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«شکاف» در صدر گیشه هالیوود

فلم «شکاف» ( )Splitآخرین ساخته کارگردان هندی
تبار ســینما ،توانسته در ســه روز نخست اکران ۴۰٫۱
میلیون دالر بفروشد و صدر جدول باکس آفیس را به خود
اختصاص دهد.
این هفته را باید هفته بازگشــت «ام نایت شــیاماالن»
کارگردان نام آشنای هالیوود بدانیم .وی با فلم جدیدش
توانسته بسیار موفق ظاهر شود.
فلم «شــکاف» ( )Splitآخرین ساخته کارگردان هندی
تبر ســینما ،توانسته در سه روز نخســت اکران ۴۰٫۱
میلیون دالر بفروشــد و صدر جدول باکس آفیس را به
خود اختصاص دهد .این رقم در مقایسه با فلم «مالقات»
که سال گذشته به نمایش درآمد ،افزایش چشمگیری را
نشان می دهد .برای این اثر سینمایی تنها  ۱۰میلیون دالر
بودجه در نظر گرفته شده ،بنابراین به نظر می رسد سود
زیادی عاید شرکت «یونیورسال» خواهد شد.
این نکته را نیز باید در نظر بگیریم که علی رغم کاراهای
نه چندان موفق این کارگردان در سال های گذشته ،نام
شــیاماالن هنوز هم می تواند عده ای را به ســالن های
سینما بکشاند .فلم «شــکاف» تا به حال بازخورد های
بســیار مثبتی از ســوی منتقدان دریافت کرده است.

بسیاری این اثر را بهترین ساخته آقای شیاماالن از زمان
اکران «نشانه ها» می دانند.
تمام این موارد باعث شده که «شکاف» حضوری قوی در
گیشه ها داشته باشد و به نظر می رسد که در هفته های
آینده نیز این موفقیت ادامه داشــته باشد .تنها فلم پر
طرفدار هفته آینده« ،رزیدنت ای ِول :قسمت نهایی» است،
بنابراین «شکاف» چندان مورد تهدید قرار نمی گیرد.
جایگاه دوم باکس آفیس به فلم «سه ایکس :بازگشت ژاندر
کیج» احتصاص یافته است .این اثر سینمایی توانسته در
هفته نخست اکران بیش از  ۲۰میلیون دالر بفروشد که از
فروش  ۱۲٫۷میلیونی «سه ایکس :دولت متحد» بیشتر
اســت .با این حال این اعداد و ارقام در مقایسه با فروش
 ۴۴میلیون دالری فلم نخست ،بسیار پایین تر هستند .باز
هم مانند همیشه ،وین دیزل نتوانسته به جز در سری فلم
های سریع و خشن ،به موفقیت زیادی دست یابد.
به نظر می رسد که سود چندانی عاید تهیه کنندگان این
اثر نخواهد شد و فلم نمی تواند رقیبی برای «شکاف» به
حساب بیاید .با این حال ،سه ایکس جدید در عرصه بین
المللی خوب عمل کرده و توانســته در یک هفته ۷۰٫۵
میلیون دالر درآمد کسب کند.

منتقدین لندن هم «الال لند»
را پسندیدند

فلم «الال لند» که پیشــتاز امسال فصل جوایز سینمایی
اســت ،در جوایز انجمن منتقدین لنــدن نیز به عنوان
بهترین فلم انتخاب شد.
به نقل از اســکرین ،این فلم موزیکال که تاکنون جوایز
ســینمایی متعددی از جمله جایزه گلدن گلوب بهترین
فلم را از آن خود کرده ،در ادامه روند موفق خود ،جایزه
بهترین فلم سال را از ســیوهفتمین دوره جوایز انجمن
منتقدین لندن نیز دریافت کرد.
فلم «الال لند» که «رایان گاســلینگ» و «اما اســتون»
بازیگران اصلی آن هســتند ،اولیــن نمایش خود را در
افتتاحیه جشنواره ونیز  ۲۰۱۶تجربه کرد و در واقع ادای
احترامی به عصر طالیی فلمهــای موزیکال در هالیوود
است ،اما داستان فلم در فضایی معاصر رقم میخورد.
«رایان گاســلینگ» در این فلم در نقش یک پیانیست
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ایفای نقش میکند که زندگی عاشــقانهای با یک بازیگر
با بازی «اما استون» دارد ،اما زمانی که این دو به موفقیت
بیشتری دســت مییابند با مشکالتی رو به رو میشوند.
«الال لند» شانس اصلی جوایز اسکار نیز محسوب میشود.
اما در سایر بخشهای جوایز ساالنه حلقه منقدین لندن،
جایزه بهتریــن فلم انگلیســی/ایرلندی به «من ،دنیل
بلیک» ساخته «کن لوچ» رســید و فلم «تونی اردمن»
ســاخته «ماردن ا ِده» نماینده آلمان در جوایز اسکار نیز
موفق به کسب جایزه بهترین فلم خارجی سال شد.
«الزلو نمس» برای فلم مجارستانی و برنده اسکار «پسر
شائول» جایزه بهترین کارگردانی سال را دریافت کرد و
«آتش در دریا» ،برنده خرس طالی بهترین فلم جشنواره
برلین ساخته «جیانفرانکو روسی» جایزه بهترین مستند
سال را به خانه برد.
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هـدف

