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اسپیلبرگ در جمع دانشجویان:

رکوردهای متفاوت دی کاپریو

داستانهای پدرکالن و مادرکالن هایتان را بشنوید

استیون اسپیلرگ کارگردان مشهور سینما در دیداری
با فارغالتحصیالن هاروارد از تجربیات خودش به عنوان
یک جوان ،یک کارگردان و یک انسان سخن گفت.
اســتیون اســپیلبرگ به تازگی دیــداری از کمبریج
ماساچوست داشت تا در جمع فارغالتحصیالن هاروراد در
سال  ۲۰۱۶حضور یابد .گرچه این کارگردان تحصیالتش
را رها کرد تا کاری رویایی را در استودیو یونیورسال به
دســت آورد ،اما بعدا وارد دانشگاه کال استیت شد و از
همین دانشگاه فارغ التحصیل شــد .مدتها از زمانی
که او خود را به عنوان یکی از موفقیتترین فلمســازان
صنعت سینما تثبیت کرد ،میگذرد .او میگوید :من به
سمت بچههایم بازگشــتهام .پدر هفت فرزند هستم و
همیشه بر اهمیت رفتن به کالج تاکید کردهام اما خودم
این راه را نرفتم .او وقتی  ۵۵ســال داشت ،این مسیر
را در پیش گرفت .اســپیلبرگ در این دیدار حرفهای
جالبی به زبان آورد .سخنانی هوشیارانه ،گاه احساساتی
اما در هر حال صادقانه بود که هم ســرگرم کننده و هم
شخصی بود .ظاهرا این تنها اسپیلبرگ است که میتواند

با یک جفت کفش ورزشــی با کت و شلوار هنوز حس
بودن در کالس درس را حفظ کند.
او در این نشســت گفت :آنچه شــما تصمیم میگیرید
در آینده انجام دهید کاری اســت که ما در فلم از آن
به عنوان «لحظه تعریف شــخصیت» یاد میکنیم .شما
با این لحظات خیلی آشــنا هستید ،درست مثل آخرین
«جنگ ستارگان» وقتی «ری» میفهمد نیرو با اوست یا
«ایندیانا جونز» که ماموریت را با وجود ترســی که دارد
میپذیرد و وسط مارها می پرد .در یک فلم دو ساعته ما
با تعداد انگشت شماری از شخصیتها لحظات را تعریف
میکنیم اما در زندگی واقعی شما هر روز با این مسایل
چهره به چهره میشــوید .زندگی یک رشته طوالنی از
شخصیتهایی است که زمان را میسازند.
وی افزود :رســانههای اجتماعی که مــا آنها را ابداع
کردهایم درباره اینجا و حاال است اما من بارها و بارها در
درون خانواده خودم جنگیدهام تا به بچههایم یاد بدهم
پشت سرشــان را نگاه کنند و ببینند واقعا چه اتفاقی
افتاده اســت زیرا درک این که آنها چه کسی هستند

دی کاپریو امسال در نشست اقتصادی جهان  ۱۰میلیون
پوند به این بنیاد کمک کرد تا صرف پروژههای سبر شود.
دی کاپریــو بازیگر محبوبی که بارهــا برای حفاظت از
اقیانوسها ،زمین و حیوانات در راس خبرها جای گرفته،
این بار خودش متهم شده که برای یک سفر ۸۰۰۰ ،مایلی
با جت خصوصی پرواز کرده و با این کار به زمین آسیب
زده است.
او این مسیر را با جت شخصی خودش طی کرد تا جایزه
سبز را برای تالشهای زیست محیطیاش دریافت کند.
گفته شده دی کاپریو ،جت خود را به نیویورک بازگردانده
و پیش از آن در جشــنواره فلم کن حضور داشت .او در
جشن فیشــرمن در ریکیاویک که کمپینی برای حمایت
از آب پاکیره است ،شرکت کرده بود .وی در این مراسم
جایزه «بیگ فیش» یا «ماهی بزرگ» را برای تالشهایش
دریافت کرد.
دی کاپریو هنگام دریافــت این جایزه گفت :بنیاد من با
بسیاری از سازمانهای موثر که برای حمایت از جهان ما
تالش میکنند ،همکاری میکند و من مفتخرم که بنیاد
هودسون ریکیاویک هم از جمله آنهاست.
وی افزود :میدانیم که جهل ،حرص ،طمع و سوءبرداشت
در دیدگاههایمان درباره حقوق اساسی مثل دسترسی به
آب پاکیزه برای هر موجود زنده روی ســیاره ما ،چقدر

