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پرونده ای برای هفت ســریال مهم و پرستاره سال 2016
که نباید دیدن شان را از دست داد؛ از فصل جدید «خانه
«وینیل»
پوشالی» گرفته تا ســریال های جدیدی مانند
ِ
مارتین اسکورسیزی« ،وستلندِ » جاناتان نوالن و ...
وینیلVinyl /
دنیای موسیقی به روایت میک جگر و اسکورسیزی
عشاق مارتین اسکورسیزی حواس شان باشد که تا امروز
دو قسمت از فصل اول ســریال جدید کارگردان محبوب
شان روی آنتن رفته است .داستان «وینیل» در نیویورک
اوایل دهه  1970رخ می دهد و ماجراهای ریچی فینسترا
تهیه کننده موســیقی (با بازی بابی کنواله) را دنبال می
کند؛ کســی که باید خودش را بــا ژانرهای جدید عرضه
موســیقی در کنار وضعیت به لحاظ اخالقی ناســالم این
حوزه وفق بدهد اما نکته جالب ماجرا اینجاست که میک
جگر خواننده معروف موسیقی «رولینگ استونز» یکی از
خالقان اصلی سریال تلویزیونی «وینیل» است.
او در مصاحبه اخیر خود با مجله «اســکوایر» گفته اوایل
دلش می خواست این ســریال هم در قالب فلم سینمایی
و به سبک «کازینو»ی مارتین اسکورسیزی ساخته شود.
خواننده  72ساله انگلیسی می گوید« :رفتم پیش مارتی
و گفتم دلم می خواهد کاری کنم که حقیقت درون دنیای
(ضبط آلبوم های) موســیقی را نمایش بدهد و فلمی مثل
«اکزینو» ساخته خودش را برایش مثال زدم».
عاقبت ،اسکورســیزی و جگر با همفکری دو خالق دیگر
سریال شــامل ترنس وینتر (نویسنده و خالق «امپراتوری
بوردواک») و ریچ کوهن ژورنالیســت (نویسنده مجالت
«ونیتی فیر» و «رولینگ استون») به این نتیجه می رسد
که ایده اصلی را در قالب یک سریال  10قسمتی به تصویر
بکشند.
بهتره با سال تماس بگیریدBetter Call Saul /
جسی «برکینگ بد» و غافلگیری های تازه
بازگشت
ِ
بعد از موفقیت چشــمگیر فصل اول ســریال تلویزیونی
«بهتره با سال تماس بگیرید» که به نوعی مقدمه ای برای
سریال محبوب «برکینگ بد» است ،پخش فصل دوم این
گودمن
سریال با بازگشــت باب اودنکرک در نقش سال
ِ
وکیل از هفته گذشته از شبکه ای ام سی ( )AMCشروع
شده و دومین قسمتش روی آنتن می رود.
وینس گیلیگان خالق اصلی ســریال موفق «برکینگ بد»
همان کسی است که تهیه و تولید فصل اول و دوم «بهتره
با ســال تماس بگیرید» را نیز به عهده داشته و در مقام
خالق این اســپیس آف تلویزیونی تــاش کرده با حفظ
کیفیــت قبلی به روایت ماجراهایی کــه به نوعی مقدمه

