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گروه ســینما و تلویزیون - 
بازیگــران کمی هســتند که فارغ از 
حاشیه و سر و صدا تنها به نقش آفرینی 
خود فکر کنند. گالره عباسی از جمله 
این بازیگران اســت که نقش اول یا 
حاشیه ای برایش تفاوتی ندارد و تمام 
تالش خود را دارد تا بهترین بازی را 
به نمایش بگذارد و با همین شــیوه 
توانست در جشنواره فجر ۹۹ سیمرغ 
بلوریــن بهترین بازیگر نقش مکمل 

زن  را از آن خود کند.
دانــش  از  عباســی  گالره 
آموختــگان کالس های امین تارخ و 
فارغ التحصیل معماری از دانشــکده 
هنر اســت. او فعالیت حرفه ای خود 

را از سال ۱۳۸۷ با بازی در فیلم »یک 
گزارش واقعی« شــروع کرد. پس از 
آن در فیلم ها و ســریال های مختلفی 
از جمله »شــیار ۱۴۳«، سریال »نون 
و ریحون«، »حیرانی«، »شــیدایی«، 
»مهرآباد«، »تکیه بــر باد« بازی کرد. 
برخی از بازی های گالره عباســی را 

مرور می کنیم.
ابلق

ابلق فیلمی به کارگردانی نرگس 
آبیار اســت که عباسی برای بازی در 
این فیلم توانســت ســیمرغ بلورین 
بهتریــن بازیگر نقــش مکمل زن را 
از آن خــود کند. تهیــه کنندگی کار 
بر عهده محمدحســین قاسمی بوده 

و بهــرام رادان، الناز شاکردوســت، 
هوتن شــکیبا و مهــران احمدی از 
بازیگران این فیلم هســتند. این فیلم 

در سی و نهمین دوره جشنواره فیلم 
فجر حضور داشت و سیمرغ بلورین 
بهترین فیلم از نگاه تماشــاچی را نیز 
به دســت آورد. در نشست رسانه ای 

فیلم »ابلق« پــس از نمایش فیلم در 
جشــنواره فجر مشــخص شد که 
بازیگــران این فیلم برای ایفای نقش 
تغییرات فیزیکی بزرگی داشــته اند. 
گالره عباســی در همین رابطه اعالم 
کرد که با افزایــش وزن ۱۰ کیلویی 
خــودش را آماده ایفــای نقش کرده 

است.
شهرزاد

ســریال پرطرفدار شــهرزاد از 
جمله سریال هایی بود که هر بازیگر 
نقــش خود را به خوبــی بازی کرد. 
گالره عباســی با بازی در ســریال 
شــهرزاد اولین کار خود در شــبکه 
نمایــش خانگی را آغــاز کرد وآن 

چنــان در این ســریال خوب بازی 
کرد که توانســت با بازی اش لج هر 

تماشاگری را دربیاورد. 
او در ایــن ســریال نقش اکرم 
مســتخدم خانه بزرگ آقــا را بازی 

می کند که به طور پنهانی با قباد دیوان 
ســاالر رابطه دارد و از او یک فرزند 
به دنیــا می آورد. او درباره ســریال 
شــهرزاد گفته بود: »خوشبختانه کار 
در شبکه نمایش خانگی را با سریال 
شــهرزاد که بســیار پرمخاطب بود، 
شــروع کردم. به همین دلیل شهرزاد 
برای من لذت بخش و پرخاطره بود 
و خیلی از کار کردن در این رســانه 

لذت بردم.«
شیدایی

شهرت گالره عباسی از سریال 
شــیدایی شــروع کرد. شــیدایی به 
کارگردانی محمدمهدی عسگر پور 
در ســال ۱۳۹۰ ســاخته و در همان 

سال از شــبکه سوم سیما پخش شد 
و طرفــداران زیادی را به خود جلب 
کرد. داستان این سریال درباره پسری 
به نام طاها است که بیماری قلبی دارد 
و عاشــق دختری به نام لیال با بازی 

