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رقابت  305فلم برای جایزه
اول اسکار 2016
آکادمی علوم و هنرهای سینمایی اسکار اعالم کرد که در
مجموع  305اثر سینمایی بلند واجد شرایط ،برای کسب
جایزه در شــاخه بهترین فلم این رویداد سینمایی رقابت
میکنند.
 بر اساس قوانین آکادمی علوم و هنرهای سینمایی اسکار
تمامی فلمهای شــاخه بهترین فلم باید حداکثر تا نیمه
شب  31دســامبر  2015به مدت هفت روز پاپی در منطقه
لسآنجلس ،اکران تجاری خود ر شروع کنند.
همچنین تمامی فلمهای متقاضی حضور در بخش بهترین
فلم جوایز اسکار باید حداقل مدت زمان  40دقیقه داشته
باشــند و در فرمت  35میلیمتــری 70 ،میلیمتری یا
فرمتهای تائید شــده دیجیتال به نمایش گذاشته شده
باشــند .فلمهایی که اولین نمایش و توزیع عمومی آنها
چیزی به غیر از نمایش در ســینما بوده است شرایط الزم
برای حضور در شاخه بهترین فلم جوایز اسکار را نخواهند
داشت .ســال گذشته فلم «مرد پرنده» ساخته «الخاندرو
گونزالز ایناریتو» کارگردان صاحب نام مکزیکی موفق به
کســب جایزه بهترین فلم و کارگردانی هشتادوهفتمین
دوره جوایز سینمایی اسکار شد و با چهار جایزه به همراه
«هتل بزرگ بوداپست» پیشتاز این رویداد سینمایی نام
گرفت.
هشادوهشتمین دوره جوایز ســینمایی اسکار روز 14
فبــروری  2016نامزدهای نهایی شــاخههای گوناگون
را معرفــی خواهد کرد و مراســم پایانی اعطای جوایز
نیز روز  28فبروری در ســالن دالبی تئاتر لس آنجلس
برگزار میشود.

برنده بوکر برای رنگ پوستش میجنگد
«مارلون جیمز» که جایزه «من بوکر» ســال  2015را به
خانه برد ،در جدیدترین مصاحبهاش از به رقابت طلبیدن
نویسندگان سرشناسی چون «تالکین» و «جورج مارتین»
خبر داده است.
«مارلون جیمــز» برنده جایزه «من بوکر» ســال جاری
میالدی در گفتوگویی که با مجله «مرد جهان» داشــته،
عنوان کرد که کتاب بعدیاش نســخه آفریقایی مجموعه
رمانهای «بازی تاج و تخت» خواهد بود.
او درباره اثر جدیدش که «پلنگ ســیاه ،گرگ سرخ» نام
گرفته ،گفت که قصد دارد ایــن مجموعه را در رقابت با

کارهــای «جورج آر.آر مارتین» و «جــی.آر.آر تالکین»
روانه بازار کند .جیمز رمان جدیدش را «بازی تاج و تخت
آفریقایی» توصیــف کرد« .بازی تاج و تخت» نام اقتباس
تلویزیونی پرطرفداری اســت که براساس مجموعه رمان
تخیلی «ترانه یخ و آتش» اثر «مارتین» ساخته شده است.
این نویسنده جامائیکایی چندی پیش با کتاب «تاریخچه
مختصر هفت قتل» جایزه «من بوکر» را به خود اختصاص
داد و در ایــن رمان به مســائلی چون سیاســتهای
پسااستعماری جامائیکا ،جنایتهای برنامهریزی شده در
این کشــور ،ترور «باب مارلی» در سال  1976و فساد در

1986
هـدف
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نامزدهای جوایز انتخاب
منتقدین معرفی شدند

