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فلم جدید جکی چان صدرنشین
باکس آفیس چین

خیز «تارزان» به صدر گیشه
سینمای جهان

فلم «افســانه تارزان» با فروش  44.7میلیون دالری در
صدر فهرست هفتگی پرفروشترینهای سینمای جهان
جای گرفت.
فلم «افســانه تارزان» که از سوی کمپانی براداران وارنر
بازسازی شده اســت ،علیرغم فروش نه چندان موفق
در سینماهای آمریکای شمالی ،توانست در هفتهای که
گذشت در  61کشور جهان به فروش  44.7میلیون دالری
دســت یابد و مجموع فروش خارجی خود را به بیش از
 145میلیون دالر افزایش دهد.
«افســانه تارزان» با ثبت فروش  27.1میلیون دالر در
شش روز ،نمایش آغازین درخشانی در سینماهای چین
داشــت و پس از فلم «ردیابی» پرفروشترین فلم این
هفته چین نام گرفت ،ضمن این که  3.3میلیون دالر در
برزیل و  1.8میلیون دالر در اسپانیا فروخت.
«افســانه تارزان» در حالی پرفروشترین فلم این هفته
سینمای جهان در گیشــه بینالملل نام گرفت که فلم
«ردیابی» محصول مشترک سینمای چین ،هنگکنگ و
آمریکا با بازی «جکی چان» با  44میلیون دالر و اختالف
ناچیز در جایگاه دوم قرار گرفت.
انیمیشــن «عصر یخبندان :دوره برخــورد» که توزیع
بینالمللی آن را کمپانی فاکس در اختیار دارد ،نیز این
هفته در  60کشــور جهان به فروش  30.3میلیون دالر
دست یافت تا جمع فروش خارجی این انیمشن به بیش
از  178میلیون دالر برسد و مرهمی بر فروش ناامیدکننده
این انیمیشن در گیشه آمریکای شمالی باشد با این وجود
مجموعه انیمیشــنهای «عصر یخبندان» با عبور دادن

فروش خود از مرز  3میلیارد دالر عنوان پرفروشترین
مجموعه انیمیشن تاریخ سینما را به نام خود ثبت کرد.
اما فلم «فراتر از پیشــتازان فضا» کــه این هفته با 60
میلیون دالر پرفروشترین فلم گیشه آمریکای شمالی
نام گرفت ،بــا نمایش در  37بــازار بینالمللی نیز 30
میلیون دالر به فروش خود اضافه کرد و در  16کشور نیز
صدرنشین گیشه شد ،در این میان سینماهای انگلیس
بــا  6.1میلیون دالر بهترین بازار خارجی این فلم علمی
تخیلی بودند و پس از آن نیز ســینماهای آلمان با 4.5
میلیون دالر جای گرفت.
«اســکرین دیلی» در ادامه نوشــت :انیمیشــن «در
جستجوی ُدری» دنباله انیمشن معروف «در جستجوی
نمو» که محصول استودیو پیکسار کمپانی دیزنی است
نیز در آخر هفته میالدی که گذشت  19.5میلیون دالر
از محل  45کشور جهان به فروش خود افزود تا مجموع
فروش خارجی و جهانی خود را به ترتیب به  321و 871
میلیون دالر ارتقاء دهد.
ســینماهای چین با  38.4میلیون دالــر بهترین بازار
خارجی انیمیشن «در جستجوی ُدری» بودند و پس از
آن اســترالیا با  35میلیون دالر ،برازیل  28.7میلیون
دالر ،جاپان  19.9میلیون دالــر ،مکزیک  19.1میلیون
دالر ،فرانســه  18.6میلیون دالر ،اسپانیا  17.2میلیون
دالر و ارجنتین با  16میلیون دالر جای گرفتهاند .فلم-
انیمیشن « »BFGبه کارگردانی «استیون اسپیلبرگ»
که تنها در چند بــازار خارجی اکران خود را آغاز کرده
نیز تاکنون بیش از  18میلیون دالر فروخته است.

