
گروه سینما و تلویزیون-  کارگردان »بچه محل« از پایان تصویربرداری این مجموعه 
نمایشی در پایان آبان ماه خبر داد.

احمد درویشعلی پور کارگردان »بچه محل« درباره پایان تصویربرداری این مجموعه 
نمایشــی بیــان کرد: قرار بود این فصل از »بچه محــل« را در هفت ماه کار کنیم که از اول 
اردیبهشــت ساخت آن شروع شد و تا پایان آبان ماه یعنی روز ۳۰ آبان هم تصویربرداری 
تمام شد. وی درباره این چند ماه کار بیان کرد: این مجموعه در سه فصل ساخته شد فصل 
اول ۳۰ قســمت فصل دوم ۴۰ قســمت و فصل سوم ۵۰ قسمت دارد. در حال حاضر هم 
فصل ســوم این مجموعه نمایشی روی آنتن اســت. تا اول آذر قسمت ۳۰ از فصل سوم 
پخش شد و حدود ۲۰ قسمت دیگر باقی مانده است که به تدریج روی آنتن خواهد رفت.

کارگردان »بچه محل« درباره اینکه کرونا باعث شــد به تولید این مجموعه نمایشی 
پایان دهند یا خیر عنوان کرد: پایان تولید »بچه محل« به دلیل کرونا نبود بلکه برنامه ریزی 
اولیه ما همین بود. هرچند در این مدت عوامل بســیار از خودگذشــتگی داشتند به ویژه 
بازیگران مجموعه، چراکه باز هم عوامل پشت دوربین می توانستند ماسک بزنند اما بازیگران 
نمی توانستند و فداکاری نشان دادند. وی اضافه کرد: کرونا ما را هم مثل سایر پروژه ها اذیت 
کرد و برخی هم مبتال شدند با این حال خدا بسیار به ما کمک کرد و با همه شرایط سخت 
پروژه به پایان رسید. درویشعلی پور درباره اینکه مذاکره ای برای ساخت فصل های بعدی با 
شبکه داشته اند یا خیر گفت: در حال حاضر کار به تازگی به پایان رسیده است و گروه هم 

خسته است و هنوز درباره فصل جدید یا کار جدیدی صحبتی نداشته ایم.

ادامه فصل های جدید مشخص نیست

تولید »بچه محل« به پایان رسید

سینما و تلویزیون 8
گروه سینما و تلویزیون- شاید وقتی سعید 
آقاخانــی و امیر وفایی تصمیم گرفتند کارگردانی 
و نویسندگی ســریال »نون خ« را برعهده بگیرند 
فقط خودشــان پیش بینی می کردند ســریالی که 
آن هــا در برابر دوربین قرار می دهند، قرار اســت 
به یکی از بهترین ســریال های کمدی چند سال 
اخیر تلویزیون تبدیل شــود. سریال »نون خ« در 
نوروز ۹۸ از شــبکه یک سیما پخش شد. شانزده 
اپیزود ۵۰ دقیقه ای این سریال به حدی مورد توجه 
منتقدان و استقبال تماشاگران قرار گرفت که ایده 
آقاخانی برای ســاخت فصل دوم آن به ســرعت 
مورد تایید مدیران شبکه یک قرار گرفت. سریال 
»نون خ« که داســتان زندگــی نورالدین خانزاده، 
صاحــب یک کارآگاه فرآوری تخمه آفتابگردان، 
را روایت می کند که با همشــهری هایش به کشت 
و پرورش تخمه آفتابگردان مشــغول اســت. او 
به نمایندگی از شــرکای اقتصادی اش با شخصی 
به نــام میرزایی همکاری می کنند. میرزایی وظیفه 
فروش محصوالت آن ها در ترکیه را برعهده گرفته 
اما مدتی پــس از آغاز این همکاری جدی، آقای 
خانزاده متوجه می شــود تاجر مورد اعتمادشان 
جان خود را از دســت داده اســت. وقتی شرکای 
نورالدین متوجه می شوند آقای میرزایی درگذشته 
از او می خواهنــد تا وضعیــت محصوالتی که به 
آن مرحــوم فروخته را پیگیری کنــد. نورالدین 
متوجه می شــود میرزایی در آستانه ورشکستگی 
بوده و همین مســئله سوتفاهم های بسیاری میان 

کشاورزان تخمه آفتابگردان ایجاد می کند.
چگونه سریال »نون خ« ساخته شد؟

محســن تنابنده در یــک مصاحبه عنوان 
کرده بود که طرح اول ســریال »نــون خ« را او و 
مرحوم خشــایار الوند مطرح کرده بودند. او قرار 
بــود کارگردانی این پــروژه را برعهده بگیرد اما 
درگیری های کاری و مشــکالت شخصی باعث 
شــد او سعید آقاخانی را به عنوان جایگزین خود 

