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ماموریت تام کروز
 675میلیون دالري شد

ماموریت تام کروز  675میلیون دالري شد «اورست»
 96میلیونی
«اورست» فیلمی پر جذبه و اکشن که یک رویداد تلخ
واقعی ســالهای معاصر بر فراز بلندترین قله جهان را

به تصویر میکشــد و آن را بالتازار کورماکور کارگردان
ایسلندی ساخته اســت ،با  33/8میلیون دالر کسب
درآمد در  62کشور ،پرفروشترین فیلم این هفته جهان
بدون احتساب آمریکای شمالی شد.

نســخهای نادر از فیلمنامه فیلم کالسیک «همشهری
کین» حاوی دستنوشتههای «اورسن ولز» به قیمت ۱۰۲
میلیون دالر به فروش رسید.
یکی از ســه فیلمنامه موجود از شــاهکار سینمایی
«همشــهری کین» که حاوی دستنوشتههای «اورسن
ولز» ،کارگردان و فیلمنامه نویس این فیلم و همچنین
امضای تعداد زیادی از ســتارههای این فیلم است ،به
قیمت  ۱۰۲میلیون دالر در حراجی در کالیفرنیا به فروش
رسید.
این فیلمنامه که همچنین حاوی بازنویسی و تغییراتی
است که «ولز» در اصل فیلمنامه به وجود آورد.
فیلم ســینمایی «همشــهری کین» همواره نام آن در
فهرســت  ۱۰۰فیلم برتر تاریخ سینما موجود است ،در
سال  ۱۹۴۱ساخته شد ،زمانیکه «اورسن ولز» تنها ۲۵
سال داشت.
«هارلن لبو» ،نویســنده کتاب «همشهری کین :سفر
یک فیلمساز» که قرار اســت سال  ۲۰۱۶منتشر شود،
درباره حراج دستنوشتههای «اورسن ولز» گفت :داشتن
هر چیزی که مســتقیما به «اوسن ولز» تعلق داشته و

همچنین چیزهایی که او از آنها برای ساخت این فیلم
بهره برده است ،فوقالعاده است.
فیلمنامه حراج شــده در واقع همان نســخه و طرح
اولیهای است که سال  ۱۹۴۰توسط «هرمن منکهویچ»،
همکار «اورســن ولز» نوشــته شــد و پــس از آن
قسمتهایی از آن توسط «ولز» بازنویسی و تغییر داده
شد.
کارشناســان پیش از این تخمین زده بودند که ارزش
تقریبی این فیلمنامه  ۲۰هزار تا  ۳۰هزار دالر است.
بنا بر ایــن گزارش« ،جرج اورســن ولز»،کارگردان،
فیلمنامهنویس ،بازیگر و تهیهکننده سینما و تلویزیون،
اولین بار با اجرای رادیویی «جنگ دنیاها» اثر «هربرت
جرج ولز» در ســال  ۱۹۳۸به شهرت رسید .آن هم به
این دلیل که عدهای از شنوندگان به تصور اینکه با یک
خبر واقعی (از حمله بیگانگان فضایی از مریخ) مواجه
شدهاند ،وحشت کرده بودند.
«ولز» که در ســن  ۲۵ســالگی با فیلم ســینمایی
«همشهری کین» به اوج شــهرت رسید ،بقیه دوران
کاریش به دالیل گوناگونی مانند کمبود بودجه ،دخالت
بیجای اســتودیوها،
چه در اروپــا و چه در
بازگشت کوتاه مدتش
بــه هالیوود زیــاد با
موفقیت روبرو نبود .با
این حال در سال ۲۰۰۲
در نظرسنجی مؤسسه
فیلم بریتانیا (بیافآی)
کــه در مــورد ده
کارگردان برتر ســینما
انجام شده بود عنوان
بهترین کارگردان تاریخ
سینما به او داده شد.

