
گروه ســینما و تلویزیون -پس از مسعود کرامتی و مریم سعادت، یکتا 
ناصر و حســن معجونی نیز به جمع بازیگران اولین ساخته یوسف حاتمی کیا 

اضافه شدند.
فیلمبرداری فیلم سینمایی »شمش طال« به نویسندگی و کارگردانی یوسف 

حاتمی کیا و تهیه کنندگی ابراهیم حاتمی کیا در تهران ادامه دارد.
این فیلم به موضوع روابط پیچیده درون یک خانواده می پردازد که در دوران 

کرونا با بحرانی جدی مواجه می شوند.
عوامل این پروژه عبارتند از:

نویســنده و کارگردان: یوسف حاتمی کیا / تهیه کننده: ابراهیم حاتمی کیا / 
سرمایه گذاران: امیرحسین اسدبیگی و مجموعه هوگویک / مدیر فیلمبرداری: 
محمد رسولی / مجری طرح و جانشین تهیه کننده: بهراد مهرجو و اویس طوفانی 
/ مشاور مجری طرح: محمد هیراد حاتمی فر/ مدیر تولید: میثم معراجی / تدوین: 
عماد خدابخش / طراح صحنه: امیرحسین حداد / مدیر صدابرداری: امیر نوبخت 
حقیقی / طراح چهره پردازی: امید گلزاده / طراح لباس: گلناز گلشن / مدیربرنامه 
ریزی و سرپرســت گروه کارگردانی: ســیدعلی هاشمی / منشی صحنه: ماریا 
میرنژاد / جانشین تولید: مسعود ساکت اف / مدیر تدارکات: مسعود شرفی کیا / 

عکاس: حمید جانی پور /مدیر روابط عمومی: نگین موسوی.

بازی حسن معجونی و یکتا ناصر 
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گروه سینما و تلویزیون - احسان 
علیخانی از پخش و بازگشــت دوباره 
»عصــر جدید« به آنتن خبر داد.وی  در 
صفحه خود در شبکه اجتماعی نوشت: 
شش ماه کار خوابید. به امید بهتر شدن 
اوضاع کرونا بتونیم شرکت کننده هارو 
بیاریم از شهرستان برای ضبط، باالخره 
اوضاع قدری بهتر شــد که محدودیت 
ســفرهای بین شهری برداشته شد و ما 
شــروع کردیم، البته بدون تماشاگر که 
این خیلی انرژی مسابقه و همه مارو کم 
میکنه ولی نگران ســالمتی تماشاگران 
عزیزمون بودیم ان شــااهلل اسفند بتونیم 

فیناُل با تماشاگر ضبط کنیم.«
مرحلــه مقدماتــی و مرحله دوم 
»عصر جدید«، در نیمه ابتدایی امســال 
پخش شــد و دو مرتبه پروژه به علت 
شــرایط ویژه ایام کرونایی تعطیل شد 
و حاال مرحله نیمه نهایی این مســابقه 
اســتعدادیابی از پنجم بهمن ماه روی 
آنتن شبکه سه می رود. ۲۰ استعداد برتر 
ایران در قالب پنج قسمت، هر قسمت 
چهار شرکت کننده گروهی و انفرادی، 

با هم رقابت کرده اند و مخاطبان با رای 
به اجرای مورد نظر خود، فینالیست های 
فصــل دوم را انتخاب می کنند. »عصر 
جدید« در مرحله نیمه نهایی دوباره به 
آنتن شــبکه سه بازمی گردد اما عوامل، 
روش تولید برنامه را بر اساس رعایت 
شیوه نامه های ابالغی ستاد ملی مقابله با 
کرونا تغییراتی دادند و تولید این برنامه 
نسبت به گذشته متفاوت تر، سخت تر و 

حتی پرهزینه تر شده است.
در ضبط سری جدید این مسابقه 
تلویزیونــی اجرای هر گــروه یا فرد 

شرکت کننده به طور مجزا در یک روز 
ضبط شــده اســت تا تجمع گروه ها و 
عوامــل این برنامه در روزهای ضبط به 

حداقل تعداد برســد. داوری بر اساس 
ویدئوی تصویربرداری شــده از اجرا 
در روزی دیگر، توســط هیئت داوران 
متشــکل از امین حیایی، بشیرحسینی، 
آریا عظیمی نژاد و رویا نونهالی صورت 
می گیرد. ر شــب در مرحله نیمه نهایی 
دو نفــر انتخاب می شــوند و تکلیف 
فینالیســت در نهایت با انتخاب و رای 

مردم مشخص خواهد شود.

