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حکمرانی وحشت بر گیشه
سینمای آمریکا

یک فلم در ژانر وحشــت در آخرین هفته ماه اگســت
پرفروشترین فلم سینمای آمریکا شد .در همین زمان فلم
«جنوب شــهر با تو» درباره نخستین قرار عاشقانه باراک
و میشــل اوباما اکران شد .فلم ترسناک «نفس نکش» در
هفتههای پایانی تابستان فراتر از انتظار ظاهر شد و گیشه
سینمای آمریکای شمالی را تسخیر کرد .این فلم که با 10
میلیون دالر هزینه ساخته شده است ،بیگمان با فروشی
برابر با  26.1میلیون دالر در افتتاحیه ســود بســیاری را
نصیب شرکت سونی خواهد کرد .تا اینجای سال فلمهای
ژانر وحشت در گیشه ســینمای آمریکا موفق بودهاند .از
دیگر نمونههای موفق این ژانر ســینمایی در سال 2016
میتوان به فلمهای «احضار روح  »2و «خاموشــی» اشاره
کرد .فد آلوارز نویســنده و کارگردان «نفس نکش» است.
او در این فلم داســتان یک دختر و دو دوستش را روایت
میکند که قصد دارند از خانه مردی کور دزدی کنند ،اما
ماجرای این ســرقت خیلی زود شکلی وحشتناک به خود
میگیرد .جین لوی ،دیالن مینت ،دنیل زواتو و اســتیون

عنوان دیگری هستند که همین پایان هفته در سینمای
آمریکا اکران شدند« .جنوب شــهر با تو» و «دستهای
سنگی» هر دو محصول ســینمای مستقلاند و به همین
دلیل تعداد سینماهای محل نمایش آنها بسیار کمتر از
محصوالت کمپانیهای بزرگ هالیوودی است .برخالف این
دو فلم مستقل« ،مکانیک :رستاخیز» به صورت گسترده
در بیش از دو هزار ســینما اکران شــد و در افتتاحیه به
فروشــی برابر با  7.5میلیون دالر دست یافت که خیلی
کمتر از فروش افتتاحیه فلم «مکانیک» در ســال 2011
است .جیسون اســتاتهام ،تامی لیجونز ،جسیکا آلبا و
میشل یو در «مکانیک :رســتاخیز» بازی میکنند .فلم
«جنوب شهر با تو» داستان نخستین قرار عاشقانه باراک
اوباما و میشــل رابینسون را در شــیکاگوی سال 1989
روایت میکند .این فلم در  813سالن سینما سه میلیون
دالر فروخت اما در  10فلم پرفروش سینمای آمریکا جایی
نداشــت .هر چند که این میزان فــروش برای یک فلم
متوســط محسوب میشود اما در عین حال «جنوب شهر

لنگ بازیگران «نفس نکش» هســتند که از تماشاگران
امتیاز «ب» مثبت گرفت .این امتیاز برای یک فلم در ژانر
وحشت نمره قابل قبولی است .جاش گریناشتاین مدیر
توزیع و بازاریابی جهانی سونی با ابراز خرسندی از فروش
افتتاحیه فلم گفت« :فــروش فلم در افتتاحیه بیش از دو
برابر بودجه ســاخت آن بود .این فوقالعاده است ».او در
ادامه به دیگر فلمهای ســونی نظیر «آبهای کمعمق» و
«مهمانی سوسیسی» اشاره کرد که برخالف هزینه ساخت
پایین به فروش بسیاری خوبی دست پیدا کردهاند.
«نفس نکش» با فروش فراتر از انتظار فلم ضدابرقهرمانی
دیو آیــر را پس از ســه هفته صدرنشــینی بر جدول
پرفروشهای آمریکا به زیر کشید« .جوخۀ انتحار» در سه
روز پایانی هفته  12.1میلیون دالر فروش داشــت .مجموع
فروش این فلم تنها در سینماهای آمریکا  282.9میلیون
دالر است .با در نظر گرفتن فروش  353.1میلیون دالر فلم
در دیگر کشورهای جهان« ،جوخه انتحار» تا اینجای کار
 636میلیون دالر در سراسر جهان فروش داشته است.
در آخرین روزهای ماه اگست اکران چند فلم دیگر هم در
ســینمای آمریکا آغاز شده است که پرسروصداترین فلم
در میان آنها داســتان دیدار عاشقانه اوباما و همسرش
در «جنوب شــهر با تو» اســت« .مکانیک :رستاخیز» و
زندگینامه روبرتو دوران در فلم «دســتهای سنگی» دو

