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«بازگشته»فیلمی که با دیدن آن خواهید گفت:

برای ساخت «بازگشــته» بوده است .با وجود این که
طبق برنامه ریزی های انجــام گرفته قرار بود صحنه
های مربوط به دی کاپریو تماما در کانادا فیلمبرداری
شود ،شرایط جوی و آب و هوا یاری نکرد و در نتیجه
ســازندگان فیلم در حال حاضر برای پیدا کردن برف،
عازم محلــی در ارتفاعات ارجنتین شــده اند .تام
هاردی ،ویل پولتر و دامنال گلیســن دیگر بازیگران
فیلم جدید ایناریتو هستند.
کارگردان مکزیکی می گوید او معموال چند ماه مانده
به اکران فیلمــش مصاحبه نمی کنــد (زمان اکران
«بازگشته»  25دسامبر اعالم شده است) اما فیلمساز
مکزیکی برنده اســکار به گفته خودش این بار قصد
دارد خیلی صریح درباره شایعات گسترده ای که این
روزها پیرامون تولید پردردســر فیلم جدیدش دهان
به دهــان می چرخد گفتگو کنــد .او می گوید« :من
هیچ چیز برای پنهان کردن ندارم ».و اضافه می کند:
«مشکالتی بوده اما هیچ کدام شان باعث سرافکندگی
و خجالتم نیستند».
ایناریتو صراحتا می گوید بله ،بعضی ها گروه را ترک
کردنــد« ،اما در مقام کارگردان اگر تشــخیص بدهم
ســاز ناکوکی در این میان وجود دارد ،چاره ای ندارم
جز اینکه از گروه ارکســتر حذفش کنم ».و در حالی
که اذعان می کند ضبــط فیلم بیش از اندازه به طول
انجامیده و هزینه ساخت آن از برآوردهای اولیه فراتر
رفته اما به گفته خودش دغدغه اصلی اش این است که
به هر قیمتی فیلم نسازد« :من کامال ،حتی اگر ابلهانه
به نظر برسد ،به این موضوع واقف هستم».
به امانوئل لویزکی فیلمبــردار این حق انتخاب داده
شده که تنها از نور طبیعی اســتفاده کند ،به همین
دلیل هر روز مدت زمان محدودی برای ضبط سکانس
هــا وجود دارد .ایناریتو در ضبــط این فیلم از همان
تکنیک هایی استفاده می کند که باعث ایجاد افکت
های «بردمن» شده بود اما این بار به شکلی افراطی تر،
به همین دلیل هم تغییرات آب و هوایی بی برو برگرد
مشکل ساز می شود.

«واو عجب فیلمی»!

کارگردان «بردمن» در پاســخ به کسانی که از روش
های جاه طلبانه او در ســاخت فیلم جدیدش انتقاد
کرده اند می گوید« :وقتی فیلم
آلخاندرو گونزالس ایناریتو کارگــردان «بردمن» در
پاســخ به کســانی که از روش های جاه طلبانه او در
ساخت فیلم جدیدش انتقاد کرده اند می گوید« :وقتی
فیلم را ببینید ،عیار آن دســت تان می آید و خواهید
گفت :واو ،عجب فیلمی!»
عوامل سازنده فیلم جدید ایناریتو همگی از حرفه ای
های حوزه فیلمسازی هســتند اما سختی های ضبط
«بازگشته» ( )The Revenantبه قدری زیاد و پیچیده

بوده که عــده ای ترجیح داده اند در میانه فیلمبرداری
گروه را ترک کنند و عده ای هم قربانی سختگیری های
آقای کارگردان شده اند و حکم اخراج شان صادر شده.
آنهایی که صبوری کردند و ماندنــد حاال از نتیجه کار
راضی به نظر می رســند و عقیده دارنــد فیلم جدید
ایناریتــو بعد از «بردمن» یک حماســه تمام عیار و از
مدعیان اصلی اسکار سال آینده خواهد بود.
بعضی ها هــم به صراحت گفته اند ســاخت این فیلم
وحشتناک ترین تجربه حرفه ای شان تا امروز بوده  -به
قول آنهایی که ُرک تر بوده اند« :یک جهنم زنده».
تولید «بازگشــته» از سپتمبر  2014آغاز شد و قرار بود

