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لئوناردو دی کاپریو:

فکر نکنم هرگز کارگردان شوم

در حالي كه بيشــتر بازيگران آرزو دارند تا روزي پشت
دوربين قرار بگيرند ،لئوناردو دی كاپريو گفت هرگز چنين
آرزويی در سر نمیپروراند.
لئوناردو دی كاپریو كه از با اكران فلم «بازگشته» به صورت
گسترده راهی سینماها شده است در گفتگویی اعالم كرد
دوست ندارد هرگز روی صندلی كارگردانی بنشیند.
او گفت :آنقدر خوش شــانس بودم كه با بیشتر فلمسازان
بــزرگ كار كنم و به همین دلیل هرگز اشــتیاق ندارم تا
خودم به این كار بپردازم.
دی كاپریوی  ۴۱ســاله گفت :فكر نمیكنم هرگز بتوانم با
آنجه به عنوان كارگردان دیدهام ،خودم را مقایســه كنم.
وقتی در حال ســاخت یك فلم هســتی خیلی چیزهای
متنوعی پیش میآید كــه باید به آنها فكر كنی .من واقعا
نمیخواهم كاری را كه آنها می كنند ،انجام بدهم .حقیقت

این اســت كه در طول حرفه طوالنــی كاریام به عنوان
بازیگر ،من با بزرگانی مثــل آلخاندرو (ایناریتو) و مارتی
(اسكورسیزی) ،كار كردهام و هیچ وقت فرصت نكردهام
بایستم و ببینم آنها دارند چه كار میكنند چون همیشه
همه تالشم این بوده كه ببینم خودم باید چه کاری بكنم.
دی كاپریو گفت :اما فوقالعاده اســت اگر كسی را داشته
باشی كه همه این تجربههای خیلی بزرگ را مستند كند.
برای همین وقتی با چنین كارگردانهایی كار می كنی باید
دنبال یک نفر باشــی .همین تصمیمات كوچک است كه
یک دفعه همه چیــز را تغییر میدهد و تو را از یك چیز
معمولی بودن جدا میكند.
دی كاپریو كه چندین مــاه در حال كار كردن با ایناریتو
برای بازی در فلم «بازگشته» بوده این فلم را سختترین
كاری خواند كه تا حاال بازی كرده است.

مستر بین در نقش بازرس مگره دیده شد

روان آتکینســون که او را با بازی در نقش مســتر بین
میشناســیم در دو فلم تلویزیونی در نقش بازرس مگره
ظاهر شده و حال در جستجوی بازارهای بینالمللی است.

فلمهای تلویزیونی «مگره تلــه میگذارد» و «مرد مرده
مگره» که در آنها روان آتکینســون بازیگر مستر بین
در نقش سربازرس فرانســوی ژول مگره بازی کرده ،به
زودی روی آنتن شبکه های تلویزیونی کشورهای مختلف
میرود .در حالی که آتکینســون بیــش از هر چیز برای
تواناییهای کمدیاش شــناخته می شــود ،اکنون او در
فلمهایی از مگره خــود را در موقعیتی دیگر قرار داده و
تواناییهای بازیگریاش را برای حضور در نقشهای درام
نیز نشان داده است .ابتدا قرار است کانال  ۳فرانسه این
دو فلم را نشــان دهد و بعد شبکه  ARDآلمان آنها را
نشان میدهد TV۴ .شــبکه تلویزیونی سویدن و DR
شــبکه دنمارکی هم این دو فلم را روی آنتن میبرند .در
بریتانیا نیز  BBCماه آینــده نمایش دهنده این دو فلم
خواهد بود .این فلمهای تلویزیونی با اقتباس از رمانهای
مگره نوشته ژرژ ســیمنون ساخته شدهاند که میلیونها
نســخه از آنها در سراسر جهان به فروش رفته است .این
نویسنده  ۷۵رمان «مگره» نوشــت که داستانشان در
پاریس دهه  ۱۹۵۰میگذرد.
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«جنگ ســتارگان :نیرو برمیخیزد» با گذر از «سقوط
آسمانی» عنوان پرفروشترین فلم تاریخ سینمای انگلیس
را از آن خود کرد .هفتمین قســمت از ســری فلمهای
«جنگ ســتارگان» پس از شکســت دادن «آواتار» در
آمریکا ،در سینماهای انگلیس نیز دست به رکوردشکنی
زد و طی مدت تنها  22روز از فروش فلم «سقوط آسمانی»
توسومین قسمت از فلم «جیمز باند» پیشی گرفت.
بیس 
ساخته جدید وعلمی -تخیلی «جیجی آبرامز» ،با عبور
دادن فروش خود از مــرز  103میلیون دالر در حالی طی
مدت سه هفته رکورد پرفروشترین فلم تاریخ سینمای
انگلیس را به نام خود ثبت کرد که «سقوط آسمانی» در
ســال  2012طی مدت  66روز به این فروش دست یابد.
هفته گذشته نیز فلم «جنگ ستارگان :نیرو برمیخیزد» با
عبور از «آواتار» ،پرفروشترین فلم تاریخ سینمای آمریکا
نام گرفت و در گیشــه جهانی نیز تاکنون بیش از 59/1
میلیارد دالر فروخته است.