فلم «مکس دیوانه :جاده خشــم» ساخته «جیمز میلر»
در  13بخش از جوایز ســینمایی انتخاب منتقدین نامزد
کسب جایزه شــد .نامزدهای بیســت و یکمین دوره
جوایز ســاالنه انتخاب منتقدین در حالی اعالم شد که
فلم آخرالزمانی و اکشــن «مکس دیوانه :جاده خشم»
با درخشــش قابل مالحظه در  13بخش از جمله بهترین
فلم  ،بهترین فلم اکشــن ،بهترین فلم علمی -تخیلی
و کارگردانی نامزد کســب جایزه شناخته شد .بهترین
تصویربرداری ،طراحی تولیــد ،تدوین ،طراحی لباس،
چهره پردازی ،جلوههای ویژه بصری و همچنین بهترین
بازیگر زن فلم اکشــن (چارلیز ترون) و بهترین بازیگر
مرد اکشــن (تام هاردی) دیگر شاخههایی هستند که
فلم «مکس دیوانه» در جوایز امســال انتخاب منتقدین
در آنها شانس کسب جایزه دارد .ساخته «جورج میلر»
استرالیایی چندی پیش عنوان بهترین فلم سال  2015را
از سوی هیات ملی نقد آمریکا و همچنین انجمن منتقدان
آنالین به دست آورده و یکی از  20فلم حاضر در فهرست
بلند جوایز اســکار بهترین جلوههای ویژه بصری است.
فلمهای «کارول» ســاخته «تاد هاینس»« ،مریخی» از
«ریدلی اسکات» و «بازگشته» به کارگردانی «الخاندرو
گونزالر ایناریتو» هر کدام در  9بخش نامزد کسب جایزه
در این رویداد سینمایی شدند و همگی بصورت مشترک
برای جایزه بهترین فلــم  ،کارگردانی و تصویر برداری
رقابت خواهند داشــت .به گزارش «اسکرین یلی» ،فلم
«افشاگر» در هشت شــاخه و کمدی «بیگ شورت» در
شش شاخه نامزد کســب جایزه انتخاب منتقدین سال
 2016هســتند در حالی که فلم وسترن «هشت نفرت
انگیز» ساخته «کوئنتین تارانتینو» در شش بخش شانس
خود را برای کسب جایزه میآزماید.
بدنه دولت پرداخته است.
با این وصــف ،این که قــدم بعدی نویســنده کتابی با
پیشزمینه تاریخی اجتماعی اثری کامال تخیلی باشد ،کمی
دور از ذهن مینماید اما «جیمز» در مصاحبه اخیر خود در
این باره گفت :این کــه در «ارباب حلقهها» (معروفترین
مجموعــه رمان تالکین) هیچ هابیت سیاهپوســتی نبود
خیلی ذهن مرا درگیر کرده است.
به گزارش «هافینگتون پســت» ،نبــود تنوع در کارهای
فانتزی همیشه برای بسیاری از خوانندگان دردناک بوده.
بســیاری از مجموعه های تخیلی مثل «ارباب حلقه ها» و
«ترانه یخ و آتش» در دنیایی شبیه به اروپای قرون وسطی
اتفاق میافتد .با این حال هنوز تصور زندگی یک هابیت یا
ا ٍلف ســیاه در «میان زمین» و «وستروس» (سرزمینهای
تخیلی داســتانهای تالکین و مارتین) به نسبت وجود
موجودات تخیلی چون اورک و اژدها ،قابل هضم نشــده
است« .جیمز» در ادامه افزود :ادبیات فولکلور آفریقایی
بسیار غنی اســت و به خوبی تا به امروز باقی مانده است.
ما جادوگر داریم ،دیو و شیاطین داریم و پادشاهان دیوانه.
ما داستانهایی از به تخت نشستن داریم که «تاالر گرگ»
را شرمزده میکند.
جیمز  44ســاله به جلد اول ســهگانه تاریخی عاشقانه
«هیالری منتل» نویســنده انگلیسی اشاره کرد که موفق
شــده با دو اثر اول این مجموعه دو جایزه بوکر و جایزه
کتاب اول کاستا را از آن خود کند.

جواب سودوکو شماره
2507

2307

کالن ـ کیله ـ کینه ـ نیک
ـ یک ـ کمان ـ کامه ـ کام
ـ کمال ـ مکــه ـ کامن ـ
نمک ـ کم ـ کامل ـ کالم ـ
کلمه ـ ملک ـ مالک.

2308

آل پاچینو پیشــنهاد بازی نقش هان ســولو در «جنگ
ســتارگان» را رد کرد چون نمیتوانست داستان فلم را
درک کند.هریســون فورد با بازی در نقش هان ســولو
گامی بزرگ به سمت ستاره شــدن برداشت ،نقشی که
در ابتدای امر به آل پاچینو پیشنهاد شده بود ،اما بازیگر
«پدرخوانده» این پیشــنهاد را نادیده گرفت و در سری
فلمهای «جنگ ســتارگان» حضور نیافــت .اگر بازیگر
«صورت زخمی» بازی در این نقش را میپذیرفت ،احتماال
با جنگ ســتارگانی متفاوت با آنچه امروز میشناســیم
روبهرو بودیم .آل پاچینو خیلــی صادقانه اعالم کرد که
به دلیل درک نکردن داســتان فلم «جنگ ســتارگان»
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حمل

بايد اين گروه بدانند که هيچ حادثــه و عکس العمل منفي نبايد
روحيه و اخالق شــان را تغيير بدهد .خستگيها و بيخوابيها براي
گروهي از متولدين اين ماه دردسر ايجاد نموده است .اين عده بايد
براي سالمت روح و جسم خود روش تنظيم شده اي را دنبال کنند.