با تو» در مقایســه با «دستهای سنگی» عملکرد خیلی
بهتری داشت.
برخــاف حضور بازیگــر معروفی چون رابــرت دنیرو
«دستهای ســنگی» در  810ســینما تنها  1.7میلیون
دالر فروش داشــت .این فلم که نخستین بار ماه می در
شصتونهمین دوره جشــنواره فلم کن نمایش داده شد،
داســتان مشتزن سرشــناس پانامایی روبرتو دوران را
روایت میکند .ادگار رامیرز در «دستهای سنگی» نقش
روبرتو دوران را بازی میکند.
از فلمهای تازه اکران شده که بگذریم ،در رده سوم جدول
پرفروشهای پایان هفته فلم خانوادگی «کوبو و دو رشته»
قرار دارد .فروش این فلم نســبت به هفته نخست اکران
 37درصد کمتر بود .مجموع فروش «کوبو و دو رشــته»
با در نظرگرفتن فــروش  7.9میلیون دالری آخرین پایان
هفته ماه اگست به  24.9میلیون دالر رسید.
در این بین انیمیشن «مهمانی سوسیسی» با فروشی برابر
با  7.7میلیون دالر چهارمیــن فلم پرفروش پایان هفته
سینمای آمریکای شمالی شد.
در گیشه بینالملل اما فلم «جیسن بورن» با  56میلیون
دالر فروش یکهتاز است .این فلم بیشتر موفقیت خود را
در چین به دســت آورد و در شش روز نخست اکران در
این کشور به فروشی برابر با  50میلیون دالر دست یافت.
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فلم «جیســون بورن» به لطف فــروش فوقالعاده در
سینمای چین صدرنشین فهرست هفتگی پرفروشترین
سینمای جهان شد.
«جیسون بورن» دنباله جدید از مجموعه فلمهای اکشن
«بورن» محصول کمپانی یونیورسال در شش روز آغازین
نمایش در ســینماهای چین به فروش  50میلیون دالری
دست یافت تا در آخر هفته میالدی که گذشت در مجموع
 8/56میلیون دالر در  62بازار خارجی خود فروخته باشد.
این فلم که تاکنون فروشی بالغ بر  185میلیون دالر را در
گیشــه بینالملل رقم زده است و رکوردار فروش آغازین
مجموعه «بورن» در سینماهای چین نیز است.
فلم «جیســون بورن» میتواند با عبــور از فروش 202
میلیون دالری فلــم «اولتیماتوم بورن» به پرفروشترین
فلم در سری فلمهای «بورن» در گیشه بینالملل تبدیل
شود .این فلم قرار است از اول سپتمبر در یونان ،ایتالیا و
روسیه و از  7اکتبر در جاپان به روی پرده برود.
اولین قسمت از این مجموعه فلم با عنوان «هویت بورن»
در ســال  2002به کارگردانی «داگ لیمان» و با بودجه 60
میلیون دالری ساخته شد و به فروش جهانی بیش از 214
میلیون دالر دست یافت.
قسمتهای دوم و سوم این مجموعه را «پل گرینگراس» با
عنوان «برتری بورن» و «اولتیماتوم بورن»کارگردانی کرد
که در مجموع به فروش جهانی بیش از  720میلیون دالر

جواب سودوکو شماره
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چشم ـ چشمه ـ مچ ـ چرم
ـ مرچ ـ چمن ـ چشمان ـ
ماهر ـ مهر ـ شماره ـ مار ـ
امر ـ رام ـ نام ـ نما ـ امن ـ
ماه ـ رمه ـ نم ـ شما ـ من
ـ ما ـ شرم ـ هما ـ همان ـ
نامه ـ رمان.

