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ظهور یک سینمای
شش میلیارد دالری در آسیا

فروش فلمها در بازار سینمای چین تا اینجای سال بیش
از  6میلیارد دالر بوده و نســبت به مدت زمان مشابه در
سال گذشته  48درصد رشد داشته است.
فلمهای چینی از  1جنوری تا  4دسامبر سال  2015بیش از
 3میلیارد دالر فروش داشتند و  59درصد بازار سینمای
چیــن را به خود اختصاص دادند و به این ترتیب ســهم
فلمهای خارجی در این بازار کمتر از چینیها شــد .با در
نظر گرفتن این که در یک ماه آینده چند فلم پرهزینهی
بومی در ســینماهای چین اکران خواهند شــد ،بعید به
نظر میرســد که فلمهای خارجی توان کم کردن از سهم
فلمهای چینی را داشته باشند.
م چینی سال  2015بود و
«شکار هیوال» پرفروشترین فل 
در مجموع  383میلیون دالر در سینماهای چین فروش
داشــت« .گمشــده در هانگکانگ» و «خداحافظ آقای

بازنده» نیز هر کــدام به ترتیب  254و  227میلیون دالر
فروختند .پرفروشترین فلم خارجی در سینمای چین نیز
«سریع و خشمگین  »7با فروش  381میلیون دالر بود ،در
حالی که «انتقامجویان ،عصرالتران» با  230میلیون دالر و
«دنیای ژوراسیک» با  223میلیون دالر فروش پس از این
فلم قرار گرفتند.
بازار ســینمای آمریکای شمالی در ســال  2014بیش از
 10میلیارد دالر فروش داشــت و هــم اکنون با اختالف
زیاد بزرگترین بازار ســینمای جهان به شــمار میرود.
کارشناســان پیشبینی میکنند که چین در سه آینده
تبدیل به بزرگترین بازار سینمای جهان خواهد شد.
بر اساس گزارش شینهوا هم اکنون  6200سالن سینما با
بیش از  30هزار پرده نمایش در چین وجود دارد و تقریبا
در هر روز  15پرده نمایش به این تعداد افزوده میشود.
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جوایز فلم مستقل بریتانیا
برندگانش را شناخت

جواب سودوکو شماره

 جواب بازی با اعداد
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مهتاب ـ ماه ـ مهارت ـ شاه
ـ شهر ـ شهرت ـ شهامت
ـ بهتر ـ بــه ـ راه ـ رها ـ
بهــار ـ مهر ـ ماهر ـ رتبه
ـ رمه ـ هــرم ـ بره ـ اهم
ـ تباه ـ اره ـ باهم ـ همتا
ـ برمه.

در حالی که در بــازار داغ فصل جوایز فلمهای مدعی
یکی یکی بر پرده ظاهر میشــوند ،قســمت دوم فلم
«عطش مبارزه ،زاغ مقلد» همچنان پیشــتاز فروش در
سینما اســت« .کرامپوس» نام یک فلم کمدی ترسناک
اســت که این هفته به سینما آمد و با درخششی دور از
انتظار در  2902سالن سینما  16میلیون دالر فروخت تا
پس از «عطش مبــارزه ،زاغ مقلد»(پرفروشترین فلم
ســه هفته اخیر ســینما) ،در مکان دوم جدول فروش
بایســتد« .عطش مبارزه» با نقشآفرینی جنیفر الرنس
پردرآمدتریــن بازیگر زن جهان در ســال  2015برای
سومین هفتهی پیاپی صدرنشــین فروش سینماهای
آمریکا شد و در  4086سالن سینما بیش از  18میلیون
دالر فروخت .فروش جهانی این فلم هم اکنون از مرز نیم
میلیارد دالر گذر کرده اســت .سهم بازار آمریکا از این
میزان فروش  227.1میلیون دالر و سهم سایر بازارهای
جهانی  296.8میلیون دالر است.
هر چند صدرنشــینی «عطش مبارزه» موضوعی قابل

