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قهرمانانناگزير

ش��خصيتهايي كه به ناچار قهرمان شدهاند يا
اساسا وجود نداشته و ساخته شدهاند ،اين هفته هم
فرصتي براي عرض اندام يافتهاند .عالوه بر فيلمهاي
معرفي شده ،موزيكال «انقالب استپ آپ» و درام
رمانتيك «شب ش��ماره »1از آثار اكران گرفتهاي
هستند كه مجالي براي معرفي آنها نيست.
قرباني

The Watch
نگهباني از محله ،بهانهاي است براي چهار مرد
بيمسووليت براي آنكه يك شب را در هفته بتوانند
بيرون از خانه س��پري كنند؛ اما از بخت بدشان در
همان يك ش��ب متوجه ميشوند كه شهرشان در
معرض حمله بيگانههاي فضايي قرار گرفته است.
حاال نگهبانهاي قالبي چارهاي ندارند جز اينكه به
قهرمانهاي واقعي تبديل شوند و محله خود و كل
دني��ا را از نابودي نجات دهند .اين كمدي علمي-
تخيلي را «آكيوا شفر» كارگرداني كرده است و سث
روگن ،اوان گلدبرگ و جيرد استرن فيلمنامهاش را
نوشتهاند .بن اس��تيلر ،وينس وان ،رزماري دويت،
جونا هيل ،ويل فورته و بيلي ك��راداپ از بازيگران
اين فيلم هستند.
جستوجو براي شوگرمن

Searching for Sugar Man
رودريگ��ز ،چهره بزرگ و مش��هور موس��يقي
راك دهه  ،1970اصال وجود خارجي نداش��ت! دو
تهيهكننده مش��هور او را در اواخ��ر دهه  1960در
ديترويت كشف كردند و ملوديهاي با روح و اشعار
بس��يار زيباي او قرار شد به يك آلبوم تبديل شود
و بعد شايعه خودكش��ي او منتشر شد و سپس از
آفريقايجنوبي س��ر در آورد .اين فيلم مستند ،دو
نف��ر از اهالي آفريقايجنوب��ي را دنبال ميكند كه
ميخواهند بدانند چه بر س��ر قهرمانش��ان آمده
است و تحقيقات آنها به نتايج شگفتانگيزي منجر
ميشود .فيلم را مالك بن جلّول كارگرداني كرده ،به
زبان انگليسي و محصول مشترك انگلستان و سوئد
است .زمان نمايش فيلم  86دقيقه است.
درانكبوت

Drunkboat
دو س��ال بعد از نمايش در جشنواره بينالمللي
فيل��م ش��يكاگو ،اين فيل��م مس��تقل جمعوجور
محص��ول  2010امكان اكران مح��دود پيدا كرده
اس��ت .فيلم از نمايشنامهاي اقتباس شده كه خود
فيلمنامهنويسان ،باب مهير و رندي بوشر قبال براي
اجراي صحنهاي نوش��ته بودند و باب مهير فيلم را
كارگرداني كرده اس��ت .مورت (ج��ان مالكوويچ)
ش��اعر به آخر خط رسيده و دايمالخمري است كه
به خان��ه دوران كودكياش در حومه ش��يكاگو باز
ميگردد و خواهرش ،ا ِيلين (دِين دالني) را ميبيند
و خواه��رزادهاش ،دِيو (جيك��وب زاكار) كه آرزوي
خريدن يك قايق و رفتن به اقيانوس اطلس و فراتر
از آن را در سر ميپرورد .در اين فيلم  98دقيقهاي
پر از تصويرپردازي ش��اعرانه و بداههپردازي ،جان
گودمن و جيم اورتاليب هم بازي كردهاند.

تازهچه خبر دكترجون؟

آينده سينماي چين در گفتوگو با «چن كايگه»

آنچه مردم ميخواهند ببينند ،مهمتر است

كارگرداني راسل كرو

تام اورليك ،لوري بوركيت /ترجمه :پريا لطيفيخواه
به خودم به عنوان كس��ي كه در كار سرگرمي به
بقاي خود ادامه ميدهد ،نگاه نميكنم و به خودم
ميگوي��م كه من هم با ديگران فرقي ندارم .حاال
كه در اين كار هستم بايد كاري كنم كه مخاطبان
به هيجان بيايند .بنابراين گزينههاي مختلفي را
پيش رو دارم .ممكن است در آينده نزديك فيلم
اكشن بسازم يا يك فيلم بامزه كنگفويي؛ چراكه
نه؟ (ميخندد ).ولي باور دارم كه ميتوانم كاري
جدي براي تغيير جامعه و فرهنگ انجام بدهم.