«سکوت» بلندترین فلم اسکورسیزی
میشود

دارد که در قرن هفدهم و در دوران کاکوری کرشــیتان
(مســیحیان پنهان) به جاپان فرســتاده میشود و این
پس از شکست شورش شــیمبارا است .یکی از منتقدان
ورایتی که تدوین ابتدایی فلم را دیده تصمیم گرفته تا با
مسابقهای در میان فالوئرهای خود مدت زمان فلم را طرح
کند .با توجه به این که پاسخ  ۱۹۵دقیقه به عنوان برنده
انتخاب شد ،باید به این نتیجه رسید که «سکوت» بیش
از سه ساعت و در واقع سه ساعت و ربع خواهد بود .هنوز
زمان اکران این فلم اعالم نشده اما به نظر میرسد نوامبر/
دسامبر  ۲۰۱۷زمان اکران آن باشد.
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 بازی با کلمات
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کلمات زیر را در جدول پیدا کنید و دور آن خط بکشید

آزارمند ـ احتکار ـ بتکده ـ پرســتو ـ تیر ـ ثروتمند ـ جنگلبان ـ چکامه ـ
خورشید ـ حریت ـ دامنه ـ ذاللت ـ رنگین ـ زرگر ـ ژست ـ سجاد ـ شیدا ـ
صومعه ـ ضمیر ـ طعام ـ ظلمت ـ عدالت ـ غواص ـ فروگذار ـ قصر ـ کاظم ـ
گشنه ـ مهاجر ـ مدنیت ـ نواده ـ ولیکن ـ همیشه ـ یادگار.
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رسید..
«میراث بورن» قســمت چهارم از مجموعه فلم موفق به
کارگردانی «فرانک مارشال» بود که در سال  2012ساخته
شد و این بار «جرمی رنر» در نقش یک مامور اطالعاتی به
نام «آرون کراس» جایگزین «مت دیمون» شد و این فلم
به فروش  125میلیون دالری در گیشه جهانی دست یافت.
همچنین بنابر اعالم اسکرین ،انیمیشن «زندگی مخفیانه
حیوانات خانگی» با ثبــت فروش  6/24میلیون دالری از
محل سینماهای  57کشور جهان فروش بینالمللی خود
را از مرز  370میلیون دالر عبور داد.
این انیمیشــن با فروش  9/4میلیون دالری رکورد فروش
انیمیشن در ماه اگست سینمای برازیل را به نام خود ثبت
کرد و تاکنون فروش چشمگیر  9/24میلیون دالری را نیز
در سینماهای روسیه تجربه کرده است.
اما انیمیشــن جدید «عصر یخبندان :دوره برخورد» که
توزیع بینالمللی آن را کمپانی فاکس عهدهدار اســت با
احتســاب فروش  2/50میلیون دالری این هفته خود در
 37بازار خارجی مجموع فروش گیشــه بینالملل خود را
به بیش از  306میلیون دالر ارتقاء داد.
این انیمیشــن در آخر هفته میالدی که گذشــت 5/42
میلیون دالر در سینماهای چین فروخت تا رکورد فروش
آغازین انیمیشــنهای خارجی در دومیــن بازار بزرگ
سینمای جهان را به نام خود ثبت کند.

