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آخرین پیشبینی درباره
نامزدهای اسکار

کارشناس جوایز ســینمایی نشــریه هالیوودریپورتر
ی نهایی خود از نامزدهای جوایز هشتادونهمین
پیشبین 
دوره اســکار را منتشــر کرد .اســکات فینبرگ در
ی نهایی خود درباره نامزدهای اسکار بهترین فلم
پیشبین 
غیرانگلیســیزبان «تونی اردمان» از آلمان« ،فروشنده»
از ایران« ،مردی به نام اووه» از ســویدن« ،زیر شن» از
دنمارک و «زندگی من به عنوان یک کدو سبز» از سوییس
را نامزدهای نهایی اسکار معرفی کرد.
او در این پیشبینی فلم «انتخاب پادشاه» از ناروی را فلم
آلتراناتیو این بخش دانست و از فلم «بهشت» از روسیه
به عنوان اثری که قابلیت شگفتیساز شدن دارد ،نام برد.
فینبــرگ در توضیــح پیشبینی خود نوشــت« :تنها
عدم حضور فلم «تونی اردمــان » در میان نامزدها ما را
حیرتزده خواهد کرد .همچنین اگر فلم «فروشــنده»
از کارگردانی که پنج ســال پیش اسکار گرفته در جمع
نامزدها نباشد مایه شــگفتی خواهد بود .از اینجای کار
دیگر حذف کردن آثار از فهرست  ۹نامزد اسکار بهترین
فلم غیرانگلیسیزبان کار راحتی است».
او در ادامه افزود« :در فهرست نامزدهای نهایی اسکار تنها

برای یک فلم درباره جنگجهانی دوم از اسکاندیناوی جا
هست که انتخاب من در این مورد «زیر شن» از دنمارک
است».
به نظر این کارشــناس فلمهای «این ته دنیاســت» به
ن و «تانا» به کارگردانی مارتین باتلر
کارگردانی زاویه دوال 
و بنتلی دین در فهرست نهایی نامزدهای اسکار بهترین
فلم غیرانگلیسیزبان جایی نخواهند داشت.
فلم «فروشنده» به کارگردانی اصغر فرهادی پیش از این
به فهرست نامزدهای نهایی جایزه گلدنگلوب راه یافته
بود .این فلم نخستین بار در جشنواره فلم کن به نمایش
درآمد .شــهاب حســینی برای بازی در این فلم جایزه
بهترین بازیگر مرد کن را از آن خود کرد و جایزه بهترین
فلمنامه این جشنواره به اصغر فرهادی اهدا شد.
در پیشبینی فینبرگ «الال لند»« ،مهتاب»« ،منچســتر
کنار دریا»« ،ورود»« ،حتی اگر ســنگ ببارد»« ،شیر»،
«چهرههای پنهان»« ،هکسا ریج»« ،حصارها» و «کاپیتان
فانتاســتیک» نامزدهای نهایی جایزه بهترین فلم اسکار
هســتند .به نظر او فلم کمدی ابرقهرمانی «دد پول» نیز
شانس زیادی برای نامزد شدن در این شاخه دارد.

دختر اوباما بازیگر هالیوود شد

دختر باراک اوباما رییس جمهور پیشــین امریکا به نام
مالیا اوباما کارآموز هاروی واینستین تهیه کننده سینمای
هالیوودی شده است و به زودی بازیگر هالیوود میشود.
مالیای  ۱۸ســاله کار خود را در دفتــر نیویورک کمپانی
واینستین از ماه فبروری و بعد از اینکه خانواده اول اسبق
آمریکا تعطیالت شان در پالم اســپرینگز تمام شد کار
خود را آغاز می کند .مالیا بعد از اینکه ماه جون گذشته
از لیسه فارغ التحصیل شــد ،یک سال از درس دور بود
اما قرار اســت از ماه پاییز در دانشگاه هاروارد شروع به
تحصیل و در کنار آن به هنر و ســینما بپردازد در سال
 ،۲۰۱۵دختر اوباماها در نیویورک و در سریال «دختران»
محصول شبکه اچ بی او و ساخته لینا دانم کارآموزی کرد.
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او همچنین ســر صحنه فلمبرداری سریال «»Extant
محصول شــبکه ســی بی اس با بازی هالی بری در لس
آنجلس وقت گذراند .کمپانی واینستین که تحت هدایت
برادران واینســتین یعنی هاروی و باب است ،استودیوی
مستقل پرکار پشــت فلم های برنده جایزه اسکاری مثل
«آرتیست» و «سخنرانی پادشاه» است و در اسکار امسال
هم با فلم «شیر» حضور دارد .هاروی واینستین همچنین
یکی از کسانی اســت که به اهداف و کاندیداهای حزب
دموکرات از جمله پرزیدنت اوباما کمک مالی می کند .او تا
به حال و در گذر سال ها چند مراسم جمع آوری سرمایه
برای اوباما برگزار کــرده و در چرخه انتخاباتی قبلی هم
روی کمپین هیالری کلینتون کار کرد.
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هـدف