گروه ســينماي جهــان :این میزان فــروش مجموع
سودسازی «اورست» را پس از  3هفته اکران در سطح
قارههای اروپا ،آمریکای التین ،اقیانوســیه و آســیای
شرقی و همچنین شــمال آفریقا به  73/7میلیون دالر
رســاند .باالترین رقم فروش را برای این فیلم در میان
کشورهای مختلف روسیه با ثبت رقم  5/2میلیون دالر
موجب شــد که همین رقم «اورست» را به صدرنشین
پرفروشها هم در این کشــور تبدیل کرد« .اورست»
با احتســاب فروش آمریکاییاش تــا این لحظه 96/8
میلیون دالر ســود به بار آورده اســت اما ارقام بسیار
باالتری برای این فیلــم در هفتههای پیش رو متصور و
در دسترس است.
مسیرهای دشوار و پولساز
«دونده میز :آزمایشــات آتشین» که قسمت دوم فیلم
« »Maze Runnerاست ،این هفته با سودسازی 28/4
میلیون دالریاش در  70کشــور و منطقه جهان عنوان
دومین فیلم پرفروش را در کشــورهایی بجز آمریکا و
کانادا تصاحب کــرد .باالترین فروش را برای این فیلم،
کوریای جنوبی با  4/1میلیون دالر موجب شــد و آلمان
هم که نخستین هفته اکران این فیلم را تجربه میکرد،
با  2میلیون دالر در گیشــههایش سود قابل توجهی را
نصیب ســازندگان آن کرد .تا این لحظه آزمایشــات

آتشــین» که یک بار دیگر بازیگران جوان خود را در
مســیر پیمودن مسیرهایی دشوار و مارپیچ در بیرون
یک عمارت زندان وار و در یک بازی فانتزی اما مرگ
آور قــرار میدهد ،در کل جهان و البته با احتســاب
آمریکا و کانادا  173/3میلیون دالر سود به بار آورده
است.
رونق کار جدید «مدیرز» در  40کشور جهان
«کارآموز» فیلم جدید نانســی مدیرز که در شروع
پخــشاش در آمریکا و کانادا ایــن هفته در رده دوم
جدول پرفروشهای این کشــورها ایستاد ،در سایر
کشــورها و قارهها هم خوب عمل کرد و در  40کشور
مختلف دنیا مجموع ًا  11/7میلیون دالر بدســت آورد.
کوریای جنوبی شــروعی  2/7میلیون دالری را برای
این فیلم در خاک خود ترســیم کرد که رتبه دوم را
در جدول پرفروشها بــه این فیلم کمدی ـ رمانتیک
بخشید و فقط قسمت دوم «دونده مارپیچ» را باالی آن
نشاند .آلمان ،روسیه و تایوان نیز به ترتیب  1/4 ،1/5و
یک میلیون دالر با این فیلم در گیشههای خود کاسبی
کردند که تایوان با همین رقم این فیلم را صدرنشین
بازارهــای خود دید .این فیلم در شــروع اکرانش در
جهان  30میلیون دالر کســب درآمد کرده که رقمی
امیدبخش برای آینده آن است.

فروش  ۱۰۲میلیون دالری نسخهای ارزش  ۲۴میلیون پوندی موترهای اوراق
نادر از فیلمنامه «همشهری کین» شده در قسمت جدید از فیلم «جیمزباند»
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جواب هدف

یکی از بدلکاران قســمت جدید از فیلم «جیمزباند»
اعالم کرد که قیمت موترهایی که در جریان ســاخت
قســمت جدید این فیلم از بین رفتهاند،در مجموع بالغ
بر  ۲۴میلیون پوند بوده است.
یکی از بدلکاران قســمت جدید از فیلم ســینمایی
«جیمزبانــد» ،تحت عنوان «شــبح» ،فاش کرد که در
جریان ســاخت این فیلم در شهرهای مکزیکو سیتی،
رم و همچنین کشور اتریش ،حداقل هفت موتر ورزشی
«آســتون مارتین دیبی  »۱۰به طــور ویژه برای فیلم
«جیمزباند» طراحی شده بود و همچنین تعداد دیگری
موتر از بین رفتهاند که ارزش آنها در مجموع بالغ بر ۲۴
میلیون پوند است.
همچنیــن در این میان یک موتر «لند رور» که در یکی
از صحنههای اکشــن مهم فیلم «شبح» از آن استفاده
شــد ،به طور کامل از بین رفته است.موترهای «آستون
مارتین» اولین بار با فیلم «انگشت طال» ،هفتمین فیلم

