وارﮐﺮﻓﺖ رﮐﻮرد ﻓﺮوش ﻓﯿﻠﻢ ﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ از روی
ﯾﮏ ﺑﺎزی وﯾﺪﯾﻮﯾﯽ ﺳﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪه اﻧﺪ را ﺷﮑﺴﺖ
 دﯾﺠﯿﺎﺗﻮﻣﺤﻤﺪ ﮐﺮﯾﻤﯽ | ﭘﻨﺠﺸﻨﺒﻪ ۰۳ ،ﺗﯿﺮ ۱۳۹۵
ﻗﺼﻪ ﺳﺎﺧﺖ ﻓﯿﻠﻢ از روی ﺑﺎزی ﻫﺎی وﯾﺪﯾﻮﯾﯽ ﺳﺮ دراز دارد .ﺑﺎ وﺟﻮد اﯾﻦ ﮐﻪ دﻫﻪ ﻫﺎﺳﺖ ﺷﺎﻫﺪ
ﺣﻀﻮر آﺛﺎری ﺑﺎ اﯾﻦ ﻣﺤﻮرﯾﺖ در ﭘﺮده ﻫﺎی ﻧﻘﺮه ای ﻫﺴﺘﯿﻢ ،اﻣﺎ ﻫﯿﭻ ﮐﺪام ﻧﺘﻮاﻧﺴﺘﻪ اﻧﺪ ﺗﺎﮐﻨﻮن

ﻣﻮﻓﻘﯿﺖ زﯾﺎدی ﺑﻪ دﺳﺖ ﺑﯿﺎورﻧﺪ .ﺷﺎﯾﺪ اﮔﺮ از اﻧﯿﻤﯿﺸﻦ Final Fantasy VII: Advent Children
ﻓﺎﮐﺘﻮر ﺑﮕﯿﺮﯾﻢ ،ﻣﻮﻓﻖ ﺗﺮﯾﻦ ﻓﯿﻠﻢ اﯾﻦ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ را ﺑﺘﻮاﻧﯿﻢ Prince of Persia: The Sands of Time
ﺑﻤﺎﻧﯿﻢ ﮐﻪ ﻫﻤﺎﻧﻢ ﺑﯿﻦ ﺑﺪﺗﺮﯾﻦ ﻫﺎ ﻓﻘﻂ ﺗﻮاﻧﺴﺘﻪ ﺑﺪ ﺑﺎﺷﺪ.
وﻟﯽ اﻣﺴﺎل ﻗﻀﯿﻪ ﮐﻤﯽ ﻣﺘﻔﺎوت ﺗﺮ ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﯽ رﺳﯿﺪ؛ ﭘﺮﻧﺪﮔﺎن ﺧﺸﻤﯿﻦ ،ارک ﻫﺎی دﻧﯿﺎی وارﮐﺮﻓﺖ و
اﺳﺎﺳﯿﻦ ﻫﺎ ﭘﺲ از زﻣﺰﻣﻪ ﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﭘﯿﺮاﻣﻮن ﺣﻀﻮر آن ﻫﺎ در ﺳﯿﻨﻤﺎ ﻣﯽ ﭼﺮﺧﯿﺪ ،ﺳﺮاﻧﺠﺎم راه ﺧﻮد را

ﺑﻪ اﯾﻦ ﺻﻨﻌﺖ ﻫﻢ ﭘﯿﺪا ﮐﺮدﻧﺪ .در اﯾﻦ ﺑﯿﻦ ﭘﺮوژه ﺳﺎﺧﺖ وارﮐﺮﻓﺖ ﺑﯿﺸﺘﺮ از ﺑﻘﯿﻪ و ﺣﺪود ده ﺳﺎل ﺑﻪ
ﻃﻮل اﻧﺠﺎﻣﯿﺪ و ﻫﻤﯿﻦ ﻣﺴﺌﻠﻪ ﮐﺎﻓﯽ ﺑﻮد ﺗﺎ ﻃﺮﻓﺪاران ﭘﺮﺷﻤﺎر اﯾﻦ ﻓﺮﻧﭽﺎﯾﺰ در ﻋﻄﺶ دﯾﺪن ﻓﯿﻠﻢ ﻣﻮرد

ﻋﻼﻗﻪ ﺧﻮد ﺑﺎﺷﻨﺪ.

