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ناتالی پورتمن
در نقش همسر رئیس جمهور

نمایش نقاشی «هیتلر» در موزه «دیوانگی»

رئیــس جمهور آمریکا پس از دوران ترور را به تصویر
می کشد ،جایی که او می بایست با غم از دست دادن
همسرش کنار بیاید.
نــوح اوپنهایم نگارش فیلمنامه ایــن اثر را بر عهده
داشــته و پابلو الرین کارگردانــی آن را ناجام داده
است .از نظر وی ناتالی پورتمن تنها بازیگری است که
می تواند از پس این نقش برآید .ناتالی پورتمن ،پیتر
سارسگارد ،گرتا گرویک ،جان هارت و ریچارد گرنت
از جمله بازیگرانی هســتند که در این فیلم به ایفای
نقش پرداخته اند.
ناتالی پورتمن برنده جایزه اســکار برای فیلم «قوی
فیلم ســینمایی «جکی» ســاخته «پابلو الرین» پس ســیاه» این بار هم برای بازی در نقش همسر رئیس
از اکــران در امریکا هم اکنون در برخی کشــورهای جمهور سایق امریکا نامزد اکسار بهترین بازیگر نقش
اول زن شــده بود .اتفاقی که برای وی میسر نشده و
اروپایی نیز اکران می شود.
این فیلم داستان ژاکلین کندی ،همسر جان اف کندی جایزه به اما استون برای الاللند رسید.

«استفن کینگ»
زیبایان خفته را بیدار کرد

«اســتفن کینگ» جنایینویس سرشناس آمریکایی
به همراه پسرش رمان ترســناک «زیبایان خفته» را
نوشت.
«بلستر» نوشت« :اســتفن کینگ» رماننویس مطرح
آمریکایی که آثاری چون «مســیر سبز» و «رستگاری
در شائوشنک» را در کارنامهاش دارد ،اخیرا از نگارش
یک رمان کوتاه و یک رمان بلند به صورت مشــترک
خبر داده است.
او که هفته پیش اعالم کرد رمان کوتاهی به نام «جعبه
دکمههای گوئندی» را با همراهــی «ریچارد چیزمر»
نوشــته ،خبر داده اثــر جدیدش را به همراه پســر
کوچکش «اوون کینگ» به نگارش درآورده است .این
رمان  ۷۲۰صفحه دارد و به ســبک آثار حماسی چون
«زیر گنبد» و «ایستادگی» نوشته شده است.
این رمان ترسناک «زیبایان خفته» نام دارد و داستان
آن در آینده رخ میدهد .در توضیح اثر مشــترک این
پدر و پسر نویسنده آمده است :در آیندهای نزدیک،
وقتی زنهــا میخوابند ،اتفاقی میافتــد ...آنها را
پیلهای تورمانند فرامیگیرد و اگر پیش از بیدار شدن،
آن پیله پاره شود و یا کسی مزاحمشان شود ،آن زن
به موجود وحشی تبدیل میشــود و در مکانی دیگر
بیدار میشــود .اما بدن زنی به نام «ایوی» نسبت به
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«گوردون براون» نخســتوزیر ســابق
انگلیس در کتاب خاطراتش درباره دوران
کودکی خود و دولت «تونی بلر» مینویسد.
«گاردیــن» نوشــت« :گــوردون براون»
سیاســتمدار انگلیســی که از سال ۲۰۰۷
تا  ۲۰۱۰سمت نخســتوزیری را بر عهده
داشت ،قصد دارد خاطرات خود را در قالب
کتاب منتشر کند.
او در ایــن کتــاب بــه دوران کودکــی
خود ،خانــوادهاش ،خاطراتــش از زمان
نخســتوزیری ،بحران اقتصــاد جهانی
در ســال  ۲۰۰۸و نظرش دربــاره دوران
نخســتوزیری «تونــی بلر» کــه رابطه
پرحاشیهای با هم داشتند ،میپردزاد .ناشر
این اثر ،اعالم کرده «تمام زندگی سیاسی
و ایدههای بزرگ «بــراون» برای وضعیت
امروز» در این کتاب منتشر میشود.

