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با اعالم نامزدهای اســکار  2016مثل همیشــه میتوان
نکات قابــل پیشبینی ،غافلگیریهــا و البته فلمها و
چهرههای موفق و ناکام را فهرســت کرد .امســال هم
فلمها و سینماگران سرشناسی در این فهرست به چشم
میخورند.
با اعالم نامزدهای اســکار  2016مثل همیشــه میتوان
نکات قابــل پیشبینی ،غافلگیریهــا و البته فلمها و
چهرههای موفق و ناکام را فهرســت کرد .امســال هم
فلمها و سینماگران سرشناسی در این فهرست به چشم
میخورند.
این نکتهها را به شکل تصویری مرور میکنیم:
موفقها
از گور برگشــته؛ بعد از موفقیت در جوایز گلدن گلوب
انتظار میرفت که فلم جدید فلمساز مکزیکی مهمترین
رقیب اسکار  2016باشــد .نامزدی در  12رشته میتواند
مقدمهای برای دریافت جوایــز بهترین فلم و کارگردانی
و بهترین بازیگر نقش اول مرد باشــد ،درست مثل گلدن
گلوب .تــام هاردی؛ بازی او در نقــش فیتزجرالد منفور
در «از گور برگشــته» در گلدن گلوب نادیده گرفته شد
و منتقدان هم دربــاره حضور او دیدگاههای ضد و نقیض
دارند .اما او نامزد اسکار بهترین بازیگر مرد نقش مکمل
شــده و فلم دیگرش «مکس دیوانه :جاده خشم» هم از
موفقترین فلمهای سال است .جرج میلر و مکس دیوانه؛
غافلگیری بزرگ امســال فلم جدید فلمســاز کهنهکار
اســترالیایی بود که در اغلب فهرستهای جوایز امسال
جزو نامزدهای اصلی بود و موفقیتهایی به دســت آورد.
در اســکار هم نامزدی در  10رشته (که البته بیشترشان
بخشهای فنی هستند) موفقیت فلم او را تکمیل میکند.
مریخی؛ فلم جدید ریدلی اســکات جایزه گلدن گلوب
بهترین فلم کمدی یا موزیــکال را گرفت و باعث تعجب
خود او هم شد .حاال فلم علمی-تخیلی او در هفت رشته
نامزد اســکار شــده و میتواند مهمترین رقیب «از گور
برگشــته» در رشته بهترین فلم باشــد .پل جاسوسها؛

موفقها و ناکامهای اسکار 2016

در حالی کــه گلدن گلوب بهکلی آخرین فلم اســتیون
اسپیلبرگ را نادیده گرفت ،اعضای آکادمی نشان دادند
هنوز کارگــردان کهنهکار هالیــوود را جدی میگیرند.
نامزدی در شش رشته با توجه به استقبال نسبتا سردی
که از «پل جاسوسها» شده بود ،یک موفقیت غیرمنتظره
است .شــارلوت رامپلینگ؛ بازیگر قدیمی انگلیسی در
حالی برای فلم « 45ســال» نامزد اسکار بهترین بازیگر

جایزه ادبیات جنوب آسیا برندهاش
را شناخت

«آنورادها روی» نویسنده هندی موفق شد جایزه  50هزار
دالری ادبیات جنوب آسیا « »DSCرا کسب کند.
جایزه ادبی جنوب آســیا در این دوره به «آنورادها روی»

نویسنده هندی کتاب «خوابیدن در سیاره مشتری» اعطا
شد.
«روی» این جایزه  50هزار دالری را در جشــنواره ادبی
«گالی» سنگاپور در حضور نخستوزیر این کشور دریافت
کرد .او روزنامهنگار ،نویســنده و ویراســتاری است که
اولین رمانش «اطلس آرزوهای محــال» به  15زبان دنیا
ترجمه شده است« .آخیل شارما»« ،میرزا واحد»« ،نیل
موکرجی»« ،میرزا واحد»« ،کی.آر .میرا» و «راج کمال جا»
رقیبهای «روی» برای به دســت آوردن ششمین جایزه
ادبیات جنوب آسیا بودند .امسال  74نویسنده از منطقه
جنوب آسیا و کشورهایی چون انگلیس ،آمریکا ،کانادا و
استرالیا در این رقابت شرکت کرده بودند.
به گزارش پرس تراست آو ایندیا ،این جایزه بدون در نظر
گرفتن ملیت ،به نویســندهای تعلق میگیرد که بهترین
اثر داســتانی را درباره جنوب آسیا و مردم این منطقه به
زبان انگلیسی به نگارش درآورده و یا ترجمه کرده باشد.
سال گذشته «جومپا الهیری» داستاننویس مشهوری که
پیشتر موفق به کســب جایزه «پولیتزر» شده ،توانست
این جایزه را به خانه ببرد.