ﺑﺎ اﯾﻦ وﺟﻮد ﻓﯿﻠﻢ از ﺳﻮی ﻣﻨﺘﻘﺪان ﮐﻮﺑﯿﺪه ﺷﺪ .اﻣﺎ ﺑﻪ ﻧﻈﺮﺗﺎن اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع ﻣﻮﺟﺐ ﻣﯽ ﺷﻮد ﺗﺎ

ﻃﺮﻓﺪاران ﺑﻪ ﺳﺮاغ ﺗﻤﺎﺷﺎی ﻓﯿﻠﻢ ﻣﻮرد اﻧﺘﻈﺎر ﺧﻮد ﻧﺮوﻧﺪ؟ ﮔﺰارﺷﺎت ﮐﻪ ﺑﺎ ﻗﺎﻃﻌﯿﺖ ﯾﮏ »ﻧﻪ« ﺑﺮای
ﭘﺎﺳﺦ ﺑﻪ اﯾﻦ ﺳﻮال ﻣﯽ دﻫﻨﺪ .ﺑﺮ اﺳﺎس اﻃﻼﻋﺎت ﺑﻪ دﺳﺖ آﻣﺪه ﻓﯿﻠﻢ وارﮐﺮﻓﺖ ﺗﻮاﻧﺴﺖ ﺑﺎ ﻓﺮوش

 378ﻣﯿﻠﯿﻮن دﻻری ﺧﻮد ﺑﻪ ﭘﺮﻓﺮوش ﺗﺮﯾﻦ ﻓﯿﻠﻤﯽ ﺗﺒﺪﯾﻞ ﺷﻮد ﮐﻪ از روی ﯾﮏ ﺑﺎزی راﯾﺎﻧﻪ ای ﺳﺎﺧﺘﻪ
ﺷﺪه اﺳﺖ.
ﻧﻤﺎﯾﯽ از ﻓﺮوش ﻓﯿﻠﻢ ﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ از روی ﺑﺎزی ﻫﺎ ﺳﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪه اﻧﺪ؛ در اﯾﻦ ﺑﯿﻦ ﺗﻨﻬﺎ
وارﮐﺮﻓﺖ و اﻧﮕﺮی ﺑﺮدز ﻫﻨﻮز روی ﭘﺮده ﻫﺎی ﺳﯿﻨﻤﺎ ﻫﺴﺘﻨﺪ .ﻓﮑﺮ ﻧﻤﯽ ﮐﻨﯿﻢ ﻻزم ﺑﺎﺷﺪ
ﺑﮕﻮﻢ ﺗﻤﺎم ﻓﯿﻠﻢ ﻫﺎی ﺑﺎﻻ از دﯾﺪﮔﺎه ﻣﻨﺘﻘﺪﯾﻦ ﻃﺮد ﺷﺪﻧﺪ.
ﻧﮑﺘﻪ ﺟﺎﻟﺐ اﯾﻨﺠﺎﺳﺖ ﺑﯿﺶ از ﭘﻨﺠﺎه درﺻﺪ ﻓﺮوش اﯾﻦ ﻓﯿﻠﻢ در ﭼﯿﻦ رخ داده اﺳﺖ .ﻃﺒﯿﻌﯽ ﻫﻢ ﺑﻪ
ﻧﻈﺮ ﻣﯽ رﺳﺪ ،ﺑﺎزی ﻫﺎی ﺑﻠﯿﺰارد ﻣﺤﺒﻮﺑﯿﺖ ﺑﺴﯿﺎر زﯾﺎدی در اﯾﻦ ﻣﻨﻄﻘﻪ دارﻧﺪ .وارﮐﺮﻓﺖ ﮐﻪ در ﭘﻨﺞ روز
اﺑﺘﺪاﯾﯽ ﺧﻮد ﺗﻮاﻧﺴﺖ  156ﻣﯿﻠﯿﻮن دﻻر در ﭼﯿﻦ ﺑﻔﺮوﺷﺪ ،ﻓﺮوش ﺧﻮد در اﯾﻦ ﮐﺸﻮر ﭘﺮﺟﻤﻌﯿﺖ را
ﺗﺎﮐﻨﻮن ﺑﻪ ﺑﯿﺶ از  200ﻣﯿﻠﯿﻮن دﻻر رﺳﺎﻧﺪه اﺳﺖ.