از مجموع فیلمهای «جیمزباند» به شهرت رسید.
بنا بر ایــن گزارش ،هزین ه موترهای اوراق شــده در
قســمت جدید از فیلم «جیمزباند» ،تنها  ۱۰درصد از
بودجه  ۲۰۰میلیونی این فیلم را در بر میگیرد.
فیلم ســینمایی «جیمزباند :شبح» ،چهارمین فیلمی
است که «دنیل کریگ» در آن نقش مأمور  007را بازی
میکند .عالوه بر او بازیگران دیگری چون «کریستوف
والتس» ،بازیگر برنده دو اسکار و «مونیکا بلوچی» در
این فیلــم ایفای نقش کردهاند.این فیلم طی هفت ماه
در لندن ،رم ،مکزیکوســتی ،مراکش و کوههای آلپ
اتریش فیلمبرداری شده است.
مجموعه فیلم های جیمز باند ،از سال  1962با عنوان
«دکتر نو» آغاز شد و نخستین بار «شان کانری» نقش
مامــور  007را بازی کرد و پس از او جرج الزنبی ،راجر
مور ،تیموتی دالتون ،پیرس برازنان و دنیل کریگ در
این نقش ظاهر شدهاند.
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میزان

حمل

شــايد يكي از دوستان بخواهد جدي با شما صحبت كند .شايد نظر
شما را بخواهد .سعي كنيد اگر حوصله داريد صحبت كنيد؛ زيرا بعدا ً
به دعوا كشيده ميشود؛ زيرا به حرفهايشان بيتوجه بودهايد.

ثور

الً دید جدیدی به زندگی
اکنون تغییراتی در حال انجام است و احتما 
میدهد .شاید در اثر فعالیت زیاد دچار صدمه جسمانی شوید ،اما در
هر صورت هر نوع فعالیتی که انجام دهید.

جوزا

در طول صبح برايتان بســيار مشكل است كه به آرزوهايتان فكر
كنيــد و تمام توجهتان را به كارتان يــا قرارهايي كه داريد بدهيد.
خوشــبختانه بعدازظهر اين حال و هوا تغيير ميكند و بسيار شاد و
سرحال ميشويد كه همه دوست دارند وقتشان را با شما بگذرانند .

سرطان

همه شما را تشــویق و تمجید کردهاند ،اما شما اجازه نمیدهید که
باعث غرور شود .این طور نیست؟ فراموش نکنید که از کسانی که به
شما کمک کردهاند تشکر کنید.

اسد

امروز شــما داراي اعتماد به نفس عميقي هستيد ،خصوص ًا در رابطه
انجام كارهاي ماليتان .هر چند اين امر كمك ميكند كه در رويارويي با
اشخاص ،مهم خونسردي خودتان را حفظ كنيد ،بايد توجه داشته باشيد
كه احتياط را به فراموشي نسپرده و ريسك نكنيد .با وجود اين امروز
روزي عالي براي سرمايه گذاري هاي بزرگ مي باشد و تمامي آن چه را
كه مي خواهيد در اختيار شما قرار داده و كام ً
ال مي دانيد كه چه كاري
انجام دهيد و چه قدر بايد هزينه كنيد.

سنبله

امروز شــانس شما خوب است و همه چیز به خوبی پیش میرود .اما
سعی کنید ریســک نکنید که بعدا ًَ به دردسر بیفتید .اگر رفتارتان
خوب باشــد افراد بیشــتری در کنارتان خواهند بــود .محبوبیت
بیشتری مییابید.

امروز بســیار امیدوارید و باور کردهاید هر چیزی به بهترین نحو
خودش پیش میرود حتی اگر همیشــه این چنین نبوده باشــد.
همچنین شما امروز بسیار همدرد و مهربان شدهاید و این شانس
را دارید که به کمک افرادی که کم شانستر از شما هستند بروید.

عقرب

آرامش خود را به دســت آورید و اعتماد به نفس داشته باشید،
مخصوص ًا اگر قرار مالقات دارید یا درباره موضوعی باید ازخودتان
دفاع کنید .میتوانید در زمان مناســب حرف مناســب بزنید و
میتوانید به سود خود عمل کنید.

قوس

امروز كنترول اراده چيزيســت كه بايد در آن تبحر يابيد شايد
ديگران بخواهند صبر شما را امتحان كنند ولي دليلي ندارد كه در
اين مورد عصبي شويد .شما هميشه اين حق را داريد كه انتخاب
كنيد چگونه به موقعيتها عكسالعمل نشان دهيد و هر چه بيشتر
از اين حق انتخاب اســتفاده ميكنيد احساس بهتري چه از نظر
فيزيكي و چه رواني خواهيد نمود.