نمايش فيلم «قرباني» چن كايگه ،فيلمساز چيني
در اين ماه (مرداد) در سينماهاي سراسر آمريكا،
كوششي اس�ت براي پل زدن روي شكاف بزرگ
ميان بازارهاي س�ينمايي چين و آمريكا .داستان
فيلم در يك دربار باس�تاني چي�ن ميگذرد و به
جنايتي خونين و انتقام پس از آن ميپردازد كه با
نقشهاي طوالني به اجرا در ميآيد .آقاي چن كه
با فيلم سال  1993خود با عنوان «وداع ،محبوبم»
به شهرت بينالمللي رسيده ،گفته است كه انتظار
ن�دارد «قرباني» ي�ك موفقيت بزرگ گيش�هاي
در آمري�كا باش�د« .تماش�اگران آمريكاي�ي از
زيرنويس خوششان نميآيد ».اگر فيلم «قرباني»
درخششي در اين بازار نداشته باشد ،به فهرست
طوالني فيلمه�اي چيني خواهد پيوس�ت كه از
جذب تماشاگران غربي ناتوان ماندهاند« .گلهاي
جنگ» ژانگ ييمو كه ماه ژانويه (ديماه گذشته)
در آمريكا اكران گرفت ،بنا داش�ت با بهرهگيري
از بازيگر درجهيكي مثل كريستين بيل در نقش
اصلي ،سينماروهاي آن كشور را تحتتاثير قرار
دهد اما در گيشه آمريكاي شمالي فقط توانست
311هزار دالر كسب كند« .قرباني» توانسته است
30ميليون دالر در گيشه چين فروش داشته باشد
ك�ه البته هنوز فاصلهاي زياد با ف�روش 85ميليون دالري
وسترن چيني «بگذار گلولهها پرواز كنند» دارد.
Á Áفكر ميكنيد در آمريكا از «قرباني» چگونه استقبال شود؟

مطمئن نيستم كه تماشاگران آمريكايي به آن پاسخ خوبي
بدهند .البد ميپرس��يد چرا من اين فيل��م را انتخاب كردم تا
بس��ازم؟ با پيش��رفتهاي بزرگي كه چين در سه دهه گذشته
داشته ،ما به نوعي در مورد كارهايي كه كردهايم ،مغرور شدهايم،
اما اين س��كه ،روي ديگري ه��م دارد .نگاهي به پكن بيندازيد.
من در آنجا بزرگ ش��دهام ولي االن وقتي به آنجا ميروم ،يك
غريب��هام .نميخواهم خودم را يك نفر كه از پكن آمده اس��ت،
بدانم .براي من شرمآور است ،واقعا شرم است .پكني ساختهاند
كه در آن پيرها را به حال خود رها ميكنند تا بميرند .من كامال
با اين مس��اله مخالفم .روح اين ش��هر از دست رفته و كاالهاي
مادي جايش را گرفتهاند .ما به آنچه در گذشته و در فرهنگمان
مورد احترام قرار ميداديم و دوس��تش داش��تيم ،كمتر توجه
داري��م .علت اينكه من اين پ��روژه را انتخاب كردم ،همين بود.
ميخواستم به مردم بگويم كه در گذشته چگونه مردمي بوديم.

  نظر شما درباره نقشي كه فناوريهاي نو ،مانند
سهبعدي در شكلگيري بازار فيلم دارند ،چيست؟

Á Áصنعت سينماي چين اكنون بودجههاي بزرگتري براي
كار در اختيار دارد ،اما آيا هنوز آنقدر قدرت دارد كه با بالك
باسترهاي هاليوود رقابت كند؟

