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گروه سینما و تلویزیون-  شبکه 
نمایش خانگی بعد از مدتی که تولیدات 
کمی برای پخش داشــت با دو سریال 
که توانســته اند در قســمت اول خود 
مخاطب را راضــی کنند، پخش های 
جدید خود را کلید زده اســت. سریال 
ملکه گدایان و قورباغه دو سریال جدید 

هستند که شروع خوبی داشته اند.
در شــرایطی که فیلم و سریال ها 
کمی ساخته شــده است و آن دسته از 
فیلم های سینمایی که ساخته شده است، 
کارگردانــان راضی به اکــران آنالین 
نمی شــوند، ســریال »ملکه گدایان« 
پخش خود را در شــبکه خانگی آغاز 

کرده اســت و داستانی را برای نمایش 
نشان داده که موضوعی تکراری نیست.

شروعی مبهم و درگیر کننده
»ملکه گدایان« از خرداد امســال 
وارد فاز پیش تولید شد  و حاال قسمت 
اول آن پخش شــده است. قسمت اول 
این سریال می تواند مخاطب را به خود 
جذب کند و شــروع جذابی داشــت. 
داســتان ابتدا از شــرایطی رمانتیک و 
عاشــقانه در ترکیه آغاز می شود که دو 
جوان عاشــق قرار اســت با یکدیگر 
ازدواج کنند. تا اواسط سریال همه چیز 
بر مدار آرامش جلو می رود و شادی که 

در فیلم در جریان است.

امــا ماجرا به همین شــکل جلو 
نمی رود و نقش اصلی مرد این سریال 
کــه آرمــان درویش بــازی می کند، 
باید به علت ســکته کــردن پدرش به 
ایران برگردد و مراســم ازدواج به هم 
می خورد. بــه دالیلی که در فیلم گفته 
نمی شــود او نمی تواند بــه صورت 
قانونی به ایران برگردد و توسط راه های 
غیررســمی خود را به ایران می رساند 
و همین جاســت که گره داستان شکل 
می گیرد. او شخصیتی برای خود دارد 
که حاال وارد ایران می شود حتی زنی که 
او مادر خودش می داند نمی شناسدش 
و تنها از هویتش کارت ملی در دســت 

دارد که حتی نام حک شده برایش آشنا 
نیست.

سهیلی زاده در سریال مانکن نشان 
داد به دنبال چهره و افراد مشهور برای 
کارش اســت، حضور بازیگران چهره 
می تواند نقطه مثبتی برای این ســریال 
باشــد و باعث جذب بیشتر مخاطب 

شود.
باران کوثــری، رویــا نونهالی، 
ســولماز غنی، فرزاد فرزیــن، آرمان 
درویــش، محمدرضا غفــاری، پانته 
آ بهــرام، الهــام کردا، امیــن بهبودی، 
یسنا میر تهماســب، بهشاد شریفیان، 
علی اوجی بازیگــران ملکه گدایان را 

تشــکیل داده اند. در خالصه داستان 
این ســریال که از سمت عوامل فیلم 
منتشر شده است، می خوانیم که: امروزِ 
تو، می تونه فردای من باشــه … هیچ 
کس از سرنوشت خبر نداره….حتی 

شما…«.
سهیلی زاده از ســفر جادویی تا 

ملکه گدایان
»ملکه گدایان« عنوان جدیدترین 
سریال حسین سهیلی زاده است و تهیه 
کنندگی این اثر با رحمان ســیفی آزاد 
و علی طلوعی و همچنین نویسندگی 
ایــن کار بر عهده حامد افضلی و امین 
محمودی بوده اســت. حسین سهیلی 
زاده متولد اهواز است. او در سال ۱۳۶۹ 
با فیلم ســفر جادوئی بــه کارگردانی 
ابوالحســن داودی به عنوان دســتیار 
کارگردان وارد ســینما شــد. حسین 
ســهیلی زاده کار حرفــه ای خود را از 
تلویزیون آغاز کرد و اولین ســریالش 
در سال ۱۳۷۶ با نام گام اول ساخت که 

یک سریال مستند داستانی بود.
ســهیلی زاده کارگردانی است 

کــه در رزومه خود آثار بســیاری 
بــرای تلویزیون دارد و »ملکه 

گدایان« دومین ســریال او 

بعد از ســریال »مانکن« برای شــبکه 
خانگی است. سریال مانکن انتقادات 
فراوانی به ســمت خود سرازیر کرد. 
ماجرای ســریال از این قرار است که 
پسری فقیر به خاطر فقر، اجاره نشینی 
و قرض های پدر زندانی اش، دست به 

خودفروشی می زند و با زنی هم سن 
و ســال مادر خود ازدواج می کند. 
خریــدار او، زنی بســیار ثروتمند 
است که شوخی در کارش نیست.