در زمينه کسب و کار و شغل بعضي از متولدين اين ماه بسيار پولساز و
موفق و مبتکر هستند ،برخي به دليل رکود اقتصادي ناگهان دچار ترس
و دلهره شــده و حتي ابتکارات و خالقيت هاي خود را به همين سبب
از دست داده اند .به اين گروه توصيه مي شود بااميد به کار بپردازند و
روحيه خود را نبازند که هنوز شانس هاي خوبي در راه است.

عقرب

بسياري از متولدين اين ماه به دليل اقدامات و حوادث گذشته زندگي
خود دچار نوعي پشيماني و سرخوردگي هستند ،در حاليکه بسياري
از آن رويدادها ،اين گروه نقشي نداشتند .در زندگي زناشويي زوجها
بهتر اســت گاه از لجبازي و بگومگوها دست بکشند ،چون همين
اخالق سبب بهم ريختگي زندگيشان مي شود.

قوس

ثور

جوزا

اغلب متولدين متأهل اين ماه به دليل تفاهم ،عاقل بودن ،سياســت
داشتن ،هيچگاه در زندگي شــان اختالف و درگيري وجود نداشته
است .هميشه آرامش در فضاي خانه و خانواده برقرار بوده .دوستان
جديدي وارد زندگي درصدي از متولدين اين ماه ميشوند که بعضي
مثبت و بعضي نه چندان دلخواه هستند.

سرطان

عده اي نقاب دوستي به چهره زده و وارد زندگي درصدي از متولدين
اين ماه شده اند .اين گروه را بايد شناخت و نبايد اجازه داد دست به
خرابي و ويراني بزنند .براي اغلب متولدين اين ماه سفر توصيه مي
شود چون معموالً روحيه ناآرام و يا کسل آنها را آرامش مي بخشند.
آن گروه از متولدين اين ماه که به داليلي با گروهي از نزديکان دچار
اختالف عقيده و نظر و کدورت هايي شده اند بهتر است در حل آن
بکوشند فضاي صلح آميزي در اطراف خود پديد آورند ،چون خيلي
ها از اين جدايي ها و اختالفات به نفع خود بهره مي گيرند.

جدی

در حالي که اصوالً متولدين اين ماه بخت بلندي دارند ،چه در زمينه
کاري و چه ثروت و چه زندگي زناشويي ،فقط کافي است با احتياط
و حساب شده عمل کنند .الزم به تذکر است که آن گروه از مردان
و زنان بيوه که فکر مي کردند ديگر راهي براي خوشبختي خود نمي
يابند اين روزها در مسيري قرار دارند که اگر محتاطانه عمل کنند
به خوشبختي ميرسند.

بعضي پدر و مادرها به داليلي با فرزندان خود دچار تضادهايي شده
اند ،اين عده بايد برقراري پل هاي دوستي ،ايجاد فضاي آرام ،نزديک
شــدن به فرزندان خود ،در حل اين مسایل بکوشند وگرنه روزي به
خود مي آيند که فاصله عميق و طوالني است.

دلو

متولدين اين ماه اغلب انسانهاي خالق و پر کار و در عين حال در کار
نيز مبتکر هســتند .جوانترها در تحصيل و کسب تجربه موفق مي
باشند .به زودي براي مجردها رويدادهاي خوشي سبب ميشود که
بتوانند با راحتي خيال مسير زندگي خود را تعيين کنند.

حوت

اسد

سنبله

شما به شــیوه های نو برای زندگی نیاز دارید .اما با کمی ممارست
میتوانید ،شجاعانه و به درستی گام بردارید.

در زمينه شــراکت معموالً متولدين اين ماه آدمهاي منطقي تر و
روراست تري هستند ولي در پايان نيز هميشه ضربه ها را به دوش
مي کشند تا به اصطالح ديگران دل شکسته نباشند و خاطره اي
خوش از خود برجاي بگذارند.