2012
هـدف

2535

یک سریال ابرقهرمانی دیگر
ساخته خواهد شد

بعد از موفقیتهای اخیر ســریالهای ابرقهرمانی حاال
نوبت به یک ابرقهرمان دیگر رســیده که در جعبه جادو
دیده شود.
در فصل دوم سریال «دردویل» شــبکه نتفلیکس قرار
است از یک ابرقهرمان دیگر با عنوان «پانیشر» رونمایی
شود .ابرقهرمانی که در پروسه تولید آن قدر دل مدیران
و تهیه کنندگان را برده که قصد دارند برایش یک سریال
مستقل هم راه بیندازند .سریال جدید قرار است مستقیما
از همین «دردویل» مشتق شده و تبدیل به یکی دیگر از
همکاری های مارول و نتفلیکس شود.
بازی جو برنثال در این نقش نویسندگان ،مدیران و تهیه
کنندگان را مجاب کرده که می شود برای «پانیشر» هم
سریال مســتقل ساخت و طرفداران خاص خودش را هم
داشت .شورشگری که معتقد اســت تنها راه ریشه کن
کردن فساد ،نیروی نظامی است .این سریال اولین کاری
خواهــد بود که مارول و نتفلیکس به جز قرار دادی که با
هم بر ســر مجموعه «مدافعان» بستند ،در آن همکاری
می کنند.
در حال حاضر شــبکه نتفلیکس دو سریال ابرقهرمانی
«دردویل» و «جســیکا جونز» را از مجموعه «مدافعان»
ساخته که هر دو برای فصل دوم تمدید شده اند.

جواب سودوکو شماره

 جواب بازی با اعداد
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فایده ـ مفید ـ هدف ـ فدا
ـ فــردا ـ فرید ـ فرهاد ـ
هادی ـ دم ـ مادر ـ دام ـ
دایم ـ دیار ـ رده ـ دره ـ
ماده ـ مهدی ـ مهد ـ ده.

بعد از ساخته شدن سه قسمت از مجموعه «نارنیا» حاال
خبر از ادامه این مجموعه به گوش می رسد.

2246

 بازی با کلمات

آه ـ اتومبیل ـ بابا ـ پاسبز ـ تاریک ـ ثامن ـ جاهلیت ـ چرخاب ـ حالت
ـ خاصره ـ دالل ـ ذرات ـ روغن ـ زینه ـ ژوژه ـ ســهل ـ شورش ـ صیاد
ـ ضیافــت ـ طنین ـ ظفر ـ عمید ـ غوزه ـ فوالدین ـ قوروت ـ کوال ـ گل
اندام ـ لوبیا ـ مینا ـ نورافکن ـ ویران ـ هیچگاه ـ یخدان.

خ

2011

2335

«نارنیا» با «صندلی نقره ای»
باز میگردد

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
 19 کلمه :عالی

جواب هدف

زن نقش اول شــده که در کشور خودش برای جایزه بفتا
نادیده گرفته شــد .همچنین در گلــدن گلوب و جوایز
انجمن بازیگران هم نامزد نشده بود .این نامزدی برای او
در اسکار  2016معنای خاصی دارد.
اتاق؛ فلم کوچک لنی آبراهامســن نه تنها هفته گذشته
گلدن گلوب را برای بازیگرش بری الرسن به همراه آورد،
بلکه او را نامزد اســکار هم کرده است .نامزدی در چهار

