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یکی از شخصیتهای «انگریبردز»سفیر افتخاری سازمان ملل شد
«رد» یا قرمز یکی از شــخصیت هــای کارتونی فلم
انیمیشن «انگری بردز» (پرندگان خشمگین) به عنوان
سفیر افتخاری سبز سازمان ملل متحد انتخاب شد.
این فلم داستانی محصول سه بعدی تولیدات رایانه ای
مشترک آمریکا و فنلند است و بر اساس مجموعه ای از
بازی های ویدیویی به همین نام ساخته شده است.
اتنخاب شــخصیت ِرد برای این عنوان بخشی از کمپین
موسوم به  AngryBirdsHappyPlanetبود که برای
یاری رســاندن به سازمان ملل جهت ترویج روز جهانی
خوشــبختی صورت گرفت .در این روز (بیستم مارچ)
افراد به جدی گرفتن تغییرات آب و هوایی و اثرات ناشی
از آن ترغیب می شوند.
اعطای لقب سفیر سبز سازمان ملل متحد به شخصیت
کارتونی ِرد روز بیستم مارچ طی مراسمی رسمی توسط
بان کی مون دبیر کل ســازمان ملل متحد در مقر این
سازمان در نیویورک صورت گرفت .او در سخنانی گفت:
«به عنوان دبیر کل سازمان ملل متحد خوشحالم که شما
را به عنوان ســفیر افتخاری سبزمان منصوب می کنم.
ممنون که این لوح را امضــا کردید .حاال با این امضای

رسمی می توانیم با هم برای آینده ای صلح آمیز ،پایدار
و پاک تالش کنیم .متشکرم».

زندگی می کنند تــا اینکه پای تعدادی خوک به عنوان
بازدیدکننــدگان جدید جزیره به آنجا باز می شــود.
ِرد شخصیت اصلی داســتان بدون دلیل از این اوضاع
خشــمگین اســت اما پس از گفتگو و برقراری ارتباط
ناراحتی خود را به طرز سازنده ای هدایت می کند.
جیسون سودیکیس هنرپیشه آمریکایی که در این فلمبه
جای ِرد حرف زده در باره ویژگی های این شخصیت می
گوید« :درست است که خشــم ِرد در ابتدای فلمکمی
غیر قابل توجیه به نظر می رســد به خصوص برای دیگر
پرندگان اما شاید همین مساله سبب شد تا او تحت تاثیر
قرار گیرد و باب گفتگو را با دوستانش بگشاید».
نخستین شــماره از مجموعه بازی های ویدیویی انگری
بردز دسامبر  ۲۰۰۹منتشــر شد و بسیار مورد استقبال
قرار گرفت .مجموعه های کارتونــی انگری بردز نیز بر
اســاس همین بازی های ویدیویی در سال  ۲۰۱۳ساخته
و منتشر شد .بودجه ساخت فلم حدود هشتاد میلیون
دالر ارزیابی شده است.
فلم سینمایی انگری بردز یازدهم ماه می برای نخستین
بار در بلجیم روی پرده خواهد رفت.

فلم سینمایی انگری بردز داستان گروهی از پرندگان را
روایت می کند که خوشــحال و سرمست در جزیره ای

کنسرت تاریخی رولینگ استونز در هاوانا

پس از دهه ها ممنوعیت اجرای کنسرت راک غربی در
کوبا ،گروه رولینگ استونز در برابر ده ها هزار عالقمند
در هاوانا ،پایتخت این کشــور ،کنسرت رایگان برگزار
کرد.
بسیاری از شرکت کنندگان در این کنسرت عالقمندانی

بودند که هیچ گاه از عشق خود به استونز و دیگر گروه
های موسیقی چیزی به زبان نمی آوردند.
میک جگر ،خواننــده رولینگ اســتونز ،ابتدا به زبان
اسپانیایی به عالقمندانش خوشامد گفت.
اجرای این کنسرت چند روز پس از دیدار تاریخی باراک

استیون اسپیلبرگ در جشنواره فلم کن

اســتیون اســپیلبرگ در کنار نامهای بزرگ دیگر به
کن  2016میرود .هشــت ســال پیش از این استیون
اسپیلبرگ از «ایندیانا جونز و پادشاهی جمجمه بلورین»
در جشنواره فلم کن پردهبرداری کرد.
کارگردان «برخورد نزدیک از نوع ســوم» پنج ســال
پس از آن به عنوان رئیس هیات داوران این جشــنواره
برگزیده شد .اسپیلبرگ امسال نیز به کن بازگشته تا از
تجاریترین فلم خود پس از «پارک ژوراسیک» رونمایی