تا مارچ ( 2015در مدت کمتر از  7ماه) فیلمبرداری آن
تمام شود اما دوربین ها همچنان مشغول کارند و ضبط
فیلم دست کم تا ماه آینده ادامه دارد؛ آن هم در حالی
که هزینه ساخت فیلم از مرز  95میلیون دالر عبور کرده
و طبق پیش بینی منابــع نزدیکتر به  135میلیون دالر
خواهد رسید یا حتی از آن هم فراتر خواهد رفت.
عوامل فیلم می گویند در این چند ماه شــاهد تغییر و
تحوالت عظیمی بوده اند از جمله اخراج بســیاری از
همکارانشان یا کســانی که به خواست خودشان گروه
را ترک کرده و از ادامه همکاری با این پروژه دشــوار
منصرف شده اند.
آنها همچنین می گویند ماجراهای پشــت صحنه باعث
اسکاچدپل تهیه
شــد ایناریتو با یکدندگی حضور جیم
ُ
کننده فیلم را سر صحنه فیلمبرداری ممنوع اعالم کند.
او کسی اســت که ایناریتو سر پروژه «بردمن» نیز با او
همکاری کرده بود.
لئوناردو دی کاپریــو در این فیلم نقش یک ماجراجوی
قرن نوزدهمی به نام هیو گلس را بازی می کند .داستان
«بازگشــته» که با الهام از اتفاقات واقعی نوشته شده،
ماجراجویی های هیو گلس را در خالل برف ســنگین و
مصیبت هایی که برایش رخ مــی دهد دنبال می کند،
از جملــه نبرد با بومی های آمریــکا و جراحت تقریبا
مرگباری که با حمله یک خرس وحشــی عظیم الجثه
برایش پیش می آید.
ایناریتوی  51ساله دســت به انتخاب های نامتعارفی
حین ســاخت این فیلم زده ،ضبط سکانس به سانس،
تنها با استفاده از نور طبیعی شیوه غیرمعمول ایناریتو

پاموک :روابط انسانی از دست رفته است
«اورهان پاموک» نویسنده برنده نوبل ادبیات سال 2006
در مراسمی رســمی جایزه ادبی «اردال اوز» ترکیه را
دریافت کرد.
جایزه  15هزار لیرهای «اردال اوز» در مراسمی در هتل
«پرا پاالس» به اورهان پامــوک رماننویس ترک اعطا
شد.
این جایزه ادبی که به نام موســس انتشــارات «کان»
نامگذاری شده ،هر ســال به نویسندهای اعطا میشود
که طی سه سال اخیر اثر قابل توجهی به چاپ رسانده
باشــد .پاموک «به پاس فعالیتهایــش در حوزه هنر
رماننویســی و تالش برای جهانی کردن ادبیات کشور
ترکیه» شایســته دریافت جایزه «اردال اوز» شناخته
شد .او در این مراســم گفت :دوران جوانی من ،خیلی
از مردم دوستانی داشتند که در کار چاپ مجله بودند.
من ستون خودم را در یکی از همین نشریات مینوشتم
و کمی هم بابت آن خجالت میکشــیدم .شروع کردم
به نوشــتن اولین رمانم «جودت بیک و پسران» .وقتی
آگهی یک روزنامه درباره جایزه داستانی در جشنواره
فیلم آنتالیا را دیدم ،یک داســتان تاریخی نوشتم23 .
ســالم بود که از طریق رادیو فهمیدم رتبه سوم را به
دست آوردهام .آنها برایم یک بلیت هواپیما برای آنتالیا