اﻟﺒﺘﻪ ﻋﻤﻠﮑﺮد اﺳﺘﺜﻨﺎﯾﯽ وارﮐﺮﻓﺖ در ﭼﯿﻦ ﺑﻪ ﻫﻤﯿﻦ اﻋﺪاد و ارﻗﺎم ﻣﺤﺪود ﻧﻤﯽ ﺷﻮﻧﺪ .اﯾﻦ اﺛﺮ ﺑﺎ
ﻓﺮوش  46ﻣﯿﻠﯿﻮن دﻻری ﺧﻮد در روز اول ،ﺗﻮاﻧﺴﺖ ﭘﺲ از  Furious 7ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ ﻋﻤﻠﮑﺮد ﯾﮏ ﻓﯿﻠﻢ
ﻫﺎﻟﯿﻮودی در روز اﺑﺘﺪاﯾﯽ اﮐﺮان را ﺑﻪ دﺳﺖ ﺑﯿﺎورد .ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ وارﮐﺮﻓﺖ ﺑﺎ ﺷﮑﺴﺘﻦ رﮐﻮرد Avengers:
 ،Age of Ultronﺑﯿﺸﺘﺮﯾﻦ ﻓﺮوش ﻫﻔﺘﻪ اول ﯾﮏ ﻓﯿﻠﻢ در اﯾﻦ ﮐﺸﻮر را از آن ﺧﻮد ﮐﺮد.
ﻧﮑﺘﻪ ﺟﺎﻟﺐ اﯾﻨﺠﺎﺳﺖ وارﮐﺮﻓﺖ در ﺧﻮد آﻣﺮﯾﮑﺎی ﺷﻤﺎﻟﯽ وﺿﻌﯿﺖ ﺧﯿﻠﯽ ﻣﻨﺎﺳﺒﯽ ﻧﺪاﺷﺘﻪ و ﺗﺎﮐﻨﻮن
ﺣﺪود  40ﻣﯿﻠﯿﻮن دﻻر ﻓﺮوﺧﺘﻪ اﺳﺖ .ﺑﺪ ﻧﯿﺴﺖ ﺑﺪاﻧﯿﺪ ﺑﺮ اﺳﺎس ﮔﺰارﺷﺎت ﻣﻨﺘﺸﺮ ﺷﺪه از ﺳﻮی The
 ،Hollywood Reporterﻓﯿﻠﻢ ﺑﺮای ﺳﻮددﻫﯽ ﺑﺎﯾﺪ ﻓﺮوش ﺧﻮد را ﺑﻪ ﺑﯿﺶ از  450ﻣﯿﻠﯿﻮن دﻻر ﺑﺮﺳﺎﻧﺪ
ﮐﻪ ﭼﻮن ﺣﺪود  12روز از اﮐﺮان ﻓﯿﻠﻢ ﮔﺬﺷﺘﻪ و ﻫﻨﻮز ﻫﻔﺘﻪ ﻫﺎ ﺗﺎ ﭘﺎﯾﺎن ﻧﻤﺎﯾﺶ وﻗﺖ ﺑﺎﻗﯽ ﻣﺎﻧﺪه ،ﻣﯽ
ﺗﻮان اﻣﯿﺪوار ﺑﻮد وارﮐﺮﻓﺖ ﺑﻪ اﯾﻦ رﻗﻢ ﺑﺮﺳﺪ.
ﻃﺒﯿﻌﺘﺎ ﻓﺮوش ﺑﺎﻻ ﻫﻢ اداﻣﻪ ﻫﺎی ﺑﯿﺸﺘﺮی از ﻓﯿﻠﻢ را ﺑﻪ ﻫﻤﺮاه دارد .ﺑﺎﻻﺗﺮ از اﺳﺘﻘﺒﺎل ﺑﺴﯿﺎر ﺿﻌﯿﻒ
ﻣﻨﺘﻘﺪﻫﺎ از اﯾﻦ اﺛﺮ ﮐﺮدﯾﻢ ،ﺑﺎﯾﺪ ﺑﮕﻮﻢ ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ اﻣﺘﯿﺎزی ﻓﯿﻠﻢ ﻫﻢ اﮐﻨﻮن در وب ﺳﺎﯾﺖ ﻣﺘﺎﮐﺮﯾﺘﯿﮏ
 32ﻫﺴﺖ .ﭘﺎﯾﺎن ﺳﺎل ﺟﺎری ﻓﯿﻠﻢ اﺳﺎﺳﯿﻨﺰ ﮐﺮﯾﺪ ﻫﻢ دارﯾﻢ ﮐﻪ در آن ﻣﺎﯾﮑﻞ ﻓﺴﺒﻨﺪر ،ﺑﺎزﯾﮕﺮی ﮐﻪ
ﺑﺮای ﻓﯿﻠﻢ اﺳﺘﯿﻮ ﺟﺎﺑﺰ ﻧﺎﻣﺰد ﺟﺎﯾﺰه اﺳﮑﺎر ﺷﺪ ،ﻧﻘﺶ اﺻﻠﯽ را اﯾﻔﺎ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ.
دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ

