انگیز ه
اصلی خود از نوشــتن این کتاب را کسب درآمد عنوان
کرد.
این نویسنده به علت نارســایی قلبی و در تاریخ دوم
جوالی  1999در خانه شخصیاش در نیویورک فوت کرد.
«عرص ه تاریک»« ،مسافر خوشبخت»« ،فرار تابستانی
دیوید شــاو»« ،پدرخوانده»« ،احمقهــا میمیرند»،
«سیســیلی»« ،چهارمین کا»« ،آخرین پدرخوانده» و
«اُمرتا و خانواده» از آثار این نویسند ه سرشناس هستند.
در نسخه ســینمایی «پدرخوانده» ساخته «فرانسیس
فورد کاپــوال» ،کارگردان توانمند هالیــوود ،بازیگران
سرشناســی چون «مارلون برانــدو»« ،آل پاچینو»،
«روبرت دووال» و «دایان کیتن» نقشآفرینی داشتهاند.
«پدرخوانــده» نامزد  11جایز ه اســکار بود که موفق به
کسب جایز ه بهترین بازیگر مرد (مارلون براندو) ،بهترین
فلم و بهترین فلمنامه شــد و در جوایز «گلدن گلوب»
پنج جایزه اصلی را کسب کرد.

 بازی با اعداد

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
 28 کلمه :عالی

جواب هدف

کشوری به دنیا آمد که هنوز هم آمار ازدواج های اجباری
و فــروش زنان و دختــران رواج دارد .او خودش نیز در
دوران مهاجرتش در ایــران تا چند قدمی تجربه ازدواج
اجباری پیش رفت ،او باید با مردی بزرگتر از خودش در
ایام نوجوانی ازدواج می کرد ،اما رخساره قائم مقامی یک
فلمساز ایرانی او را در مکتبی یافت و با رایزنی با خانواده
اش این ازدواج را لغو کرد.
سونیتا آرزو داشت که روزی بتواند آوازخوان مشهوری
در سبک «هیپ هاپ» شود .رخساره که استعداد او را در
آوازخوانی دید ،تصمیم گرفت او را در این زمینه حمایت
کرده و زندگی اش را در قالب یک فلم مستند بگنجاند.
فلمی که زندگی یــک دخترک مهاجر افغان را در ایران،
تالشش برای تثبیت هویت در وطنش افغانستان و بالخره

بازهم مهاجرت به غرب را به تصویر می کشد.
این فلم حاال در جشنواره فلم سندانس غوغا به پا کرده و
با استقبال گسترده روبرو شده است .محتوای این فلم در
کل روی وضعیت زنان افغانستان ،ازدواج های اجباری و
فروش دختران می چرخد .در این فلم سونیتا علیه چنین
رسمی قد علم می کند و با خواندنش به با عنوان «عروس
فروشی» مبارزه می کند.
در این راستا تنها سونیتا نیست که صدایش را بلند کرده
و وضعیت زنان را در این کشور جنگزده تصویر سازی می
کند .پارادیس ســروری نیز یکی دیگر از دختران افغان
است که فعال در برلین پایتخت آلمان زندگی می کند .او
و نامــزدش دایورس مروی تصویری متفاوت از یک زن و
مرد افغان را به جهان ارائه می کنند( .دویچه وله)
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میزان

حمل

قدرت خالقيت شــما فرصتهاي زيادي را در شغل شما ايجاد كرده
است .معطل نكنيد .هدف مشــخصي را انتخاب كنيد و با قدرت به
سوي موفقيت گام برداريد.

ثور

امروز قدرت تخیل شما بیش از اندازه کار میکند و ذهن شما پر از
عقاید و تصورات فریبنده است .پس اجاز ندهید استعدادهایتان
به هدر برود .اگر باید فردی جدید را مالقات کنید به اولین اثری که
روی او می گذارید اهمیت دهید ،چرا که به صورتی شگفت انگیز
تأثیرگذار خواهد بود.

عقرب

ستارگان قسمت مرموز احساســی و ایده آل گرای شخصیت شما
را افزایش می دهند .اگر از این خصوصیات در مســائل کاری تان
استفاده کنید موفق می شوید .سعی کنید احساسی و احساس گرا
باشید و آن ها را نادیده نگیرید.

درمورد یک موضوع مالی تفکر میکنید وسعی میکنید ،تأثیر آن
را بر زندگیتان بررسی کنید .روشی را در زندگی انتخاب میکنید
که لیاقت آن را دارید .بیشتر از حد توانتان کارهای سخت انجام
میدهید ،بنا براین مراقب باشــید وتمام نیا زهایتان را برطرف
کنید.