جواب سودوکو شماره
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مهتاب ـ ماه ـ مهارت ـ
شاه ـ شــهر ـ شهرت ـ
شهامت ـ بهتر ـ به ـ راه
ـ رها ـ بهار ـ مهر ـ ماهر
ـ رتبه ـ رمه ـ هرم ـ بره
ـ اهم ـ تباه ـ اره ـ باهم
ـ همتا ـ برمه.

برنده قدیمیترین
جایزه کتاب کودک
معرفی شد

رومن پوالنســکی ،کارگردان لهستانی-فرانسوی در پی
اعتراض فعاالن حقوق زنان از ریاست هیئت داوران جایزه
سزار که به اسکار فرانسوی معروف است ،کنارهگیری کرد.
هفته گذشــته انتصاب او به عنــوان رئیس این هیئت با
اعتراضی انترنتی و همچنیــن اعتراض وزیر حقوق زنان
فرانسه روبهرو شد.
این فلمساز  ۸۳ســاله از  ۳۹سال پیش به اتهام داشتن
رابطه جنســی با دختری زیر سن قانونی در آمریکا تحت
تعقیب است.
مسئوالن سزار اما با دفاع از انتخابشان آقای پوالنسکی را
«هنردوستی سیریناپذیر» نامیده بودند.
بســیاری از گروههای مدافع حقوق زنــان اعالم کردند
که مراسم ســزار را که ماه آینده برگزار میشود ،تحریم
خواهند کرد .تا امروز بیش از  ۶۰هزار نفر اعتراضنامهای
آنالین را امضا کردهاند که در آن خواهان خارج شدن نام

«کلی بارنهیل» با کتاب «دختری که ماه را نوشــید»
موفق شد مدال «نیوبری» را از آن خود کند.
«تویین سیتیز» نوشــت :مدال «نیوبری» که از سوی
انجمن کتابخانههای آمریکا اعطا میشــود و عنوان
قدیمیترین جایــزه کتاب کودک جهــان را یدک
میکشــد ،در این دوره به رمــان «دختری که ماه را
نوشید» نوشته «کلی بارنهیل» تعلق گرفت.
داستان این کتاب در شهری روایت میشود که مردمش
به خاطر ترس از یک جادوگر ،هر سال یک کودک را
برای او قربانی میکنند .اما جادوگر آدم خوبی است و
به طور پنهانی این بچهها را به خانوادههای مهربانی در
شهری آنسوی جنگل میسپارد.
«بارنهیل»  ۴۳ســاله و اهل مینهسوتاست و پیشتر
رمانهای موفق «پســر جادوگر»« ،داســتان تقریبا
حقیقی درباره جــک» و «ویولت قلبآهنی» را روانه
بازار کرده است.
مدال نیوبری نخستین جایزه ادبی کتاب کودکان در
دنیاست و به نام «جان نیوبری» ،ناشر قرن هجدهمی
نامگذاری شــده اســت .این جایزه از سال  ۱۹۲۲به
پیشنهاد «فردریک میلچر» مدیر موسسه انتشارات
«آر .آر .باکر» ،از ســوی انجمن کتابخانههای آمریکا
( )ALAاهدا میشود.
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 بازی با کلمات
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آواره ـ اضطرار ـ بهانه گیر ـ پروراندن ـ تشــکیالت ـ ثروتمند ـ جنگجو
ـ چکاندن ـ حالل ـ خرامان ـ دانشــیار ـ ذوالفقار ـ رونق ـ زندان ـ ژاله ـ
سرشار ـ شبنم ـ صفات ـ ضرور ـ طیبه ـ ظلمانی ـ عقربه ـ غلبه ـ فعالیت
ـ کفگیر ـ گشودن ـ لیاقت ـ مشعل ـ ناجی ـ وحدت ـ هادی ـ یار.
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حمل

فرصتي داريد تا برخي از ايدههايتان را عملي كنيد .بهتر اســت بين
واقعيت و كارهاي تئوري تعادل برقرار كنيد .بدانيد كه چه كارهايي را
بايد انجام دهيد .اگر كمي فكر كنيد موفقيت بزرگي به دست مي آوريد.

