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برندگان جوایز «کاستا»
معرفی شدند

معرفیمنتخبانجمنمنتقدانفلمآنالین
انجمــن منتقدان فلم آنالین فلم «خدمتکار» از کوریای
جنوبی را به عنوان فلم منتخب خارجی زبان خود برگزید.
جوایز ساالنه انجمن منتقدان فلم آنالین روز سوم جنوری
عصر برندگان  ۲۰۱۶خود را شــناخت و در بخش بهترین
فلم خارجی ،فلم «خدمتکار» ســاخته پارک چان-ووک
از کوریای جنوبی موفق شــد به عنوان برنده این بخش،
رقبای خود شــامل «فروشنده» ساخته اصغر فرهادی از
ایران« ،او» ساخته پل ورهوفن از فرانسه« ،تونی اردمان»
ســاخته مارن آده از آلمان و فلم «نرودا» به کارگردانی
پابلو الرین از چیلی را پشت سر بگذارد.
بیستمین دوره جوایز ساالنه انجمن منتقدان فلم آنالین
که از سوی نویسندگان سایتهای معتبر سینمایی اهدا
میشود ،در بخش بهترین فلم سال «مهتاب» را برگزید
و کارگردان این فلم بری جنکینز را نیز به عنوان بهترین
کارگردان انتخاب کرد.
این در حالی بود که در این فهرست «الال لند» و «مهتاب»
هر یک نامز کسب  ۷جایزه شده بودند که بهترین فلم و
بهترین کارگردانی از جمله آنها بود.
«کوبو و دو رشته سیم» موفق شد تا عنوان بهترین فلم
انیمیشن بلند را به دست بیاورد.
کیسی افلک برای بازی در «منچستر کنار دریا» بهترین

بازیگر مــرد نقش اول و ناتالی پورتمــن برای بازی در
«جکی» بهترین بازیگر زن نقش اول شدند .جوایز نقش
مکمل نیز به نائومی هریس برای «مهتاب» و ماهرشــاال
علی برای «مهتاب» رسید.
جایــزه بهترین فلمنامه اوریجینال به «اگر از آســمان
ســنگ ببارد» نوشته تیلور شــریدان رسید و بهترین
فلمنامه اقتباسی نیز به «ورود» نوشته اریک هایسرر و
ند چیانگ تعلق گرفت.
«الال لند» تنهــا دو جایزه بهترین تدویــن و بهترین
فلمبرداری را به خانه برد.

«او.جی :ســاخت آمریکا» نیز جایزه بهترین مستند را
از آن خود کرد ســال پیش «مکس دیوانه :جاده خشم»
ساخته جرج میلر به عنوان بهترین فلم سال از سوی این
انجمن انتخاب شده بود .جامعه منتقدان فلم آنالین که از
سال  ۱۹۹۷تشکیل شده به عنوان یکی از چند سازمان
معتبر منتقدان بینالمللی فلم شناخته میشود و بازتاب
دهنده آرای بیش از  ۳۰۰منتقد ســینمایی است .امسال
بیش از  ۱۵۰فلم در فهرســت بهترین فلمهای سال این
جوایز جای داشــتند و فلمهای خارجی از میان بیش از
 ۱۰۰فلم از گوشه و کنار جهان انتخاب شدند.