اگر متوجه شــديد كه هر چه قدر تالش ميكنيد ديگران موضوعي
را متوجه شوند بيفايده است ،دست از تالش برداريد و اجازه دهيد
همه چيز خودش به موقع حل شود .بدون دخالت شما پيشرفتهاي
خوبي صورت ميگيرد.

شايد اخيرا َ يك در را بستهايد ولي با درهاي زيادي كه در حال باز
شدن هستند روبرو ميشويد .با اينهمه راههايي كه در پيش داريد
ممكن اســت مجبور باشيد كه تصميم بگيريد روي كدام جنبه از
زندگي تان تمركز كنيد.وقتي كه تصميمي گرفتيد ،آن وقت همه
چيز جاي واقعي خود را پيدا خواهند كرد و شــما مسير را بهتر
تشخيص مي دهيد.

جوزا

سرطان

زمان مناسبی است که به یک موضوع مجددا ً فکر کنید ،بهتر است
بیشــتر از این فکر نکنید و آینده را خوب نگاه کنید و اجازه ندهید
تا دیگران متوجه شوند .پیش از اینکه متوجه شوند دست بکشید.

اسد

ستارگان بيانگر اين مطلب هستند كه امروز روزي مالي براي بودن با
دوستان و همفكرانتان ميباشد .بحث با يكي از اين افراد ،شما را به
مسيري جالب هدايت خواهد كرد (احتماالً با معرفي شما به شخصي
كه بعدها در زندگي تان بســيار مهم خواهد شد) واقع ًا امروز روزي
نيست كه وقتتان را به تنهايي بگذرانيد.

سنبله

یک نفر شــما را مجبور به انجام کاری میکنــد و چون اعتماد به
نفستان کم شده است شــاید پیشنهاد او را بپذیرید .البته این کار
او هیچ ســودی ندارد و تنها شما را ناراحت و رنجیده میکند .بهتر
است خودتان را از این شرایط دور کنید تا همه چیز بدتر نشده است.

قوس

جدی

حتم ًا بايد از خنده هاي بيجا دســت برداريد وگرنه دوســت يا
همكارانتان را با اين كار ناراحت مي كنيد .شــما از تمام اتهامات
بيگناه هستيد و نميخواهيد كه همسرتان به شما مشكوك شود.
اين طور نيست؟

دلو

امروز انرژی شما فوران می کند  .کار و مسوولیت اضافی همه بسیار
مفید و سودمند می باشد .شاید شخصی شما را غافلگیر کند یا حالت
تدافعی در مقابلش بگیرید اما سعی کنید بیشتر منطقی باشید تا این
که با هر چیزی شخصی برخورد کنید .

حوت

نگران هستید که چگونه توازن بین کار و خانه را برقرار کنید .به
یک مرحله شلوغ وارد خواهید شد و میدانید چه قدر به صلح و
آرامش نیاز دارید تا اعتدال خود را حفظ کنید.

 9پیانیست بینالمللی کنسرتی را در پاریس برای شهر
تاریخی «پالمیرا» که با حمالت وحشیانه داعش از بین
رفت ،اجرا میکنند.
گروهی شامل  9پیانیست با اجرای کنسرتی در پاریس و
تقدیم کردن آن به شهر باستانی و ویرانشده «پالمیرا»
در سوریه ،پیام صلح را به گوش جهانیان میرسانند.
این کنسرت که «صلح برای پالمیرا» نام دارد ،در مجمع
ســران یونسکو در پایتخت فرانســه برگزار میشود.
هنرمندان کالســیکی با ملیتها و ســوابق فرهنگی
مختلف در این اجرا همکار میکنند« .حســین سرمد»
از ترکیه« ،نیما سرکشــیک» پیانیست ایرانی« ،جفری
آجی» هنرمند ترکیــهای  -آمریکایی« ،پاناگیوتیس
تروپوکولوس» یونانی« ،دیویــد الیولی» آمریکایی و
«تامبی اسد» سوری از جمله هنرمندان حاضر در این
کنسرت هستند.
به گــزارش تودیزمان« ،صلح بــرای پالمیرا» نتیجه
همکاری سازمان یونسکو و انجمن هنرمندان صلحطلب
پاریس است.
«پالمیــرا» شــهر تاریخی والیت «حمــص» ،یکی از
مهمتریــن ویرانههای تاریخی جهــان و یکی از آثار
ثبتشده سوریه در میراث جهانی یونسکو است .قدمت
بخش اعظم ویرانههای «پالمیرا» به قرنهای اول و دوم
میالدی بازمیگردد.
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نوبت مهره های سفید است ،شما باید با
دو حرکت مهره سیاه را مات کنید.