به معنی درک این اســت که ما چه کسی بودهایم و پدر
کالن و مادرکالن هایشــان چه کســانی بودهاند و این
کشــور وقتی آنها به اینجا مهاجرت کردند چه بود .ما
ملت مهاجران هستیم.
اسپیلبرگ با شــوخی بیان کرد :حداقل تا حاال که این
گونه بوده اســت .برای من این به این معنی است که هر
کداممان باید قصه خودمان را روایت کنیم .ما داستانهای
زیادی داریم که بگوییــم .با والدینتان صحبت کنید با
پدرکالن و مادرکالنهایتان اگر میتوانید صحبت کنید
و از آنها داستانهایشان را بپرسید و من قول می دهم،
همانطور که به فرزندان خودم قول دادم که هرگز خسته
نخواهید شد .به همین دلیل است که من اغلب فلمهایم
را برمبنای داستانهای واقعی میسازم .من به تاریخ به
عنوان یک امر آموزشــی نگاه نمیکنم چون تاریخ یک
پاداش و یک هدیه است .من به تاریخ نگاه میکنم زیرا
پر از داستانهای بزرگ است حتی اگر بارها گفته شده
باشد .قهرمانان و ضدقهرمانان ساختههای ادبی نیستند،
آنها در قلب تاریخ جای دارند .وی در پایان گفت :تا دهه
 ۱۹۸۰بیشــتر فلمهای من غالبا خیالبافانه خوانده می
شــدند .من هیچکدام از این فلمها را رد نمیکنم حتی
فلم « »۱۹۴۱را .حتی یکــی از آن ها را .هر یک از این
فلمهای دوره اولیه فلمسازی من مبتنی بر ارزشهایی
ساخته شدند که عمیقا به آنها احترام میگذاشتم .هنوز
هم همینطور اســت ،اما من در ســلولویید گیر افتاده
بودم چون تحصیالتم را ناتمام گذاشته بودم .دیدگاه من
محدود به چیزی شده بود که میتوانستم در ذهنم تصور
کنم ،نه آنچه جهان میتوانست به من آموزش دهد ،اما
بعد «رنگ بنفش» را کارگردانی کردم و این فلم چشــم
مرا به تجربیاتی که پیش از آن هرگز نداشــتم گشود.
این فلم پــر از رنجهای عمیق و باورهــا و اعتمادهای
عمیقتر بود و به من نشــان داد مردم زیادی نیاز دارند
چنین شخصیتهایی را ببینند و تجربیات و اعتمادهای
آنها را لمس کنند .وقتی این فلم را میساختم فهمیدم
یک فلم میتواند یک ماموریت باشد .امیدوارم همه شما
حس ماموریت را درک کنید.

اعالم فلم افتتاحیه جشنواره کارلوویواری

فلــم بریتانیا برای فلم «مترو مانیال» شــد ،همراه با دو
بازیگر اصلی این فلم در مراسم افتتاحیه جشنواره فلم
کارویواری در سال  2016حضور خواهند داشت.
«یری بارتوســکا» رئیس جشــنواره فلم کارلوویواری
درباره انتخاب فلم «انساننما» (انتروپوید) به عنوان فلم
افتتاحیه این رویداد سینمایی گفت « :از آنجایی که این
فلم نگاهی به رویدادهای مهم در تاریخ چک اســلواکی
و ترور «رینهارد هایدریش» دارد ،بسیار مفتخریم که به
صور نمادین ،میزبان اولین نمایش جهانی آن هستیم».
جشنواره فلم کارلوویواری به عنوان یکی از رویدادهای
درجه الف ســینمای جهان و مهمترین جشنواره اروپای
مرکزی و شــرقی به شــمار میرود که دارای دو بخش
رقابتی و غیررقابتی است و جایزه اصلی آن گوی بلورین
نام دارد.