کند«.غول بزرگ مهربان» عنوان آخرین اثر اســتیون
اســپیلبرگ اســت که تقریبا دو ماه پیش از اکران در
سینماهای آمریکا در کن نخستین نمایش جهانی خود را
تجربه خواهد کرد .این فلم از ابتدای جوالی در آمریکا
اکران میشود.شصت و نهمین دوره جشنواره بینالمللی
فلم کن از  11تا  22می برگزار خواهد شــد .تا اینجای
کار حضور برخی از نامهای بزرگ ســینمای جهان در
رقابت برای کسب نخل طالی جشنواره تقریبا قطعی به
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نظر می رسد .از «آخرین چهره» به کارگردانی شان پن،
«جولیتا» به کارگردانی پدرو آلمودوار« ،این تنها پایان
جهان است» ،فلم جدید اصغر فرهادی که هنوز عنوانش
مشخص نیست« ،ال» به کارگردانی پل ورهوفن حضور
چشــمگیر کارگردانهای مرد با بازیگران قدرتمند زن
مشخص اســت .این فلمها بازیگران زن مطرحی چون
ایزابل هوپرت ،شــارلیز ترون و ماریون کوتیار را به کن
خواهد آورد ،تا در کنــار کارگردانان زنی چون جودی
فاســتر با فلم «هیوالی پول» و آندریــا آرنولد با فلم
«زنبور» حضور زنان را در شصت و نهمین دوره جشنواره
کن پررنگتر کنند.
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 بازی با کلمات

آقا ـ امور ـ بالــغ ـ پالتین ـ تصاعد ـ ثاقب ـ جمهور ـ چاپلوس ـ حاجب ـ
خاتم ـ داروگر ـ ذمیمه ـ راکب ـ زبانزد ـ ژیان ـ ساحره ـ شفقت ـ صلصال ـ
ضلیل ـ طامور ـ ظنین ـ عارض ـ غربال ـ فنجان ـ قطاع ـ کاردینال ـ گرایش
ـ الجورد ـ ملت ـ نسیم ـ وهم ـ همبر ـ یزدان.
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گل ـ گالب ـ گله ـ لگن ـ
گناه ـ نگاه ـ برگ ـ نگار ـ
گران ـ اگر ـ گره ـ گهر ـ
گاه ـ برگه ـ رگ.

ژان کلــود ون دم بازیگر نقشهای اکشــن پیامی علیه
حمالت تروریســتی در بلجیم منتشــر کرد .ژان کلود
وندم با صدور پیامی علیه حمالتی صحبت کرد که شهر
زادگاهش بروکســل را در ماتم فرو برد .این بازیگر ۵۵
ســاله با بیان رنج عمیقش از بمبگذاری در بروکسل که
تاکنون جان  ۳۴نفر را گرفته ،گفت :برای جهان دعا کنیم.
وی در پست اینستاگرامش نوشت :دل من در این روزهای
خیلی خیلی غمگین با قربانیان این رویدادهاســت ،با
خانوادههای آنها و همه مردم کشور زادگاهم بلجیم .وی
افزود :نمیتوانم بگویم قلبم چقدر دردمند اســت .او در
یک پست دیگر افزود :احترام عمیق و عشق برای آنهایی
که برای ما مبارزه میکننــد و نیز برای خانوادههای آنها
که پشت ســر آنها هستند و از آنها حمایت میکنند .من
این روزها همهاش با بلجیم هستم .احترام عمیقم را برای
آنهایی که چنین مبارزه میکنند تقدیم میکنم .ون دم در
کنار این پست تصویری از گروه ضد تروریست بلجیم را
منتشر کرده است .ون دم متولد محله سن آگاتا برشه در
بروکسل است .در سه بمبگذاری بروکسل تاکنون  ۳۴تن
کشته و بیش از  ۱۰۰نفر مجروخ شدهاند .داعش مسئولیت
این حمالت را پذیرفته است.