آنچ��ه ميتوانم بگويم اين اس��ت كه اگ��ر ميخواهيم مردم
فيلمه��اي متنوع تماش��ا كنند ،نياز به توس��عه ب��ازار داريم ،به
تماشاگران متنوع نياز داريم .اين مثل يك زنجير است .جوانهاي
زير 20س��ال به رس��تورانهاي مكدونالد ميرون��د و كوكاكوال
مينوش��ند ،مارك نايكي ميپوشند و فيلمهاي هاليوودي تماشا
ميكنند .نميتوانيد تصور كنيد كه بچهها به شما بگويند« :برويم
به مكدونالد ،بعد هم برويم به اپراي پكن ».امكان ندارد .طبيعي
است كه بچهها دلشان ميخواهد فيلمهاي آمريكايي تماشا كنند.
فيلمه��اي آمريكايي چيزهايي جالب عرضه ميكنند؛ تكنولوژي
پيشرفته ،جش��نوارهاي از جلوههاي تصويري و صوتي؛ مثل آنكه
داريد بازي ميكنيد .ما چكار ميتوانيم بكنيم؟ تهاجم فيلمهاي
هاليوودي ما را با چالش بزرگي روبهرو كرده اس��ت .فكر ميكنم
بايد با اين وضعيت كنار بياييم .الزم نيست بترسيم و مثل ديوانهها
فرياد بزنيم كه «گرگ آمد!» احس��اس ميكنم بايد داستانهاي
بيشتري بس��ازيم كه مردم بتوانند با آنها ارتباط برقرار كنند ،نه

نگاهي به فيلم «قرباني»

آميزه تقدير و مصلحتگرايي
مگي لي

«قرباني» بعد از «وداع ،محبوبم» و «هميشه شيفته»
س��ومين اثر چن كايگه اس��ت كه به صحنه تئاتر مربوط
ميش��ود .اين فيلم اقتباسي اس��ت از «يتيم ژائو» ،اولين
اپراي چيني كه در اروپا شناخته شد.
اين داس��تان درباره يك پزش��ك است كه پسر خود
را براي حفظ يك سلس��له اشرافي قرباني ميكند .نسخه
س��ينمايي اين داس��تان به يك تراژدي درب��اره انتقام با
پيرنگي تو در تو تبديل شده كه حتي مينوتور (شخصيتي
در اساطير يونان-م ).هم نميتواند خود را ازهزارتوي آن
بيرون بكشد« .قرباني» به مدت  16روز مقام يك جدول
فروش در گيش��ه سينماهاي چين را داشته و فروش آن
تقريبا به 27/7ميليون دالر رسيده است .وراي مناطقي
ك��ه به زبان چين��ي در آنها صحبت ميش��ود ،اين فيلم
فقط ميتواند به شهرت آقاي چن در محافل فيلمخانهاي
متكي باشد .فيلم ،بيروحترين كارگرداني چن را دارد اما
داستان مسحوركنندهاش به تنهايي ميتواند تماشاگر را به
دنبال خود بكش��د .قهرمانان داستان ،قدرت و پيچيدگي
روانشناختي قهرمانان شكسپير را دارند و گزينش ماهرانه
بازيگران هم بر حس پيچيدگي اخالقي شخصيتهايي كه
با وجدان و منافع ش��خصي خود كلنجار ميروند ،افزوده
است.
داستان فيلم در زمان سلطنت خاندان جون در سال
 583ميالدي ميگذرد .صدراعظم ژائو تون سرپرس��تي
خاندان باس��تاني و بلن��دآوازه  300نفري خود را برعهده
دارد .پسر او ،شوئو يك قهرمان جنگ است كه با ژوانگجي،
خواهر ش��اه ازدواج كرده اس��ت و اين زوج انتظار كودكي
را ميكش��ند .رقيب آنها در دربار ،ت��و آنگو (وانگ زكي)
نميتواند روزگار خوش آنها را تاب بياورد و نقشهاي براي
از مي��ان بردن قوم و قبيله ژائو طراحي ميكند كه آنقدر
ماهرانه است كه سر تماشاگر گيج ميرود و توطئه قتل با
ابزارهايي مانند سگ هار ،پشهاي كه با زهر تغذيه شده و

من از اكش��نهاي آمريكايي خوشم ميآيد،
ولي فقط از آنهايي كه خوب هس��تند .يك فيلم
برنده اس��كار بود به اس��م «رابط فرانسوي» كه
فيلم اكشن محسوب ميشد ولي من براي ايده
ت��ر و تازهاش از آن خوش��م ميآمد .فقط درباره
كشتن و زد و خورد نبود و موفق شد قلب مردم
را متاثر كند .فيلمهاي پاپ كورني هميشه خيلي
پرطرفدارند چ��ون از مردم نميخواهند كه فكر
كنند .مردم به سالن سينما ميروند تا استراحت
كنند و نميخواهند درباره چيزي فكر كنند ،به
همين علت است كه فيلمهاي هنري عاقبت در
بازار شكست ميخورند .اين طبيعي است.
عكسCinemagia :

