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اعالم برندگان جوایز گلدن گلوب 7 /جایزه برای «الال لند»

مراســم اعطای جوایز هفتادوچهارمیــن دوره جوایز
ســینمایی و تلویزیونی گلدن گلوب با اعطای بیشترین
جوایز به فلم «الال لند» به کار خود پایان داد.
این رویداد ســینمایی که اجرای آن بر عهده «جیمی
فالون» بود در نهایت با اعطای  7جایزه از جمله بهترین
فلم کمدی و موزیــکال و کارگردانی به فلم «الال لند»
(عالم هپروت) ساخته «دیمین شزل» به پایان رسید تا
این فلم برنده بزرگ جوایز گلدن گلوب  2017نام گیرد و
فلم «مهتاب» ساخته «بری جنکینز» نیز جایزه بهترین
فلــم درام را از آن خود کرد .فلم «الال لند» که در هفت
بخش نامزد کســب جایزه بود رکورد جدیدی از حیث
کســب بیشترین تعداد جوایز توســط یک فلم در این
رویداد سینمایی به نام خود ثبت کرد.
در بخش تلویزیونی نیز ســریال «مدیر شب» بیشترین
جوایز را از آن خود کرد و ســریال معروف «بازی تاج و
تخت» از کسب جایزه بازماند.
فهرســت کامل نامزدها و برندگان جوایز گلدن گلوب
 ۲۰۱۷به شرح زیر است:
*بهترین فلم درام
نامزدها« :ستیغ ارهای»« ،اگر ســنگ ببارد»« ،شیر»،
«منچستر کنار دریا»« ،مهتاب»
برنده« :مهتاب»
*بهترین فلم کمدی یا موزیکال
نامزدها« :زنان قرن بیستم»« ،ددپول»« ،فلورانس فاستر
جنکینز»« ،الاللند»« ،سینگ استریت»
برنده« :الاللند»
«دیمین شزل» کارگردان فلم «الال لند»
*بهترین بازیگر مرد درام
نامزدها :کیســی افلک (منچســتر کنار دریا) ،جوئل
ادگارتون(دوست داشتن) ،اندرو گارفیلد(ستیغ ارهای)،
ویگو مورتنســن (کاپیتان فنتستیک) ،دنزل واشنگتن
(حصارها)
برنده :کیسی افلک (منچستر کنار دریا)
*بهترین بازیگر زن نقش درام
نامزدها :ایمی آدامز (ورود) ،جســیکا چستین (میس
اســلون) ،روت نگا (دوست داشــتن) ،ناتالی پورتمن
(جکی) ،ایزابل هوپر (او)
برنده :ایزابل هوپر (او)
*بهترین بازیگر مرد موزیکال یا کمدی
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نامزدها :کالین فارل (خرچنگ) ،رایان گاســلینگ (الال
لند) ،هیوگرانت (فلورانس فاســتر جنکینز) ،جونا هیل
(سگهای جنگ) ،رایان رینولدز (دد پول)
برنده :رایان گاسلینگ (الال لند)
رایان گاسلینگ
*بهترین بازیگر زن فلم موزیکال یا کمدی
نامزدها :آنت بنینگ (زنان قرن بیســتم) ،لیلی کالینز
(قوانین صدق نمیکنند) ،هیلی استاینفیلد (مرز هفده)،
اما اســتون (الاللند) ،مریل اســتریپ(فلورانس فاستر
جنکینز)
برنده :اما استون (الاللند)
*بهترین بازیگر مرد مکمل
نامزدها :ماهرشاال علی (مهتاب) ،جف بریجز (اگر سنگ
هم ببارد) ،سایمون هلبرگ(فلورنس فاستر جنکینز) ،دو
پاتل (شیر) ،آرون تیلور جانسن (حیوانات شبانه)
برنده :آرون تیلور جانسن (حیوانات شبانه)
آرون تیلور جانسون
*بهترین بازیگر زن مکمل
نامزدهــا :ویوال دیویــس (حصارهــا) ،نائومی هریس
(مهتاب) ،نیکول کیدمن (شــیر) ،اوکتاویا اسپنســر
(چهرههای پنهان) ،میشله ویلیامز (منچستر کنار دریا)
برنده :ویوال دیویس (حصارها)
*بهترین کارگردان
«دیمین شزل» (الاللند) ،تام فورد (جانوران شبانه) ،مل
گیبسون (ســتیغ ارهای) ،بری جنکینز (مهتاب) ،کنت
لونرگان(منچستر کنار دریا)
برنده« :دیمین شزل» (الاللند)
*بهترین فلمنامه
نامزدها :دیمین شــزل (الال لند) ،تــام فورد (جانوران
شبانه) ،بری جنکینز (مهتاب) ،کنت لونرگان(منچستر
کنار دریا) ،تیلور شرایدن (اگر سنگ هم ببارد)
برنده :دیمین شزل (الال لند)
*بهترین موسیقی
نامزدهــا« :مهتــاب»« ،الال لند»« ،ورود»« ،شــیر»،
«چهرههای پنهان»
برنده« :الال لند»
*بهترین ترانه
نامزدها :احســاس را نمیشــود متوقف کرد(در فلم
ترولها) ،شهر ستارهها (در فلم الال لند) ،ایمان (در فلم
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هـدف