گالره عباسی می شود. طاها قبال یک 
بار ازدواج کرده و از ازدواج قبلی اش 
یــک دختر دارد ولــی از این ماجرا 
چیزی به لیــال نگفته و این موضوع 
مســائل و مشکالتی را برای آن ها به 

وجود می آورد.
شیار ۱۴۳

چندســالی اســت که عباسی 
در فیلم هــای ســاخته نرگس آبیار 
بــازی می کند. شــیار ۱۴۳ فیلمی به 

کارگردانی و نویســندگی نرگس 
آبیار بود که عباسی نیز بازیگر 
آن بود. در متن فیلم، شــیار 
۱۴۳ یکــی از محدوده هایی 
است که در منطقه جنگی؛ 
بــرای مین یابــی و یافتن 
شــدگان  کشته  اجســاد 
در جنــگ مــورد تفحص 
و کاوش قــرار می گیــرد. 
داســتان این فیلــم درباره 
پســری جــوان بــه جبهه 
رفته اســت. مادر او در نبود 
پســرش روزهای تلخی را 
می گذراند و منتظر است که 
او روزی از جبهه بازگردد. 
او نمی داند پســرش اسیر 
شــده یا در جنگ کشــته 

شده است.

گالره عباسی از جمله این بازیگران است که نقش اول یا حاشیه ای برایش تفاوتی ندارد
 و تمام تالش خود را دارد تا بهترین بازی را به نمایش بگذارد.

گالره عباســی از دانــش آموختگان کالس های امیــن تــارخ و فارغ التحصیل معماری 
از دانشــکده هنــر اســت. او فعالیت حرفــه ای خود را از ســال ۱۳۸۷ با بــازی در فیلم 
»یــک گــزارش واقعی« شــروع کرد. پــس از آن در فیلم هــا و ســریال های مختلفی از 
جمله »شــیار ۱۴۳«، ســریال »نــون و ریحون«، »حیرانــی«، »شــیدایی«، »مهرآباد«، 
»تکیــه بــر باد« بــازی کرد. برخــی از بازی هــای گالره عباســی را مــرور می کنیم.

به بهانه دریافت سیمرغ بهترین بازیگر مکمل نقش زن؛

مروری بر کارنامه سینمایی 
گالره عباسی

گــروه ســینما و تلویزیون- 
فیلم های اکشــن همیشه یک انتخاب 
بیش از حد درست برای سرگرم شدن 
به نظر می رسند. بیشتر از یک سال پیش 
ویروس ناشــناخته ای در چین شیوع 
پیدا کرد که بســیاری از مردم دنیا آن را 
یک بیماری محلی محدود می دانستند. 
اما ویروس کرونا در عرض ســه ماه از 
غرب آسیا تا اروپا و آمریکای شمالی را 
تصاحب کرد و بسیاری از مردم بی گناه 
را صرفا به دلیل درگیری ریه هایشــان 
با این ویروس ناشــناخته به کام مرگ 
کشاند. شــیوع جهانی ویروس کرونا 
بیشتر مشــاغل دنیا را تحت تاثیر قرار 
داد و یکــی از آن ها صنعت ســینما 
بود. بی گمان ســالن های سینما یکی 
از بزرگتریــن مکان هایی بودند که به 
دلیل شــیوع ویــروس کرونا تعطیل 
شــدند و تعطیلی طوالنی مدت آن ها 
ضررهای جبران ناپذیری به وضعیت 
اقتصادی شان وارد کرد. گزارش های 
مالی نشــان می دهد سالن های سینما 
در بیشتر نقاط دنیا و به ویژه در ایاالت 
متحــده ماموریــت غیرممکنی برای 
بازگشت به دوران رونق پیش از شیوع 
کرونــا دارند. با این حال زندگی ادامه 
پیدا می کند. به دلیل شــیوع ویروس 
کرونا، تعداد قابل توجهی از فیلم های 
مورد انتظار سالی که گذشت فرصت 
اکران را پیدا نکردند. اما این شــرایط 
وحشــتناک هم باعث نشــد که هنر 
هفتم به درخشــش خود ادامه ندهد. 
در سالی که گذشت، فیلم های اکشن 
قابــل توجهی روی ســرویس های 
استریم منتشر شدند که اگرچه کیفیت 
عناوین خیره کننده هر سال را نداشتند 
اما به هر حال عناوین محترمی به نظر 
می رسیدند. واقعیت آن است که حتی 
ســختگیرانه ترین هواداران سینما هم 
نمی توانند دربرابر تماشای فیلم های 
اکشــن، مقاومت کنند. داستان ساده، 
هیجــان تمام نشــدنی، روایت بدون 
دغدغه و از همــه مهم تر صحنه های 
ســرگرم کننده از ویژگی هــای مهم 
فیلم های اکشن است که هر تماشاگری 
را به راحتی جذب می کند. ســینمای 
اکشن، محبوب ترین فیلم های دنیا را 
به هواداران بی شمارش هدیه می دهد.