معرفی کنــد. با این حال تنابنــده تاکید کرده که 
ایــده ابتدایی او با آن چه امروز به عنوان ســریال 
»نون خ« پخش شــده فاصله بســیار زیادی دارد. 
بــه عبارت دیگر، ســعید آقاخانی و همکارانش 
تغییرات بســیاری به ایده ابتدایی تنابنده داده اند 
و آن را بــا ذوق و قریحــه خودشــان دگرگون 
کرده اند. فصل اول ســریال »نــون خ« با حضور 
سعید آقاخانی، حمیدرضا آذرنگ، علی صادقی، 
فریده ســپاه منصور، هومــن حاجی عبداللهی، 
نعیمه نظام دوســت و سیروس میمنت موفق شد 
به محبوب ترین ســریال تلویزیون در نوروز ۹۸ 
تبدیل شود. ســاخت »نون خ ۲« به سرعت آغاز 
شد تا هم ادامه داستان ناتمام امیر وفایی به تصویر 
کشیده شود و هم تماشاگران این سریال محبوب 
ادامه آن را تماشــا کنند. باوجود دنبال شدن بخش 
قابــل توجهی از فرایند تولید متاســفانه شــیوع 
ویروس کرونا باعث شد پروژه در میانه راه متوقف 
شود. بنابراین این سریال که قرار بود در سی اپیزود 
ساخته شود در نهایت در ایستگاه هفدهم متوقف 
شد. ســعید آقاخانی و همکارانش امیدوار بودند 
شرایط برای ساخت ادامه سریال »نون خ« فراهم 
باشــد و حاال به نظر می رسد ساخت سریال »نون 
خ ۳« با قدرت آغاز شــده است. اما چه بازیگرانی 

در فصل ســوم این سریال که زندگی مردم کرد را 
روایت می کند، حضــور دارند؟ پخش آن از چه 
زمانی آغاز می شود؟ در ادامه همه آن چه از سریال 

»نون خ ۳« نیاز دارید، جمع آوری شده است.

 تولیــد و زمــان پخــش ســریال 
»نون خ ۳«

در شــرایطی مشابه با فصل اول و دوم قرار 
است سعید آقاخانی برای کارگردانی و امیر وفایی 
برای نویســندگی این ســریال بازگردند. مهدی 
فرجی، تهیه کننده سریال، تایید کرده که فیلم نامه 
»نون خ ۳« برای پانزده اپیزود نوشته شده و تولید 
آن با رعایت دستورالعمل های بهداشتی و بررسی 
مداوم ســالمت تیم تولید آغاز شــده است. البته 
این احتمال وجود دارد که ســریال به عنوانی ۱۶ 
اپیزودی تبدیل شود. پیش تولید سیزدهمین تجربه 
کارگردانی سعید آقاخانی از تابستان آغاز شده بود 
و تولید آن برای پخش در تعطیالت نوروز ۱۴۰۰ 

دنبال می شــود. تا امروز بیشتر از ۲۵ درصد از کل 
پــروژه در برابر دوربین قرار گرفته و فیلمبرداری 

آن ادامه دارد.
روابط عمومی سریال »نون خ ۳« با انتشار 
بیانیه ای رسمی، اطالعات بیشتری درباره فرایند 

تولید سریال داده است:
فیلمبرداری فصل ســوم ســریال »نون خ« 
از اواســط مهر ماه در تهران آغاز شــده و با حفظ 
پروتکل های بهداشــتی ادامه دارد. هر روز و قبل 
از آغاز فیلمبرداری، عوامل و بازیگران با حضور 
پزشک و با دستگاه های پزشکی بررسی می شوند. 
همچنین همه عوامل پشــت دوربین باید هنگام 

حضور در لوکیشن از ماسک استفاده کنند.
بازیگران سریال »نون خ۳«

شــقایق دهقان که در فصــل دوم »نون خ« 
حضور پررنگی داشت در فصل سوم هم حضور 

دارد. امــا نکته جالب تر بازگشــت علی صادقی 
نیست. آن چه تماشــاگران را برای تماشای »نون 
خ ۳« هیجان زده می کند، حضور اکبر عبدی است. 
بازیگر قدیمی ســینمای کمدی ایران که از مدتی 
پیش کم کار شــده در این ســریال حضور دارد. 
سیروس میمنت، سیدعلی صالحی، هدیه بازوند، 
ندا قاســمی، ماشــااهلل وروایی، کاظم نوربخش، 
نســرین مرادی، سیروس سپهری، صهبا شرافتی، 
شیدا یوسفی، سیروس حسینی فر، یوسف کرمی، 
سیدحسین موســوی، آتنا مهیاری، علی اخوان، 
شــقایق فتاحی و نارین ایوبی سایر بازیگران این 

سریال هستند.

