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هر از چندگاهی شکســت تجــاری فیلمهای پرهزینه
هالیوودی ،به فیلمســازان یــادآوری میکند که تنها با
تکیه بر هزینههای باال نمیتوان به فروش باالی یک فیلم
مطمئن بود.یکی از بزرگترین بازندههای فروش ســینما
تا اینجای ســال فیلم پرهزینه «پن» با بازی هیو جکمن
و رونی مارا اســت .فروش  15.5میلیون دالری افتتاحیه
فیلم «پن» در ســینماهای آمریکای شمالی یک شکست
تجاری برای کمپانــی برادران وارنر اســت که بیش از
 150میلیون دالر برای ســاخت این فیلم هزینه کردهاند.
اکنون تنها امید باقیمانده برای این فیلم بازار ســینمای
چین اســت .هم اکنون «پن» در کنار «سرزمین فردا» و
«چهار شگفتانگیز» فیلمهای بازنده گیشه سال هستند.
این اتفاق بهانــ ه خوبی برای مرور برخــی از بزرگترین
شکستهای سینمای هالیوود در گیشه هست.
«دروازه بهشت» سال 1980
«دروازه بهشت» وســترنی به کارگردانی مایکل چیمینو
و بازی کریس کریستوفرســون و کریستفر واکن یکی از
مشهورترین شکستهای تجاری دنیای سینماست .این
فیلم که با هزینهای  44میلیون دالری ســاخته شده بود،
تنها  3.5میلیون دالر در ســینماهای آمریکا فروخت و
زیان هنگفتی به شرکت یونایتدآرتیست وارد کرد.
«شهر و کشور» سال 2001
وقتــی که فیلمی با بودجهای  90میلیــون دالری و بازی
بازیگرانی چون وارن بیتــی ،دایان کیتون و گلدی هاون
ساخته شود ،کمتر کســی انتظار شکست تجاری آن را
دارد ،اما این اتفاق برای فیلم «شــهر و کشور» افتاد .این
فیلم در سراســر جهان تنها  10.3میلیون دالر فروخت و
تبدیل به یک شکست تجاری تمام عیار شد.
«از کجا میدانی؟» سال 2010
جیمز ال.بروکس در اقدامی مشــابه با ســازندگان فیلم
«شهر و کشور» دست به ســاخت یک کمدی رمانتیک
پرهزینه با بازی جک نیکلســون ،ریس ویترسپون ،پل

فیلمهای پرهزینهای که در گیشه
شکستخوردند

راد و اوون ویلســون زد .این فیلم که با هزینهای بالغ بر
 120میلیون دالر ســاخته شده بود ،در نهایت تنها 48.7
میلیون دالر در سراسر جهان فروش داشت.
«جزیره کاتراوت» سال 1995
این فیلم به کارگردانی رنی هارلین ،داستان ماجراجویی
زنی با بازی جینا دیویس در جستجوی گنج است .کمپانی
متروگلدن مایر برای ســاخت این فیلم  98میلیون دالر
هزینه کــرد ،و در مقابل فیلم در ســینماهای آمریکای
شــمالی تنها  10میلیون دالر فروخت .این فیلم تا مدتها

«لئوناردو دی کاپریو»فیلمی درباره
رسوایی فولکس واگن میسازد

لئونــاردو دی کاپریو قصد دارد رســوایی اخیر کمپانی
فولکس واگن را در قالب یک فیلم روی پرده ببرد.
این بازیگر و تهیه کننده قصد دارد در کمپانی «اپین وی»
که متعلق به خودش است این فیلم را تولید کند.
کمپانی پارامونت حقوق این فیلــم را از جک اوزینگ و
کتابی که در این باره نوشته و در دست انتشار دارد ،خریده
اســت.کمپانی فولکس واگن اخیرا با نصب دستگاههایی
در موتر هایش ســعی کرد میزان آلودگی هوا توسط این
موترها در آمریکا را کمتر نشان دهد .انتشار این خبر به

رسوایی عظیمی منجر شــد که موجب سقوط سهام این
کمپانی شد .این کمپانی باید  ۱۸میلیارد دالر خسارت به
آژانس حمایت از محیط زیست آمریکا پرداخت کند.
درباره کارگردانی این فیلم و بازیگرانش هنوز چیزی اعالم
نشده است.
دی کاپریو تاکنون فیلمهای «گرگ وال استریت»« ،دونده
دونده» و «خارج از کوره» را تولید کرده و به زودی با بازی
درخشانش در فیلم «بازگشته» ساخته آلخاندرو گونزالس
راهی سینماها میشود.
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جهل ـ جاهل ـ جهالت ـ
جدا ـ جاده ـ جد ـ جهاد
ـ جاهد ـ جهت ـ سجده ـ
سجاد ـ جدال ـ جلد ـ جال
ـ جلسه ـ جالد ـ لج ـ جال
ـ سجاده ـ اجل ـ جست ـ
جسد ـ تجاهل ـ جا.