ثور

امروز راحتر از همیشه تفکر و کارهای دیگران بر شما اثر میگذارد؛
زیرا سیارات شکلی حســاس دارند .امروز تغییر پذیرتر از همیشه
هســتید و این طرز فکر جدید دوســتانتان را خوشحال می کند.
تعجب نکنید اگر دیگران هم رفتار عجیبی داشتند.

جوزا

روز خوبي براي روابط دوســتانه و زناشــويي است هم چنين براي
فعاليت هنري و خالق شــما .به نظر ميرســد يكــي از اختالفات
وتضادهاي شــما خود به خود در حال حل شــدن است .ديگران به
نصايح شما اهميت ميدهند و اراده شما را تحسين ميكنند.

سرطان

عقرب

سعی کنید از آینده ترسی نداشــته باشید؛ زیرا زمانی که از چیزی
بترسید دیگر نمیتوانید به جلو گام بردارید .انرژیتان و وقتتان را
صرف کارهای غیر ممکن نکنید .به کارهای ممکن و عملی فکر کنید.

قوس

اگر ســعي كنيد كه شخص خاصي را به مسير فكري خود بياوريد
آنها به اين نتيجه ميرسند كه ايده هاي شما خيلي با فكر آنها فرق
دارد .به هرحال ،اين به ضرر آنهاســت ،و وقتي كه با يك دوست
عاقل و قابل اعتماد صحبت ميكنيد ،كام ًَ
ال مشــخص ميشود كه
شما واقع ًا سنجيده صحبت ميكنيد.

اگر فامیلی در خارج دارید .خبری میگیرید که آرزوی شــنیدن آن
را داشتید .همه چیز خوب اســت و برای کریسمس دوباره دور هم
جمع می شوید شاید یه یکی از دوستان قدیمی سری بزنید .بنابراین
امروزه فوق العاده است.

جدی

امروز بسيار هنرمند شــدهايد و از اينكه استعدادهايتان را نشان
دهيد احساس لذت زيادي خواهيد داشت .اگر برخي از كارهايي را
كه به اتمام رســاندهايد به افرادي مناسب آن كار نشان دهيد ،حتي
ممكن اســت بازاري براي كارهايتان پيدا كنيد .حتي اگر اين امر
بسيار دور از انتظارتان باشد.

امــروز بین تمایل به کارهای روزمره و اصــرار برای از بین بردن
چارچوبها تناقض وجود دارد .حتم ًا این دو موضوع آنقدرها که شما
ال محدود نیستند .تمام کارهایی که الزم است
فکر میکنید متقاب ً
انجام دهید این است که زندگی خود را طوری بازسازی کنید .

دلو

امروز بعد ازمشــکالت دیروز کمی احســاس راحتی میکنید .اگر
بتوانید زمانی را با افرادی که به آنها اعتماد دارید باشــید احساس
بهتری پیدا میکنید .اخیرا ً به سختی کار کردهاید و اکنون میتوانید
کمی استراحت کنید.

به خاطر خدا در مورد خرید با شریک زندگی مشاجره نکن ! اگر
نمیتوانید چشم در چشم ببینید هر کدام راه خودتان را جداگانه
بروید و توافق کنید دوباره همدیگر را برای نوشــیدن ببینید .به
این طریق هر دوی شما استرس کمتری خواهید داشت .

اسد

سنبله

يك دور همي با دوســتان ديدگاه جديدي را به وجود ميآورد.
شخص جديدي را مالقات ميكنيد كه بسيار جذاب است .هميشه
محتاط هستيد .اما اگر فرصتي به دست آورديد كه اين شخص را
بهتر بشناسيد ،درنگ نكنيد.