مرحله نیمه نهایی مسابقه »عصر 
جدید« بدون تماشاگر ضبط شده است 

و از پنج بهمن پخش می شود.
البته شنبه چهارم بهمن ماه گزیده 
و گلچینی از هیجان انگیزترین لحظات 
مراحل قبلی عصر جدید پخش شــد. 
گفتنی اســت در این برنامه پر طرفدار 
شرکت کنندگان به صورت انفرادی یا 
گروهی می توانند در رشته های مختلف 

هنری، علمی، ورزشــی و ســرگرمی 
از جملــه خوانندگی، شــعبده بازی، 
آکروباتیــک، کمــدی، ذهن خوانی، 

ریاضــی، بیــت باکســینگ، 

ژیمناســتیک، دوبلــه و دابســمش، 
ورزش های رزمــی، نمایش، پارکور، 
حرکات موزون و … شرکت کنند. این 
برنامه توانایی های مختلفی را از سراسر 
ایران جذب می کند. هر شرکت کننده 
تالش می کند تا با نمایش زنده استعداد 
خــود، داوران حاضــر را تحت تأثیر 
قرار دهد و از آن ها رای ســفید یا آری 
بگیرد. داوران برنامه در فصل های اول 
و دوم امین حیایی، سید بشیر حسینی، 
آریا عظیمی نژاد و رؤیا نونهالی بوده و 
هستند. تهیه کنندگی و اجرای برنامه نیز 
برعهده احسان علیخانی است. 

گروه سینما و تلویزیون - فیلم 
ســینمایی »ســلفی با دموکراسی« به 
بخش مســابقه یازدهمین جشنواره 

فیلم لیفت آف انگلستان راه یافت.
»ســلفی با دموکراسی« ساخته 
علــی عطشــانی به بخش مســابقه 
یازدهمیــن جشــنواره فیلــم لیفت 
 The Lift-Off( انگلســتان  آف 

Session Online( راه یافت. 
جشــنواره بیــن المللــی فیلم 
لیفت آف انگلســتان فرصتی بزرگ 
برای هنرمندان نوظهور اســت و در 
بخش هــای مختلــف از جمله فیلم 
ســینمایی بلند، فیلم کوتاه، فیلم های 
تبلیغاتــی تجاری، محتوای ویدیویی 
موسیقی، انیمیشــن و خانه هنری و 

تجربی برگزار می شود. 
برگزارکنندگان این جشــنواره 
معتقدند که جشنواره فیلم لیفت آف 

انگلســتان تنها تبادل جهانی سینمای 
مستقل واقعی است که از فیلمسازان 

مستقل حمایت می کند. 
جشنواره فیلم لیفت آف که یکی 
از جشنواره های مهم کشور انگلستان 
است که فعالیت خود را از سال ۲۰۱۲ 
آغاز کــرده و یازدهمین دوره آن طی 
یــک هفته از ۲۸ ژانویه ۲۰۲۱ برابر با 
۹ بهمن در کشــور انگلستان برگزار 

می شود. 
»ســلفی بــا دموکراســی« به 
کارگردانــی علی عطشــانی با حجم 
باالیــی از جلوه های ویژه کامپیوتری 
تجربــه جدیــدی در خاورمیانــه 

محسوب می شود. 
این فیلم بــا بازی پژمان بازغی، 
پوالد کیمیایــی، کورش تهامی، آتیال 
پســیانی، ســیما تیرانداز، امیرعباس 
گالب، دنیا مدنــی، مهدی صبایی و 

