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جایزه بهترین بازیگر اسکار  2016می رسد به...
در هشتاد و هشــتمین دوره جوایز اسکار که در دالبی
تئاتر هالیوود در کالیفرنیا برگزار می شود ،جوایز آکادمی
(که به اسکار معروف هســتند) در  24رشته توزیع می
شوند.
در هشتاد و هشتمین دوره جوایز اسکار که توسط آکادمی
علوم و هنرهای ســینمایی ( )AMPASدر دالبی تئاتر
هالیوود در کالیفرنیا برگزار می شود ،جوایز آکادمی (که
به اسکار معروف هستند) در  24رشته توزیع می شوند.
این مراسم از شبکه  ABCدر ایاالت متحده پخش خواهد
شد که تولید آن را دیوید هیل و رجینالد هادلین بر عهده
دارند .کریس راک (بازیگر) مجری امسال این مراسم است
که پس از اجرای این مراسم در سال  ،2005این دومین بار
است که اجرای این مراسم را بر عهده دارد.
نامزدهای هشــتاد و هشــتمین دوره جوایز آکادمی در
روز  14جنوری  2016رأس ســاعت  5:30پی اس تی در
تئاتر ســاموئل گلدوین در بورلی هیلز کالیفرنیا توسط
کارگردانان گیرمو دل تورو و انــگ لی ،رئیس آکادمی،
شــریل بون آیزاکس و جان کراسینسکی (بازیگر) اعالم
شدند.
فلم «بازگشته» ( )The Revenantبا  12نامزدی در رده
اول و پس از آن «مکس دیوانه :جاده خشم» (Mad Max:
 )Fury Roadبا  10نامزدی در رده دوم بیشتری نامزدی
هــا در میان دیگر فلم ها قرار دارند .برای دومین ســال
پیاپی ،فلمی به کارگردانی آلخاندرو گونسالس اینیاریتو
بیشترین نامزدی اسکار را بدست می آورد.
نامزدهای بهترین بازیگران نقش اول مرد بر طبق وبسایت
رسمی جوایز آکادمی (اسکار) به قرار زیر هستند:

 -1برایان کرنستون از فلم «ترامبو» ()Trumbo
این اولین نامزدی اسکار برای برایان کرنستون است.
 -2مت دیمون از فلم «مریخی» ()The Martian
این چهارمین نامزدی اســکار برای مت دیمون است .وی
قب ً
ال برای فلم «شکست ناپذیر» ( )2009( )Invictusنامزد
جایزه اســکار بهترین بازیگر مرد در نقش مکمل و نامزد
جایزه اسکار بهترین بازیگر نقش اول مرد برای فلم «ویل
هانتینگ خوب» ( )1997( )Good Will Huntingشده
بود و همان سال برنده جایزه اسکار بهترین فلمنامه نویس
برای فلم «ویل هانتینگ خوب» شد.
 -3لئونــاردو دی کاپریــو از فلم «بازگشــته» (The
)Revenant

این ششمین نامزدی اســکار برای لئوناردو دی کاپریو
است .او قب ً
ال نامزد جایزه اســکار بهترین بازیگر نقش
اول مرد برای فلم «گرگ وال اســتریت» (The Wolf
 ،)2013( )of Wall Streetنامزد جایزه اسکار بهترین
بازیگر نقش اول مرد برای فلم «الماس خونین» (Blood
 ،)2006( )Diamondنامزد جایزه اسکار بهترین بازیگر
نقش اول مرد برای فلم «هوانــورد» ()The Aviator
( )2004و نامزد جایزه اسکار بهترین بازیگر مرد در نقش
مکمل برای فلم «چــه چیزی گیلبرت گریپ را آزار می
دهــد» ()1993( )What’s Eating Gilbert Grape
شده بود.
 -4مایکل َفسبندر از فلم «استیو جابز» ()Steve Jobs

