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پرینس به کودکان یتیم افغانستان پنهانی
کمک میکرد

که پرینس راجرز نلسون ،ســتاره موسیقی پاپ آمریکا،
پیش از مرگ خود هزاران دالر به کودکان بیسرپرســت
افغانستان کمک کرده است.
به گفته این ســازمان ،این پول صرف آموزش به کسانی
شده که مســئولیت نگهداری از ۲هزار کودک افغان ،از
جمله یتیمان را بر عهده دارند.
مارنی گوستاوسون ،مدیر اجرایی «پارسا» به خبرگزاری

پرینس ،ســتاره موســیقی آمریکا پیش از مرگ خود
هزاران دالر از داراییاش را وقف کودکان بیسرپرست در
افغانستان کرده بود .مدیر یک سازمان خیریه میگوید،
ستاره پاپ آمریکا نمیخواست این کمکها علنی شود.
ســتاره موســیقی آمریکا یک ماه پس از مرگ خود باز
خبرساز شده است .سازمان خیریه «حمایت فیزیوتراپی
و احیای مجدد افغانســتان» (پارســا) اعالم کرده است

اپرا وینفری در «زندگی جاودانه
هنریتا الکس»

اپــرا وینفری در فلم «زندگی جاودانــه هنریتا الکس»
محصول شبکه اچبیاو بازی میکند.
وینفری عالوه بر نقشآفرینی مدیر تولید این فلم است.
این فلم با اقتباس از کتاب پرفروش ربکا اسکلوت با همین
نام ساخته میشود.
کتاب «زندگی جاودانه هنریتا الکس» زندگینامه هنریتا
الکس را روایت میکند .الکس زن سیاهپوست فقیری بود
که سال  1951در اثر ابتال به سرطان دهانه رحم درگذشت.
نکته اصلی ماجرا این اســت که پزشــکان بدون اجازه
قســمتی از غدۀ سرطانی او را برای پژوهشهای پزشکی
برداشتند .این ســلولها را جورج اوتو گی کشت داد ،تا
به منبعی بیانتها برای تولید سلولهای نامیرا و جاودانهای

تبدیل شوند که برای تحقیقات و پژوهشهای پزشکی به
کار میروند .جرج سیولف فلمنامه این اثر تلویزیونی را
نوشته و کارگردانی آن را نیز خود بر عهده دارد .کار تولید
این فلم از تابستان آغاز میشــود .پسرها و نوه هنریتا
الکس به عنوان مشــاوره در این پروژه حضور دارند .اپرا
وینفری از سرشــناسترین چهرههای تلویزیونی آمریکا
اســت .او عالوه بر حضور موفق در تلویزیون در فلمهای
سینمایی مطرحی چون «سلما» به کارگردانی آوا داورنای
و «پیشخدمت» به کارگردانی لی دانیلز ایفاگر نقش مکمل
زن بوده است .او برای بازی در فلم «رنگ ارغوانی» نامزد
جایزه اسکار شد و جایزه امی را برای مدیریت تولید فلم
تلویزیونی «سهشنبه با موری» از آن خود کرد.
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دوست ـ درست ـ درس ـ
دریا ـ دیار ـ دست ـ دستار
ـ دیوار ـ رادیو ـ تداوی ـ
دیر ـ سرد ـ وادی ـ دیو ـ
اسد ـ اسید ـ سید ـ رود.