کلمات زیر را در جدول پیدا کنید و دور آن خط بکشید
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 جواب
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اوباما ،رئیس جمهوری آمریکا از کیوبا صورت گرفت.
در این کنسرت دو ســاعته ،رولینگ استونز  ۱۸آهنگ
خود را اجرا کرد.
برگزاری کنسرت رولینگ استونز نشانه دیگری از تغییر
واقعی در کیوباســت .تا حدود  ۱۵ســال پیش ،دولت
کمونیست کیوبا برگزاری بیشــتر کنسرت های راک و
پاپ غربی را ممنوع کرده بود.
ویل گرانت ،خبرنگار بی بی سی در هاوانا می گوید کیوبا
در سال های اخیر به صورت عمده ای تغییر کرده است،
بخصوص در  ۱۸ماه گذشته که برقراری روابط حسنه با
آمریکا را سرعت بخشیده است.
یکی از طرفداران رولینگ اســتونز به بی بی سی گفت:
«ممنوع بود .نمی توانســتیم بیتلز یا دیگر گروه ها را از
آمریکای التین در اینجا داشته باشیم .حاال اجازه داریم
هر چه می خواهیم گوش کنیم».
یکی دیگر از عالقمندان این گروه گفت« :سفر اوباما ،و
حاال هم رولینگ استونز .بی نظیر و تاریخی است .برای
همین ،خوبه که اینجایم( ».بی بی سی)

 بازی با اعداد

حروف زیــر را ترکیب
نمــوده و کلماتــی را
بســازید کــه در آنها
الزام ًا حرف وسط جدول
وجود داشته باشد.
 8 کلمه :خوب
 16 کلمه :متوسط
 23 کلمه :عالی
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پیام ژان کلود وندم
برای حمایت از سرزمین
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حمل

روز خوبي است .در ارتباط با مسائل قانوني و يا افراد خارجي موفق
هستيد.

ثور

اگر نگران سرمایه گذاری طوالنی مدت یا مساله کاری هستید در چند
روز آینده شرایطی پیدا می کنید که می توانید این نگرانی را برطرف
کنید .با عجله رفتار نکنید .زیرا گذشت زمان می تواند شرایط را تغییر
دهد و متوجه می شوید که آیا شرایط به نفع شماست یا خیر.

جوزا

اکنون به طور دقیق ذهنی مناسبی دارید که میتوانید به این کارها
بپردازید .مطمئن شــوید که حتی جزئیترین مطالب را نیز از نظر
گذرانــده اید .به صورت متناوب ،اگر راجع به آن چه که دیگران می
گویند مطمئن نیســتید میخواهید که آنها را طرف حساب شخص
دیگری قرار دهیــد و به آن ها این امکان را بدهید که با شــخص
دیگری معامله کنند.

سرطان

بعضی از افراد تنها بخیل هستند و هر کاری کنید همان طور هستند.
همیشه در مقابل آنها احتیاط می کنید وشخص با سیاست هستید.
اما اگر مســتقیم ًا برخورد کنید،بیشــتر موفق می شوید .به خاطر
داشته باشید که همیشه عدم اعتماد بهنفس باعث حسادت میشود.

اسد

احســاس مي كنيد كه هر كاري را به محض اراده كردن ،انجام مي
دهيد و اين احساس سبب ميشــود كه بعدا ً ندانيد كه چه اتفاقي
ميافتد.

سنبله

بيشترين سعي خود را بكنيد كه راجع به پيشنهاد بقيه پذيرا باشيد
چرا كه برخي از آنها ممكن است انســان هايي نابغه باشند .ممكن
است اخبار جالبي راجع به مسائل مالي تان نيز بشنويد.

امروز ،روز جالبی اســت .هیچ چیز آن طور که تصور میکردید و
انتظارداشــتید پیش نمیرود .فردی را که مدتهاست ندیده اید،
میبینید .شــاید هم دعوت نامهای دریافت کنید تا به مسافرت
بروید.

عقرب

امروز روز مناســبی برای صحبت های مهم نیســت زیرا دیگران
تمایل زیادی به سوءتفاهم دارند .صبور باشید و تا فرصت مناسب
منتظر بمانید.

قوس

امروز قادر خواهيد بود افكار و احساساتتان را با دقت زياد بيان
كنيد .عالمت شما آتش اســت و به هرحال گرما و مهرباني شما
در مورد شــخص خاصي آن اطمينان خاطر را كه نياز دارد به او
ميدهد.

جدی

امروز مطلبي فكر شما را به خود مشغول كرده و درباره آن صحبت
ميكنيد .با اين كه شما در رابطه با مسئوليت هاي كاري تان بسيار
باهوش و تيزبين هســتيد ،ولي گاه از يك سري مطالب مهم چشم
پوشي ميكنيد .اگر ميخواهيد كه همه چيز به خوبي پيش رفته و
در انتهاي كار احساس شرمندگي نكنيد ،آرامش خود را حفظ كنيد.