 بازی با اعداد
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رشته اســکار برای چنین فلم معقول است .غافلگیری
بزرگ حضــور نام خود آبراهامســن در میان نامزدهای
اســکار بهترین کارگردانی اســت .کارول؛ هرچند فلم
تحسینشــده و پرســروصدای تاد هینز در شش رشته
نامزد اسکار شده ،اما غیبت آن در دو رشته بهترین فلم
و کارگردانی ضربه بزرگیست .البته این اتفاق در روزهای
اخیر قابــل پیشبینی بود؛ انجمن تهیهکنندگان و انجمن
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میزان

حمل

با موجی از توقعات از جانب دیگران مواجه خواهید شد ولی سخت
نگیرید .سعی کنید که آنچه که هستید باشید و نه آنچه که دیگران
متوقع اند .پول و مشاجره ،شراکت ونامه در طالع شما دیده میشود.

ثور

اينروزها ريســک برای متولدين اين ماه با نتايج خوب همراه است،
البته اين ريســک در زمينه های خريد و فــروش و اقداماتي برای
تغيير و تحول در کسب و کار با پيش بيني های منطقي حتم ًا توأم با
موفقيت خواهد بود.

جوزا

شما ذات ًا بدبین نیســتید ولی امروز ستاره ها شما را وادار می کنند
که تمام امور مالی را با احتیاط انجام دهید .یک نفر ممکن است یک
تعهد مالی بدهد که بعدا ً قادر به انجامش نباشد .اگر با دیده اعتماد با
آنها رفتار کنید میتوانید خیلی به ضررتان تمام شود.

سرطان

عقرب

شرکت در يک ميهماني سبب ميشود بسياری از متولدين اين ماه
چهره واقعي گروهي از اطرافيان خود را بشناسند و به اصطالح با
چنين شناسایي برای آينده خود تصميم منطقي بگيرند.

قوس

ســتارگان ســرگرمي و تفريح خاصي را برايتان فراهم مي كنند
و ميتوانيد امروز عصر با دوســتانتان به خارج از شهر برويد و
روحيه تان را عوض كنيد .و شــايد بخواهيد كمي آزادانه تر رفتار
كنيد و هيچ كس به شما نمي گويد كه اين كار را نكنيد.

جدی

احساس تنهايي ميکنيد و ديگران هم به اين مطلب ،توجهي ندارند،
حق با شماســت ولي خوشــبختانه چند مالقات دلپذير ،اوضاع را
دگرگون خواهد کرد .امروز خبر بسيار خوبي خواهيد شنيد.

امروز هوشیار باشید .ممکن اســت رئیستان بخواهد مسؤولیت
سنگین تری را به دوش شــما واگذار کند در پاسخ وی مؤدبانه
بگویید «لطف ًا» زمان بیشــتری برای انجام این کار به من بدهید.
مراقب شریکتان و همراهان و قرار دادها باشید.

شما معموالً فرد راز نگه داری هستید ،اما حاال در شرایط اضطراری
و خاصی قرار گرفتهاید كه میتواند منشــأ مشــكالت شود .شما
میخواهیــد چیزهایی كه میدانید را به یك نفــر بگویید ،چرا كه
اعتقاد دارید این حرفها به او كمك میكند.

در در زمانی که نمیخواهید ،کارهای زیادی به شما واگذار میشود .اما
در عین حال در خانه به شــما کمک میشود پس ناامید نباشید .در
روزهای آتی برای شما ایدههای شادمانه و چشمگیر باعث شادی شما
خواهد شد.

نیازی نیست برای همه کس ،همه کاری را شما باید انجام دهید .این
احساس مسؤولیت پذیری شما قابل احترام است اما باعث میشود
که شما را از اصل زندگی دور سازد .از خودتان مراقبت کنید وکمی
بیشتر به فکر خود باشــید .و فراموش نکنید که شما هم در زندگی
نیازهایی دارید که باید به آنها توجه شود.