فرستادند .قرار بود چند روز در آنتالیا بمانم و خیلی از
این بابت خوشحال بودم .به آنجا رفتم اما «اردال اوز»
میان چند نویسندهای که مالقات کردم ،نبود .آنها مرا
«دوست بورخس» صدا میزدند .ما هفته خیلی خوبی
را با هم گذراندیم و درست بعد از برگشت به استانبول،
مراسم اعطای جایزه در جشنواره فیلم آنتالیا برگزار
شــد .بعد یک نفر به من گفت کــه «اوز» خیلی مرا
دوســت دارد و میخواهد در استانبول با من مالقاتی
داشته باشد .ما سه چهار ماه بعد همدیگر را دیدیم.
پاموک در ادامه از سابقه  40ساله دوستیاش با «اردال
اوز» و توجه خاص او به خودش ســخن گفت و اظهار
کرد :باالترین نمره در میان سیستم رتبهبندی داوران
 100بود .اردال به همــه صفر داد و به من  100و مرا در
جایگاه سوم نشاند.
به گزارش خبرگزاری آناتولی ،نویسنده «نام من سرخ»
ادامه داد :من از «اوز» خیلی چیزها مثل سختکوشی،
محبت و تعهد را یاد گرفتم .بین ســالهای  1983و
« 1994اوز» ناشر ،دوست و ویراستار من بود.
پاموک همچنین خاطرنشان کرد :در آن سالها سرانه
چاپ کتــاب در ترکیه  2000جلد بود .فکر میکنم این
رقم االن حدود  40هزار جلد است .این رشد استانبول

1920
هـدف

2444

جواب سودوکو شماره

جواب هدف

را خیلی دوســت دارم .زمانی وقتی ساختمان جدیدی
ساخته میشد ،میرفتیم و آن را میدیدیم .اما آیا االن
هم کسی پیگیر کار ساختمانهای جدید است؟ صنعت
نشر هم به همین منوال رشد کرده و غنی شده .اما حاال
روابط انسانی از دســت رفت ه است .وقتی خانههای دو
یا ســهطبقه از بین میروند ،امور انسانی هم از دست
میروند« .کان اوز» به نمایندگی از انتشــارات «کان»
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 بازی با کلمات

آتشــکده ـ ابریشم ـ بدبین ـ پاالیش ـ تافته ـ ثریا ـ جبروت ـ چراگاه ـ
حضرت ـ خزان ـ دریغ ـ ذکی ـ ریال ـ زراعت ـ ژاله ـ ســاده ـ شاهین ـ
صنعت ـ ضیافت ـ طالیــی ـ ظرفیت ـ علوی ـ غده ـ فرزام ـ قاصدک ـ
کوکو ـ گلبرگ ـ الجورد ـ میزان ـ نوکدار ـ ویژه ـ هویدا ـ یوسف.
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ظلم ـ ظالــم ـ ظلمت ـ
سالم ـ ســالم ـ سلیم ـ
مس ـ سیم ـ سیما ـ اسم
ـ می ـ مــا ـ ام ـ مایل ـ
میل ـ تمایل ـ تام ـ مات ـ
ماست ـ تماس ـ سالمت ـ
سم ـ لمس ـ مال ـ مال ـ
مسایل ـ اسلم ـ تیم ـ میت
ـ امل ـ الم ـ مالی ـ سمت
ـ سالمتی.

2244

هشتمین جایزه «اوز» را به پاموک اعطا کرد .این جایزه
هفت داور دارد که یکی از آنها هر سال تغییر میکند.
پاموک جایزه  15هزار لیــرهای خود را به همراه یک
مجسمه که اثری است از هنرمندی سرشناس ،دریافت
کرد .بنیانگذار انتشارات «کان» سال  2006در سن 71
سالگی درگذشــت و این جایزه ادبی به نام او از سال
 2008راهاندازی شد.

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

 جواب بازی با اعداد
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میزان

حمل

با شرايطي رو به رو ميشويد كه دچار شك و ترديد ميشويد .بهترين
روش براي از بين بردن اين دو دلي صحبت با يك فرد مطمئن است.

ثور

امروز ستارگان قدرت و انرژی زیادی به شما می دهند  .اگر کارها را
با نظم و ترتیب انجام ندهید همه چیز به هم می ریزد و عصبانی می
شوید در کنار دوستان باشید آن ها تاثیر خوبی بر شما میگذارند.

جوزا

پرده ای ازابهام بر نقشــه های شما کشیده میشــود؛ اما تسلیم
نشوید و سعی خودتان را بکنید .اگر سعی کنید منصف باشید و هر
قراردادی را امضا نکنید همه چیز به خوبی پیش میرود.

سرطان

امروز روز عجیبی اســت چرا که شــما پر از انرژی هستید ولی
نمیدانید که باید چه با آن بکیند ،بهتر این اســت که در کارهایی
که در پشت صحنه در حال انجامش هستند از آن استفاده کنید.