اکران با افت فروش  48درصدی روبهرو شــد .مجموع
فــروش «کرید» در آمریکای شــمالی  65میلیون دالر
است .دیگر فلم تازهوارد اکران این هفته در سینماهای
آمریکا موفق نشد تماشــاگران زیادی را به خود جلب
کند« .نامهها» با بازی ژولیت استیونسون در نقش مادر
ترزا در  886سالن نمایش داده شد و تنها اندکی بیش از
 800هزار دالر فروش داشت .در کوران فصل جوایز سیلی
از فلمها از جمله «شی راک» به کارگردانی اسپایک لی به
صورت محدود در سینماهای آمریکا به نمایش درآمدند.
ت با سالح گرم
این فلم با هدف قرار دادن موضوع خشون 
در شیکاگو در  305سالن سینما  1.3میلیون دالر فروش
داشت و سیزدهمین فلم پرفروش آخرهفته لقب گرفت.
بهترین آمار فروش «شیراک» در شیکاگو ثبت شد .از
آنجا که بسیاری از ســالنهای سینما حاضر به نمایش
دادن فلم اسپایک لی نیستند ،هنوز مشخص نیست که
اکران این فلم تا چه اندازه گســترده خواهد شد .دیگر
فلم جدید با اکران محدود در سینماهای آمریکا اقتباس

پیشبینی بود اما شــگفتی این هفتــه را فلم کمدی
ترســناک کمپانی یونیورسال آفرید و در جدول فروش
باالتر از انیمیشــن «دایناسور خوب» و «کرید» ایستاد.
«کرامپوس» به کارگردانی مایکل دوکرتی و با بازی آدام
اســکات ،تونی کلت و دیوید ککنر داستان یک موجود
افســانهای به نام کرامپوس را بازگو میکند .این فلم در
بازارهــای خارجی  3.3میلیون دالــر دیگر نیز فروش
داشت .سهم اتریش به عنوان کشور خاستگاه این افسانه
از فروش فلم  423هزار دالر بود« .دایناســور خوب» در
دومین هفته اکران با افت فــروش  60درصدی مواجه
بود .انیمیشن کمپانی دیزنی برای ایستادن در رده سوم
جدول نیز با رقیبی قدرتمند روبهرو بود و برای کســب
این جایگاه با فلم «کرید» شانه به شانه رقابت میکرد .هر
دو فلم فروشی باالی  15میلیون دالر را تجربهکردهاند.
با احتســاب فروش این هفته مجموع فروش «دایناسور
خوب» در آمریکای شمالی به  76میلیون دالر و فروش
جهانی آن به بیش از  131میلیون دالر رســیده است.
«کرید» به کارگردانی رایان کوگلر در دومین آخرهفتهی

سینمایی جاستین کرتزل از نمایشنامه «مکبث» نوشته
ویلیام شکسپیر است .این فلم با بازی مایکل فاسبندر و
ماریون کوتیار در پنج سالن سینما در شهرهای نیویورک
و لسآنجلس اکران شــد و به طور میانگین در هر سالن
ســینما بیش از  13هزار دالر فروش داشت« .جوانی» به
کارگردانی پائولو سورنتینو سومین فلمی است که این
هفته به صورت محدود در سینماهای آمریکا به نمایش
درآمد .این فلم با بازیگران سرشناسی مانند مایکل کین،
جین فوندا ،هاروی کیتل و راشــل وایز در چهار سالن
ســینما در حدود  80هزار دالــر فروخت و به میانگین
فروش  20هزار دالر برای هر ســالن سینما دست یافت.
«مکبث» و «جوانی» نقدهای بســیار مثبتی را از سوی
منتقدان فلم دریافت کردهاند و هر دو برای نخستین بار
در جشنواره فلم کن به نمایش درآمدهاند« .افشاگر» و
«بروکلین» به عنوان دو فلم مدعی فصل جوایز هر دو در
میان  10فلم پرفروش هفته جای دارند« .افشاگر» در 980
سالن سینما  2.9میلیون دالر و «بروکلین» در  906سالن
سینما  2.4میلیون دالر فروش داشت.