یک رهبر ارکســتر سرشــناس روس اولین کنســرت
موسیقی پس از آزادســازی پالمیرا را در آمفی تئاتر این
شهر تاریخی برگزار کرد.
«والری جرجیف» که یکــی از حامیان «والدمیر پوتین»
محسوب میشود ،ارکستر سمفونی «مارینسیکی» را در
آمفیتئاتر رومی شــهر تاریخی پالمیرا در سوریه اجرا
کرد که چندی پیش پس از ماهها از دست تروریستهای
داعش آزاد شد.
این کنسرت موسیقی کالسیک در حالی در پالمیرا برگزار
شد که اعضای گروه تروریستی داعش در ماه جوالی سال
گذشــته میالدی ویدئویی از قتلعام چندین گروگان در
آمفی تئاتر پالمیرا منتشر کرده بودند.
در این کنسرت موســیقی «والری جرجیف» قطعاتی از
«یوهان سباستیان باخ»« ،ســرگی پروکفیف» و «رایون
شــچدرین» را در مقابــل جمعیتی از ســربازان روس،
مسئوالن دولتی و خبرنگاران رهبری کرد.
این در حالی بود که «والدیمیــر پوتین» ،رئیس جمهور
روســیه با صدور پیام ویدئویی از برگزاری این کنسرت
استقبال کرد.
«جرجیف» تا همین اواخر رهبر اصلی ارکســتر سمفونی
لندن بود و هم اکنون مدیر ارکســتر فیالرمونیک مونیخ
است.
این رهبر سرشناس ارکســتر ،برگزاری این کنسرت در
آمفیتئاتر شهر تاریخی پالمیرا را اعتراضی به وحشیگری
و خشونت داعش دانست که از این آمفی تئاتر برای اعدام

2411

افراد اســتفاده میکردند .به گزارش بیبیسی« ،والری
جرجیف» پیش از این در سال  2012کنسرتی خیریه برای
قربانیان فاجعه اتمی فوکوشــیما در توکیو برگزار کرده
بود و در ســال  2014نیز یک تور خیریه برای جمعآوری
کمک برای قربانیان قتل عام مکتب «بســان» روسیه
ترتیب داده بود« .پالمیرا» شهر تاریخی والیت «حمص»،
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میزان

حمل

امروز مي توانيد انتظار تغييراتي را در رابطه با دوســتان و آشنايان
داشته باشيد .زيرا احساســاتتان افزايش پيدا كرده است .امروز
اص ً
ال حوصله تان سر نمي رود بلكه درست برعكس .از صبح تا شب
سرگرم و فعال هستيد.

ثور

به دوســت و همکار و همســرتان بفهمانید که همیشه به فکرشان
هســتید حتی زمانی که توجه تان به سمت آنها نیست .امروز تنها
آرزویتان شادی در زندگی است .حتی اگر به معنی کم کردن کار و
مسوولیت های کاری باشد.

جوزا

خيلي كم طاقت هستيد ،خدا به افرادي كه شما را ناراحت ميكنند
رحم كند .ســعي كنيد آرام باشيد و به ديگران اجازه ندهيد شما را
عصباني كنند زيرا آنها اين كار را عمدي انجام ميدهند ،امشب الزم
است تا كمي استراحت كنيد و براي كســب آرامش به ناراحتي ها
اجازه دهيد بروند.

سرطان

امروز همه چیز به نفع شماســت .اگر در باشگاهی ورزش می کنید یا
فعالیت گروهی دارید همه تالش هایتان نتیجه خوبی خواهد داشت.
اگر شب با دوستانتان بیرون می روید ،شبی به یادماندنی خواهد بود.

از تعارض و بگو مگو با ديگران خســته شــده و مايل به ادامه آن
نيستيد .شما به شرايط مسالمت آميز و محيط آرامي نياز داريد تا
آرامش فکري خود را به دســت آورده و تجديد قوا کنيد .از اينکه
ميبينيد روزگار بر وفق مرادتان نيست دچار نااميدي و تشويش
خاطر نشويد .فراموش نکنيد که اعتماد به نفس يکي از شرطهاي
موفقيت است.

عقرب

فــرد خاصی مورد توجه دیگران اســت و هیچ حرفی برخالف او
نمیشنوید .احساس فوق العاده ای نسبت به این شخص دارید اما
مراقب باشید که این احساس شما را کور نکند وحقایق را نبینید.
بنابراین مراقب قلب تان باشید و آنرا پنهان کنید.

