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برندگان جایزه «کاستا» معرفی شدند

اسامی پنج شاعر و نویســنده برنده بخشهای مختلف
جایزه ادبی «کاستا» اعالم شد.
برندگان پنــج بخش رمان ،رمان نخســت ،زندگینامه،
شــعر و ادبیات کودک جوایز ادبی «کاســتا»ی انگلیس
در حالی معرفی شــدند که جایزه بهترین رمان امســال
به «کیت اتکینســون» برنده جایزه نهایی «کاستا» 2013
تعلق گرفت .این پنج برنده جوایزی  5000پوندی دریافت
میکنند و به برنده جایزه کتاب ســال «کاســتا» که از
میان این پنج نفر برگزیده خواهد شــد،مبلغی  30هزار

پوندی هم اعطا خواهد شــد .اتکینســون سال  2013با
رمان «زندگی پس از زندگی» موفق به کســب این جایزه
که ویژه نویســندگان انگلیسیزبان ایرلندی و انگلیسی
است ،شــد و در این دوره با «خدایی در ویرانهها» وارد
این رقابت ادبی شد« .آنه انرایت» نامزد جایزه بوکر 2015
برای «جاده سبز»« ،پاتریک گیل» نویسنده «جایی به نام
زمستان» و «ملیسا هریسون» نویسنده کتاب «در زمان
هاثورن» از رقیبان اتکینســون برای کسب جایزه بخش
بهترین رمان بودند.

مل گیبسون به گلدنگلوب میرود

کارگردان «مصائب مسیح» یکی از ارائهکنندگان در گلدن
گلوب خواهد بود.
مل گیبسون بازیگر و کارگردان سرشناس استرالیایی به
عنوان یکی از ارائهکنندگان جوایز به گلدن گلوب میرود.
بازیگر «مد مکس» یک بار برای کارگردانی «شــجاعدل»
جایزه گلدنگلــوب را از آن خود کرده و دو بار برای بازی
در «خونبها» بــه کارگردانی ران هــاوارد و «آنچه زنان
میخواهند» به کارگردانی نانســی مایــرز نامزد دریافت
این جایزه شده است .گیبسون پس از بازداشت شدن در

ســال  2006به دلیل رانندگی تحت تاثیر الکل و اظهارات
ضدیهودی پس از بازداشــت ،چند سالی از دنیای هالیوود
کناره گرفته بود .آخرین حضور ســینمایی این بازیگر به
ســال  2014و فلم «یکبار مصرفها  »3بازمیگردد .او در
این فلم در کنار سیلوستراستالونه ،هریسون فورد و آرنولد
شوارتزنگر بازی کرده بود.
الیویا وایلد یکی دیگر از ارائهکنندگان این مراسم است.
مراســم جوایز گلدن گلوب  10جنوری بــا اجرای ریکی
گراویس برگزار خواهد شد.
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علم ـ عمل ـ عالم ـ عادل
ـ عدالت ـ معتدل ـ عادله ـ
عهد ـ تعهد ـ علت ـ دعا ـ
معاد ـ عدل ـ عام ـ عامه ـ
اعم ـ عادت ـ عمد ـ تعلم
ـ معادل.

«هشت نفرتانگیز» اعطاء کرد.
«موریکونه» عالوهبر «ســرجیو لئونه» ،بــا کارگردانان
سرشناســی چون «برنــاردو برتولوچــی»« ،پیر پائولو
پازولینی»« ،پدرو آلمادوار»« ،جوزپه تورناتوره»« ،اولیور
اســتون»« ،ترنس مالیک»« ،برایــان دیپالما» و «بری
لوینستون» همکاری داشته است.
موســیقی فلمهایی چون «یک مشت دالر»(« ،)۱۹۶۴به
خاطر چنــد دالر بیشــتر»(« ،)۱۹۶۵روزی روزگاری در
غــرب»(« ،)۱۹۶۸روزی روزگاری در آمریــکا»(،)۱۹۸۴

