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پرفروشترین
فلمهای
سال 2015
ش فلمها به مــا میگویند که عموم مردم به دیدن
فرو 
چه چیزهایی بیشــتر عالقه نشان میدهند و دوست
دارند به دیدن چه چیزهایی ادامه دهند .از همین رو،
کمپانیها اینجور فهرســتها را بررسی میکنند تا
ذائقهی اکثریت جامعه و دنیا را پیشبینی کنند.
هرچند قضیه به همین ســادگیها هم نیست .تعداد
کمی از فلمهای پُرخرج سال هستند که موفقیتشان
در گیشه از قبل مشخص است .اگر «جنگ ستارگان»
این روزها پول پارو می کند ،به خاطر این اســت که در
طول سالها برای خودش ،شهرتی بههم زده است.
با اینکه بخشی از یک مجموعه بودن ،کمک بزرگی به
فروش فلم میکند ،اما فاکتورهای دیگری مثل قدرت
ســتارهها هم در آن نقش دارند .ســال  ۲۰۱۵اما سال
شگفتانگیزی برای باکس آفیس جهانی بود .در ادامه
با فلمهایی آشنا میشویم که به دالیل مختلف یا بهحق
یا ناحق درآمدهای نانوآبداری را به جیب زدهاند:
-۱۰مریخی The Martian /
فروش جهانی ۵۹۸.۵ :میلیون دالر
«مریخی» ،جدیدترین ساختهی علمی-تخیلی ریدلی
اسکات نه تنها از سوی اکثر منتقدان به عنوان یکی از
بهترین علمی-تخیلیهای سالهای اخیر نام برده شد،
م ایــن کارگردان هم تبدیل
بلکه به پرفروشترین فل 
شــد« .مریخی» تا پایان دورهی اکران خانگیاش ۲۲۷
میلیون دالر دشــت کرد و در سرتاســر دنیا هم ۵۹۸
میلیون دالر فروخت.
قبل از این ،پرفروشترین فلم اســکات «گالدیاتور»
( ۱۸۷میلیون دالر فروش خانگی) بود« .مریخی» اما در
مقایسه با فروش خانگی «جاذبه» ( ۲۷۴میلیون دالر) و
«بینستارهای» ( ۱۸۸میلیون دالر) در جایگاه دوم قرار
میگیرد.
-۹بازیهای گرســنگی :مرغمقلد -قســمت دوم /
2 Hunger Games: Mockingjay -Part
فروش جهانی ۶۵۱.۲ :میلیون دالر
«مرغمقلد »۲درحالی عرضه شــد که خیلیها به دو
س انتقاد میکردند.
قسمتی شدن کتاب آخر منبع اقتبا 
فلم اکران شد و از همین نقطه ضربه خورد .این درحالی
بود که اگرچه فلم در گیشــه در حد قسمتهای قبلی
ظاهر نشد و ســقوط درآمد این مجموعه را کامل کرد،
اما آنقدر فروخت که کماکان ســودده و موفقیتآمیز