کوین اسپیسی یک کمپانی
ورشکسته را نجات می دهد

کوین استیســی ســتاره «خانه پوشــالی» قصد دارد
استودیویی که در مرز فروپاشی قرار دارد را نجات دهد.
کمپانی ِرل ِتیویتی مدیا سال سختی را پشت سر گذاشت.
این کمپانی که لغزشهای بسیاری داشت ،در تابستانی که
گذشت به بدترین شرایط خود رسید و به فروش گذاشته
شد و فلمهایی از جمله فلم این ماه «جِ ین اسلحه دارد»
( که حاال توســط کمپانی واینستین اکران خواهد شد) و
«برنز» این فصل بهار (که حاال سونی پیکچرز کالسیکس
کنترلش را در دست دارد) را فروخت .این کمپانی که در
وضعیت بســیار بدی قرار دارد هنوز هم در دادگاه است
و سعی در درســت کردن وضعیت دارد و هنوز هم تالش
میکند پول جمع کند تا زنده بماند .و به نظر میرسد یک
نفر هست که باور دارد میتواند اوضاع را تغییر دهد.
رایان کاوانا مدیر عامل رلتیویتی مدیا ،کوین اسپیسی و
کمپانی تریگر اســتریت پروداکشنز که متعلق به همکار
او یعنی دانا برونتی اســت را برای اداره این اســتودیو
انتخاب کرده اســت .این دو پیشزمینه خیلی خوبی در
تهیه پروژههای سینمایی و تلویزیونی دارند و از کارهای
تهیهشده توســط آنها میتوان به «شبکه اجتماعی»،
سریال «خانه پوشالی» و «کاپیتان فیلیپس» اشاره کرد.
پس اصوال ،این دو نفر سلیقه و سابقه کاری خوبی دارند.
اسپیسی از ماه بعد این کار دفتری خود را شروع میکند
و با همراهی برونتی ،آنها مســئول محتویات خالقانه و
تهیه فلم استودیوی رلتیویتی خواهند بود .اسپیسی در
بیانیهای گفت« :وقتی ما انتخاب کردیم که «خانه پوشالی»
را با یک ســرویس خدمات پخش آنالین بسازیم آنها
فکر کردند دیوانه هســتیم؛ وقتی هیچکس فکر نمیکرد
میتواند تئاتر اولد ویک را نجات داد و من برای اداره آن
رفتم ،همه فکر کردند دیوانه هستم؛ و این حرکت جدید با
رلتیویتی هم برای بعضیها مدرکی خواهد بود که ما واقعا
دیوانه هســتیم .اما این فرصتی فوقالعاده برای ساختن
ســرگرمیهای بزرگ و تحول بعدی در مسیر حرفهای
کاری من است» .پس این به نظر یک موقعیت خیلی خوب
میآید ،البته اگر رلتیویتی بتواند خودش را جمع و جور
کند ،پول جمع کند ،دوباره قابل قبول شود و از لبه نابودی
کامل به عقب بازگردد.