2211

 بازی با کلمات

آواره ـ اضطرار ـ بهانه گیر ـ پروراندن ـ تشــکیالت ـ ثروتمند ـ جنگجو
ـ چکاندن ـ حالل ـ خرامان ـ دانشــیار ـ ذوالفقار ـ رونق ـ زندان ـ ژاله ـ
سرشار ـ شبنم ـ صفات ـ ضرور ـ طیبه ـ ظلمانی ـ عقربه ـ غلبه ـ فعالیت
ـ کفگیر ـ گشودن ـ لیاقت ـ مشعل ـ ناجی ـ وحدت ـ هادی ـ یار.
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پردرآمدترینبازیگرزنجهان

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.
 4کلمه :خوب
 8کلمه :متوسط
 13کلمه :عالی

جواب هدف

فلم «اکس مشینا» ساخته «الکس گارلند» موفق به کسب
ســه جایزه از جمله بهترین فلم و کارگردان از جوایز فلم
مستقل بریتانیا در سال  2015شد.
در حالی که فلم «خرچنگ»ساخته «یورگن النتیموس» با
نامزدی در هفت بخش شــانس اصلی درخشش در جوایز
فلم مســتقل بریتانیا در سال  2015بود اما در نهایت فلم
«اکس مشینا» ساخته «الکس گارلند» جوایز بهترین فلم
،کارگردانی و فلمنامه را به خانه برد و «خرچنگ» به یک
جایزه نقش مکمل زن بسنده کرد.
« 45سال» ســاخته «اندرو های»« ،امی» ،به کارگردانی
«آسسیف کاپادیا»« ،اکسمشــینا» از «الکس گارلند» و
«مکبث» به کارگردانی «جاســتین کرزل» دیگر نامزهای
بخش بهترین فلم مســتقل بریتانیایــی در این رویداد
سینمایی بودند.
«سیرشــا رنان» برای بازی در فلــم «بروکلین» بهترین
بازیگر زن این رویداد ســینمایی شد و «تام هاردی» نیز
با فلم «افســانه» جایزه بهترین بازیگــر مرد را به خود
اختصــاص داد ،در بخش بازیگری مکمل مرد و زن نیز به
ترتیب «برندان گلیسون» برای فلم«حق رای» و «اولیویا
کلمن» بــرای ایفای نقش در فلــم «خرچنگ» موفق به
کسب جایزه شدند.
در سایر بخشهای جوایز فلم مســتقل بریتانیا در سال
 2015فلم «اتاق» به کارگردانی «بری الرســون» جایزه
بهترین فلم خارجی را از آن خود کرد« ،ادموند» ساخته
مشــترک «امیلی جومزوی» و «نینا گانتز» بهترین فلم
کوتاه بریتانیایی نام گرفت و «اسب سیاه» به کارگردانی
«جودیث داوســون» و «لوئیس اوسماند» بهترین مستند
سال سینمای بریتانیا نام گرفت.
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میزان

حمل

فرصتي داريد تا برخي از ايدههايتان را عملي كنيد .بهتر اســت بين
واقعيت و كارهاي تئوري تعادل برقرار كنيد .بدانيد كه چه كارهايي را
بايد انجام دهيد .اگر كمي فكر كنيد موفقيت بزرگي به دست مي آوريد.

ثور

امروز راحتر از همیشه تفکر و کارهای دیگران بر شما اثر میگذارد؛
زیرا سیارات شکلی حســاس دارند .امروز تغییر پذیرتر از همیشه
هســتید و این طرز فکر جدید دوســتانتان را خوشحال می کند.
تعجب نکنید اگر دیگران هم رفتار عجیبی داشتند.

جوزا

روز خوبي براي روابط دوســتانه و زناشــويي است هم چنين براي
فعاليت هنري و خالق شــما .به نظر ميرســد يكــي از اختالفات
وتضادهاي شــما خود به خود در حال حل شــدن است .ديگران به
نصايح شما اهميت ميدهند و اراده شما را تحسين ميكنند.