جکی چــان با فلم جدیدش با عنوان «ردیابی» در راس
باکس آفیس چین نشست.
به نقــل از ورایتی« ،ردیابی» فلــم جدید جکی چان با
فروش  ۶۰میلیون دالر در افتتاحیهاش ،فلم شماره یک
چین شد.
این کمدی اکشــن در چهار روز اول افتتاحیه خود در
چین که در عین حال نمایش آن برای نخســتین بار در
جهان بود ،این موفقیت را کسب کرد.
این فلم که پنجشــنبه راهی سینماها شد در همان روز
 ۱۴.۷میلیون دالر فروش کرد و جمعه و شــنبه با فروش
 ۴۴میلیون دالری به راه خود ادامه داد.
موفقیت این فلم نشان دهنده آن است که نه تنها قدرت
این بازیگر کاهش نیافتــه و او هنوز میتواند مخاطبان
را به ســینما بکشــاند ،بلکه به عنوان تهیه کننده در

فلم هایی که از دل
بازیهای ویدئویی
بیرون آمدند قسمت پایانی

پشــت صحنه نیز موفقیت ظاهر می شود .جکی چان
در ســالهای اخیر برنامههای متعــددی برای تغییر
ســرمایهگذاران فلم در چین انجام داده و پروژههای
متعددی را در آنجا به انجام رسانده است.
این فلم به کارگردانی رنی هارلین ساخته شده که اکنون
پکینگ را خانه خود میخواند .هیلنیک فنلندی است
و بــا قراردادی با کمپانی علیبابــا پیکچرز گروپ فلم
بعدیاش را نیز در چین میسازد.
جکی چان به جز بازی و تهیه کنندگی این فلم ،فلمنامه
آن را نیز خودش نوشته اســت .فن بینگبینگ بازیگر
چنین و جانی ناکسویل بازیگر آمریکایی در این فلم او
را همراهی میکنند.
این فلم قرار بود  ۲۴دسمبر  ۲۰۱۵اکران شود اما برنامه
آن تغییر کرد و به تابستان بعد موکول شد.

جایزه یک عمر دستاورد هنری برای
جودیت کر

جشنوارهونیزمیزبانکالسیکهایبرترسینما

بخش کالســیک جشــنواره فیم ونیز امسال میزبان
نســخه ترمیم شــده از آثار بزرگانی چــون «آندری
تارکوفسکی»« ،آکیرا کوراساوا» و  ...خواهد بود.
بخش کالســیک جشنواره فلم ونیز که از سال  2012به
نمایش آثار منتخب از فلمهای ترمیمشــده از سراسر
جهان میپردازد ،امســال نیز میزبــان نمایش  20فلم
منتخب از اساتید سینمای کالسیک جهان خواهد بود.
بنابر اعالم وبســایت رســمی جشــنواره فلم ونیز،
نسخه ترمیمشــده فلمهای «استاکر» ساخته «آندری
تارکوفسکی»« ،هفت سامورائی» از «آکیرا کوراساوا»،
«پول» ســاخته «روبر برســون»»The Brat« ،

بــه کارگردانی «جان فورد»« ،دزد پاریس» ســاخته
«لوئی مال»« ،جدایــی» از «مارکو فراری»« ،منهتن»
به کارگردانی «وودی آلن»« ،قرن بیســتم» از «هاوارد
هاکس» »1848« ،و «عطر خــوش زن» به کارگردانی
«دینــو روســی»« ،گرگنمای آمریکایــی در لندن»
از «جان لندیــس»« ،نبرد الجزایز» ســاخته «جیلو
پونتهکوروو»« ،طلوع اعمال» بــه کارگردانی «جورج
رومرو» »Ondekaza« ،از «تای تاکا»« ،فداکاری
بزرگ» از «ویت هارلن» و «افسانه کوهستان» ساخته
«کینگ فو» در بخش کالسیک جشنواره ونیز به روی
پرده خواهد رفت.
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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.
 5کلمه :خوب
 10کلمه :متوسط
 15کلمه :عالی

جواب هدف

بنیاد خیریه «بوکتراســت» ،جودیت کر (Judith
 ،)kerrنویســنده کتابهای کالســیک را برگزیده
جایز ه یک عمر دستاورد هنری سال  ۲۰۱۶اعالم کرد.
به نقل از کتابــک ،جودیت کر ،نویســند ه کتابهای
کالســیک مانند «ببری که برای چای آمد» که تا کنون
بیش از  ۳۰عنوان کتاب منتشر کرده است ،برند ه جایزه
یک عمر دستاورد هنری سال  ۲۰۱۶از سوی بنیاد خیریه
بوکتراست ( )BookTrustاعالم شد .این جایزه
به نویسنده یا تصویرگری اهدا میشود که مجموعه آثار
وی ،سهم برجسته و ماندگاری در ادبیات کودکان داشته
و به رشــد و غنای ادبیات کودکان در انگلستان کمک
کرده است .هیئت داوران این جایزه شامل کریس ریدل،
سفیر ادبیات کودک و شــامی چاکرابارتی ،فعال حقوق
بشر است.
جودیت کر در ســال  ۱۹۲۳در برلین به دنیا آمد .او به
همراه خانــوادهاش برای فرار از نازیها به انگلســتان
مهاجرت کرد« .ببری که برای چای آمد» ،نخستین کتاب
تصویری او است که در سال  ۱۹۶۸چاپ شد و هنوز هم