جایزه انجمن کارگردانان آمریکا برای کارگردان

برگزیده میشود اسکار را هم میگیرد.
ســال پیش خود اینیاریتو برای فلم بردمن هر دو جایزه
را گرفت.
از ســال  ۱۹۴۸که این انجمن بهترین کارگردان هر سال
را انتخاب میکند فقط هفت بار برگزیده انجمن با برنده
اسکار متفاوت بوده است.
اینیاریتو نخســتین کارگردانی است که این جایزه را در
دوره پیدرپی گرفته است.
ایــن کارگردانی مکزیکی هنــگام دریافت جایزهاش از
پدرش یاد کرد که دو ســال پیش در گذشــت و گفت:
«حتمــا او آن باال کاری گرفته کــه این چیزها برای من
اتفاق میافتد .خیلی دلتنگش هستم».
در مراسم امســال ماتئو هاینمن برای مستند «کارتل
لند» جایزه بهترین مستندساز را گرفت.
این مســتند درباره کارتلهای مواد مخدر در مرزهای
میان مکزیک و آمریکا و درگیریهای خونبارشان است.
جوایز انجمنهای صنفی ســینماگران در آمریکا عموما
موفقیت برندگان آن را در اسکار تضمین میکند.
دو هفته پیش فلم ســینمایی «بیگ شــورت» که برای
اســکار بهترین فلم نامزد شــده در جوایــز انجمن
تهیهکننــدگان آمریکا به عنوان بهترین فلم شــناخته
شده است.
در هشت سال گذشــته بهترین فلم منتخب این انجمن
برنده اسکار هم بوده است( .بی بی سی)

‹برخاستهازگور›
الخاندرو اینیاریتو جایزه اصلی انجمن کارگردانان
آمریکا را برای کارگردانی فلم «برخاسته از گور» به
دست آورد.
با این جایزه امید اینیاریتو که جایزه گلدن گلوب را
هم برده بود برای بردن اســکار بهترین کارگردانی
بیشتر شد.
برخاســته از گور با بازی لئوناردو دی کاپریو ســه
جایزه مهم گلدن گلوب را گرفته و در دوازده رشته
از جمله بهترین فلم و بهترین بازیگر مرد نقش اول
نامزد اسکار شده است.
داســتان این فلم ماجراهای واقعی است که در قرن
نوزدهم برای یک شــکارچی پوست حیوانات به نام
هیو گالس اتفاق می افتد و فلمنامه اش از کتابی به
قلم مایکل پونک اقتباس شده است.
عموما در ســالهای گذشــته این طــور بوده که
کارگردانی که از ســوی انجمن کارگردانان آمریکا
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حمل

خارج از اخالق و خصوصيات هميشــگي تان رفتار مي كنيد .در حال
حاضر به موضوع مالي جذب شده ايد و تصميم داريد پروژه اي را اجرا
كنيد.

ثور

امــروز محبوبیت خاصی پیدا میکنید و الزم اســت به نکات مثبت
زندگی نگاه کنید .کمی ظاهرتان را تغییر دهید به خصوص اگر مجرد
هستید .همیشه به خاطر داشته باشــید که برخورد اول بسیار مهم
است .اگر متأهل هستید همسرتان کمی حساس است ،بنابراین با او
مهربان باشید و اجازه بدهید که احساساتش را بیان کند.

جوزا

الً
شايد خبر ناخواســتهاي از يك اداره دولتي دريافت كنيد و احتما 
تمايل داريد ،آن را براي همه بيــان كنيد .به جاي آنكه مضطرب و
نگران باشــيد ،با يك فرد با تجربهتر ،مشــورت كنيد؛ زيرا اين كار
ذهنتان را آرامتر ميكند .زماني كه از حقايق با خبر شويد ،راحتتر
ميتوانيد آرامش بيابيد .حتم ًا امشب بيرون برويد.

سرطان

دوستان جدیدی پیدا میکنید؛ زیرا تحت تأثیر ایدهها و عقاید جدید
هستید ،همچنین مثبت میاندیشید .آماده هر چیزی هستید و اینطور
هم نشان می دهید.

اسد

امروز ستارگان بيانگر اين هســتند كه شما بسيار حساس شدهايد
و به راحتي آزرده ميشــويد .اين طور به نظر ميرســد كه غرور
شيرانه شما ،به شــما اجازه بيان اين مطلب را نميدهد واگر كسي
شــما را نپذيرد يا ناراحت كند ،ناراحتي خود را بروز نداده و در خود
ميريزيد .متأسفانه اين بدين معناســت كه شما مايليد كه اهميت
بيش از حد به هر چيزي بدهيد .سعي كنيد تعادل را برقرار كنيد.