باقی ماند.
فلم در امریکای شــمالی  ۲۵۰میلیون دالر فروخت و
بهطور کلی بیش از  ۶۵۰میلیون دالر کسب کرد .اگرچه
فلم در مقایسه با دیگر فلمهای مجموعه در رتبهی آخر
قرار میگیرد ،اما همیــن مقدار برای فلمی با بودجهی
 ۱۶۰میلیون دالر ،عالی و رضایتبخش است.
-۸ماموریــت غیرممکن :قوم ســرکش Mission: /
Impossible-Rogue Nation
فروش جهانی ۶۸۲.۳ :میلیون دالر
«قوم ســرکش» از انگشتشــمار بالکباســترهای
لذتبخش و پیرو ِز  ۲۰۱۵بــود .چراکه فلم نه تنها بعد
ط داستانی درگیرکننده
از پنج قسمت هنوز به خاطر خ 
و اکشنهای نفســگیرش ،شگفتانگیز و دیدنی است،
بلکه در گیشه نیز خوب میفروشد .بهطوری که آخرین
رویارویی تام کروز با تروریســتها  ۱۹۵میلیون دالر
از بازار خانگی دشــت کرد و  ۶۸۲میلیون دالر هم در
سرتاسر دنیا فروخت.
تورو Inside Out /
-۷پش 
فروش جهانی ۸۵۶.۸ :میلیون دالر
یکی از دو آثار پیکساری  ،۲۰۱۵از جمله آثاری در این
فهرست اســت که واقعا حقش است اینقدر به رتبهی
اول نزدیک باشــد« .پشتورو» از ســوی بسیاری از
منتقدان کاملترین ساختهی پیکسار نام گرفت .فلمی
روح تماشاگران را با سحر و جادوی این
که باری دیگر ِ
استودیو طلسم کرد.
اکــران خانگیاش
«پشــتورو» اما در پایان دورهی
ِ
 ۳۵۶میلیــون دالر فروخت و در سرتاســر جهان به
رقمی بیــش از  ۸۵۶میلیون دالر دســت یافت .فلم
احتســاب تورم بعد از
در باکس آفیس جهانی بدون
ِ
«داستاناسباببازی ( »۳یک میلیارد و  ۶۳هزار دالر)
و «در جســتجوی نمو» ( ۸۹۵میلیون دالر) در جایگاه
سوم قرار میگیرد و این برای فلمی خارج از مجموعهها
بهتر از این نمیشود.
-۶اسپکتر Spectre /
فروش جهانی ۸۷۷.۵ :میلیون دالر
بیســت و چهارمین فلــم جیمزباند ،بعــد از دو فلم
قدرتمندی که در دوران تازهی این کاراکتر دیده بودیم،
چندان راضیکننده و پیشــرو نبود و همین ضدحال
کافی بود تا روی فروش فلم تاثیر گذاشــته و نگذارد
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ت قبلی را بشکند.
«اسپکتر» رکوردهای درخشان قسم 
فلم در بازار امریکای شــمالی  ۱۹۹و در مجموع ۸۷۷
میلیون دالر فروخت .این رقم اگرچه بهتر از دو فلم اول
مجموعهی دنیل کریگ هســتند ،اما مقداری با فروش
جهانی یک میلیارد و صد میلیون دالری «اسکایفال»
فاصله دارد.
-۵مینیونها Minions /
فروش جهانی :یک میلیارد و  ۱۵۷میلیون دالر
گفتم سال  ،۲۰۱۵سال برتری انیمیشنهای خانوادگی
بــود و «مینیونها» گلسرســبد آنها اســت .این
پیشدرآمد اگرچه در مقایسه با دو فلم اصلی مجموعه
از لحاظ داســتانی چیزی برای عرضه نداشــت ،اما
مینیونهای بامزهی فســقلی چنان قدرتی داشتند که
یک تنه فلم را در فهرست پرفروشترین انیمیشنهای
تاریخ از ســد غولی به نام «داستاناســباببازی»۳
عبــور داده و پایینتر از «یــخزده» تبدیل به دومین
انیمیشن پرفروش تاریخ کردند و این بدین معنا است
که «مینیونها» برای رسیدن به این رتبه ،چیزی بیش
از یــک میلیارد و  ۱۵۷میلیون دالر در سرتاســر دنیا
فروخته است.
-۴اونجــرز :دوران اولتــران Avengers: Age of /
Ultron
فروش جهانی :یک میلیارد و  ۴۰۵میلیون دالر
اوج فاز دوم دنیای سینمایی
«دوران اولتران» نقطهی ِ
مارول بــود و بعد از تجربهی خارقالعادهی قســمت
اول «اونجــرز» همه انتظار داشــتند رکوردهای فلم
قبلی توسط این یکی شکســته شود .اما خب ،چنین
انتظاری درست نبود .چون برخالف قسمت اول ،دیگر
گردهمایی ابرقهرمانان مارول برای طرفداران تازگیاش
را از دست داده بود.
هرچند فلم با نقدهای ضعیفتری نســبت به قسمت
اول روبهرو شــد تا «دوران اولتران» در بازار امریکای
شــمالی  ۴۵۹میلیون و روی هم رفته یک میلیارد و
 ۴۰۵میلیون دالر در جهان بفروشد .با اینهمه« ،دوران
اولتران» هنوز بعد از «اونجــرز» دومین فلم پردرآمد
دنیای سینمایی مارول است.
-۳خشمگین 7 Furious/ ۷
فروش جهانی :یک میلیارد و  ۵۱۵میلیون دالر
«خشــمگین  »۷اولیــن فلمــی بود که مســابقهی