یازدهمین جشنواره فلم ،مد و هنر لسآنجلس-ایتالیا از
«انیو موریکونه» ،آهنگســاز بزرگ تاریخ سینما و نامزد
پنج جایزه اسکار تقدیر میکند.
«موریکونه» همصنفی های روزهای مکتب «سرجیو لئونه»
که بعدها با همکاری فوقالعــاده با یکدیگر ماندگارترین
موسیقیهای تاریخ سینما را خلق کردند ،جایزه دستاورد
سینمایی جشنواره لسآنجلس-ایتالیا را به پاس یک عمر
دستاورد هنری دریافت میکند.
این آهنگساز ایتالیایی تاکنون پنجبار با فلمهای «روزهای
بهشت» (« ،)1978مأموریت» (« ،)1986تسخیرناپذیران»
(« ،)1987باگزی» ( )1991و «مالنا» ( )2000نامزد کســب
جایزه اســکار شد و در ســال  2007میالدی نیز جایزه
افتخاری آکادمی علوم و هنرهای ســینمایی اســکار را
دریافت کرد .موســیقی متن فلم «هشــت نفرتانگیز»
به کارگردانی «تارانتینو» جدیدتریــن اثر «موریکونه»
محسوب میشود که تاکنون در جوایز گلدن گلوب نامزد
کسب جایزه در شاخه بهترین موسیقی متن شده است.
به گزارش «هالیوود ریپورتر»« ،پاســکال ویسدومینی»
بنیانگذار جشنواره فلم ،مد و هنر لس آنجلس-ایتالیا در
این باره گفت« :موریکونه» یک اسطوره واقعی در آمریکا
و نماد فرهنگ ایتالیاســت و جشنواره فلم لس آنجلس-
ایتالیا قصد دارد به نام «ســرجیو لئونــه» بزرگ از این
آهنگساز چیره دست تقدیر کند.
ی هالیوود در
«ویسدومینی» ریاست جشنواره فلم کاپر 
کشور ایتالیا را نیز بر عهده دارد که چند روز پیش چهار
جایــزه از جمله جایزه بهترین موســیقی متن را به فلم
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میزان

حمل

ديگران بدون هيچ فكري كارها را به شــما واگذار مي كنند و باعث
تعجب شما مي شــوند ،يك نفر راهي را از نظر كاري و يا آرزويتان
پيش پاي شما قرار مي دهد.

ثور

سعی کنید گذشته را فراموش کنید .همسر و دوستان شما همیشه
دلسوز و مهربان نیستند .اگر چه فعالیت های خالقانه جدید شما را
سرگرم می کند و لحظات خوبی برایتان فراهم میکند.

جوزا

امروز افراد و شرايط غير معمول و جالبي پيش مي آيد مهم است كه
باز فكر كنيدو انعطاف پذير باشيد واز تجربيات گذشته استفاده كنيد
تا از اين روز فوق العاده بيشترين استفاده را ببريد .اگر امروز كارهاي
روزانه را انجام مي دهيد و تمام شــب را تلويزيون تماشا كنيد بعدا ً
حتم ًا پشيمان مي شويد و تنها خودتان را مقصر مي دانيد.

سرطان

بهترین زمان اســت تا با افرادی که دوست شان دارید ،توجه کنید.
اگر به شــخصی تا حدی بی توجهی کرده اید امــروزآن را جبران
کنید .آنها به شما می گویند که تصمیم داشتند با شما صحبت کنند
بنابراین به حرف هایشان خوب گوش کنید.

اسد

امروز جزئيات و ريز مطالب را مورد توجه قرار مي دهيد و از اين كه
سر از هر كاري در بياوريد(كه اخيرا َ دردسر ساز بوده است) احساس
لذت خواهيد كرد هم چنين در اين زمان ،از حل كردن معماها لذت
خواهيد برد ،ولي ســعي كنيد كه از طرح كلي هر مطلبي را در نظر
بگيريد.

سنبله

یکی از دوســتان انتقادگر است و شما نیز متقاب ً
ال همین رفتار را در
پیش می گیرید .ســعی کنید زود بر این موضوع غلبه کنید در غیر
این صورت تا آخر روز ذهن تان درگیر مسائل جزئی خواهد بود.

امروز مردم نصایح بی شــماری برای شما دارند و اصرار دارند که
به آنها گوش دهید.حتی اگر انگیزه ای راجع به آن چه می گویند
ندارید ،اگر بگذارید آنها به نصیحت کردن شان ادامه دهند ،باعث
می شــوید که آرامش و صلح برقرار بماند .به عالوه ،آنها ممکن
است بعضی از نکات مثبت را عنوان کنند.حتی اگر شما مغرورتر از
این حرف ها باشید که این مساله را تصدیق کنید.

عقرب

امروز تمایل دارید احساســات تان را بیــان کنید .این موضوع
برای روابط دوســتانه بسیار مفید می باشد .الزم است بدانید که
احساسات تان هر لحظه قوی تر می شود.

قوس

امروز ســعي كنيد كه منظور اصلي تان است را به زبان بياوريد و
واقع ًا آنچه را مي گوئيد حقيقت داشــته باشد .تا وقتي كه ترس
داشته باشــيد از اين كه فقط از حق و حقيقت صحبت كنيد قادر
خواهيد بود كه از يــك درگيري با موقعيت مشــكل با يكي از
نزديكترين و عزيزترين كسان خود پرهيز كنيد.

