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گزارش هفتگی فروش سینمای جهان:

برندگان «بفتا»ی تلویزیونی
معرفی شدند

جوایــز معتبر «بفتا»  2016به برندگان نهایی این دوره
اعطا شد.
مراسم اعطای جوایز مهم آکادمی هنرهای سینمایی و
تلویزیونی بریتانیا (بفتا) در حالی برگزار شد که «مارک
رایلنس» بازیگر باســابقه برنده اســکار  ،2016جایزه
بخش بهترین بازیگر را به خانه برد.
«مارک رایلنس» برای هنرنمایی در ســریال اقتباسی
«تاالر گرگ» موفق شــد عنوان بهترین بازیگر نقش
اصلی مرد را به دســت آورد .این سریال که از شبکه
«بیبیســی  »2پخش میشــود ،برگرفته از مجموعه
رمانهای پرفروش «هیالری منتل» است که دو جایزه
مهم «بوکر» بینالمللی و یک جایزه کتاب سال «کاستا»
را برای نویسندهاش به ارمغان آورد ه است.
«رایلنس» برای کســب این جایزه با بازیگران مطرحی
چون «ادریــس البا» (لوتر)« ،اســتفن گراهام» (این
انگلیس دهه  90است) و «بن ویشاو» (جاسوس لندنی)
به رقابت پرداخت ه بود.
سریال پرطرفدار «تاالر گرگ» همچنین عنوان بهترین
ســریال درام «بفتا»  2016را نیز به خود اختصاص داد.
رقبای «تاالر گرگ» در این بخش «انسانها»« ،آخرین
پلنگ» و «جسارت نباشه» بودند.
«میشال کوئل» بازیگر سریال «ساجق جویدن» برنده
بخش بهترین بازیگر ســریالهای کمدی شد و «پیتر

به صورت رسمی اعالم شد راسل کرو در کنار تام کروز
و در نقش داکتر جکیل بازی خواهد کرد.
به نقل از آسوشــیتدپرس ،در حالی که از هفته پیش
خبرهایی مبنی بر این که راسل کرو قرار است در نقش
داکتر جکیل مشهور سینما بازی کند به گوش می رسید
اکنون به صورت رسمی این خبر تایید شده است.
این در حالی اســت که او به تازگی در فلمی با عنوان
«مومیایی» جلوی دوربین رفته است.
نتیجه مذاکرات این بازیگر برنده اسکار با عوامل تولید
فلم ســرانجام به نتیجه مثبت رســید و او ستاره فلم
هیوالیی جدید کمپانی یونیورسال خواهد بود.
راســل کرو با تایید این خبر گفته است :بله در نقش
داکتر هنری جکیل بازی میکنــم .بازی در این نقش
خیلی جالب اســت و درباره آن با کارگردان فلم یعنی
آلکس کورتزمن صحبتهایی کردهام.
در حالی که کمپانی یونیورســال دارای شماری فلم از
جهان هیوالیی است که «مرد گرگنما»« ،فرانکشتین»
و «دراکوال» از جملهآنها هســتند ،این کمپانی از دهه
 ۱۹۳۰و  ۱۹۴۰دیگر به ســراغ ساختن فلم جدیدی از
«داکتر جکیل و آقای هاید» نرفته بود.
در هر حال موضوع این فلم بارها مطرح شده بود و جان
بریمور ،فدریک مارچ و اسپنسر تریسی برای ساخت
آن مورد توجه واقع شــده بودند اما در نهایت ساخت
آن به تعویق می افتاد .با ساخته شدن فلم «مومیایی»