پنجاه و یکمین جشنواره بینالمللی فلم «کارولوویواری»
در کشــور جمهوری چک با فلم انگلیسی «انساننما»
آغاز به کار خواهد کرد.
فلم «انساننما» به کارگردانی «شین الیس» که در حال
و هوای جنگ جهانی دوم ساخته شده ،روایتگر داستان
ماموریتی تحت عنوان «انتروپوید» است که طی آن دو
مامور اهل جمهوری چک با بازی «ســیلیان مورفی» و
«جمی دورنان» در تالش برای ترور «رینهارد هایدریش»
رئیس گردان حفاظتی نازیها و معمار اصلی هولوکاست
هستند.
«شــین الیس» کارگردان انگلیســی که در سال 2013
موفق به کسب جایزه بهترین کارگرانی از جوایز مستقل
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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.
 7 کلمه :خوب
 14 کلمه :متوسط
 21 کلمه :عالی

گ

2429

ث

آ

چ

ز

م

ی

ن

ل

ر

ز

ه

ر

د

غ

د

غ

ه

خ

ل

ا

ب

آ

د

ژ

ژ

ر

ی

ذ

ی

م

پ

ا

د

ی

ن

آ

ن

ا

ح

ک

ن

ث

ی

ا

ح

ر

خ

گ

ر

م

و

ح

ب

ت

د

چ

غ

و

ی

م

ا

ت

ص

ج

ق

ا

خ

و

ی

ن

ل

ش

ل

ر

ض

و

ر

ب

ق

و

ع

ق

د

د

ض س

ع

ه

پ

ع

ا

ل

م

ص

ظ

ه

ذ

م

ی

ط

ن

ی

ه

ر

و

آ

ل

ژ

ا

چ

ا

م

ا

ت

ه

ن

گ

ا

م

ه

ک ض

ر

ن

ا

ی

غ

ط

ث

ی

ت

ج

ث

خ

ت

ر

ا

ذ

گ

و

ر

ف

ر

آ

میزان

حمل

اگر يك نفر اشتياقي به طرز فكر شما ندارد ميتوانيد تنها يك لبخند
بزنيد .ميدانيد كه ديگــران تمايل دارند در مورد زندگي خصوصي
شما بدانند اما اكنون آمادگي توضيح دادن نداريد.

ثور

افرادی که امروز با آنها روبرو می شوید بیش از افرادی مثبت اندیش
هستند .اما با ذکاوت نیستند .باید به حرف هایشان گوش کنید .اما هر
وقت فرصتی بدست آوردید موضوع را عوض کنید .در غیر این صورت
تحت تأثیر نظرات گمراه کنندۀ آن ها قرار میگیرید و خطا میکنید.

جوزا

امــروز ،روز فوقالعادهیي براي تركيب كار و تفريح اســت .در كنار
خانواده راه ديگري براي حل تمام مشكالت پيدا ميكنيد .به نكات
مثبت زيادي در رابطه با عشــق و محبت مي رسيد .در مورد مسائل
كاري از هر چيزي كه اتفاقي پيش ميآيد استفاده كنيد زيرا بسيار
مفيد است.

سرطان

در مقابل عکسالعمل دوســتان و همکاران شگفتزده میشوید .در
مقابل رفتار خوب شما آنها بیحوصله و غمگین به نظر میرسند .اگر
یک نفر با شــما بدرفتاری کرد سعی کنید درصدد انتقام نباشید هر
چند تحمل آن مشکل باشد.

اسد

امروز مراقب خود باشــيد چرا كه ميزان انرژي تان كم است و خيلي
زود احساس خستگي خواهيد كرد .به نظر مي رسد چيزي در فكر
شماست كه به هيچ وجه كمكي براي بهبود شرايط حاضر نمي باشد.
حتي ممكن است با ذهن خود ،انرژي منفي به موضوع بدهيد.

سنبله

امروز فوقالعاده ســرحال هستید و دوست دارید به خودتان خوش
بگذارنید .چیزهای دیگر ارزشــی ندارند بنابراین وقت و فکرتان را
به آن ها مشغول نکنید .اگر چه این فکر خوبی نیست و اگر کارهای
مهم را کنار بگذارید بعدا ً باید به آن ها رسیدگی کنید.

گاهی اوقات دوستانتان شما را تنبل میخوانند ولی امروز خطری
در این زمینه نیست .درحقیقت امروز شما زیر کارها دفن شده اید
و حس میکنید که توقعات و انتظارات دیگران از شما روی دوش
شما سنگینی میکند .فراموش نکنید که اگر بخواهید  24ساعته
کار کنید ممکن است بزودی از پای در بیایید.

عقرب

امروز احســاس امنیت و اطمینان خاطر میکنید.الزم نیست که
بیجهت نگران باشــید وضع مالی شما در حال پیشرفت است .و
مسئولیتهای بیشتری را برای شما میآورد.

قوس

در طول روزهايي آينده ســتارهها شــديدا ً اصرار دارند كه شما
درباره برنامههاي درازمدت خود با دقت فكر كنيد ،مثل شــغل و
شهرت اجتماعيتان .اگر مسايل آنطور كه شما دوست داريد پيش
نميروند بايد تاكتيك خود را عوض كنيد ،يك روش جديد اختيار
كنيد و دوباره از اول شروع كنيد.

جدی

د اخالق هستيد .شايد به اين خاطر
امروز شما به داليل عجيبي ب 
است كه احساس ميكنيد ديروز خيلي از احساسات دلي و دروني
خود را ابراز كرديد؟ اگر مشــكل اين اســت ،اين فقط مربوط به
ذهنيات شماست .ديگران اين طور فكر نميكنند .ارزش شما در
نظر فردي افزايش قابل مالحظۀ يافته است.

دلو

امروز برخالف احساس ،عدم وابســتگی ذاتی خود زیاد مستقل
نیســتید در عوض برای پیدا کردن مسیر درست به کمک دیگران
احتیاج دارید .اگر تاکنون از تعهد احساسی دوری کرده اید امروز
ذهن شما را به خود مشغول میکند.

حوت

یک نف ر شما را متهم به یک جرم میکند که کمی از خود ناراحت
هستید بنابراین اعتماد بهنفستان را حفظ کنید و قوی باشید ،شاید
آن شخص یکی از دوســتان صمیمی شما باشد پس به ذهن آرام
نشسته مشکل را دریابید.
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زیانبار است.
در هر حال دیکاپریو پس از ادای این ســخنرانی با جت
خود به کن رفت و یک سخنرانی نیز درباره ایدز در برنامه
سینمایی «ام فار» اجرا کرد که در نهایت در یک شب ۲۵
میلیون دالر پول جمعآوری شد.
در همیــن حال او با یک هلیکوپتــر از ویالیش به یک
مهمانی در هتل کپ-ادن در این جزیره رفت.
یکی از دوستداران زمین گفته اســت :هرگز نمیتوانم
تصور کنم که فردی کــه به اندازه دیکاپریو به تغییرات
آب و هوایی بها میدهد بخواهد با یک جت شخصی رفت
و آمد کند.
دی کاپریو تاکنون در این باره صحبتی نکرده اما یکی از
دوستان نزدیک وی میگوید پروازهای او حساب و کتاب
ندارد و هر وقت الزم باشــد با پرواز شخصی از این جا به
آنجا میرود .این تنها راهی اســت که او میتواند به همه
برنامههایش برســد.این بازیگر محبوب که جایزه اسکار
امسال را دریافت کرده در فستیوال سال پیش نیز برای
استفاده از کشــتی پرمصرفش در تعطیالت مورد سوال
واقع شد و در هک مدارک کمپانی سونی نیز روشن شد
که او در  ۶هفته  ۶بار با جت شخصیاش پرواز کرده است.
دی کاپریو امسال در نشست اقتصادی جهان  ۱۰میلیون
پوند به این بنیاد کمک کرد تا صرف پروژههای سبر شود.
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نخستین دوره جشنواره فلم «کارلووی واری» در اگست
 ۱۹۴۶به شــکل غیرمسابقهای برگزار شد .این جشنواره
از سال  ۱۹۴۸به جشنوارهای رقابتی تبدیل شد و جایزه
گوی بلورین نیز در همان سال به وجود آمد .این رویداد
سینمایی از ســال  ۱۹۵۹به بعد ،هر دو سال یکبار (با
جشنواره فلم مسکو به صورت یک سال در میان) برگزار
میشد اما از سال  ۱۹۹۴تاکنون به صورت ساالنه برگزار
میشود.
سال گذشــته فلم «باب و درختان» ســاخته «دیهگو
آنگارو» از آمریکا جایزه گوی بلورین پنجاهمین دوره از
جشنواره فلم کارلوویواری را از آن خود کرد.
پنجاهویکمین دوره جشنواره فلم کارلوویواری از تاریخ
 1تا  9جوالی در شــمال غربی کشــور جمهوری چک
برگزار میشود.

تصادفی که تاریخ اکران
فلم را نزدیک به یک سال
عقب انداخت

کمپانی فاکــس تاریخ اکران فلم «دونده هزارتو :عالج مرگ»
را نزدیک به یک ســال عقب انداخت .فلمبــرداری این اثر
سینمایی  17مارچ امســال به دلیل تصادف بازیگر نقش اول
فلم دیلن اوبرایان متوقف شــد .تاریــخ جدید اکران فلم 12
جنوری سال  2018است .کار ادامه ساخت فلم تا بهبود کامل
این بازیگر به تعویق افتاده اســت .فاکس جمعه تاریخ اکران
فلم را اعالم کــرد اما زمان ادامه کار فلمبرداری این اثر هنوز
مشخص نیســت« .دونده هزارتو :عالج مرگ» سومین فلم از
سهگانهای سینمایی است و پیش از این قرار بود  17فبروری
سال  2017اکران شود .وس بال کارگردانی این اثر را برعهده
دارد .شخصیتی که اوبرایان بازیگر آن است ،در این فلم دنبال
یافتن درمانی برای یک بیماری مرگبار است.
دیلن اوبرایان  17مارچ در صحنه فلمبرداری «دونده هزارتو:
عالج مــرگ» در بریتیشکلمبیا با ماشــین تصادف کرد و
به شــدت مجروح شد .نخستین قســمت از سهگانه «دونده
هزارتو» سال  2014به سینما آمد و تنها در سینماهای آمریکا
بیش از  100میلیون دالر فروخت .دومین قسمت از این سهگانه
اما به موفقیت قسمت اول آن نبود و در سینماهای آمریکا به
فروشی برابر با  82میلیون دالر بسنده کرد.
کمپانی فاکس جمعه تاریخ انتشــار چند فلم دیگر از جمله
«آلیتا :فرشــته نبرد» را نیز منتشر کرد« .آلیتا :فرشته نبرد»
 20جوالی سال  2018به ســینما میآید .رزا ساالزار بازیگر
«دونــده هزارتو» نقش اول زن فلم «آلیتا :فرشــته نبرد» به
کارگردانی رابرت رودریگز را بازی میکند.

جانی دپ به ضرب و جرح
همسرش متهم شد

قاضی دادگاهی در آمریکا به جانی دپ ،هنرپیشه سرشناس
هالیوود دستور داده که از همسرش امبر هرد فاصله بگیرد.
خانم هرد ،جانی دپ را متهم کرده گوشی تلفن همراهش را در
هنگام یک مشــاجره به سوی او پرت کرده است .وی عکسی
هم از خودش به دادگاه عالی شهر لسآنجلس برده که در آن
گون ه و چشماش کبود به نظر میرسد .خانم هرد تقاضای طالق
کرده است.
قاضی دادگاه ،همچنین روز جمعه به جانی دپ دستور داد از
تماس گرفتن با همسرش پرهیز کند.
تقاضای طالق خانم هرد روز دوشــنبه گذشته تقدیم دادگاه
شده است.
خانم هرد در شکواییه خود نوشته« :من تمام مدت نگرانم که
جانی بدون اطالع قبلی از راه برســد و من از نظر جسمی و
روحی تحت فشار قرار بگیرم».
او همچنین به دادگاه گفته جانی دپ در هنگام این مشاجره
«مست بوده ،موهای او را کشــیده ،صورتش را گرفته و او را
زده» است.
جانــی دپ در حال حاضر به همراه گــروه موزیک «هالیوود
ومپایرز» در پرتگال به سر میبرد .اما وکیل او به دادگاه گفته
جانی دپ حاضر اســت به صورت توافقی دو طرف فعال از هم
دور بمانند .جانــی دپ و امبر هرد تنها پانزده ماه پیش با هم
ازدواج کردند .آنها فرزندی ندارند( .بی بی سی)