سرطان

سعی کنید در احاطه اشخاصی که دوستشان دارید باشید چون
آنها در این زمان مصاحبانی دوســت داشتنی برای شما خواهند
بود .ســعی کنی کمک کنید تا شخصی از زندان خودش در بیایید
چون به نظر میرسد نیاز دارد که درد دلهایش را بازگو کند و به
دنبال مصاحبی دلسوز میگردد .ســعی کنید به آنها اطمینان به
نفس داده و حرف دل آنها را به عنوان آخرین اخبار داغ ،همه جا
پراکنده نسازید.

عقرب

سعی کنید از آینده ترسی نداشــته باشید؛ زیرا زمانی که از چیزی
بترسید دیگر نمیتوانید به جلو گام بردارید .انرژیتان و وقتتان را
صرف کارهای غیر ممکن نکنید .به کارهای ممکن و عملی فکر کنید.

قوس

اگر سعي كنيد كه شخص خاصي را به مسير فكري خود بياوريد آنها
به اين نتيجه ميرسند كه ايده هاي شما خيلي با فكر آنها فرق دارد.
به هرحال ،اين به ضرر آنهاســت ،و وقتي كه با يك دوست عاقل و
قابل اعتماد صحبت ميكنيد ،كام ًَ
ال مشخص ميشود كه شما واقع ًا
سنجيده صحبت ميكنيد.

اگر فامیلی در خارج دارید .خبری میگیرید که آرزوی شــنیدن آن
را داشتید .همه چیز خوب اســت و برای کریسمس دوباره دور هم
جمع می شوید شاید یه یکی از دوستان قدیمی سری بزنید .بنابراین
امروزه فوق العاده است.

جدی

امروز بسيار هنرمند شــدهايد و از اينكه استعدادهايتان را نشان
دهيد احساس لذت زيادي خواهيد داشت .اگر برخي از كارهايي را
كه به اتمام رســاندهايد به افرادي مناسب آن كار نشان دهيد ،حتي
ممكن اســت بازاري براي كارهايتان پيدا كنيد .حتي اگر اين امر
بسيار دور از انتظارتان باشد.

امــروز بین تمایل به کارهای روزمره و اصــرار برای از بین بردن
چارچوبها تناقض وجود دارد .حتم ًا این دو موضوع آنقدرها که شما
ال محدود نیستند .تمام کارهایی که الزم است
فکر میکنید متقاب ً
انجام دهید این است که زندگی خود را طوری بازسازی کنید .

دلو

امروز بعد ازمشــکالت دیروز کمی احســاس راحتی میکنید .اگر
بتوانید زمانی را با افرادی که به آنها اعتماد دارید باشــید احساس
بهتری پیدا میکنید .اخیرا ً به سختی کار کردهاید و اکنون میتوانید
کمی استراحت کنید.

به خاطر خدا در مورد خرید با شــریک زندگی مشــاجره نکن ! اگر
نمیتوانید چشم در چشم ببینید هر کدام راه خودتان را جداگانه بروید
و توافق کنید دوباره همدیگر را برای نوشیدن ببینید .به این طریق هر
دوی شما استرس کمتری خواهید داشت .

اسد

سنبله

يك دور همي با دوســتان ديدگاه جديدي را به وجود ميآورد.
شخص جديدي را مالقات ميكنيد كه بسيار جذاب است .هميشه
محتاط هستيد .اما اگر فرصتي به دست آورديد كه اين شخص را
بهتر بشناسيد ،درنگ نكنيد.

حوت
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مکتب هنری «پیکاسو»
یا موزیم «وودی آلن»؟