عقرب

اگر به نصایح دیروز گوش کرده باشــید امروز با مشــکل روبرو
نمیشوید .دوســت دارید زندگیتان بر اساس باورهایتان باشد.
اشتیاق به زندگی به شــما انرژی و روحیه میدهد ،اما به کارهای
روزمره نیز رسیدگی کنید.

قوس

عليرغم همه نگراني كه درباره آيندهتان داريد ،امروز روز بسيار خوشي
خواهد بود .هرچه به دنيا عرضه كنيد ده برابرش به شما بر ميگردد،
بنابراين هر چه مهربانتر و با درك بيشتر در ارتباط با ديگران باشيد،
بيشتر ديگران با شما مهربانتر خواهند بود .اين يك فرمول بسيار ساده
است كه در زندگي شخصي و حرفهاي شما به دردتان خواهد خورد.

جدی

تمــام وقتتان را به کارهای خانه اختصاص ندهید و گرنه یک نفر را
عصبانی میکنید .این یک حقیقت است که همسرتان دوست ندارد
همیشه شما را در حال کار یا پیشــرفت ببیند؛ زیرا همیشه از این
میترسد که او را ترک کنید .او را مطمئن کنید که این طرز فکرشان
اشتباه است.

اگر در حال حاضر درگير كارهاي قانوني هســتيد نياز به اعصابي
فوالدين داريد .سيارات مشكل ها را رو مي كنند و پيشرفتتان در
آن ها مي تواند موضوعي كام ً
ال عجيب باشد .حتم ًا گروه قانوني تان
را از اين كه چه اندازه براي برنده شدن در اين قسمت تالش كرده
ايد ،مطلع كنيد و اگرنه شكست بزرگي خواهيد خورد.

علي رغم تصميم شــما براي محدود كردن خــرج و مخارج ،امروز
احســاس ميكنيد كه بسيار موضوع بســيار ضروري پيش آمده و
مجبور هستيد ،قســمتي از پولتان را هزينه كنيد .اگر ميخواهيد
جنس مهم يا گران قيمت را خريداري كنيد ،بســيار مراقب باشيد،
چرا كه شخصي شما را وادار به خريد آن ميكند به گونهاي كه حتي
فرصت فكر كردن درســت راجع به آن را به شــما نخواهد داد .در
تصميم خود اســتوار بوده و در اين امر كه بايد هر كاري را در وقت
مناسب خودش انجام دهيد ،ثابت قدم بمانيد.

اوضاع امروز کام ً
ال بستگی به عکس العملهای شما در موقعیتهای
مختلف دارد ،اما موقعیتهای سیارهای نشان میدهد که امروز روز
مناسبی برای از بین بردن اختالفات یا صحبت درباره رؤیاهایتان
میباشــد .یک کار گروهی وارد مرحله سوددهی و خالق میشود
 .اما چگونگی اعتماد شما به افراد گروه و عضویت در آوردن آنها
نتیجه را تعیین خواهد کرد .کام ً
ال بستگی به شما دارد.

اسد

سنبله

امروز در کارها عجله دارید و اگر دیگران آهسته کار کنند ،خوشتان
نمیآید .البته عجله در کارها در صورتی که منجر به اشتباه شود ،کار
درستی نیست.

