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سینما و تلویزیون 8

گروه سینما و تلویزیون- 
در این روزهای گرم، تماشای 
ســریال های جذاب از شبکه 
خانگــی می تواند بخشــی از 
مشــغله ذهنی ما را کاهش دهد. 
ســریال هایی که هریک ساخته 
کارگردان نام آشــنا ســینما و 
تلویزیون کشور هستند.بهترین 
ســریال هایی که این روز ها 
می توانید به تماشــای آن 
بنشــینید جیــران؛ قبله 
عالــم؛ دراکــوال؛ زخم 
کاری است که در ادامه 
به معرفی آنان خواهیم 

پرداخت.

سریال جیران
طبعــا جیران را بایــد مهم ترین 
سریال امسال دانست، حداقل تا به این 
جای کار. جیران در واقع جدیدترین اثر 
حسن فتحی اســت که پس از سریال 
شــهرزاد تصمیم به ساخت آن گرفته 
است. البته وی فیلم مست عشق که یک 
کار تاریخی و درباره زندگی موالنا بود 
را نیز در ســال گذشته در کشور ترکیه 
جلوی دوربین برده بود. حال چند هفته 
ای می شود که پروژه جیران پس از یک 
پیش تولید بسیار طوالنی کلید خورده 
است. از آن جایی که جیران نیز همانند 
شهرزاد یک اثر تاریخی است و نیاز 
به لوکیشــن هایی به آن ســبک و 
سیاق بود، طبق انتظار در شهرک 

غزالی فیلمبرداری می شود.
داســتان و موضــوع 
ســریال جیــران درباره 

چیست؟

جیران )با بازی پریناز ایزدیار( در 
واقع یکی از ندیمه های ناصرالدین شاه 
)با بازی بهرام رادان( می باشــد. قصه 
در زمان پادشــاهی این شاه قاجاری در 
حال وقوع اســت که او عاشق جیران 
می شود و... در خالصه داستان سریال 
جیران آمده اســت که: زنهار که طراز و 
طریقت گم شــده و مجاز و حقیقت به 
هم آمیخته. سهم رعیت کابوس است 
و سهم سلطان تخت طاووس. کجاست 
تدبیر کریم خان که تاج شاهی پس بگیرد 
از ما ندانم کارها؟ کجاست شمشیر نادر 
که انتقام بکشــد از مــا خراب کارها؟ 
مملکت آشفته است و امیرکبیر در گور 

خفته است.
سریال زخم کاری

ســریال زخم کاری مجموعه ای 
نوآر و ملتهب است که داستانی پر فراز 
و نشــیب  دارد؛ این مجموعه در تهران 
تصویربرداری شده است و اولین تجربه 

سریال ســازی محمدحسین مهدویان 
در شــبکه نمایش خانگی محســوب 
می شود.سریال، برگرفته از رمان »بیست 
زخم کاری« نوشته محمود حسینی زاد 
نویســنده و مترجم سرشــناس است 
که باالخره ســال ۹۵ و بعد از مدت ها 
فرصت چاپ پیــدا کرد و بالفاصله به 
اثری محبوب در بازار نشر ایران تبدیل 
شد.داســتان، یک تــراژدی مکبث وار 
کالسیک درباره غرق شدن در دام گناه 

و مسیر بی بازگشت عقوبت است که در 
ایران معاصر روایت می شــود و از این 
نظر بسیار یادآور اخبار و افشاگری های 

چند وقت اخیر درباره فساد سازمان یافته 
در زیر پوست کشــور است؛ مفسدان 
قدرتمنــدی که زیر پوســته ریاکارانه 
متدیــن و معتقد از جرم و جنایت ابایی 
ندارند. شخصیت اصلی قصه مردی به 
نام مالکی اســت که در دایره قدرت و 
نفوذ یک فــرد خطرناک با آلوده کردن 

دست خود به جنایت پیش می رود.
در این سریال جواد عزتی و رعنا 

آزادی به ایفای نقش پرداخته اند.

سریال قبله عالم
سریال قبله عالم مجموعه ای طنز 
و تاریخی است که داستان آن به دوران 

ناصرالدین شاه مربوط می شود. در این 
داستان، ناصرالدین شــاه )قبله عالم( 
به دنبال اکســیر حیات است که پس از 
تهیه این اکسیر و نوشیدن آن توسط قبله 
عالم اتفاق های جالبی پیش می آید که بار 
طنز قصه را به دوش می کشد.این سریال 
در کاشان و در خانه زیبای طباطبایی ها، 
یکی از بناهای مربوط به نیمه  دوم سده 
۱۳ هجری، فیلم برداری می شود.در این 
سریال طنز که به اتفاقات تاریخی دوران 
ناصرالدین شــاه می پــردازد، تا امروز 
حامد کمیلی در نقش ناصرالدین شاه، 
شقایق دهقان در نقش مهد علیا، هادی 
کاظمی در نقش ظل الدوله و ســوگل 
خلیــق در نقش انیــس الدوله جلوی 
دوربین رفته اند.در این سریال بازیگرانی 
همچون حامد کمیلی، شقایق دهقان، 
هادی کاظمی، ســوگل خلیق به ایفای 