در ادامــه می توانید با بهترین فیلم های 
اکشن سال آشنا شوید.
پنج هم خون 

نمره منتقدان: ۹۲ از ۱۰۰
اسپایک لی، کارگردان سیاه پوست 
و خالق آمریکایی، از ســال ها پیش با 
خلق فیلم های محبــوب و تاثیرگذار 
به یکی از چهره های دوست داشــتنی 
هالیوود تبدیل شده است. جدیدترین 
فیلــم او یعنــی »۵ هم خــون« هم در 
شــرایطی روی سرویس های استریم 
و ســرویس های پخش آنالین ویدیو 
منتشر شد که موضوع آن قرابت معنایی 
مستقیمی با وضعیت سیاسی اجتماعی 
این روزهــای ایاالت متحــده دارد. 
آمریکایی ها این روزها با جنبش »جان 
سیاه پوســتان مهم است« به نژادپرسی 
سیستماتیک در ایاالت متحده اعتراض 
دارنــد و فیلم »هم خون« هم که مدتی 
پیش ساخته شده بود توسط اسپایک 
لی منتشر شد تا این اعتراضات را وارد 
ســطح تازه ای کرده باشد. چادویک 
بوزمن، بازیگر ۴۴ ساله که مدتی پیش 
به دلیل درگیری با سرطان روده بزرگ 
جان خود را از دســت داد هم در این 
فیلم هنرنمایی کرده است.  منتقدان باور 
دارند »۵ هم خون« یکی از شانس های 
اصلی اســکار امســال را به خودش 

اختصاص داده اما نباید فراموش کرد 
که جدیدترین فیلم اسپایک لی رقبای 
قدرتمندی را در کنار خودش می بیند.

خالصه داســتان: چهار سرباز 
آفریقایی-آمریکایــی  بازنشســته از 
دوران جنگ ویتنام به این کشور سفر 
می کنند. آن ها هدفــش مهمی دارند. 
باید گنجــی که یکــی از عزیزترین 
دوستانشان که حکم رهبر گروهشان 
را هم داشته پیدا کنند. این گروه امیدوار 
است نشانه هایی از این دوست قدیمی 

هم پیدا کند.
احوال دنیا 

نمره منتقدان: ۸۷ از ۱۰۰
گرین گــرس یکــی از بهترین 
کارگردانان این روزهای هالیوود است 
که هر تماشاگر سینما باید برای تماشای 
هر فیلم او هیجان زده باشد. او در سالی 
که گذشت با فیلم »احوال دنیا« یک بار 
دیگر به سینما بازگشت و این بار یک 
روایت وســترن-جنگی بی نظیر را در 
برابر تماشاگران هنر هفتم قرار می دهد. 
ایــن فیلم به جنگ های داخلی آمریکا 
و درگیری هــای مرزی می پردازد. تام 
هنکس یکــی از بازیگران اصلی فیلم 
»احوال دنیا« است. این فیلم به شدت 
مورد تحســین منتقدان و تماشاگران 
قرار گرفت و یکی از بهترین فیلم های 