 بازی با کلمات

آتشگیره ـ اموال ـ به ـ پزشک ـ ترمیم ـ ثبات ـ جوامع ـ چالش ـ حیثیت
ـ خلوت ـ دانشجو ـ ذریعه ـ رتبه ـ زینت ـ ژولیده ـ سرمشق ـ شوریده
ـ صادق ـ ضعیف ـ طویله ـ ظنین ـ عروس ـ غروب ـ فلک ـ قضیه ـ کالغ
ـ گستاخ ـ لعنتی ـ مناظره ـ وسعت ـ همانا ـ یحیا.

 جواب بازی با اعداد
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کلمات زیر را در جدول پیدا کنید و دور آن خط بکشید
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میزان

حمل

رؤیا و واقعیت گاه با فاصلهای حتی کمتر از موی به هم نزدیک هستند.
با صبوری و امید ،سنگهای به ظاهر بیارزش ساحل ،به زمرد و مروارید
تبدیل خواهند شد.

ثور

امروز فعالیت های گروهی دارای اهمیت زیادی هستند  .مهم نیست
که خودتان در آنها نقش داشته باشید یا تنها تشویق کننده باشید
امروز برایتان خوب اســت و به افرادی که برایتان مهم هســتند
نزدیکتر هستید.

جوزا

شــرایطی پیش میآید که به شما اجازه میدهد ،به عنوان یک آدم
پولدار از مدارج باالی تحصیلی برخوردار شــوید .حال خود دانید،
اما قرار اســت علم و ثروت را با هم جمع شوند! در دوستی و رقابت،
فردی با وفا و ثابت قدم هستید و اگر قرار بر دشمنی باشد ،با قدرت،
اما منصفانه برخورد کنید .اندکی بــه خود ،به درون و حال و هوای
روحی این روز ،بیشتر بی اندیشید.

سرطان

قلب شما فلزیست ،اما ساخته شده از طال ،یعنی گاه غرور بی اندازه
و خود پســندی راه منطق را میبندد .مشکلی که عاطفه و احساس
دوست داشتن را به کدورت و دشمنی تبدیل کرده است ،با پوشیدن
زره و به دست گرفتن ســپر و شمشیر ،حل نخواهد شد .با شهامت
باید مسؤولیت خود را بر دوش بگیرید و گام اول آشتی را بر دارید.

اسد

امــروز ،روز خوبي به نظر مي رســد .از جمله روزهايي اســت كه
ميتوانيد سرمايه گذاري دراز مدت كنيد .از لحاظ احساسي نيز در
حالت بسيار خوبي هستيد و بيش از هميشه به همسرتان جذب مي
شويد و همين طور همسرتان به شما.

سنبله

امروز تالش تــان را برروی اهداف خود متمرکز کنید.و از وجود خودتان
لذت ببرید.امروز انــررژی و قدرت فوق العادهای دارید که میخواهید از
آن استفاده کنید .اگر کسی شما را معطل میکند و کارتان را به تأخیر می
اندازد بدون توجه به او به کارتان ادامه دهید.

شما مانند یک سرباز مدافع وطن وارد معرکه شده ،و خانواده را نجات
میدهید .در میان متولدین این ماه افراد به دالیل معنوی ناخواسته
خود را از تمام نعمتهای عادی و خدادادی محروم میکنند ،اما برای
شما ،حادثهای به عبارت بهتر مالقاتی رخ میدهد که چشم شما را
به روی واقعیتهای ملموس و الزم زندگی باز میکند.

عقرب

حادثهای مانند زلزلــه در خانواده رخ میدهد ،حادثهای که اصل و
اســاس آن روی رفتار و گریز شما از خانه نهاده شده است .تا دیر
نشــده در خود و رفتارتان تجدید نظر کنید .اگر منتظر هستید تا
اعضای خانواده روی دست و پایتان بیفتند ،اشتباه میکنید.

قوس

متولدین این ماه به طور ذاتی آگاه هســتند ،اگر بخواهند ،دوباره
تعادل جســمانی خود را به دست می آورند ،باید زندگی فعال و پر
تحرک اش را با استراحت و تفریح مناسب ،همراه سازند .به عنوان
یک واقعیت باید گفت که ســاختار جسمانی شما از امکان متعادل
شدن برخوردار است ،اما بدانید هماهنگی ذهن و احساسات ،هرگز
به سادگی امکان پذیر نخواهد شد.