«جان فورجام» بازیگر فیلم معروف «کسب
و کار ایتالیایی» براثر یک حادثه در خانهاش
در انگلیس درگذشت.
به نقــل از «ایندیپندنت» ،ایــن بازیگر
 75ســاله پس از افتادن از تخت خواب و
شکستن گردنش به دلیل خونریزی داخلی
به بیمارچتان بُرده شــد و پس از دو روز از
دنیا رفت.
«جان فورجام» در ســال  1696برای بازی
در نقش «فرانک» در فیلم «کســب و کار
ایتالیایی» در کنار «مایکل کین» به شهرت
رسید و برای نســل جوانتر نیز با بازی در
فیلم «زن فوتبالیســتها» در نقش مربی
«فرانک السلت» شناخته شده است.
این بازیگر انگلیسی متولد سال  ،1941در

 بازی با اعداد

م

جواب سودوکو شماره

پناه ـ پیونــد ـ نو ـ نوا ـ
دهان ـ نهاد ـ نی ـ نواده
ـ پند ـ پینه ـ پهن ـ ندا ـ
نادی ـ دین ـ داین ـ دنیا ـ
دنی ـ هند.

 جواب بازی با اعداد
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بریتانیا بود که بین سالهای  ۲۰۰۷تا ۲۰۱۰
به عنوان رهبر حزب کارگر در این مســند
جای داشت .او پیش از آن در کابینه «تونی
بلــر» ،وزیر خزانهداری و از ســال ،۱۹۸۳
نماینده پارلمان بریتانیا بود« .براون» پس از
 ۳۲سال نمایندگی ،در سال  ۲۰۱۵از مجلس

حالی که در دوران جوانی مشــغول کار در
یک کارخانه بود به یک انجمن نمایشــی
آماتور پیوست و چند ســال بعد توانست
به آکادمی سلطنتی هنرهای دراماتیک راه
یابد و در آنجا با کســب مدال نقره بهترین
بازیگری دانش آموخته شد.
ن ســالهای  1966تا 1972
او بعدها و بی 
به کمپنی رویال شکســپیر پیوست و در
تورهای داخلی و بینالمللی این کمپنی به
نقشآفرینی پرداخت.
«تعهد تابعیت» (« ،)۲۰۰۷مین ماشــین»
(« ،)۲۰۰۱آمریکاییهــای جوان» (،)۱۹۹۳
«پــاپ ژان پل دوم» ( )۱۹۸۴و «شــینا» دوران فعالیت هنری خود در ســریالهای «انتقامجویان»( )۱۹۶۱-۱۹۶۹نیز بازی کرد.
( )۱۹۸۴از جملــه آثار ســینمایی «جان تلویزیونی نظیر «شووســترینگ» ( -۱۹۸۰وی در ســالهای پایانی زندگی با بیماری
فورجام» اســت ،ضمن این که وی در طول « ،)۱۹۷۹ســوئینی» ( )۱۹۷۵-۱۹۷۸و افسردگی دست به گریبان بود.

 بازی با کلمات
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میزان

حمل

در مورد پول با يك نفر اختالف داريد و مي خواهيد بدانيد چرا پولي
را كه به زحمت به دست آورده ايد به هدر مي دهد اما از طرف ديگر
آن ها پول خودشان را هم به هدر مي دهند .در هر صورت حل كردن
اين مشكل به خودتان بستگي دارد.

ثور

سعی کنید آرامش داشته باشید و در منزل عصبانی نشوید به زمان
نیاز دارید تا در مورد مســائل خصوصی خودتان فکر کنید .در هر
صورت هنوز ســوءتفاهم ها و کارهای نیمه تمامی دارید که باید در
تنهایی آنها را حل کنید و از بین ببرید.

جوزا

شايد خبر خوبي در رابطه با يك موضوع دفتري به دست آوريد كه
اخيرا ً شما را فوق العاده نگران كرده است .افرادي كه در مخارجشان
در خانه شريك هستند درآمد بيشــتري به دست مي آورند و اين
موضوع سبب خوشحالي آنها مي شود.

سرطان

می توانید با دوستان نزدیک تان معاشرت کنید ،مخصوص ًا زمانی که
کارتان تمام شده اســت و به خانه برمی گردید.این موضوع مطمئن ًا
برای تان مهم اســت اما دیگران برنامه های دیگری دارند.شما می
توانید به خانه بروید و استراحت کنید.