اکشن سال لقب می گیرد.
خالصه داســتان: یک مرد اهل 

تگزاس که همیشــه در غرب وحشی 
در حال ســفر است و هیچ جایی برای 
ماندن ندارد، تصمیــم می گیرد برای 
نجات یک دختر ربوده شده وارد عمل 

شود.
نگهبانانی از دیرباز 

نمره منتقدان: ۸۱ از ۱۰۰
سرویس اســتریم نتفلیکس در 
سال های اخیر تالش کرده تا فیلم های 
سینمایی بیشتری بسازد و »نگهبانانی 
از دیرباز« هــم یکی از عناوین جدید 
آن ها لقب می گیرد که در ژانر اکشــن 
و در ســالی که گذشــت، منتشر شد. 
منتقدان نسبت به این فیلم دیدگاه های 
گوناگونــی دارند؛ گروهــی معتقد 
هســتند که این فیلم به معنای واقعی 
کلمه ســرگرم کننده و باکیفیت است 
و گروهــی هم می گویند »نگهبانان از 
دیربــاز« آن قدر که تحسین شــده هم 
خوب نیســت و ایرادات قابل بحثی 
دارد. این فیلم که براساس کتاب های 
مصوری به همین نام ســاخته شــده، 
شارلیز ترون را در نقش اصلی اش در 

اختیار دارد.
خالصــه داســتان: رهبــری 

جنگجویی به نام اندروماش با کمک 
گروهی متشــکل از چهار جنگجوی 
ورزیده و نامیرا، سده ها برای محافظت 
از مردم رنج دیده در دنیا مبارزه کرده اند. 
اما یک تبهکار با فریب یک مامور سابق 
آژانس اطالعات مرکــزی آمریکا از 
شــرایط ویژه او برای کمک خواهی از 
ایــن جنگجویان بهره می گیرد تا دلیل 

جاودانگی آن ها را واکاوی کند.
سگ تازی

نمره منتقدان: ۷۹ از ۱۰۰
تام هنکس ســابقه هنرنمایی در 
فیلم های اکشن مرتبط با جنگ جهانی 
را دارد و بســیاری از هواداران سینما 
او را به فیلم »نجات ســرباز رایان« به 
یاد می آورند. او در ســالی که گذشت 
با یــک فیلم جنگی دیگــر به دنیای 
سینما بازگشــت که می تواند یکی از 
بهترین فیلم های جنگی سال هم باشد. 
تهیه کنندگی و نویســندگی فیلم نامه 
»سگ تازی« برعهده تام هنکس بوده و 
او نقش اول فیلم را هم در اختیار دارد. 
این فیلم اقتباسی براساس رمان »شپهرد 
خوب« نوشته سی. اس. فارستر ساخته 
شده و داستان آن براساس رویدادهای 

واقعی است.
خالصه داســتان: در روزهای 

اولیــه جنگ جهانــی دوم یک گردان 
بین المللــی جنگی که از ۳۷ کشــتی 
نیروهای متفقین تشــکیل شــده به 
رهبری کاپیتان ارنســت کــراوز )با 
هنرنمایی تام هنکس( هدایت می شود. 
کاپیتان ارنست کراوز که اولین فرمانده 
یک ناوشکن در ایاالت متحده آمریکا 
اســت، تصمیم دارد با کمک ســایر 
نیروهای دریایی از شــمال اقیانوس 
اطلــس عبــور کند اما آن ها توســط 
گروهی از قایق های آلمان نازی تحت 