است« .شکستناپذیر» از  6فبروری در سینماهای جاپان
اکران میشــود .از نظر این افراد تجربیات این قهرمان
المپیک در زمان اسارت به دست نیروی جاپانی غیرواقعی
است و مشــکل اصلی آنها همین قسمت از فلم است.
زامپرینی در «شکستناپذیر» از سوی ماتسوشیرو واتانابه
به شــدت مورد آزار و ضرب و شتم قرار میگیرد .واتانابه
که از ســوی زندانیان جنگ پرنده نام گرفته است ،رفتار
بسیار بدی با زامپرینی دارد .هیرومیشی موتکی دبیرکل
جامعه انتشار حقایق تاریخی در زمان عرضه ابتدایی فلم
گفت « :این فلم هیچ اعتباری ندارد و غیراخالقی است».

«جکسون» نمیخواست یک
سفیدپوست بهجایش بازی کند

پس از حاشــیههای ایجادشــده درباره انتخــاب بازیگری
سفیدپوســت برای بازی در نقش «مایکل جکســون» ،یک
نشــریه آمریکایی اظهار نظر صریح این ستاره موسیقی پاپ
را در این زمینه بازنشر داد.
از هفته گذشته و انتخاب «جوزف فینس» بازیگر سفیدپوست
برای بازی در نقش «جکســون» ،این موضوع با واکنشهای
فراوانی مواجه شده که ماجرای اعالم نامزدهای اسکار امسال
که هیچکدام از آنها رنگینپوست نبودند ،در شکلگیری این
واکنشها بیتأثیر نبوده است.
در این شــرایط ،نشــریه «نیوزویک» از گفتوگوی «اوپرا
وینفری» با «مایکل جکســون» در سال  1993پرده برداشته
است که این خواننده موســیقی پاپ به شایعات درباره خود
پاسخ میدهد.
او در آن گفتوگو و در پاســخ به پرسشی مبنی بر اینکه آیا
درخواست کرده نقشش در یک تیزر تبلیغاتی را یک بازیگر
سفیدپوست ایفا کند ،گفته بود :این خیلی احمقانه است .من
یک آمریکایی سیاهپوست هستم و به نژادم افتخار میکنم و
به آنچه هستم ،احساس غرور دارم.
«جکسون» درباره تغییر رنگ پوستش نیز توضیح داده بود:
من یک اختالل پوســتی دارم که رنگدانههای پوستم را نابود
میکند .این چیزی است که نمیتوانم کمکی به آن بکنم.
اینگونه شایعات درباره «جکســون» در حالی آن روزها در
رســانهها میچرخید که عدهای معتقــد بودند ،این هنرمند
موســیقی پاپ ،از رنگ واقعی پوســتش بیزار است و برای
تغییر آن تالش میکند ،ادعایی که پس از کالبدشکافی جسد
مایکل جکسون رد شد و پزشــکان تأیید کردند که او به دو
نوع بیماری پوســتی مبتال بوده اســت .امسال برای دومین
ســال پیاپی ،همهی  20نامزد شاخهی یازیگری از هنرمندان
سفیدپوســت بودند و این امر با اعتراضهای گستردهای در
هالیوود روبهرو شد تا جایی که حتی آکادمی اسکار تغییراتی
اساسی در قوانین خود ایجاد کرد.

جادوی «مارادونا» بر پرده
سینمای دنیا
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وزیر را در خانه  e 6حرکت دهید.
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«آصیف کاپادیا» ،کارگردان انگلیســی فلم زندگی «دیهگو
آرماندو مارادونا» ،اسطوره ارجنتینی تاریخ فوتبال جهان را به
سینما خواهد آورد« .کاپادیا» که امسال با مستند «امی» در
جوایز اسکار یکی از چهار نامزد بخش بهترین اثر مستند است،
در حالی خبر از ســاخت فلم زندگی نامه «مارادونا» داده که
قرار است این فلم در جشنواره برلین به خریداران بینالمللی
معرفی شــود .در فلم «مارادونا» تمامی عوامل مستند «امی»
و مستند قبل آن «ســنا» حضور خواهند داشت و «کاپادیا»،
«جیمز گیریس» و «کریس کینگ» ســازندگان اصلی و «پل
مارتین» تهیهکننده مستند «رونالدو» ،تهیهکنندگی این فلم
زندگی نامه را نیز برعهده خواهد داشــت .به گزارش ورایتی،
«آصیف کاپادیا» برای ساخت این فلم به صدها ساعت ویدئوی
دیده نشده از آرشیو شخصی مارادونا دسترسی خواهد داشت.
این کارگردان این انگلیسی درباره ساخت فلم زندگی اسطوره
ارجنتینی تاریخ فوتبال میگوید« :از زمانهای بســیار دور
طرفدار مارادونا بودم و تحت تاثیر شخصیت ،نبوغ ،صداقت،
شور و عشق ،شوخ طبعی و آسیب پذیری او قرار گرفتم.