جدی

ستارگان ســرگرمي و تفريح خاصي را برايتان فراهم مي كنند
و ميتوانيد امروز عصر با دوســتانتان به خارج از شهر برويد و
روحيهتان را عوض كنيد .وشــايد بخواهيد كمي آزادانه تر رفتار
كنيد و هيچ كس به شما نمي گويد كه اين كار را نكنيد.

دلو

امروز تصمیم گرفته اید که کارها را سریعتر انجام دهید و وقتتان را با
هر چند تا کاری که پیدا کنید پر می کنید .اگر قصد خرید دارید انگیزه
زیادی برای خرید وسایلی دارید که بیش از حد مورد نیاز هستند و
بیش از بودجه خود خرج خواهید کرد.

حوت

که با فرار از فشارهای مادرش و دوست شدن با یک پیلوت
سالخورده با دنیای «شازده کوچولو» آشنا میشود.
«راجر دورلینگ» رئیس اجرایی جشنواره فلم «سانتاباربارا»
در این باره گفت :رمان نوشته «آنتوان دوسنتاگزوپری»
یک از محبوبترین آثار قرن بیستم میالدی است و آنچه
«مارک اوزبورن» با این داســتان انجام داده بســیار فوق
العاده و تکان دهنده است .از این که این فلم آغازگر امسال
جشنواره ماست ،بسیار هیجان زدهایم انیمیشن «شازده
کوچولو» از تاریخ  18مارچ در ســینمای آمریکا اکران می
شود .سیویکمین جشنواره فلم «سانتاباربارا» از تاریخ 3
تا  13فبروری در آمریکا برگزار میشود.

«موریکونه» جایزه دستاورد هنری میگیرد

آشیانه ـ ابجد ـ بسکتبال ـ ترانزیت ـ ثریا ـ جاویدان ـ چروک ـ حاشا ـ
خار ـ دربار ـ ذوذنقه ـ رسوم ـ زبان ـ ژوپیتر ـ سجاده ـ شاهین ـ صخره
ـ ضربان ـ طبیب ـ ظهور ـ عطف ـ غزال ـ فانوس ـ قبلی ـ کاستن ـ گالب
ـ لبخند ـ محدث ـ ندام ـ ورطه ـ هدیه ـ یاس.

 جواب بازی با اعداد

2001

سی و یکمین جشنواره فلم «ســانتاباربارا» در آمریکا
با نمایش انیمشن «شــازده کوچولو» ،اقتباسی از رمان
معروف فرانسوی افتتاح خواهد شد.
در انیمیشن جدید «شازده کوچولو» که براساس داستان
کالسیک نوشته «آنتوان دوســنتاگزوپری» نویسنده
معوف فرانسوی ساخته شده است چهرههای سرشناسی
چون «جیمز فرانکو»« ،بنیسیو دل تورو»« ،جف بریجز»،
«راشل مکآدام» و«ماریو کوتیال» صدا پیشگی کردهاند
و کارگردانی این اثر نیز برعهده «مارک اوزبورن» اســت.
این انیمیشن که اکران آن در جاپان با بازخوردهای بسیار
مناسبی رو به رو شد روایتگر داستان دختر کوچکی است

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
 12 کلمه :متوسط
 19 کلمه :عالی

جواب هدف

جایزه رمان نخست «کاستا»ی این دوره تعلق گرفت
بــه « »The Loneyرمانی گوتیک از «اندرو مایکل».
این اثر بــا کارهای ژانر وحشــت «دافنه دوموریه»،
«شرلی جکســون» و «هوریس ولپول» مقایسه شده
اســت .در بخش بهترین زندگینامه نام «آندره ولف»
به عنوان برنده این جایزه  5000پوندی اعالم شــد .او
نویســنده کتاب «ماجراهای الکساندر ون هامبولت:
قهرمان گمشده علم» است .این اثر درباره دانشمندی
است که همه چیز ،از شــهرها ،کوهها و یک پنگوئن
گرفته تا نام بخشی از کره ماه را در تملک خود دارد.
به گزارش ایندیپندنت 40« ،غزل» دن پترسون جایزه
بخش شــعر «کاستا» را کســب کرد و جایزه ادبیات
کودک نصیــب «درخت دورغ» به قلم «فرانســس
هاردینج» شد .جایزه «کاســتا» یکی از معتبرترین
و مشــهورترین جایزههای ادبی در انگلیس است که
کتابها و نویســندگان مطــرح در انگلیس و ایرلند
براساس این جایزه شــناخته میشوند .این جایزه از
ســال  1971کار خود را به عنوان جایزه ادبی «وایت
برد» آغاز کرد و سپس در سال  2006به جایزه کتاب
«کاستا» تغییر نام داد.
رکورد تعداد کتابهایی که برای رقابت در این جایزه
ادبی شــرکت کردهاند 640 ،اثر بوده است .برندگان
هر پنج بخش این جوایز مبلغی  5000پوندی دریافت
میکنند و برند ه نهایی کتاب سال «کاستا» مبلغی 30
هزار پوندی را نیز به دست میآورد.
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«شازده کوچولو» در افتتاحیه یک
جشنواره سینمایی