رکوردشکنیهای بالکباسترهای  ۲۰۱۵را استارت زد
ِ
دینامیت کمپانی یونیورســال شد.
و تبدیل به اولین
قسمت هفتم مجموعهی «سریع و خشمگین» در پایان
دورهی اکران داخلیاش  ۳۵۳میلیون دالر کسب کرد
که با احتساب نرخ تورم این فلم را به پرفروشترین فلم
مجموعه تبدیل میکند .اما نکتهی شــگفتانگیز آمار
مجموع یک میلیارد و  ۵۱۵میلیون
«خشــمگین ،»۷
ِ
دالریای است که در سراسر جهان فروخته است.
-۲دنیای ژوراسیک Jurassic World /
فروش جهانی :یک میلیارد و  ۶۶۹میلیون دالر
بعد از صعود غیرمنتظرهی «خشــمگین  »۷باید ماهها
صبر میکردیم تا «دنیای ژوراســیک» از راه برسد و
ِ
کمک دایناســورهایش ،موترهابازها را پایین بکشد.
با
«دنیای ژوراسیک» هم ادامهای آبرومندانه بر سهگانهی
اصلی بود و هم موفق شــد نشان دهد هنوز از تاثیر و
ِ
جذابیت جلوهی دایناســورها بعد از ســالها کاسته
نشده است .فلم در بازار امریکایی شمالی بیش از ۶۵۲
میلیون بــه جیب زد و بهطور کلی بیش از یک میلیارد
و  ۶۶۸میلیون دالر در دنیا بهدســت آورد و به همین
راحتی بعد از «مینیونها» و «خشمگین ،»۷یکی دیگر
ِ
تولیدات یونیورسال میلیاردی شد!
از
-۱جنگ ستارگان :نیرو برمیخیزد Star Wars: The /
Force Awakens
فروش جهانی :یک میلیارد و  ۹۴۸میلیون دالر
… اما در سالی که قسمت جدیدی از «جنگ ستارگان»
قرار است اکران شــود ،تقریبا همه مطمئن بودند که
بقیهی فلمها قبل از رسیدن خدای بالکباسترها فقط
درحال گرمکردن گیشهها هستند .فقط سوال این بود
که «نیرو برمیخیزد» با چه فاصلهای و با چه سرعتی ،از
روی آمار بزرگان  ۲۰۱۵و سالهای گذشته رد میشود؟
جواب آمد که« :فکرش رو هم نمیتونی کنی!».
در حــال حاضر «نیرو برمیخیزد» بــا عبور از رکورد
«آواتار» ،بیش از  ۸۸۱میلیــون دالر از بازار امریکای
شمالی کسب کرده و حدود یک میلیارد و  ۹۴۸میلیون
هم در جهان فروخته اســت .حاال بماند که فلم حدود
۵۰تا رکور ِد ریز و درشــت هم شکســته است و بماند
که فلم هنوز در حال فروختن اســت و این روزها به دو
میلیاردیشدن فکر میکند تا به جمع گروه دو نفرهی
«تایتانیک» و «آواتار» بپیوندد.
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حمل

مي توانيد از اتفاقات غير منتظره سود ببريد .افرادي كه در خانواده
يا گروه دوستان به شما نزديك هستند داراي انرژي زيادي هستند،
همسرتان دوست دارد در كنار شما باشد.

ثور

هم انرژی و هم اشــتیاق دارید تا مشکالت کاری و شخصی خود را
حل کنید .هنوز در مورد موضوعی خسته کننده نتوانسته اید تصمیم
بگیرید که از کجا آغاز کنید .خوشــبختانه به زودی راهی پیدا می
کنید فکر نکنید برای ایجاد تغییری تحت فشــاری هستید .اجازه
دهید شانستان خودش را نشان دهد و کارها را به دست بگیرد.

جوزا

اگر مراقب نباشید ممکن اســت درگیر جنگ آرزوهای شخصی
دیگر شــوید که خالص شدن از آن بسیار سخت باشد .در این جا
ممکن است واقع ًا اختالف عقایدی موجود باشد که هیچ یک از شما
حاضر به عقب نشینی از موضع خود نشوید .سعی کنید از موضوع
سیاسی و یا مذهبی حذر کنید.

عقرب

ستارگان شــما را مجبور می کنند تا راه خودتان را بروید اما اگر
مراقب نباشــید این موضوع برا علیه شما انجام می شود .بهترین
کاری که باید بکنید این اســت که نظرات و افکارتان را به خوبی و
آشکار بیان کنید.

قوس

عالمت ستاره اي شما خيلي گرم و پرشور است و امروز اين فرصت
را به شما مي دهد كه امتحان كنيد اين مسئله تا چه حد حقيقت
دارد .احساس مي كنيد دوست داريد احتياط را بدور بياندازيد و
فقط خوش بگذرانيد و هيچ چيز جلوی شما نخواهد بود.