Sacrifice
فيل��م «قرباني» كه اين روزها در خارج از چين
اكران گرفته ،در واقع محصول  2010اس��ت و چن
كايگه ،فيلمساز صاحبنام چيني ،بعد از آن نيز فيلم
ديگري ساخته كه همين روزها در چين روي پرده
ميرود« .قرباني» به داس��تان يك انتقامگيري در
چين باستان ميپردازد .پس از آنكه يك ژنرال تشنه
ق��درت با توطئههاي مختلف كل دودمان رقيب را
بر ب��اد ميدهد ،نوزادي از آن خانواده باقي ميماند
كه به شيوه خود انتقام ميگيرد .اين درام تاريخي
بر اساس يك افسانه قديمي چيني ساخته شده و
يوگه ،زوكي وانگ و زيائومينگ هوانگ در آن بازي
كردهاند .زمان نمايش فيلم  122دقيقه است.
نگهبانان

سال نهم     شماره 1589

اسب افسارگسيخته به اجرا در ميآيد و اين همه در مدت
 20دقيقه از روايت بيهيچ مانعي پيش ميرود .اما اين تازه
مقدمه داستان است .وقتي ائتالفي از چند شخصيت ،پسر
نوزاد ژوانگجي را نجات ميدهند ،پيچ و خم داستان بسيار
بيشتر ميشود ...آخرين پرده در زماني كه فيلم به سوي
پاياني احساسبرانگيز و بيانگر معناي واقعي قرباني كردن
ميرود ،انباشته از تعليق است.
«يتيم ژائو» يك اثر سنتي دوره فئودالي بود در تمجيد
وفاداري به اشرافيت ،اما اقتباس چن جنبه انساني بيشتر و
اخالقگرايي كمتري دارد .در اين فيلم آميزهاي از تقدير و
مصلحتگرايي است كه سبب ميشود تا برخي شخصيت
از خود گذشتگي نشان بدهند .چن همچنين شخصيت
ياگو مانند (ياگو شخصيت منفي نمايشنامه اتللو شكسپير
است-م« ).تو» را با ارتباط دادن حسادتش به ژائو كه قرار
است پدر شود ،به مرگ پسر خودش ،عمق و پيچيدگي
بيشتريميبخشد.
مساله قرباني كردن ِچنگ با توجه به مساله تكفرزند
ب��ودن خانوادهه��اي چيني ،عمق و ش��دت خاصي پيدا
ميكن��د ،مخصوصا در پرده دوم كه به يك كارگاه تربيت
فرزندان بدل ميش��ود .فيلم حكيمانه به اين نكته اشاره
ميكند كه والدين هرچقدر هم براي آينده فرزندانشان
برنامهري��زي و پيشبيني كنند ،باز هم آن فرزندان طبق
ميل و اراده خودشان عمل خواهند كرد.
كش��تارهاي خونين و شمش��يربازي به مي��زان قابل
توجه��ي در فيلم وجود دارد .با اي��ن حال ،اين صحنهها
همراه با صحنهپردازي و طراحي لباس فاخر و فيلمبرداري
خ��وش آب و رنگ به عنوان پسزمينهاي براي يك درام
پر و پيمان عمل ميكنند .فقط موسيقي است كه با نواي
غمناك و كورالهاي نالهمانندش توي ذوق ميزند و بيشتر
مناسب يك فيلم اپيك شمشير و صندل هاليوودي است.
منبع:هاليوودريپورتر

اينكه صرفا فيلمهاي بزرگتري بسازيم تا با هاليوود رقابت كنيم.
ميتوانيد داستان خودتان را بگوييد ،طوري كه شگفتانگيز باشد.
Á Áنظرتان درباره فيلمسازان جوانتري كه دارند در چين سر
بر ميآورند ،چيست؟

واقع��ا امي��دوارم كه نس��ل جوان فيلمس��ازها ،ك��ه همان
پسزمينهاي را ندارند كه نس��ل ما داش��ت ،در آيندهاي نزديك
كارهاي خوبي انجام دهند .آنها فقط به زندگي فردي توجه نشان
ميدهند كه خيلي هم جالب اس��ت ،ولي احتماال الزم است كه
راههايي عالي براي داس��تانگويي پيدا كنند .تماشاگراني كه در
سالنهاي تاريك مينش��ينند ،مثل مومنان كليساي كاتوليك
ننشس��تهاند كه دعا كنند .آنها ميخواهند از تماشاي فيلم لذت
ببرند .تجربه به من اين را ميگويد كه «آنچه ميخواهي بگويي ،از
آنچه مردم ميخواهند ببينند ،مهمتر نيست ».اگر بتوانيد چيزي
در اختيار مردم بگذاريد كه واقعا از تماشايش لذت ميبرند ،شما
را به عنوان يك كارگردان سينما ميپذيرند.