سریال ســازان تلویزیونی عالقه 
بسیاری به شبکه خانگی نشان داده اند 
اما واقعیت این است که کارهای قابل 

قبول انگشــت شــمار هم نیست. 
ســاخته  مانکن 

ســهیلی زاده یکی از همین سریال ها 
بود که در مورد موضوعات اجتماعی 
ساخته شــد اما سریال 

دلنشینی نبود.

  سریال »ملکه گدایان« پخش خود را در شبکه خانگی آغاز کرده است و داستانی را برای نمایش نشان داده که موضوعی تکراری نیست.

سریال ملکه گدایان و آغازی 
درگیرکننده

گروه سینما و تلویزیون- نقش 
زنان در سینمای ایران چندان هم کم 
نیســت اما فیلم هایی که توسط زنان 
برای زنان ساخته شــده اند، کمتر از 
تعدادی هستند که از آن انتظار می رود.

زنان در سینمای ایران نقش بسیار 
مهمی دارند. نقشــی غیرقابل انکار و 
تاثیرگذار که اهمیت آن در بســیاری 
از جشــنواره های سینمایی داخلی و 
خارجی هم ثابت شــده است. با این 
حال بســیاری از منتقدان باور دارند 
فیلم هایی که زنان می توانستند برای 
هم جنس های خویش بسازند یا قابل 
قبول نیستند یا حتی تعداد قابل توجهی 
هم ندارند. آن چه غیرقابل انکار به نظر 
می رسد، تعداد کم فیلم هایی است که 
نقش زنان را به مثابه شخصیت هایی 
مستقل و تاثیرگذار بررسی می کند. اما 
سینمای ایران چندان هم در این زمینه 
ناتــوان نبوده و آثاری وجود دارند که 
بسیار جذاب به نظر می رسند. آثاری 

که شــاید بهتر باشد همه زنان ایرانی 
آن ها را تماشا کنند.

در ادامــه با ۵ فیلم که همه زنان 
ایرانی باید تماشــا کنند، آشنا شوید. 
آثاری که تماشای آن ها برای مخاطبان 

زن بسیار ضروری است.
هیس! دخترها فریاد نمی زنند | 

۱۳۹۲
شــاید »هیس! دخترهــا فریاد 
نمی زنند« مهم ترین فیلمی باشــد که 
زنان ایرانی باید تماشــا کنند. فیلمی 
خوش ســاخت و درگیرکننده درباره 
تجاوز به زنان که ایده و روایت خوبی 
را برای به تصویرکشــیدن داستانش 
انتخاب کرده و تماشــاگرش را محو 
جذابیت های آشکار و پنهان خویش 
می کنــد. این فیلم موفق شــد جایزه 
جایــزه بهترین فیلم نامه و لوح تقدیر 
بهتریــن فیلم جشــنواره فیلم زنان 
مســتقل آمریکا را برنده شود. ضمن 
اینکه طناز طباطبایی هم جایزه بهترین 
بازیگر همین جشــنواره را تصاحب 

کرد. فیلــم »هیس! دخترهــا فریاد 
نمی زنند« در سال ۱۳۹۲ اکران شد و 
در نهایت فروشــی بیشتر از ۵ میلیارد 

تومان را ثبت کرد.
خالصه داســتان: شــیرین 
هشت ســاله مورد آزار جنسی مردی 
از نزدیــکان قرار می گیــرد اما آن چه 
ایــن زخم را عمیق تر می کند و واقعه 
را به فاجعه ختم می ســازد، آن است 
که دخترک هیچ کس را پیدا نمی کند 
کــه وقتی بــا او صحبــت می کند، 

حرف هایش را باور کند.
خانوم | ۱۳۹۳

فیلم »خانوم« به کارگردانی تینا 
پاکروان در سال ۱۳۹۲ ساخته و یک 
سال بعد اکران شد. این درام خانوادگی 
– اجتماعی موفق شــد بیشتر از ۵۰۰ 
میلیون تومان در گیشــه های سینما 
بفروشد. امین حیایی، شقایق فراهانی، 
ســیامک انصاری، اشــکان خطیبی، 
اندیشــه فوالدوند، پانته آ پناهی ها، 
فهیمــه رحیم نیا و بهــزاد فراهانی از 

