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Desember 06 ,2016

منتقدین لسآنجلس برترینهایشان را معرفی کردند

فلم «مهتاب» ساخته «بلی جنکینز» عنوان بهترین فلم
ســینمای جهان را از نگاه انجمن منتقدین لسآنجلس از
آن خود کرد .به نقل از اســکرین ،برندگان جوایز انجمن
منتقدین ســینمایی لسآنجلس در حالی اعالم شد که
فلم «مهتاب» ساخته «بری جنکینز» جایزه بهترین فلم
و کارگردانی این رویــداد را از آن خود کرد و جایزه دوم
بهتریــن فلم و کارگردان به فلم موزیــکال «الال لند» و
کارگردان آن «دمین شزل» رسید.
فلم «اســپاتالیت» که سال گذشــته جایزه بهترین فلم
اســکار را از آن خــود کرده بود نیز جایــزه اول جوایز
منتقدین لسآنجلس را نیز دریافت کرده بود.

«ایزابل هوپر» برای بازی در فلم «او» ساخته «پل ورفوفن»
همچون منتقدین نیویورک ،توانست نظر انجمن منتقدین
لسآنجلس را نیز جلب کند و بهترین بازیگر نقش اصلی
زن نام گرفت و جایزه نقش اول مرد نیز به «آدام درایور»
برای بازی در فلم «پترسون» رسید.
فهرســت کامل برنــدگان چهل ودومیــن دوره جوایز
سینمایی انجمن منتقدین لسآنجلس به شرح زیر است:
بهترین فلم « /مهتاب»
جایزه دوم« :الال لند»
بهترین کارگردانی « /بری جنکینز»؛ «مهتاب»
جایزه دوم« :دمین شزل»؛ «الال لند»

برندگان جوایز فلم مستقل بریتانیا
معرفی شدند

بهترین بازیگــر نقش اصلی مــرد « /آدام درایور»؛
«پترسون»
جایزه دوم« :کیسی افلک»؛ «منچستر کنار دریا»
بهترین بازیگر نقش اصلی زن « /ایزابل هوپر»؛ «او»
جایزه دوم« :ربکا هال»؛ «کریستین»
بهترین بازیگر نقش مکمل مرد « /ماهر شــاعلی»؛
«مهتاب»
جایزه دوم« :ایسی اوگاتا»؛ «سکوت»
بهترین بازیگر نقش مکمل زن « /لیلی گِلدســتون»؛
«زن خاص»
جایزه دوم« :میشله ویلیامز»؛ «منچستر کنار دریا»
بهترین فلمنامــه « /افیمیش فیلیپــو» و «یورگن
النتیموس»؛ «خرچنگ»
جایزه دوم: :کنت لونرگان»؛ «منچستر کنار دریا»
بهترین فلم خارجی « /کنیز»؛ «پارک چان ووک»
جایزه دوم« :تونی اردمن»؛ «مارن ا ِده»
بهترین مستند « /من سیاه تو نیستم»
جایزه دوم« :اُ.جی :ساخت امریکا»
بهترین انیمیشن « /نام تو»
جایزه دوم :الک پشت قرمز
بهترین تصویربرداری « /جیمز الکستون»؛ «مهتاب»
«لینوس ساندگرن»؛ «الال لند»
بهترین طراحی تولید « /رو سئونگ-هی»؛ «کنیز»
جایزه دوم« :دیوید واسکو»؛ «الال لند»چ
بهترین تدویــن « /برت گراناتو»؛ «اُ.جی :ســاخت
امریکا»
جایزه دوم« :تتام کراس»؛ «الال لند»
مراســم اعطای جوایز چهل ودومیــن دوره جوایز
سینمایی انجمن منتقدین لسآنجلس روز  14جنوری
برگزار میشود.