 بازی با اعداد

جواب سودوکو شماره
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بــاغ ـ غبــار ـ غرب ـ
غریــب ـ رب ـ برای ـ
غصب ـ غاصب ـ صبر ـ
صابر ـ بصیر ـ بیدار ـ باد
ـ بــدر ـ بید ـ باید ـ ابد
ـ ادب ـ ادیب ـ بد ـ ابر.
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 بازی با کلمات
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میزان

حمل

اگر انتظار چيزي را داشــته ايد امروز اين انتظار به ســر مي رسد.
سعي كنيد اين چند روز اخير را هيچ كاري را به پايان نرسانيد شايد
اشتباه كنيد.

ثور

کارهای قانونی را انجام داده اید .همچنین روابط خارجی و نقشــه
های طوالنی مدت پیشــرفت خوبی داشته اند .اگر میخواهید پولی
به دست بیاورید متأسفانه باید بگویم که بیش از حد کار کردن الزم
است و حتی به دنبال پولی که به خودتان تعلق دارد می دوید.

جوزا

ستارگان،روح شما را ســبك مي كنند و از نظر فيزيكي هم بسيار
سالمت هستيد .همكاران تمايل دارند در كنار شما باشند ،شايد هم
به طور اتفاقي ،ارتباط با يكي از آنها ،به ارتباط عاطفي تبديل شود.

سرطان

شاید با عشق جدیدی روبرو شوید .اما این یک عشق واقعی نیست
و تنها ســر حالتان مــیآورد .گاهی اوقات افــرادی به زندگی ما
وارد میشــوند که ما نمیتوانیم دلیلاش را متوجه شویم .بنابراین
اگر بخواهید شــرایطی را عمیق ًا بررسی کنید همه چیز را خرابتر
میکنید.

اسد

امروز روز نشــان دادن استقاللتان اســت و روزي است كه بايد
كارهايي را انجام دهيد كه به شما اجازه ميدهند برخي از ويژگيهاي
منحصر به فرد خود را اظهار كنيد .اين بســيار موفقيت آميز و لذت
بخــش خواهد بود .اگر همه كار را به اندازه انجام دهيد و كســي را
دچار شــوك نكرده و هيچ احساس بدي را نيافرينيد .همچنين شما
در زمينه بهبود اوضاع خانه ،عقيده هايي بكر و عالي داريد.

سنبله

امروز به فکر تغییرات در ظاهر خانه هســتید .الزم نیست وسیلهای
گران قیمت بخرید میتوانید وســایل کوچکی بخرید همان خودش
تغییر است.