بهترینوپرستارهترینسریالهای2016
ای بر داستان «برکینگ بد»
محسوب می شــوند ،ادامه
بدهد.
فصل اول سریال با استقبال
گسترده منتقدان روبرو شد و
اخیرا نامزدی بهترین بازیگر
درام تلویزیونــی در جوایز
گلــدن گلــوب ( 2016برای
اودنکــرک) را به فهرســت
افتخارات خــود اضافه کرده
است .با این حال ،غافلگیری
های تازه ای در راه اســت.
آرون پــال بازیگر ســریال
محبوب «برکینــگ بد» در
مصاحبه اخیر خود از احتمال
حضور در فصل دوم «بهتره با
سال تماس بگیرید» خبر داده
است .بازیگر نقش جســی پینکمن در سریال پرطرفدار
شــبکه «ای ام سی» می گوید خوشبختانه دوباره با بازی
در این نقش به صفحه تلویزیون بازخواهد گشت اما نمی
تواند جزییات زیادی در این باره لو بدهد.
ســریال تلویزیونی «بهتره با سال تماس بگیرید» بعد از
«برکینگ بد» و به عنوان مقدمه ای بر ماجراهای هیجان
انگیز والتر وایت و جسی پینکمن اما با تمرکز بر گذشته
سال گودمن (با بازی باب اودنکرک) روی آنتن رفت .پال
به هواداران وفادار «برکینگ بد» وعده داده ،بازگشتش
به سریال رضایت آنها را جلب کند« :اگر قرار باشد حضور
داشته باشــم ،می توانم قول بدهم که به زیباترین شیوه
ممکن این اتفاق بیفتد چون قرار نیســت جسی پینکمن
را به هر قیمتی برگردانند .قرار اســت او را برگردانند و
مخاطبان نه تنها از دیدن او بلکه از تماشــای ماجراهایی
که در ادامه رخ می دهد هیجان زده خواهند شد».
خانه پوشالیHouse of Cards /
ادامه جاه طلبی های فرانک آندروود
تا کمتــر از دو هفته دیگر ،پخش فصل چهارم ســریال
محبوب «خانه پوشــالی» از شبکه آنالین نتفلیکس آغاز
می شود تا یک بار دیگر شــاهد جاه طلبی های فرانک
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آمرانه ـ ادبانه ـ برخی ـ پیامبر ـ تابلو ـ ثروتمند ـ جگرگوشه ـ چهارضلعی ـ
حوضچه ـ خنثی ـ درجه دار ـ ذاللت ـ روشندان ـ زاری ـ ژورنال ـ سوخاری
ـ شکنجه ـ صبحدم ـ ضمیمه ـ طلوع ـ ظهور ـ عابر ـ غنچه ـ فعاالن ـ قرار
ـ کاتب ـ گناه ـ لرزه ـ منبع ـ نصیب ـ وارث ـ هدر ـ یار.
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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

جواب هدف

آندروود باشیم و ببینیم سیاستمدار بی رحم قصه تا کجا
قرار اســت پیش برود اما به هیچ وجه فکر نکنید ممکن
اســت کار فرانک در همین فصل یکســره بشود چون
سازندگان سریال از شــروع ساخت فصل پنجم آن خبر
داده اند اما فصل جدید سریال در حالی جلوی دوربین می
رود که بوویلمن خالق اصلی سریال از گروه عوامل سازنده
آن جدا شده است.
به گزارش انترتینمنت ویکلی ،نتفلیکس قرارداد جدیدی
را برای ســاخت فصل پنجم ســریال پرطرفدار «خانه
پوشالی» ( )House of Cardsامضا کرده و این در حالی
اســت که تغییراتی در پشت صحنه سریال وجود خواهد
داشــت و بوویلیمن که از روز اول با این پروژه تلویزیونی
همراه بوده ،از گروه عوامل سازنده آن جدا می شود.
نتفلیکی تایید کرده کوین اسپیســی همچنان در فصل
پنجم سریال حضور خواهد داشــت .اولین فصل «خانه
پوشــالی» در ســال  2013روی آنتن رفت و با افزایش
چشمگیر شمار بینندگان نتفلیکس ،این شبکه آنالین را
به خریداری قدرتمند در عرصه ســریال های تلویزیونی
بدل ســاخت .ویلیمن نمایشنامه نویس آمریکایی سنگ
بنای این ســریال را با همکاری دیوید فینچر و با اقتباس
از یک سریال کوتاه بریتانیایی به همین نام گذاشت .این
اولین حضور ویلیمن در مدیوم تلویزیون و عرصه سریال
ســازی بود .او در گذشته نمایشنامه ای سیاسی با عنوان
« »Farragut Northرا نوشته و نگارش سناریوی «نیمه
ماه مارچ» به کارگردانی جرج کلونی که در سال  2011روی
پرده رفت را به عهده داشته است.
او برای نوشتن سناریوی اقتباسی این فلم به همراه کلونی
و گرانت هزلو نامزد جایزه اسکار  2012شد .اگر نتفلیکس
همچنان بخواهد به رسم هر ســال ،سریال محبوبش را
در ســه ماهه نخست سال میالدی روانه آنتن کند ،کوین
اسپیســی تا چند ماه آینده درگیــر فیلبمرداری فصل
پنجم «خانه پوشــالی» در منطقــه بالتیمور خواهد بود.
اولین قســمت از فصل چهارم «خانه پوشالی» از جمعه 4
مارچ ( 14حــوت) روی آنتن می رود و احتماال معلوم می
شود تصمیم کلیر آ«دروود برای جدایی از رییس جمهور
آمریکا چه عواقبی برایش به دنبال خواهد داشت.
پروژه مشترک جی جی آبرامز و استیون کینگ