فلم «عزیز آمریکایی» به کارگردانی «آندرا آرنولد» موفق
به کسب جایزه بهترین اثر در جوایز فلم مستقل بریتانیا
شد.
به نقل از اســکرین ،فلم «عزیز آمریکایی» که در شش
بخش از جوایز فلم مستقل بریتانیا نامزد کسب جایزه بود،
در نهایت با کســب چهار جایزه برنده بزرگ این رویداد
سینمایی نام گرفت.
«آندرا آرنولد» که با فلمش جایزه هیئت داوران شــصت
و نهمین دوره جشــنواره فلم کن را از آن خود کرده بود
با شکســت دادن فلم «من ،دنیل بلیک» ،نخل طالی کن
عنوان بهترین فلم مستقل بریتانیا را از آن خود کرد.
«عزیز آمریکایی» که درباره گروهی از جوانان اســت که
در سراسر آمریکا ســفر میکنند عالوه بر کسب جایزه
بهترین فلم ،جوایز بهتریــن کارگردانی ،بهترین بازیگر
نقش اصلی زن (سارا لین) و بهترین تصویربرداری (رابی
رایان) را نیز کسب کرد.
فلم «من ،دنیل بلیک» ســاخته «کن لــوچ» کارگردان
نامدار انگلیسی نیز دو جایزه از هفت نامزدی خود شامل
بهترین بازیگر مرد (دیــو جانز) و بازیگر نوظهور (هایلی
اسکویرس) شد.

داستان این فلم درباره زندگی یک نجار که پس از حمله
قلبی بیکار میشــود و همچنین یک مادر تنها و درگیر
تشــریفات اداری در سیســتم تامین اجتماعی کشور
انگلیس است.
در ســایر بخشها فلم «زیر سایه» ســاخته بابک انوری
کارگردان ایرانی-انگلیســی که امسال نماینده سینمای
انگلســتان در بخش بهترین فلم خارجی جوایز اسکار
اســت ،جایزه «داگالس هیکاکس» ویژه بهترین فلمهای
اول کارگردانان و بهتریــن فلمنامه را از آن خود کرد و
«آوین منشادی» بازیگر  9ســاله این فلم نیز به عنوان
برنده جایزه بهترین نقش مکمل زن جوایز فلم مســتقل
بریتانیا معرفی شد .فلم «مهتاب» ساخته «بری جنکینز»
جایزه بهترین فلم از جوایز انجمن منتقدین لسآنجلس
را کســب کرد نیز در جوایز فلم مستقل بریتانیا موفق به
کسب جایزه بهترین فلم مستقل بینالمللی شد و جایزه
بهترین مستند مستقل نیز به «یادداشتهایی بر کوری»
ساخته «جیمز اسپینی» و «پیتر میدلتون» رسید.
سال گذشته فلم «اکس مشینا» ساخته «الکس گارلند»
موفق به کسب سه جایزه از جمله بهترین فلم و کارگردانی
از جوایز فلم مستقل بریتانیا شد.

شاعر سرشناس برازیلی درگذشت

«رولینگ» به فهرست میلیاردها برگشت

نام «جی.کی .رولینگ» نویســنده رمانهای «هری پاتر»
باز هم در فهرست میلیاردهای جهان دیده شد.
«فاکس نیوز» نوشت :از سال  ۲۰۱۲نام «جی.کی .رولینگ»
به دلیل افزایــش مالیاتهای انگلیــس و فعالیتهای
انساندوســتانهاش طی ســالهای اخیر ،از فهرســت
میلیاردرها بیرون آمده بود .او در آن ســال ۱۶۰ ،میلیون
دالر را بــرای پرداخت مالیات و فعالیتهای خیریه صرف
کرد .کمتر کســی فکر میکرد نویسنده «هری پاتر» پس
از اتمام ایــن هفتگانه پرفروش ،دوبــاره بتواند ثروت
خود را از مرز یک میلیارد دالــر عبور دهد .اما در طول
این مــدت ،خانم «رولینگ» بیکار ننشســته و با چاپ
نمایشــنامه «هری پاتر و فرزند نفرینشــده» و ساخت
فلــم «هیوالهای خارقالعاده و زیســتگاه آنها» دوباره
سیر ســعودی موفقیتش را پی گرفته است .این دو کتاب
و اقتباس ســینمایی و نمایشی آنها ،در کنار چاپ چند
رمان بزرگسال و راهاندازی پارکهای «هری پاتر» ،ثروت
کنونی این زن انگلیســی را به یک میلیارد و  ۲۰۰میلیون
دالر رسانده اســت .کتابهای «هری پاتر» هم همچنان
فروش قابل توجهی در بــازار جهانی دارند .تاکنون بیش
از  ۴۵۰میلیون نســخه از این کتابها به فروش رسیده و
این به معنای کســب درآمد یک میلیارد و  ۱۰۰میلیونی