قاســم زارع، داستانی ماورائی دارد و 
روایت متفاوتی است از کسانی که در 
جنگ ایران و عراق حضور داشته اند 
و داســتان آن تقریبا در ادامه داستان 
فیلم »دموکراســی تو روز روشــن« 

اتفاق می افتد. 
عوامل فنی ایــن پروژه عبارتند 
از: کارگــردان: علــی عطشــانی، 
تهیه کنندگان: علی عطشــانی و سید 
محمد احمدی، نویســنده: مســعود 
احمدیــان و امیرعلــی احمدیــان، 
بازنویســی فیلمنامه: علی عطشانی، 
مدیر فیلمبرداری: محمود عطشانی، 
دستیار یک و برنامه ریز: امیر رونقی، 
مدیر تولید: ســعید دالوری، مشاور 
تهیه کننده: سید محمدتقی هاشمیان، 
صدابردار: محمد شــاهوردی، طراح 
چهره پردازی: امید گلزاده، چهره پرداز: 
فرزانه زردشت، طراح صحنه و لباس: 

آبتیــن برقی، سرپرســت جلوه های 
ویژه رایانه ای: فریــد ناظرفصیحی، 
مسئول جلوه های ویژه میدانی: حسن 
راســتگو، صداگذار: ســید محمود 
موســوی نژاد، مدیر امور بین الملل: 
امیدعلــی چوگانی، منشــی صحنه: 
مهتاب شــهرابی، مدیر تــدارکات: 
کارشــناس  یارمحمدی،  علیرضــا 
فیلمنامه )بیتافیلم(: ســامان صادقی 
مهــر، مجری طرح: بیتــا فیلم تهران، 
عکاس: مجید محبوبی راد، مشــاور 
رســانه ای و مدیر روابط عمومی بیتا 
فیلــم: مریم قربانی نیا، با مشــارکت 
بنیاد سینمایی فارابی، انجمن سینمای 
انقالب و دفاع مقدس و محصوالت 
چــرم ایلــوک، پخــش جهانــی: 
امریکن برایتالیت فیلم پروداکشــنز 
 American Brightlight Film
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مرحله نیمه نهایی مسابقه »عصر جدید« بدون تماشاگر ضبط شده است و از پنجم بهمن ماه پخش می شود.

گروه سینما و تلویزیون - لیستی از 
فیلم های منتخب سال ۲۰۲۰ که توجه های 
بســیار را به خود جلب کرده اســت و در 
مراســم اعطای جوایز اسکار حتما اسامی 

آنها را خواهیم شنید.
ســال ۲۰۲۰ به دلیل شیوع ویروس 
کرونــا یکــی از عجیــب و غریب ترین 
سالهای زندگی ما بود که همیشه آنرا به یاد 
خواهیم داشت ولی یک وجه دیگر آن زمان 
هایــی بود که در خانه ماندیم و فیلم دیدیم 
و ســعی کردیم وقت بگذرانیم. این روند 
همچنان ادامه دارد و حال بعد از گذشــتن 
سال ۲۰۲۰ بهترین فیلم هایی که در این سال 
ارائه شــده است را مروری دوباره می کنیم 
تا اگر فرصتی دست داد آنها را ببینیم. )قابل 
ذکر اســت که در این لیست فیلم های ابر 
قهرمانــی، مارول و بالک باســترها لحاظ 

نشده است(
این ۱۰ فیلم قطعا در اســکار شانس 
باالیی خواهند داشــت. نامزدهای نهایی 
اســکار ۲۰۲۱ روز ۱۵ مارس )۲۵ اسفند( 
اعالم می شود و مراسم پایانی نود و سومین 
دوره جوایز سینمایی اسکار نیز ۲۵ آوریل 
۲۰۲۱ )۶ اردیبهشــت ماه ۱۴۰۰ ( برگزار 

