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رقابت سخت میان «مکس دیوانه» و «افشاگر» در شاخه
بهتریــن فلم ،حریفان ســخت «دی کاپریو» و معادالت
پیچیده شــاخه بهتریــن بازیگــر درام ،هیجان جوایز
ســینمایی گلدن گلوب را در سال  2016دوچندان کرده
است.
نشــریه ســینمایی ورایتی در فاصله کمتر از دو روز به
مراسم هفتادوسومین دوره جوایز سینمایی گلدن گلوب
اقدام بــه پیشبینی برندگان این رویداد ســینمایی در
شاخههای گوناگون کرده است .در زیر پیشبینی برنگان
به تفکیک شاخههای گوناگون آمده است:
فلم درام «:مکس دیوانه :جاده خشم»
نامزدهــا« :کارول»« ،مکــس دیوانه :جاده خشــم»،
«بازگشته»« ،اتاق»« ،افشاگر»
در حالی که طیق پیش بینی بسیاری از کارشناسان ،فلم
«افشاگر» به عنوان برنده شاخ ه بهترین فلم درام جوایز
گلدن گلوب در ســال  2016معرفی میشــود اما از آنجا
که این رویداد ســینمایی انتخابهای خالف انتظاری در
مقایسه با جوایز اسکار دارد ،پیشبینی برنده این شاخه
فلم «مکس دیوانه :جاده خشم» است.
این اکشن که فروش بســیار خوبی داشته از آغاز اکران
با تحســین منتقدین همراه بوده است و از سویی دیگر
ساخته «جورج میلر» درکشــورهای خارجی نیز با اقبال
بسیار بیشتری در مقایســه با فلم « افشاگر» برخوردار
است و همین امر میتواند در رای گیری انجمن مطبوعات
ی هالیوود تاثیرگذار باشد.
خارج 
فلم کمدی /موزیکال
نامزدها« :جوی»« ،بیگ شورت»« ،مریخی»« ،جاسوس»،
«فاجعه»
پس ازنمایــش آغازین فلم «مریخی» ســاخته فضایی
«ریدلی اسکات» در جشنواره فلم تورنتو بسیاری جایزه
بهترین فلم کمدی/موزیکال گلدن گلوب را برای این فلم
کنار گذاشتند اما ناگهان کمدی «کمبود بزرگ» به عنوان

پیشبینیورایتیازگلدنگلوبپیشرو

یک رقیب جــدی خود
را مطــرح کرد و حتی در
جوایز اسکار نیز در شاخه
بهترین فلم از شــانسها
محسوب می شود.
تقابــل اصلــی در این
شــاخه میان این دوفلم
است که منتقدین نشریه
ورایتی در نهایت «کمبود
بزرگ» را به عنوان برنده
جایزه بهترین فلم کمدی
موزیکال گلــدن گلوب
پیشبینی کردند.
کارگردانی
ریدلی اسکات
نامزدها« :تــاد هاینس»،
«آلخانــدرو گونزالــز
ایناریتو»« ،تــام مککارتی»« ،جیمــز میلر»« ،ریدلی
اسکات»
در جوایز گلدن گلــوب اغلب مواقع برنده جایزه بهترین
فلم درا م و کارگردانی هماهنگ هســتند اما این اتفاقی
اســت که شاید امسال رخ ندهد .در حالی که ساخت فلم
«مکس دیوانه» یک دســتاورد بزرگ برای «جورج میلر»
محسوب میشود ،مطمئنا «ریدلی اسکات» کهنه کار برای
ساخت فلم «مریخی» طرفداران زیادی در بخش بهترین
کارگردانی خواهد داشت.
همچنین فلم «مریخی در رقابت با «کمبود بزرگ» شانس

«هانس زیمر» آهنگساز فلم «نوالن» شد

«هانس زیمر» ساخت موســیقی فلم جنگی «کریستوفر
نوالن» را برعهده خواهد داشت.