«رولینگ» از این کتابهاســت« .جی.کی .رولینگ» پس
از اعالم اتمام هفتگانه «هری پاتر» ،به نگارش رمانهای
بزرگسال و جنایی روی آورد .اولین آنها «خأل ناگهانی»
بود که مورد اقتباس تلویزیونی قرار گرفت .او سپس سه
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جواب سودوکو شماره

حرمــت ـ رحمت ـ حرم
ـ حــرام ـ حریم ـ حی ـ
حیات ـ رحــم ـ رحیم ـ
روح ـ حر ـ محو ـ محور
ـ راحت ـ حریت ـ حوا ـ
حاوی ـ حیرت.

آهوبره ـ اختراع ـ برومنــد ـ پریدوش ـ تیوری ـ ثریا ـ جراید ـ چنبر ـ
حوادث ـ خلبان ـ دخالت ـ ذلیل ـ ردیف ـ زیبایی ـ ژولیده ـ ســاری ـ
شمع ـ صداقت ـ ضیافت ـ طریقه ـ ظاهر ـ عدلیه ـ غوزه ـ فردا ـ قند ـ
کعبه ـ گرجستان ـ لولو ـ موازی ـ نمایش ـ وارث ـ هوش ـ یلدا.

 جواب بازی با اعداد
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 بازی با کلمات
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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.
 6 کلمه :خوب
 14 کلمه :متوسط
 21 کلمه :عالی

جواب هدف

رمان کارآگاهی را به نام مســتعار «رابرت گالبریث»
روانه بازار کرد که البته هویــت اصلی او برای مدت
زیادی مخفی نماند و پس از این افشاســازی ،فروش
این رمانها به طرز چشمگیری افزایش پیدا کرد.

 بازی با اعداد
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«فریرا گوالر» شاعر مشهور برازیلی در سن  ۸۶سالگی
درگذشت.
«فاکس نیوز» نوشــت« :خوزه ریبامار فریرا»ی  ۸۶ساله
که به نام «فریرا گوالر» شهرت داشت و از برجستهترین
چهرههای فرهنگی برازیل محسوب میشد ،روز یکشنبه
در شفاخانه ای در ریودوژانیرو از دنیا رفت.
نــوه او علت مرگــش را ابتال به ذاتالریــه اعالم کرده
است« .گوالر» از تاثیرگذارترین شــاعران قرن بیستم
برازیل ،بنیانگذار جنبش شــعر تجســمی یا کانکریت
( )Concreteو ســپس جنبش هنری نئو ـ کانکریک به
حساب میآمد.
او فعالیتهای ادبی خود را از ســال  ۱۹۴۹با چاپ شعر،
نمایشنامه ،داستان و مقاله شــروع کرد« .شعر کثیف»
مهمترین اثر اوست که در سال  ۱۹۷۵منتشر شد و جایزه
«کامیوس» را برایش به ارمغان آورد« .کامیوس» مهمترین
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میزان

حمل

راحت بايد بگويم كه امروز از جمله روزهايي اســت كه نمي توانيد
هر كاري ميخواهيد انجام دهيد .اگر تالش كنيد شرايط را بدتر مي
كنيد و باعث دعوا ميشــويد .نميتوانيد آن طور كه ميخواهيد و
دوست داريد زندگي كنيد.

ثور

اکنون به کمی تفریح و احساسات نیاز دارید ،تا این جو جدی را بهتر
کنید .در این زمان میتوانید در کارها زیاده روی و افراط کنید و بیش
از حد کار کنید .دوســت دارید کار جدیدی انجام دهید و از کارهای
تکراری و معمولی که جذاب نیستند ،فرار میکنید.