ســتارگان به شــما کمک می کنند تا تصمیمات بسیار مهمی
بگیرید .شگفت انگیز نیست .مغز شما پر از ایدههای نو میباشد و
از اینکه آن را با دیگران تقسیم کنید به هیجان میآید .اگر نیاز به
مشورت دارید حتم ًا پیش شخصی بروید که با شما همفکر است

«ســینما پارادیزو»(« ،)۱۹۸۸هملت»(« ،)۱۹۹۰بیل را
بکش» و «حرامزادههای عوضــی» از دیگر آثار این
موسیقیدان برجسته ایتالیایی محسوب میشود.
از دریافت کنندگان پیشــین جایزه دستاورد هنری
جشنواره لسآنجلس-ایتالیا میتوان به «آل پاچینو»
و «داریو آرجنتو» اشاره کرد.
یازدهمین جشــنواره فلم لسآنجلس-ایتالیا از  21تا
 27فبروری ،یک هفته پیش از مراسم اسکار  2016در
سالن تئاتر چینیهای هالیوود برگزار میشود.

دفاع «آی ویوی»
از پناهندگان

«آی ویوی» هنرمند چینی در جدیدترین نمایشــگاهش در
یونان گفت :ما باید بنای یادبودی برای پناهندگان بسازیم.
«آی ویوی» هنرمند چینی که بهخاطر مخالفت با دولت این
کشور و آثار و پروژههای تجسمی شهرت بینالمللی دارد ،در
جدیدترین نمایشــگاهش در لزبوس یونان ،اظهار کرد :از هر
زاویه که نگاه کنیم ،ما در یک برهه تاریخی هســتیم .مرز در
لزبوس نیست در ذهن و قلب ماست.
لزبوس در درگیریهای اخیر در کشــورهای سوریه ،عراق و
دیگر کشورهای همســایه ،دروازه اصلی اروپا برای آوارگان
جنگی شد.
«ویوی» معتقد اســت ،با احداث یک استودیو و خلق آثار
هنری میتوان مصیبتی را که گریبانگیر این پناهندگان شده
است ،پررنگتر کرد.
او در ادامه ســخنانش افزود :مردم بســیاری جانشان را در
میان امواج از دســت دادهاند  ...ما به یــک بنای یادبود نیاز
داریم .بهعنوان یک هنرمند میخواهم درگیر این برهه بسیار
تاریخی شوم ،آثاری هنری در رابطه با این بحران خلق کنم و
آگاهی درباره این موقعیت را افزایش دهم.
به گزارش هافینگتونپســت ،این هنرمند به «فرانس پرس»
گفت که ســال آینده چندبار دیگر به لزبوس ســفر خواهد
کرد و شــاگردانش در استودیوی این جزیره به کارشان ادامه
میدهند.
آمارها نشــان میدهد در ســال  2015میالدی بیش از یک
میلیون نفر مهاجر و آواره جنگی بهطور غیرقانونی به مرزهای
کشورهای اروپایی وارد شــدهاند .این رقم چهار برابر آماری
است که در سال  2014بهدست آمد.

چرا دی کاپریو
در جنگ ستاره ای نبود؟
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قلعه را در خانه  d 7حرکت دهید.
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چندی پیــش ،لئونــاردو دیکاپریو قصد داشــت در فلم
«جنگهای ســتارهای» نقش آناکین اسکایواکر را به عهده
بگیرد ،اما از این کار صرف نظر کرد.
چندی پیــش ،لئونــاردو دیکاپریو قصد داشــت در فلم
«جنگهای ســتارهای» نقش آناکین اسکایواکر را به عهده
بگیرد ،اما از این کار صرف نظر کرد.
این بازیگر  41ساله که ســالها قبل با جرج لوکاس مالقات
کرده بود تا در صورت امکان در مجموعه جنگهای ستارهای
ایفای نقش کند ،اخیرا در گفتگویی گفته است« :در آن مقطع
زمانی احساس کردم آمادگی الزم برای پذیرش چنین نقشی
را ندارم ».دیکاپریو امســال با بازی در فلم بازگشته ساخته
ایناریتو ،نگاهی به اسکار دارد .پیش از این نیز قرار بود افراد
دیگری مثــل ران هاوارد و آل پاچینو در ســاخت مجموعه
جنگهای ســتارهای همکاری کنند ،اما با سازندگان این فلم
به توافق نرسیدند .آل پاچینو قرار بود نقشی را بازی کند که
هریسون فورد را به مقام ستارگی رساند.