برندگان پنج بخش رمان ،رمان نخســت ،زندگینامه،
شعر و ادبیات کودک جوایز «کاستا»  ۲۰۱۶معرفی شدند.
گاردین نوشت« :سباستین بری» به عنوان برنده بخش
بهترین رمان جوایز ادبی «کاستا» معرفی شد و جایزه
رمان نخست به «فرانسیس اسپوفورد» رسید.
«بری» دومینبار است که این جایزه را به دست میآورد
و اینبار با هفتمین کتاب خود یعنی «رزوهای بیپایان»
این موفقیت را کســب کرده اســت .این رماننویس و
نمایشنامهنویس ایرلندی پیشتر در سال  ۲۰۰۸جایزه
کتاب سال «کاستا» را از آن خود کرده بود.
«اســپوفورد»  ۵۲ســاله که با اثر غیرداستانی وارد
عرصه نویسندگی شده و توجه بسیاری را به خود جلب
کرده ،برای نوشتن اولین رمان خود یعنی «تپه طالیی»
که داســتان تاریخی آن در نیویورک سال  ۱۷۴۶رخ
میدهد ،در بخش رمان نخست برگزیده شده است.
جایزه بخش زندگینامه «کاستا» نیز نصیب «کگی کارو»
برای نگارش «ســرزمین پدری» شده است« .سرزمین
پدری» تلفیقی از داســتانهای کارآگاهی ،خاطرات و
اثر تاریخی اســت که داستان مبارزه دختری با زمان را
روایت میکند .در این کتاب «تام کارو» پدر «کگی» به
زوال عقل مبتال شــده و دخترش سعی دارد پیش از از
دست رفتن قدرت تعقل ،به حقایق زندگی رنگارنگ او
پی ببرد.
در بخش شعر «کاستا»« ،آلیس آزولد» که تاکنون جوایز
بسیاری را کسب کرده به عنوان برنده معرفی شد .نام

 10فلمی که بیش از همه دانلود غیرقانونی شدند

وب ســایت « »TorrentFreakدر گزارش ساالنه
خود فهرست  10فلمی را منتشر کرد که در سال 2016
بیشترین بار قربانی دانلود غیرقانونی شدند.
به نقل از گاردین ،در این فهرســت فلم ابرقهرمانی
«ددپول» با بازی «رایان دینولدز» در رتبه نخســت
فلمهایی در ســال  2016میالدی قــرار گرفت که
قربانی بیشترین دفعات دانلود غیرقانونی شدند و در
مکانهای دوم و ســوم نیز دو فلم ابرقهرمانی دیگر
«بتمن در مقابل سوپرمن :طلوع عدالت» و «کاپیتان

2796

آمریکا :جنگ داخلی» قرار گرفتند.
وب ســایت « »TorrentFreakچند سالی است که
به بررسی و تحلیل دانلود غیرقانونی فلمها میپردازد و
اذعان میکند ،رابطه بسیار نزدیکی میان دفعات دانلود
غیرقانونی فلمها و فروش آنها وجود دارد.
فلم «ددپول» که امسال در صدر این فهرست جای گرفته
است در نهایت به فروش جهانی  783میلیون دالر دست
یافت.
اما دو فلم «واکرفت» و «روز اســتقالل :رستاخیز» روند

2273

 بازی با اعداد

حروف زیر را ترکیب نموده و
کلماتی را بسازید که در آنها
الزام ًا حرف وسط جدول وجود
داشته باشد.
 6 کلمه :خوب
 12 کلمه :متوسط
 18 کلمه :عالی

جواب سودوکو شماره

2272

شــصتوهفتمین جشــنواره بینالمللی فلم برلین با
نمایش فلم فرانسوی «جنگو» آغاز به کار خواهد کرد.
فلم «جنگو» اولین ساخته بلند سینمایی «اتین کومار»
به عنوان فلم افتتاحیه جشــنواره فلــم برلین 2017
معرفی شد.
فلم فرانسوی «جنگو» که یکی از فلمهای بخش رقابتی
جشنواره فلم برلین خواهد بود به داستان زندگی «جنگو
راینهارت» آهنگســاز و گیتاریست بلجیمی و مبارزات
او در ســال  1943در پاریس به اشغال درامده توسط
آلمانیها و آزار واذیت او و خانوادهاش توســط نازیها
میپردازد« .چنگو راینهارت» از نخســتین نوازندگان

2508

کلمات زیر را در جدول پیدا کنید و دور آن خط بکشید

آتشخانه ـ اخالل ـ بدکام ـ پررو ـ تدریس ـ ثابت ـ جواله ـ چراگر ـ حوضخانه
ـ خدشه ـ درشــتخو ـ ذکاوت ـ رجزخوانی ـ زاهد ـ ژنرال ـ سرشار ـ شعور ـ
صحبت ـ ضیافت ـ طرز ـ ظفر ـ عیادت ـ غرامت ـ فرار ـ قشــنگ ـ کنسرت ـ
گیتی ـ لیال ـ مدارس ـ ناهید ـ ورقه ـ همدل ـ یلدا.