در حال حاضــر بهترین راه برای رویارویی با مشــکالتی که در
روابطتان وجود دارد این است که با افرادی که مشکل دارید شروع
به بحث و گفتگو کنید .فکر راجع به این موضوع ممکن است شما
را بر آن دارد که بخواهید تا آنجا که امکان دارد موضوع را راحت
بگیرید و این امر واقع ًا قدمی مثبت اســت چرا که به هر دوی شما
امکان این را میدهد که حرفهایتان را بیان کنید و قبل از اینکه
بفهیمد دوباره دوستان خوبی برای هم شوید.

عقرب

بهترین فرصت برای عملی کردن نقشــه های تان می باشــد .اما
مغرور نشوید و از کمک دیگران هم استفاده کنید.

قوس

امروز از آن روزهایي است كه اعمالمان بلندتر از صدايمان سخن
ميگويند .در حالي كه شخصي از آنچه براي گفتن داريد قدردان
است خيلي مفيدتر بود اگر ميتوانيستيد كمي كمكهاي عملي به
آنها پيشنهاد دهيد .پول و زمان ممكن كم باشد ولي اگر فشاري
به مغز خود ميآورديد ميتوانســتيد ايده جديدي پيدا كنيد كه
بتوانيددر زندگي عملي ايجاد تفاوتي بكند.

جدی

اطرافيانتان از ايدههاي جديدتان با خبر هســتند ،اين موضوع
سودمند است؛ زيرا شــما احســاس تنهايي ميكنيد .امروز از
شانستان استفاده كنيد و اگر كسي از شما تقاضاي كمك كرد ،از
اينكه آن را بپذيريد به خودتان مغرور نباشيد.

دلو

در مرحلــهای از زندگی قرار دارید که مــی توانید با اراده خود
در جهت پیشبرد منافع شــخصی هم از لحاظ کاری و هم از نظر
مسایل شخصی اقدام کنید .شما با اعتماد به نفس اشتیاق و تخیل
فوقالعاده خود میتوانید بر دیگران تاثیر بگذارید.

حوت

بازیگران «اسپکتر» و «مدیر شــب» در جدیدترین اقتباس
کمدی از داستان های شرلوک هولمز و جان واتسون محصول
کمپانی سونی کنار ویل فرل نقش آفرینی می کنند.
رالف فاینز و هیو الری در فلم کمدی «هولمز و واتســون» به
ویل فرل و جان سی .رایلی محلق می شوند.
هنوز جزییات زیادی از شخصیت ها و داستان این فلم ساخت
کمپانی سونی منتشر نشده است .این کمپانی خبر تولید این
پروژه را در ماه آگســت اعالم کرد .این فلم سومین همکاری
بین فرل و رایلی خواهد بود .دو پروژه قبلی آن ها «شب های
تاالدگا» محصول سال  ۲۰۰۶و «برادران ناتنی» محصول سال
 ۲۰۰۸بودند.
کمپانی موزاییک و گری سانچز تهیه کنندگان این فلم خواهند
بود .اتان کوهن آن را از فلمنامه نوشــته و خودش کارگردانی
می کند و داستان آن درباره کارآگاه هولمز و همیارش واتسون
است که با دشمنانی از سراسر دنیا مواجه می شوند.
کمپانی برادران وارنر دو فلم دراماتیک درباره شرلوک هولمز
در سال های  ۲۰۰۹و  ۲۰۱۱ســاخت و عملکرد باکس آفیسی
خوبی با آن ها داشــت .در آن فلم ها که هر دو بیش از ۵۰۰
میلیون دالر در باکــس آفیس جهانی فروختند ،رابرت داونی
جونیور نقش شــرلوک هولمز و جود الو نقش داکتر واتسون
را ایفا می کنند.
سر آرتور کانن دویل بریتانیایی مجموعه داستان های شرلوک
هولمز را خلق کرد و این شــخصیت بین سال های  ۱۸۸۷تا
 ۱۹۲۷شــخصیت اصلی چهار رمان و  ۵۶داستان کوتاه بود.
بازیــل رات بون نقش این کارآگاه باهوش را بین ســال های
 ۱۹۳۹و  ۱۹۴۶در  ۱۴فلم سینمایی ایفا کرد.
فاینز در جدیدترین پروژه اش در فلم «درود بر سزار!» نقش
آفرینی کرد و در آخرین فلم جیمز باند یعنی «اســپکتر» هم
نقش شخصیت ام را ایفا کرد.
از ســوی دیگر ،هیو الری در فصل تابستان با سریال «مدیر
شب» شبکه ای ام سی از راه رسید و برای ایفای نقش دیکی
روپر مقابل تام هیدلستون تحســین منتقدان و مخاطبان را
برانگیخت .او همچنین در سریال «شانس» محصول سرویس
استریمینگ هولو نقش آفرینی می کند.