تعقیب هستند.
پرندگان شکاری 

نمره منتقدان: ۷۸ از ۱۰۰
هشــتمین فیلم دنیای سینمایی 
دی سی در اوایل سال ۲۰۲۰ اکران شد 
و پیش از شــیوع کامل ویروس کرونا 
در سالن های سینما فرصت اکران پیدا 
کرد. این فیلم که شــخصیت محبوب 
هارلی کویین با هنرنمایی مارگو رابی 
را زیــر ذره بین قــرار داده بود از همه 
اشتباهات »جوخه انتحار« درس گرفته 
بود و می توانست یک شاهکار جذاب 
باشــد. ادعایی که از نگاه تماشاگران و 
منتقدانی که فیلم را بررسی کرده بودند 

هم چندان دور از واقعیت نبود.
اما مشــکل اساســی »پرندگان 
شــکاری« این است که تنها در فصل 
مناسبی از سال ۲۰۲۰ اکران نشد بلکه 
اکــران آن تحت تاثیر شــیوع جهانی 
ویروس کرونا هم قــرار گرفت. این 
فیلــم با بودجه ای حــدود ۸۵ میلیون 
دالر کم هزینه ترین فیلم دنیای سینمایی 
دی ســی است که اندکی بیشتر از ۲۰۰ 
میلیــون دالر فروخت. بــا این حال 
»پرندگان« شکاری بارها در سرویس 
اســتریم HBO Max تماشا شد و 

به سرعت محبوب شد.
خالصه داســتان: هارلی بعد از 
جدایی از جوکر بــه قهرمانانی چون 
قناری ســیاه، هانترس و رنی مونتویا 
می پیوندد تا جان دختر بچه جوانی را 

نجات دهند.
سرزمین سبز

نمره منتقدان: ۷۶ از ۱۰۰
برای هــواداران فیلم های علمی 
تخیلی ســالی که گذشــت به معنای 
واقعــی کلمــه ســالی ناامیدکننده و 
کسل بار بود. بیشــتر فیلم های اکشن 
یا علمــی تخیلی مورد انتظار ســال 
فرصت اکران در سالن های سینمایی را 
نداشتند و از آن جایی که استودیوهای 

هالیوودی برای ساخت این فیلم های 
محبوب بودجه بســیار زیادی در نظر 
می گیرنــد، هیچکدام از این فیلم های 
پرهزینه در ســرویس های اســتریم 
منتشر نشدند.اما فیلم »سرزمین سبز« 
یکی از فیلم های اکشن قابل قبول سال 
است که در روزهای پایانی سال ۲۰۲۰ 
فرصت اکران محدود در ســالن های 
سینما را پیدا کرد و حاال یکی از بهترین 
فیلم های اکشن سالی که گذشت هم 

لقب می گیرد.
خالصه داســتان: یک خانواده 
بــرای نجات از بالیــای طبیعی باید 

فداکاری های بسیاری به خرج دهند.
موالن 

نمره منتقدان: ۷۵ از ۱۰۰
فیلم »موالن« در حقیقت بازسازی 
الیو اکشــن یکــی از محبوب ترین 
انیمیشن های والت دیزنی به همین نام 
است که از همان ابتدا جنجال بسیاری 
به همراه داشت. وقتی لیو ییفی، بازیگر 
نقش موالن در این فیلم، از رفتار پلیس 
هنــگ کنگ با معترضان این کشــور 
حمایت کــرد، هــواداران فیلم مورد 
انتظار »موالن« تصمیم به تحریم فیلم 

گرفتند. اما فیلم »موالن« بدشانس تر از 
این حرف ها بود و شیوع ویروس کرونا 
اکران فیلم به ویژه در کشــور چین که 
مهم ترین کشور برای اکران بود را تحت 
تاثیــر قرار داد. بنابراین دیزنی تصمیم 
گرفت این فیلم را در سرویس استریم 
اختصاصی اش یعنــی دیزنی پالس 
اکــران کند اما بلیت گــران این اکران 
آنالین باز هم با واکنش منفی کاربران 
مواجه شد. با این حال »موالن« یکی از 
بهترین فیلم های اکشن سال است که 
تماشــای آن برای یک بار چندان هم 