جواب سودوکو شماره
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زراعــت ـ زارع ـ زرع ـ
مزرعــه ـ مزارع ـ عار ـ
عمر ـ عمارت ـ متر ـ مار
ـ امر ـ رها ـ راه ـ هرات
ـ تار ـ مرز ـ رمز ـ مزار
ـ زر ـ زهر ـ زهرا ـ رام
ـ مهر ـ رمه ـ مهارت ـ
ماهر ـ همراز ـ اره.

برنــده بزرگ جوایز گلدن گلوب و شــانس اصلی جایزه
اســکار نیز  16.7میلیون دالر در  57بازار خارجی خود
فروخت و تا به امروز بــه فروش بیش از  83میلیون دالر
در گیشهبینالمللی رسیده است و قرار است به زودی در
سینماهای فرانســه ،بلژیک ،ایتالیا و سوئد اکران خود را
آغاز کند .فلم علمی تخیلی «مسافران» نیز در آخر هفته
میالدی که گذشت  13.4میلیون دالر در  67کشور جهان
فروخت تا فروش خارجیاش به بیش از  175میلیون برسد

م «روگ وان :داســتانی از جنگ ستارگان» مجموع
فل 
فروش جهانی خود را از مرز یک میلیارد دالر در گیشــه
جهانی عبور دارد.
به نقل از اســکری ،ایــن فلم که اولین اثــر برگرفته از
مجموعه اصلی «جنگستارگان» است ،سیزدهمین فلم
از محصوالت تاریخ دیزنی است که به فروش بالغ بر یک
میلیار دالر میرسد.
«روگوان :داستانی از جنگ ستارگان» که در سیونهمین
روز از اکــران جهانی خود قرار داد در آخر هفته میالدی
که گذشــت  9میلیون دالر از محل سینماهای  45کشور
جهان به دست آورد تا فروش گیشه بینالملل خود را به
 499میلیون و فروش جهانیاش را به بیش از یک میلیارد
دالر رساند.
«روگ وان» تاکنون  79.4میلیون دالر در انگلیس و 61.3
میلیون دالر در چین فروخته است تا این دو کشور بهترین
بازارهای خارجی این فلم علمی تخیلی باشند.
انیمشین «مائونا» دیگر محصول دیزنی نیز با فروش 12.9
میلیون دالری در  40کشور جهان ،فروش خارجی و جهانی
خود را به ترتیب به رقمی بالغ بر  272و  500میلیون دالر
ارتقا ء داد.
این انیمیشن با فروش آغازین  500هزار دالری در ترکیه
رکورد فروش اولیه انیمیشن را در سینماهای این کشور
را جابه جا کرد.
امــا فلم موزیکال «الاللند» ســاخته «دیمین شــزل»
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 بازی با کلمات
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آمیختــن ـ احرام ـ بازیچه ـ پناهنده ـ تربیه ـ ثانی ـ جبران ـ چرندیات ـ
حور ـ خلص ـ دعاگو ـ ذاکر ـ رای گیری ـ زیتون ـ ژاله ـ سخی ـ شوربا ـ
صالحان ـ ضمیر ـ طاهرین ـ ظالمان ـ عصبانی ـ غماز ـ فقاریه ـ کرامت ـ
گردنه ـ الزم ـ محبت ـ ناشر ـ ولیکن ـ قلم ـ هیات ـ یار.
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میزان

حمل

بهتر اســت از وقتتان به نحو احسنت استفاده كنيد؛ زيرا موفقيتي
كه به دســت ميآوريد ارزش زيادي دارد .روز خوبي براي ارزيابي
اتفاقات اخير است كه همه آن ها مورد عالقه شماست.