اسد

امروز روز شگفت انگیزی برای قدرت تصور شماست.چرا که تخیل
شما ،شما را به مســیرهای جذاب و جالب هدایت کرده و سفری
جذاب برای شما به ارمغان خواهد آورد.

عقرب

مروز می توانید موفقیت بیشتری به دســت آورید .البته باز هم
رقابت هایی پیشرو دارید و زندگی پر از حوادث است اما می توانید
استراحت کنید و کمی از وقت آزادتان لذت ببرید.

قوس

از قبل به مســايل فكر كردن يكي از مهارتهاي شماست و امروز
افكارتان به جاهاي دوردســت رفته .شايد به يك تعطيالت كه به
زودي فرا ميرسد فكر ميكنيد يا به دور هم جمع شدن با كسي
كه از يك مليت ديگر اســت فكر مي كنيد .اگر امشــب با كسي
بيرون مي رويد ســعي كنيد خيلي شب جالب و رؤيايي به وجود
آوريد.

جدی

اگر از خودتان بچه نداريد ،امروز مي توانيد فرزند كســي را از او
قرض كنيد .اگر مانند بچه ها رفتار كنيد بيش تر لذت خواهيد برد
تا اين كه مانند بزرگ تر ها باشيد .اگر عصبي و ناراحت هستيد به
جاي اينكه يك گوشه بنشينيد ،كمي ورزش كنيد.

دلو

امروز قدرت شما بدون حد و مرز است و شما پذيرنده سلسله افكار
متفاوتي خواهيد بود .همچنين امروز داراي مهارت خاص براي ايجاد
ارتباط با مردم اطراف خود مي باشيد ،پس در حال حاضر مي دانيد
كه آنها به چه فكر مي كنند ،حتي اگر به شــما راجع به آن چيزي
نگويند.

اگر در رابطه با مسایل مالی به شخصی مشکوک هستید و آنقدر ها
هم صادق نیست .بهترین کار این است که از حقیقت سر در آوردید.
با دقت فکر کنید و نقش خودتان را در تمام این موضوع بررسی کنید
شاید بهتر باشد به روی خودتان نیاورید .این کار برای این نیست که
کسی را مقصر کنید ،اما بیشتر به این خاطر است که جلوی ضررها را
بگیرید.

امروز بیش از اندازه فداکاری می کنید و به دیگران کمک میکنید.
حتی الزم نیست کسی از شــما بخواهد ،خودتان هر کاری از دست
تان برمی آید انجام دهید.

شما از بحث با شــریک زندگیتان ناچارا ً چیزی را میپذیرید .او
خوشحال است و باالخره شما تصمیم گرفتهاید که موضوع را باز
کنید.

سنبله

حوت

کناره گرفت و دیگر در انتخابات شــرکت
نکرد« .گوردون براون» متولد ســال ۱۹۵۱
در شهر گالسگو اسکاتلند و دومین فرزند
یک کشیش اسکاتلندی است .او در زمان
دبیرستان در بازی راگبی چشم چپ خود
را از دست داد.

مرگ عجیب یک بازیگر

آفتاب نشــینان ـ امواج ـ برادرخوانده ـ پیام ـ تعقیب ـ ثانی ـ چگونه ـ
جنایت ـ حلیمه ـ خالصه ـ دریغ ـ ذروی ـ رضوان ـ زلف ـ ژیان ـ سراج
ـ شــفافیت ـ صفدر ـ ضمیر ـ طنین ـ ظلمت ـ عجیب ـ غزال ـ فرشته ـ
قفسه ـ کاتب ـ گزمه ـ لحظه ـ مهران ـ نواسه ـ وقفه ـ هوا ـ یاور.
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کتاب «بــراون» که هنوز نامــی برای آن
انتخــاب نشــده ،در فصل پاییــز روانه
کتابفروشیها میشود.
«گوردون براون» در جریان همهپرســی
برکســیت نقش مهمی داشت و با جدایی
بریتانیــا از اتحادیه کشــورهای اروپایی
مخالف بود .او در این کتاب سیاســتهای
«تونی بلر» را طی سالهای  ۱۹۹۷تا ۲۰۰۷
زیر ســوال برده و نظــرش را درباره نقش
دولت «بلر» در جنگ عراق بیان کرده است.
«براون» در کتاب خاطــرات خود از مرگ
دخترش «جنیفــر» در نــوزادی هم یاد
میکند .او پس از این اتفاق تلخ ،آزمایشگاه
تحقیقاتی «جنیفر براون» و موسسه خیریه
«دنیــای آنها» را به مدیریت همســرش
راهاندازی کرد.
«گوردون براون» پنجاهودومین نخستوزیر