جدی

كارهــاي قانوني كه مدتي معلق مانده بودنــد اكنون به مرحله اي
بحراني ميرسند .اگر در اداره چاپ يا رسانههاي گروهي كار ميكنيد
مخالفتهايي پيش ميآيند .و بيشتر از همه اينها اگر ازدواج كرده
ايد با خانواده همســرتان مشكالتي پيدا ميكنيد .به نظر مي رسد
پشت سر هم بد مي آوريد .اين طور نيست؟

دلو

در مقابل کســانی که انجام همه کارها را به دوش خود میپسندند
بایســتید .احتماالً حقیقت را آشــکار نمیکنند و حتی شاید به
روشهای پنهانی سعی دارند شما را تحت نفوذ خود در آورند .ممکن
است مشاجرهای درباره عقاید متفاوت پیش آید و هیچ کس تمایل
نداشته باشد از عقیدهاش صرف نظر کند.

حوت

نگویید به شــما اخطار نکردم .اگر سر شما به دلیل بیمباالتی داد
و بیداد شــده اســت و هیچ کس را به جز خودتان مقصر ندانید.
اما خودتان را به خاطــر آن آزار ندهید فقط آن را برطرف کنید و
نگذارید دوباره اتفاق بیفتد.
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شصتمین سالمرگ جیمز دین،
یاغی هالیوود

شاید اگر عشق سرعت نبود یا شاید اگر مرد جوانی كه از روبرو
میآمد ،به موقع پورشه جیمز دین را میدید ،ستاره پرفروغ
این هنرپیشه بااســتعداد به این زودی خاموش نمیشد.این
یاغی کوتاهقامت  ۲۴سال عمر کرد و با سه فیلم جادوانی شد.
به گزارش برترین ها به نقل از دویچه وله شصت سال از مرگ
جیمز دین میگذرد؛ ســتارهای که تنها  ۲۴سال عمر کرد ،اما
در همین مدت کوتاه و با بازیگری در ســه فیلم توانست به
جمع ستارگان فراموشنشدنی هالیوود بپیوندد .از این یاغی
کوتاهقامت عکسهای زیادی به جای مانده که برخی از آنها در
ذهن فیلمدوستان حک شده است .تصویری از جیمز دین در
پشت صحنه فیلم «غول».
جمیز دین در روز هشتم فبروری سال  ۱۹۳۱در ایندیانا به دنیا
آمد .مادرش در سن  ۲۹سالگی بر اثر سرطان از دنیا رفت .او
نزد مادربزرگ و یکی از خالههایش بزرگ شد.
جیمز دین در خانهای رشد کرد که در دل طبیعت و مزارع قرار
داشت .او در همان دوران کودکی و نوجوانی به بازیگری ،هنر
و رقص عالقمند شــد ،در گرو ه تئاتر مکتب فعالیت داشت و
در دوران فراغتش به موسیقی ،رقص و کوزهگری میپرداخت.
او پــس از پایان دوران مکتب راهی نیویورک شــد تا رویای
بازیگری را تحقق بخشــد .جیمز دین كار در دنیای فیلم را با
بازیگری در تئاتر و تلویزیون آغاز كرد .او در ســال  ۱۹۵۱با
ایفای نقشــی کوچک در فیلم جنگی  !Fixed Bayonetsبه
كارگردانی ساموئل فولر وارد سینما شد.
بازی درخشان او در قطعهی نمایشی «ضد اخالق» كه اقتباس
از اثــری از آندره ژید بود ،مورد اســتقبال هالیوودیها قرار
گرفت و پای او را در سال  ۱۹۵۳به هالیوود باز کرد .الیا كازان،
كارگردان معروف هالیوود ،در همان سال قصد ساختن فیلمی
با اقتباس از «شرق بهشت» ،رمان معروف جان اشتاینبک را
داشت و به دنبال بازیگری توانمند میگشت .او ایفاگری نقش
اصلی را سرانجام به جیمز دین سپرد.
بازی در «شرق بهشت» كه داستان آن در دوران جنگ جهانی
اول روی میدهد ،اولین نامزدی اســكار را برای جیمز دین به
همراه داشت .نمایی از فیلم «شرق بهشت».
دومین حضور بهیادماندنی جیمز دین بر پرده سینما در فیلم
«شورش بیدلیل» (یاغی بیهدف) ،ساخته نیکالس ری بود.
عصیانگری نقشی بود که بعدها نیز با چهرهی جیمز دین پیوند
خورد .این فیلم یکــی از تاثیرگذارترین فیلمهای دهه پنجاه
میالدی بود.
جیمز دین پیش از مرگ در فیلم معروف «غول» ،به کارگردانی
جرج استیونس ،ایفاگری یکی از نقشها را برعهده گرفت .این
فیلم آخرین نقشآفرینی این هنرپیشه محبوب بود .او برای
این فیلم برای دومین بار نامزد دریافت جایزه اسکار بهترین
بازیگر مرد شــد« .غول» در سال  ۱۹۵۶و پس از مرگ جیمز
دین در ســانحه رانندگی به نمایش درآمد .با این ســه فیلم
اصلی بود که جیمز دین به یک اسطوره بدل شد.
جیمز دین از همان دوران نوجوانی عالقه زیادی به موترهای
کورسی و عشق سرعت داشــت .او با نخستین حقوقی که از
بازیگری در فیلم و تلویزیون دریافت کرد ،یک موتر خرید و
در مسابقات موتررانی نیز شرکت میکرد.
جیمز دین در روز  ۳۰ســپتمبر ســال  ۱۹۵۵بر اثر سانحه
رانندگی جان خود را از دســت داد .نخست گمان میرفت که
این سانحه رانندگی بر اثر سرعت زیاد موتر او روی داده است.
بعدها مشخص شد که جیمز دین در بروز این سانحه بیتقصیر
بوده است .جیمز دین چندی پس از مرگش به جایگاهی ویژه
و اسطورهای در میان فیلمدوستان دست یافت .در سال ۱۹۹۹
بود که او ازســوی انجمن فیلم آمریــكا بهعنوان هجدهمین
بازیگر برتر تاریخ هالیوود برگزیده شد.