این آهنگســاز پرآوازه سینمای جهان که پیش از این در
فلمهای «بتمن آغاز میکند» و «سرآغاز»« ،میانستارهای»
و «پرســتیژ» با «کریستوفر نوالن » همکاری داشته ،قرار
است ساخت موسیقی فلم «دونکرک» در رابطه با جنگ
جهانی دوم را برعهده بگیرد.
براســاس اعالم سایت «هانس زیمر» ،او ساخت موسیقی
فلم جنگی «دونکرک» را آغاز کرده اســت ،در حالی که
ســاخت این فلم تا بهار سال جاری میالدی آغاز نخواهد
شد« .زیمر» در ســه دهه فعالیت هنریاش برای بیش
از  100فلم موســیقی متن نوشته است که برخی از آنها
جزو آثار تحسینشده موســیقی فلم بهشمار میآیند.
از مهمتریــن آثار او میتوان به «مــرد بارانی» (،)۱۹۸۸
«شیرشــاه» (« ،)۱۹۹۴مد خون» (« ،)۱۹۹۵شــاهزاده
مصر» (« ،)۱۹۹۸گالدیاتور» (« ،)۲۰۰۰آخرین سامورایی»
( ،)۲۰۰۳مجموعــه «دزدان دریایــی کارائیب» (-۲۰۰۷
« ،)۲۰۰۳رمز داوینچی» (« ،)۲۰۰۶فراست/نیکســون»
(« ،)۲۰۰۸شــوالیه تاریکی» (« ،)۲۰۰۸شرلوک هولمز»
( )۲۰۰۹و «سرآغاز» ( )۲۰۱۰اشاره کرد.
این آهنگساز یک جایزه اسکا ر (شیرشاه) ،دو جایزه گلدن
گلوب ،سه جایزه گرمی ،یک جایزه موسیقی آمریکا و یک
جایزه تونی کسب کرده است و در سال  2010ستارهای به
نامش در پیادهروی مشاهیر هالیوود ثبت شد.

2005
هـدف
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دنیرو پس از سالها مقابل
دوربین اسکورسیزی رفت

رابرت دنیــرو و مارتین اسکورســیزی دوباره با هم
همکاری میکنند؛ بازیگــر و کارگردانی که تا به حال
شاهکارهای مختلفی را خلق کرده اند ،از راننده تکسی
گرفته تا گاو خشمگین و کازینو رویال
رابرت دنیرو اعــام کرده که در فلــم جدید مارتین
اسکورسیزی که «شنیدم خانه ها را رنگ میکنی» نام
دارد بازی میکند و فلمبرداری این فلم هم آغاز شده.
فلمی که دنیرو از آن حرف می زند ،اقتباســی از یک
کتاب پرفروش با همین نام است که چارلز برانت آن را
نوشته است.
داســتان این کتاب درباره زندگی واقعی یک آدمکش
حرفه ای به نام فرانک شــیران است .نقش او را که به
مرد ایرلندی شــهرت داشت ،دنیرو بازی میکند .رنگ
کردن خانه در عنوان فلم به معنای به قتل رســاندن
صاحبخانه است .
رنگ هم همان خونی است که بعد از جنایت روی در و
دیوار پاشیده می شود.
فرانک شــیران طی  5سال با نویســنده کتاب درباره
اعمال مجرمانهاش مصاحبه کــرد .او در این مصاحبه
اعتراف کرد که بیش از 25نفر را برای دوستش و رئیس
جنایتکاران جیمی هوفا کشته است.
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ستاره فلم «روز استقالل» از شنيدن خبر مرگ بي سر و
صداي شخصيتش خوشحال نيست.
وقتي ويل اســميت قبول نكرد در دنباله «روز استقالل»
نقشآفريني كند – آن هم با وجود اينكه فلمنامه آن حول
محور شخصيت او كه شخصيت اصلي داستان فلم اول بود
نوشته شده بود – ســازندگان فلم تصميم گرفتند بدون
هيچ تشريفات خاصي ،شخصيت او يعني استيون هيلر را
بكشند و خبرش را در وبسايتشان منتشر كنند .آيا اين
ضربه ظريف به اســميت چيزي بود كه از زير دست آنها
در رفته بود يا تنبلي بود؟ ممكن است هرگز نفهميم ،اما به
هر حال اسميت كمي درباره آن ناراحت شده است .او به
ياهو گفت« :وقتي فهميدم شخصيت مرده خيلي بد بود».
وبســايت اين فلم درباره كشته شدن شخصيت استيون
هيلر نوشــته بود« :موقع تســت كردن اولين ســفينه
هيبريدي مبازره با آدمفضاييها ،يك مشــكل ناشناخته
رخ داد و باعث مرگ كلنل هيلر شــد .شجاعت هيلر در
جنگ سال  1996باعث شده بود او به يك نماد جهاني بدل
شود كه حملهاش به سفينه اصلي آدمفضاييها مستقيما
باعث شكست آنها شده بود .همسرش جازمين و پسرش
ديلن ياد و خاطره او را زنده نگه خواهند داشت».
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 بازی با کلمات