بــا اعالم این که فلم «ســکوت» جدیدترین اثر مارتین
اسکورســیزی در سه ساعت ســاخته میشود ،این فلم
بلندتریــن فلم ایــن کارگردان خواهد شــد .به نقل از
آسوشــیتدپرس« ،ســکوت» فلمی درباره دههها آزار و
اذیت و شــکنجه اســت و به همین دلیل شاید تماشای
طوالنی آن ســخت باشــد .این فلم پروژه مورد عالقه
اسکورســیزی برای مدتها بوده و این کارگردان از سال
 ۱۹۹۱تالش کرده اســت تا آن را بسازد« .سکوت» که بر
مبنای رمانی به همین نام نوشته یک نویسنده جاپانی به
نام شوساکو انو ساخته میشود بر مبلغی مسیحی تمرکز

 بازی با اعداد

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

جواب هدف

استقبال گرم چینیها از
«جیسون بورن»

شارلیز ترون مسافر تازه
«قطار سریع السیر»
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میزان

حمل

در برابر بياعتنايي بعضي از نزديکان ،شــما هم بي تفاوت باشيد،
احساساتي شــدن کمکي به شــما نميکند .بگذاريد شما را بهتر
بشناسند.

ثور

بعضي ها از قلب پاک و بزرگواری شــما سوءاســتفاده ميکنند .در
انتخاب دوستان جديد ،دقت زيادی داشته باشيد.

جوزا

در محيط کار و منزل ،مهربانتر باشــيد ،ســوءظن را کنار بگذاريد،
روزهای خوشــي در پيش داريد .به يک ميهماني رســمي دعوت
ميشويد.

سرطان

چه پول جمــع كنيد و چه آن را خرج كنيد(كه البته در هر دو مورد
موفق هســتيد) لحظات خوبي را خواهيد داشت .در محل كار براي
انجام كارها به روش خودتان آزاد هستيد.

اسد

شــايد برای از ميان برداشتن مشــکالت موجود ،به راهنمايي نياز
داريد ،خودتان را درگير مســایل مالي نکنيد ،يک معامله سودآور
انجام خواهيد داد.

سنبله

ســفری بلند مدت در پيش داريد .مواظب باشيد لطمه اي به کار و
زندگي شــما نزند ،بايد از فرصت موجود حداکثر استفاده را ببريد.
روز دلنشيني در انتظارتان است.

گاهي بيش از حد رويايي ميشويد و خودتان را گول ميزنيد ،بايد
اين عادت را کنار بگذاريد .شرایط کارتان بهتر خواهد شد .دوستي
در انتظار ديدار شما ست .

عقرب

خوشبختانه روزهای ســخت را پشت سر گذاشته ايد ،بعد از اين
درهای موفقيت به روی شــما باز خواهد بود .به پول قابل توجهي
دست مي يابيد .روز خوبي خواهيد داشت.

قوس

يکي از دوســتان قديمي را به طور اتفاقي مالقات خواهيد کرد.
احتمال دارد با او به ســفری کوتاه ولي لذتبخش برويد .امروز را
فراموش نکنيد ،زيرا يکي از بهترين روزهای شما خواهد بود.

جدی

وضع نابســامان کنوني بهتر خواهد شد ،شايد باور نکنيد ولي در
عرض چند روز تغييرات دلنشيني در زندگي شما رخ ميدهد.

دلو

يکي از عزيزان را پس از سالها مالقات ميکنيد ،او به شما کمک خواهد
کرد که مشکالتتان را حل کنيد ،از وجودش استفاده کنيد .برای رفتن
به سفر ،امروز میتوانید تصمیمگیری مناسبی داشته باشید.