2795

2595

شکل ـ شــکر ـ شاکر ـ
رشک ـ کل ـ کال ـ کی ـ
کار ـ اشک ـ شاکی ـ یک
ـ تشــکیل ـ ترک ـ تک
ـ لشکر ـ راکت ـ تاک ـ
تشکر.

2596

فلم افتتاحیه جشنواره برلین 2017
معرفی شد

 بازی با کلمات

 جواب بازی با اعداد
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متفاوتــی را در پیش گرفتند و در حالی که در گیشــه
عملکرد موفقی نداشــتند اما نســخه آنالین این فلمها
میلیونها بار به صورت غیرقانونی دانلود شد.
فلم «بازگشــته» ســاخته «الخاندرو گونزالز ایناریتو»
که مکان دهم این فهرســت قرار گرفته اســت از جمله
فلمهایی اســت که پیش از آغاز اکران عمومی توســط
یکی از کارمندان اسبق کمپانی فلمسازی به نام «ویلیام
کایل موراریتی» در فضای مجازی منتشر شد ،وی بعدها
محکوم به پرداخت جریمه  1.12میلیون دالری شد.
فهرست کامل  10قربانی بزرگ دانلود غیرقانونی در سال
 2016ازاین قرار است:
 .1ددپول
 .2بتمن در مقابل سوپرمن :طلوع عدالت
 .3کاپیتان آمریکا :جنگ داخلی
 .4جنگ ستارگان :نیرو برمیخیزد
 .5مردان ایکس :آخرالزمان
 .6وارکرفت
 .7روز استقالل :رستاخیز
 .8جوخه انتحار
 .9در جستجوی ُدری
 .10بازگشته
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میزان

حمل

امروز شروع يك كار بزرگ اســت .فرصت خوبي داريد اما به طرز
رفتار شما بستگي دارد.

ثور

زمان خوبی برای شــکل دادن به یک رابطه شغلی است دیگران
فرصتهای خوبی را در اختیارتان قرار میدهند .بنابراین غرور را
کنار بگذارید و استقالل بیش از حد را نادیده بگیرید.

جوزا

ســعي ميكنيد طرفداراني براي خود پيدا كنيد ،ولي تالش شما
بيفايده است و جاي تعجبي هم ندارد ،اما عصباني نشويد و مسئله
را به خودتان نگيريد ،زيرا هيچ چيز تمام نشده است.

سرطان

معاشرت با دوستان صمیمی آرامش دهنده و ریلکس کننده است.
در مورد گذشته و برنامه های آینده صحبت می کنید.

اسد

اين يكي از آن روزهاي شاديســت كه هه با هم خوبند .شما بسيار
محتاط و جذابيد واين فرصت خوبي است تا در صورتي كه اخيرا ً با
كسي بگومگو كردهايد ،دوباره صلح برقرار كنيد.

سنبله

تفاوت بین شکست و پیروزی را میدانید به فعالیتهایی که وقت
تلف کن هستند اهمیت نمیدهید و فرد مفیدی هستید.

امروز شخصی بســیار جدی و سلطه جو شــده است.او مدام
میخواهد شــما را حذف کند و یا نشــان دهد که شما را تأیید
نمیکند و یا اینکه اینگونه به نظر شما میرسد.

عقرب

امروز با شــخص جدیدی آشنا می شــوید که بسیار شاداب و
پرانرژی است .شــاید با آنها صمیمیتر نشوید و رابطه دوستی
محکمــی برقرار نکنید ،اما در همین چند لحظه به شــما انرژی
زیادی میدهند.

