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نامزدهای جوایز «بفتا»  2016معرفی شد

تونهمین دوره جوایز آکادمی فلم بریتانیا
نامزدهای شص 
(بفتا) با پیشــتازی دو فلم «پل جاسوسها» و «کارول»
اعالم شد« .پل جاسوسها» جدیدترین ساخته سینمایی
«استیون اســپیلبرگ» و «کارول» ساخته تحسینشده
«تاد هینز» هر کدام با نامزدی در  9بخش پیشتاز جوایز
سینمایی بفتا در سال  2016نام گرفتند.
همچنین «الخاندو گونزالز ایناریتو» که ســال گذشته با
فلم «مرد پرنده» در جوایز بفتا در مقابل فلم «پسرانگی»

ناکام ماند ،امســال با درام قدرتمند «بازگشته» به این
رویداد ســینمایی آمده است و از سوی آکادمی هنرهای
سینمایی و تلویزیون بریتانیا در هشت بخش نامزد کسب
جایزه شناخته شده در حالی که فلم «مکس دیوانه :جاده
خشم» ساخته «جورج میلر» در هفت بخش از این رویداد
سینمایی شانس کسب جایزه دارد.
فلم انگلیسی «بروکلین» در شش بخش« ،دختر دنمارکی»
و «اکس مشینا» در پنج بخش و همچنین کمدی «کمبود

«اسکورسیزی» زندگی یک پیانیست را به
سینما میآورد
«مارتین اسکورســیزی» قصد دارد تهیهکنندگی فلمی
بر اســاس زندگی «بایرون جنیس» پیانیست سرشناس
آمریکایی را بر عهده بگیرد.
کمپانی «پارامونت» با همکاری «مارتین اسکرســیزی»
فلم زندگینامه «بایرون جنیس» موسیقیدان سرشناسی
آمریکایی را بر اساس کتاب شرح حال «شوپن و فراسوی

آن :زندگی فوقالعاده من در موســیقی و غیرعادی» به
سینما خواهد آورد.
«بایرون جنیس» بیشتر به سبب رپرتوارهای فوقالعادهاش
شــامل «بتهــوون»« ،موتســارت»« ،راخمانینف» و
«پروکفیف» و با تعلق ویژه به موســیقی قرن نوزدهمی
«فردریک شوپن» شناخته شده است.
«مارتین اسکورســیزی» هم اکنون مشغول ساخت فلم
«سکوت» براســاس رمان برنده جایزه نوشته «شوساکو
اندو» ،نویســنده جاپانی در ســال  1966است که پیش
ازاین دوبار در ســالهای  1971به کارگردانی «ماساهیرو
سینودا» و در سال  1996به کارگردانی «ژائو ماریو گریلو»
به سینما آمده بود .داستان فلم «سکوت» براثر رویدادی
واقعی و درباره یک ُمبلغ آئین مسیحیت در قرن هفدهم
با بازی «لیام نیسون» است که به جاپان سفر میکند و در
آنجا مجبور میشود دین مسیحیت را تکذیب کند و از آن
روی برگرداند .دو کشیش جوانتر با بازی «آدام درایور»
و «آندرو گارفیلد» که برای نجات این مبلغ راهی جاپان
میشوند نیز به سرنوشتی مشابه دچار میشوند.
کمپانی پارامونت مســئولیت توزیع ســه ساخته اخیر
اسکورســیزی شامل «گرگ وال اســتریت»« ،هوگو» و
«جزیره شــاتر» را بر عهده داشته اســت و قرار است
تاریخی را برای اکران فلم «سکوت» نیز اعالم کند.
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کالن ـ کالم ـ کام ـ کل ـ
تکان ـ نکته ـ تک ـ مکه
ـ کان ـ کتان ـ تکه ـ مکان
ـ نمــک ـ کمان ـ ملک ـ
مالک ـ کامه ـ ناک ـ ملکه
ـ نکات ـ کمال.