خواهد شد.
1 - هرگــز، به نــدرت، گاهــی، 

همیشه 
فیلــم ســینمایی »هرگز بــه ندرت 
گاهی همیشــه« درام آمریکایی-انگلیسی 
محصول ســال ۲۰۲۰ است که توسط الیزا 
هیتمن نوشته و کارگردانی شده است. این 
فیلم در ۲۴ ژانویه ۲۰۲۰ در جشنواره فیلم 
ســاندنس به نمایش جهانــی درآمد و در 
هفتادمین جشنواره بین المللی فیلم برلین، 

جایزه  خرس نقره ای را به دست آورد.
فیلــم درام »هرگز به نــدرت گاهی 
همیشه« یکی از بهترین فیلم های سال۲۰۲۰ 
اســت. الیزا هیتمن، نویسنده و کارگردان 
فیلم با اثر جدید خود در ژانر درام با موضوع 
واکاوی شخصیت دو دختر جوان به سینما 

برگشته است. 
ایــن فیلم، گریزی اســت به زندگی 
دختــران نوجوان و خطراتــی که آن ها را 
در جامعــۀ آمریکا تهدیــد می کند؛ بازی 
درخشان دو هنرپیشــۀ جوان و با استعداد 
فیلم و موضوع ویژۀ آن، بی شک، آنرا اثری 

متمایز از سینمای آمریکا می کند.
در فیلم از ابتدا تا انتها خشم شخصیت 
اصلی جوانش نســبت به سرخوردگی در 
جامعه مدرن به تصویر کشیده شده است. 
اجرای این نقش برای ســیدنی فالنیگان 
اولین تجربه  جدی محســوب می شود که 
بیشــتر به یک معجــزه می ماند. او محتاط 
اســت و زیــاد صمیمی نمی شــود و این 
موضوع حتی در پاســخ های او به سواالت 
کلینیک پزشــکی که باید از بین گزینه های 
عنوان فیلم یکــی را انتخاب کند هم دیده 

می شود.
2 - صدای متال

فیلم صدای متال درامی درباره از دست 
دادن و اندوه اســت؛ اینکه وقتی زندگی ما 
به طور غیرقابل کنترلی دچار تغییر می شود، 

ما چه کاری با خودمان می کنیم.
این فیلم روایــت روبن )با بازی ریز 
احمد( را دنبال می کند که یک درامر سبک 
پانک-متال دوره گرد محسوب می شود، او 
در طی یک شــب پر از هیجان که آدرنالین 
زیادی را در بدن خودش ایجاد می کند، کم 
کم متوجه می شود که دارد شنوایی خود را 
از دست می دهد. زمانی که یک متخصص 
بــه او می گوید که وضعیت او به ســرعت 
بدتر خواهد شد، او تصور می کند که حرفه 
موسیقی و همچنین زندگی او دیگر به پایان 
رســیده است. و این چارچوب اصلی یک 

درام سنگین اجتماعی را شکل می دهد.
این یک فیلــم معمولی در مورد یک 
مرد معلول نیســت که بر ناشــنوایی خود 
غلبه می کند، این یک اثر گاهاً کلیشــه ای 
هوس انگیز و دردناک است. این اثر درباره 
مرد ناشــنوایی است که باید بداند چگونه 
می خواهد با زندگی کند و ســختش کنار 
بیایــد. و هــر مرحله از این ســفر، زیبا و 
وحشتناک و البته بسیار واقعی است. فیلم 
دریس ماردر با ضــرورت و البته مهربانی 
خیلی زیاد، نشــان می دهد که یک ســری 
از اتفاقات گذشته چقدر می تواند فریبنده 

باشد و ما را در خودش غرق کند.
3 - سرزمین آواره ها 

فیلم هــا این قدرت را دارند که ما را با 
افراد و داســتان هایی آشنا کنند که در غیر 
این صورت ممکن اســت خودمان با آنها 
روبرو شــویم. حاال فیلم سرزمین آواره ها 
یا عشــایر مصداق بارز همین جمله است. 
فیلم سرزمین آواره ها ما را به جامعه عشایر 
عمدتاً ناشــناخته ای منتقل می کند، افرادی 
که روزهای زندگی خود را در طول ســال 
از یــک مکان به مکان دیگــر در کاروانها، 
تریلرها و خودروهای ون کوچک ســپری 