دلو

حوت

کمپانی فیلمسازی «یونیورسال» با حضور موفق محصوالتش
در بازارهای خارجی موفق شد ،مجموع فروش بینالمللی خود
را در سال جاری میالدی به چهار میلیارد دالر برساند.
فــروش بیش از یک میلیارد دالری «دنیای ژوراســیک» که
همچنان در اکران اســت به همــراه  1.16میلیارد دالری که
«سریع و خشن  »7در ســینماهای نقاط مختلف جهان ثبت
کــرد از جمله دالیل اصلی برای ثبت رکــورد چهار میلیارد
دالری کمپانی یونیورسال در گیشه بین الملل است.
همچنین انیمیشــن «مینیونها» دیگر محصول این کمپانی
نیز با فــروش  22.8میلیون دالری خود در این هفته ،مجموع
فروش خارجی خود را به  785میلیون دالر ارتقاء داد.
«پنجاه طیف خاکستری» با بیش از  403میلیون دالر و «صدای
شش دانگ» با  101میلیون دالر از دیگر فیلمهای موفق کمپانی
یونیورسال در بازارهای جهانی در سال  2015بودهاند.
کمپانی فیلمسازی یونیورسال اوایل ماه جاری میالدی اعالم
کرد که میزان فروش جهانی خود را از مرز  5.53میلیارد دالر
عبور داده اســت ،رقمی که باالتر از فروش ساالنه هر کمپانی
فیلمسازی در طول تاریخ اســت و نکته این جاست که این
رکود در تنها هفت ماه به دست آمده است.
همچنین یونیورسال امسال نام خود را به عنوان سریعترین
کمپانی فیلمســازی در رسیدن به فروش داخلی یک میلیارد
دالر ،فروش بینالمللی  2و  3و  4میلیارد دالر و فروش جهانی
 4و  5میلیارد دالر ثبت کرد.
فروش خیرهکننده یونیورســال در طول نه ماه ابتدایی سال
 2015در حالی رقم خورده اســت که هیچ یک از محصوالت
آن در قالب ابرقهرمانی که محبوبترین وپرفروشترین ژانر
سینمایی در هالیوود است ،ساخته نشده است.
با اکران دنباله فیلم «قلعه سرخ» ساخته «گیلرمو دل تورو» و
همچنین فیلم زندگینامه «استیو جابز» در پائیز ،یونیورسال
در ادامه ســال  2015نیز حرفهای زیــاد برای گفتن و حفظ
جایگاه خود دارد.

فیلم نوجوانان پیشتاز
بازار جهانی شد

 بازی با اعداد

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

ادامه رکوردشکنی کمپانی
یونیورسال

سیارات دوباره شــما را ترغیب میکنند که یک حرکت جسورانه
انجام دهید.مادامیکه چند تایی از شــما در گوشه ای با مقاومت
روبرو شدید  .حقیقت ًا شــما مدت زیادی به اندازه کافی با حوصله
بوده اید دقیق ًا شــما میدانید اگر الزم باشد مخالفتتان را چگونه
از پای در آورید .بنابراین عقب نماندهاید خیلی نزدیک هستید.

2155
 شطرنج 		
نوبت مهره های سفید است ،شما باید با
دو حرکت مهره سیاه را مات کنید.
8
7
6
5
4
3
2
1
H

G

F

E

D

 جواب شطرنج 2154
قلعه را در خانه  g5حرکت دهید.
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بازار جهانی این هفته متاثر از فیلم دوم «دونده هزارتو» بود؛
فیلمی که برای نوجوانان ساخته شده و با اقبال روبه رو شده
است.
باکس آفیس جهانی شــاهد پیشــتازی فیلم جدید کمپانی
فاکس با عنوان «دونده هزارتو :محاکمات سوختگی» ساخته
وس بال شد .این فیلم با فروش  ۴۳.۳میلیون دالر در  ۶۶بازار
جهانی در صدر نشست و «مینیونها» و «ماموریت غیرممکن:
ملت سرکش» نیز همچنان به فروش خود ادامه دادند.
قســمت دوم «دونده هزار تو» در چین اکران شــده و ۷۸
میلیون در این کشور فروش کرده است .برای این فیلم اندکی
بیش از  ۳۰میلیون فروش نیز در آمریکای شمالی ثبت شده و
در کوریای جنوبی  ۷.۵میلیون دالر فروش کرده است .در هر
حال این فیلم از نظر فروش در سطح جهان فیلم شماره یک
این هفته شد و در  ۳۳باکس آفیس جهانی در راس فهرست
پرفروشها نشست .این فیلم قسمت دوم فیلم اکشن علمی
تخیلی محصول سال  ۲۰۱۴آمریکا به کارگردانی وس بال است.
در چین «پیکســلها» در اولین آخر هفته اکرانش با فروش
 ۱۱.۲میلیون دالر شــروعی ناامیدکننده را آغاز کرد .این در
حالی اســت که «مینیونها» که هفته قبلتر در چین اکران
شده بود ،در هشت روز به فروش  ۴۹.۸میلیون دالری در این
کشور دست یافته و در اولین آخر هفته نمایشش  ۱۹.۴میلیون
دالر فروخته بود« .پیکسل ها» با حضور آدام سندلر در سراسر
جهان  ۲۲۰.۷میلیون دالر فــروش کرده و به فروش قوی در
چین امید بســته بود.قسمت پنجم «ماموریت غیرممکن» در
این آخر هفته  ۱۸.۲میلیون دالــر دیگر در چین فروخت تا
فروشش را در چین به  ۱۲۰میلیون دالر و در سراسر جهان به
 ۶۵۶.۴میلیون دالر برای کمپانی پارامونت برساند.
«مینیونها» تاکنون در سطح جهان  ۱.۱۲میلیارد دالر فروش
کردهاند و انیمیشن شماره  ۲تاریخ پس از «یخ زده» شدهاند.
کمپانی یوینورسال نیز با نمایش «اورست» که این هفته ۲۸.۲
میلیون دالر در  ۳۶بازار جهانی فروش کرد ،درصدد اســت تا
فروش جهانی خود را در بازار غیرآمریکایی به مرز  ۴میلیارد
دالر برســاند .این رقمی اســت که تاکنون هیچ استودیوی
آمریکایی موفق به عبور از رمز آن نشده است.