فصل  7و  8سریال «بازی
تاج و تخت» در راه است

بامزه و خندهدار است

در فاصله چهار ماه به آغاز نمایش فصل ششــم سریال
«بازی تاج و تخت» ،شــبکه «اچ بی او» از آغاز مذاکره
برای ساخت فصل هفتم و هشتم این سریال پرطرفدار
خبر داد« .مایکل لومباردو» رییس برنامهریزی شبکه
تلویزیونی «اچ بی او» که ســاخت این سریال محبوب
را بر عهده دارد در جریان نشست مطبوعاتی زمستانه
انجمن منتقدان تلویزیــون آمریکا خبر بحت پیرامون
ساخت فصل هفتم و هشتم این سریال را تائید کرد.
فصل پنجم سریال «بازی تاج و تخت» با متوسط 8.11
میلیون نفــر مخاطب ،رکورد بیشــترین مخاطب این
سریال را آمریکا شکســت .به گزارش ورایتی ،سریال
«بازی تاج و تخــت» در جدیدتریــن دوره از جوایز
معتبر «امی» در  24بخش نامزد کسب جایزه شده بود
که در نهایت موفق شــد با کســب جایزه در  12بخش
رکوردشکنی کند و در جوایز گلدن گلوب  2016نیز در
شاخه بهترین ســریال دارم نامزد کسب جایزه معرفی
شده اســت .همچنین بر اساس جدیدترین آمارها این
ســریال تلویزیونی برای چهارمین سال پیاپی در صدر
فهرست ســریالهایی قرار گرفت که قربانی بیشترین
تعداد دانلود غیرقانونی میشوند.

2327

جنیفر الرنس ستاره «جوی» و «کالهبرداری آمریکایی» از
پروژه جدیدشگفت.
انتظار برای از راه رسیدن فلم جدید جنیفر الرنس و ایمی
شومر به پایان خود نزدیکتر شد .الرنس  ۲۵ساله گفت
کار نوشتن فلمنامه این فلم را با همراهی شومر  ۳۴ساله
به پایان رسانده و این دو مراحل بعدی ساخت این پروژه
را به زودی آغاز خواهند کرد.
ســتاره مجموعه فلمهای «بازیهای گرسنگی» گفت :ما
نوشــتنش را تمام کردیم .یک پیشنویس اولیه رسمی
داریم .ســعی میکنم آن را جایــی در برنامه افتضاح و
شلوغم جا بدهم .البته همانطور که انتظار میرفت ،الرنس
درباره این هم حرف زد که از کار کردن با شــومر چقدر
لذت برده است .او گفت :خیلی بامزه بود چون وقتی دارید
یک کمدی مینویسید ،به اندازه کافی خوب نیست مگر
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 بازی با کلمات
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میزان

حمل

پول زيادي را براي خانه خرج ميكنيد .اگر حوصلهتان سر برود يكي
از نزديكان شما را شــاد ميكند .بهتر است از پولهايتان استفاده
كنيد و سرمايه گذاري كنيد.

ثور

اگر چه شخصی با شما کام ً
ال متفاوت به نظر می رسد ولی این بدان
معنا نیست که شما نتوانید در مواردی با آنها به توافق برسید پس
ســختی این که با آنها وارد بحث شوید را قبول کنید .این ممکن
است آغاز یک رابطه خوب باشد که شما چیزهایی زیادی را از هم
میآموزید.

عقرب

در حال حاضر مسایل مالیتان وضعیت ثابتی ندارد .باید به خودتان
فرصت بدهید تا از طریق سرمایه گذاری و وضعیت مالیتان را مجددا ً
درست کنید .اگر امشب پول خرج کنید ،مطمئن باشید که پشیمان
میشوید میتوانید بدون اینکه پول خرج کنید تفریح کنید.

امروز یکی از آن روز های است که باید قبل از حرف زدن حتم ًا فکر
کنید .مراقب باشید زیرا افرادی هستند که بدون فکر دهانشان را
باز میکنند .اما به خاطر این کار با آنها دعوا نکنید .اگر به آنها اجاز
به دهید حرفشان را بزنند احساس بهتری پیدا میکنید.

ديگران شــما را به خاطر چيزي كه هستيد تحسين ميكنند نه به
خاطر كســي كه سعي ميكنيد باشــيد .تنها راه يافتن خوشبختي
واقعي ،اين است كه با خودتان صادق باشيد و اجازه ندهيد ديگران
از شما سوء استفاده كنند .تا جايي كه ميتوانيد مسایل بيارزش را
از زندگيتان خارج كنيد.

ديگران را ببخشيد اگر فكر ميكنيد كه امروز شما روي اين سياره
زندگي نميكنيد ،چون كام ً
ال غــرق در كاري كه انجام ميدهيد
شــدهايد .هر آنچه الزمهاش فكر خالق تصميمگيري سريع است
شما را بسيار با نشاط ميكند و شما قادريد ساعتهاي طوالني و
خسته كنندهاي را كار كنيد بدون اينكه خم به ابرو بياوريد.