راســل کرو برای اولین بار در کنار تام کروز بازی می
کند ،گرچه این دو سالهاســت دوســتان نزدیکی
هستند .وی در این باره گفته است :تام کروز را از سال
 ۱۹۹۲میشناســم .وقتی او با یک استرالیایی ازدواج
کرد با هم دوســتان خوبی بودیــم .اما وقتی آنها جدا
شدند من هم بخشی از این ماجرا بودم و طرف نیکول
(کیدمن) را گرفتم .با توجه به این که یونیورســال به
سراغ جهان هیوالیی رفته است ،جای تعجب ندارد اگر
تام کروز هم بخشی از این جهان باشد زیرا او اخیرا در
نقشهایی مثل «پلنگ سیاه» چادویک بروزمن حضور
داشته است.
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دیزنی با «کاپیتان آمریکا»
 3میلیارد دالری شد

کی» جایزه بهترین هنرپیشــه مرد نقش اول این نوع
سریالها را کسب کرد.
در بخش بینالملل جوایز «بفتا»ی انگلیس ،ســریال
«شفاف» با شکست دادن «همسر خوب»« ،بیحسی» و
«مارپیچی» برنده شد.
به گزارش گاردین« ،تام کورتنی» برای ایفای نقش در
«فراموشنشده» جایزه بهترین بازیگر نقش مکمل مرد
را به دســت آورد و «شانل کرسوال» هنرپیشه سریال
«این انگلیس دهه  90است» ،به عنوان بهترین بازیگر
نقش مکمل زن شناخته شد.
در بخش بهترین برنامه ســرگرمی و کمدی این دوره
«بفتا»« ،آیا برای تو خبری دارم» از شبکه «بیبیسی
 »1برگزیده شــد و جایزه بهترین اثر مستند به «پسر
جهادی من» تعلق گرفت.
«این انگلیس دهه  90اســت» همچنین توانست جایزه
بهترین مینیســریال را هم از آن خــود کند« .داکتر
فاستر»« ،شکار انفیلد» و «جاسوس لندنی» رقبای این
مینیسریال برای کسب «بفتا»ی امسال بودند.جوایز
ســاالنه «بفتا» از  1947راهاندازی شد ،در سال 1958
با انجمن تهیهکنندگان و کارگردانان تلویزیونی ادغام
شد تا انجمن سینما و تلویزیون بریتانیا را تشکیل دهد
و سرانجام در سال  1976به آکادمی هنرهای سینمایی
و تلویزیونی بریتانیا تغییر نام پیدا کرد.

راسل کرو داکتر جکیل میشود
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رحمت ـ راحت ـ تحریم
ـ حــرام ـ حرم ـ حریم ـ
حراست ـ ریاست ـ امیر
ـ مسرت ـ رسا ـ سرایت
ـ ســاری ـ حریت ـ حر ـ
حارس ـ اســیر ـ مسیر ـ
تیر ـ حمیرا.

 بازی با کلمات
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امروز شــما تشویق می شوید که به امور مالی زندگیتان بپردازید.
این امر به خصوص در موردی اهمیتاش بیشتر به چشم میخورد
که شما تصمیم گرفته باشــید که دقیق ًا حساب هزینههایتان را
داشته باشید و برای همه هدیه سال نو بخرید .اکنون سعی کنید که
روی وضعیت مالیتان کار کنید چون هنوز فرصت این کار را دارید.

در رابطه با مسایل احساسي منطقي هســتيد و ميتوانيد كارهاي
نيمه تمام خود را پايان دهيد .افرادي كه هيچ نقشــي در زندگيتان
ندارند را ميتوانيد حذف كنيد و به افرادي كه دوستشــان داريد
توجه بيشتري كنيد.

عقرب

استحکام و اســتواری مشخصه ممتاز روحی شما را تشکیل میدهد
بدون تردید نبایــد از اراده و تصمیم قاطع خــود آن هم به خاطر
مشکالت ناخواسته ،در راستای اجرای نقشه های کاری خود ،دست
بردارید .امروز روز تصمیم گیری شماست.

قوس

ثور

جوزا

دوستان بسيار ســرحال هستند و روز شما را هم شاد و پر از نشاط
ميكنند در حالي كه شــما احساس مي كرديد امروز بايد روز كسل
كنندهاي باشد.