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

اسد

سنبله

دلو

حوت

بعد از «کشتی ســپیده پیما» توقفی در ساخت مجموعه
«نارنیا» داده شــد که تا امروز هم ادامه داشته است .بر
خالف خیلی از سری های فلم های سینمایی که پشت سر
هم ساخته می شود و به پرده می رسد ،مجموعه «نارنیا»
که اقتباسی از رمان های سی اس لوییز است از سال 2005
تا کنون فقط ســه فلم روی پرده داشته است .اما مارک
گوردون یکی از تهیه کنندگان این مجموعه خبر از ادامه
آن داده و گفته کمپانی ها برای ادامه این اثر برنامه دارند.
او گفته امیدوار است بتوانند فلم بعدی را در مدت زمان
کوتاهی بسازند.
دیوید مگی فلمنامه نویس «زندگی پای» و «در جست و
جوی ناکجا آباد» اقتبــاس از روی کتاب چهارم مجموعه
نارنیا را آغاز کرده اما گوردون می گوید فلم چهارم فقط
یک دنباله ســاده نخواهد بود .بلکه قرار است باز سازی
مجدد دنیای نارنیا هــم در آن صورت گیرد .وقتی از وی
در مورد بازگشت بازیگران قبل پرسیده شد او پاسخ داد
که قرار است همه چیز جدید باشد .بازیگران ،کاراکترها و
حتی کارگردانان این مجموعه همگی جدید خواهند بود.

«جنگ ستارگان» با یک
رکورد دیگر برابر شد

گ ک
ا

علیرغم همه نگرانی که درباره آینده تان دارید ،امروز روز بسیار
خوشی خواهد بود .هرچه به دنیا عرضه کنید ده برابرش به شما بر
می گردد ،بنابراین هر چه مهربان تر و با درک بیشتر در ارتباط با
دیگران باشید ،بیشتر دیگران با شما مهربان تر خواهند بود .این
یک فرمول بسیار ساده اســت که در زندگی شخصی و حرفه ای
شما به دردتان خواهد خورد.

کارگردانان آمریکا در جوایز ساالنه خود این فلم را نامزد
نکرده بودند .کوئنتین تارانتینو و هشت نفرتانگیز؛ تنها
ســه نامزدی و نادیده گرفته شدن کار تارانتینو در رشته
بهترین فلمنامه غیراقتباسی غافلگیر کننده بود .هرچند
که احتماال باعث میشــود انیو موریکونه اسکار بهترین
موسیقی را برای این فلم به دست آورد.
سیکاریو؛ در قیاس با «محبوسان» که تنها در یک رشته
نامزد شــد ،نامزدی فلم جدید دنیس ویلهنوو در ســه
رشته شــاید موفقیت به نظر برســد .اما اگر دقت کنیم
که مهمترین شانس «سیکاریو» برای اسکار ،فلمبرداری
راجر دیکینز است و او به احتمال زیاد مانند دو سال پیش
رقابت را به امانوئل لوبزکی میبازد ،اسکار  2016برای این
فلم و سازندگانش خوشیمن نخواهد بود.
یکراســت بیرون از کامپتن؛ خیلیها انتظار داشتند این
فلم موفق در گیشه که موضوع سیاهپوستان را هم مطرح
میکند ،بیشتر در اسکار بدرخشد .اما نامزد شدن فقط در
یک رشته (بهترین فلمنامه) باعث شده بار دیگر به شائبه
نژادپرستی درباره اسکار مطرح شود.
زیر و رو؛ انیمیشن پیکسار به احتمال نزدیک به  100درصد
برنده رشته انیمیشن بلند خواهد بود .اما تحسین عجیب
منتقدان از فلم و ویژگیهای دیگر باعث شده بود انتظار
برود در رشــتههای دیگر (از جمله بهترین فلم) کاندیدا
شود .اما به جز رشته انیمیشــن ،فقط در بخش بهترین
فلمنامه نامزد شد .جانی دپ؛ بعد از نخستین نمایشهای
«عشاء شــیطانی» اغلب منتقدان جانی دپ را بخت اول
اســکار  2016در رشته بازیگر نقش اول مرد میدانستند.
اما بهتدریج بازی تغییر کرد .فلمهای دیگری اکران شدند
و وقتی نوبت به جوایز رسید ،جانی دپ نه تنها دیگر بخت
اول نبود ،بلکه حتی نامزد هم نمیشد.
وقتی گلدن گلوب نام او را در میان نامزدهای بازیگر مرد
درام قرار نداد ،عدهای فکر کردند اسکار جبران میکند.
مثل اتفاقی که برای تام هاردی رخ داد .اما امروز مشخص
شد جانی دپ قطعا شانسی برای اسکار  2016ندارد!
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نوبت مهره های سفید است ،شما باید با
دو حرکت مهره سیاه را مات کنید.