ثور

اگر برای خرید میروید بسیار مراقب آنچه میخرید باشید چرا که
ممکن است بسیار گران قیمتتر از آنچه که میتوانید خرید کنید
باشد .اگر در مکانهای عمومی رفت و آمد میکنید .بسیار مراقب
اموال خود باشید وگرنه کسی با دستان چیره دستش ممکن است
آنها را از شما بدزدد.

عقرب

تأثیر یکی از دوستان خوب درست همان چیزی است که شما برای
بهبود یک رابطه صمیمانه به آن احتیاج دارید .سعی کنید با هیچکس
به طور جدی بحث نکنید و به دنبال آرامش باشید .شاید در مسایل
کاری کمی تأخیر ایجاد شود .بهتر است امشب تفریح کنید.

به یک نفر تواناییهایتان را نشــان میدهید .اما متاســفانه او
متوجه نمیشود .شاید باید در مورد تواناییهایتان صحبت کنید
تا متوجه شوند ،اما شــاید هم آنها برای برداشتن قدم اول کمی
خجالتی هستند.

بدون شــك تمام حرفهاي ديگران را باور ميكنيد ،اما بايد مراقب
باشيد و به هر شخصي ،اعتماد نكنيد .پول و دوستان را بايد تا جايي
كــه ميتوانيد ،نگهداري كنيد ولي ايــن دو موضوع را با هم قاطي
نكنيد عاليق خود را در مرحله اول قرار دهيد و احســاس نكنيد كه
حتم ًا بايد ديگران را در مشكالتشان ياري كنيد؛ زيرا در هر صورت،
ال نصيحت شما را نپذيرفتهاند.
آنها قب ً

شما به اين كه بخواهيد از زندگي خيلي لذت ببريد ،ادامه ميدهيد
ولي اين به اين معنا نيســت كه همه موانع سر اين راه را بايد بدور
اندازيد .هميشه برنده و بازنده در هر كاري هست .اگر شما زيادي
خود را گم كنيد ممكن است كه دومي باشيد(بازنده)؛ پس از حس
قضاوت خود براي اينكه كســي چه كاري را انجام دهد اســتفاده
نمائيد و تعادلي بين خوشگذراندن و خودداري به وجود آوريد.

بین دو موضوع کشمکش دارید این که رفت و آمدهایتان را کنترول
کنید و یا اینکه اجــازه دهید همه چیز خود به خود پیش بروند .در
حالی که خوب بدانید در اطرافتان چه میگذرد ،خوب است اجازه
دهید هر از گاهی اتفاقات غیر منتظره رخ دهند.

اكنون تسليم خجالت نشويد؛ زيرا روابط اجتماعي خوبي در پيش
خواهيد داشــت .تأثير خوبي بر شخصي گذاشتهايد كه در آينده
نزديك بر زندگيتان تأثير خوبي خواهد داشت.

جوزا

سرطان

اسد

گرچه عموم ًا شــما از قابل اعتمادترين افراد هستيد ،نميدانيد چرا
كســي رابطهاش را با شــما خوب و بد ميكند .بنابرداليلي شما به
صداقت و وفاداري او شــك كردهايد .امروز روز خوبي براي مالقات
جدي نيست ،چرا كه در حال حاضر از نظر احساسي بسيار مشغوليد
ولي به خوبي ميتوانيد ببينيد كه اوضاع از چه قرار است و شما آن
را دوست نداريد.

سنبله

هیچ وقت نمیدانید با افرادی که سعی میکنند شما را فریب دهند
چطور رفتار کنید .شخصی سعی دارد اعتماد به نفستان را تضعیف
کند ،اما اجازه ندهید این کار را بکند.