جوزا

سرطان

مشکلی که فکر میکردید ،از بین رفته است ،اکنون دوباره خودش
را نشان میدهد .شاید به این خاطر که نظرتان را به طور واضح بیان
نکردهاید .بنابراین بار دیگــر فرصت دارید تا آن را به خوبی عنوان
کنید.

اسد

امروز شما بسيار مشــتاقيد كه كمي تفريح كنيد ،چرا كه بازيگوش
شدهايد! شما ميخواهيد كه همبازي داشته باشيد كه به شما كمك
كند تا بتوانيد خودمانيتــر رفتار كنيد .امروز روز خوبي براي بودن
با بچه هاست .چرا كه روحيه باالي آنها به شما نيز سرايت ميكند.

سنبله

اگر رژیم غذایی گرفتهاید ،مراقب باشــید؛ زیرا درحال حاضر اراده
قوی ندارید .برای اینکه آرامش داشــته باشید به غذا رو میآورید.
باید کمی سخت گیری کنید.

قوس

جدی

امــروز يار جذاب خود را پيدا ميكنید .امروز جذب اين عشــق
ال متفاوت از هر روز مي باشد .شما ميدانيد
ميشــويد چون كام ً
كه قدرتمندترين قســمت عشق عقل اســت و جذب ايده هاي
آن ميشــويد .شايد اين فرد ،عشق زندگيتان نباشد ،اما زياد به
دوردستها و آينده فكر نكنيد.

دلو

امروز روز احساسات هیجان انگیز اســت و تمایل دارید در چنین
فعالیتهایی شرکت کنید .هر چیز کســالتآور و خسته کننده را
فراموش کنید .دوست دارید پر بگشایید و مکانهای جدید را کشف
کنید.

حوت

شــگفت زده نشوید اگر شما توجهات بســیاری را به جلب می
کنید گاهی تغییرات درونی از آن چه که فکر میکنیم بیشترند.
هنگامی که آینده را مجسم می کنید تابشی پر هیجان دارید.
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نوبت مهره های سفید است ،شما باید با
دو حرکت مهره سیاه را مات کنید.
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رو دارد و «جکسون» نیز به عنوان یکی از پرمشغلهترین
بازیگران هالیوودی بزودی در فلمهای «افسانه تارزان» و
«جزیره جمجمه» مقابل دوربین میرود.
به گــزارش «« ،»Wrapتام هنکــس» ( 4.334میلیارد
دالر)« ،مورگان فریمــن» ( 4.316میلیارد دالر) و «ادی
مورفی» ( 3.81میلیارد دالر) در جایگاههای سوم تا پنجم
پولسازترین بازیگران تاریخ سینما قرار دارند.
در این فهرســت «تام کروز»« ،رابــرت داونی جونیور»،
«جانــی دپ»« ،مایکل کین» و «گــری اولدمن» نیز در
مکانهای ششم تا دهم جای گرفتهاند.

جنیفر الرنس از فلم جدیدش گفت:

آتشــگاه ـ احمقان ـ بتخانه ـ پرتو ـ تصویب ـ ثابت ـ جنسیت ـ چاره جو
ـ حیاتبخش ـ خاکســتری ـ دامنه ـ ذلــت ـ روحانیت ـ زنده دل ـ ژاله ـ
ســرزنده ـ شمعدانی ـ صحابه ـ ضرب ـ طیره ـ ظریف ـ عاشقانه ـ غزل ـ
فرهاد ـ قاره ـ کیسه ـ گیتار ـ لذت ـ مخروط ـ نهال ـ وجود ـ هجده ـ یاسا.