در زمينه مسایل عاطفي و احساســي متولدين اين ماه هميشه با
شانس بلندي همراه هستند گرچه خيلي ها قدر نمي دانند و آن را
از دست مي دهند .ولي در جمع خانواده ها ،زوج هايي خوشبخت و
هميشه عاشق بسياري را مي بينند .به جرأت می توان گفت که نود
درصد از زندگيهاي مشترک اين ماه با مقاومت طوالني همراه هستند.
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 شطرنج 		
نوبت مهره های سفید است ،شما باید با
دو حرکت مهره سیاه را مات کنید.
8
7
6
5
4
3
2
1
H

G

هم جایزه بخش ادبیات کودک را برای کتاب «یک دقیقه
سکوت» از آن خود کردند.
در این مراسم به هر یک از برندگان پنج بخش این جوایز،
مبلغی معادل  80هزار دالر (اســترالیایی) و به نامزدهای
نهایی جایزهای  5000دالری اعطا شد.

ل پاچینو نپذیرفت بازی کند
نقشهایی که آ 

آکروبات ـ افسون ـ بخشایش ـ پندنامه ـ تبسم ـ ثنویت ـ جایگیر ـ چگونه
ـ حبســگاه ـ خدمات ـ دقیق ـ ذلیل ـ روحیه ـ زیبنده ـ ژرف ـ ساقی ـ
شــامگاه ـ صیانت ـ ضمانت ـ طلعت ـ ظریــف ـ عاطفه ـ غایب ـ فقیر ـ
قچاقبر ـ کاذب ـ گوهر ـ الله ـ موال ـ نوقدم ـ ویژه ـ هویت ـ یشمی.

 جواب بازی با اعداد

1985

جوایز نخستوزیر اســترالیا که عنوان گرانقیمتترین
جایزه ادبی این کشــور را یدک میکشد ،در بخشهای
ادبیات داستانی ،غیرداســتانی ،تاریخ ،ادبیات کودک و
نوجوان و شعر به آثار برگزیده اعطا شد.
«جوان الندن» با رمانی به نام «عصر طالیی» که داستان
سه پناهنده هنگری در استرالیا را روایت میکند ،موفق
شــد جایزه بخش ادبیات داســتانی جوایز نخستوزیر
استرالیا را طی مراسمی رسمی در سیدنی از آن خود کند.
هیات داوران این جایــزه  85هزار دالری ،کتاب لندن را
«رمانی بسیار عمیق و زیبا» توصیف کردند.
جایزه بخش ادبیات غیرداســتانی بین «دارلین بانجی» و
«مایکل وایلدینگ» تقسیم شــد« .جان اولسن :زندگی
یک هنرمند» نام کتابی اســت که بانجی به خاطر نگارش
آن برگزیده شد .وایلدینگ هم برای «بوهمیای وحشی و
غمزده :مارکــوس کالرک ،آدام لیندزی گوردون و هنری
کنــدال» که در آن به تحــوالت اجتماعی طی دهههای
مختلف تاریخ استرالیا پرداخته ،موفق به دریافت جایزه
نخستوزیر  2015شد .جایزه بخش تاریخی هم همزمان
به دو نویسنده تعلق گرفت؛ «راس کولدهارت» نویسنده
اثــر زندگینامهای و تحقیقاتی «چارلــز بین» و «دیوید
هورنر» نویسنده کتاب «جاسوس گیرها» به عنوان برنده
در این بخش معرفی شدند .به گزارش ای.بی.سی« ،جفری
لهمان» برای مجموعه شعر «اشعار  »2013 – 1957برنده
جایزه نخستوزیر استرالیا شد و در بخش ادبیات نوجوان
هم «محافظتشــده» به عنوان اثر برگزیده انتخاب شد.
نویسندگی این کتاب را «کلر زورن» برعهده داشت.
«دیوید متزنتن» نویسنده و «مایکل کامیلری» تصویرگر

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.
 9 کلمه :خوب
 18 کلمه :متوسط
 28 کلمه :عالی

جواب هدف

با پیشتازی «مکس دیوانه»:
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گرانترین جایزه ادبی استرالیا
برای رمانی درباره پناهندگان
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اسب را در خانه  e 2حرکت دهید.
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پیشــنهاد بازی در این فلم را نپذیرفته است .او گفت که
عالوه بر این پیشــنهاد بازی در فلم «اینک آخرالزمان»
به کارگردانی فرانســیس فوردکاپــوال و «زن زیبا» به
کارگردانی گری مارشــال را نپذیرفته است .بیل موری و
جک نیکلســون از دیگر چهرههای سرشناس هالیوود
هســتند که همانند پاچینو حاضر بــه نقشآفرینی در
«جنگ ستارگان» نشدند .هفتمین فلم از سری فلمهای
«جنگ ســتارگان» به کارگردانی جیجی آبرامز از چند
روز آینده به ســینما خواهد آمد و به اعتقاد بسیاری از
کارشناسان صنعت سینما فروشی بیش از دو میلیارد دالر
را تجربه خواهد کرد.