آتشــپاره ـ اهرام ـ بادکش ـ پالتو ـ تبدیل ـ ثابت ـ جدال ـ چاره ســاز ـ
حجله ـ خشکسار ـ دوش ـ ذرات ـ رعیت ـ زیارت ـ ژیان ـ سازش ـ شاه
گون ـ صوت ـ ضرورت ـ طیب ـ ظلمت ـ علما ـ غمزات ـ فرسخ ـ قیمتی ـ
کمبود ـ گالب ـ الری ـ موقت ـ نگاریدن ـ ولت متر ـ هاضمه ـ یاسا.

س

جواب سودوکو شماره

 جواب بازی با اعداد

2004

2527

2327

حیات ـ حیــدر ـ حیه ـ
دایره ـ دیار ـ رای ـ یار ـ
ریا ـ تیــر ـ تیار ـ تیره ـ
حیرت ـ یاد ـ هادی ـ دری.

ناراحتی ويل اسميت از مرگ کاراکتر
«روز استقالل»

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.
 8 کلمه :خوب
 16 کلمه :متوسط
 23 کلمه :عالی

جواب هدف

کمتری در شــاخه بهترین فلم کمدی خواهد داشــت و
همین امر شــانس «ریدلی اسکات» در شاخه کارگردانی
افزایش میدهد.
بازگر زن درام
نامزدها« :کیت بالنشــت»« ،بری الرسن»« ،رونی مارا»،
«سیرشا رونان»« ،آلیسیا ویکاندر»
در شاخهای که رقابتیترین بخش امسال جوایز گلدن گلوب
است« ،کیت بالنشت»« ،سیرشــا رونان»«،بری الرسن»
که هر سه شــانس اصلی اسکارنیز هستند رقابت سختی
خواهند داشــت و البته«رونی مارا» و«آلیشا و یکاندر»

 بازی با اعداد
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نیز که اســتودیوهای
فلمســازی اصرار دارند
آنهــا را بازیگــر نقش
مکمل در نظــر بگیرند
نیز در این بخش بدون
شانس نخواهند بود.
«کیت بالنشت» که سال
گذشــته برنده اسکار
شــده مســلما امسال
شــانس کمتری برای
کســب یک جایزه مهم
دیگر خواهد داشــت
و«ویکانــدر» و «مارا»
نیز زیر ســایه ابهامات
پیرامون شاخه رقابتی
خود مواجه هســتند؛
بنابرایــن رقابت اصلی
میان «بری الرسن» (ااتاق) و «سیرشا رونان» (بروکلین)
خواهد بود که ورایتی شــانس «رونان» را اندکی بیتشر
میداند.
بازیگرمرد درام
لئوناردو دیکاپریو
نامزدها« :برایان کارنســتون»« ،لئونــاردو دیکاپریو»،
«مایکل فاسبندر»« ،ادی ردماین»« ،ویل اسمیت»
به نظر میرســد باالخره امســال ســال «لئوناردو دی
کاپریو» اســت و جوایز گلدن گلوب میتواند نقطه آغاز
درخشــش و جهش او به سمت جایزه اسکار باشد .البته