دلو

امروز حال و هوای منزل شادتر و آرامتر و افراد خانواده امروز بیشتر
ال مراقب هدفهای کاری طوالنی
از گذشته در کنار هم هستند .کام ً
مدت خود باشید .زیرا اکنون زمان جستجوی دوستان جدید است.
به نظر می رسد که به این زودی ها نتیجه نمی دهد اما باالخره هر
کاری باید روزی شروع شود.

حوت

امروز روز یک آزمایش واقعی برای تمرکز روی همه چیز است .اگر
شما نمی توانید همه چیز را رها کنید و به قدم زدن در پارک بپرازید
حداقل کارهای غیر ضروری را به عقب بندازید تا بتوانید همه چیز را
رها کنید و توجه تان را به آنها متمرکز کنید.
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نوبت مهره های سفید است ،شما باید با
دو حرکت مهره سیاه را مات کنید.
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قلعه را در خانه  f 7حرکت دهید.

C

B

A

جی کی رولینگ نامههای
رد رمانش را منتشر کرد

جی کی رولینگ دو نامه از دو ناشــر را منتشر کرد ه است که
در آنها این ناشران پیشنهاد انتشار اولین رمان خانم رولینگ
با نام مستعار رابرت گالبرایت را رد کرده بودند.
این نامهها مربوط به زمانی اســت که این نویسنده بریتانیایی
برای رمان «آوای فاخته» که با نام مســتعار رابرت گالبرایت
نوشته بود در پی یافتن ناشر بود .این رمان سرانجام در سال
 ۲۰۱۳منتشر شد.
خانم رولینگ نامههای رد اثرش را در توییتر منتشــر کرده و
گفته است که این کار را می کند تا نویسندگان بلندپرواز در
کارشان تشویق شوند.
در یکی از نامهها ،انتشــاراتی کانستبل اند رابینسون خطاب
به او نوشته است که ممکن نیست این رمان با توفیق در بازار
روبه رو شود.
در این نامه ،مودبانه به گالبرایت پیشنهاد شده بود که با مراجعه
به یک کتابفروشــی یا گاهنامههای مخصوص نویســندگان،
اطالعات بیشــتری درباره ناشرانی که ژانر داستانی مورد نظر
او را منتشر میکنند کسب کند.
در این نامه افزوده شــده بود که ممکن اســت شــرکت در
یک جمع نویســندگان یا یک دوره آموزشی نویسندگی به