جدی

شــما این روزها ،ذهن و روح خود را درگیر مسالهای کردهاید که به
هیچ وجه با شــرایط اجتماعی و خانوادگیتان ،سازگار نیست .برای
رهایی از این معضل ،پیشنهادی دریافت میکنید .که با قبول آن چند
ماهی از کانون آتش دور خواهید شد .دوری به سود شماست.

دلو

توان غلبه بر خشــم و دل نگرانیهای درونی را دارا هستید .قبل از
دست زدن به هر اقدامی ،الزم است تسلط و اعتماد به نفس از دست
رفته را پیدا کنید .ابرهای سیاه در حال گذر است.

حوت

توجه کنید در تعریف شــخصیت ذاتی شما میگویند او نسبت به
دوستانش تمام و کمال وفادار اســت .در واقع باید گفت« :دردی
باالتــر از آن برای زنان نیســت که مردی زندگــیاش را فدای
دوســتانش کند» در این رهگذر ،شما به عنوان متولد این ماه یک
دوست به تمام معنا ،از چنین خصوصیتی برخوردار هستید.
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نوبت مهره های سفید است ،شما باید با
دو حرکت مهره سیاه را مات کنید.
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«فرانک ویتزل» در مراسم افتتاحیه نمایشگاه کتاب
فرانکفورت جایزه کتاب آلمان را از آن خود کرد.
جایزه کتــاب آلمان که مهمترین جایــزه ادبی این
کشور است ،در مراسم افتتاحیه نمایشگاه بینالمللی
کتاب فرانکفورت به فرانک ویتزل نویســنده رمان
«تاسیس حزب ارتش سرخ توسط نوجوانی مجنون و
افسردهکننده در تابستان  »1969اعطا شد.
داستان این کتاب درباره بزرگ شدن پسری  13ساله
در دورانی اســت که اعتراضات ،تروریسم داخلی و
خاطرات تلخ با سرگذشــت کشور آلمان گره خورده
است .ویتزل برای کسب این جایزه  25هزار یورویی با
 175نویسنده دیگر به رقابت پرداخت.
هیات داوران هفتنفره جایــزه کتاب آلمان اثر والتز
را «بینظیــر» خواند و گفت :این یــک اثر هنری با
قابلیتهای زبانی درخشــان و منبع وسیعی از واژهها
و ایدههاســت .این رمان ترکیبی خالصهوار از پاپ،
سیاســت و پارانویاست .به گزارش دویچهوله ،در این
مراســم همچنین به هریک از چهار نامزد نهایی این
جایزه مبلغی دوهزار و پانصدیورویی اعطا شد .جایزه
کتاب ســال آلمان از سوی بنیاد ناشــران و انجمن
کتابفروشــان آلمانی راهاندازی شــده تا توجهات
فرامرزی را بهسوی نویسندگان آلمانیزبان جلب کند.

«جانی دپ» که امســال با فیلم «حجم ســیاه» راهی
رقابتهای اسکار شده ،گفت :هرگز نمیخواهم یکی از آن
تندیسهای اسکار را ببرم.
جانی دپ هنرپیشــه معروف مجموعه فیلمهای «دزدان
دریایی کارائیب»
در آخرین اظهارات
خود گفته اســت:
تجلیل از افرادی
کــه ســخت کار
میکننــد ،خیلی
عالی است .یا خوب
اســت که اعطای
جایــزه توجهات
را به ســمت یک
فیلم بیشــتر کند
و باعــث افزایش
جــذب مخاطبان
شود ،اما من هرگز
نخواستهام یکی از آن چیزها (تندیس اسکار) را ببرم.
او در جدیدترین کارش که «حجم ســیاه» نام دارد ،در
کنــار بازیگرانی چون «بندیکــت کامبرباچ» نقش یک
گانگستر را ایفا کرده اســت.این بازیگر که برای اکران
این فیلم در جشــنواره فیلم لندن حضور داشت ،گفت:

كمپانی ديزنــی فيلمهای هرگز ديده نشــدهای از
هنرنمايی رابيــن ويليامز فقيد را در صداگذاری برای
شخصيت جينی در انيميشن «عالءالدين» منتشر كرد.
صحنههایی كه تاكنون دیده نشــده بودند به صورت
آنالین منتشــر شدند تا پس از  ۲۳سال یك بار دیگر
در آستانه انتشار نســخه دیجیتال این اثر سینمایی
فراموش نشدنی ،دوستداران رابین ویلیامز لحظاتی را
با هنرنمایی او ســر كنند.ران كلمنتس و جان ماسكر
از گروه سازندگان انیمیشــن «عالءالدین» یاد رابین
ویلیامز را كه سال  ۲۰۱۴درگذشت در برنامه تلویزیونی
«صبح به خیر آمریكا» گرامی داشتند.
در این برنامه ماســكر گفت ویلیامز تنها انتخاب ما
برای صداگذاری جینی بود .وی افزود :اگر او میگفت
نه ،ما به دردســر بزرگی می افتادیم چون همه محتوا
را با توجه به شــخصیت او ساخته بودیم .كلمنت هم
گفت :هیچ كس دیگری نمی توانســت جینی باشد و
خوشــبختانه او موافقت كرد و با انرژی و عالقه زیاد
صدای این شخصیت را اجرا كرد .یك نسخه دیجیتال
از این فیلم قرار اســت به صورت بلو-ری از  ۱۳اكتبر
وارد بازار آمریكا شود.
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این فیلم که داســتان آن در قرن دهم میالدی اتفاق
میافتــد ،تنها  61.7میلیون دالر در سراســر جهان
فروش داشت.
«مریخ به مادرها نیاز دارد» سال 2011
«مریخ به مادرها نیاز دارد» تنها انیمیشــن حاضر در
این فهرست است .ساخت این انیمیشن  150میلیون
دالر هزینه داشــت .این انیمیشن با صداپیشگی ست
گرین و جان کیوزاک فروشی بالغ بر  39میلیون دالر
داشت.
« 47رونین» سال 2013
بر اســاس گزارشهای ارائه شده شرکت یونیورسال
برای ســاخت این فیلم بین  175تــا  225میلیون
دالر هزینه کرده اســت .این فیلم حماســی درباره
ســاموراییهای بدون ارباب با وجود حضور چهرهای
همانند کیانو ریوز نتوانســت در گیشه موفق شود،
و یکی از بزرگترین شکســتهای تجاری شــرکت
فیلمسازی یونیورسال را رقم زد.
«رنجر تنها» سال 2013
گور وربینســکی ،جری بروکهایمر و جانی دپ پس
از همکاری موفق در ســاخت سری فیلمهای «دزدان
دریایی کارائیب» با صرف هزینهای بالغ بر  215میلیون
دالر اقدام به ساخت فیلم «رنجر تنها» کردند .اما این
فیلم در مجموع در سراســر جهان چیزی حدود 260
میلیون دالر فروش داشت ،و در مجموع تبدیل به یک
شکست تجاری شد.
«جان کارتر» سال 2012
«جان کارتر» هم از آن دســت فیلمهایی است که با
هزینهای باال تولید شــده و در گیشه ناموفق بودهاند.
این فیلم که بیش از  250میلیون دالر برای ســاخت
نیاز داشــت ،در افتتاحیه خود در آمریکای شمالی
تنها  30.2میلیون دالر فروش داشــت .این فیلم یکی
از شکستهای تجاری کمپانی دیزنی به شمار میرود.

«جانی دپ»دوست ندارد اسکار ببرد!

یاد رابين ويليامز با
مرور خاطراتش در
دوبله«عالءالدین»زنده شد

 بازی با اعداد

حروف زیــر را ترکیب
نمــوده و کلماتــی را
بســازید کــه در آنها
الزام ًا حرف وسط جدول
وجود داشته باشد.
 6کلمه :خوب
 12کلمه :متوسط
 18کلمه :عالی

جواب هدف

به عنوان زیاندهترین فیلم تاریخ شناخته میشد.
«ماجراهای پلوتو نش» سال 2002
دو ســال طول کشید تا کمپانی برداران وارنر این فیلم را
که با بودجهای بالغ بر  100میلیون دالر ساخته شده بود ،به
بازار سینما عرضه کند .اما این فیلم با بازی ادی مورفی در
سراسر جهان  7.1میلیون دالر فروش داشت.
«سیزدهمین سلحشور» سال 1999
فیلم «ســیزدهمین سلحشور» با بازی آنتونیو باندراس و
عمر شــریف ،با بودجهای  160میلیون دالری ساخته شد.