بازیگران اصلی »خانوم« هستند. این 
فیلم به دلیل آن که داســتان سه  گروه 
از زنــان از طبقات مختلف اجتماعی 
را روایــت می کند، یکی از مهم ترین 
فیلم هایی اســت که زنان ایرانی باید 

تماشا کنند.
خالصه داســتان: سه زن از 
پایین، مرکز و شمال شهر در زندگی 

شخصی خودشان غرق شده اند.
ناهید | ۱۳۹۴

ناهید فیلمی به کارگردانی آیدا 
پناهنده و نویســندگی مشترک او با 
ارسالن امیری است که تهیه کنندگی 
آن برعهــده بیژن امکانیــان بود. این 
فیلم که منتخب بیش از سی فستیوال 
فیلم جهانی اســت در سال ۱۳۹۴ در 
ســینماهای ایران و در سال ۲۰۱۶ در 
بیشتر از پنجاه سینمای کشور فرانسه 
به نمایش درآمــد. همچنین »ناهید« 
در پانزده کشور آســیایی و اروپایی 
اکران شده اســت. »ناهید« پنجمین 
فیلــم طوالنی نوید محمدزاده بود که 

جایزه بهترین بازیگر مرد از جشنواره 
بین المللی فیلم براتیســالوا ۲۰۱۵ را 
برنده شد. این درام متفاوت سینمای 
ایران یکی از فیلم هایی اســت که هر 
زنی ایرانی حداقل یک بار آن را تماشا 

کند.
خالصه داستان: زن جوانی 
به نام ناهید که از همســرش به دلیل 
اعتیادی که داشــته، جدا شده و خرج 
زندگــی خود و پســر خردســالش 
را از طریق ویرایــش پایان نامه های 
دانشــجویی تامین می کند با همسر 
سابقش توافقی داشــته که براساس 
آن تنها در صورتی می تواند پســرش 
را نزد خود نگه دارد که ازدواج نکند. 
اما ناهید دلباخته مرد ثروتمندی به نام 
مسعود است که به او پیشنهاد ازدواج 
هــم داده اما ناهید بــه خاطر ترس از 
دست دادن فرزند مجبور می شود که 

به او نه بگوید.
دختر | ۱۳۹۴

و  کارگردانــی  بــه  فیلمــی 

تهیه کنندگــی رضــا میرکریمــی و 
نویســندگی مهــران کاشــانی که 
آهنگســازی آن برعهده محمدرضا 
علیقلی بــود و یکی از متفاوت ترین 
درام های سینمای ایران در چند سال 
اخیر اســت. صورت گرفته اســت. 
»دختر« برای نمایش در بخش سودای 
سیمرغ سی و چهارمین دوره جشنواره 
فیلم فجر پذیرفته شد و درنهایت برای 
۷ بخش نامزد دریافت سیمرغ بلورین 
از ســی و چهارمین دوره جشــنواره 
فیلم فجر شد. این فیلم جایزه گئورگ 
طالیی بهترین فیلم از نگاه تماشاگران 
و جایــزه بهترین بازیگــر نقش اول 
مرد جشنواره بین المللی فیلم مسکو 
۲۰۱۶ را بــه دســت آورد. »دختر« 
یکی از مهم ترین فیلم هایی است که 
زنان ایرانی باید تماشا کنند. این فیلم 
نخســتین فرصت درخشش ماهور 

الوند در سینمای ایران بود.
خالصــه داســتان: احمد 
عزیزی )با هنرنمایی فرهاد اصالنی( 

سرپرست بخش تعمیرات و نگهداری 
پاالیشــگاه آبادان اســت. او که برای 
مراسم خواستگاری دخترش سمیرا 
آماده می شود، متوجه می شود که دختر 
دیگرش ستاره )با نقش آفرینی ماهور 
الوند( در همان روز قصد سفر به تهران 
برای شــرکت در جشن خداحافظی 
یکی از دوستان هم دانشگاهی اش را 
دارد که با مخالفــت پدرش روبه رو 
می شود. ستاره تصمیم می گیرد بدون 
اجازه خانواده صبح با هواپیما به تهران 