جواب سودوکو شماره
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دستیار ـ دست ـ دوست
ـ دور ـ داور ـ وارد ـ دارو
ـ دیار ـ رادیو ـ درست ـ
یاد ـ رود ـ ســرد ـ سرود
ـ اســید ـ سید ـ دوایر ـ
درایت ـ دیو ـ دیوار ـ اسد
ـ دار ـ دستار.
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 ۲۰۱۸در استرالیا به نمایش درآید.
کشورهای انگلستان ،فرانسه ،آلمان ،استرالیا و نیوزیلند و
همچنین مؤسسه فلم بریتانیا روی این انیمیشن سینمایی
سرمایهگذاری کردهاند.
«مرد عهد عتیق» ،اولین ســاخته بلند سینمایی «نیک
پارک» ،پس از سال  ۲۰۰۵میالدی که با ساخت «واالس و
گرومیت» برنده جایزه اسکار شد محسوب میشود.
«مرد عهد عتیق» داســتان یک مرد غارنشین در زمان
دایناسورها و ماموتهاست که قبیله خود را علیه دشمنی
قدرتمند متحد میکند.

فلمی که غول مواد مخدر مکزیک را
به دام انداخت

«ال چاپــو» قاچاقچی بزرگ مــواد مخدر که در تدارک
ساخت فلم زندگی نامه خود بود ،دستگیر شد.
«خواکین گوزمن لوئرا» معروف «ال چاپو» که رهبری یکی
از بزرگترین و جنایتکارترین شبکه مواد مخدر دنیا را بر
عهده دارد ،در حالی که در تالش بود برای ســاخت فلم
زندگی نامه خود با چند تهیــه کننده فلم ارتباط برقرار
کند ،توسط نیروهای پولیس دستگیر شد.
براساس اعالم مسئوالت کشــور مکزیک« ،ال چاپو» با
بازیگران و تهیه کنندگانی بــرای تولید فلم زندگینامه
خود وارد مذاکره شــده بود اما هنوز از هویت این افراد
اطالعاتی در دست نیست.
وی پس از فرار از زندان در ســال  2014به فکر ســاخت
فلم زندگی نامه خود افتاد و بنابر گزارش نیویورک تایمز
از شــش ماه پیش به افراد خود دستور داده بود مقدمات
ساخت این فلم را ایجاد کنند.
وی رهبــر کارتل مواد مخدر «ســینالوآ» از بزرگترین و
پرنفوذترین شبکههای پخش مواد مخدر در جهان است
و تاکنون در آمدخالص یک میلیارد دالری را از این راه به
جیب زده است.
وی در  ۲۲فبروری  ۲۰۱۴طی یک عملیات مشــترک بین
تفنگداران دریایی مکزیــک ،اداره مبارزه با مواد مخدر
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 بازی با کلمات

آمریکا و اداره مارشــال آمریــکا ،در هتل محل اقامتش
بازداشت شد اما شــامگاه شنبه توانســته بود با حفر
تونلی از زندان «آلتیپالنو» تا یک ساختمان نیمهساز در
مکزیکوسیتی از زندان فرار کند.