د

2003

«هریســون فورد» بازیگر کهنهکار آمریکایی با گذر از
«ساموئل ال.جکسون» به عنوان پولسازترین بازیگر تمام
ادوار سینمای آمریکا شناخته شد.
با صعود هفتمین قسمت «جنگ ستارگان» به صدر فروش
فلمهای تاریخ ســینمای آمریکا« ،هریسون فورد» نیز
توانست به لطف فروش فوقالعاده این فلم علمی تخیلی
به پوساسازترین بازیگر هالیووی تبدیل شود.
«فورد» تا کنــون در  41فلم ایفای نقــش کرده که این
فلمها در مجموع به فروش  4.699میلیارد دالر در گیشه
آمریکای شــمالی دســت یافتهاند که در این میان فلم
«جنگ ستارگان :نیرو برمیخیزد» پرفروشترین آنهاست
و بر اســاس آخرین آمارها تاکنون بیش از  764میلیون
دالر در آمریکا فروخته است.
از سویی دیگر ،فلمهایی که تاکنون «ساموئل ال.جکسون»
در آنها ایفای نقش کرده است به فروش  4.626میلیارد
دالر دست یافتهاند که فلم «انتقامجویان» با بیش از 623
میلیون دالر سرآمد آنهاست.
جایگاه «هریسون فورد» و «ساموئل الوجکسون» در چند
سال آینده نیز به احتمال زیاد چند بار دستخوش تغییر
خواهد شد چرا که «فورد» بازی در قسمت جدید فلمهای
«جنگ ستارگان»« ،ایندیاناجونز» و «بلید رانر» را پیش

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.
 5 کلمه :خوب
 10 کلمه :متوسط
 15 کلمه :عالی

جواب هدف

بزرگ» در چهار بخش از جوایز سینمایی بفتای 2016
نامزد کسب جایزه شناخته شدهاند.
از مهمترین شــگفتیهای اعالم نامزدهای جوایز بفتا
میتوان به عدم نامزدی «شــارلوت امپلینگ» برای
بازی درخشان در فلم « 45ســال» و همچنین جای
خالی فلم «جوی» ســاخته «دیوید اوراسل» با بازی
«جنیفر الورنس» در میان نامزدها اشاره کرد.
فلم «اتاق» که به عقیده بسیاری از کارشناسان یکی از
شانسهای اصلی جوایز اسکار است ،چندان از سوی
آکادمی بفتا مورد توجه قرار نگرفته اســت و تنها در
دو بخش بهترین فلمنامه اقتباسی و بهترین بازیگری
نقش اول زن (بری الرســن) نامزد کسب جایزه شده
اســت و «جیکوب ترمبالی» بازیگر  9ساله این فلم
از جمع نامزدهــای بازیگر مرد نقش مکمل دور مانده
است.
به گزارش گاردین ،ســال گذشــته فلم «هتل بزرگ
بوداپســت» با  ۵جایزه در صدر برندگان این رویداد
سینمایی قرار گرفت و «پسرانگی» با بردن جایزههای
بهترین فلم ،بهترین کارگردانی و بهترین بازیگر نقش
مکمل زن« ،تئوری همه چیز» با کسب جوایز بهترین
بازیگــر نقش اول مرد ،بهترین فلمنامه اقتباســی و
بهترین فلم انگلیســی و درنهایت فلــم «تازیانه» با
کسب جوایز بهترین بازیگر نقش مکمل مرد ،بهترین
تدوین فلم و بهترین تدوین صدا ،هر کدام با  ۳جایزه
این مراسم را ترک کردند.

 بازی با اعداد
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اسب را در خانه  d 4حرکت دهید.
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اینکه با صدای بلند بخندید .من داشتم به صفحههایی
که خودم نوشــتم میخندیدم و به صفحههایی که او
نوشــته میخندیدم و با خودم فکر میکردم کل این
پروســه خیلی بامزه اســت .فکر میکنم فلم خیلی
خندهدار و خوبی داریم .این دو ســتاره اولین بار در
تابستانی که گذشــت اعالم کرده بودند که دارند با
هم روی نوشــتن یک فلمنامــه کار میکنند و آنها
که در دنیای واقعی هم دوســت هستند ،در فلم نقش
دو خواهــر را بازی خواهند کرد .عالوه بر این ،الرنس
پیش از این کمی از جزییات داستان گفته بود و آن را
«بامزه» و «واقعی» خوانده بود .او گفته بود :ایمی در
این فلم همه چیز را حسابی خوب سر هم کرده است.
او همیشه میخواسته مهماندار هواپیما باشد و در فلم
در میدان هوایی کار میکند.