  اميدواريد براي آينده صنعت سينما چه كارهايي انجام دهيد؟

اولي��ن هدف من برآوردن نياز تماش��اگران چيني و بعد،
گفتن چيزي به آنهاست كه احساس ميكنم مهم است .من
افقي:
جدول
 1563  -1ترس��ناكي  -بويي��دن  -2پس��وند
ممالك و شهرها  -لبه شمشير  -تمدن
باستاني ايتاليا  -3قالي  -لقب علماي يهودي  -بينايي
 -4قطعه موسيقي براي  3نوازنده  -غربيترين كشور
اروپايي  -نوبت بازي  -5درياچه تركيه  -مس��تمري
روزان��ه -واحد اندازهگيري مقاومت الكتريكي  -س��از
پوس��تي  -6بيحس  -از قاريان قرآن  -ش��غل حداد
 -7از آالت موس��يقي كه با آرش��ه نواخته ميشود -
شيمي كربن  -س��فيد آذري  -8افسر ارشد در ارتش -
سالح انفجاري  -نام سينا دانش��مند ايراني  -9باران
ريزه  -قوم مرزدار ايراني  -آهنگس��از آلماني از جمله
كارهاي��ش ليدر ركويم اس��ت  -10اجداد  -جهتها
 كاالي دس��ت اول  -11ترم��ز چارپ��ا  -درختي كهبار ندهد  -صبحانه  -دوس��تي  -12عريان  -قفس��ه
آش��پزخانه  -از پوشاك مخصوص بانوان  -13شهري
در مغولس��تان  -پيروزي ورزش��ي  -از سيستمهاي
تلويزيوني  -14ليگ اسپانيا  -شعر ژاپني  -زندگي كن
 -15وحشتانگيز  -بازده

Á Áنظام سياسي چين چه تاثيري در محيط فيلمسازي دارد؟

من نس��بت به زندگي خيلي خوشبين هس��تم ،چون
ميدانم كه زندگي كوتاه است و هر اتفاقي كه بيفتد از خودم
ميخواهم كه به دنيا لبخند بزنم .ما هنوز همان مشكل سه
دهه پيش را داريم .ما فيلمسازها احساس ميكنيم خسته
شدهايم .اينكه بيان هرچيزي ميخواهيد به همان شيوهاي
كه ميخواهيد ،كار دشواري باشد ،وضعيت عجيب و غريبي
را به وجود ميآورد .ولي همين اس��ت كه هس��ت و زماني
طوالني ميبرد تا درس��ت شود 30 .س��ال پيش به وجود
آوردن يك شركت توليدي خصوصي غيرممكن بود .فقط
ميتوانس��تيد با استوديوهاي دولتي كار كنيد .حاال شكلي
طبيعي گرفته و تهيهكنن��دگان خصوصي براي كمك به
ساخته ش��دن فيلم سرمايهگذاري ميكنند .تغيير در يك
كشور بزرگ زمان ميبرد .من از اين لذت ميبرم كه زندهام،
بچه دارم ،به صداهاي مختلف گوش ميدهم و اميدوارم تا
 20سال آينده هم فيلم بسازم!
منبع :والاستريت ژورنال

عمودي:
 -1بافتشناسي  -هياهوي مردم در شادي  -2كلمه شگفتي
 نمايشنامهنويس فرانس��وي  -جويدن دوباره غذاي معده -3قتلگاه اميركبير  -چرم براق  -محبت  -4قدرت وتوان -
يار ابسال  -بشقاب بزرگ  -5از درختان جنگلي  -سرگرمي
آموزنده  -بلدرچين  -كمربند طبي  -6انگشتشمار  -سنت
 برادر شيرازي  -دومين دورقمي  -7كمككننده  -پايتختسوييس  -تكرار حرف دوم -8نو ه دختري  -همراه رفت  -غالب