سرطان

به آن دســته از اين افرادی که ندانسته به مسير بدگويي و غيبت و
دشمن تراشي کشيده ميشــوند توصيه ميگردد زودتر مسير خود را
تغيير بدهند وگرنه به دردسرهايي دچار خواهند شد.

اسد

امروز خورشــید وارد برج شما می شود .اگر انرژیتان زیاد است،
فهرســتی از کارهایی که باید انجام دهید تهیه کنید .شما یکی
از برجهای منطقه البروج هســتید که هر چیزی را که بخواهید،
میتوانید به دست آورید.
امروز روز ريســك كردن نيست .خورشيد در خانه شما به مركوري
ميپيوندد و گرچه خيلي سر نترس داريد و احتياط را ميخواهيد به
دور بريزيــد ولي راجع به آنچه قصد انجامش را داريد خيلي مراقب
باشيد .ممكن اســت وسوسه شويد كه يك قمار بسيار بزرگ انجام
دهيد ،ولي يك لحظه به عقب بايستيد و از دور به نتايج آن نگاه كنيد.

جدی

گاهي تنبل و دست و پا چلفتي ميشويد .امروز مراقب وسايل با
ارزش باشيد و اگرنه وسيلهاي را كه براي خريدش زحمت زيادي
كشيدهايد ،ميشكنيد .اگر تصميم داريد خانه را تميز كنيد ،اين
كار را يك روز ديگر انجام دهيد ،تنها براي اينكه در امان باشيد.

اگر درگير هر نوع اصالحي در محيط خانه و يا معاملهاي راجع به ملك
خود هستيد ،بسيار مراقب باشيد .عميق ًا اين طور به نظر ميرسد كه
همه حقايق به شما گفته نشده و ممكن است شما بدون اينكه بدانيد،
آنها چه قصدي دارند ،تصميــم مهمي اتخاذ كنيد .براي جلوگيري از
انجام كاري كه بعدها منجر به پشيماني ميشود ،بهتر است كمي صبر
كرده و ببينيد كه در طي چند روز آينده چه اتفاقي ميافتد.

دلو

امروز فکرتان به همه طرف میرود و نمیتوانید ذهنتان را به چیزی
متمرکز کنید .شاید خسته باشــید و موضوع دیگری ذهنتان را به
خود مشــغول کرده است .اگر کار مهمی انجام میدهید خوب آن را
بررسی کنید تا اشتباه نکنید.

حوت

سنبله

یکی از بهتریــن رویدادهای زندگی یک فرد مســتعد در
هالیوود ،برخورد نزدیک با استیون اسپیلبرگ است .جی.جی
آبرامز ،کریستین بیل و حتی کاتلین کندی همگی راه خود به
سوی موفقیت را از برخورد با اسپیلبرگ آغاز کردهاند.
در داستان موفقیت بزرگان ســینمای آمریکا ،شیوه ورود به
این عرصه یکی از جذابترین نکات اســت .هر کدام از این
هنرمندان در آغاز انرژی زیادی صرف کردهاند تا توانایی خود
را به رخ دستاندرکاران صنعت ســینما بکشند تا جایی در
این بازار جذاب پیدا کنند .البته یکی از بهترین رویدادها این
است که بدون تالشی آنچنان از سوی فرد ،ناگهان کارگردانی
بزرگ از راه برسد و استعداد شما را کشف کند.
این دقیقا همان اتفاقی اســت که برای آلدین ارینریک افتاد.
بازیگر جوانی که به تازگــی برای بازی در نقش محبوبترین
کاراکتر «جنگ ستارگان» هان سولو برگزیده شد .اسپیلبرگ
در یک مهمانی پس از تماشــای ویدئویی از ارینریک نوجوان
ی برد .این اتفاق سبب شد که
به اســتعداد او در بازیگری پ 
کارگردان «فهرســت شــیندلر» ارینریک را به فرانسیس
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میزان