قوس

شــما مصمم ايد كه خود را وارد ماجرائي كه به يك همكار يا يك
شرايط كاري مربوط مي شود وارد كنيد و اجباركردن شما به اين
كه تغيير عقيده بدهيد كاري بيهوده است.

جدی

امروز هر كاري انجام مي دهيد ،خيلي مراقب خودتان باشيد زيرا
نقشه ستارگان امكان تصادف را نشان مي دهند .اين موضوع فقط
در مورد كســاني است كه محتاط نيستند و مراقب خود نيستند.
بنابراين به عنوان يك انسان محتاط ،از مسائل جدي دوري كنيد
و از هوشتان استفاده كنيد.

دلو

آيا كســي با شما صادق است؟ پس با دقت پيش برويد ،چرا كه تمام
مطالب آن چيزي نيســت كه به نظر مي رسد .و اگر حواستان جمع
نباشد ممكن است به دام بيفتيد.

تمام فعالیت های امروز به خوبی می تواند احســاستان را بیان
کنیــد اما گفتن چیزی که در حال حاضر به آن فکر کنید انعکاس
بدی خواهد داشــت .همچنین باید از نتیجه گیری های عجوالنه
دوری کنید .زیرا به ســادگی حرفهای دیگران را اشتباه برداشت
می کنید.

مثل همیشه انرژی ندارید .بنابراین باید کارها را آرام انجام دهید و
نقشه ای را که از پس آن برنمیآیید به عهده نگیرید .سعی کنید هر
چقدر می توانید استراحت کنید از افرادی که پرانرژی هستند دوری
کنید .امروز باید از خودتان پذیرایی کنید.

اگر احســاس گناه می کنید همین االن آن را متوقف کنید .شما
معموالً از نظر زمان آنقدر بخشنده هستید که زمانی وقتتان تمام
می شود و شکست می خورید .برای تمرکز روی موضوعاتتان پشت
سر را نوازش می کنید .واقع ًا هیچکس کمتر از شما فکر نمی کند.

اسد

سنبله

حوت

کتاب تقسیم میشــود .آثاری از «النا فرانته» نویسنده
صاحبنام ایتالیایی و «کالریس لیسپکتور» داستاننویس
برازیلی رقیبان «نشانههای پایان دنیا» بودند.
«آنجلیکا فریتاس» شــاعر پرتگالــی و «هیالری کاپال»
مترجم مجموعه شــعرهای او نیز هر یک  5000دالر را به
عنوان جایزه بخش ترجمه شعر این مجموعه جوایز ادبی
از آن خود کردند .به گــزارش گاردین ،جوایز بینالمللی
بهترین آثار ترجمه از سوی دانشگاه «راچستر» مدیریت
و با حمایت مالی وبســایت «آمازون» به صورت ساالنه
برگزار میشود و به بهترین ترجمه انگلیسیزبان از آثار
ادبی در ژانرهای مختلف تعلق میگیرد.

روسها در پالمیرا کنسرت موسیقی برگزار کردند

آهســته ـ اژدها ـ بغداد ـ پرهیزانه ـ تپانچه ـ ثاقب ـ جلوگیر ـ چهارشانه
ـ حســرت ـ خدمتگزار ـ دیوان ـ ذرات ـ رونما ـ زرخرید ـ ژاله ـ سردار ـ
شهرت ـ صباح ـ ضرورت ـ طرفدار ـ ظریف ـ عقیده ـ غنا ـ فلک ـ قایق ـ
کعبه ـ گیسو ـ لذیذ ـ مستخبر ـ نازی ـ وردک ـ هالل ـ یقین.