سریال »نون خ« یکی از بهترین سریال های کمدی چند سال اخیر تلویزیون است که پخش فصل دوم آن به دلیل شیوع ویروس کرونا متوقف شد. اما از مدتی پیش شرایط برای تولید »نون خ ۳« فراهم شده و به نظر می رسد تماشاگران این کمدی جذاب 
می توانند به زودی ادامه داستان نورالدین خانزاده و دوستانش را تماشا کنند.

»نون خ ۳«؛ از بهترین سریال های کمدی
 چند سال اخیر تلویزیون
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ســریال »نــون خ« کــه داســتان زندگــی نورالدیــن خانــزاده، صاحــب یک 
کارآگاه فــرآوری تخمــه آفتابگــردان، را روایــت می کند که با همشــهری هایش 
بــه کشــت و پــرورش تخمــه آفتابگــردان مشــغول اســت. او به نمایندگــی 
از شــرکای اقتصــادی اش بــا شــخصی به نــام میرزایــی همــکاری می کنند.

گروه سینما و تلویزیون -فیلم های 
اکشن یک سرگرمی منحصربه فرد و کامال 
جذاب هستند که شــدیدا تالش می کنند 
تماشاگرشــان را تحت تاثیر قــرار دهند. 
اگرچه بیشتر عناوین این ژانر در رسیدن به 
اهداف خود ناموفق هستند اما آثار متمایزی 
هم در این دنیای پهناور خشن وحود دارند.

با آغاز قرن ۲۱ و پیشرفت های تقریبا 
باورنکردنی ســینما، کارگردانان فیلم های 
اکشــن خالقیت بیشــتری برای ساخت 
فیلم های سینمایی داشتند اما این خالقیت 
بیشتر از آن که فیلم های اکشن را وارد سطح 
جدیدی از جذابیت کند، باعث شد با عناوینی 
تکراری و قابل پیش بینی مواجه شویم که نه 
تنها حرف جدیدی برای گفتن نداشتند بلکه 
نسبت به فیلم های پیش از خود هم پسرفت 
کرده بودنــد. با این حال این جریان اصلی 
شامل حال همه فیلم های اکشن چند سال 
اخیر نمی شــود. کارگردان هایی هم بودند 
که هنوز برای ســاخت یک عنوان متفاوت 
و ارزشــمند انگیزه داشــته باشند و همین 
انگیزه باعث شــده حاال با لیســت جذابی 
از متمایزترین فیلم های اکشــن هم روبرو 
باشــید.در ادامه می توانید بــا متمایزترین 
فیلم های اکشن که هرگز آن ها را فراموش 
نمی کنید، آشنا شوید. شاهکارهایی جدی از 
ژانری که بیشتر منتقدان سینما آن را جدی 

نمی گیرند.
مکس درمانده: جاده خشم

نمره منتقدان: ۹۷ از ۱۰۰
چگونــه می تــوان از متمایزتریــن 
فیلم های اکشن صحبت کرد اما اشاره ای به 
»جاده خشم« نکرد؟ شاهکار تکرارنشدنی 
سینمای اکشن که از ایده پردازی تا روایت 
داستانش را با دقت و جزییاتی بی مثال دنبال 
می کند. جرج میلر که کارگردانی این فیلم 
خارق العاده را برعهده دارد پیش از این هم 
فیلم هایی با نام »مکس درمانده« در سال های 
دهه ۷۰ و ۸۰ میــالدی را کارگردانی کرده 
بود و برنامه ای هم برای ساخت دنباله های 
»جاده خشم« دارد اما به احتمال بسیار زیاد 
هیچکدام از آن ها نمی توانند به اندازه »جاده 

خشم« بی بدیل باشند.
تقریبــا همــه آن چه از یــک فیلم 
اکشــن به یادماندنی نیــاز داریم، در »جاده 
خشــم« وجود دارد. یک عنوان نفس گیر، 
باورنکردنی، خارق العاده و هیجان انگیز که 

هر ثانیه اش اگر سرشار از انرژی و آدرنالین 
نباشــد قطعا معنا و مفهوم خاصی را دنبال 
می کند. تفــاوت اصلی »جاده خشــم« با 
بیشتر اکشن های پیش و پس از خودش به 
لوکیشن های بکر و اکشن تقریبا بی مثالش 
محدود نمی شود. تماشاگر »مکس درمانده« 
با دنیایی مواجه می شــود کــه نه تنها اوج 
قساوت انسانی را به تصویر می کشد بلکه 
از آینده تلخ و زهرآگین بشریت هم سخن 