شخصی به شما کم توجهی می کند اما الزم نیست نگران باشید .غریزه
به شما میگوید که این فرد را ترک کنید تا بیشتر از این اذیت نشوید.
غرورتان را کنار بگذارید و مشکالتتان را با این فرد حل کنید.
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گنج ـ جنــگ ـ جنگل ـ
نجار ـ نگار ـ گران ـ نل ـ
جن ـ جشن ـ شنا ـ شن
ـ نشر ـ ناشر ـ جان ـ رنج.
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 بازی با کلمات

آونگ ـ اغوا ـ بهرام ـ پــروان ـ تمثیل ـ ثریا ـ چمن ـ جناح ـ حیرت ـ
خادم ـ دادگاه ـ ذکی ـ رضایت ـ زمزم ـ ژیان ـ ســیالب ـ صلحدوست ـ
ضحاک ـ طریقه ـ ظاهر ـ عطراگین ـ غیاب ـ فروزنده ـ قناعت ـ کوچولو
ـ گردباد ـ لطایف ـ مهمات ـ نیکو ـ واگون ـ هنرپرور ـ یادگار.
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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
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این دومین نامزدی اسکار برای مایکل فسبندر است .وی
قب ً
ال نامزد جایزه اسکار بهترین بازیگر مرد در نقش مکمل
برای فلم « 12سال بردگی» ()2013( )Years A Slave 12
شده بود.
 -5ادی ردمین از فلم «دختر دنمارکی» (The Danish
)Girl
این دومین نامزدی اسکار برای ادی ردمین است .وی قب ً
ال
برنده جایزه اسکار بهترین بازیگر نقش اول مرد برای فلم
«نظریه همه چیــز» ()The Theory of Everything
( )2014شده بود.
نامزدهای بهترین بازیگران نقش اول زن بر طبق وبسایت
رسمی جوایز آکادمی (اسکار) به قرار زیر هستند:
 -1کیت بالنشت از فلم «کارول» ()Carol
این هفتمین نامزدی اســکار برای کیت بالنشــت است.
وی قب ً
ال برنده جایزه اســکار بهترین بازیگر نقش اول زن
برای فلم «جاسمین غمگین» (،)2013( )Blue Jasmine
نامزد جایزه اسکار بهترین بازیگر نقش اول زن برای فلم
«الیزابت :دوران طالیــی» (Elizabeth: The Golden
 ،)2007( )Ageنامــزد جایزه اســکار بهترین بازیگر زن
در نقش مکمل برای فلم «من آنجا نیســتم» (I’m Not
 ،)2007( )Thereنامزد جایزه اسکار بهترین بازیگر زن در
نقش مکمل برای فلم «یادداشــت هایی بر یک رسوایی»
( ،)2006( )Notes On A Scandalبرنده جایزه اســکار
بهترین بازیگر زن در نقش مکمــل برای فلم «هوانورد»
( )2004( )The Aviatorو نامزد جایزه اســکار بهترین
بازیگر نقش اول زن بــرای فلم «الیزابت» ()Elizabeth
( )1998شده بود.
 -2بری الرسون از فلم «اتاق» ()Room
این اولین نامزدی اسکار برای بری الرسون است.
 -3جنیفر الرنس از فلم «جوی» ()Joy
این چهارمین نامزدی اســکار برای جنیفر الرنس است.
وی قب ً
ال نامزد جایزه اســکار بهترین بازیگر زن در نقش
مکمل برای فلم «حقه بــازی آمریکایی» (American