اگر ديگران اشتباهاتشــان را پنهان مي كنند ،شما حق نداريد به
اطرافيان و همه بگوييد كه آنها اشــتباه مــي كنند .به جاي آن به
اشتباهات خودتان فكر كنيد و اجازه ندهيد ديگران هم از آنها درس
بگيرند .اگر ايده هايتان مهم هســتند و واقع ًا همان قدر كه خودتان
فكر مي كنيد با ارزش هستيد.

جدی

امروز نمی توانید تمام مدت را آرام یک کنار بنشینید،همســرتان
خیلی دوســت دارد بداند در شــما چه می گذرد.اگر علت آن را
نگویید،مشــاجره می شود.اگر مجرد هســتید به یک نفر یا چیزی
احتیاج دارید اما نمی دانید آن چیست.

دلو

سرطان

اسد

به عنوان يك شير مغرور ،دوست داريد كه راجع به ذهن خود بدانيد
و مسئول زندگي خود باشــيد .اما اين باعث نمي شود كه شما حق
رياست كردن به ديگران را داشته باشيد و براي سايرين قانون وضع
كنيد.

سنبله

با شــخصی روبرو شده اید که بداخالق و زورگو است و دوست دارد
که هر کاری می گوید برایش انجام دهید .در هر جا با این افراد روبرو
شوید چه در محل کار و چه در خانه می خواهید در مقابلش بایستید
زیرا از این رفتار هرگز خوشتان نمی آید.

بيشــتر افراد متولد این ماه بين لذت بردن و كار و مســئوليت
درگيري دارند .البته من پيشــنهاد نمي كنم كه كام ً
ال دســت از
مســئوليت ها و وظايف خود بكشيد .اما چه ايرادي دارد كه هراز
گاهي دست از آن ها بكشيد؟ البته كه هيچ ايرادي ندارد!

امروز اگر قرار باشد کارهای معمولی و روز مره تان را انجام دهید .کام ً
ال
حوصله تان سر خواهد رفت .بنابراین امروز را تا حد امکان با کارهای
متنوع پر کنید .دوست دارید که الهامات و رقابت هایتان ازحد معمول
فراتر رود.

حوت

این یک روز حیله گرانه برای شــما و اطرافیان می تواند باشد.
مسیرهای متفاوتی را که در اطراف شماست کنترل کنید .بهترین
شرط بندی شما قرار اســت روی آن چه که می خواهید متمرکز
شــوید .آن چه را که می خواهید انجام دهید و اجازه می دهید
دیگران خودشان را به مشاجره شان بپرازند.

2257
 شطرنج 		
نوبت مهره های سفید است ،شما باید با
دو حرکت مهره سیاه را مات کنید.
8
7
6
5
4
3
2
1
H

G

F

E

D

 جواب شطرنج 2256
فیل را در خانه  h 7حرکت دهید.

C

B

A

«جنگ ستارگان» در آستانه
فروش دو میلیارد دالری

«جنگ ســتارگان :نیرو برمیخیزد» محصول کمپانی دیزنی
میتواند تا پایان هفته جاری میالدی به فروش دو میلیارد دالر
در گیشه جهانی برسد.
هفتمین قســمت از مجموعه فلمهای علمی تخیلی «جنگ
ســتارگان» با فروش  10.8میلیون دالر در آمریکا توانســت
مجموع فروش داخلی خود را به بیــش از  895میلیون دالر
ارتقاء دهد و از این حیث  125میلیون دالر از رکورد «آواتار»
فاصله بگیرد.
ساخته «جی جی آبرامز» در گیشه بینالملل نیز در این هفته
به فروش  12.6میلیون دالری رسید تا مجموع فروش خارجی
«جنگ ســتارگان» به  1.09میلیارد دالر ارتقاء یابد و در میان
رکوردارهای گیشه بینالملل پشت سر «آواتار» ( 2.03میلیارد
دالر)« ،تایتانیک» ( 1.53میلیون دالر) و «ســریع و خشن »7
( 1.16میلیون دالر) قرار گیرد.
به گزارش ورایتی ،این فلم حماسی فضایی در مجموع فروش
 1.983میلیارد دالری را در گیشه جهانی (آمریکا+بینالملل)
ثبت کرده اســت و تنها  17میلیون دالر با فروش دو میلیارد
دالــری فاصله دارد ،اما به احتمال فراوان نخواهد توانســت
رکورد فروش «تایتانیک» ( 2.19میلیــارد دالر) دومین فلم
پرفروش تاریخ سینما و مطمئنا «آواتار» ( 2.78میلیارد دالر)
رکورددار تاریخ سینما را تهدید کند.