جایزه کتاب آلمان
برندهاش را شناخت
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وزیر را در خانه  g 8حرکت دهید.
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من دوست ندارم به خاطر اســکار بردن روی سن بروم
و حرف بزنم .آنها تا حاال دو ســه تا از این چیزها ،مثل
نامزدی به من دادهاند .نامزد برای اسکار زیاد است.
این بازیگر  52ساله تاکنون برای بازی در «در جستوجوی
ناکجاآباد» (،)2004
«ســویینی تــاد»
( )2007و ایفای نقش
«جک گنجشکه» در
اولین فیلم مجموعه
«دزدان دریایــی
کارائیــب» نامــزد
دریافت جایزه اسکار
شده است.به گزارش
هافینگتون پســت،
«ادوارد
ســتاره
دستقیچی» عقیده
خود را درباره جوایز
ســینمایی اینگونه
بیان میکند :ایده جایزه بردن به معنای این است که تو
با یک نفر دیگر در رقابت هستی و من با هیچ کس رقابت
نمیکنــم .من فقط به کار خــودم دل می بندم و آنچه
میخواهم را انجام میدهم .بعضیها این را نمیپسندند،
اما مشکلی ندارد.

هشدار مدیران سونی به
«دنیل کریگ»

دنیل کریگ گفته اســت که ترجیح میدهد رگش را بزند تا
اینکه دوباره در نقش جیمزباند ظاهر شــود .ظاهرا این گفته
اصال به مذاق مدیران سونی خوش نیامده است.
مدیران شرکت فیلمسازی سونی پس از گفتههای اخیر دنیل
کریگ درباره جیمز باند به او هشــدار داده و از او خواستند
ساکت باشد.
این بازیگر که تا کنون در چهار قســمت از ســری فیلمهای
جیمز باند ،در نقش مامور مخفی سرویس جاسوسی انگلستان
ظاهر شده ،در یک گفتوگو با نشریه تاماوت گفته بود تصمیم
دارد به بازی در این فیلم پایان دهد.

اما قسمت جنجالی این مصاحبه پاسخ کریگ به این پرسش
بود ،که آیا هم اکنــون میتواند خودش را در فیلم دیگری از
ســری فیلمهای جیمز باند تصور کند .کریگ در پاسخ به این
پرســش گفت « :االن؟ ترجیح میدهم این لیوان را بشکنم و
رگم را بزنم .نه در حال حاضر به هیچ وجه».
کریگ در ادامه ســخنان خود به تایماوت گفته بود که اگر باز
هم در فیلمی از ســری فیلمهای جیمزباند بازی کند ،تنها به
خاطر پول خواهد بود.
یکی از منابع آگاه در این باره به نیویورکپســت گفته است
« :کریگ آدم پرمدعایی اســت .او احساس میکند نقش باند
برای او کم اســت ».این منبع آگاه در ادامه افزود « :او به غیر
از بازی در نقش جیمزبانــد ،نقش مهم دیگری را بازی نکرده
است ،و دلیل این امر را بازی در این فیلمها میداند».
آخرین فیلم از سری فیلمهای جیمز باند با عنوان «اسپکتر»
از  26اکتبر کار اکران خود را آغاز خواهد کرد.

‹ممیرو› و ‹درخت چهارمغز›
برنده جایزه جشنواره فیلم
پوسان شدند

جایــزه اصلی جشــنواره بین المللی فیلم بوســان ،به طور
مشــترک به فیلمهای «ممیرو» از ایران و «درخت چهارمغز»
از قزاقستان رســید.هیئت داوران جشنواره فیلم بوسان در
کوریای جنوبی« ،ممیرو» به کارگردانی هادی محقق و «درخت
چهارمغز» ســاخته یرالن نورموخام بتوف را به طور مشترک
برنده اعــام کرد.ممیرو همچنین جایزه فیپرشــی (جایزه
منتقدان بین المللی) را از آن خود کرد.
این فیلم روایت زندگی پیرمردی اســت که از زندگی ناامید
شده و قصد خودکشــی دارد ولی نواسه اش می کوشد او را
متقاعد کند که دالیل زیادی برای زندگی وجود دارد.
ریاست بخش اصلی بیستمین دوره جشنواره بوسان را سیلویا
چانگ ،بازیگــر ،کارگردان و فیلمنامه نویس تایوانی ،برعهده
داشته است.او ممیرو را «شاهکاری از روایت بصری و سرشار
از احساســات» توصیف کرده اســت«.درخت چهارمغز» نیز
فیلمی است که به روابط آدم ها در جامعه ای بسته و کوچک
می پردازد و به گفته خانم چانــگ« ،ثابت می کند که طنز،
مهربانی و بخشش چگونه می تواند عامل اتصال ما به یکدیگر
باشد».جشنواره فیلم بوســان که از آن به عنوان مهمترین
جشنواره فیلم در آسیا یاد می شود ،از اول اکتوبر در کوریای
جنوبــی در حال برگزاری اســت و با نمایــش فیلم «فریاد
کوهستان» ( ،)Mountain Cryتازه ترین فیلم لری یانگ،
فیلمساز چینی ،به پایان رسید( .بی بی سی)