غیرمنطقی نیست.
خالصه داستان: زمانی که ارتش 
هان به چین حمله می کند، امپراطوری 
چین دســتور می دهد تا از هر خانواده 
یک مرد برای مقابله با دشمن به جنگ 
فرستاده شــود. اما موالن، بزرگ ترین 
دختر یک کهنه سرباز جنگ، تصمیم 
می گیرد تا به جــای پدر پیرش راهی 

جنگ شود.
تنت 

نمره منتقدان: ۷۱ از ۱۰۰
فیلم »تنت« با بودجه ای فراتر از 
۲۲۵ میلیون دالر به پرهزینه ترین فیلم 
کریســتوفر نوالن تبدیل می شود که 
براساس فیلم نامه غیراقتباسی ساخته 

شــده و دومین فیلم پرخرج کارنامه 
کارگردانی نــوالن هم لقب می گیرد. 
این فیلم در ۷ کشــور دنیا فیلم برداری 
شده و عالوه بر کارگردانی، نویسندگی 
فیلم نامه آن هم توسط کریستوفر نوالن 
انجام شده و لودویک گورانسون )برنده 
جایزه اســکار بهترین موسیقی متن 
برای فیلم »پلنگ سیاه«( آهنگ سازی 
»تنــت« را انجام داده اســت.  بنابراین 
جدیدترین فیلم نوالن به اولین فیلم او 
از ســال ۲۰۰۸ تا امروز تبدیل می شود 
که آهنگسازی آن برعهده هانس زیمر 
نبوده اســت. شــیوع ویروس کرونا 
ضربات جبران ناپذیری به سینما وارد 
کرد که بخشی از آن در وضعیت اکران 
فیلم »تنت« خود را نشــان می دهد. در 
شرایطی که اســتودیوی فیلمسازی 
بــرادران وارنر امیــدوار بود این فیلم 
فروشــی بیشتر از ۷۰۰ میلیون دالر در 
سراسر جهان داشــته باشد، ویروس 
کرونا همه برنامه ها را ویران کرد. با این 
حال نوالن برخالف کارگردانان سایر 
فیلم های مجهور سال ۲۰۲۰ اجازه نداد 
تا »تنت« روی ســرویس های استریم 
قــرار بگیرد و به همیــن دلیل آن را با 

اکران های محدود نمایش داد. باوجود 
همه محدودیت ها »تنت« موفق شــد 
فراتر از انتظارات ظاهر شود و حداقل 
بودجه ابتدایی فیلم بازگردانده شــد. 
اســتودیوی برادران وارنــر به عنوان 
همکار انحصاری کریســتوفر نوالن 
در ســاخت فیلم های سینمایی هیچ 
محدودیتی بــرای تولید جدیدترین 
ساخته این کارگردان دوست داشتنی 
در نظــر نگرفته بود و همین هم باعث 
شــد نوالن برای ساخت فیلم »تنت« 
حتی یک هواپیمای بــاری واقعی را 
هم منفجر کند! این فیلم اکشن نه تنها 
سرشار از مضامین جاسوسی شده بلکه 
سوژه های زمانی بسیاری هم دارد که 
تقریبا یادآور عناوین قبلی کریستوفر 
نوالن مانند »تلقین« و »میان ستاره ای« 
به نظر می رسد. نمرات منتقدان به فیلم 
جدید نوالن این فیلم را ضعیف ترین 
فیلم کارنامــه کاری او معرفی می کند 
و تماشــاگران هم این فیلم را به اندازه 
ســایر آثار این کارگــردان محبوب 

نپسندیده اند.
خالصه داســتان: دو جاسوس 
بین المللی حرفه ای متوجه می شــوند 
فرد مشــکوکی به سالحی دست پیدا 
کــرده که می تواند گذر زمان را به یک 

پدیده کامــال وارونه تبدیل کند. آن ها 
باید مانع موفقیت این سالح شوند چرا 
که می تواند جنگ جهانی ســوم را به 