تام هنکس محبوبترین ستاره
آمریکا شد

بر اساس رأیگیری «هریس» ،تام هنکس محبوبترین ستاره
آمریکا محسوب می شود.
تام هنکس بازیگر فلم های مهمی چون «نجات سرباز ریان»،
«فارســت گامپ»« ،فیالدلفیا» و صداگذار کاراکتر وودی در
مجموعه «داستان اســباب بازی» دیزنی و پیکسار ،بر اساس
نظرسنجی «هریس» محبوب ترین ســتاره سینمای آمریکا
است .او در این نظر سنجی جانی دپ ،ستاره فلم های «دزدان
دریایی کارائیب» و «سویینی تاد» را شکست داده که در رتبه
دوم قرار دارد .این رای گیری بین  2252شــهروند آمریکایی
بزرگســال به صورت آنالین و در تاریخ های  9تا  14دسمبر
برگزار شده .لیست  10نفر اول فهرست به شرح زیر است:
 -1تام هنکس
 -2جانی دپ
 -3دنزل واشینگتن
 -4جان وین
 -5هریسون فورد
 -6ساندرا بوالک
 -7جنیفر الورنس
 -8کلینت ایستوود
 -9مشترکا برد پیت و جولیا رابرتس
نکته جالب توجه در این لیست حضور جان وین ،سال ها پس
از مرگ در رتبه چهارم است .نکته جالب تر این که هیچ یک
از ســتاره های نسل جدید و حتی سکس آیکون های آمریکا
که همیشه حضور پر رنگی در فهرست محبوب ترین ها داشته
اند ،در این لیست حضور ندارند.
تام هنکس امســال با فلم «پل جاسوس ها» ساخته استیون
اسپیلبرگ توانســت میهمان پرده های سینمای جهان شود.
این فلم سیاســی که با مضمون مذاکره ساخته شده به تبادل
اسیر میان کشــورهای آمریکا و شوروی در زمان جنگ سرد
می پردازد.

شروع نه چندان موفق
«پاندا کونگفوکار »3

فلم ســینمایی «پاندا کونگفوکار  »3با وجود قرار گرفتن در
رتبه نخست فروش این هفته نتوانست موفق ظاهر شود.
«پاندا کونگفــوکار  »3اکران خود را از این هفته آغاز کرد و
با فروشــی معادل  41میلیون دالر در صدر جدول فروش قرار
گرفت فروشــی که نمیتوان از آن به عنوان کسب موفقیت
نام بــرد« .پاندا کونگفوکار  »1که در ســال  2008میالدی به
روی پرده رفت توانسته بود حدود  60میلیون دالر فروش را در
هفته نخست اکران تجربه کند .همچنین «پاندا کونگفوکار »2
محصول سال  2011میالدی نیز فروشی حدود  47دالر در هفته
اول داشت .بنابراین با وجود قرار گرفتن در رتبه اول فروش این
هفته سینماهای آمریکا «پاندا کونگفوکار  »3نتوانست به اندازه
نسخههای پشین خود تماشاگران را به سینماها بکشاند .البته
«پاندا کونگفوکار  »2با فروش بیشــتر در سطح جهان به ویژه
چین توانست از نسخه اول این فلم عبور کند و برخی کارشناسان
معتقدند با اکران «پاندا کونگفوکار  »3در ســینماهای چین،
میزان فروش آن دستخوش تغییراتی خواهد شد.

بازیگر انگلیسی نامزد اسکار
درگذشت

«فرانک فینلی» ،بازیگر سرشــناس انگلیسی سینما ،تئاتر و
تلویزیون در سن  89سالگی بر اثر نارسایی قلبی درگذشت.
این بازیگر کهنهکار در طول بیش از  60ســال فعالیت هنری
خود در عرصه ســینما و تئاتر خوش درخشید و از مهمترین
نقش آفرینیهای او میتوان به بازی در فلم «ســه تفنگدار»
در کنار «الیور رید» و «ریچــارد چامبرلین» و همچنین فلم
«پیانیست» به کارگردانی «رومن پوالنسکی» اشاره کرد.
وی برای بازی در فلم «اوتلو» به اقتباس از نمایشنامه معروف
ویلیام شکسپیر در ســال  1965و در نقش مقابل «الورنس
اولیویه» نامزد جایزه اسکار ،گلدن گلوب و بافتا شد« .فینلی»
که یکی از بنیانگذاران تئاتر ملی انگلیس بود ،در سال 1976
در سریال تلویزیونی «دسته گل سیم خاردار» به عنوان یکی
از جنجالیترین ســریالهای درام زمان خود ایفای نقش کرد
و در سال  1971نیز در سریال «کازانوا» مقابل دوربین رفت.