حوت

برای حل اختالفات خانوادگي ،بايد لجبــازی را کنار بگذاريد و
انعطاف داشته باشيد .احساس تنهايي شما بزودی برطرف خواهد
شد.
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وزیر را در خانه  c 4حرکت دهید.
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شــارلیز ترون بازیگر اســکار گرفته و آفریقایی تبار
سینما ،مسافر «قطار سریع السیر شرق» کنت برانا می
شود.
ترون جای آنجلینا جولــی را در این درام دلهره آور و
پررمزوراز تازه سینما می گیرد.
کنت برانا کارگردان نســخه تازه «قتل در قطار سریع
السیر شرق» یک ماه قبل گفت ،آنجلینا جولی در این
فلم حضور خواهد داشت.
اما حاال منابع نزدیک به فلم می گویند اختالف آنجلینا
جولی و کنت برانا باعث شد تا ترون جایگزین او شود.
نســخه تازه این فلم پرتنش و ماجراجویانه ،براساس
داســتان نوول جنایی و پررمزوراز آگاتا کریستی به
همین نام ساخته می شود.
منابع نزدیک به پروژه می گویند در ابتدای امر هم قرار
بود شــارلیز ترون با این فلم همکاری داشته باشد .اما
معلوم نیست وی چه نقشی در داستان آن دارد.
فلم نامه اقتباسی این درام پرتنش جاده ای را ،مایکل
گرین می نویســد و الهام بخش او ،نوول معروف سال
 1934کریستی است.
خود کنت برانا در داستان این نسخه ،در نقش بازرس
پواروی معروف با آن سبیل قیطانی بازی خواهد کرد.
نوول کریســتی قتلی در یک قطار در حال حرکت را
مورد بررســی قرار می دهد ..هویت مقتول مشخص
نیست و پوارو سعی دارد قاتل را پیدا و دستگیر کند.
اما در طول ماجرا ،پوارو متوجه می شود این قتل یک
موضوع عادی نیست و چیزهای پیچیده تری پشت آن
وجود دارد.
به نوشــته هالیوود ریپورتر ،ســیدنی لومت فلم ساز
کالسیک ســینما ،در سال  1974یک نسخه سینمایی
باشــکوه و موفق از این داســتان آگاتا کریستی را
کارگردانی کرد.
شــارلیز ترون که متولد کشور آفریقای جنوبی است،
چند سال قبل برای درام اجتماعی «هیوال» ،موفق به
دریافت جایزه اسکار بهترین بازیگر زن شد.

جدیدترین فلم های
سینمایی دنیا اینجاست

موثق ترین اخبار در مورد فلم های مورد عالقه خود و
ستاره هایی که قرار است در این فلم ها بازی کنند را
در اینجا بخوانید.
کیث کیمبل ،از وبسایت متاکریتیک هر هفته آخرین
اخبار ،آپدیت ها ،تریلرها و مطالب مربوط به فلم های
سینمایی که قرار اســت در طول ماه های آینده روی
پرده ســینماهای دنیا بروند را گردآوری و منتشر می
کند .متاکریتیک وبســایتی تجاری است که نقدهای
منتقدیــن در خصوص فلم های ســینمایی ،بازی ها،
آلبوم های موسیقی ،سریال ها ،دی وی دی ها و اخیرا ً
کتاب ها را جمع آوری مــی نماید .بنابراین می توانید
موثق ترین اخبار در مورد فلم های مورد عالقه خود و
ستاره هایی که قرار است در این فلم ها بازی کنند را
در اینجا بخوانید.
کنث لونرگان (نویسنده/کارگردان) ،شانزده سال پس
از بردن جایزه ویژه هیئــت داوران و جایزه فلمنامه