«آگاتا کریستی»
از زاویهای دیگر

نمایشــگاه جدیدی که در موزهای در مونترال دایر شده ،به
«آکاتا کریستی» نویسنده معروف رمانهای جنایی ،به عنوان
دستیار یک باستانشناس توجه نشان میدهد.
موزه « »Pointe-à-Callièreمونترال با تمرکز بر فعالیتهای
باستانشناسی آگاتا کریستی ،نمایشگاهی برپا کرده است.
کریســتی برای نگارش مجموعه رمانهای کارآگاهی و خلق
شــخصیتهایی چون «هرکول پــوآرو» و «خانم مارپل» در
جهان شــهرت دارد .او پس از ازدواج با «مکس مالووان» که
باستانشناسی انگلیســی بود ،با او به مکانهای باستانی از
جمله «مسوپوتامیا» (واقع در عراق و سوریه کنونی) سفر کرد
و در کارهای حفاری و تمیز کردن یافتههای باســتانی به او
کمک میکرد.
کریســتی درباره تمیز کردن مجسمههای کوچکی از جنس
عاج فیل که در شــهر «نمرود» پیدا شــده بود و به  600تا
 800ســال پیش از میالد متعلق بود،نوشته است :ابزار مورد
عالقه من ،مثل هر آدم حرفهای دیگر ،وسیلهای نارنجیرنگ
و شاید ســوزن خیاطی خیلی باریکی بود که زمانی یک ابزار
دندانپزشکی بوده است .آن دندانپزشک این سوزن را به من
قرض و بهتر بگویم هدیه داد .ظرف شیشهای کرم صورتم هم
برای از بین بردن کثیفی روی این مجسمههای شکننده خیلی
مفید واقع شد.
این نمایشگاه گوشههایی از زندگی شخصی ،ادبی و فعالیتهای
باستانشناسی کریســتی را کنار هم قرار داده است« .متیو
پریچارد» نوه این نویسنده ،ابزار و اشیای شخصی خالق «تله
موش» را به موزه « »Pointe-à-Callièreقرض داده است.
پیانو گرند،دســتگاه تایپ و دستگاه ضبط صوت کریستی از
جمله این وسایل هستند.
به گزارش سی.بی.سی ،دوربین عکاسی که کریستی در زمان
اکتشافات همســرش با آن عکسهای متعددی از مکانها و
یافتههای باستانی ثبت کرده بود ،در این نمایشگاه عرضه شده
است .پرترههایی از چهره کریستی ،نامهها ،دستنوشتهها و
اولین نسخهها از کتابهای او هم در این نمایشگاه در معرض
دید عموم قرار گرفتهاند.
آگاتا کریستی نویســنده  66رمان کارآگاهی و  14مجموعه
داســتان کوتاه بود که بین سالهای  1920تا  1976به نگارش
درآمدهاند .مجموعه آثار کریســتی تاکنــون بیش از چهار
میلیون نسخه در سطح جهان فروش داشت ه است .همچنین
سریالها و تلهفلمهای بسیاری براساس داستانهای پلیسی
جذاب او ساخته شده و به نمایش درآمدهاند.
او از نویسندگان برجست ه ادبیات جنایی انگلیس بود که خلق
ن پولیسی و شخصیتهای کارآگاهی نامآشنایی
حدود  80رما 
چــون «هرکول پوآرو» و «خانم مارپل» موجب شــد تا لقب
«ملک ه جنایت» را بگیرد .کتاب رکوردهای جهانی گینس نیز
کریستی را نویسند ه پرفروشترین کتابهای جنایی در طول
دوران و دومین نویسند ه پرفروش تاریخ ادبیات جهان دانسته
است که آثارش در میان تمامی ژانرها ،پرفروشترین بودهاند.
آگاتا کریســتی در  12جنوری سال  1967در سن  85سالگی
درگذشت.