می کنند.
چنین افرادی مشاغل موقت را انتخاب 
می کنند، به صــورت گروهی به مکانهای 
خالی در وســط ناکجا آباد ســفر می کنند 
و فقــط تا حــد ممکن در جــاده زندگی 
می کنند. حاال این فیلم درام، شخصیت فرن 
)فرانسیس مک دورماند( را معرفی می کند 
که پس از درگذشت همسرش و فروپاشی 
اقتصادی کارخانه گچ آمریکا که در منطقه 
امپایــر، نوادا بوده، زندگی خود را به عنوان 

یک آواره آغاز کرده است.
کارگــردان Chloé Zhao در این 
اثر زندگی جدید شخصیت فرن را کاوش 
می کند، آن هم بدون اینکه ماجراهای زندگی 
قدیمی او را پشت سر بگذارد. ژائو به عنوان 
کارگردان یک ستاره سینما را برای کار پیدا 
 ،Frances McDormand :کرده است
که شــاید به طور منحصر به فردی با سبک 

مالیم او هم خوانی دارد.
شاید همین همدلی عمیق نیروی نهفته 

ســرزمین آواره ها را متحرک می کند، که تا 
حد زیادی از کلیشه های زننده داستانهای 
فقر آلــود هالیــوودی جلوگیری می کند. 
جدای از ایــن، تقریباً هر فریم از این فیلم 
یک اثر هنری اســت. همانطور که دوربین 
در منظره های زیبا خودنمایی می کند، ژائو 
به ما اجازه می دهد از شــخصیت هایی که 
در این گوشه کوچک جهان ساکن هستند 
بازدید غیرعادی داشته باشیم. فیلم سرزمین 
آواره ها در روح ناآرام خود به نوعی آرامش 
دست می یابد، که خود این موضوع سبک 
خاص این اثــر دراماتیک را بزرگتر جلوه 

می دهد.
 4 - یک راند دیگر 

در ایــن درام دانمارکــی بــار دیگر 
کارگــردان توماس وینتربــرگ با مدس 
میکلســن متحد می شود تا نگاهی دیگر به 
نحوه رفتار بــا خودمان و نحوه برخورد با 
دیگران داشــته باشد، اما این بار کمی تنش 

نیز وجود دارد. در ساده ترین شکل، می توان 
گفت یک راند دیگر حکایت چهار دوست 
و اســتاد دبیرستانی را روایت می کند که با 
بحران میان سالی دست و پنجه نرم می کنند 
و طبق نظریه  روانپزشکی به نام اسکادرود، 
تصمیــم می گیرند تا با مصــرف الکل به 
مقدار مشــخص)۰.۰۵(، غلظت الکل در 
خون خود را به حدی برسانند تا در زندگی 

آرامش و توازن بیشتری داشته باشند. 
آخرین اثر وینتربرگ در مقایسه با اثار 
قبلی او روشن تر است. سرعت دوچندانی 
ندارد و بــه راحتی بیینده را با جریان خود 
همــراه می کند تــا بتواند بــا ایدئولوژی 
مخلوقات او تعامل داشــته باشد. در واقع 
این داســتان پیچیده تر از جوانب مثبت و 
منفی مشروبات الکلی را توضیح می دهد، 
هم به عنوان یک انتخاب شخصی و هم به 
عنوان بخشی از فرهنگ نوشیدن گسترده 

مشروبات الکلی در دانمارک.
مدس میکلسن نیز در این درام، یکی از 
بهترین نمایش های سال را ارائه می دهد و به 

بینندگان سینمای جهان یادآوری می کند که 
او چیزی فراتر از یک شرور عالی در مدیوم 

آثار هالیوودی است.
5 - دادگاه شیکاگو هفت

آرون سورکین، داستان یک محاکمه 
در دهه شــصت میالدی را روایت می کند. 
پرونده ای علیه هفت آشــوب گر سیاسی 
که متهم به تحریک برای شــورش در زمان 
جنبش دموکراتیک ملی در سال ۶۸ بودند؛ 
داستانی که حاوی مکالمات زیادی از زبان 
هنرپیشــه هایی با ظاهر و لباس انقالبیون 