می گوید.
خالصه داستان: مکس، مردی که در 
دوران خشکسالی و قحطی باید به تنهایی 
در دنیای خشــن پیرامونش زنده بماند. اما 
مکس بدشانس است چراکه توسط گروهی 
از سربازان قدرتمند یک دیکتاتور بیش از 

حد نفرت انگیز دستگیر می شود.
بولیت

نمره منتقدان: ۹۷ از ۱۰۰
این درام دلهره آور با بودجه ای کمتر 
از ۵.۵ میلیون دالر ســاخته شد و در نهایت 
فروش باورنکردنی ۴۲.۳ میلیون دالری را 
ثبــت کرد. »بولیت« یکی از تاثیرگذارترین 
فیلم های اکشــن تاریخ ســینما است که 
بســیاری از فیلم های پس از خود را مدیون 
خود کرد. استیو مک کویین که در دهه ۱۹۶۰ 
و ۱۹۷۰ در دوران اوج کارنامه بازیگری اش 
قرار داشت در این فیلم نقش بازیگر اصلی 
را برعهده دارد. فیلم »بولیت« در سال ۲۰۰۷ 
در فهرست ملی ثبت فیلم کتابخانه کنگره 
آمریکا قرار گرفت. این فیلم به دلیل اهمیت 
فرهنگــی، تاریخی و زیبایی شناســی در 
فهرست محافظت کتابخانه کنگره آمریکا 
قرار گرفت. تصاویر خارق العاده »بولیت« 
جایزه بهترین تدوین اسکار را هم برای آن 
به همراه داشت. آن چه این فیلم را به یکی از 
متمایزترین آثار تاریخ سینمای اکشن تبدیل 
می کند، روایت و داستان کامال متفاوت آن 
اســت که با یک فیلمبرداری بی نظیر کامل 

می شود.
خالصه داســتان: ســتوان فرانک 
بولیــت، کارآگاه خوش نام و کاربلد پلیس 
سانفرانسیســکو، از سوی والتر چالمرز که 
در سانفرانسیسکو شناخته شده است مامور 
می شــود تا از جانــی راس محافظت کند. 
راس که در میان تبهکاران سانفرانسیسکو 
شناخته شده به نظر می رسد باید در دادگاه 
به نفع والتر چالمرز شــهادت دهد و در این 

میان افرادی قصد جان او را کرده اند.
نبرد سلطنتی

نمره منتقدان: ۸۷ از ۱۰۰
فیلمی که در سال ۲۰۰۰ منتشر شد و 
ثابت کرد سینمای ژاپن هرگز برای روایت 
داستان های خونین و وحشتناک محدودیتی 
ندارد. داســتان تازه و بی نظیر فیلم در کنار 
جزییات واقعا بی پایان آن، »نبرد سلطنتی« 
را به یکی از بهترین فیلم های تاریخ سینمای 
ژاپــن تبدیــل می کند که باید در لیســت 
متمایزترین فیلم های اکشــن هم حضور 
داشــته باشد. ایده کلی این فیلم بارها مورد 
اقتباس هــای دور و نزدیک هالیوودی هم 
قرار گرفته است. اتمسفر باورنکردنی »نبرد 
سلطنتی« به حدی تماشاگر را درونش خود 
غرق می کند که داســتان بیش از حد خشن 
آن باورکردنی تر از قبل می شود. بسیاری از 
بازی هــای ویدیویی نوظهور هم ایده کلی 

»نبرد سلطنتی« را دنبال می کنند.
دانش آموز  داســتان: ۴۲  خالصه 
مدرســه ای با دالیلی در ظاهر اقتصادی و 
سیاسی به جزیره ای خالی از سکنه فرستاده 
می شوند تا در یک رقابت واقعی با یکدیگر 
بجنگند و یکدیگر را به قتل برسانند. آن ها 
تنها نقشه، غذا و اسحله دارند. همه این ۴۲ 
نفــر نباید کوچک ترین رحمی به یکدیگر 
داشته باشند و پس از مرگ ۴۱ دانش آموز، 

برنده نهایی انتخاب می شود.
یورش

نمره منتقدان: ۸۶ از ۱۰۰
اگر به دنبال تماشــای یکــی از آن 
اکشــن های بی نظیر شرقی با درگیری های 
بی پایــان و دیوانه کننده هســتید احتماال 
»یــورش« همه اناظارات شــما را برآورده 
می کنــد. یــک فیلــم اکشــن بی نهایت 
درگیرکننــده و هیجان انگیز که اگر پس از 
تماشای آن به دنبال فیلمی صرفا شبیه به آن 
باشید باید به تماشای »یورش ۲« بنشینید. 
واقعیت این اســت که یورشی که در فیلم 
»یــورش« وجود دارد هرگز قرار نیســت 
فروکش کنــد. بنابراین بــا فیلمی روبرو 
هســتیم که از همان ابتدا تا آخرین ثانیه اش 
در اوج می درخشــد و هرگــز دلیلی برای 
خسته کننده بودن ندارد. نه تنها داستان فیلم 