 بازی با اعداد

ج
م
ت
ر
ذ ت

اولیــن قســمت از ســریال
تلویزیونــی « »11 ،22 ،63به
تهیــه کننندگی جــی .جی.
آبرامــز ،اســتیون کینگ و
بریجت کارینتــر و کارگردانی
کوین مــک دونالد ،یک هفته
پیش از شبکه فاکس روی آنتن
رفت و امشب قسمت دوم آن
پخش می شود.
جیمز فرانکــو ،کریس کوپر و
جاش دمل بازیگران اصلی این
مینی سریال هســتند که در
قالب هشت قسمت پخش می
شــود .تریلر تلویزیونی «،63
 »11 ،22بــا اقتبــاس از زمان
استیون کینگ با عنوان «،63
 »11 ،22ســاخته و مدت زمان
کل قسمت های سریال  9ساعت اعالم شده است.
سایه های آبیShade of Blues /
جنیفر لوپز پولیس می شود
پخش سریال پولیسی جنایی «سایه آبی» با بازی جنیفر
لوپز در نقش مامور اف بی آی مدتی اســت که از شبکه
تلویزیونی ان بی سی آغاز شده است .لوپز در این سریال
نقش کاراکتری به نام هارلی سانتوس مامور اف بی آی را
بازی می کند؛ کســی که ماموریت دارد علیه فساد رو به
افزایش در شهر نیویورک مبارزه کند ،آن هم در حالی که
به تنهایی یار بزرگ کردن فرزندش را به دوش می کشد و
با مشکالت مالی فراوانی دست به گریبان است.
ری لیوتانیز نقش ستوان بیلوارنیاک را در این سریال بازی
کرده است .دریادی ماتئو ،وینسنت الرسکا و جینوآنتونی
پسی دیگر بازیگران جدیدترین سریال شبکه تلویزیونی
ان بی سی هســتند .تا اینجا منتقدان ،نظر نسبتا مثبتی
به اجرای خواننده پاپ در این ســریال نشان داده اند و
عقیده دارند لوپز آن قدرها هم که تصویر می شد بازیگر
بدی نیست و توانسته از پس اجرای نقش اش بربیاید! ادی
هسک روزنامه نگار سابق و فلمنامه نویس آمریکایی که
همکاری دیرینه ای با لوک بسون کارگردان و تهیه کننده