«فضای میان ما»

آژنده ـ اشــرافیت ـ بصارت ـ پندار ـ ترکان ـ ثبات ـ جعفری ـ چاوش ـ
خارکن ـ حجابت ـ دالزار ـ ذبیح ـ رضا ـ زکی ـ ژرف ـ سمنگان ـ شهرک
ـ صراف ـ ضامن ـ طعام ـ ظرف ـ عضله ـ غالب ـ فقرالدم ـ قلعه ـ کلیات
ـ گالبی ـ لطمه ـ میخکوب ـ نمکین ـ وکیل ـ همگام ـ یکزبان.

 جواب بازی با اعداد
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شرلوک هولمز کمدی

هالیوود در آستانه

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.
 5 کلمه :خوب
 10 کلمه :متوسط
 15 کلمه :عالی

جواب هدف

آواز خواندن) ،طال (در فلم طال)« ،چقدر دور میروم (در
فلم موآنا)
برنده :شهر ستارهها (در فلم الال لند)
بهترین انیمیشن بلند
نامزدها :کوبــو و دو تار ،موآنا ،زندگی من به عنوان یک
کدو سبز ،آواز خواندن ،زوتوپیا
برنده :زوتوپیا
عوامل انیمیشن «زوتوپیا»
*بهترین فلم خارجیزبان
نامزدها :فروشــنده (ایــران) ،خدایان (فرانســه) ،او
(فرانسه) ،نرودا ( شیلی) ،تونی اردمن (آلمان)
برنده :او (فرانسه)
پل ورهوفن کارگردان فلم «او»
**برندگان بخش تلویزونی**
*بهترین سریال تلویزیونی درام :نامزدها« :تاج»« ،بازی
تــاج و تخت»« ،چیزهای عجیب»« ،این ما هســتیم»،
«وست ورلد»
برنده« :تاج»
*بهترین سریال موزیکال یا کمدی :نامزدها« :آتالنتا»،
«« ،»Black-ishمــوزارت در جنگل»« ،شــفاف»،
«ویپ»
برنده« :آتالنتا»
*بهترین بازیگر مرد ســریال درام :نامزدها :رامی مالک
(آقای روبات) ،باب اودنکرک (بهتر ه به سول زنگ بزنی)
 ،متیو ریس (آمریکاییها) ،لیو شــرایبر (ری داناوان)،
بیلی باب تورنتون(جالوت)
برنده :بیلی باب تورنتون(جالوت)
بیلی باب تورنتون
*بهترین بازیگر زن سریال درام :نامزدها :کاتریانا بالفه
(غریبه) ،کلر فوی (تاج) ،کری راســل (آمریکاییها)،
وینونــا رایدر (چیزهــای عجیب) ،ایــوان ریچل وود
(وستورلد)
برنده :کلر فوی (تاج)
*بهترین بازیگر مرد ســریال موزیــکال یا کمدی:
نامزدها :آنتونی اندرسن ( ،)Black-ishگائل گارسیا
برنال (موتسارت در جنگل) ،دونالد گالور (آتالنتا) ،نیک
نولتی ( ،)Gravesجفری تامبور (شفاف)
برنده :دونالد گالور (آتالنتا)
*بهترین بازیگر زن سریال موزیکال یا کمدی :نامزدها:
ریچل بلوم (دوســت ســابق دیوانه) ،جولیا لوئیس-