تجدید چاپ آن ادامه دارد .او همچنین مجموعه کتاب
هفدهجلدی «ماگ ،گربه» را نوشته و تصویرگری کرده
است که از این مجموعه ،کتاب «مصیبت روز کریسمس
ماگ» در فهرســت پرفروشترین کتابهای کریسمس
سال گذشــته قرار گرفت .از دیگر آثار کر میتوان به
مجموع ه سهگان ه «به دور از زمان هیتلر» اشاره کرد که
دربار ه فرار خانوادهاش از نازیها و مهاجرت به انگلیس
نگاشته است.
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دی کاپریو به دنبال
«تعقیب کننده»

میزان

حمل

افراد نزديك به شما دوست دارند تغييراتي ايجاد كنند .سعي كنيد
خودتان را با آنها تطبيق دهيد .اگر احســاس ميكنيد كار اشتباهي
انجام ميدهند ميتوانيد به آنها پيشنهاد بدهيد و كمكشان كنيد.

ثور

بعد از تمام امتحانها و آزمایش های سخت می توانید اکنون شروعی
تازه داشته باشــید .این شروع تازه می تواند به زندگی تان ارزش و
بهای تازه ای بدهد و هم چنین تغییرات اساسی ایجاد میشود.

جوزا

در رابطه با احساســات کم حوصله لجوج و کم صبر هستید .شاید
هم از پول برای تهدید دیگران استفاده کنید .اگر روشتان را عوض
نکنید ممکن است مشاجرههای زیادی داشته باشید که واقع ًا بیدلیل
هستند .چیزهایی وجود دارند که از آنها لذتمیبرید ،بنابراین جنبه
های دیگر زندگی را با هم ببینید.

سرطان

از این که پول کمی که دارید ناراحت نیستید .شاید هم راه هایی پیدا
می کنید که حساب های بانکیتان را زیاد کنید .اما این تنها به تالش
خودتان بستگی دارد.

اسد

امروز بسيار سخاوتمند شده ايد هم چنين مايليد كه كمي ولخرجي
كرده و براي خودتان چيزهايي بخريد .هم چنين امروز روزي اســت
كه بايد به وضعيت فعليتان چسبيده و خدا را شكرگذار باشيد .در
حال حاضر از اين كه نگرشــي مثبت نسبت به اتفاقات اخير داريد،
شاد و راضي هستيد.

سنبله

امروز همســرتان کمی سرسخت است .دوست دارد همه کارها را به
روش خود انجام دهد.دوست دارد به شما دستور بدهد .اگر به خاطر
موضوعی پریشان و آشفته هســتید و نمی توانید استراحت کنید
بهتر است خانه را مرتب کنید یا جایی را نظافت کنید.

شما اخیرا ً پرانرژی بوده اید ولی امروز اجازه می دهید که هر چیز
به سادگی شــما را ناراحت کند و زمانی که اتفاقی رخ می دهد،
شما در فکر فرو می روید .اگر چیزی شــما را نگران کرده است
بهتر اســت با شخصی فهمیده مشورت کنید تا این که خودتان به
تنهایی از قضایا ســر در آورید.اگر نمی توانید شنونده ای صبور
برای حرفهایتان پیدا کنید.

عقرب

اگر کاری را انجــام داده اید که نباید آن کار را می کردید ،مراقب
باشــید که کسی متوجه نشود .مســایلی که اخیرا ً نادیده گرفته
شدهاند مورد توجه قرار میگیرند شما فردی احساساتی هستید و
نباید اجازه دهید قلبتان کارها را در دست بگیرد و اگر نه باید با
عواقب بدی روبرو شوید.

قوس

امروز شانس تان زیاد می شود و همه چیز به نفع شما پیش میرود.
البتــه نباید بیجهت اقدام به انجــام کاری کنید اما میتوانید با
آرامش گهگاهی شانستان را امتحان کنید.

جدی

امروز از بحث و جدل هايي كه با همســرتان داشته ايد ،خسته
شــديد .بعضي وقت شــما تصميم داريد كه زندگي تان را عوض
كنيد ،برخي ديگر از اين كه مشكالتتان تنها در رابطه با مسائل
مالي است ،خوشحال هستيد.

دلو

امروز در رابطه با مسائل کاری با دقت قدم بر می دارید زیرا حرفی که
مردم می زنند با منظوری که دارند دو موضوع کام ً
ال متفاوت اســت.
آنها شاید قصد نداشته باشند که شما را گمراه کنند اما در آخر نتیجه
یکسان خواهد بود.