س

و

خ

ا

ر

ی

ث

ه

م

ی

م

ض

ظ

ح

گ

چ

ه

ا

ر

ض

ل

ع

ی

آ

ج

ه

ج

ن

ک

ش

ا

ه

ز

ر

ل

ق

ذ

ث

و

ر

ه

ز

و

پ

چ

ف

چ

ر

ر

ل

ب

ر

ا

ن

ژ

گ

آ

ن

ه

ا

ف

ا

ا

ر

ط

ث

ا

م

ر

چ

غ

ر

ع

ن

ی

ل

ی

خ

ر

ب

ض گ ک

ا

ا

ر

م

ث

ت

ا

م

و

د

ا

ج

د

ل

و

د

ظ

ن

ا

ح

ن

ت

ا

ه

ه

ا

ژ

ح

ه

ی

خ

ب

ب

ب

م

ا

ج

ن

غ

ب

پ

ث

آ

ط

ل

و

ع

ن

ر

ب

ی

ص

ن

ا

د

ن

ش

و

ر

گ

د

میزان

حمل

در چند روز آينده يكي از روابطتان بهتر ميشــود .بنابراين بايد در
مورد مشكالت زيادي صحبت كنيد و آن ها را حل كنيد .ديدگاه مثبت
شما بيشتر ميشود و ديگران صفات شما را بيشتر تحسين ميكنند.

ثور

امروز زنی در زندگی شما نیاز به توجه شما دارد و به نظرمیرسد
اگر این محبــت را دریافت نکند ،ســروصدا راه انداخته و ابراز
ناراحتی کند .هر چه از دستتان بر میآید انجام دهید تا آرامش
را به او برگردانید.

عقرب

تاکنون انرژی زیادی داشــتهاید اما امروز انرژی کاهش مییابد.
زمان دارید تــا کمی به کارها و موقعیتتان فکر کنید.کمتر عجله
کنید .با وجود این حتم ًا اســتراحت کنید تا آرامش بیشــتری به
دست آورید.

بهتر است بررســی کنید که آیا از وقت ،ایده ها و عالقه های شما به
بهترین نحو استفاده میشــود یا خیر؟ گاهی میتوانید از خطاهای
دیگران چشم پوشی کنید زیرا آن ها به کارهای شما ارزش نداده اند و
آن طور که باید از آنها قدردانی نکرده اند.

قوس

امروز كمتر از هميشــه مفيد هستيد ،نامرتب و بيبرنامه هستيد ،و
تمركزتان را از دســت دادهايد .اگر بايد كار مهمي انجام دهيد بهتر
است آن را براي زمان بهتري بگذاريد.

جدی

شاید چیزی را بشنوید که به شــما گفته نشده است ،پیش از آنکه
عکسالعمل نشان دهید ،چرا از آن به نفع خودتان استفاده نمیکنید.
اگر شخصی فکر میکند شــما کمتر از دیگران کار و تالش میکنید.
بهتر است کارها را درست کنید.

دلو

جوزا

سرطان

اين زمان خوبي براي برقراري ارتباط با ديگران اســت چون شما به
راحتي با ديگران صحبتهاي خودماني را شــروع ميكنيد .در واقع
بقدري در مورد صحبت با ديگران راحت هستيد كه ممكن است بي
دليل با غريبهها هم سر صحبت را باز كنيد.
يك روش ابتكاري در مسائل مالي ميتواند بعدها سود زيادي به
همراه داشته باشد .اخيرا ً شما و همكارانتان در فكر انجام پروژه
مورد عالقهتان بودهايد حاال زمان تحقق بخشــيدن به اين برنامه
هاست.

شما تا آنجایی که میتوانید باید امروز صبور و با حوصله باشید زیرا در
آخرین دقایق برنامهها طوری تغییر میکند که شوکه میشوید .برخی
از جزئیات روزمره زندگیتان مبدل به هرج و مرج میشــود و به نظر
میرسد که شما نمیتوانید هیچ کاری برای پیش رفتن آنها بکنید.