رفه و تا ظهر به خانه بازگردد.
درساژ | ۱۳۹۶

این فیلم که جایزه بخش نســل 
جشنواره برلین ۲۰۱۸ و بهترین فیلم 
اول در ســی و ششــمین جشنواره 
جهانی فیلم فجر را کسب کرده توسط 
پویــا بادکوبه کارگردانی شــده و از 
مهم ترین بازیگران آن می توان به علی 
مصفا و شبنم مقدمی اشاره کرد. نگار 
مقدم هم برای نخســتین بار فرصت 
هنرنمایی در فیلم سینمایی با »درساژ« 

به دست آورد. فیلم بادکوبه به این دلیل 
عنوانی متفاوت به نظر می رسد که با 
تالش برای روایت زوایای آشــکار و 
پنهانی از زندگــی نوجوانان ایرانی، 
حرف های جدیدی برای گفتن دارد. 
بــه همین دلیل »درســاژ« که حتی از 
موســیقی زیرزمینی ایرانی هم یاری 
می گیرد یکی از فیلم هایی اســت که 
زنان و به ویژه دختران نوجوان ایرانی 

باید تماشا کنند.
خالصه داستان: دختری ۱۶ 
ساله به نام گلســا است که به همراه 
خانواده اش در شــهری کوچک در 
اطراف تهــران زندگــی می کند. او 
بیشــتر وقت خود را بــا گروهی از 
دوستانش می گذراند. یک روز آن ها 
تصمیــم می گیرند تا کاری خطرناک 
و هیجان انگیــز انجــام دهند. پس از 
آن اســت که پیامدهای غیرمنتظره ای 
رخ می دهــد کــه ســرگرمی صرفًا 
هیجان انگیز آن ها را تحت تاثیر قرار 

می دهد.

۵ فیلم که همه زنان ایرانی باید تماشا کنند

داستانی که تکراری نیست!

تلویزیون-   و  گروه ســینما 
هفتادو  ســال ۲۰۲۰ به دلیل شــیوع 
ویروس کرونا و بحران های ناشی از 
آن یکی از بدترین ســال های تاریخ 
ســینما بود. اما در همین سال ناگوار 
هم آثاری وجود دارند که تماشاکردن 

آن ها هرگز پیشنهاد نمی شود.
با پایان هر سال میالدی فرصتی 
فراهم می شــود تا تعدادی از بهترین 
و تاثیرگذارتریــن آثار ســینمایی و 
تلویزیونی ســال را بررســی کنید. 
اگرچه ســال ۲۰۲۰ روزهای جذابی 
برای هنر هفتم رقم نزد اما آثار خوبی 
هم داشــت که در گذشته به معرفی 
آن ها ایرنــا زندگی پرداخته شــده 
اســت. با این حال نوبت به بدترین 
فیلم های ســال ۲۰۲۰ رســیده که 
آثار ناامیدکننده ای به نظر می رســند. 
فیلم هایی که هیچکس دوست ندارد 

نیم نگاهی به آن ها داشته باشد.
فیلم هایی کــه در ادامه معرفی 
می شــوند لزوما بدتریــن فیلم های 
سال ۲۰۲۰ نیستند. قطعا آثار بدتر و 
وحشــتناک تری هم وجود دارند که 
در سال گذشته میالدی اکران شده اند 
یا فرصت انتشــار را پیدا کرده اند اما 
فیلم هایی که در ادامه با آن ها آشــنا 

می شــوید، آثاری لقــب می گیرند 
که در خالصه تریــن حالت ممکن 
»ناامیدکننده« و »شکســت خورده« 
هســتند. فیلم هایی که منتقدان اگر 
باور نداشــتند حداقل امیدوار بودند 
عناوینی جذاب و خیره کننده باشند 
اما در نهایت به بدترین فیلم های سال 

۲۰۲۰ تبدیل شدند.
Mulan | موالن

نمره منتقدان: ۷۵ از ۱۰۰
اگرچه به نظر می رسد بسیاری 
از منتقدان این فیلم را پســندیده اند 
امــا واقعیت امر آن اســت که فیلم 
»مــوالن« یکــی از موردبحث ترین 
فیلم های سال ۲۰۲۰ بود که منتقدان 
را به دو دســته کامال مخالف و کامال 
موافق تقسیم می کرد. این فیلم که در 
حقیقت بازســازی الیو اکشن یکی 
از محبوب ترین انیمیشن های والت 
دیزنــی به همین نام اســت از همان 
ابتدا هم جنجال و حواشــی بسیاری 
به همراه داشــت. وقتــی لیو ییفی، 
بازیگر نقش مــوالن در این فیلم، از 
رفتــار پلیس هنگ کنگ با معترضان 
این کشــور حمایت کرد، هواداران 
فیلم مورد انتظار »موالن« تصمیم به 

تحریم فیلم گرفتند.