2508
 شطرنج 		
نوبت مهره های سفید است ،شما باید با
دو حرکت مهره سیاه را مات کنید.

قوس

تأثيرات ســتارهاي امروز قدري بيثبات است و شما ميتوانيد
منتظر يك روز پراز درگيري احساســي عميق با يك شــريك
باشيد .به دنبال يك راه ســازنده براي كم كردن فشار عصبي
باشيد تا به شما و آن شخص كارتان به پرخاش به يكديگر نكشد.

جدی

امروز عشــق خود را پيدا ميكنید! شايد اين عشق را در محل
كارتان پيدا کنید.

دلو

اگر با هر موضوع بینالمللی یا مســافرت روبرو شــدهاید همه
چیز فوقالعــاده عالی پیش میرود .همچنین بهترین زمان برای
یادگیری مهارتهای جدید میباشد یا وسعت دادن به طرز تفکر
از طریق مطالعه یا صحبت با شــخصی که به شما القا ء میکند تا
زندگی را از زاویهای دیگر ببینید.

حوت

این میتواند یک روز به یاد ماندنی باشد .اگر شما باعث یک شراکت
خالق با همکارتان شوید.

I

کتاب او «خواب افتادن» است.
«برایان کوناگان» که برای چاپ کتاب «بمبهایی که ما
را به هم رساند» از  ۲۱۷ناشر جواب رد شنیده بود ،موفق
شــد جایزه بخش ادبیات کودک «کاستا»  ۲۰۱۶را از آن
خود کند.
به هر یک از برندگان این پنــج بخش که از میان ۵۹۶
اثر ارائهشــده انتخاب شدهاند ،مبلغی  ۵۰۰۰پوندی اعطا
میشــود .داوران این جایزه از میان این پنج نویسنده
و شــاعر ،برنده جایزه کتاب سال «کاســتا» را انتخاب
میکنند.
برنده نهایی این جایزه که مبلغی  ۳۰هزار پوندی را نیز از
آن خود میکند ،روز  ۳۱جنوری  ۲۰۱۷معرفی خواهد شد.
از زمان راهاندازی جایزه کتاب ســال «کاستا» در سال
 ۱۹۸۵تاکنون ،این جایزه  ۱۱بار به رمان ،پنج بار به رمان
نخست ،شــش مرتبه به آثار زندگینامهای و هفت بار به
مجموعه شــعر تعلق گرفته است .در تاریخ  ۳۱ساله این
جایزه ،تنها دو بار جایزه کتاب سال به یک اثر در حوزه
ادبیات کودک اعطا شده است که آخرین آنها «درخت
دروغ» نوشته «فرانسیس هاردینج» بود که سال گذشته
به عنوان برنده معرفی شد.
برنده بخش داســتان کوتاه «کاســتا» نیز که امســال
پنجمین دوره برگزاری خود را پشت سر میگذارد ،طی
مراسم رســمی که برای معرفی برنده جایزه کتاب سال
«کاستا» برگزار میشود ،مشخص خواهد شد .نامزدهای
نهایی بخش داستان کوتاه تا آن زمان معرفی نمیشوند.
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فیل را در خانه  D 2حرکت دهید.

C

B

A

اروپایی موسیقی جاز و یکی از مهمترین نوازندگان گیتار
جاز بود و فلم «جنگو» نیز به روایت فصلی از زندگی پر
حادثه و دردناک ایــن هنرمند میپردازد ،هنرمندی که
علی رغم درگیر بودن با خطر  ،جنگ و آزار و اذیتهایی
کــه همواره خودش و خانــوادهاش تحمل میکردند ،به
مبارزه و نواختن ساز ادامه داد.
«اتین کومار» که با فلم «جنگو» ســاخت اولین فلم بلند
خود را تجربــه میکند ،پیش از این نــگارش فلمنامه
آثاری چون «درباره خدایان وانشــانها»« ،پادشاه من»
و تهیهکنندگی مشــترک فلم «زنی درطبقه ششم» و
«تیمبوکتو» را بر عهده داشته است.