»یورش« برای تماشای کامل آن کافی است 
بلکــه آن را به یکی از متمایزترین آثار ژانر 

اکشن هم تبدیل می کند.
خالصه داستان: نیروی ویژه پلیس 
بــرای نابودی یک کارتل مــواد مخدر به 
پایــگاه اصلی آن ها یعنی یک ســاختمان 
مسکونی حمله می کند. تا این جا که به نظر 
نمی رسد با داستان عجیبی مواجه باشیم اما 
ریشه اصلی صحنه های باورنکردنی فیلم از 
هجوم پلیس آغاز می شود. جایی که ماموران 
پلیس باید طبقه به طبقه ساختمان مسکونی 
را از نیروهای کارتل مواد مخدر پاکسازی 
کنند تا این مجموعه قدرتمند را برای همیشه 

شکست دهند.
انتقامجو

نمره منتقدان: ۸۶ از ۱۰۰
»انتقامجــو« یک اکشــن واقع گرای 
بی بدیل اســت که هرگز دوســت ندارد 
تماشــاگرش را ساده لوح در نظر بگیرد. به 
همین دلیل برای ثانیه به ثانیه داستانی که ارائه 
می کند، برنامــه دارد و یکی از متمایزترین 
اکشن های چند سال اخیر است. این فیلم نه 
به اندازه عناوین مجموعه »جان ویک« بیش 
از حد اکشن ظاهر می شــود و نه به اندازه 
درام های هیجان انگیز چند سال اخیر اندکی 

خسته کننده به نظر می رسد.
»انتقامجو« یک شــاهکار مســتقل 
اســت که حد خودش را به خوبی می داند. 
بنابراین اگر از تماشای اکشن های تکراری 
که تالش می کنند خسته کننده بودنشان را با 
صحنه های غیرمنطقی مخفی کنند هم خسته 
شده اید، »انتقامجو« از شما استقبال می کند. 
یک فیلم اکشن صادق که عوامل ساخت آن 
به چیزی بیشتر از سرگرم کردن مخاطبشان 

فکر  کرده اند.
خالصه داســتان: کین یک زندانی 
مجرم اســت که برای عیــادت از مادرش، 
زنــدان را ترک می کند. او موفق می شــود 
پلیس ها را تنها بگذارد و از بازگشت دوباره 
به پشت میله های زندان فرار کند. اما وقتی 
در یک رســتوران خاطرات زندگی اش را 
بازگو می کند، ناگهان متوجه می شود حقایق 
تلخی وجود دارد کــه او از آن ها بی اطالع 

بوده است.

پیرپسر
نمره منتقدان: ۸۲ از ۱۰۰

پارک چان ووک بدون شک یکی از 
تاثیرگذارترین کارگردان های قرن بیست و 
یکم ســینمای کره جنوبی بوده که سه گانه 
»انتقام« او برای هواداران ســینما محبوب و 
شناخته شده به نظر می رسد. فیلم »همدردی 
با آقای انتقام« نخستین فیلم از این سه گانه 
خونین لقب می گیــرد که اگرچه مانند هر 
دو فیلم بعدی داســتانی تقریبا اکشــن و 
هیجان انگیز را روایت می کند اما در نهایت 
هدفی به جز به تصویرکشــیدن مشکالت 
جامعــه مدرن کره جنوبی ندارد. اما دومین 
فیلم از سه گانه »انتقام« پارک چان ووک بدون 
شک محبوب ترین و شناخته شده ترین فیلم 
این کارگردان دوست داشــتنی است. حتی 
افرادی که دو فیلم دیگر سه گانه او را تماشا 
نکرده اند هم این فیلم را می شناســند. فیلم 
»پیرپسر« با ترکیب آثار رزمی با مشکالت 
اجتماعــی جامعه مدرن کره جنوبی به یک 
عنوان خارق العاده تبدیل شــده که پس از 
حدود ۱۷ سال از اکرانش هنوز هم عنوانی 
خیره کننده و باورنکردنی به نظر می رســد. 
صحنه های اکشــن فیلم »پیرپســر« برای 
تماشاگران حرفه ای آثار زیرژانر رزمی هم 
بی نظیر هســتند. برای مرور کامل سه گانه 
»انتقام« در نهایت باید به سراغ فیلم »بانوی 
انتقام« بروید. فیلم »بانوی انتقام« در حقیقت 
ســومین و آخرین فیلم از سه گانه »انتقام« 
پارک چان ووک اســت که اگرچه به اندازه 
فیلم دوم مشهور نیست اما احتماال از فیلم 
اول هم شهرت بیشــتری دارد. پارک چان 
ووک پــس از دو فیلم که یک شــخصیت 
مرد را به عنوان شخصیت اصلی در اختیار 
داشــت این بار به سراغ یک شخصیت زن 
رفته تا داستان اصلی فیلم »بانوی انتقام« را با 