حمل

چهرههایی که اسپیلبرگ
به دنیای سینما معرفی کرد

آموختــن ـ اداره ـ باقلوا ـ پاغنده ـ تابعیت ـ ثنایا ـ جرعه ـ چرخ ـ حیدر ـ
خنده ـ دغدغه ـ ذاکر ـ رضا ـ زمین لرزه ـ ژنرال ـ سیما ـ شیردان ـ صعود ـ
ضمانت ـ طغیان ـ ظلمت ـ عطا ـ غرامت ـ فروگذار ـ قیچی ـ کوتل ـ گمشده
ـ الحول ـ منحصر ـ نهضت ـ وقت یاب ـ هنگامه ـ یار.
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هملت ویلیام شکســپیر به صورت وارونه در دســتور تولید
قرار می گیرد! این بار صنعت سینما تراژدی هملت را از نگاه
کاراکتر اوفلیا به تصویر می کشد.
نائومی واتس بازیگر اســترالیایی تبار سینما و دیزی ریدلی
برای بازی در دونقش محوری نســخه ســینمایی «اوفلیا»
انتخاب شده اند.
این دو بازیگر در جلوی دوربین در نقش اوفلیا دلداده هملت
و گرترود مادر بی وفای هملت ،ایفای نقش خواهند کرد .هنوز
معلوم نیست نقش هملت را کدام بازیگر بازی خواهد کرد.
فلم نامه اقتباسی «اوفلیا» با نگاهی به داستان نوول پرخواننده
و تحســین شده لیزا کلین نوشته می شــود .این نوول چند
جایزه ادبی هم گرفت.
فلم نامه را سمی چالس می نویسد و کلر مک کارتی هم آن را
کارگردانی خواهد کرد .منتقدان سینمایی با توجه به ترکیب
کلی سازنده فلم ،از آن به عنوان اثری زنانه اسم می برند.
گرترود مادر هملت که ملکه دنمارک بود ،به همسرش خیانت
کرد و با کمک برادر شــوهرش ،وی را به قتل رســاند .این
مسئله ،هملت را تا سرحد جنون برد.
اوفلیا که دختر یکی از وزیران دربار پادشاهی و نامزد هملت
بود ،نتوانست جنون هملت را تحمل کند و در داستان تراژدی
شکسپیر خودکشی کرد.
به گفته ســازندگان «اوفلیا» ،با آن که داستان این فلم تلخ و
غم انگیز در قــرن چهاردهم هجری رخ می دهد ،ولی حال و
هوایی امروزی خواهد داشت.
به نوشته نشریه اســکرین اینترنشنال ،امسال چهارصدمین
سال تولد ویلیام شکسپیر در انگلســتان جشن گرفته می
شود .به همین خاطر ،پیش بینی می شود تعداد بیشتری فلم
براساس نمایش های معروف وی در دســتور کار تولید قرار
گیرد.

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
 20 کلمه :عالی
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این هفته خود تاکنون بیــش از  776میلیون دالر در
گیشه جهانی فروش داشته است.
همان طور که انتظار میرود ســینمای چین همچنان
بهترین بازار فروش فلم-انیمیشن «کتاب جنگل» است
و تا به امروز فروش بالغ بر  147میلیون دالر را به ثبت
رسانده است و انیمیشن «یوتوپیا» دیگر فلم پرفروش
این روزهای سینمای جهان با فروش  7/5میلیون دالری
در  36کشور در گیشه بینالملل و جهانی به ترتیب به
فروش بیش از  628میلیــون دالر و  956میلیون دالر
دست یافته است.
اما محصوالت کمپانی یونیورســال در سایه درخشش
فلمهای دیزنی هفته متوســطی را تجربه کردند و فلم
«مرد شکارچی :جنگ زمستانی» با فروش  2/4میلیون
دالری از  63بازار بینالمللی مجموع فروش خارجی و
جهانی به ترتیب  105و  146میلیون دالر ثبت شده است.
کمپانی فلمسازی یونیورسال در سال گذشته میالدی
توانســت ،بهترین عملکرد تمام ادوار فعالیت خود و
هر استودیو فلمسازی دیگر را با فروش  44/2میلیارد
دالری درگیشه آمریکای شمالی و  44/4میلیارد دالری
در گیشــه بین المللی ماندگار کرد اما به نظر میرسد
امسال ،ســال کمپانی دیزنی اســت و حتی میتواند
از فروش سال گذشته یونیورســال نیز پیشی بگیرد.
همچنین قسمت ســوم انیمیشن «پاندای کونگفوکار»
و فلم «بازگشــته» که کمپانی فاکس مسئولیت توزیع
بینالمللی آنها را بر عهده دارد تاکنون به ترتیب 375
و  345میلیون دالر فروش داشتهاند.