دلو ماهی است با عنصر هوا و گاهی اوقات برای شما که متولد این
ماه هستید بسیار سخت است که خود را روی زمین نگهدارید! به
هر حال امروز تا جاییکه امکان دارد باید روی زمین باشید و تصمیم
گیری کنید .به خصوص در مورد روابط بر اساس حقایقی عملی اگر
سعی کنید همه مسائل را در نظر بگیرید بنابراین دیگر بیاحتیاط
و غیر معقول نیستید.

امروز یکی از دوستان به توجه شــما نیاز دارد و امیدوار است این
نیاز را برآورده کنیــد .اگر او را ناامید کنید به زودی همه چیز را در
موردش میدانید .اگر شــما بیرون میروید ،هر قدر که در توانتان
است خرج کنید.

آخرین چیزی که حس میکنید خســتگی عادی روزمره است.
اما هر روز نمیتوانید این خســتگی را حس کنید پس از جا بلند
شوید و با تمام مشکالت مبارزه کنید ،بعدا ً خواهید دید که هیچ
خستگی را حس نمیکنید .اما کوشش کنید که اعتماد به نفستان
را حفظ کنید.
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نوبت مهره های سفید است ،شما باید با
دو حرکت مهره سیاه را مات کنید.
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فرانسوی دارد ،خالق اصلی این سریال  13قسمتی است.
«یونیورسال تله ویژن» سال گذشته بعد از پخش نسخه
پایلوت سریال و اســتقبال بینندگان تصمیم به ساخت
دنباله آن گرفت .قسمت هشتم فصل اول سریال جنایی
«سایه های آبی» روی آنتن می رود.
پاپ جوانThe Young Pope /
سورنتینو به خلئت پاپ می رود
داستان این سریال هشت قســمتی به کارگردانی پائولو
ســورنتینو که قرار است به زودی از شبکه اچ بی او روی
آنتن برود ،به ماجرای زندگی یک شــخصیت داستانی به
نام پاپ پیوس سیزدهم (با بازی جود الو) می پردازد.پاپ
پیوس که نام اصلی اش لئی بالردواست به یکی از محافظه
کارترین رهبران کلیســای کاتولیک که دنیا تاکنون به
خودش دیده تبدیل می شــود .او که سرسختانه در برابر
کشــور واتیکان مقاومت می کند ،عشــقش را خالصانه
نثار ضعفا و فقرا می کند اما چشــم انداز آینده ای که با
آن روبروســت چندان روشــن به نظر نمی رسد .دایان
کیتن بازیگر برنده اســکار در ســریال جدید سورنتینو
در نقش راهبه ای آمریکایی که هم اکنون ســاکن شهر
واتیکان است ظاهر خواهد شــد.مهمترین بخش ماجرا
اینجاست که این اولین سریال تلویزیونی پائولو سورنتینو
فلمســاز مطرح ایتالیایی (و کارگردان «زیبایی بزرگ»
است .ســورنتینو خودش تمام قسمت های «پاپ جوان»
را کارگردانی می کند و فلمنامه هر هشــت قسمت را با
همکاری تونی گریسونی ،اومبرتوکنتارلو و استفانو رولی
می نویسد.
دنیای غربWestworld /
دنیای آخرالزمانی جاناتان نوالن
اچ بی او امســال یک برگ برنده دیگر هم دارد که ممکن
است طرفداران زیادی پیدا کند« .دنیای غرب» یک تریلر
علمی تخلیلی اســت که جاناتان نــوالن برادر و همکار
کریستوفر نوالن ،خالق اصلی آن به شمار می رود .داستان
سریال بر اساس فلمی به همین نام نوشته شده که در سال
 1973روی پرده رفت و نویســندگی و کارگردانی آن به
عهده مایکل کرایتن بود.نوالن عالوه بر نویسندگی ،تهیه
کنندگی ســریال را هم به عهده دارد و جی .جی .آبرامز
کارگردان «جنگ های ســتاره ای  »7نیز به عنوان تهیه
کننده این پروژه تلویزیونی حضور دارد.هنوز تاریخ دقیق
پخش ســریال مشخص نشده اما قطعا همین امسال روی
آنتن می رود« :دنیای غرب» با محوریت هوش مصنوعی
ساخته شده و بازیگران سرشناسی مثل آنتونی هاپکینز،
اد هریس ،بن بارنز و  ...در آن حضور دارند.