محوریت او تحت روایت قرار دهد.
خالصه داســتان: مــردی در روز 
تولد دخترش دستگیر می شود. او به دلیلی 
نامشــخص برای ۱۵ سال در زندان حبس 
می کشد و هر بار که تصمیم می گیرد با یک 
خودکشی دردناک از این زندگی وحشتناک 
آزاد شــود، مانع خودکشی او می شوند. او 
در نهایت پس از پانزده ســال باز هم بدون 

هیچ دلیلی از زندان آزاد می شود. او که حاال 
سرشار از خشــم و نفرت شده می خواهد 

دلیل این همه سال حبس را بفهمد.
تنت

نمره منتقدان: ۸۲ از ۱۰۰
این یک حقیقــت غیرقابل انکار به 
نظر می رســد که کریســتوفر نوالن عالقه 
بســیار زیادی به دنیــای فیلم های علمی 
تخیلی دارد. ترکیب عناوین علمی تخیلی 
با داستان ســرایی های ویژه او باعث شده 
هواداران سینما همیشه برای فیلم های جدید 
او هیجان داشــته باشند و فیلم »تنت« هم از 
این قاعده مستثنی نیست. او در جدیدترین 
تجربه کارگردانی اش برای چندمین بار به 
سراغ زمان می رود و این بار داستان جدیدی 
برای روایت کــردن را انتخاب می کند؛ دو 
جاسوس بین المللی باید در مقابل توطئه ها 
ایســتادگی کنند تا مانع آغاز جنگ جهانی 
سوم شــوند! جدیدترین فیلم کریستوفر 
نوالن که با بودجه ۲۵۰ میلیون دالری یکی 
از گرانترین فیلم های چند سال اخیر سینما 
هم لقب می گیرد از مدتی پیش در سینماهای 
بسیاری از نقاط جهان اکران شده و تا پایان 
پاییز با نهایت کیفیت هم در دســترس قرار 
می گیرد. استودیوی برادران وارنر به عنوان 
همــکار انحصاری کریســتوفر نوالن در 
ساخت فیلم های سینمایی هیچ محدودیتی 
برای تولید جدیدترین ساخته این کارگردان 
دوست داشتنی در نظر نگرفته بود و همین 
هم باعث شــد نوالن برای ســاخت فیلم 
»تنت« حتی یک هواپیمــای باری واقعی 
را هم منفجر کند! این فیلم اکشــن نه تنها 
سرشــار از مضامین جاسوسی شده بلکه 
سوژه های زمانی بسیاری هم دارد که تقریبا 
یادآور عناوین قبلی کریستوفر نوالن مانند 
»تلقین« و »میان ســتاره ای« به نظر می رسد. 
این فیلم در ۷ کشــور دنیا فیلم برداری شده 
و عالوه بر کارگردانی، نویسندگی فیلم نامه 
آن هم توســط کریستوفر نوالن انجام شده 
و لودویک گورانسون )برنده جایزه اسکار 
بهترین موسیقی متن برای فیلم »پلنگ سیاه«( 
وظیفه آهنگ سازی »تنت« را برعهده دارد. 
بنابرایــن »تنت« به اولین فیلم او از ســال 
۲۰۰۸ تا امروز تبدیل شــده که آهنگسازی 

آن برعهده هانس زیمر نیست.
اگــر بحران کرونا مطرح نمی شــد، 
فیلم »تنت« مدت ها پیش اکران شــده بود. 
اما این فیلم با تاخیرهای بســیار در نهایت 
به ســالن های ســینما راه پیدا کرد و حاال 

رکوردهای بسیاری را شکسته است.
خالصه داســتان: دو جاســوس 
بین المللی حرفه ای متوجه می شــوند فرد 
مشکوکی به ســالحی دست پیدا کرده که 
می تواند گذر زمــان را به یک پدیده کامال 
وارونه تبدیل کند. آن ها باید مانع موفقیت 
این سالح شــوند چرا که می تواند جنگ 
جهانی ســوم را به معنای واقعی کلمه آغاز 