پرفروشترین فلم تاریخ
سینما در آمریکا

«جنگ ستارگان ،نیرو برمیخیزد» پس از تنها  20روز رکورد
فروش «آواتار» در آمریکای شــمالی را شکست ،هر چند که
هنوز راه درازی تا رســیدن به رکورد فروش جهانی این فلم
پیش رو دارد« .نیرو برمیخیزد» به کارگردانی جی.جی آبرامز
به صورت رسمی تبدیل به پرفروشترین فلم تاریخ سینما در
آمریکای شمالی شد.
محصــول پرفروش دیزنی و لوکاس فلم چهارشــنبه از مرز
فــروش تاریخی  760.5میلیون دالــری «آواتار» عبور کرد.
این فلم که در پایان روز سهشــنبه با  8میلیون دالر فروش
در ســینماهای آمریکا مجموع فروش خود در این بازار را به
 758.2میلیون دالر رسانده بود ،سرانجام چهارشنبه رکوردی
را که از ســال  2009در اختیار «آواتار» بود از آن خود کرد.
«آواتار» در دســمبر  2009به سینما آمد و در مجموع 760.5
میلیون دالر در ســینماهای آمریکا فروش داشت .البته باید
به خاطر داشت که «نیرو برمیخیزد» راه درازی تا رسیدن به
رکورد  2.78میلیارد دالری «آواتار» در سرتاسر جهان پیشرو
دارد.
در حالی که فروش جهانی هفتمین قسمت از سری فلمهای
«جنگ ســتارگان» پس از گذشت  20روز از آغاز اکران 1.56
میلیارد دالر اســت ،توزیعکنندگان این فلــم امید زیادی
به فروش باالی این فلم در ســینماهای چیــن دارند« .نیرو
برمیخیزد» از نهم جنوری در سینماهای چین اکران خواهد
شد .به اعتقاد بســیاری از کارشناســان بازار سینما «نیرو
برمیخیزد» با مجموع فروشــی بین  2.2تا  2.4میلیارد دالر
در سینماهای سراســر جهان به کار خود پایان خواهد داد ،و
در نهایت تنها قادر به شکســتن رکورد فروش «تایتانیک»
خواهد بود« .نیــرو برمیخیزد» در حال حاضر چهارمین فلم
پرفروش تاریخ ســینمای جهان پس از «آواتار»« ،تایتانیک»
و «دنیای ژوراسیک» است« .آواتار» و «جنگ ستارگان ،نیرو
برمیخیزد» تنها فلمهای تاریخ ســینمای جهان هستند که
رکورد فروشی بیش  700میلیون دالر در سینماهای آمریکا را
به نام خود ثبت کردهاند.

انجمن نویسندگان آمریکا هم
نامزدهای بهترین های سال را
معرفی کرد

بیست و سومین دوره جوایز ساالنه انجمن نویسندگان آمریکا
اسامی نامزدهایش را عالم کرد.
به نقل از ورایتی ،انجمن نویسندگان آمریکا ( )WGAدیشب
با اعالم اســامی نامزدهای دریافت جوایز فلمنامه اقتباسی و
غیراقتباســی ،فلمهای راه یافته به این دو بخش و نیز بخش
مستند را معرفی کرد.
«پل جاسوســان» نوشــته مت چارمن و اتان و جوئل کوئن،
«ســیکاریو» نوشته تیلور شــریدان« ،کانون توجه» نوشته
تام مککارتی و جاش ســینگر« ،مستقیم از کامپتو» نوشته
جاناتان هرمــن و آندرا برلوف و « »Trainwreckنوشــته
ایمی شــومر ،نامزدهای جایزه بهترین فلمنامه غیراقتباسی
هستند .در بخش فلمنامه اقتباســی نیز این فلمها انتخاب
شدهاند« :کمبود بزرگ» نوشته چارلز راندولف و آدام مکی با
اقتباس از کتاب مایکل لوییس به همین نام« ،کارول» نوشته
فیلیس ناجی بر مبنای رمان «بهای نمک» نوشــته پاتریشیا
هایاســمیت« ،مریخی» نوشته درو گادارد با اقتباس از رمان
اندی ویر به همین نام« ،اســتیو جابز» نوشته آرون سورکین
با اقتباس از کتاب والتر آیزاکســون و «ترومبو» نوشته جان
مکنامارا با اقتباس از کتاب نوشته بروس کوک.
انجمن نویسندگان آمریکا در بخش مستند نیز این فلمها را
انتخاب کرد« :کانادایی بودن» نوشــته رابرت کوهن« ،روشن
شدن :ساینتولوژی و زندان باور» نوشته الکس گیبنی« ،کرت
کوبین» نوشــته برت مورگن و «دعای پیامبر» نوشته ایمی
جی .برگ.