جوزا

امروز اعتماد بــه نفستان باال ميرود ،اما به اين معنا نيســت كه
بخواهيد از شرايط و مردم ايراد بگيريد .احتماالً مي توانيد پيشرفت
كنيد .اما اگر هم مراقب نباشــيد در آينــده نزديك براي خودتان
مشكل تراشي مي كنيد.

سرطان

شاید بخواهید اتفاقات اخیر را فراموش کنید .مخصوص ًا اگرموضوع
جدیدی در زندگیتان پیش آمده باشــد .شاید غریزهتان بگوید که
این تنها یک موضوع گذرا است .اما دوست ندارید درحال حاضر آن
را از دست بدهید.

اسد

امروز گرفتار هوسي و احساساتي شــديد شدهايد كه كنترول آنها
براي شما مشــكل است .هم چنين ممكن است متوجه شويد كه در
حال حاضر قلبتان است كه به سرتان حكومت ميكند و بعيد است،
بتوانيد كاري در اين رابطه انجام دهيد .اگر ميدانيد كه ممكن است
از مســئلهاي ناراحت و عصبي شويد ،بهترين روش اين است كه به
نحوي سر خودتان را گرم كنيد.

سنبله

امروز محبوبیت شما بیشتر میشود و فعالیت های اجتماعی زیادی
دارید .شاید هم به چند مهمانی دعوت شوید که باید یکی را انتخاب
کنید .آنهایی که مجرد هستند بهتر است بدانند که شاهزاده یا ملکه
خوشبختی خود را در این ماه پیدا میکنند.

شــما فرصت خلوت کردن یا فرد مورد عالقه تان را آن هم به دور
از دنیا خواهید داشــت .هم چنین این احتمال وجود دارد که شما
درگیر کسی شوید که با شــما خیلی صادق نیست و ممکن است
احساسات شما را جریحه دار کند و قلب تان را بشکند پس مراقب
باشید!

عقرب

امروز شــما و همسرتان اشــتیاق و عالقه زیادی به هم دارید و
احتیاج به انرژی زیادی داریــد .کاری غیرمعمول انجام دهید به
جای این که به کارهای روزمره و عادی تکیه کنید.

قوس

يك خانم ممكن اســت نقش بسيار مؤثري در زندگي شما در اين
زمان ايفا كند و ميتوانيد انتظــار حمايت از طرف افرادي كه به
استعدادهاي شــما معتقدند داشته باشيد .موقعيتهاي جديد در
رابطه با ارتقاء شغلي و يا يك شغل جديد مسير راه شما ميشود.
شما قطع ًا در اين زمان طرفداران زيادي داريد.

جدی

امروز فرصت داريد در خانه گشتي بزنيد و خودتان را سرگرم كاري
ال دنيوي است ،مث ً
كنيد .البته كاري که كام ً
ال تميز كردن الماری ،اما از
جمله كارهايي است كه احتياج به فكر ندارد و با آن آرامش ميگيريد.

دلو

هیچ شــکی نیست که شــما میخواهید به اهداف شخصی خود
دســت یابید و برای دستیابی سریع به هر چیزی که عمیق ًا به آن
معتهد هســتید تالش زیادی میکنید .در حال حاضر اعتماد به
نفس دارید و به عبارتی دیگر هیچ مشکلی برای پیشرفت یا دفاع
از عقاید خود ندارید.

حوت

هیچ یــک از ایده های غیرمعمولی یا مســخره را که ناگهان به
مغزتان خطور میکند رد نکنیــد .دیگران امکان ندارد بخواهند
شما را جدی بگیرند .برخالف آنها شما در موقعیت اخیر میتوانید
سرمایه گذاری کنید.
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وزیر را در خانه  A 8حرکت دهید.
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جایزه در ادبیات پرتگالیزبان محسوب میشود .عالوه بر
این ۹ ،استاد از دانشگاههای آمریکا ،برازیل وپرتگال در
سال « ۲۰۰۲گوالر» را به عنوان نامزد جایزه نوبل ادبیات
معرفی کردند.
او در زمان حکومت دیکتاتوری برازیل تبعید شــد ،در
کشورهایی چون ارجنتین ،چیلی و شوروی سابق زندگی
کرد و در سال  ۱۹۷۷به وطنش برگشت و در ریودوژانیرو
ساکن شد.
«گوالر» با همراهــی «لوجیا کالرک» نقــاش و «هلیو
اویتیتیــکا» هنرمند جنبش نئــو ـ کانکریت را پدید
آورد .ایــن دســته از هنرمندان رویکــرد عقالنی و
علمــی کانکریتهــا را رد میکنند و بیشــتر به آثار
پدیدارشناختی روی آوردهاند« .گوالر» مقالهای در این
مورد و «مانیفســت نئو ـ کانکریت» را در سال  ۱۹۵۹به
چاپ رساند.