معنای واقعی کلمه آغاز کند.
زن شگفت انگیز ۱۹۸۴ 

نمره منتقدان: ۶۰ از ۱۰۰
اگر ویروس کرونا شــیوع پیدا 
نمی کرد و باعث تعطیلی ســالن های 
ســینما در بیشــتر نقاط دنیا نمی شد 
احتمــاال »زن شــگفت انگیز ۱۹۸۴« 
فقط یکــی از فیلم هــای ابرقهرمانی 
مورد انتظار ســال ۲۰۲۰ بــود اما به 
دلیــل تاخیرهای طوالنــی در تاریخ 
اکران فیلم هایی مانند »بیوه ســیاه« این 
فیلم به مهم ترین فیلم ابرقهرمانی سال 
۲۰۲۰ تبدیل شــد که البته قرار نبود در 
سینماها اکران گســترده ای را تجربه 
کند. بــا وجود اکران محدود این فیلم 
در ســینماهای آمریکا فرصتی فراهم 
 HBO شد تا کاربران سرویس استریم
Max هم این فیلم را تماشا کنند. »زن 
شگفت انگیز ۱۹۸۴« در حقیقت دنباله 
فیلم »زن شــگفت انگیز« است که در 
سال ۲۰۱۷ اکران شــده بود. بنابراین 
پیش از تماشــای این فیلم الزم است 

که محصول سال ۲۰۱۷ را تماشا کنید. 
»زن شــگفت انگیز ۱۹۸۴« هم همانند 
فیلم نخســت توســط پتی جنکینز 
کارگردانی شــده اما منتقدان نسبت به 
این فیلم واکنش های متفاوتی داشتند. 
عده ای آن را جذاب و عده ای هم آن را 

خسته کننده و بی منطق می دانند.
خالصه داستان: پرنسس دایانا 
در ســال ۱۹۸۴ و در طول جنگ سرد 
با دو دشمن قدرتمند روبه رو می شود؛ 
باربارا یا چیتا و مکســول لرد. از سوی 
دیگر معشوق او یعنی استیو ترور هم 
برای کمک به او برمی گردد. اســتیو یا 
همان معشوق دایانا با استفاده از سنگ 
آرزوها بر می گردد اما اســتفاده از این 
ســنگ هزینه ای دارد و آن اســت که 
مهم تریــن دارایی فرد را از او می گیرد. 
وقتی دایانا آرزوی بازگشــت استیو 
را می کند، قدرت هایش را از دســت 
می دهد و مجبور می شود، آرزوی خود 

را پس بگیرد تا دنیا را نجات دهد.
منتهای حد کمال 

نمره منتقدان: ۵۹ از ۱۰۰
سباستین استن، اد هریس، ویلیام 
هــرت، پیتر فوندا و ســاموئل لروی 
بازیگران  جکسون شناخته شده ترین 
ایــن فیلم هســتند. بنابراین »منتهای 
حد کمــال« به عنوان یک درام جنگی 
که تمرکزش روی روایت یک داستان 
کامال واقعی اســت چنــدان هم فیلم 

بدون ستاره ای نیست. این فیلم یکی از 
واقع گرایانه ترین فیلم های اکشن سالی 

که گذشت، لقب می گیرد.
خالصه داســتان: ۳۲ سال پس 
از کشته شدن یک سرباز آمریکایی در 
جنگ ویتنام گروهی از دوستان او که 
در منطقه جنگ همراه بودند، تصمیم 
می گیرند برای کســب مــدال افتخار 
ارتش آمریکا برای او تالش کنند. آن ها 
با یکی از کارمندان پنتاگون که اسکات 
هافمن نام دارد، ارتباط برقرار می کنند. 
اگرچه اســکات هافمن در ابتدا تحت 
توجهی به درخواســت کهنه سربازان 
آمریکایی ندارد اما در نهایت می پذیرد 