جیکجیلنهال:بعد از آن واقعه بسیار
گریهکردم

جیک جیلنهال هفته پیــش در مصاحبهای تازه گفت هم از
دست والدینش ناراحت و هم از آنها شاکر است.
وصال روحانی :جیک جیلنهال بازیگر  35ســاله متولد شهر
لس انجلس در ایالت کالیفرنیای آمریکا که هنرپیشگی را از
 10سالگی شروع کرد و با فیلم «دامن دارکو» در سال  2001و
فیلم مستقل دیگری به نام «دختر خوب» به سال  2002جای
پایش را در عنفوان جوانی در هنر سینما محکم کرد و با فیلم
جنایی «زودیاک» در سال  2007وارد جمع بزرگساالن مطرح
ســینما شد ،هفته پیش در مصاحبهای تازه گفت هم از دست
والدینش ناراحت و هم از آنها شاکر است.
وی که در ســه فیلم از چهار فیلم اخیرش با نامهای «خزنده
شب» (« ،)2014چپ دست» ( )2015و «اورست» (باز هم )2015
توجه جهانیان را با وسعت بیشتری به سمت خود جلب کرده
و احتمال کاندیداییاش برای جایزه اسکار برترین بازیگر مرد
امسال به سبب ایفای رل یک بوکسور حقیقی در فیلم «چپ
دســت» وجود دارد ،در این مصاحبه متذکر شد که به توصیه
اکید والدینش بازی در فیلم «اردکهای قدرتمند» به ســال
 1992را نپذیرفت حال آنکه یک سال پیشتر با ایفای رل پسر
کاراکتر بیلی کریستال در قســمت اول فیلم وسترن کمدی
« »City Slickersجــای پایی ولو کوچــک را برای خود در
صنعت سینما باز کرده بود .در «اردکهای قدرتمند» که یک
فیلم مبتنی بر رشته ورزشــی هاکی روی یخ است سرانجام
جاشوا جکسون رل پیشنهاد شده به جیلنهال را بازی کرد و
جیلنهال  23سال بعد از آن رویداد میگوید :یادم میآید بعد
از آن واقعه گریه کردم ولی آن تصمیم ســبب شد چند سالی
زندگی عادیای مثل ســایر نوجوانها داشته باشم و منطقیتر
شوم و به این ســبب امروز از پدر و مادرم به خاطر اتخاذ آن
تصمیم درست تشکر میکنم .البته پدر و مادر جیک جیلنهال
آدمهایی غریبه با هنر نبودهاند و برعکس متخصصان سینما
به شــمار میآیند .پدر او استیفن جیلنهال کارگردان سینما
اســت و مادر او نائومی فونر نیز سالها به کار سناریو نویسی
پرداخته و تهیه کننده فیلمها هم بــوده واضافه بر اینها او
برادر کوچک مگی جیلنهال دیگر هنرپیشــه مطرح  25سال
اخیر هالیوود اســت که فقط دو سال از جیک بزرگتر است و
مثل جیک از نوجوانی وارد حرفه بازیگری شده است.