هیپی است.
ساشــا بــارون کوهــن در نقش ابی 
هافمن، یحیی عبدالمتین دوم در نقش بابی 
سیل، ادی ردمین در نقش تام هایدن، جرمی 
اســترانگ در نقش جرمی روبین و کلوین 
هریسون جونیور در نقش فرد همتون بازی 
 The Trial of the Chicago« .می کنند
7« درسی تاریخی درباره مقاومت است که 

چیزی برای یاد دادن به کســانی ندارد که 
امــروز و در برابــر ابرقدرتان امروزی می 
جنگنــد. برخی از منتقدان این فیلم را یکی 
از نامزدهای اســکار امسال می دانند. این 
فیلم همانند سایر فیلم های آرون سورکین 
فیلمی پر دیالوگ است. دیالوگ ها از ابتدا 
تا انتهای فیلم به صورت مسلسل واری به 
ســمت بیننده شلیک می شود. این ویژگی 
که می توان گفت اصلی ترین ویژگی فیلم 
هم است، فرصت لذت بردن از سایر جنبه 
های فیلم را از تماشاگر سلب می کند. البته 
به نسبت فیلم »شبکه« دیالوگ کمی در این 
فیلم وجود دارد، ولی باز تماشاگر امانی از 

دیالوگ های فیلم ندارد.
6 - پادشاه استتن آیلند

از همکاری جاد اپتاو )اســتاد ساخت 
کمدی های امروزی( با پیت دیویدســون 
)بازیگر کمدی برنامه »شنبه شب« ان بی سی( 
فیلمی ساخته شده که به داستانی شخصی 
شبیه است. دیویدســون در واقعه یازدهم 
سپتامبر، پدر آتش نشانش را از دست داد و 

تحت تاثیر آن، تا مدت ها در اطراف استتن 
آیلند با کوله بار غم و اندوهش دست وپنجه 
 The« نــرم می کرد. می توان گفت که او در
King of Staten Island«، خودش را 
بازی می کند. »پادشاه استتن آیلند«، فضایی 
سنگین دارد و البته اپتاو می داند که چگونه 
بدون کاستن از شوخ طبعی، فیلم را به سمت 
تراژدی ســوق دهد. بیش از هر فیلم دیگر 
جاد اپتو، پادشاه استتن آیلند چیزهای زیادی 
در مورد وضعیت امروز جهان در ذهن دارد 
و یکی از معدود نقــاط مهم فیلم همینجا 
اســت. در واقع بومِ گسترده فیلم این است 
کــه اپتو چقدر آزاد بوده تا جهان بینی خود 
را بیان کند. فیلمساز با این روش افکارش 
پیرامــون جنبش Me Too، درگیری بین 
نســلی، وضع زندگی طبقه متوسط و حتی 
بهداشــت روان و فرهنگ کار آمریکایی را 

به منظره نمایش می گذارد.
7 - متاسفیم که جا ماندی

ایده ی اولیه فیلم آنقدر ســاده است 
کــه شــاید در نظر اول مخاطــب را برای 
تماشــا ترغیــب نکند اما اگــر »کن لوچ « 
)Kan Loach( با تجربه پشــت دوربین 
باشــد همین ایده ی ساده می تواند دنیای 
جدیدی را برایمان بســازد. کارگردانی که 
اقشــار جامعه را خوب می شناسد و بیشتر 
با پرداختن به قشرهای پایین جامعه و طبقه 
کارگر می شناســیم اش و حــاال در اوج 
پختگی دوباره به ســراغ سوژه ای رفته که 

در آن مهارت دارد.
مطمئنــا نقطه قوت فیلم »متاســفیم 
جا ماندی« یا به تعبیر دیگر »متاســفیم که 
از دســتت دادیم« پرداخت بسیار دقیق و 
عالــی » پل لورتی« در نوشــتن فیلمنامه و 
به همان میزان پرداخــت عالی کارگردان 
است. پرداختی که تســلط کاملی به قشر 
پایین جامعه دارد. سختی ها و خوشی های 
آنها را درک می کند. نگاهشان را می داند و 