کند.
گرینگو را بگیر

نمره منتقدان: ۸۲ از ۱۰۰
مل گیبسون بیشتر با هنرنمایی در فیلم 
»شــجاع دل« در ذهن هواداران سینما به یاد 
مانده اما واقعیت آن است که بخش عظیمی 
از کارنامه هنــری او با فیلم هایی متضاد با 
هویت »شــجاع  دل« تکمیل می شود. فیلم 
»گرینگو را بگیر« یکــی از همین عناوین 
کم تردیده شــده مل گیبســون اســت که 
می توانــد به یکــی از متمایزترین آثار ژانر 
اکشن تبدیل شود. داستان فیلم »گرینگو را 
بگیر« تازه و متفاوت به نظر می رسد اما این 
پایان کار نیســت. این فیلم به مل گیبسون 
ثابــت کرد که توانایی هــای ویژه ای برای 
حضور در آثار خیره کننده ژانر اکشن دارد و 
پس از آن بود که این بازیگر دوست داشتنی 
را در آثار مستقل بیشتری از سینمای اکشن 

تماشا کردیم.
خالصه داستان: یک سارق حرفه ای 
پس از دســتگیری به زندانــی دورافتاده و 
تهوع آور تبدیل می شــود. او که با شرایط 
زندان زیاد هم آشــنا نیست با پسربچه ای 
۹ ســاله آشنا می شود که رویای مشترکی با 

مجرم داستان ما دارد.
بدون توقف

نمره منتقدان: ۶۱ از ۱۰۰
هنرنمایی لیام نیسون در اکشن های 
تکراری اما هیجان انگیز زبانزد عام و خاص 
اســت. فیلم »بدون توقف« هــم یکی از 
عناوین اکشن جذاب کارنامه هنری نیسون 
لقب می گیرد که باوجود داستان نسبتا قابل 
پیش بینــی یک انــرژی پرجنب و جوش 
باورنکردنی را مدیریت می کند. مانند بیشتر 

فیلم های لیام نیسون، فیلم »بدون توقف« هم 
با فروش ۲۲۳ میلیون دالری از بودجه تقریبا 
۵۰ میلیون دالری اش به یک پیروزی بزرگ 
تبدیل شد. بازیگر محبوب فیلم های اکشن 
این بار هم به سراغ یک داستان هیجانی رفته 

تا هوادارانش را میخکوب کند.
خالصه داستان: یک ژنرال نیروی 
هوایی فدرال ورشکسته و الکلی به نام بیل 
مارکس زندگی اش را در آســتانه فروپاشی 
می بیند اما در آخرین ماموریت هوایی اش 
با یک چالش بسیار بزرگ روبرو می شود؛ 
شخصی که هیچ اطالعاتی از او وجود ندارد 
با یک ایمیل به بیل مارکس اعالم می کند اگر 
همین حاال ۱۵۰ میلیون دالر به حســاب او 
واریز نکند، یکی از مسافران درون هواپیما 

را می کشد.
شکار

نمره منتقدان: ۵۶ از ۱۰۰
فیلم »شــکار« یکــی از بزرگترین 
قربانی های شیوع ویروس کرونا در جهان 
بود. تنها یک هفته پــس از آغاز اکران این 
فیلم، سالن های ســینما در ایاالت متحده 
آمریکا تعطیل شدند و از آن جایی که سایر 
ســالن های سینما در کشورهای اروپایی و 
آســیایی هم وضعیت مطلوبی نداشــتند، 
استودیوی یونیورسال تصمیم گرفت این 
فیلــم را به صورت مجازی منتشــر کند. 
»شــکار« بیشــتر از آن که از نگاه هنری و 
سینمایی به یک فیلم ترسناک خوب تبدیل 
شــود، تالش می کند تا عنوانی سیاسی و 
هیجان انگیز باشــد که در رسیدن به هدف 
ســرگرم کردن تماشــاگرش موفق است. 
این فیلم که نام های شناخته شــده ای مانند 
جیســون بلوم و دیمن لیندلوف را پشــت 
صحنه خود می بیند، یکی از سیاســی ترین 
فیلم های سینمای آمریکا در سال های اخیر 
لقب می گیرد که حتی واکنش دونالد ترامپ، 
رییس جمهور ایاالت متحده را هم به همراه 

داشت.
خالصه داســتان: گروهی از افراد 
در شــرایطی هوشــیاری خود را به دست 
می آورند که بــا لباس های خاص در یک 
محیط محدودشــده گرفتار شــده اند. این 
دوازده نفر متوجه می شــوند گروهی دیگر 
که ثروت و قدرت بسیار زیادی دارند، آن ها 
را برای شــکارکردن مانند حیوانات به بند 

کشیده اند!