«کاپیتان آمریکا :جنگ داخلی» جدیدترین محصول
اســتودیو مارول فروش خود را پــس از تنها  12روز
نمایش به مرز  700میلیون دالر رساند.
محصول جدید و ابرقهرمانی اســتودیو مارول دیزنی با
فروش  220میلیون دالری از محل سینماهای  55کشور
جهان به مجموعه فــروش خارجی و جهانی به ترتیب
 496و  678میلیون دالر دست یافت.
«کاپیتان آمریکا» این هفته اکران آغازین قدرتمندی
را در ســینماهای چین تجربه کرد و در طول مدت 3
روز اول نمایش  8/95میلیون دالر فروخت و همچنین
بــا فروش  9/53میلیون دالری نــام خود را به عنوان
هفتمین فلم پرفروش تاریخ ســینمای کوریای جنوبی
ثبت کرد.
انگلیس ( 40میلیون دالــر) ،مکزیک ( 3/34میلیون
دالر) ،برازیل ( 2/25میلیون دالــر) به همراه کوریای
جنوبی و چیــن تاکنون پنــج بازار پرفــروش فلم
ابرقهرمانی «کاپیتان آمریکا :جنگ داخلی» بودهاند.
کمپانی دیزنی نیز به لطف فروش خوب این فلم توانست
فروش آمریکای شمالی خود را از مرز یک میلیون دالر
و فروش بینالمللی خود را از مرز دو میلیارد دالر عبور
دهد تا در پنجمین ماه میالدی ســال  2016به مجموع
فروش جهانی سه میلیارد دالر دســت یافته باشد تا
اولین کمپانی فلمسازی باشد که به این رکور فروش در
این مدت زمان میرسد.
«کتــاب جنگل» دیگــر محصول دیزنــی به فروش
فوقالعاده خود ادامه داد و با فروش  46میلیون دالری

 بازی با اعداد
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صنعت سینما به دنبال
هملت زنانه!