اما فیلم »موالن« بدشانس تر از 
این حرف ها بود و شــیوع ویروس 
کرونا اکران فیلم به ویژه در کشــور 
چین که مهم ترین کشور برای اکران 
بود را تحــت تاثیر قرار داد. بنابراین 
دیزنی تصمیم گرفت این فیلم را در 
سرویس استریم اختصاصی اش یعنی 
دیزنی پالس اکران کند اما بلیت گران 
این اکران آنالیــن باز هم با واکنش 
منفی کاربران مواجه شــد. به همین 
دلیل »موالن« شــاید تنها فیلم اکشن 
سال ۲۰۲۰ باشد که منتقدان بیشتر از 

تماشاگران آن را دوست دارند.
 خالصــه داســتان: زمانی که 
ارتش هان به چیــن حمله می کند، 
امپراطوری چین دســتور می دهد تا 
از هر خانــواده یک مرد برای مقابله 
با دشــمن به جنگ فرستاده شود. اما 
مــوالن، بزرگ ترین دختر یک کهنه 
ســرباز جنگ، تصمیم می گیرد تا به 

جای پدر پیرش راهی جنگ شود.
Irresistible | سست عنصر

نمره منتقدان: ۴۷ از ۱۰۰
تقریبا هر چهار سال یک بار که 
بحث انتخابات ریاســت جمهوری 
در آمریــکا داغ می شــود، نوبت به 
فیلم هایــی با موضوعات سیاســی 

می رســد تا خودشان را مطرح کنند 
و فیلم »سست عنصر« یکی از همین 
عناوین بود که در ژانر کمدی هم قرار 
گرفت. این فیلم که استیو کارل ستاره 
سریال »اداره« را در نقش اصلی اش در 
اختیار داشت، یک کمدی واقع گرا و 
سیاسی است که شاید هر تماشاگری 
را تحت تاثیر قرار ندهد. با این حال 
اگر دوســت دارید با فضای سیاسی 
ایــاالت متحده در ســطوح پایین تر 
آن آشــنا شوید، فیلم »سست عنصر« 

انتخاب خوبی نیست.
این فیلم کمدی که بســیاری از 
منتقدان منتظر تماشای آن بودند، در 
نهایت نتوانست آن طور که باید موفق 
شود و به یکی از آثار ناامیدکننده سال 
۲۰۲۰ تبدیل شد. به همین دلیل است 
که »سست عنصر« به عنوان تنها درام 
سیاســی ۲۰۲۰ که درباره انتخابات 
آمریکا ســاخته شده یکی از بدترین 

فیلم های سال ۲۰۲۰ است.
خالصه داســتان: یــک فعال 
سیاســی تالش می کند در انتخابات 
شهرداری یک شــهر کوچک برنده 
شــود. اما او برای پیــروزی در این 
رقابــت بایــد با یک افســر نظامی 
بازنشسته رقابت کند که بدون شک 

وضعیت بهتری از او دارد.
The Witches | جادوگرها
نمره منتقدان: ۴۷ از ۱۰۰

رابرت زمیکس یکی از بهترین 
کارگردانان هالیوود در سال های اخیر 
است که ظاهرا تصمیم گرفته از دوران 
اوج فاصله بگیرد و آهسته آهسته به 
ســمت ســاخت آثار ناامیدکننده و 
بی کیفیت حرکــت کند. زمیکس با 
همــکاری گیرمو دل تــورو یکی از 
بدترین فیلم های سال ۲۰۲۰ ساخته 
اســت. فیلمی که نه تنها منتقدان را 
عصبانــی می کند بلکه تماشــاگران 
هم لذتی از تماشــای آن نمی برند. 
»جادوگران« که براســاس کتابی به 
همین نام نوشــته رولد دال ســاخته 
شــده عمال هیچ نشــانی از فضا و 
موقعیت های کتاب ندارد و حتی در 
بسط و توسعه اتمسفر شخصی اش 

هم شکست خورده به نظر می رسد.
شــاید جالب باشــد بدانید که 
نیکوالس روگ هم فیلمی براساس 
کتاب محبوب رولد دال ساخته که در 