«کیت وینسلت» :برای بازی
در فیلم«استیو جابز»هیچ
تردیدی نداشتم

«کیت وینسلت» درباره بازی در فیلم سینمایی «استیو جابز»
گفت :بازی در این فیلم را با کمال میل و بدون هیچ تردیدی
پذیرفتم.
فیلم سینمایی «اســتیو جابز» به کارگردانی «دنی بویل» که
برای اولین بار اخیرا در جشــنواره فیلــم تلوراید به نمایش
درآمد ،تاکنون توانسته نظر مثبت منتقدان زیادی را به خود
جلب کند.
«کیت وینسلت» ،بازیگر برنده اسکار هالیوود نیز در این فیلم
در نقش «جوانا هافمن» ،عضو اصلــی تیم مکینتاش ،خوب
درخشیده است ،آنچنانکه به اعتقاد برخی از منتقدان ممکن
اســت او برای بازی در این نقش نامزد یا برنده جایز ه اسکار
شود.
«وینسلت» درباره بازی در این نقش گفت :با کمال میل بازی
در ایــن نقش را پذیرفتم و زمانیکه آن را به من پیشــنهاد
کردند ،بدون هیچ تردیدی این نقش را پذیرفتم.بخشــی از
این اعتماد به خاطر تیم قوی این فیلم« ،آئرون ســورکین»،
به عنوان نویســنده ،و «دنی بویل» ،به عنوان کارگردان بود
ولی بخش اعظم این اعتماد به خاطر جایگاهی بود که «جابز»
در میان مردم داشــت .خوشحالم که این فیلم مورد استقبال
منتقدان قرار گرفته است.
وی افزود« :سورکین» در این فیلم نه در مقابل «جابز» بود و
نه در کنار «جابز» ،تالش کرده بود که کامال بیطرفانه زندگی
او را روایت کند.
این بازیگر هالیــوود گفت :بازی در این فیلم حقیقتا آموزنده
بود ،ســخت ولی دلفریب بــود .در واقع بــرآورده کردن
خواستههای «دنی بویل» و آنچه که می خواست و وجود 187
صفحه دیالوگ پشت ســرهم ،خیلی سخت و چالش برانگیز
بود.
فیلم سینمایی «استیو جابز» ،شنبه آینده در جشنواره فیلم
نیویورک و پس از آن  8اکتبر در ســینماهای آمریکا اکران
عمومی خواهد شد.
بنا بر این گزارش« ،استیون پاول جابز»۲۴ ،فبروری  ۱۹۵۵در
سانفرانسیسکو متولد شد ،او کارآفرین ،مخترع ،بنیانگذار
و مدیر ارشــد اجرایی شــرکت کمپیوترای اپــل و یکی از
چهرههای پیشرو در صنعت کمپیوتر بود .در سال  ،۱۹۷۶جابز
۲۱ساله بههمراه دوستش استیو وزنیاک ۲۶ساله ،شرکت اپل
را تأسیس کردند.
وی اکتبر ســال  ۲۰۱۱میالدی بر اثر ابتال به بیماری سرطان
درگذشت.