«برایان کارسنتون» برای بازی در فلم «ترومبو» و «مایکل
فاسبندر» برای بازی در نقش «استیو جابز» رقبای سختی
برای«دی کاپریو» خواهند بود« ،دی کاپریو» پیش از این
دوبار جایزه گلدن گلوب کسب کرده است.
بازیگر مرد کمدی
نامزدها« :کریستین بیل»« ،استیو کارل»« ،مت دیمون»،
«آل پاچینو»« ،مارک روفالو» «مت دیمون» شانس اصلی
به خانه بردن جایزه گلدن گلوب در این شاخه خواهد بود
چرا که بازی عمدتا انفرادی و درخشانی در فلم «مریخی»
در نقش یک فضانورد داشته است« .کریستین بیل»« ،آل
پاچینو»« ،مارک رافلو» به ترتیب شــانسهای بعدی این
شاخه از جوایز گلدن گلوب خواهند بود.
انیمیشن
انیمیشن Inside Out
نامزدها« :آنومالیسا»« ،دایناسور خوب»،»Inside Out« ،
«فلم بادام زمینی»« ،شان دشیپ» (گوسفند ناقال)
انیمیشن « »Inside Outمحصول پیکسار امسال شانس
اصلی و بی چون و چرای جوایز گلدن گلوب و اسکار است
و انیمیشنهایی نظیر «آنومالیسا» گرچه در سطح باالی
کیفی قرار دارند اما به ندرت در مدار عالیق جوایز گلدن
گلوب قرار میگیرد.
فلم خارجی نامزدها« :شمشــیرباز» (فنالنــد ،آلمان،
استونی)« ،موستانگ» (فرانسه)« ،پسر سائول» (هنگری)،
«گواهــی برند جدید» (بلجیم ،فرانســه ،لوگزامبورگ)،
«باشــگاه» (چیلی) فلم هنگری «پسر سائول» ساخته
«الســلو نمس» پس از نمایش آغازین در جشنواره کن و
کسب جایزه بزرگ این رویداد ســینمایی نام خود را به
عنوان یکی از پرامیدترین فلمهای فصل جوایز سینمایی
معرفی کرد ،اتفاقی که در نهایت افتاد و این فلم از سوی
بســیاری از نهادهای ســینمایی به عنوان بهترین فلم
خارجی سال شناخته شد و به ســختی میتوان در این
شاخه شانسی برای دیگر فلمها قائل بود.
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کدام فلم «بادمجان رومی
طالیی» سال را گرفت؟

فلم «مکس دیوانه :جاده خشــم» توانســت باالترین نمرات
ســال  2015را از منتقدین وب سایت معتبر سینمایی «راتن
تومیتوز» کسب کند.
«مکس دیوانه :جاده خشــم» ســاخته آخرالزمانی و مهیج
«جورج میلر» با مجموع  97درصد نقد مثبت به عنوان برنده
جایزه بادمجان رومی طالیی این سایت سینمایی معرفی شد.
«جورج میلر» در واکنش به دریافت بیشــترین نقد مثبت در
سایت ســینمایی «راتن تومیتوز» در سال  2015اظهار کرد:
«دریافت نقدهای مثبت از ســوی منتقدین سینمایی همواره
مایه افتخار است و موجب میشود تا درباره اثرمان چیزهای

میزان

حمل

به هيچ وجه با مشكل رو به رو نميشويد .در كارهاي حرفهاي و شخصي
پيشرفت ميكنيد .سعي كنيد براي پيشرفت راه خوبي پيدا كنيد.

ثور

امروز روز مهمی است و باید تصمیم بگیرید کدام مسیر را بروید و از
یک طرف ایدههای جدید زیادی دارید و از طرف دیگر شک و تردید
دارید .از مثبت اندیشی ستارگان جرات به دست آورید .غریزه خود
را دنبال کنید .این توان را دارید که هر کاری که الزم اســت انجام
دهید .رابطهتان با دیگران از حقیقت سرچشمه میگیرد.

جوزا

آنهایي كه با كسي در ارتباط هســتند شايد بخواهند كه مسايل را
كمي گسترش دهيد و امكان دارد كه به زودي نامزد شده و يا ازدواج
كنند .اگر وابســتگي نداريد ،موقعيتهاي زيادي براي معاشــرت
برايتان وجود دارد ،به قدري زياد كه در آنها غرق ميشويد .به نظر
ميرسد قرار است خيلي به شما خوش بگذرد.

سرطان

اگر واقع ًا خسته شدهاید باید از دیگران کمک بخواهید .میتوانید به
خودتان امید دهید که این تنها روز سخت است که در پیش دارید.
اگر میتوانید کارهای کوچکتر را به دیگران واگذار کنید.

اسد

طبيعت بشر اين اســت كه چيزي را كه نداده ،ميخواهد .به دنبال
تجربهاي جديد و متفاوت هســتيد .ميتوانيد با كمك ستارگان اين
حس را به دست آوريد.