گالبرایت کمک کند که در خصــوص اولین رمان جناییاش
نقدهای سازندهای دریافت کند.
نامه دوم از سوی انتشــاراتی کرم دو ال کرایم ،صرفا توضیح
میدهد که این انتشارات بخشــی از بنگاه نشر سورن هاون
شده است و آنها در حال حاضر نمیتوانند پیشنهادهای تازه
را بپذیرند.
جی کی رولینگ که بیش از هفــت میلیون فالوئر در توییتر
دارد ،این نامهها را در پاسخ به درخواست یکی از عالقمندانش
برای انتشــار عکسی از نامه های ردشدن اثرش منتشر کرده
است.
او توضیح داده است« :نامههای مربوط به کتاب هری پاتر حاال
دیگر در یک جعبه در اتاق زیرشــیروانی است ولی میتوانم
نامههای مربوط رابرت گالبرایت را نشانتان بدهم».
نویســنده هری پاتر امضای پای نامهها را پاک کرده اســت
چون گفته است که آنها را جهت تشویق ،و نه انتقام ،منتشر
میکند.
او افزوده است که «تصمیم داشتم تا وقتی تک تک ناشرهای
موجود اثرم را رد نکردهاند ،تسلیم نشوم ،ولی میترسیدم که
دقیقا همین این اتفاق بیفتد».
جوان هریس ،نویسنده بریتانیایی ،هم به این بحث در توییتر
پیوست و به شوخی نوشت که برای رمانش« ،شکالت» که در
سال  ۱۹۹۹نوشــته بود ،آن قدر نامه ردشده از سوی ناشران
دریافت کرده بود که از آنها مجسمه ساخته بود.
«شکالت» پس از انتشار با اقبال بســیار خوبی روبه رو شد
و در اقتباس ســینمایی از آن هنرپیشه هایی از جمله ژولیت
بینوش ،جانی دپ و جودی دنچ بازی کردند.
«آوای فاخته» را سرانجام اسفیربوکس ،که زیر مجموعه لیتل،
براون اند کمپانی است ،چاپ کرد( .بی بی سی)
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سال  2015حداقل از لحاظ حذف ســریال های با کیفیت از
جعبه جادو ،ســال چندان بدی نبود ،به جز یکی ،دو مورد،
کمتر بیننده تلویزیونی از فقدان برنامه های مورد عالقه اش
در  2016آه حسرت خواهد کشید.
هر ســال در میان ســریال های تلویزیونی ،چند مجموعه
از سیســتم خارج و چند ســریال جدید به این لیست انبوه
تلویزیونی اضافه می شوند .سال  2015حداقل از لحاظ حذف
ســریال های با کیفیت از جعبه جادو ،سال چندان بدی نبود،
به جز یکی ،دو مورد ،کمتر بیننده تلویزیونی از فقدان برنامه
های مورد عالقه اش در  2016آه حســرت خواهد کشید .به
جای آن تعداد زیادی سریال ریز و درشت و درست و حسابی
وارد چرخه نمایش شده اند که هر کدام از آنها می توانند سال
های ســال برای شبکه ها و تهیه کننده های خود درآمدهای
نجومی داشته باشــند ،بیننده های زیادی را به خود مشغول
نگاه دارند و در جمع جوایز پایان سال خودنمایی کنند.
در  ،2015تعداد زیادی سریال و مجموعه تلویزیونی از لیست
برنامه های شبکه های خود خارج شدند که خوشبختانه تعداد
مجموعه های با کیفیت و به یادماندنی در این میان شــاید به
انگشتان یک دست نرسد .در این بین «خوشبختانه» خواندن
شــاید و تنها شاید در مورد ســریال «مد من» یا مرد دیوانه
شبکه  AMCمقداری ناجوانمردانه باشد.
سریال مد من
مردان دیوانه پس از  7فصل خودنمایی در میان ســریال های
تلویزیونی به پایان رسید تا خأل آن برای سال آینده حسابی
احساس شود .از دیگر مجموعه هایی که دیگر ادامه نخواهند
داشت باید به «گِلی» اشــاره کرد که پس از  6فصل نمایش
آن در شبکه  FOXتمام شــد و همینطور سیت کام «پارک
و ســرگرمی» که در چند فصل اخیرش حسابی مخاطبش را
از دســت داده بود ،بعد از  7سال نمایش و  125اپیزود کارش
را در شبکه  NBCپایان داد اما شبکه  CBSدر  2015مجبور
شد با دو مجموعه خود خداحافظی کند؛ یکی کمدی «دو نفر
و نصفی» که با مارتین شــین آغاز شده بود و بعد از  12سال
حضور مستمر باالخره آخرین اپیزود خود را نیز نمایش داد و
با تلویزیون خداحافظی کرد .دو نفر و نصفی که با اشتون کاچر
حواشی زیادی در زمان نمایشــش داشت ،در این سال های
آخر با بحران بی مخاطبی روبرو شده بود و از طرفی حضورش
در جشنواره های پایان سال به روال سابق برقرار نبود .دیگر
مجموعه ای که از این شــبکه ،برای فصل جدید تمدید نشد،
سریال موفق «منتالیســت» با بازی چشمگیر سیمون بیکر
است که آن هم پس از  7سال حضور مداوم کارش را به اتمام
رساند .جایگزین سریال های از رده خارج شده از شبکه های
مختلف ،حضور سریال های خوشنام و متفاوتی است که حجم
کیفی ســریال های تلویزیونی این چند سال اخیر را افزایش
داده است.
مامور کارتر
نخستین سریالی که در سال گذشته و در جنوری نمایش خود
را آغاز کرد و به نظر حداقل در شروع کار ،قدم اول را محکم
برداشته ،مامور کارتر است .مامور کارتر یا ایجنت کارتر ،یک
سریال سوپرقهرمانی است و شخصیت اولش ،زنی است که در
مجموعه های کاپیتان آمریکای مارول پیش تر حضور داشته
اســت .ســریال مجموعه ای از اتفاقات جاسوسی ،پلیسی و
هیجان انگیزی اســت که خانم کارتر با بازی هیلی آتول در
آن خودنمایی می کند .اتول از سال  2011و در تمام فیلم های
مرتبط به کاپیتان آمریکایی نقــش پگی کارتر را بازی کرده
است .سریال را شبکه  ABCنمایش می دهد که یک مجموعه
سوپرقهرمانی به نسبت موفق دیگر به نام ماموران شیلد سه
سالی است در این شبکه نمایش داده می شود.
مامور کارتر تــا اینجا و نمایش دو فصــل از آن مورد توجه
منتقدان و البته مخاطبان عالقه مند به ســریال هایی از این
دست قرار گرفته است.