گ

و

ع

ط

ر

ا

گ

ی

ن

ا

ی

ژ

ر

ل

ن

ص

س

ی

ل

ا

ب

چ

ج

ح

د

و

ط

و

ظ

گ

پ

ا

ا

ث

آ

ی

ب

چ

ر

ف

گ

ت

م

ث

ی

ل

ج

ر

ا

و

ی

پ

ر

ا

ح

آ

غ

ر

و

ت

د

ک

ق

ر

ر

و

و

ف

ج

ک

ث

س

ا

ت

ه

ه

ک

ن

ز

غ

ی

ن

خ

و

د

ی

ب

ا

گ

م

ه

ن

ا

ا

ا

د

گ

ا

ح

ظ

ز

چ

ه

و

د

ظ

ط

ح

ا

ض

ع

م

ذ

ف

ر

م

گ

ه

آ

ل

ه

ر

ز

ک

ق

پ

ق

ن

ا

ع

ت

ص

غ

ن

ی

ت

د

ا

ه

ش

ر

ت

ث

آ

میزان

ســعی کنید امروز خیلی ســخت نگیرید چرا که بعضی از افراد
اطرافتان بسیار غیر دوستانه شــدهاند.آنها خیلی واضح پیام را
برای شما میفرستند که در نتیجه شما آزرده و ناراحت می شوید.
ممکن است ناخودآگاه شما بخواهید تا آنجا که ممکن است خود را
از آنها دور کنید تا بیش از آن رنجیده خاطر و ناراحت نشوید ولی
به نظر میرسد شما بیش از آنچه که باید ناراحت شوید ،شدهاید.

عقرب

امروز بسیار صادق هستید .هیچکس نمیتواند شما را از تصمیمتان
منصرف کند.

قوس

امروز شما مركز توجه همه هستيد و از اين موضوع خيلي شاديد.
هر چقدر هم كه از اين توجه لذت ميبريد ،قســمتي از وجودتان
ميداند كه زندگي چيزي ماوراي شكوه و تجمالت است .ولي با اين
وجود ضرري ندارد كه هر چند وقت يكبار خود را غرق در چيزهاي
مورد عالقهتان بكنيد.

جدی

اگــر رازي داريد ،امــروز ميتوانيد آن را فــاش نكنيد .يكي از
جمله کسانی هســتيد كه از عشقهاي پنهاني لذت ميبريد ،اگر
ميخواهيد كه كســي متوجه نشود ،بهتر است روشتان را عوض
كنيد.

دلو

اگر مجرد هستید یا رابطه ای جدی با کسی ندارید امروز این شانس
بزرگ را دارید که با یک شخص خاص مالقات کنید به خصوص اگر به
طور اتفاقی به یک مهمانی بزرگ بروید .اکنون زمانی است که میتوانید
هر کار مهمی را با اراده انجام دهید؛ زیرا اکنون در موقعیتی هستید که
میتوانید دنیای خود را به طور کامل عوض کنید.

حوت

یک بازی و هوس خیالی که مانند یک حباب اســت ممکن است
در زندگی ثابت و ماندنی شــده باشــد .اگر مطمئن نیستید که
میخواهید به مرحله بعد بروید باید بلور فرض کنندهتان را پاک
کنید.

 ،)2013( )Hustleبرنده جایزه اسکار بهترین بازیگر نقش
اول زن برای فلم «دفترچه امیدبخش» (Silver Linings
 )2012( )Playbookو نامزد جایزه اسکار بهترین بازیگر
نقش اول زن برای فلم «استخوان زمستان» (Winter’s
 )2010( )Boneشده بود.
 -4شارلوت َرمپلینگ از فلم « 45سال» ()Years 45
این اولین نامزدی اسکار برای شارلوت رمپلینگ است.
 -5سیرشا رونان از فلم «بروکلین» ()Brooklyn
این دومین نامزدی اســکار برای سیرشا رونان است .وی
قب ً
ال نامزد جایزه اسکار بهترین بازیگر زن در نقش مکمل
برای فلم «تاوان» ( )2007( )Atonementشده بود.

تاتوم پیلوت جدید سینما

چانینگ تاتوم در یک کمدی موزیکال تازه به نام «سفر»
بازی می کند .نــام این فلم در زمان نمایش عمومی تغییر
خواهد کرد .جوزف گــوردن لویت ،هم بازی تاتوم در فلم
است.
مایکل باکال فلم نامه نویس سرشــناس ســینما که در
«خیابان جامپ  »21با تاتوم هم کاری داشت ،نویسنده فلم
نامه این کمدی موزیکال تازه است .شنیده می شود او فلم
نامه اش را براســاس طرحی از گوردن لویت نوشته است.
کمپانی یونیورسال تهیه کننده فلم است.
تاتوم و گوردن لویت در داســتان فلم ،در نقش دو پیلوت
طاهر می شوند که ناخواسته درگیر یک ماجراجویی عجیب
و غریب و خنده دار می شوند .این ماجراجویی ،دو کاراکتر
اصلی را راهی چند شهر مختلف می کند .کلید فلم برداری
«سفر» برای اواسط فصل تابستان زده می شود .چانینگ
تاتوم در حال حاضر « سالم،سزار» ساخته برادران کوئن را
آماده نمایش عمومی دارد.