با اعالم نامزد های اسکار هشــتاد و هشتم مسئولین آمار و
ارقام این رویداد ســینمایی مهم ،شروع به شمارش و اندازه
گیری کرده اند و حاال خبر از برابری رکورد «جنگ ستارگان»
با یک رکورد جالب دارند.
«ارباب حلقه ها» ی پیتر جکســون بدون شک یکی از مهم
ترین و بهترین مجموعه های تاریخ سینماست .فلم هایی که
هم از سوی مخاطبان و هم از ســوی منتقدان دیده شدند و
در نهایت مجموعا نامزد  30جایزه اسکار هم شدند .این عدد
مجموعه پیتر جکسون را رکورددار «بیشترین نامزدی اسکار
یک مجموعه» کرد.
حاال اما ایــن رکورد فقط یک صاحب ندارد .بعد از آن که روز
پنجشنبه فلم «جنگ ستارگان :ارتش به پا می خیزد» نامزد
 5جایزه اســکار شــد ،تعداد نامزدی های مجموعه «جنگ
ستارگان» هم به عدد  30رسید.
البته کیســت که نداند ،پیتر جکسون و سه گانه اش با  3فلم
به رکورد  30نامزدی رسیده اند و «جنگ ستارگان» با  7فلم.
اگــر مجموعه «هابیت» را هم به عنوان بخشــی از مجموعه
«سرزمین میانی» به تریلوژی «ارباب حلقه ها» اضافه کنیم8 ،
نامزدی دیگر به این مجموعه اضافه می شود و عدد  38بر جا
می ماند .هر چند که در هالیوود ،مجموعه «سرزمین میانی»
دو تریلوژی به حساب می آید و در واقع «جنگ ستارگان» به
رکورد «ارباب حلقه ها» رسیده است.
مجموعه «جنگ ســتارگان» اما فقط  10جایزه اسکار برده اند
که آمارشان حتی نزدیک به «ارباب حلقه ها» هم نیست .فقط
یک فلم «ارباب حلقه ها :بازگشــت پادشاه»  11جایزه اسکار
برده اســت .رکوردی که با «بن هور» و «تایتانیک» در تاریخ
سینما برابری می کند.

سریال « »۲۴بدون جک
باوئر ساخته میشود
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اسب را در خانه  c 3حرکت دهید.
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شبکه «فاکس» اعالم کرد سری جدید سریال پرطرفدار «»۲۴
بدون حضور شخصیت جک باوئر ساخته میشود.
ی جدید سریال « »۲۴با
شبکه فاکس رسما اعالم کرد ســر 
عنوان « :۲۴میراث» بدون حضور شخصیتی که کیفر ساترلند
نقش او را تاکنون بازی میکرد ،ساخته میشود.
ســریال « »۲۴در حالی بار دیگر جلوی دوربین می رود که
هیچیک از شخصیتهای فصلهای قبل در آن جایی ندارند.
گفته شده فلمنامه قســمت مقدمه پیش از تعطیالت سال نو
نوشته و آماده شده و از فصل زمستان ،فصل جدید این سریال
جلوی دوربین میرود .قرار است این سریال همان فرم پیشین
خود را حفظ کند و در هر اپیزود یک ساعت از روزی پرماجرا
روایت شود.
این فصل از ســریال « »۲۴بازگشــت یک قهرمان نظامی به
آمریکا را موضوع مرکزی خود قرار داده اســت .این فرد برای
مشــکالتی که با آن رویهرو می شــود در نهایت از سازمان
ضدتروریستی کمک میگیرد و طبق معمول باید جلوی یکی
از بزرگترین حمالت تروریستی تاریخ را که میتواند امنیت
آمریکا را به خطر بیندازد ،بگیرد.