جدی و شوخی شان را می شناسد.
فیلمنامه کــه آنقدر خوب به نگارش 

درآمده اســت که می توان ادعا کرد، هیچ 
دیالوگ کم یا اضافی ندارد. معرفی اش را به 
بهترین نحو ممکن انجام می دهد. نه به دام 
شــعار می افتد و نه دست به دامان اتفاقات 
عجیب و غریب می شود. شخصیت های 
کامــال رئال و زیبا مــی آفریند. »ریک« که 
مردی ســخت کــوش، متعهد بــه کار و 
جدی اســت و »اَبی«) دبی هانیوود( که زن 
مهربــان و خوش قلب. بچه ها نیز که یکی 
شان وابســته به آغوش گرم خانواده است 
و دیگری ســرکش. شخصیت هایی که با 
بازی بسیار خوب بازیگرانش، به خصوص 

»کریس هیچن« همراه بوده است.
8 - میناری 

فیلــم ســینمایی »مینــاری« درامی 
به نویســندگی و کارگردانــی لی آیزاک 
چانگ است که ســال ۲۰۰7 با اولین فیلم 
بلنــدش »میونیورانگابو« به بخش »نوعی 
نــگاه« جشــنواره کن راه یافــت و راجر 
ایبــرت فقیــد آن را شــاهکاری نامید که 
»هر فریمش زیبا و قوی اســت.« سه فیلم 
بعــدی چانگ چندان موفــق نبودند ولی 
»مینــاری« / »آب چکان جاوانیکا« از همان 
اولیــن نمایش جهانی اش در جشــنواره 
ســاندنس و کســب جوایز تماشاگران و 
هیأت داوران بخش آثار دراماتیک سینمای 
آمریکا، درخشش آغاز شد. »میناری« امتیاز 
میانگین ۸7 از صد را از شــانزده منتقد در 
»متاکریتیک« گرفته است و یکی از بهترین 
فیلم های ۲۰۲۰ اســت. میناری مانند یک 
درام داســتانی پیشــگام عمل می کند، این 
خانواده کره ای-آمریکایی در تالش برای 
ایجاد مزرعه خود پر از میوه و ســبزیجات 
کره ای اســت که امیدوارند بتوانند آن را به 
بقاالن سراســر ایالــت تحویل دهند. یک 
میلیون داســتان متفاوت برای گفتن وجود 
ندارد. بیشــتر داستان ها، حتی داستان های 
شــخصی، حاوی عناصر آشنایی هستند یا 

از منابع مشابهی ناشی می شوند.
میناری درامی اســت که یک تجربه 
بســیار خاص، و یک تجربه بسیار محلی 
را بــه تصویر می کشــد و با این کار فیلمی 
خیره کننده از حقایق جهانی درباره کودکی، 
خانــواده، مرگ و میر، تعلق، رویاها و امید 

ایجاد کرده است.
9 - اولین گاو

فیلم جدید کلی ریچارد در سال های 
دور و در منطقــه اورگان اتفاق می افتد. در 
ســال های دهه ۱۸۲۰، مرد جوانی با بازی 
جان ماگارو، به دنبال آینده ای درخشــان 
اســت. او در غرب وحشی برای پوست و 
خز حیوانات تله گذاری می کند، تا اینکه با 
یک مهاجر چینی )با بازی اوریون لی( آشنا 
می شود. آنها تجارتی برای تولید غذاهایی 
راحت و سریع را شروع می کنند؛ نسخه ای 
قدیمی از فســت فود های امروزی! اما آنها 
برای رسیدن به هدف باید به گاوهای یکی 
از کشــاورزان منطقه دسترسی پیدا کنند و 
ماجرا از همین جا شروع می شود. با نگاهی 

به سوابق کاری کارگردان، می توان حدس 
زد کــه در »First Cow« باید منتظر چه 
چیزهایــی بود: شــخصیت هایی دلپذیر، 
چشم اندازهایی زیبا و مولفه های فیلم های 