هـ
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جوایز  10هزار دالــری بهترین ترجمــه کتاب آمریکا
برندگانش را شناخت.
«نشانههای پایان دنیا» نوشــته «یوری هرارا» با ترجمه
«لیزا دیلمان» موفق شــد جایزه  10هزار دالری بهترین
کتاب ترجمه را در حوزه ادبیات داستانی از آن خود کند.
«نشــانههای پایان دنیا» داســتان زنی جوان را روایت
میکند که برای پیدا کردن برادرش از مرز مکزیک عبور
میکند و به آمریکا میرســد« .هرارا» اولین نویســنده
اسپانیولیزبان اســت که این جایزه را در بخش ادبیات
داستانی کسب کرده است.
مبلغ  10هزار دالری این جایزه بین نویســنده و مترجم

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

جواب هدف

فرانسه گفت ،پرینس از طریق بتی تیزدیل ،نیکوکار
آمریکایی با این سازمان خیریه آشنایی پیدا کرده بود.
تیزدیل که در جنگ ویتنام  ۲۰۰کودک بیپرست را از
سایگون به همراه آورده بود در سال  ۲۰۱۰در سن ۸۷
سالگی به افغانستان سفر کرد.
او در آن جا تحقیق کرد که کــدام پروژه به حمایت
نیاز دارد .گوستاوســون میگوید« :من به او راجع به
این ساختمان قدیمی توضیح دادم که ما در آن برای
آموزش این افراد استفاده میکنیم».
گوستاوسون ادامه میدهد ،تیزدیل بعد از بازگشت
به آمریکا چکی غیر منتظره به مبلغ بیش از ۱۵هزار
دالر فرســتاد .او این پول را از پرینس دریافت کرده
بود .اما تیزدیل خواســت «هیچ کــس از این قضیه
مطلع نشود ».بعد از آن پرینس هر سال  ۶هزار دالر
واریز میکرد.
سازمان  HALOکه ســازمانی خیریه برای کمک به
یتیمان است تأیید کرده که تیزدیل که در سال ۲۰۱۵
درگذشــت این کمکها را به نام پرینس به سازمان
«پارسا» اعطا کرد .گوستاوســون میگوید ،پرینس
این کار را پنهانی انجام مــیداد چرا که او این کار را
نه «برای افزایــش اعتبار بلکه از روی نیت قلبیاش»
انجام میداد( .دویچه وله)
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معرفی برندگان جوایز بهترین ترجمه
کتاب به انگلیسی
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 شطرنج 		
نوبت مهره های سفید است ،شما باید با
دو حرکت مهره سیاه را مات کنید.
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 جواب شطرنج 2321
قلعه را در خانه  B 8حرکت دهید.

C

B

A

یکی از مهمترین ویرانههای تاریخی جهان و یکی از
آثار ثبتشده سوریه در میراث جهانی یونسکو است.
قدمت بخش اعظــم ویرانههای «پالمیرا» به قرنهای
اول و دوم میالدی بازمیگردد .این شــهر باستانی از
پاییز سال گذشته میالدی به دست گروه تروریستی
داعش افتاده بود.

گالدیاتور به دنبال ردپای
«مومیایی»