گروه سینما و تلویزیون - جایزه 
قورباغــه طالیی بهترین مســتند کوتاه 
جشــنواره کمراایمج لهســتان به مهدی 
آزادی برای فیلمبرداری فیلم »یک اسب 
ییشتر از یک انســان خون دارد« ساخته 

ابوالفصل طالونی رسید.
جشــنواره بیــن المللــی فیلــم 
کمراایمج که مهم ترین رویداد سینمایی 
جهان با تمرکز بر هنر فیلمبرداری است 
از تاریخ ۱۴ تا ۲۱ نوامبر )۲۴ آبان تا اول 
آذر( در شــهر تاریخی ترونی در شمال 
لهستان برگزار شــد و در نهایت مهدی 
آزادی بــرای فیلمبرداری »یک اســب 
خون بیشــتری از انســان دارد« ساخته 
ابوالفضل طالونی موفق به کسب جایزه 
 قورباغه طالیی در شاخه بهترین مستند 

کوتاه شد. 
داســتان فیلــم »یک اســب خون 
بیشــتری از انسان دارد« درباره یک زوج 

آذری اســت که تهران را ترک می کنند و 
به زادگاه ایــده آل خود در نزدیکی مرز 
کشــور ترکیه بازمی گردنــد اما رویای 
دستیابی به آرامش در دوران بازنشستگی 
آنهــا در حالی در هم می شــکند که آنها 
متوجه می شــوند که روســتای آنها به 
دروازه قاچاق به اروپا تبدیل شده و همه 
کسانی که آنها می شناسند در این ماجرا 

درگیر هستند. 
جشنواره فیلم کمراایمج از رویداد 
سینمایی مورد تایید آکادمی اسکار است 
و مســتند کوتاه در صورت کسب جایزه 
اصلی شــاخه بهترین مســتند کوتاه این 
رویداد ســینمایی، واجد شرایط رقابت 
در شــاخه مســتند کوتاه جوایز اسکار 

خواهد شد. 
امسال جایزه قورباغه طالیی شاخه 
فیلم های بلند به فیلم »سرزمین آوارها« 
ســاخته »کلوئی ژائو« بــا فیلمبرداری 

»جاشــوا جیمز ریچاردز« رسید و جایزه 
قورباغــه نقره ای و برنــزی این رویداد 
سینمایی نیز به ترتیب به فیلم های »هلن« 
ساخته »آنتی جی. ژوکنین« با فیلمبرداری 
»روانا رانکینن« و »پینوکیو« ساخته »متئو 
گارونه« با فیلمبرداری »نیوکوالی برول« 

رسید. 

ســینمای ایــران پیــش از این نیز 
حضــور جســته و گریختــه ای در این 
رویداد سینمایی داشــته که کار خود را 

از سال ۱۹۹۳ آغاز کرده است. 
محمــود کالری اولین ســینماگر 
ایرانی حاضر در این رویداد ســینمایی 
اســت که در سال ۲۰۰۰ یکی از اعضای 

هیــات داوران اصلــی جشــنواره فیلم 
کمراایمج لهستان بود، سالی که »مایکل 
چیمینو« ســینماگر سرشناس آمریکایی 
ریاست آن را بر عهده داشت. در آن سال، 
جایــزه قورباغه طالیــی بهترین فیلم به 
»عشق سگی« ساخته »الخاندرو گونزالز 
اینارینو« با فیلمبرداری »رودریگو پیرتو« 

اعطاء شد. 
مهــم   ۲۰۱۱ ســال  در  کالری 
ترین عنوان ســینمای ایــران را در این 
رویداد ســینمایی کســب کرد و برای 
فیلمبرداری فیلم برنده اســکار »جدایی 
نادر از ســیمین« جایزه قورباغه نقره ای 
 )دومین جایزه مهم جشنواره( را به خود 

اختصاص داد. 
هیــات داوران جشــنواره فیلــم 
کمراایمج در ســال ۲۰۱۲ که ریاســت 
آن را »جول شــوماخر« بر عهده داشت 
نیز جایزه قورباغــه نقره ای این رویداد 

ســینمایی را بــه تورج اصالنــی برای 
فیلمبرداری فیلم »فصل گرگدن« اعطاء 

کرد. 
در ســال ۲۰۱۵ نیــز »ویتوریــو 
اســتورارو« فیلمبردار نامدار ایتالیایی و 
برنده ســه جایزه اسکار و مجید مجیدی 
برای فیلم »محمد رســول اهلل« موفق به 
کسب جایزه ویژه فیلمبردار-کارگردان 
از جشنواره کمراایمج شدند. »استورارو« 
پیش از این جایزه ویژه را در سال ۱۹۹۷ 
با »برناردو برتولوچی« نیز دریافت کرده 

بود. 
در ســال ۲۰۱۸ هم فرشید اخالقی 
برای فیلمبرداری مســتند کوتاه »درد از 
آن من اســت« که خودش کارگردانی آن 
را نیز بر عهده داشــت، از ســوی هیات 
داوران این جشــنواره ســینمایی تقدیر 
ویژه بخش رقابتی مســتندهای کوتاه را 

از آن خود کرد. 
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