قوس

جدی

دلو

هر نوع احساس خوب و بدی که در مورد مطالب دیشب داشتهاید
امروز از بین میرود .اگر بگوییم که شما در خانه قدرتمند هستید
و حــرف اول را میزنید کمتر از آن چیزی اســت که گفتهایم و
شما را دست کم گرفتهایم .تالش شما برای دفاع از حق خودتان
میتواند نتایچ فوق العادهای را در پی داشته باشد.

حوت

برای حکمرانی بر کل جهان است .خیلی از فرمولها و
ایدههای موفق فلمهای ابرقهرمانی مارول و دیسی به
«نگهبانان» هم راه پیدا کرده و با دیدن شخصیتهای
اصلی داستان به یاد کاراکترهای فلمهای ابرقهرمانی
معروف ،از «اونجرها» و «نگهبانان کهکشان» گرفته تا
«فنتاستیک فور» و «اکس-من» میافتید .اما نکتهی
مهم لهجه و حس متفاوت فلم است.

«روگوان» یک میلیارد دالری شد

کلمات زیر را در جدول پیدا کنید و دور آن خط بکشید

 جواب بازی با اعداد
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برای مقابله با تهدیدهای داخلی و خارجی شکل میدهد.
یکی از اعضا میتواند عناصر طبیعی را کنترل کند ،یکی
متخصص کار کردن با سالحهای سرد است ،یکی نامرئی
میشود و آخری هم تبدیل میشود به یک خرس بزرگ و
خطرناک! این تیم عجیب و غریب باید جلوی شروری را
بگیرند که با استفاده از یک ابزار پیشرفته میتواند تمام
تجهیزات مکانیکی را کنترل کند و هدفش تسخیر موسکو

از یک سوی پدیدهی فراگیر ابرقهرمانها داریم و از سوی
دیگر بازار سینمای روسیه که روز به روز در حال گسترش
است؛ حال در یک فلم شاهد تالقی این دو مسیر هستیم:
«نگهبانان» اولین فلم ابرقهرمانی روسی!
روســیه در چند ســال اخیر با الگو گرفتن از سینمای
آسیای شرقی و چین به بازاری مهم در عرصه بینالمللی
تبدیل شــده و در حال ســرمایهگذاری روی پروژههای
بزرگ چند ملیتی است.
حدود ده ســال پیش بود که اقتباس ســینمایی تیمور
بکمامبتوف از رمانهای فانتزی ســرگئی لوکیاننکو در
قالب دو فلم «نگهبان شب» و «نگهبان روز» به موفقیتی
بینالمللی دســت پیدا کــرد و بکمامبتــوف را هم به
هالیوود رساند .در سال  ۲۰۱۳هم فلم عظیم و سه بعدی
«استالینگراد» با بودجهای  ۳۰میلیون دالری در روسیه
ساخته شــد و در بازارهای بینالمللی به ویژه چین مورد
توجه قرار گرفت .این بار نوبت به ســاریک آندریاسیان
 ۳۲ساله و ارمنی رســیده تا موج فلمهای ابرقهرمانی را
به زبان روســی ترجمه کند .آندریاسیان که پروژههای
بزرگ و موفقی چون «ســرقت آمریکایی»« ،مافیا :بازی
بقا» و «زمین لرزه» را در کارنامهاش دارد« ،نگهبانان» را
بر اســاس فلمنامهای که خودش نوشته و با بودجهای ۵
میلیون دالری ساخته است( .تقریبا برابر بودجه تولید با
یک اپیزود از سریالهای آمریکایی)
داستان در دوران جنگ سرد اتفاق میافتد که سازمانی
مخفی در اتحاد جماهیر شوروی گروهی از افراد برگزیدهی
ملل مختلف را جمع میکند و با انجام آزمایشات ژنتیکی و
ایجاد قدرتهای فرابشری در آنها یک تیم ابرقهرمانی را

 بازی با اعداد

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

جواب هدف

ابرقهرمانهای روس هم از راه رسیدند!