ویل اسمیت و جوئل اگرتون
همبازی شدند

دو بازیگر سرشناس سینمای آمریکا در یک تریلر پولیسی به
کارگردانی دیوید آیر بازی میکنند.
ویل اسمیت و جوئل اگرتون به جمع ستارگان فلم «درخشان»
اضافه شدند .مکس لندیس نویســنده فلمنامه «درخشان»
است.
کارگردانی این تریلر پولیســی را دیویــد آیر برعهده دارد.
آیر کارگردانی فلمهایی مانند «خشــم» و «خرابکاری» را در
کارنامه کاری خود دارد .او عالوه بر این جزو تیم نویسندگان
اولین قســمت از سری فلمهای مشهور «سریع و خشمگین»
بود .جوئل اگرتون که سال گذشته در فلم «عشای سیاه» در
کنار جانی دپ ایفای برپرده ســینما ظاهر شد ،با تریلرهای
پولیسی کامال آشناست .او در «عشای سیاه» نقش یک مامور
فاســد افبیآی را بازی میکرد .اسمیت هم پیش از این در
فلم «جوخه انتحار» با دیوید آیر همکاری داشــته است .در
هر صورت ایــن دو هنرمند برای همکاری مجدد باید تا پایان
فلمبرداری «زیبایی ناخواسته» به کارگردانی ویکتور فرانکل
صبر کنند .بازیگر «مردان سیاهپوش» در «زیبایی ناخواسته»
در کنار کیت وینســلت ،کایرا نایتلی ،هلــن میرن و ادوارد
نورتون ایفای نقش میکند.

فلم جدید از اثر رولینگ
سهگانه خواهد بود

نویســنده پرفروش بریتانیایی با تایید این که فلم جدیدش
«جانوران شــگفتانگیز و زیســتگاههای آنها» ســهگانه
خواهد بود ،شــایع ه اقتباس سینمایی از «هری پاتر و کودک
نفرینشده» را رد کرد .به نقل از ایندپندنت ،جیکی رولینگ
در حساب توییتر خود تایید کرد که «جانوران شگفتانگیز و
زیستگاه آنها» یک مجموع سینمایی سهگانه خواهد بود که
این خبر ،پاسخ این نویســنده در تالش برای خاموش کردن
شــایعهها مبنی بر این بود که قرار است یک فلم سینمایی با
اقتباس از نمایش تئاتری «هری پاتر و کودک نفرینشــده»
ســاخته شــود .البته قطعی هم نیســت که هرگز نسخهای
ســینمایی از «هری پاتر و کودک نفرینشده» ساخته نشود
چون به نظر غیرمحتمل میرســد که رولینگ وسوسه نشود
تا نمایش تئاتــر پرفروش خود را به نحــوی به پرده بزرگ
منتقل کند زیرا فقط تا مدتــی میتوان در مقابل تالشهای
خستگیناپذیر استودیوهایی که یک فلم جدید «هری پاتر»
میخواهند مقاومت کرد .باید اشــاره کرد که توییت رولینگ
اولین تایید رسمی سهگانه بودن فلم «جانوران شگفتانگیز»
نیست .کوین سوجیهارا ،مدیر عامل کمپانی برادران وارنر هم
قبال به روزنامه لسآنجلس تایمز گفته بود میخواهد «حداقل
یک ســهگانه» از این فلم بسازد .توییت رولینگ به این شرح
است« :متاسفانه اشتباه شنیدید .کودک نفرینشده نمایشنامه
است .جانوران شگفتانگیز ولی  ۳فلم خواهد بود!»
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اسب را در خانه  c 5حرکت دهید.
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