سنبله

سعی کنید امروز زمانی را به خرید چیزهای کوچک اختصاص دهید.
روز خوبی برای پیدا کردن هدایای کوچیک برای دیگران است.

اکنون اگر دارای تحرک بیشــتری باشــید احساس خوشحالی
بیشــتری خواهید کرد .پس از هر بهانهای استفاده خواهید کرد
تا از جایی به جای دیگــر بروید .امروز روز خوبی برای خریدهای
کریســمس است چرا که شــما از دیدن اجناس و خرید هدایای
کوچک لذت خواهید برد .کارتهای کریسمس در مسیر شما قرار
خواهند گرفت پس با دقت فکر کنید تا کسی را از لیست افرادی
کــه باید کارت دریافت کنند را از قلم نیاندازید و گرنه آنها از این
که چرا هیچ خبری از شما دریافت نکردهاند متعجب خواهند شد.

عقرب

اگرمعاملهای انجام میدهید ســعی کنید همین امروز تمامش کنید.
امروز قوه درک شما بسیار قوی است ،بنابراین میتوانید ریسک کنید.
سعی کنید بدون فکر کاری را انجام ندهید.

قوس

در خانه صلح و آرامش برقرار است و دوست نداريد از خانه بيرون
برويد .زمان خوبي براي ســرگرمي اســت اگر مجرد هم هستيد
زمان خوبي براي روابط احساســي است و مطمئن باشيد به روابط
جديتري تبديل مي شوند.

جدی

ســعي كنيد خودتان را در مخالفتهاي كاريتان شركت ندهيد
ســعي كنيد كناره بگيريد .و اگرنه شما هم بازخواست ميشويد و
اين واقع ًا منصفانه نيست .آرام و ساكت بمانيد و تا زماني كه نظرتان
را نپرسيدند چيزي نگوييد.

دلو

سعی کنید که امروز کارهایتان را هماهنگ کنید به خصوص اگر
تصمیم دارید با تالش زیاد موفق شوید .اگر چنین تصمیمی دارید
باید فعالیتهای خود را با آرامش انجام دهید .نهایت سعی خود را
بکنید تا با کسانی که سرفه یا عطسه میکنند .در تماس نباشید.
زیرا قوای جسمانی تان هم اکنون کم است.

حوت

اگر بچهدار هستید میدانید در این مواقع سال چقدر پر خرج هستید.
اگر عزیزهای شما در قلوبشان درخواستی دارند و شما نمیتوانید
فراهم کنید تا تأیید نمیکنید شما در کنار مباحثات بایستی نوازش
نیز داشته باشید.
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بیشتری یاد بگیرم».
همچنین فلم «اتاق» نیز توانست در طول سال  2015میالدی
بیشــترین نقدهای مثبت مرتبط با یک فلم با اکران محدود
را از سایت سینمایی «راتن تومیتوز» کسب کند و «Inside
 »Outنیز باالترین نمرات را در میان آثار انیمیشــن سال از
آن خود کرد.
در بخش تلویزیونی نیز «فارگو» و «بهتره به سول زنگ بزنی»
بیشترین نقدهای مثبت سال را برای شاخه سریال دنبالهدار
و سریال جدید از سوی منتقدین این وبگاه سینمایی به خود
اختصاص دادند.
همچنین دو فلم «تیمبوکتو» ساخته «عبدالرحمن سیساکو»
و «امی» به کارگردانی «آصیف کاپادیا» نیز به ترتیب در بخش
فلم خارجی و مستند بیشــترین درصد نقد مثبت را کسب
کردند.
در این وبگاه ســینمایی فلمهای سینمایی هر کدام نمرهای
از  ۱۰۰درصــد میگیرند و فلمهای خوب با درصد مثبت از ۶۰
درصد یک بادمجان رومیرســیده نام میگیرند و در غیر این
صورت و درصد زیر  ،۶۰فلم اصطالح ًا «»Rotten Tomatoیا
بادمجان رومیگندیده نامیده میشود.
بسیاری از منتقدین سینمایی سرشناس سینمایی نظیر «راجر
ایبرت» در این وبگاه نقد مینوشتند.