دهه ۱۸۲۰ در آمریکا.
این فیلم، اقتباسی از واقعیت های تلخ 
و لذت هــای کوچک زندگی اســت که با 
تصاویر زنده ای از صخره ها، جنگل و خاک 
آن ها را توصیف می کنــد. »اولین گاو« در 
 )heist movie( واقع نوعی فیلم سرقت
اســت که نزاع برای به دست گرفتن قدرت 
در بازار غذا را نشان می دهد. این روایت در 
عین بی رحمانه بودن، ساده و مسالمت آمیز 
است و ناگریزبودن فجایع زندگی و مرگ 

را روایت می کند
10 - دستیار

جین )با بــازی جولیا گارنر(، در یک 
کمپانی بزرگ فیلم سازی به عنوان کارمند 
معمولی مشــغول به کار است. او وظایف 
پیش پاافتاده و کم اهمیتــی دارد؛ هزینه ها 
را ثبت می کنــد، از برگه ها کپی می گیرد و 
گاهی هم هدف توفان خشم دیگران واقع 

می شود.
بــا این همه، او از شــغل خود راضی 
اســت و به این مســائل اهمیتی نمی دهد. 
البته چیزهای ناخوشایند دیگری هم وجود 
دارند که او در ازای دریافت حق السکوتی 
متناسب آنها را هم تحمل می کند؛ او هرروز 
شاهد رفت وآمد زن هایی به دفتر آقای مدیر 
اســت و گاهی متوجه می شود که آنها باید 
برای جلســه ای به اتاق آقای مدیر در هتل 
بروند! البته همه می دانند که این داســتان 
کامال تخیلی اســت و هرگونه شباهت آن 
بــا مدیران واقعــی در دنیای صنعت فیلم، 
 The« !به طور جــدی تکذیب می شــود
 me too در ادامــه جنبش »Assistant
مانند ضربــه ای تکان دهنده ازجانب کیتی 
گریــن عمل کرده و می توان گفت که یکی 
از پربیننده ترین و بهترین فیلم های ۲۰۲۰ 

است.
کیتی گریِن فیلمساز، در اولین تجربه 
خودش برای فیلم بلند داستانی، زاویه دید 
خوبی نسبت به این حواشی انتخاب کرده 
اســت. همین زاویه دید اســت که ارزش 
فیلمش را دربرابر نمونه مشــابه و ضعیف 
دیگری یعنی فیلم Bombshell نشــان 
می دهــد. آن هم اینکه کیتی گرین، به جای 
یــک پرداخت مســتقیم و بیــان صریح 
مسئله سو اســتفاده از زنان در محیط کار، 
به نشــانه ها و فضا ســازی تدریجی روی 
می آورد. انتخاب کرده است که هیچ صحنه 
آشــکاری را نشان ندهد اما فضای مسمومِ 
آن محیط را، در سراسر فیلم القا کند. برای 
فهــم این فضا، باید به ســهم زیادِ خطوط 
افقــی و عمودی در قاب هــا توجه کنید. 
باید به زوایای دوربین، قاب های نامتوازن، 
رنگ بندی سرد و بی روح و به طور کلی به 
تمام المان هایی چشــم بدوزید که ِجین را 

تحت فشار قرار می دهند.

فیلمهایی که در مراسم اسکار حتما اسامی آنها را خواهیم شنید

»سلفی با دموکراسی« در جشنواره فیلم انگلستان

احسان علیخانی خبر داد؛

»عصر جدید« باالخره به آنتن 
بازمی گردد؛ پخش از امروز    

مرحله مقدماتــی و مرحله دوم »عصر جدیــد«، در نیمه ابتدایی 
امســال پخش شــد و دو مرتبه پروژه به علت شرایط ویژه ایام 
کرونایــی تعطیل شــد و حــاال مرحله نیمه نهایی این مســابقه 
اســتعدادیابی از پنجم بهمن ماه روی آنتن شــبکه ســه می رود.