حوت

اگر در ماه قبل نگاهی به صورت ســرمایه هایتان نداشتید اکنون
باید کنترل کنید .ســرمایه هایتان اخیرا ً دچار نقصان شده اند
شاید به خاطر مهمانی ها باشــد و شاید خرج اضافه ای در خانه
داشتید .هر چه هست باید سریع ًا اقدام کنید.

«»Tomb Raider
تاریخ اکران۲۰۰۱ :
بودجه ساخت ۱۱۵ :میلیون دالر
میزان فروش۲۷۵ :میلیون دالر
امتیاز در متاکریتیک۱۰۰/۳۳ :
قســمت اول از اقتباس ســینمایی « »Tomb Raiderرا
میتــوان یکی از موفقترین فلمهای براســاس بازی و حتی
بیشتر از این محدوده دانســت .با داشتن آنجلینا جولی در
نقش الرا کرافت ،این فلم توجه بسیاری را به خود جلب کرد
بهطوری که یک موفقیت تجــاری کمنظیر در زمان خود رقم
زد .مانند بســیاری از فلمهای مطرح دیگر ،حق ساخت فلم
و فلمنامهنویســی آن بین چندین کمپانی و نویسنده دست
به دست شد که نهایتا فلمنامه توسط پنج نویسنده بههمراه
کارگردان اصلی ،سیمون وست به نگارش درآمد.
انتخاب آنجلینا جولی برای ایفای نقش الرا کرافت بحثهای
زیادی را بیــن هــواداران مجموعه بازیهــای «Tomb
 »Raiderایجاد کرد اما نهایتا مشــخص شد که این انتخاب
بهترین تصمیم بــود .فیزیک بدنی جولــی و بیش از همه،
چهرهی او بسیار شــبیه به الرا کرافت در بازیهای ویدئویی
بود و حتی در بازیهای آیندهی این سری ،مقداری از چهرهی
جولی برای طراحی شخصیت اصلی الهام گرفته شد .در کنار
آنجلینــا جولی ،جان ویت ،پدر آنجلینــا در این فلم حضور
داشــت .دنیل کریگ در «جیمزباند» و ایان گلن در «رزیدنت
ایول» و بازی «تاج و تخت» از بازیگران مطرحی بودند که در
موفقیت بیش از انتظار «تومب ریدر» تاثیر بهسزایی داشتند.
با اینکه «تومب ریدر» از دید منتقدین یک فلم ضعیف تعبیر
شــد و نقدهای خوبی را دریافت نکرد اما الرا کرافت توانست
فاتح سینماهای آن زمان شود و در هفتهی اول اکران به صدر
جدول باکس آفیس تکیه بزند.
«»Mortal Kombat
تاریخ اکران۱۹۹۵ :
بودجه ساخت ۱۸ :میلیون دالر
میزان فروش ۱۲۲ :میلیون دالر
امتیاز در متاکریتیک۱۰۰/۵۸ :
«مورتــال کامبتی» کــه این روزها در جدیدترین قســمت
خود در کنسولهای نسل هشتمی حســابی گرد و خاک به
راه انداخته ،صاحب یک اقتباس ســینمایی قابل احترام و با
کیفیت در دهه 90میالدی است که حســابی هم غوغا کرد.
همزمان با موفقیت نســخههای اولیه بازی «مورتال کامبت»
روی کنسولهای سگا ،سازندگان بازی بهفکر ساخت اقتباس
ســینمایی و تکرار موفقیتها در گیشه بودند .کمپانی New
 Line Cinemaوظیف ه ســاخت و توســع ه فلم را برعهده
گرفت و پل دبلیو .اس .اندرسون که بیشتر او را بهخاطر سری
فلمهای «رزیدنت ایول» میشناسیم ،کارگردانی فلم «مورتال
کامبت» را بر عهده گرفت .این در واقع اولین تجربه حرفهای
و موفق فلمســازی اندرسون بود که باعث شد اسم وی بر سر
زبانها بیفتد و آیند ه شغلیاش را درخشان کند .از بازیگران
مطرحی که در فلم حضور داشــتند میتوان به کریســتوفر
المبرت اشاره داشت که بهنوعی ستاره فلمهای علمی-تخیلی
دهههای  80و  90میالدی بود.
فلم سینمایی «مورتال کامبت» در آگست  ۱۹۹۵اکران شد و
توانست تا سه هفته در صدر جدول باکسآفیس قرار بگیرد.
افتتاحی ه فلم بســیار طوفانی بود و  23/2میلیون دالر را به
جیب زد .این رقم در آن زمان بسیار زیاد محسوب میشد .در
نهایت «مورتال کامبت» توانست  ۱۲۲میلیون دالر بفروشد و
پس از فلمهای «تومب ریدر»« ،شاهزاده پارسی» و «پوکمون»