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.
 7 کلمه :خوب
 14 کلمه :متوسط
 21 کلمه :عالی

جواب هدف

یکی از نقاشیهای «آدولف هیتلر» در موزه «دیوانگی»
بهنمایش درآمد.
«گاردین» نوشت :یک اثر نقاشــی از کارهای «آدولف
هیتلر» دیکتاتور آلمانی ،در نمایشــگاهی ایتالیایی که
با عنوان «موزه دیوانگی» برگزار شــده است ،بهنمایش

«گوردون براون» خاطراتش را چاپ میکند

این طلسم ایمن است .آیا «ایوی» را میشود به عنوان
موردی آزمایشگاهی مورد مطالعه قرار داد؟ آیا او یک
شیطان است که باید از بین برود؟
«اســتفن کینگ» تاکنــون چندین اثر مشــترک با
پسرهایش به چاپ رســانده که دو داستان با «جویی
کینگ» از آن جمله است« .جویی» و «اوون» نیز یک
فیلمنامه مشترک در کارنامهشان دارند.
«اســتفن کینگ» خالــق بیش از ۲۰۰اثــر ادبی در
ژانرهای وحشت و خیالپردازی است .او نویسندگی را
در سن هفتسالگی و بعد از پیدا کردن یک صندوقچه
حاوی کتابهای جنایی آغاز کرد و با نامهای مستعار
«ریچارد باچمــن» و «جان ســوئیتن» تاکنون آثار
متعددی نوشــته اســت .رمانهای «کینگ» چنان با
گرمی از ســوی خوانندگان او روبهرو شــد که دیری
نپایید به سینما نیز راه یافت.
کارگردانان بزرگ بــا اقتباس از رمانهای او فیلمهای
بسیاری ساختهاند .فهرســت برخی از این فیلمها که
با بازی درخشــان بازیگران نامدار بر پرده رفته از این
قرار است« :مسیر ســبز»« ،رهایی از شائوشنک» و
«مه» بــه کارگردانی «فرانــک دارابونت»« ،میزری»
به کارگردانی «راب راینــر» و « »۱۴۰۸به کارگردانی
«مایکل هاف استروم».

2327
هـدف

درآمد.
این نمایشگاه از  ۱۱مارچ (شــنبه ۲۱ ،حوتماه) افتتاح
شده و در آن ،آثاری از «فرانسیسکو گویا» و «فرانسیس
بیکن» هم عرضه میشــود« .موزه دیوانگی» که توسط
«ویتوریو اسگاربی» منتقد تلویزیونی برگزار شده ،روی

رابطه بین هنر و بیماریهای روانی تمرکز دارد.
«اسگاربی» دلیل انتخاب نقاشــی «هیتلر» را اینگونه
بیان کرد :این اثر درون ذهن فردی دیکتاتور و آدمکش
را نمایان میکند .این نقاشی نشاندهنده روان پریشان
و بدبختی «هیتلر» است.
تا کنون چند نقاشــی از «هیتلــر» در حراجیهای دنیا
به فروش رســیده ،اما این نخستینبار است که یکی از
کارهــای او در معرض دید عموم قــرار میگیرد .رئیس
حزب نازی کــه جان میلیونها نفــر را گرفت ،پیش از
ورود به عرصه تاریک زندگیاش ،هنرمندی ناموفق بود؛
اما جالب است که نقاشیهای او همچنان به قیمت گزاف
در حراجیها فروخته میشود.
«هیتلر» در دوران جوانی و هنگامی که در مونیخ و وین
زندگی میکرد ،صدها اثر نقاشــی خلــق کرد که البته
نمونههای جعلی فراوانی نیز از آنها در بازار فروش آثار
هنری وجود دارد و از آنجا که او ســبک منحصربهفردی
در نقاشی نداشــت و فقط کپی میکرد ،تشخیص اصالت
کارهای او ،بسیار دشوار است.
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مادران کرایی
در خدمت هنرپیشه های
مشهور بالیوود