امروز بهترین روش برای شناختن یک شخص این است که درباره
موضوعی که هر نفرتــان به آن عالقه داریــد صحبت کنید .از
تفاهم فکری با این شخص لذت خواهید برد و این موضوع بسیار
سازنده و درمانی است که بتوانید افکارتان را با کلمات بیان کنید.
حساستر از همیشه هستید ،بنابراین نزدیک شدن به افرادی که
آنها را به خوبی نمیشناسید ،بسیار راحتتر می باشد.
همه برای یک جشن سرحال به نظر میرسند و حتی جذابیت هم
یافت میشــود .و شــما طبق معمول به نظر میرسید که در قلب
جشن هستید.
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وزیر را در خانه  h 7حرکت دهید.
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فوردکاپوال معرفی کند .این بازیگر سال  2009در فلم «تترو»
به کارگردانی فوردکاپوال نخســتین نقش مهم سینمایی خود
را ایفا کرد.این یک نمونه از چهرههای سرشناســی است که
دیدار اتفاقی یا دوســتی با اسپیلبرگ تحولی در زندگیشان
ایجاد کرد.
کریستین بیل
این بازیگر پیش از بازی در «امپراتوری خورشید» اسپیلبرگ
کودک بازیگری ناشــناخته بود .بیل که از  10سالگی تصمیم
داشت بازیگر شــود ،تا آن زمان نقشهای کوتاهی در چند
پــروژه ایفا کرده بود .از قضا او در یکی از آن پروژهها با ایمی
ایروینگ همسر آن روزهای اسپیلبرگ همبازی بود .ایروینگ
به بیل را به اســپیلبرگ معرفی کرد .این شد که بیل از میان
 4000کودک نقش اصلی فلم «امپراتوری خورشــید» را از آن
خود کرد .بیل که آن زمان  13ســال داشت درباره مصاحبه
خود برای گرفتن نقش گفت « :او در دفترش اتاق بازی بزرگی
داشت ،من هم با تمام وسائل بازی سرگرم بودم که اسپیلبرگ
وارد شد .او تنها درباره فلم با من صحبت کرد و اتاق را به من
نشان داد ،حتی اجازه داد به مجسمه ای.تی دست بزنم».
کاتلین کندی
دو دلیل مهم در رسیدن به جایگاه رئیس کمپانی «لوکاسفلم»
عالقه زیاد کاتلین کندی به فلم «برخورد نزدیک از نوع سوم»
و جلب نظر اسپیلبرگ است .کندی پیش از آمدن به هالیوود
در یک ایســتگاه تلویزیونی در سندیگو مشغول به کار بود،
اما پس از دیدن فلم «برخورد نزدیک از نوع ســوم» آنچنان
تحت تاثیر قرار گرفت که راهی هالیوود شــد .او در هالیوود
به عنوان منشی نویســنده فلمنامه «اینک آخرالزمان» جان
میلیوس مشــغول به کار شد .یک روز که اسپیلبرگ به دفتر
میلیوس آمده بود ،تحت تاثیر دقت و نظم کندی قرار گرفت و
تصمیم گرفت تا او را استخدام کند.
گوئینت پالترو
گوئینت دختر دوســت اســپیلبرگ بود .اما ماجرای کشف
اســتعداد این بازیگر پس از دیدن فلم «سکوت برهها» روی
داد .این بازیگر که در آن زمان  18سال داشت پس از تماشای
فلم درباره آن با اســپیلبرگ گرم صحبت بــود .کارگردان
«ایندیانا جونز» در این باره گفت « :در راه بازگشت از سینما
وقتی درباره فلم صحبت میکرد ،در آینه ماشــین چهرهای
میدیدم که به خوبی احساس ترس را نمایش میدهد ».همان
لحظه بود که به او گفتم تو وندی اسمیت هستی .این شد که
گوئینت پالترو در اقتباس ســینمایی اسپیلبرگ از داستان
پیتر پن نقش وندی جوان را بازی کرد .این نقش دومین نقش
سینمایی و البته آغاز موفقیت او بود.
جی.جی آبرامز و مت ریوز
در حقیقت کاتلین کندی در کشــف این دو کارگردان نقش
مهمی داشت .یکی از مشکالت او پیدا کردن و آرشیو کردن
فلمهای قدیمی استیون اسپیلبرگ بود .کندی پس از خواندن
خبری درباره دو نوجوان فلمساز در روزنامه لسآجلس تایمز
فکری به سرش زد .او به اسپیلبرگ پیشنهاد کرد تا از این دو
برای این کار استفاده کند .کارگردان برنده جایزه اسکار از این
ایده استقبال کرد و از آن پس تا کنون استاد و دوست این دو
کارگردان برجسته هالیوود باقی ماند.
درو بریمور
بریمور هفت ســاله بود که مهمترین نقــش زندگی خود را
در «ای.تی» بازی کرد .از قضا پدر و مادر او هم از دوســتان
اســپیلبرگ بودند .این بازیگر بعدها در زندگی شــخصی و
حرفهای خود دچار مشکالت زیادی شد .اما پس از مدتی که
به مشکالت غلبه کرد همواره از اسپیلبرگ به عنوان کسی نام
میبرد که او از انجام کارهای اشتباه منع میکرد.