چه کسانی جوایز گلدن
گلوب را اعطاء میکنند

انجمن مطبوعــات خارجی هالیوود فهرســت چهرههای
سرشناس ســینمایی اعطاء کننده جوایز گلدن گلوب 2017
را منتشــر کرد« .بن افلک»« ،جســیکا چستین»« ،استیو
کارول»« ،مت دیمون»« ،نیکــول کیدمن»« ،ویوال دیوس»،
«الئورا درن»« ،بری الرسن»« ،ادی ردماین»« ،کریس پاین»،
«امی شومر»« ،سیلوستر اســتالونه» و «ریس ویترسپون»
از جمله برندگان و نامزدهای مطرح پیشــین جوایز گلدن
گلوب هستند که امســال به عنوان اعطاء کننده جوایز در
هفتادوچهارمین دوره جوایز ســینمایی گلدن گلوب معرفی
شدهاند .در این میان «بن افلک»« ،نیکول کیدمن» و «الئورا
درن» هر کدام با ســه جایزه گلدن گلوب و «مت دیمون» با
دو جایزه از پرافتخارترین چهرههای این رویداد ســینمایی
محسوب میشوند .امســال فلم «فروشنده» ساخته اصغر
فرهادی بــه همراه «تونی اردمن» به کارگردانی «مارن ا ِده»،
«او» ســاخته «پل ورهوفن» و « »Divinesبه کارگردانی
«هودا ینیامینا» از سینمای فرانسه و «نرودا» ساخته «پابلو
الرائین» به نمایندگی از ســینمای چیلی پنج نامزد نهایی
شــاخه بهترین فلم خارجی جوایز گلدن گلوب هســتند.
در بخــش بهترین فلم درام فلمهای «ســتیغ ارهای»« ،اگر
از آســمان سنگ ببارد»« ،شیر»« ،منچســتر کنار دریا» و
«مهتاب» و در شاخه بهترین فلم کمدی موزیکال «زن قرن
بیستمی»« ،ددپول»« ،فلورنس فاستر جنکینز»« ،الال لند» و
«خیابان آواز» برای کسب جایزه رقابت میکنند.

معرفی فلمی به کارگردانی
و بازیگری دنزل واشنگتن

فلم سینمایی «فنس ها» به کارگردانی و بازی دنزل واشنگتن،
داســتان کارگری با نام «تروی مکس» را روایت می کند که
همیشه آرزوی بازیکن شدن در لیگ بیسبال را در سر داشته
است .فلم سینمایی «فنس ها» اقتباسی از نمایشی با همین
نام با بازی و نویســندگی هنرمند فقید «اگوست ویلسون»
است .این فلم داستان کارگری با نام «تروی مکس» را روایت
می کند که همیشه آرزوی بازیکن شدن در لیگ بیسبال را
در سر داشته است اما زمانی که لیگ بیسبال آمریکا به افراد
سیاه پوســت اجازه بازی کردن می دهد ،تروی دیگر جوان
نیســت و آرزوی خود را بر باد رفتــه می بیند .این موضوع
سبب می شود که او با تصمیماتی که می گیرد موجبات از هم
پاشیده شدن خانواده اش را فراهم کند.
دِن ِزل واشنگتن ،کارگردان و بازیگر نقش اول فلم می گوید:
«این فلم به همه جوانان از هر رنگی که هستند؛ سیاه ،سفید،
آبی یا ســبز می گوید که به مبارزه ادامه دهند و داســتان
خودشان را رقم بزنند .برایتان مهم نباشد که رئیس جمهور
کیست .مهم نباشد که شغل دارید یا نه .ما زنده ایم .بنابراین
سیاست را فراموش کنید .ما در دنیای «لذت های لحظه ای»
زندگی می کنیم و نباید اینطور باشــد .شما باید مثل همه
سخت کار کنید و باید آنچه می خواهید را بدست آورید .این
کاری است که این نقش می کند .این کاری است که آگوست
ویلسون به ما فرصت انجامش را داد».