حوت

آقای پوالنسکی از فهرســت هیئت داوران جوایز سزار
شده بودند .لورانس روسینییل ،وزیر حقوق زنان فرانسه
در گفتوگو بــا رادیو فرهنگ این کشــور این انتخاب
را شــوکهکننده و تعجببرانگیز» خوانــده بود .مقامات
قضایی آمریکا رومن پوالنســکی را متهم میکنند که در
ســال  ۱۹۷۷در جریان یک مهمانی شبانه در ویالی جک
نیکلسون ،هنرپیشه نامی هالیوود ،از دختری  ۱۳ساله به
نام سامانتا گایمر سوءاســتفاده جنسی کرده است .این
عمل طبق قوانین ایالت کالیفرنیا «تجاوز به فرد زیر سن
قانونی» به شــمار میآید .رومن پوالنسکی در  ۱۵اپریل
 ۱۹۷۷با شــکایت والدین خانم گایمر دستگیر شد .او در
دادگاه به جرم خود اقرار کرد و به سه ماه زندان محکوم
شد .اما پس از  ۴۲روز با سپردن وثیقه آزاد شد و سپس
بدون اجــازه مقامهای قضایــی در  ۳۱جنوری  ۱۹۷۸به
فرانسه پرواز کرد( .بی بی سی)

قسمت جدید
«جنگ ستارگان»
صاحب عنوان شد

هشتمین قســمت از مجموعه فلمهای علمی تخیلی «جنگ
ستارگان» با عنوان «آخرین جدای» به سینما میآید.
به نقــل از گاردین ،پــس از فلم «جنگ ســتارگان :نیرو
برمیخیزد» به کارگردانی «جی.جی ابرامز» در سال  2015که
به فروش چشــمگیر بالغ بر دو میلیارد دالر در گیشه جهانی
دســت یافت ،ســازندگان این مجموعه فلم قسمت جدید و
هشتم این فلم را با عنوان «جنگ ستارگان :آخرین جدای» از
تاریخ  15دسمبر راهی سینماها خواهند کرد.
در قســمت جدید «جنگ ســتارگان» که نویســندگی و
کارگردانی آن بر عهده «رایان جانســون» اســت« ،مارک
همیل»« ،کری فیشــر» و «آدام درایور» ایفای نقش کردهاند
و بنابر اعالم سازندگان «کری فیشر» پیش از درگذشتش در
آخرین روزهای سال  2016بازی در این فلم را به اتمام رسانده
بود.
«جنگ ستارگان :آخرین جدای» هشتمین قسمت از مجموعه
«جنگ ستارگان» و دومین قسمت از یک سهگانه جدید است
و قرار اســت قسمت بعدی آن در ســال  2019به کارگردانی
«کارلین ترورو» ساخته شود.
اما فلم «روگ وان :داستانی از جنگ ستارگان» که هماکنون
در سینماهای جهان درحال اکران است و تاکنون یک میلیارد
دالر فروخته متعلق به یک سه گانه جداگانه و فرعی برگرفته
از داستانهای «جنگ ستارگان» است که دو قسمت بعدی آن
در سال  2018و  2020اکران میشود.

یک بیمار روانپریش در
هالیوود

میزان

سعی کنید در احاطه اشخاصی که دوستشان دارید باشید چون
آنها در این زمان مصاحبانی دوســت داشتنی برای شما خواهند
بود .ســعی کنی کمک کنید تا شخصی از زندان خودش در بیایید
چون به نظر میرسد نیاز دارد که درد دلهایش را بازگو کند و به
دنبال مصاحبی دلسوز میگردد .ســعی کنید به آنها اطمینان به
نفس داده و حرف دل آنها را به عنوان آخرین اخبار داغ ،همه جا
پراکنده نسازید.

«آلیس در آینه»« ،بتمن در مقابل ســوپرمن :طلوع
عدالت»« ،پنجاه ســایه ســیاه»« ،روز اســتقالل:
رستاخیز»« ،سنگ پشــتهای نینجای نوجوان» و
«زولندر  »۲نیز برای کســب تمشک طالیی بدترین
دنباله سینمایی رقابت میکنند.

پوالنسکی از ریاست هیئت داوران
جایزه سزار کنار رفت

کلمات زیر را در جدول پیدا کنید و دور آن خط بکشید
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مادر)« ،مگان فاکس» (سنگ پشت های نینجای نوجوان)،
«نائومی واتس» و «شالین وودلی» (مجموعههای واگرا) و
«تایلر پری» (یک هالووین مدیایــی) به رقابت خواهند
پرداخت و در شــاخه نقش مکمل نیز «کیت هادسن» و
«کریستین ویگ» مهمترین چهرهها هستند.

