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اعالم نامزدهای جایزه امی

شیر طالی افتخاری ونیز برای بازیگر
«از نفس افتاده»

«بازی تاج و تخت»  23بار نامزد جایزه شد

«بازی تاج و تخت» سریال پرطرفدار شبکه اچبیاو بار دیگر
در فهرست نامزدهای جایزه امی بیشترین نامزدی را به نام
خود ثبت کند .در شصتوهشتمین دوره جوایز امی فصل
ششم «بازی تاج و تخت» برای  23جایزه نامزد جایزه شد.
این ســریال سال گذشته برای نخستین بار جایزه بهترین
ســریال درام را همراه با  11جایزه دیگر از آن خود کرد و
در این زمینه رکورد تازهای از خود بر جای گذاشت« .بازی
تاج و تخت» که سال گذشته برای  24جایزه نامزد دریافت
جایزه شده بود با اقتباس از کتابهای جرج آر.آر مارتین
ساخته شده است« .بازی تاج و تخت» امسال برای دریافت
جایزه بهترین سریال درام با سریال «آمریکاییها» از شبکه
افایکس« ،بهتره با سال تماس بگیری» از ایامسی« ،خانه
پوشالی» از نتفلیکس« ،آقای روبات» از یواسای« ،دانتون
ابی» از پیبیاس و «هوملند» از شــوتایم رقابت میکند.
در شــاخه بهترین سریال کمدی هم سریالهای «خانواده
مدرن»« ،همــه کاره و هیچکاره ،»Master of None /
«کیمی اشمیت شکستناپذیر»« ،ویپ»« ،سیلیکون ولی»،
«شفاف» و «بلکیش» نامزد جایزه هستند.
یکــی از برنامههای تلویزیونی تحسینشــدۀ چند وقت
اخیر «مردم در برابر او.جی .سیمپســون :داستان جنایت
آمریکایی» از شــبکه افایکس بود که با  22مورد نامزدی
برای جایزه پس از «بازی تاج و تخت» بیشترین درخشش
را در شب اعالم نامزدهای جایزه امی داشت .سارا پالسون
و کورتنی بی.ونس برای بازی در این سریال نامزد دریافت
جایزه شــدند که در شاخه بهترین ســریال کوتاه باید با
«فارگو»« ،جرم آمریکایی»« ،مدیر شــب» و «»Roots
رقابت کند« .فارگو» با  18نامزدی« ،ویپ» با  17نامزدی و
«پخش زنده شنبهشــب» با  16نامزدی ردۀ سوم تا پنجم
بیشترین نامزد شدن برای جایزه امی را به دست آوردند.
در مجموع نیز شــبکه اچبیاو  94بار نامزد جایزه شد و از
این لحاظ در میان شبکههای تلویزیونی رده اول را به خود
اختصاص داد .فهرست نامزدهای جایزه امی :
بهترین ســریال درام« :بازی تاج و تخت»« ،دانتون ابی»،
«هوملند»« ،خانۀ پوشالی»« ،آقای روبات»« ،آمریکاییها»
و «بهتره با ســال تماس بگیری» بهترین سریال کمدی:

«خانواده مــدرن»« ،ســیلیکون ولی»« ،همــهکاره و
هیچکاره»« ،ویپ»« ،شفاف»« ،بلکیش»« ،کیمی اشمیت
شکستناپذیر» بهترین ســریال کوتاه« :فارگو»« ،مدیر
شــب»« ،مرد در برابر او.جی سیمپسون :داستان جنایت
آمریکایی»« ،جرم آمریکایی» و «»Roots
بهترین بازیگر نقش اول مرد در یک ســریال درام :رامی
مالک در «آقای روبات» ،باب ادنکرک در «بهتره با ســال
تماس بگیری» ،متیو ریس در «آمریکاییها» ،لیو شرایبر در
«ری داناوان» ،کایل چندلر در «بالدالین» و کوین اسپیسی
در «خانۀ پوشالی»
بهتریــن بازیگر نقش اول زن در یک ســریال درام :کلر
دینز در «هوملنــد» ،وایوال دیویس در «چگونه از مجازات
قتل گریخت» ،تاراجی پی هنسن در «امپراتوری» ،تاتیانا
ماسالنی در «یتیم سیاه» ،کری راسل در «آمریکاییها» و
رابین رایت در «خانۀ پوشالی»
بهترین بازیگــر نقش اول مرد در یک ســریال کوتاه یا
فلم تلویزیونی :بندیکت کامبربچ در «شــرلوک» ،برایان
کرنستون در «تمام مســیر» ،ادریس البا در «لوتر» ،کوبا
گودینگ جونیور در «مردم در برابر او.جی سیمپســون:
داســتان جنایت آمریکایی» ،تام هیدلســتون در «مدیر
شــب» ،کورتنی بی.ونــس در « مــردم در برابر او.جی
سیمپسون :داستان جنایت آمریکایی»
بهترین بازیگر نقش اول زن در یک ســریال کوتاه یا فلم
تلویزیونی :کرستن دانست در «فارگو» ،فلیسیتی هافمن
در «جرم آمریکایی» ،اودرا مکدونالد در «Lady Day at
 ،»Emerson›s Bar and Grillلیلی تایلر در «جرم
آمریکایی» ،کری واشنگتن در «»Confirmation
بهترین بازیگر نقش اول مرد در یک سریال کمدی :آنتونی
اندرســون در «بلکیش» ،عزیز انصــاری در «همهکاره و
هیچکاره» ،ویل فورته در «آخرین مرد روی زمین» ،ویلیام
اچ میسی در «بیشرم» ،جفری تامبر در «شفاف»
بهترین بازیگر نقش اول زن در یک سریال کمدی :الی کمپر
در «کیمی اشمیت شکستناپذیر» ،جولیا لوئیسدرایفوس
در «ویپ» ،الری میتکالف در «  ،»Getting Onتریسی
الیــس راس در «بلکیش» ،ایمی شــومر در «درون ایمی
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«پیتر استرهازی» نویسنده پستمدرن هنگریی که از
چهرههای ادبی مشهور شمرده میشود ،درگذشت.
«یورو نیوز» نوشت« :پیتر استرهازی» که در رمانهای
پستمدرن خود دوران سلطه کمونیسم و سالهای پس
از آن را تاریخگونه روایت میکرد ،در ســن  66سالگی
پس از انتشــار جدیدترین کتابش با موضوع ســرطان
پانکراس ،از دنیا رفت.
«استرهازی» یکی از شناختهشــدهترین نویسندگان
معاصر اروپای میانی بود و در خانوادهای بسیار ثروتمند
ریشه داشت« .پیتر استرهازی» در ابتدا یک ریاضیدان
بود و از دهه  1970وارد عرصه نویسندگی شد .موفقیت
او چنان بود که جوایز ادبی از کشورهای فرانسه ،آلمان
و اســترالیا به وی تعلق گرفت و آثارش به بیش از 24
زبان دنیا برگردانده شــد .کتابهای این نویسنده به
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 بازی با کلمات

آراســته ـ ابر ـ باران ـ پاسخ ـ تاسوعا ـ ثریا ـ جایگیر ـ چاقو ـ حاجتمند ـ
خاقانی ـ دادگاه ـ ذوبان ـ ریگ ـ زرد ـ ژاله ـ سرشت ـ شعور ـ صحنه ـ ضرب
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ـ نوساز ـ والیت ـ هوشمند ـ یخچال.

جواب سودوکو شماره

 جواب بازی با اعداد
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گل ـ نرگس ـ ســنگ ـ
سنگر ـ گناه ـ نگاه ـ نگار
ـ گران ـ رنگ ـ اگر ـ رگ
ـ ارگ ـ لنگر ـ گره ـ گاه.
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میزان

حمل

بــراي مدت طوالني تاثير خوبي به ديگران مي گذاريد .مشــكالت
را بــا تمام نيرويي كه داريد از بين مي بريد .ســعي كنيد گاهي هم
استراحت كنيد و عجله نكنيد.

ثور

انرژی بسیار زیادی دارید و مصمم هستید کارهایتان را انجام دهید.
گاهی اوقات به خاطر رفتار ریاست طلبانه خودتان نسبت به دیگران
پشیمان میشــوید اکنون میدانید چه طور رفتار کنید و دیگران از
کارهایی که انجام می دهید متعجب می شوند.

جوزا

امروز حواستان به كار نيست پس تالش طوالني براي متمركز شدن
خواهيد داشت .و اگر افراد مافوق شما ،توقع دارند كه تصميمي فوري
بگيريد و يا همه مطلب را يك جا به يــاد بياوريد ،اين عدم تمركز
شما نتيجه خوبي نخواهد داشت .براي رسيدن به كمال مطلوب ،روي
پروژه هايي كار كنيد كه به قدرت تخيل و تصور شما نياز دارند.