دریفوس (ویپ) ،سارا جسیکا پارکر (طالق) ،عیسی ری
(ناامن) ،جینا رودریگز (دوشیزه جین) ،تری الیس راس
()Black-ish
برنده :تریس الیس راس ()Black-ish
*بهترین ســریال کوتاه یا فلم تلویزیونــی :نامزدها:
«جنایت آمریکایــی»« ،خیاط»« ،مدیر شــب»« ،آن
شــب»« ،مردم علیه ا .جی .سیمپسون :داستان جنایی
آمریکایی»
برنده« :مردم علیه ا .جی .سیمپســون :داستان جنایی
آمریکایی»
*بهترین بازیگر مرد ســریال کوتاه یا فلم تلویزیونی:
نامزدها :ریز احمد (آن شــب) ،برایان کرانستون (تمام
راه) ،تام هیدلســتون(مدیر شــب) ،جان تورتورو (آن
شب) ،کورتنی بی .ونس (مردم علیه ا.جی .سیمپسون:
داستان جنایی آمریکایی)
برنده :تام هیدلستون(مدیر شب)
تام هیدلستون
*بهترین بازیگر زن ســریال کوتاه یــا فلم تلویزیونی:
نامزدها :فلیســیتی هافمن (جنایت آمریکایی) ،رایلی
کیو (تجربه دوســت) ،سارا پالســن («مردم علیه ا.
جی .سیمپسون :داســتان جنایی آمریکایی) ،شارلوت
رامپلینگ (جاسوس لندن) ،کری واشنگتن (تایید)
برنده :ســارا پالســن («مردم علیه ا .جی .سیمپسون:
داستان جنایی آمریکایی)
*بهترین بازیگر مرد مکمل ســریال ،ســریال کوتاه یا
فلم تلویزیونی :اســترلینگ کی .بــراون (مردم علیه ا.
جی .سیمپسون :داستان جنایی آمریکایی) ،هیو لوری
(مدیر شب) ،جان لیتگو (تاج) ،کریستین اسلیتر (آقای
روبــات) ،جان تراولتا (مردم علیه ا .جی .سیمپســون:
داستان جنایی آمریکایی)
برنده :هیو لوری (مدیر شب)
هیو لوری
*بهترین بازیگر زن مکمل سریال ،سریال کوتاه یا فلم
تلویزیونی :اولیویا کلمن (مدیر شب) ،لنا هدی (بازی تاج
و تخت) ،کریسی متز(این ما هستیم) ،مندی مور ب(این
ما هستیم) ،تندی نیوتن (وستورلد)
برنده :اولیویا کلمن (مدیر شب)
«مریل استریپ» بازیگر برنده سه جایزه اسکار و هشت
جایزه گلدن گلوب نیز با دریافت جایزه یک عمر دستاورد
هنری «سیل بی.دمیل» مورد تقدیر قرار گرفت.