نویســی والدو سالت برای اولین فلم بلندش به نام «می تونی
رو من حســاب کنی» ،امسال با فلم «منچستر در کنار دریا»
( )Manchester by the Seaبه جشــنواره ساندنس
بازگشــته و درام او بهترین نقد را در این جشنواره به دست
آورده و در حال حاضر در میان بهترین فلم های ســال 2016
قرار دارد .این فلم که روز  18نوامبر اکران می شــود ماجرای
لی چندلر (با بازی کیســی افلک) را دنبــال می کند که به
خاطر مــرگ برادرش (کایل چندلر) به شــهر زادگاهش باز
می گردد .در آنجا می فهمد که حــاال قیم قانونی برادرزاده
اش (لوکاس هجز) شده است .بازیگران نقش مکمل این فلم
میشــل ویلیامز ،متیو برادریک ،گرچن مول ،تیت داناوان و
کارا هیوارد هستند.
فلم «ال ال لند» ( )La La Landکه روز دوم دســامبر در
سینماهای برگزیده اکران می شــود ،موزیکالی است که در
لوس آنجلس رخ می دهد و اما استون در آن نقش هنرپیشه
ای بلندپرواز را بازی می کند و رایان گاسلینگ نقش نوازنده
جاز را ایفا می کند کــه با نواختن پیانو در کافه های محقر و
کوچک زندگی را می گذرانــد .این دو هنرمند جاه طلب که
به هم عالقمند شــده اند در نهایت در می یابند که موفقیت،
عشــق آنها را تهدید می کند .این فلم که ســاخته دیمین
شزل (نویسنده/کارگردان) ،بعد از فلم موفق «شالق» است،
چهارشنبه هفته آینده در جشنواره فلم ونیز به نمایش درمی
آید.
فلم «شیر» ( )Lionبر اســاس داستانی واقعی درباره سارو
بریرلی با بازی دو پاتل ســاخته شــده که در  5سالگی در
کالکوتا گم می شود .بریرلی که نمی تواند خانواده اش را پیدا
کند توســط یک زوج استرالیایی به فرزندخواندگی پذیرفته
می شــود که نیکول کیدمن و دیوید ونهــام نقش این زوج
را بازی می کنند .بیســت و پنج سال بعد ،بریرلی شروع به
جستجوی خانوده اش در هندوســتان می کند .این فلم که
اولین فلم بلند کارگردانش ،گارث دیویس ،است در جشنواره
فلم بیــن المللی تورنتو اکران شــده و در روز  25نوامبر به
نمایش عمومی درمی آید.
فلم «حلقه ها» ( )Ringsفصل جدیدی بر ســری فلم های
ترســناکی است که با فلم اقتباســی جاپانی هیدئو ناکاتا بر
رمان کوجی ســوزوکی به همین نام شروع شد .موفقیت این
فلم در گذشــته باعث شد که دنباله هایی بر آن ساخته شود
و در ایاالت متحده نیز فلمی به کارگردانی گور وربینســکی
با دنباله ای به کارگردانی ناکاتا و بازی نائومی واتس ســاخته
شــود .فلم ترسناک «حلقه ها»  28اکتبر روی پرده سینماها
می رود و در آن ســامارا به عنوان یــک زن جوان (با بازی
ماتیلدا آنا اینگرید التز) دیجیتالی (و متا) می شــود و خود
را برای نجات دوستش قربانی می کند .او یک فلم سینمایی
در داخل فلم مرگبار کشف می کند که بیننده را ظرف هفت
روز می کشد.
در فلم «آدمربایــی» ( )Kidnapهالی بری نقش مادری را
بازی می کند که برای باز پس گرفتن پســرش از آدم ربایان
هر کاری می کند .لوئیس پریتو این فلم را کارگردانی کرده و
قرار است دوم دسمبر به نمایش عمومی درآید.
در فلم «برادر نابینای من» ( )My Blind Brotherکه
اولین فلم بلند ســوفی گودهارت اســت ،بیل (با بازی نیک
کرول) همیشــه در سایه برادر نابینای شرابی (آدام اسکات)
زندگی کرده اســت .ولی وقتی بیل با رز (جنی اسلیت) آشنا
می شود ،حس می کند که باالخره خالصی پیدا کرده است...
تا اینکه رز شــروع به دوســتی با رابی می کند .این فلم که
بازیگران کمدی خوبــی مانند زوئــی کازان دارد ،روز 23
سپتمبر  ،2016وارد سینماها و آیتونز می شود.
میشــل فرانکو (نویســنده/کارگردان) برای فلم «مزمن»
( )Chronicدرباره دیوید (با بازی تیم راث) پرستاری که
از بیمارانی با بیماری مهلک مراقبت می کند ،جایزه بهترین
فلمنامه را در جشــنواره فلم کن  2015دریافت کرد .بخش
پایانی این فلم در جشــنواره کن بین منتقدین اختالف نظر
انداخته بود ،ولی بســیاری از آنها بــر عالی بودن بازی راث
اتفاق نظر داشــتند .این فلم روز  23سپتمبر در سینماهای
برگزیده به نمایش در می آید.