سرطان

هر نوع اختالف نظری از بین می رود و روابط گروهی بسیار صمیمانه
خواهد بود .یکی از افراد گروه تان از بقیه مهربان تر اســت .آیا شما
هم رفتار او را می پســندید؟یا فکر می کنید در مسائل کاری این
چیزها نباید باشد؟

اسد

امروز بيشــتر حال و هواي رويايي داريد ،اما به مشكالت شخصي و
احساسي اجازه ندهيد اين زمان خوب را از شما بگيرند .بايد خودتان
را مجبور كنيد كه ذهنتان باز شود و مثبت فكر كنيد اگر اين كار را
انجام دهيد مسلم ًا شكست نمي خوريد.

سنبله

اگــر حرفی برای گفتن دارید آن را پنهان نکنید بهتر اســت امروز
حرفتان را بزنید .اگر الزم اســت به یک نفــر زنگ بزنید و یا نامه
بدهید حتم ًا این کار را بکنید؛ زیرا منتظرتان هست.

امــروز هر دوی پای خود را در یک کفــش کرده اید و به نظر می
رسد قصد انجام کارهایی را داشته باشید .شما نمی خواهید هیچ
زمانی را از دست بدهید بنابراین برای روزتان برنامه ریزی دقیق و
منطقی خواهید کرد چرا که بتوانید از آن استفاده کنید .شما می
توانید از نصایح کســانی که در مقام اجتماعی باالتری از شما قرار
گرفته اند می دانند دقیقــ ًا راجع به چه چیزی صحبت می کنند،
استفاده کنید.

عقرب

سیارات مملو از شگفتی هستند و امروز قرارهای غیرمنتظره ای
را در پیش دارید .حتی اگر شما هم متوجه آن نشوید باز هم نقطه
عاطفی در زندگی شما می باشد.

قوس

امروز وظايف و تعهداتتان توجه شــما را به خود جلب ميكند.
احساس قوي مسئوليت شناسي شما را وادار مي دارد كه بيشترين
ســعي خود را بكنيد ولي اين اشتباه را نكنيد كه شما مي توانيد
بيش از آنچه از دستتان بر مي آيد انجام دهيد.

جدی

لطف ًا روز را با احساس اينكه ديگران دوستتان ندارند يا به شما
توجه نميكنند ،آغاز نكنيد .واقعگرا باشــيد .بايد بدانيد كه در
حال حاضر تا چه اندازه ارزش داريد .بنابراين آنقدر انرژيتان را
به هدر ندهيد.

دلو

زمانهایی وجود دارد که دیگران از معاشرت با شما خوشحال میشوند
و امروز یکی از آن روزهاست .صحبت های جالبی با دیگران خواهید
داشت و اگر وقتی برای خودتان داشته باشید از این که کاری کنید تا
خود واقعیت تان را پیدا کنید و احساس آرامش بدست آورید لذت
خواهید برد.

حوت

اگر شخصی در زندگیتان هست که بزرگتر و عاقل تر و دوستی
مجرب و قابل اعتماد اســت اکنون زمان خوبی است که با او در
تماس باشید .اخیرا ً سرتان خیلی شلوغ بوده است و از هر کسی
حمایت کردهاید و شاید خودتان را فراموش کردهاید.
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 شطرنج 		
نوبت مهره های سفید است ،شما باید با
دو حرکت مهره سیاه را مات کنید.
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کشور کمک کرده است.
هفتادوســومین جشــنواره فلم ونیز از  31اگست آغاز
میشود و تا  10سپتمبر به کار خود پایان خواهد داد.