کرن جوهر یکی از شخصیت های مشهور بالیوود است .وی که
هنوز ازدواج هم نکرده ،پدر دو فرزند دوگانگی شده است .آیا
این اولین شخصیت سینمای بالیوود است که به وسیله «مادر
کرایی» دارای فرزند می شود؟
کرن جوهر به خاطر این که پدر شود ،از یک مادر کرایی کمک
گرفته است .این زن برای بارداری و به دنیا آوردن یک جفت
کودک برای کرن جوهر استخدام شده است.
یکی از کودکان دوگانگی کرن پســر و دیگری دختر است .به
گفته جوهر ،نام دختر را روحی و نام پسر را تش گذاشته است.
کرن جوهر در پیغامی گفته است که این وضعیت برایش بسیار
احساسی است و به این خاطر نمی تواند احساس پدر شدن و
کیفیتش را با جمالت بیان کند.
کرن همچنان گفته که به صورت دقیق در مورد مسئولیت پدر
و مادر بودن تحقیق کرده و پس از آماده شدن ،برای این کار
از یک مادر کرایی کمک گرفته است.
این هنرپیشه مشهور و تهیه کننده فیلم در بالیووود گفته که
از این بانو بسیار سپاسگزار است که به وی کمک کرد آرزویی
که سال ها در سر داشت به کمک وی به حقیقت مبدل شود و
با همکاری کامل برایش دو فرزند به دنیا آورد.
این خبر به خاطری مهم است که کرن جوهر هنوز به صورت
رســمی ازدواج نکرده است .برخی از اجتماعات در ممبئی به
عالقمندی وی به همجنسگرایی اشاره کرده اند.
کرن جوهر تنها کسی نیســت که در صنعت فیلم بالیوود از
مادر کرایی کمک گرفته و یا از چنین امکانی استفاده کرده تا
اوالد دار شود ،بلکه شاهرخ خان ستاره مشهور سینمای هند
و خانمش گوری خان به خاطر داشــتن سومین فرزندشان از
یک مادر کرایی کمک گرفتند.
در هندوستان از ســال  ۲۰۰۱به این سو برای به کرایه گرفتن
مادران ظاهرا هیچ ممانعت قانونی وجود ندارد .حکومت هند
به رهبری ناریندرا مودی به وضاحــت وعده داده که به این
وضعیت خاتمه می دهد و با پایان بخشــیدن به این معافیت
قانونی دسترسی به مادران کرایی را ناممکن خواهد ساخت.
با توجه به آمار محافل اجتماعی هند ،در مناطق فقیرنشین در
هند «مادران کرایی» به یک وسیله برای به دست آوردن سود
و درآمد تبدیل شده اند( .دویچه وله)

غیر قابل شناسایی زندگی
زوج مامور مخفی
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این فیلم داســتان خانوادگی و اما مرموزی است که در انتها
به قتل منجر می شود .مرد که به همراه همسرش زندگی می
کند ،زنی را جریان یک جشــن تولد مالقات می کند که دائم ًا
در حال تغییر هویت است.
فیلم ســینمایی «غیر قابل شناسایی» به کارگردانی «جاشوآ
مارســتون» از  26مارچ اکران بین المللی خود را آغاز خواهد
کرد .این فیلم داســتان خانوادگی و اما مرموزی است که در
انتها به قتل منجر می شــود .مردی که به همراه همســرش
زندگی می کند ،زنی را جریان یک جشن تولد مالقات می کند
که دائم ًا در حال تغییر هویت می باشد .بعدها همین زن اقدام
به قتل خانواده اش می کند.
«جولیان شپارد» نویسنده و فیلمنامه نویس امریکایی نگارش
این اثر را بر عهده داشته و جاشــوآ مورتون بانویسی اثر را
انجام داده است .ریچل وایز ،مایکل شانون ،کتی بیتس و لف
جــرارد از جمله بازیگران اصلی هســتند که در این فیلم به
ایفای نقش پرداخته اند.