پیوستن 2بازیگر به

کســی در دور سیکل شما تشــخیص داده که شما چشم به راه
عالقمندی جدید یا ســرگرمی و کار و ذوقی جدید هســتید و
تاکنون برای این منتظر مانده است که درباره مقداری اطالعات با
شما شریک شود .این می تواند هر چیزی باشد از کار نیکو کاری
تا یک صنف هنری ،اما هر چه هست بایستی رسیدگی کنید.
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فلم سینمایی «فضای میان ما» به کارگردانی «پیتر چلسوم» و
با بازی «گری اولدمن» با  6ماه تاخیر اکران می شود.
فلم ســینمایی «فضای میان ما» پس از آنکه به علت وجود
مشــکالتی در مراحل پس از تولید متوقف شده بود ،باالخره
بعد از  6ماه تاخیر اکران خواهد شد.
این فلم علمی تخیلی و عاشــقانه به بازگشــت به زمین می
پردازد .در این فلم «گاردنر» شخصیت اصلی فلم که در مریخ
به دنیا آمده به زمین بازگشته و با دختر جوانی آشنا می شود
که در آخر در می باید وی یک ربات بوده است.
گری الدمن ،ایسا باترفیلد ،کارال گوجینو ،و بریت رابرتسون از
جمله مطرح ترین بازیگرانی هســتند که در این فلم به ایفای
نقش می پردازند.
آالن لوب فلمنامه نویس این اثر ،متن فلم را با اقتباســی از
رمانی با همین نام نوشته استوارت اسچیل به نگارش در آورده
و برای کارگردانی به «پیتر چلسوم» سپرده است.
این فلم یکی از جدی ترین آثار چلســوم محسوب می شود
که  3فبروری  2017در امریکای شــمالی اکران خود را آغاز
خواهد کرد.

درگذشتنویسنده و

منتقد مشهور آمریکایی

«نت هنتــاف» رماننویس ،منتقد موســیقی و روزنامهنگار
سرشناس آمریکایی درگذشت.
گاردین نوشــت« :نت هنتاف» روزنامهنگار ،منتقد موسیقی
جاز و نویســندهای که بیش از  ۲۵کتاب از جمله «روزی که
میخواستند کتاب را دســتگیر کنند» را به نگارش درآورده
بود ،در  ۹۱سالگی از دنیا رفت.
«هنتاف» یکی از افرادی بود که کار «باب دیلن» ـ خواننده و
ترانهسرایی برنده نوبل ادبیات  ۲۰۱۶ـ را تحسین میکرد و در
دورهای با او همکاری داشت.
این چهره فرهنگی سالها در نشریه «ویلج وویس» ستونی به
نام خود داشت و به طور حرفهای درباره موسیقی جاز مطلب
مینوشــت« .هنتاف» از سال  ۱۹۵۸تا  ۲۰۰۹با «ویلج وویس»
همکاری داشــت و پس از آن در «وال استریت ژورنال» قلم
میزد.
او همچنین از فعاالن حقوق بشر بود و با وجود یهودی بودن،
در ســال  ۱۹۸۲مخالفت خود را با حمله نیروهای اسرائیلی
به لبنان و اشــغال سرزمینهای فلســطین ابراز کرد .پس از
این اتفاق ســه خاخام یهودی حکم تکفیر او را اعالم کردند.
«هنتاف» همچنین به خاطر مخالفت با ســقط جنین از بنیاد
«زندگی بشر» جایزه دریافت کرد.
«دوک الینگتــون»« ،چارلی پارکر»« ،مالکوم ایکس» و «آی.
اف .استون» از دوستان او بودند .او اولین غیرحرفهای بود که
عنوان اســتاد جاز را از سازمان پشتوانه ملی هنرهای آمریکا
دریافت کرد.
«نت هنتاف» متولد ســال  ۱۹۲۵در بوستون بود .در روزهای
پایانی جنگ جهانی دوم کار رســانهای خود را در یک شبکه
رادیویی آغاز کــرد .او در دهــه  ۱۹۴۰دو برنامه رادیویی با
موضوع موســیقی جاز داشــت و در دهه بعدی فعالیتهای
خود را در همیــن زمینه ادامه داد .وی ســپس وارد حوزه
روزنامهنگاری شد و طی سالهای متمادی با نشریات متعددی
چون «واشــینگتون تایمز»« ،لیگال تایمز»» ،واشــینگتون
پســت»« ،نیویورکر»« ،آتالنتیک»« ،نیویورک تایمز» و «نیو
ریپابلیک» همکاری داشت.