درگذشت نویسنده مشهور هنگریی

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

جواب هدف

شومر» ،لیلی تاملین در «گریس و فرانکی»
بهترین بازیگر نقش مکمل مرد در یک ســریال کمدی:
تای بورل در «خانواده مدرن» ،تایتوس بورگس در «کیمی
اشمیت شکستناپذیر» ،مت والش در «ویپ» ،تونی هیل
در «ویپ» ،آندره براگــر در «بروکلین ناین ناین» ،کیگان
میشل کی در «کی و پیل» و لویی اندرسون در «بسکتز»
بهترین بازیگر نقش مکمل زن در یک سریال کمدی :نیسی
نش در «  ،»Getting Onآلیســون جانی در «مام» ،کیت
مککینون در «پخش زندۀ شنبهشــب» ،جودیت الیت در
«شفاف» ،گبی هافمن در «شفاف» و آنا کالمسکی در «ویپ»
بهترین بازیگر نقش مکمل زن در یک ســریال درام :پیتر
دینکلیج در «بازی تاج و تخت» ،کیت هرینگتون در «بازی
تــاج و تخت» ،جوناتان بنکس در «بهتره با ســال تماس
بگیری» ،بن مندلسون در «بالدالین» ،مایکل کلی در «خانۀ
پوشالی» ،جان وویت در «ری داناوان»
بهترین بازیگر نقش مکمل زن در یک ســریال درام :مگی
اسمیت در «دانتون ابی» ،لینا هیدی در «بازی تاج و تخت»،
کنستانس زیمر در « »UnREALامیلیا کالرک در «بازی
تاج و تخت» ،میسی ویلیامز در «بازی تاج و تخت» و مورا
تیرنی در «»The Affair
بهترین بازیگر نقش مکمل مرد در یک سریال کوتاه یا فلم
تلویزیونی :جسی پلیمونز در «فارگو» ،بوکیم وودباین در
«فارگو» ،هیو الری در «مدیر شب» ،استرلینگ کی.براون
در «مردم در برابر او.جی.سیمپســون :داســتان جنایت
آمریکایی» ،دیوید شــوئیمر در « مــردم در برابر او.جی.
سیمپســون :داســتان جنایت آمریکایی» و جان تراولتا
در « مردم در برابر او.جی.سیمپســون :داســتان جنایت
آمریکایی»بهترین بازیگر نقش مکمل زن در یک ســریال
کوتاه یا فلم تلویزیونی :ملیسا لئو در «تمام مسیر» ،رجینا
کینگ در «جرم آمریکایی» ،ســارا پالسون در «داستان
وحشت آمریکایی :هتل» ،کتی بیتز در «داستان وحشت
آمریکایی :هتل» ،جین اسمارت در «فارگو» و اولیویا کلمن
در «مدیر شب» بهترین فلم تلویزیونی« :لوتر»« ،شرلوک»،
«تمام مســیر» »A Very Murray Christmas« ،و
«»Confirmation

 بازی با اعداد

ت
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«ژان پــل بلمونــدو» ،بازیگــر فرانســوی و «یرژی
اسکولیموفسکی» ،کارگردان پولندی در هفتادوسومین
دوره جشــنواره فلم ونیز ،شیر طالی افتخاری دریافت
میکنند.
«اســکرین دیلی» به نقل از جشــنواره بینالمللی فلم
ونیز ایتالیا اعــام کرد ،در هفتادوســومین دوره این
رویداد سینمایی ،دو شیر طالی افتخاری را به پاس یک
عمر دســتاورد هنری به دو چهره شناختهشده سینما
یعنی «ژان پل بلموندو» ،هنرپیشــه فرانسوی و «یرژی
اسکولیموفسکی» ،کارگردان پولندی اعطا میکند.
«ژان پل بلموندو» بازیگر باســابقه فرانسوی است که
با فلمهای «از نفس افتاده»ســاخته «ژان لوک گدار»،
«هیتمن»« ،مردی از ریو» و «پیر دیوانه» که سال ۱۹۶۵
در بخش رقابتی جشنواره ونیز شرکت داشت ،شناخته
میشود«.اسکولیموفسکی» فلمســاز پولندی که پنج
دهه از عمر خود را در حوزه سینما صرف کرده ،سهگانه
«ریسوپیها» و آثاری چون «برد بیحریف»« ،عزیمت» و
«قتل ضروری» (برنده جایزه ویژه هیات داوران جشنواره
ونیز  )2010را در کارنامهاش دارد.
«اسکولیموفسکی» یکی از چهرههای سینمای موج نوی
پولند است که به گفتهی «آلبرتو باربرا» ،مدیر جشنواره
ونیز ،در کنار «رومن پوالنسکی» به نوسازی سینمای این
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قلعه را در خانه  b 1حرکت دهید.
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جای روایت خطی داســتانهای ترکیبشده با تجربیان
شخصی ،بیشــتر روی چالش ،گر ه و غافلگیریها تمرکز
دارد« .خاطرات پانکراس» آخرین اثر «اســترهازی» بود
که نویســنده در آن به واقعیات علمی درباره ســرطان
پانکــراس و رابطهاش با این عضو بیمــار میپردازد و به
گونهای داســتانش را روایت میکند که گویی پانکراس
عضــوی دارای اختیــار و دارای موجودیتی جدا از بدن
اوست« .هماهنگیهای آسمانی» نام کتابی است که این
نویسنده مجار در سال  2000منتشر کرد و در آن تاریخچه
خانوادگی خود را روایت کرد .این اثر وقتی حاشیهســاز
شد که مخاطبان متوجه شدند پدر «استرهازی» که سال
 1998از دنیا رفته ،در دوران حکومت کمونیسم جاسوس
پلیس مخفی بوده اســت .او در کتاب بعدی خود «نسخه
ویرایششده» چرایی و چگونگی این اتفاق را شرح داد.