طرفداران دیكاپريو
طالهایشان را ذوب میکنند

طرفداران لئوناردو دیکاپریو دارند در ســیبری طالهایشان
را ذوب میكنند تا برای این بازیگر جایزه اسكار ویژه بسازند.
به نقل از ايندیپندنت ،در حالی که دیکاپریو تاکنون موفق به
کسب جایزه اسکار نشده و با وجود بارها نامزد شدن هنوز این
جایزه را در فهرست موفقیتهایش ندارد ،به زودی یک اسکار
اختصاصی به او اهدا خواهد شد.
موضوع از این قرار اســت که طرفداران این بازیگر آمریکایی
در سيبری روســیه و در منطقه ياقوتستان طالهای خود را
ذوب كردهاند تا در قالب كمپين «اســكار برای لئو» ،به این
بازیگر يك جایزه اسكار بدهند.
این اسكار ترکیبی از طال و نقره است و يك جام سنتی ياقوتی
هم در دست خواهد داشت تا روشن شود از یاقوتستان آمده
است.
تاتيانا يگرووا زنی اســت كه اين كمپين را راهاندازی كرده و
موفق شــده بيش از هزار نفر را مجاب کند تا طالهای خود را
اهدا كنند .وی میگوید :فلم يك کار هنری عمومی اســت و
به همین دلیل ما تماشاگران حق اهدای اين جايزه را داريم.
ارزش تقريبی اين جايزه حدود  ۹۰۰يورو است و اين مجسمه
حدود  ۳۰سانتیمتر ارتفاع دارد.
گفته شــده برخی از زنان نيمی از ســت جواهر خود را اهدا
كردهاند و نيم ديگر را برای خود نگهداشتهاند تا با اين بازيگر
احساس نزديكی بيشتری داشته باشند.
دیكاپريو امســال در بخش بهترين بازيگر سال در کنار ادی
ردمين برای فلم «دختر دنماركی» ،مايكل فاسبندر برای فلم
«اســتيو جابز» ،برايان كرنســتون برای فلم «ترامبو» و مت
ديمون برای فلم «مريخی» رقابت میکند.
او امســال برای نقشآفرينی در فلم «بازگشته» نامزد شده و
تاکنون جوايز انجمن بازيگــران و گلدن گلوب را از آن خود
كرده است.

سفر تازه به «بیست هزار
فرسنگ زیر دریا»
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نســخه تازه ســینمایی «بیست هزار فرســنگ زیر دریا»
کارگردان خود را پیدا کرد .برایان سینگر سازنده چند قسمت
مجموعه فلم «مردان ایکس» ،برای کارگردانی این نسخه تازه
انتخاب شده است.
تهیه کنندگان فلم در کمپانی فوکس قرن بیستم از سپتمبر
گذشــته به صورت جدی بحث تولید فلم را مطرح کرده و به
دنبال یک کارگردان مناسب برای آن بودند .فلم نامه اقتباسی
این اکشن علمی تخیلی و ماجراجویانه را ریک سوردلت و دن
استانی نوشته اند.
شخصیت اصلی داســتان کالســیک و جنجالی ژول ورن،
کاپیتان نیمو اســت که با زیردریایی عظیم الجثه خود راهی
یک ســفر هیجان انگیز به بیست هزار فرسنگ زیر دریا می
شــود .در زیر دریا ،او و همراهانش با اتفاقات خارق العاده ای
روبرو می شوند.
به گفته سینگر «:به شدت هیجان زده هستم و خوشحالم که
داستان معروف ژول ورن را یک بار دیگر به روی پرده سینما
منتقل می کنم ».نوول ژول ورن در ســال  1870منتشر شد.
معروف ترین نسخه سینمایی فلم ،مربوط به سال  1954است.
کرک داگالس نقش اصلی این نسخه را به عهده داشت.