نگاهی به فلم «بازگشته»
زنده ماندن برای انتقام گرفتن

آریا ـ احزاب ـ باور ـ پایدان ـ توانــا ـ ثامن ـ جنگل ـ چینی ـ حضار ـ
خالق ـ دبســتان ـ ذرات ـ ریاضت ـ زیبنده ـ ژنرال ـ ساختار ـ شاخه ـ
صراحی ـ ضایع ـ طرح ـ ظالم ـ عریضه ـ غیابت ـ فراعنه ـ قصد ـ کاروان
ـ گواه ـ لبریز ـ مسیر ـ نوبت ـ ورید ـ هیات ـ یواش.
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انیمیشــن ســینمایی «مرد عهد عتیق» ساخته خالق
«واالس و گرومیت» ،ســال  ۲۰۱۸میالدی اکران عمومی
میشود.
«نیک پارک» ،خالق انیمیشــن جذاب و موفق «واالس و
گرومیت» در حال ســاخت یک انیمیشن جدید حادثه
مربوط ماقبل تاریخ است که «مرد عهد عتیق» نام دارد.
این انیمیشن سینمایی که اکنون در دست تولید است ،بنا
به اعالم سازندگان آن قرار است  ۲۶جنوری  ۲۰۱۸میالدی
در انگلستان ۳۱ ،جنوری سال  ۲۰۱۸میالدی در فرانسه،
 ۲۹مارچ ســال  ۲۰۱۸میالدی در آلمان و  ۲۹مارچ سال

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
 18 کلمه :عالی

جواب هدف

«جنگ ستارگان» درصدر
فروش تاریخ سینمای انگلیس
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فلم «بازگشته» ساخته جدید آلخاندرو گونزالس ایناریتو که
این روزها در سینماهای جهان اکران شده داستان تالش یک
مرد برای زنده ماندن و انتقام از کسانی است که به وی خیانت
کردند.
«،بازگشته» فلمی است که از رمانی به همین نام اقتباس شده
و تالش برای زنده ماندن و قدرت خارق العاده روح انسانی را
روایت می کند.
گالس دامگذار که نقش او را لئوناردو دی کاپریو ایفا می
هیو
ِ
کند در جنگلهای سرد کوهستانی توسط یک خرس گریزلی
دریده و زخمی می شــود .همراهانش او را همانطور رها می
کنند تا بمیرد اما تالش وصــف ناپذیر هیو گالس برای زنده
ماندن در نهایت به نتیجه می رسد .او مسیری طوالنی و صعب

میزان

حمل

نمي توانيد ديگران را ببخشــيد اما دوست داريد توهين ديگران را
فراموش كنيد .گذشته را فراموش كنيد و به خوشي حال بپردازيد.
سعي كنيد به نيازها و خواسته هاي خودتان توجه كنيد.

ثور

زمانی که احســاس می کنید حوصله کافی دارید ،سعی کنید به
مســائل مالی و اوراق رسمی خود رسیدگی کنید .در هر حال شما
همیشــه حوصله و انرژی چنین کارهایــی را ندارید و اگر با خود
صادق باشــید ،می بینید که همیشه بهانه ای می تراشید و انجام
این کارها را به تعویق می اندازید.

عقرب

انرژی زیــادی دارید و تمایل دارید در ایــن حالت بمانید اما اگر
مجبور باشید در جایی برای مدت طوالنی بمانید انرژی تان از بین
می رود سعی کنید فعال باشید و از انرژی تان بهر ببرید.

دیگران را نصیحت کنید تا گذشته را فراموش کنند و بهتر است از
تجربیاتی که به دست آورده اند درس بگیرند اکنون زمانی است که
خودتان باید به این نصیحت گــوش کنید زیرا با این کار می توانید
زندگی کامل تر و ساده تری را بسازید.

قوس

امروز فوق العاده شــاد ،پذيرا و رمانتيك هستيد .در محل كارتان
ايده هاي خالق و خوبي داريد كه بايد دنبال شــوند ،با وجودي كه
خصوصيت اخالقي شما بر مسائل مادي تاكيد دارد ،از نظر احساسي
امروز ،روز جالبي است.

جدی

جوزا

سرطان

زمانی که انتظار هیچ تغییــری را ندارید ،این فرصت در اختیارتان
می باشد .امروز فرصت دارید تا کارهای جدیدی را در زندگی انجام
دهید .اگر در رابطه با دوستی با مشکل روبرو شدید میتوانید همه
چیز را از اول شروع کنید.