کارآگاهان قرن هجدهم
مقابل دوربین «روانپزشک»

لوک ایوانز انگلیســی تبار و دانیل بــرول بازیگر آلمانی به
کمک تلویزیون میآیند تا معمای یک سری جنایت پیچیده
را کشف کنند.
لوک ایوانز انگلیســی تبار و دانیل بــرول بازیگر آلمانی به
کمک تلویزیون میآیند تا معمای یک سری جنایت پیچیده
را کشف کنند.
ایــن مجموعه درام و پررمــز و راز با نام «روانپزشــک»
جلوی دوربین خواهد رفت .شــبکه کابلی معروف تی.ان.تی
تهیهکننده این سریال اســت و آن را با هزینه تولید هشت
میلیون دالری تهیه خواهد کرد.
فلمنامه اقتباســی این درام دلهرهآور بــا نگاهی به نوول
پرســروصدا و پرخوانندهای به همین نام نوشته شده است.
تمرکز اصلی این داســتان بر جرم و جنایت سازمان یافته
در شــهر نیویورک در قرن هجدهم میالدی است .جاکوب
وربروگن خالق مجموعه اســت و در کار نگارش فلمنامه هم
نقش مهمی داشته است.
داســتان مجموعه در دورانی رخ میدهد که شهر نیویورک
در حال گســترش و تبدیل شدن به یکی از مهمترین مراکز
اقتصادی و صنعتی کشــور آمریکا بود .اما قتلهایی که در
ســال  1896در این شــهر رخ داد ،اهالی آن را در وحشت
عجیبی فرو برد.
در جامعــهای که فاصلــه طبقاتی بین فقیــر و غنی کامال
مشهود اســت و شهر با سرعتی افسارگســیخته به سمت
صنعتی شدن پیش میرود ،تیترهای روزنامهها خبر از قتل
تعدادی از جوانان شهر میدهند.
ایــن جوانان همه در یک مرکــز کار میکنند و قتل آنها به
شکل وحشیانه و خاصی صورت میگیرد .کمیسیونر پولیس
تئودور روزولت (کسی که بعدها تبدیل به بیست و ششمین
رئیسجمهور آمریکا شد) از داکتر روانشناس لوژار کریژلر
دعوت میکند روی پرونده قتلها کار کند.
جان مور ،روزنامهنگار کنجکاو هم به این داکتر روانشناس
میپیوندد تا هم قاتلها را پیدا کنند و هم برای روزنامهاش
گزارشهای جنجالی بنویسد.
تحقیقات این دو کامال محرمانه اســت و قرار نیست کسی
اطالعی از آن پیدا کند .پیچیدگی ماجرا باعث اضافه شــدن
سارا هاوارد ،منشــی مخصوص روزولت به این دو میشود.
هاوارد که به مســائل جنایی عالقه خاصــی دارد ،به دنبال
آن اســت که تبدیل به اولین پولیس کارآگاه شهر شود اما
با پیشرفت کار پرونده ،مشــخص میشود ماجرا پیچیده و
هیجانانگیزتر از آن اســت که تصور میشد .در عین حال،
این پرونده برای داکتــر کریژلر حکم مبارزهای درونی برای
رسیدن به هویت واقعیاش را دارد .نقش این داکتر را برول
به عهده دارد و ایوانز هم روزنامهنگار ماجراجوی داســتان
خواهد بود.