فهرست نامزدهای جوایز تمشک طالیی وبژه بدترینهای
سال سینمای هالیوود در شاخههای گوناگون اعالم شد.
به نقــل از گاردین ،نامزدهای جوایز تمشــک طالیی در
حالی اعالم شــد که در این میان نام فلمها و ستارههای
سرشناســی در فهرســت بدترینهای هالیوود در سال
 ۲۰۱۶قرار گرفته است و فلم «زولندر» و «بتمن در مقابل
سوپرمن :طلوع عدالت» به ترتیب با کسب نامزدی در  ۹و
 ۸شاخه پیشتاز این رویداد سینمایی هستند.
در بخــش بدترین فلم ســال « ،۲۰۱۶بتمــن در مقابل
ســوپرمن :طلوع عدالت»« ،بابا بزرگ کثیف»« ،خدایان
مصر»« ،آمریکای هیالری :تاریخ مرموز حزب دموکرات»،
«روز اســتقالل :رســتاخیز» و «زولندر  »۲نامزد جایزه
تمشک طالیی هستند.
در شــاخه بدترین بازیگر مرد ســال نیز «رابرت دنیرو»
برای بازی در فلم «پدربزرگ کثیف»« ،بن افلکـ» (بتمن
در مقابل ســوپرمن :طلوع عدالت)« ،بن استیلر» (ز.لندر
« ،)۲جرارد باتلر» (خدایان مصر ،ســقوط لندن)« ،هنری
کویل» (بتمن در مقابل سوپرمن:طلوع عدالت) و «دینش
دسوزا» (آمریکای هیالری :تاریخ مرموز حزب دموکرات)
نامزد کسب جایزه شناخته شدند.
«نیکالس کیــج»« ،جانی دپ»« ،ویل فــارل»« ،جس
آیزنبرگ»« ،جارد لتو» و «اُون ویلســون» نیز چهرههای
سرشــناس نامزد بدترین بازیگر مرد نقش مکمل ســال
هستند.
در شــاخه بدترین بازیگر زن نیز «جولیا رابرتس» (روز
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حروف زیــر را ترکیب
نمــوده و کلماتــی را
بســازید کــه در آنها
الزام ًا حرف وسط جدول
وجود داشته باشد.
 4 کلمه :خوب
 8 کلمه :متوسط
 13 کلمه :عالی

جواب هدف

«دنیرو» در میان نامزدهای بدترینهای سال
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وزیر را در خانه  E 8حرکت دهید.
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فلم ســینمایی «اســپلیت» به کارگردانــی «مانجو نایت
شــیاماالن» از دو روزقبل اکران خود را در امریکای شمالی
آغاز کرده اســت .پسر خردسال ،یک زن و مردی با وسواسی
فکری بیمارگونه ،بخشی از نه شخصیتی است که جیمز مک
آووی در فلم «اسپلیت» ایفا می کند .در این فلم روانشناختی
کوین مردی دچار چند شــخصیتی بیمارگونه اســت که سه
دختر نوجوان را می رباید و بــا هویتهای متعدد خود آنها را
آزار می دهد.
جیمز مک آووی ،بازیگر  37ساله اســکاتلندی درباره هنر
ایفای این نقشــهای متعدد در یک فلم می گوید :من معموال
ِ
پرداخت شــخصیت وقت زیادی می گذارم .در این فلم
برای
 9بــار این کار را انجام دادم و وقت آن نصف وقت معمول بود.
به همین دلیل شخصیت سازی باید دقیق و جداگانه پیش می
رفت .درحالیکه هر کدام با دیگری ارتباط دارد و ممکن است
تفکیک آنها برای مخاطب کمی گیج کننده بنظر برســد ولی
برای من باید کامال دقیق بودند.
مانجو نایت شــیاماالن ،کارگردان و نویسنده این فلم ساخت
چند فلم دلهره آور و روانشناختی دیگر مانند «حس ششم»،
««روستا» و «اتفاق» را در کارنامه دارد.
این کارگردان سینما در خصوص فلمش عقیده دارد :دوست
دارم دنیای پیرامون مان را به تصویر بکشــم ،چیزی خارق
العاده را برجسته کنم و سپس پرسشی در باره آن طرح کنم.
اگر حقیقت داشــته باشد ،می تواند ممکن باشد؟ این اختالل
روانشناختی برای من چنین حالتی دارد ،یک اختالل شگفت
آور و همچنین بســیار تاثیر گذار و تلخ است .توانایی ذهن و
بدن انسان باورنکردنی است .جیمز مک آووی ،آنا تیلور ،هالی
لو ریچاردسون ،دن فینک و ایزی کافینگ از جمله بازیگرامی
هستند که در این فلم به ایفای نقش پرداخته اند.