اتحادیههای صنفی در بارسلون اسپانیا در تالش هستند تا از
تبدیل شــدن مکتب هنری «پابلو پیکاسو» به موزیم «وودی
آلن» جلوگیری کنند.
نمایندگان اتحادیههای صنفی در شــهر بارســلون مخالفت
شدید خود را با تغییر کاربری مکتب هنری «پابلو پیکاسو» در
این شهر به موزیم «وودی آلن»  -کارگردان آمریکایی  -اعالم
کردند و گفتند این طرح بیشتر به نفع گردشگران خواهد بود
تا ساکنان شهر!
«جیمز رورس» مدیر کمپانی اســپانیایی فلــم و تلویزیون
«مدیاپرو» که یکی از دوستان نزدیک «وودی آلن» نیز است،
اعالم کرد کمپانی او قصد دارد مکتب هنری «پابلو پیکاسو»
در بارسلون را که از سال  2009خالی است به موزیمای مختص
«وودی آلن» تبدیل کند و ادعا کرد که این کار مانند ساخت
فلم دیگری با همکاری این کارگردان است.
«رورس» با ارائه این پیشــنهاد گفــت« ،وودی آلن» همواره
برای استفاده از شوخ طبعی و روح انتقادیاش برای توصیف
مشــکالت جامعه معروف بوده است و فلم «ویکی کریستینا
بارسلونا» را نیز در سال  2008در این شهر ساخت .به گزارش
گاردین ،با این وجود گروهــی به رهبری اتحادیههای صنفی
شهر بارسلون با ایجاد کمپینی ،مخالفت خود را با تغییر کاربری
این ساختمان اعالم کردهاند و خواستند تا این ساختمان که
در سال  1775میالدی ســاخته شده است ،همچنان مرکزی
آموزشــی باقی بماند .این گروه که معتقدند این طرح به نفع
گردشــگران خواهد بود و نه شهروندان ،تا کنون چند کارگاه
آموزشی و فعالیت هنری در حمایت از کمپین خود در مقابل
این ســاختمان راهاندازی کردهاند .مخالفان همچنین شعار
انتخاباتی «آدا کاالئو» شــهردار افراط گرای بارسلون را به او
یادآوری میکنند که قول داده بود این ساختمان را بهعنوان
مکتب هنری بازگشایی خواهد کرد« .وودی آلن» برای ساخت
فلم «ویکی کریســتینا بارسلونا» شــورای شهر بارسلون را
برای سرمایهگذاری یک میلیون دالری متقاعد کرد .بسیاری
از خیابانهای اصلی شــهر در زمان فلمبرداری بسته شدند.
مسؤوالن شهر نیز اصرار داشــتند که ساخت این فلم برای
تبلیغ شهر مفید خواهد بود .پیکاسو  25اکتبر  1881در شهر
ماالگا در اســپانیا متولد شد .او تحصیالت خود را در فرانسه
به پایان رساند و نزد پدرش که استاد نقاشی بود ،به آموختن
گریم پرداخت و در سال  1903مقیم پاریس شد.

علیرغم مردن بیل احتمال
ساخت قسمت سوم
«بیل را بکش» وجود دارد

شــاید کوئنتین تارانتینو زیاد اهل ساختن فلمهای سریالی
نباشــد اما وقتی پای «بیل را بکش» در میان باشد این گونه
نیست.کارگردان «هشت نفرتانگیز» در یک مصاحبه درباره
احتمال ساخت قسمت سوم «بیل را بکش» سخن گفت.
او آمادگی اما تورمن برای ســاخت قســمت جدید «بیل را
بکش» را از فاکتورهای اصلی برای افزایش احتمال ســاخت
این فلم دانســت و با اشاره به نقش کلیدی کاراکتر تورمن در
این فلم گفت که برای ساخت قسمت جدید الزم است که این
بازیگر زمان زیادی را به این فلم اختصاص دهد.
تارانتینو در ادامه گفت که قسمت سوم فلم مستقیما دنبالهی
اتفاقات قسمت دوم نخواهد بود و کاراکترهای فلم درست به
اندازهی بازیگران در دنیای واقعی پیر خواهد شد.
کارگــردان برنده جایزه اســکار افزود «« :بیــل را بکش»
تصویریترین میراث فلمسازی من است که برای خلق آن پا
را از «داستان عامهپسند» فراتر گذاشتم تا دنیایی را بسازم
که وجود خارجی ندارد .جایی که در هواپیما به جای جالیوانی،
جایی برای شمشیر سامورایی وجود دارد».
البته باید به این نکته توجه کرد کــه بیل به عنوان کاراکتر
صاحب نام فلم مرده است.