اگر مقداری از کار روزانهتان بــرای آخر وقت بماند .مطمئن ًا تقصیر
شماست که سعی نکردهاید .زمانی که نوبت به معامله یا مشاغل خسته
کننده برسد شما الهام بخش هستید .شما به طور غریزی میدانید که
قدمهای زندگی به زودی چیده می شود و بایستی آماده باشید.
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نوبت مهره های سفید است ،شما باید با
دو حرکت مهره سیاه را مات کنید.
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وزیر را در خانه  H 2حرکت دهید.
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و در این میان چین ،روســیه و انگلستان به ترتیب با
16.5 ،33.5و  15.4میلیون دالــر بهترین بازارهای
خارجی این فلم بودهاند.
انیمیشن «آوازخواندن» نیز در ادامه اکران خود 8.3
میلیون دالر در  61کشــور جهان فروخت تا به فروش
خارجی  178و فروش جهانی  428میلیون دالر دست
یابد و سینماهای استرالیا با  18.6میلیون دالر بهترین
ی این انیمیشن بوده است.
بازار خارج 

انتشار داستان کودکانه
«مارک تواین» برای
اولینبار

همزمان با  ۱۵۰سالگی انتشــار اولین کتاب «مارک تواین»،
قصه کودکانهای کــه او برای دخترهایش گفتــه بود ،برای
نخستینبار به چاپ میرسد .گاردین نوشت« :مارک تواین»
نویسنده برجســته آمریکایی داستانهای کودکانه زیادی را
به نگارش درآورده ،اما «دزدیدن شــاهزاده اولیومارگارین»
تنها اثر بهجامانده از او در این حوزه اســت که به زودی برای
اولینبار منتشر میشود .ســپتامبر امسال صدوپنجاهمین
سالگرد انتشار اولین کتاب نویسنده «هاکلبری فین» است و
به همین مناسبت  ۱۶صفحه دستنوشت ه از «تواین» که مربوط
به داستانی کودکانه است ،برای نخستینبار وارد چرخه چاپ
میشود .نام این اثر «دزدیدن شاهزاده اولیومارگارین» است و
یک پژوهشگر در سال  ،۲۰۱۱زمانی که در حال بررسی مدارک
و اوراق موجود از «تواین» در دانشــگاه کالیفرنیا بود ،آن را
کشف کرد« .دزدیدن شاهزاده اولیومارگارین» قصهای است
که «مارک تواین» یک شب در ســال  ۱۸۷۹در پاریس برای
دخترانش تعریف کرد .این داســتان درباره پسری است که
میتواند با حیوانات حرف بزنــد و از آنها میخواهد تا برای
نجات شاهزادهای ربودهشده به او کمک کنند.
با این که خالق «تام سایر» معموال برای دخترانش قبل از خواب
قصه میگفت ،به نظر میرسد این تنها نمونه ثبتشده از آن
داستانهاســت .به همین علت چاپ اثر تازه کشفشده این
نویسنده ،از اهمیت باالیی برای اهالی دنیای ادبیات برخوردار
است .این داستان را «فیلیپ» و «ارین استد» که از چهرههای
مطرح ادبیات کودک آمریکا محســوب میشوند ،تصویرگری
کردهاند« .دابلدی» نیز انتشاراتی است که برای اولینبار آن
را روانه بازار میکند .تاریخ انتشــار این اثر  ۲۶سپتمبر اعالم
شــده« .تواین» سال  ۱۸۶۷درست در همین روز اولین کتاب
خود را که یک مجموعه داستان کوتاه بود منتشر کرد.

سنگ پشت سرخی که
شانس دریافت اسکار است

انیمیشــن نامزد اسکار «سنگ پشت ســرخ» به کارگردانی
مایکل دودوک دی ویت  20جنوری  2017اکران عمومی خود
را آغاز خواهد کرد .اثر انیمیشنی فرانسوی-جاپانی است که
توســط کمپانی های وایلد بانچ و استودیو جیبلی تولید شده
است .این محصول داســتان مردی است که برای فرار از یک
جزیره متروکه تالش می کند و در این راه با یک سنگ پشت
غول پیکر به جنگ میپــردازد .این فلم بدون کام ً
ال بی کالم
بوده و اولین بار در جشــنواره فلم کن  2016در بخش نوعی
نگاه اکران شده است .این فلم ساخته شده توسط Why Not
 Productionsو وایلد بانچ در ارتباط با استودیو جیبلی؛
با این توجه که وینسنت ماراوال رییس وایلد بانچ ،او در سال
 ۲۰۰۸در جاپان از استودیو جیبلی و با هایائو میازاکی مالقات
کرد .این اثر تاکنون در فســتیوال های گوناگون خارجی 23
بار نامزد بوده که  6بار توانسته عنوان بهترین انیمیشن را از
آن خود کند.