در مقام چهارم پرفروشترین فلم اقتباسی بر اساس بازیهای
ویدئویی قرار بگیرد.
«»Resident Evil Afterlife
تاریخ اکران۲۰۱۰ :
بودجه ساخت ۶۰ :میلیون دالر
میزان فروش۲۹۶ :میلیون دالر
امتیاز در متاکریتیک۱۰۰/۳۷ :
سری فلمهای «رزیدنت ایول» شاید به اندازهی بازیهای این
مجموعه ،محبوب و دوستداشتنی نباشند اما نباید انکار کرد
که از نظر کیفیت بصری و تکنولوژیهای بهکار رفته در سطح
باالیی قرار دارند که این امر سبب شده تا عالقهمندان سبک
علمی-تخیلی را جدا از نام و نشان «رزیدنت ایول» به سمت
سینماها بکشاند.
پل دبلیو .اس .اندرســون که سابقهی کارگردانی قسمت اول
فلم موفق «مورتال کامبت» را برعهده داشــت ،کارگردانی،
تهیهکنندگی و نویسندگی سری فلمهای «رزیدنت ایول» را
برعهده گرفت و روایت جداگان ه خود را از این دنیای معروف
به نمایش گذاشــت .از همان روزهای اول اکران قسمت اول
«رزیدنت ایول» انتقادهایی به وی وارد شد که چرا همان خط
ت داشتنی بازیها را دنبال نکرده است.
داستانی جذاب و دوس 
با تمام این بحثها ،اندرسون توانست آمار فروش فلمهای این
مجموعه را یکی پس از دیگری باال ببرد و در قســمت چهارم
این سری بهنام« »Afterlifeرکورد بیشترین فروش و سود را
به نام خود ثبت کند.
« »Afterlife Resident Evil: Afterlifeبــا هزینهای
بالغ بر  ۶۰میلیون دالر ســاخته شــد و توانست با رقم ۲۹۶
میلیون دالر در سینماهای سراسر دنیا بهکار خود پایان دهد.
این فلم لقب پرفروشترین اثر سینمایی تاریخ کانادا را یدک
میکشــد و تا قبل از اکران فلم «شاهزاده پارسی» بهعنوان
پرفروشترین فلم براساس بازیهای ویدئویی شناخته میشد.
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قلعه را در خانه  ge 2حرکت دهید.
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لیوناردو دی کاپریو در نســخه دوباره سازی شده و انگلیسی
زبان یک فلم موفق سینمای کوریای جنوبی بازی می کند.
این فلم که «تعقیب کننده» نام دارد ،در سال  2008با موفقیت
باالی مالی و انتقادی روبرو شد.
کمپانی برادران وارنر که روابــط کاری نزدیکی با دی کاپریو
دارد ،مدتی قبل امتیاز برگردان انگلیســی زبان این فلم را
خریداری کرد.
منابع نزدیک به کمپانی می گویند مسئوالن آن ،نویسنده فلم
نامه نســخه انگلیسی زبان را انتخاب کرده و او کار خود را از
هفته قبل ،شروع کرد.
ویلیام موناهان که کار نگارش فلم نامه نسخه انگلیسی زبان
را به عهده دارد ،،در ســال  2006هم فلــم نامه «رفتگان» را
براساس یک فلم موفق دیگر کره ای نوشت.
کمپانی برادران وارنر فعال قصد دارد «تعقیب کننده» خود را
در سکوت کامل خبری به جلو ببرد و اطالعات زیادی در باره
اش منتشر نکند.
با این حال ،شنیده می شود برای کارگردانی این نسخه ،از نا
هونگ-جین دعوت به همکاری شده است .او کارگردان نسخه
اصلی است.
داستان این درام دلهره اور پرتنش ،در باره یک قاتل زنجیره
ای و قتل های پرسروصدای اوســت .این فلم با الهام از یک
ماجرای واقعی ساخته شده است.
به نوشــته ورایتی ،کمپانی برادران وارنــر برای خرید امتیاز
برگردان انگلیســی زبان «تعقیب کننده» ،مبلغ یک میلیون
دالر پرداخت کرده است.
«رفتگان» که توسط مارتین اسکورســیزی ساخته شد ،در
سطح جهانی  290میلیون دالر فروش کرد 132 .میلیون دالر
از این رقم ،اختصاص به فروش آن در آمریکای شمالی داشت.