سال ۱۹۹۰ اکران شد. 
منتقدان »جادوگران« محصول 
۱۹۹۰ را از »جادوگــران« محصول 
۲۰۲۰ جذاب تر و خوش ســاخت تر 

می دانند!
خالصه داستان: در اواخر سال 
۱۹۶۷ پسربچه ای که به تازگی پدر و 
مادرش را از دست داده برای زندگی 
در کنــار مادربزرگش به روســتای 
کوچکی در آالباما می رود. اما پسرک 
با گروه عجیبی از جادوگران فریبنده 

مواجه می شود.
Unhinged | بدون تعادل
نمره منتقدان: ۴۰ از ۱۰۰

فیلم »بــدون تعــادل« پس از 
مدت هــا فرصتی را فراهــم کرد تا 
راســل کرو دوست داشــتنی را در 
نقــش اصلی یک عنوان ســینمایی 

هیجان انگیز تماشا کنید. 
این فیلم مدتی پیش به صورت 
محدود و در ســالن های ســینمایی 
اکران شــد و از مدتــی پیش روی 
سرویس های استریم و سرویس های 
پخش آنالین ویدیو هم در دسترس 
قرار گرفته است. در نگاه نخست به 
نظر می رســد »بدون تعادل« یکی از 
بهترین فیلم های اکشــن سال ۲۰۲۰ 
باشد و داســتان جالب و هنرنمایی 
همیشه تاثیرگذار راسل کرو هم قرار 
اســت فیلم را جذاب تر از آثار دیگر 

نمایش دهد.

اما »بدون تعادل« هیچ جایگاهی 
در لیســت بهترین فیلم های اکشن 
سال ۲۰۲۰ ندارد. برعکس، این فیلم 
می تواند یکــی از بدترین فیلم های 
ســال ۲۰۲۰ هم باشــد. فیلمی که 
باوجود استفاده از بازیگر توانمندی 
مانند راســل کرو و یــک فیلم نامه 
سرراســت در نهایــت نــه از همه 
ظرفیت های بازیگری راســل کرو 
یاری می گیرد و نه داســتان ساده اش 

را با تمام قدرت روایت می کند.
خالصه داستان: تام کوپر، یک 
بیمار روانی بدون تعادل اســت که 
رفتارهــای عجیب زیادی دارد. او به 
خانه همسر سابقش حمله می کند و 
او و فرزندش را به قتل می رســاند و 
پس از آن خانه را به آتش می کشــد. 
ایــن جنون وحشــتناک امــا پایان 
رفتارهای خطرناک تام کوپر نیست.

Capone | کاپون
نمره منتقدان: ۴۰ از ۱۰۰

نه تنها منتقدان که تماشــاگران 
هم نمی توانستند مدت زیادی صبر 
کنند تا اقتباســی از سال های پایانی 
زندگی آل کاپون با هنرنمایی بازیگر 
توانمندی مثل تــام هاردی را روی 
پرده های نقره ای سینما تماشا کنند. 

اما متاســفانه شــیوع ویروس کرونا 
همه برنامه هــا را به هم ریخت و به 
همیــن دلیل فیلمی کــه قرار بود در 
سالن های سینما اکران شود در نهایت 
در سرویس های استریم نمایش پیدا 
کرد. اما تغییر وضعیت انتشار »کاپون« 
هم تاثیــری روی فرم و محتوای آن 
نداشــت. این فیلم به معنای واقعی 
کلمه ناامیدکننده و شکســت خورده 

بود.
مشکل اساسی فیلم »کاپون« آن 
است که تقریبا دورترین مسیر ممکن 
برای عبور از کنار حقیقت را انتخاب 
کرده و عالقه ای هم برای نزدیک شدن 
به واقعیت ندارد. بنابراین جدیدترین 
هنرنمایی تام هاردی بیشــتر از آن که 
شــبیه به فیلمــی از روزهای پایانی 
زندگی آل کاپون باشد، یک روایت 
نصفه و نیمــه و ضعیت از روزهای 
پایانــی عمر او ارائــه می دهد که از 
گریم تا فیلم برداری هم ضعف دارد.

خالصــه داســتان: آل کاپون، 
خالفکار شناخته شده آمریکایی، پس 
از یازده سال تحمل حبس در زندان 
آزاد شــده و حــاال همانند کودکی 
آســوده امیدوار است زندگی آرامی 

داشته باشد.

بدترین فیلم های سال ۲۰۲۰ و پروژه های شکست خورده در سال کرونا