اولين فيلم بلند داستاني
كه قرار اس��ت راس��ل كرو،
بازيگ��ر «گالدياتور»« ،يك
ذهن زيب��ا» و «رابين هود»
كارگرداني كند ،زندگينامه
ي��ك كمدي��ن و منتق��د
اجتماع��ي مش��هور ده��ه
 1980آمريكا به نام بيل هيكس است .بيل هيكس كه
در س��ال  1991به علت ابتال به س��رطان لوزالمعده در
سن 32سالگي از دنيا رفت ،با كمديهاي تكنفره تلخي
كه در آنها به جامعه ،سياس��ت و فلسفه ميپرداخت و
بهويژه منتقد مصرفگرايي ،س��طحينگري و ابتذال در
رسانهها بود كه آن را عامل سركوب از جانب طبقه حاكم
ميدانست ،بسيار محبوب و جنجالبرانگيز بود .به گزارش
ديليتلگراف ،كرو استراليايي كه چهار سال پيش گفته
ميش��د نقش اين كمدين را در فيلمي ايفا خواهد كرد،
اكنون به جاي رفتن جلوي دوربين ،تصميم گرفته است
به پش��ت دوربين برود .كرو البت��ه پيش از اين دو فيلم
مستند كارگرداني كرده و همچنين در فيلمي با عنوان
«سيدني از برق كشيده» كه مجموعهاي اپيزوديك درباره
بزرگترين شهر استرالياست و قرار است در سال 2013
اكران بگيرد ،كارگردان يكي از اپيزودهاست.

گرگها در بازار سهام

يان ف��اورو كه بيش��تر
به عن��وان كارگ��ردان آثار
اكش��ني مثل «مرد آهني»
و «گاوچرانها و بيگانهها»
ش��هرت دارد ول��ي در
كارنامهاش فهرست بلندي
از بازيگ��ري نيز به چش��م
ميخ��ورد ،در فيلم تازه مارتين اسكورس��يزي« ،گرگ
والاس��تريت» بازي خواهد كرد .به گزارش ددالين ،اين
فيلم كه فاورو هفته گذش��ته قرارداد بازي در آن را امضا
كرده ،درباره يك معاملهگر موفق س��هام در والاستريت
اس��ت كه زندگي تجملي و پر ريخت و پاش او وقتي با
اتهام كالهبرداري مواجه ميشود ،از هم ميپاشد .نقش
شخصيت اصلي فيلم را لئوناردو دي كاپريو بر عهده دارد
و يان فاورو در نقش وكيل وي ظاهر ميشود .راب رينر
هم كارگردان ديگري است كه در اين فيلم ايفاي نقش
خواهد كرد و جونا هيل و ژان دوژاردن نيز در آن حضور
دارند .فيلمبرداري اين فيلم كه پنجمين مورد همكاري
اسكورسيزي و دي كاپريو است ،ماه آينده آغاز ميشود و
در سال آينده ميالدي نيز به اكران خواهد رسيد.

 -9برج كج فرانس��ه  -اولين تبعي��دگاه ناپلئون  -هر
موج��ود زن��ده  -10پس��وند ش��باهت  -نهيكننده -
جنت  -حرف انتخاب  -11عيد ويتنام  -كوتاه ش��ده
دهان  -حواله  -پايتخت چين  -12آشاميدن  -واحد
بزرگ براي مصرف الكتريس��يته  -پيامبر خوشصدا
 -13تاييدش��ده  -نامه كوتاه  -نهنگ  -14مربوط به
مدارك  -پر و آكنده – بهدنيا آوردن  -15كشفشده
 -ايالتي در آمريكا

حل جدول
1562

سودوكو
سودوكو  Sudokuيك واژه تركيبي ژاپني به معناي عددهاي بيتكرار است
و امروزه به جدولي از اعداد گفته ميشود كه به عنوان يك سرگرمي رايج
در نشريات كشورهاي مختلف به چاپ ميرسد.
سودوكو
567

قانونهاي حل جدول سودوكو:
 -1در هر سطر و ستون بايد اعداد يك تا  9نوشته شود .بديهي است كه هيچ عددي
نبايد تكرار شود.
 -2در هر مربع  3×3اعداد يك تا  9بايد نوشته شود و در نتيجه هيچ عددي نبايد تكرار شود.
سودوکو سخت
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