با پیوستن راسل کرو به جمع بازیگران نسخه تازه و احیا شده
مجموعه فلم «مومیایی» ،خط اصلی داستان آن هم در اختیار
رسانه های گروهی قرار گرفت.
این اکشن فانتزی و دلهره آور را کمپانی یونیورسال با هزینه
تولید  100میلیون دالری جلوی دوربین خواهد برد.
در داستان نسخه تازه ،راسل کرو در نقشی ظاهر خواهد شد
که شباهت زیادی به کاراکتر معروف و کالسیک دکتر جکیل
دارد .اما هنوز معلوم نیست این نقش مثبت است یا منفی.
تهیه کنندگان فلم گفته انــد وی نقش مقابل تام کروز را در
این فلم به عهده خواهد داشت .کروز در نقش کاراکتر اصلی و
محوری داستان فلم بازی می کند.
او در نقش افسر نیروهای ویژه ظاهر خواهد شد ،که در دوران
معاصر راهی یک ماموریت غیرممکن می شود .این ماموریت،
مقابله با نیروهای پرقدرت و فاسد دوران باستان مصر است.
به نوشته هالیوود ریپورتر ،امر کارگردانی «مومیایی» تازه را
آلکس کورتزمن به عهده دارد .او این اکشــن ماجراجویانه را
براساس فلم نامه ای از جان اسپایس کارگردانی خواهد کرد.
هنوز زمانی برای شــروع کار فلم برداری فلم تعیین نشــده
است.اما شنیده می شود تابستان سال  ،2018به عنوان زمان
نمایش عمومی آن اعالم خواهد شد.
راسل کرو که در سال دو هزار اسکار بهترین بازیگر مرد سال
را برای درام تاریخی «گالدیاتور» گرفت ،بزودی درام جنایت
کارانه «آدم های جذاب» را روانه پرده سینماها خواهد کرد.

اسکورسیزی با «ایرلندی»
دنیرو و پاچینو را
کارگردانی میکند

مارتین اسکورسیزی برای ســاختن فلم «ایرلندی» با حضور
رابرت دنیرو ،ال پاچینو و جو پسکی اعالم آمادگی کرد.
اسکورسیزی کارگردان مشــهور جهان سینما قرار است در
جشنواره کن ساخت «ایرلندی» را اعالم کند.
ســاخت این فلم که از مدتی پیش اعالم شــده بود ،مدتها
معوق ماند تا فلمنامه اقتباســی آن بر مبنای خاطرات زندگی
یک مرد مزدور به نام فرانک شیران یا همان «ایرلندی» آماده
شــود« .ایرلندی» با یک گروه از بازیگران سرشــناس تهیه
میشود که در میانشانرابرت دنیرو ،ال پاچینو و جو پسکی
هم جای دارند .با وجود این که دنیرو چندی پیش ساخت این
فلم را تایید کرد ،اما گفته بود هیچ چیز قطعی نیســت چون
چند سال است که ساخت این فلم مطرح بوده و پارامونت که
امتیاز ساخت آن را در اختیار دارد ،اندکی برای تامین بودجه
آن که حدود  ۱۰۰میلیون دالر تعیین شده ،نگران است.
در هر حال به نظر می رســد زمان الزم برای راه انداختن این
پروژه فرارسیده باشــد .این پروژه نخستین همکاری مجدد
دنیرو و اسکورسیزی پس از ســاخت فلم «کازینو» در سال
 ۱۹۹۵خواهد بود .این دو سابقه همکاری طوالنی مدتی با هم
دارند که در دهه  ۱۹۷۰منجر به ساخته شدن فلمهایی چون
«خیابانهای پایین شهر»« ،راننده تکسی»« ،گاو خشمگین»،
«تنگه وحشــت» و «رفقای خوب» شد .اما در کمال تعجب
آل پاچینو هرگز در فلمی از اسکورسیزی بازی نکرده ،گرچه
دنیرو با او در فلم «پــدر خوانده» فورد کاپوال جلوی دوربین
رفته و در فلم مشــهور مایکل مان در ســال  ۱۹۹۵با عنوان
«مخمصه» نیز با هم بازی کردهاند .فلم جان آونت در ســال
 ۲۰۰۸نیــز با عنوان «قتل عادالنه» ایــن دو را بار دیگر کنار
هم قرار داد .جو پســکی برنده جایزه اســکار برای بازی در
«رفقای خوب» ،در «کازینو» با اسکورســیزی و دنیرو همراه
بود .او که از دهه  ۱۹۹۰از بازیگری اعالم بازنشســتگی کرد و
تنها در فلمی که دنیرو ســال  ۲۰۰۶با عنوان «چوپان خوب»
کارگردانی کرد به ســینما بازگشت ،بار دیگر با این پروژه در
کنار دوستانش جا میگیرد.