که پرونده را بررسی کند.
شکار 

نمره منتقدان: ۵۶ از ۱۰۰
فیلم »شــکار« یکی از بزرگترین 
قربانی های شــیوع ویروس کرونا در 
جهــان بود. تنها یک هفته پس از آغاز 
اکران این فیلم، ســالن های سینما در 
ایاالت متحده آمریکا تعطیل شدند و 
از آن جایی که ســایر سالن های سینما 
در کشــورهای اروپایی و آسیایی هم 
وضعیت مطلوبی نداشتند استودیوی 

یونیورسال تصمیم گرفت این فیلم را 
به صورت مجازی منتشر کند. »شکار« 
بیشتر از آن که از نگاه هنری و سینمایی 
بــه یک فیلم ترســناک خوب تبدیل 
شود، تالش می کند تا عنوانی سیاسی 
و هیجان انگیز باشــد که در رســیدن 
به هدف ســرگرم کردن تماشاگرش 
موفــق اســت.این فیلم کــه نام های 
شناخته شــده ای مانند جیسون بلوم و 
دیمن لیندلوف را پشــت صحنه خود 
می بیند، یکی از سیاسی 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 داستان: گروهی از افراد 
در شرایطی هوشیاری خود را به دست 
می آورند که با لباس های خاص در یک 
محیط محدودشده گرفتار شده 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!
بدون تعادل 

نمره منتقدان: ۴۰ از ۱۰۰
فیلم »بدون تعادل« پس از مدت ها 
فرصتی را فراهم کرده تا راســل کرو 
دوست داشتنی را در نقش اصلی یک 
عنوان ســینمایی هیجان انگیز تماشا 
کنید. این فیلم در ســالی که گذشت 
تنها به صورت محدود و در سالن های 
ســینمایی اکران شــد و در ادامه روی 
سرویس های استریم و سرویس های 
پخش آنالین ویدیو هم در دســترس 
قرار گرفت. در نگاه نخســت به نظر 
می رسد »بدون تعادل« یکی از بهترین 
فیلم های اکشــن سال ۲۰۲۰ نباشد اما 
داســتان جالب و هنرنمایی همیشــه 
تاثیرگذار راســل کــرو به فیلم کمک 
می کند تا تماشاگرش را دوست داشته 

باشد.
خالصه داستان: تام کوپر، یک 
بیمــار روانی بدون تعادل اســت که 
رفتارهای عجیب زیــادی دارد. او به 
خانه همسر سابقش حمله می کند و او 
و فرزندش را به قتل می رساند و پس از 
آن خانه را به آتش می کشد. این جنون 
وحشتناک اما پایان رفتارهای خطرناک 

تام کوپر نیست.
بالدشات 

نمره منتقدان: ۲۹ از ۱۰۰
این فیلم براساس کمیک بوک های 
»بالدشــات« که توســط انتشارات 
والیانت منتشر شده بودند، ساخته شده 
و  نخســتین تجربه کارگردانی دیوید 
ویلسون اســت. »بالدشات« یکی از 
نخســتین فیلم هایی لقب می گیرد که 
قرار بود در ماه مارس ۲۰۲۰ اکران شود 
اما به دلیل شیوع ویروس کرونا به یکی 
از نخستین فیلم های سینمایی تبدیل 
شــد که فرصت اکران در ســالن های 
سینما را از دســت داد. اگر فیلم های 
اکشــن ون دیزل را تماشا کرده باشید 
احتماال می دانید کــه نباید انتظارات 

زیادی از »بالدشات« داشته باشید.
خالصه داستان: یک سرهنگ 
نظامی به نام ری گریسون وهمسرش 
ترور می شوند اما گروهی از دانشمندان 
او را زنده می کنند. سرهنگ گریسون 
به یک قاتل قدرتمند تبدیل می شــود 
و نیروهای غیرطبیعی متعددی کسب 
می کند. اما مشکل از جایی آغاز می شود 
که چیزی از گذشته اش به یاد نمی آورد. 
ری گریسون به مرور زمان خاطراتی را 
به یاد می آورد که او را ترغیب می کند تا 

گذشته اش را پیدا کند.

بهترین فیلم های اکشن سال را بشناسید