اسد

امروز در حال حاضر شما بيشتر به پس انداز كردن پول عالقه منديد
تا به خرج كردن آن .بهتر نيست كه از نصيحت كسي استفاده كنيد
و ببينيد كه آيا راه درســت را در پيش گرفته ايد و يا اين كه چگونه
مي شود بهترين استفاده را از پولتان بكنيد؟

سنبله

دوست دارید با دوســتان و آشنایان معاشــرت کنید .می توانید
روابط دوســتانه جدیدتری ایجاد کنید .اگر مدت هاست که با یکی
از دوســتان که از شما دور است ارتباط نداشته اید امروز با او تماس
بگیرید .از این که صدای شما را بشنوند خوشحال میشوند.

شــما قطع ًا هر بار كه با چالشــي روبرو مي شويد بسيار لذت مي
بريد ،و بسيار در اين كار توانائيد و بيشتر اوقات قادريد همه چير
را به نفع خود بچرخانيد .شما از ميان اين همه تغيير و تحولي كه
در اطراف شــما دارد صورت مي گيرد قــوي تر و عاقل تر بيرون
آمدهايد.
امروز ديدگاهي مثبت و پرانرژي وجــود دارد و هر چيزي را كه
بخواهيد مي توانيد به دست آوريد .اما گاهي به دليل شخصي ،از
اين كه كاري را به ديگران تحميل كنيد ،خجالت مي كشيد .خوب
شــما هم مي دانيدكه ديگران چه مي گويند ” :اگر تقاضا نكنيد،
هيچ چيزي به دست نمي آوريد.

دلو

مهم است که امروز با تمام کارهایی که باید انجام دهید با جدیت روبرو
شوید .حتی اگر الزم باشد از قدرت فوالدین خودتان کام ً
ال استفاده
کنید .اگر وسیله ای برای منزل می خواهید یا قصد دارید لباس بخرید
با دقت به اجناس فروشگاه نگاه کنید.

حوت

یک دوســت یا همکار به نظر میرسد که قصد دارد روحیه شما
را افســرده کند .بنابراین به آنها اجازه ندهید .شما آموخته اید
که چطور با حســد مقابله کنید .به خصوص در محل کار در سال
های اخیر و حاال شــما می دانید که این شغل شما نیست که همه
احساس امنیت کنند.
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العبور را با دشواری طی می کند تا به محل زندگی اش بازگردد
و به سراغ کسانی برود که به او خیانت کردند.
آلخاندرو گونزالس ایناریتو کارگردان مکزیکی فلم می گوید:
«این داستان باید روایت می شد .سوژه های بسیاری هستند
که امــروز بازتاب خوبی پیدا می کنند .داســتان به کنکاش
درباره انتقام می پردازد .نوعی رابطه پدر و فرزندی که پســر
از تبعیض های نژادی رنج می برد .ماجراجویی ،اســتقامت و
انعطاف محور اصلی فلم اســت که در صحنه های اکشن و نیز
لحظات احساسی به تصویر کشیده شده است.
«بازگشــته» ظرف  ۶ماه و تنها با اســتفاده از روشنایی روز
فلمبرداری شــده اســت .همه مراحل فلمبرداری در طول
زمستانهای بلند و سرد کانادا و نیز در جنوب ارجنتین انجام
شده است.
لئوناردو دی کاپریو بازیگر نقش اول فلم می گوید :من هیچگاه
در یک فلم اینقدر تمرین نداشــته ام .در روز تنها اندکی از
فلم جلو می رفــت .ما در جلوی دوربین با فلمبرداران تمرین
های زیادی را انجام می دادیم تا باالخره در ســاعت پایانی به
آنچه می خواستیم نزدیک می شــدیم و سکانس مورد نظر
فلمبرداری می شد .کمی شبیه کار زنده تلویزیونی بود .فکر
می کنم که نتیجه این سختکوشــی و دقت در فلم به خوبی
پیداست.
این اثر پرزحمت و ارزشمند جواب خود را گرفت« .بازگشته»
در چهار بخش از جمله بهترین بازیگر مرد برای لئوناردو دی
کاپریو نامزد دریافت جایزه گلدن گلوب شد.