ادریس البا پشت دوربین
سینما

بازیگر سیاه پوست ســینما هم به جمع فلم سازان پیوسته
و راهی پشت دوربین می شــود .اولین ساخته سینمایی او،
بــا نام «یاردی» جلوی دوربین مــی رود .ادریس البا یکی از
تهیه کنندگان این درام اجتماعی هم هســت .فلم را شرکت
فلم ســازی کانال پالس تهیه می کند .فلم نامه اقتباسی فلم
براساس داستان نوولی به همین نام ،اثر ویکتور هیدلی نوشته
می شــود .هنوز فلم نامه نویسی برای این کار انتخاب نشده
است .نوول هیدلی در سال  1993روی پیش خوان کتابفروشی
ها قرار گرفت و یک واســطه مواد مخدر ،در راس ماجراهای
آن قرار دارد .این دالل مواد مخدر که با نام «دی» شــناخته
می شــود ،وظیفه انتقال مواد مخدر را از جامائیکا به کشور
انگلســتان دارد .او در یکی از ماموریت هایش به جای آن که
مواد را به طرف مقابل خود در شــهر لندن برساند ،با محموله

فرار کرده و ناپدید می شــود .در حالی که دی قصد فروش
مواد را برای خودش دارد ،مالکان اصلی به دنبالش هســتند
تا او را بزنند و مواد را پس بگیرند .به نوشــته ورایتی ،ادریس
البا قصد ندارد در اولین ساخته سینمایی اش بازی هم کند .او
برای نقش کاراکتر دی ،به دنبال یک بازیگر سرشناس است.
البا هم اکنون در حال بازی در قســمت تازه ای از مجموعه
اکشن ابرقهرمانانه و کمیک اســتریپی «تور» است .این فلم
برای نمایش عمومی در تابســتان سال آینده آماده می شود.
تماشاگران سینما تا مدتی دیگر ،البا را در قسمت تازه ای از
مجموعه اکشن علمی تخیلی «سفرهای ستاره ای /پیشتازان
فضا» خواهند دید.

درگذشت نویسنده و
تاریخدان مطرح آمریکایی

«ویلیام اچ .مکنیل» نویســنده و تاریــخدان برنده جوایز
بینالمللی که در جهان چهرهای شناختهشــده بود ،در سن
 ۹۸سالگی درگذشــت« .نیویورک تایمز» نوشت« :ویلیام اچ.
مکنیل» استاد دانشــگاه و نویسنده کتابهای تاریخی که با
آثارش دریچهای نو به سوی تاریخ جهان گشود ،در کانکتیکات
آمریکا از دنیا رفت .این شخصیت کانادایی  -آمریکایی  ۱۰سال
برای نگارش کتاب «برآمدن غرب :تاریخ جامع ه بشری» وقت
صرف کرد .این کتاب در زمان انتشار به فروش باالیی دست پیدا
کرد و نویســندهاش را به جایزه بخش تاریخی و زندگینامهای
کتاب ملی آمریکا رســاند .او طی چهار دهه فعالیت در حوزه
تدریس تاریخ در دانشــگاه شیکاگو و نویسندگی ،بیش از ۲۰
کتاب نوشت .پروفسور «مکنیل» در سال  ۲۰۰۹مدال انسانیت
را دریافت کرد« .ویلیام مکنیل» متولد  ۳۱اکتبر سال  ۱۹۱۷در
ونکوور بود .زمانی که  ۱۰ســاله بود ،خانوادهاش به تورنتو نقل
مکان کردند و سپس راهی شــیکاگو شدند« .مکنیل» سال
 ۱۹۳۸از دانشگاه شــیکاگو فارغالتحصیل شد ،جایی که در
آن سردبیری روزنامه دانشجویی را بر عهده داشت .او از سال
 ۱۹۴۷تا  ۱۹۸۷که بازنشسته شد،به عنوان استاد رشته تاریخ
در این دانشگاه فعالیت داشت«.طاعونها و مردم»« ،به دنبال
قدرت»« ،زندگی آرنولد توینبی»« ،با هم بودن در طول زمان»،
«پایان تاریخ و آخرین انسان» و «شبکه انسانی :دید پرندهای
به تاریخ جهان» از جمله دیگر آثار این تاریخدان و نویســنده
سرشناس هستند.