نقش پرداخته اند.
سریال دراکوال

دراکوال سریالی کمدی با هنرنمایی 
مهران مدیری، ویشکا آسایش، محمد 

بحرانی، سیما تیرانداز، اندیشه فوالدوند، 
گالره عباسی، بهنام تشکر و نیما شعبان 
نــژاد و نویســندگی امیر بــرادران و 

کارگردانی و تهیه کنندگی مهران مدیری 
محصول سال ۱۴۰۰ کشور ایران است.

سریال دراکوال فصل دوم سریال 
محبــوب هیوال به حســاب می آید و 
در آن ماجراهــای جــذاب و تازه ای با 
حضور شخصیت های جدید به تصویر 
کشــیده می شــوند. هیوال که در زمان 
پخش عنوان پربیننده ترین سریال شبکه 
نمایش خانگی را بدست آورد، توانست 
با رویکردی طنزآمیز، مشکالت ناشی از 
اختالس و مفاسد اقتصادی را به نمایش 
بگذارد. این سریال همچنین در بیستمین 
دوره جشن حافظ جوایزی چون بهترین 
سریال، کارگردانی و فیلمنامه را کسب 
کرد و به یکی از موفق ترین محصوالت 
نماوا تبدیل شد.مهران مدیری در سریال 
دراکوال بــار دیگر عالوه بر حضور در 
برابر دوربین، کارگردانی این مجموعه را 
نیز برعهده داشته است. سریال دراکوال 
توسط امیر برادران نوشته شده و پیمان 
قاســم خانی نیز به عنوان سرپرســت 
نویســنده ها در این مجموعه حضور 
دارد.در مجموعه دراکوال در کنار مهران 
مدیری که بار دیگر نقش کامران کامروا 
را بازی می کند، بازیگرانی چون ویشکا 
آســایش، محمد بحرانی و نیما شعبان 
نژاد نیز حضور دارند. ســریال دراکوال 
در نوروز ۱۴۰۰ از نماوا پخش خواهد 
شــد.درحال حاضر ۱۱ قسمت از این 
ســریال پخش شده است.تماشای این 
ســریال ها می تواند تحمل گرم ترین 
روزهای سال را برای شما ساده تر کند.

از جیران تا دراکوال؛

تماشای بهترین سریال ها از شبکه نمایش 
خانگی در گرم ترین روزهای سال

فیلم سینمایی »گورکن« در ادامه حضور جهانی خود، نامزد دریافت جایزه بهترین فیلم در یازدهمین جشنواره فیلم کوئینز ورلد آمریکا شد.

در خالصــه داســتان ســریال جیران آمده اســت کــه: زنهار که طــراز و طریقت گم شــده و 
مجــاز و حقیقت به هم آمیخته. ســهم رعیت کابوس اســت و ســهم ســلطان تخت طاووس. 
کجاســت تدبیــر کریم خان که تاج شــاهی پس بگیرد از ما ندانم کارها؟ کجاســت شمشــیر 
نادر که انتقام بکشــد از ما خراب کارها؟ مملکت آشــفته اســت و امیرکبیر در گور خفته است.

گروه سینما و تلویزیون- فیلم 
کوتاه »ارتودنســی« نماینده سینمای 
ایران در بخــش رقابت کوتاه هفتاد 

و چهارمین جشنواره فیلم کن شد.
فهرســت ۱۰ فیلــم  کوتــاه 

جشــنواره فیلم کن ۲۰۲۱ اعالم شد 
و »ارتودنســی« ساخته ۱۴ دقیقه ای 
محمدرضا میقانی بــه نمایندگی از 
ســینمای ایران برای کســب جایزه 
نخل طالی بهتریــن فیلم کوتاه این 

رویداد سینمایی رقابت خواهد کرد.
 »قطــب شــمال« )مقدونیه(، 
خــاک«  »در  )کــوزوو(،   »آواره« 
)دانمــارک(،  »کلمــات درســت« 
)فرانســه(، »در میان مه« )پرتغال(،  
»سیدرال« )فرانســه، برزیل(، »تمام 
جمعیــت جهــان« )هنــگ کنگ(، 
»آســمان آگوست« )برزیل، ایسلند( 
و »غیبت« )چیــن( دیگر فیلم های 
بخــش کوتــاه جشــنواره فیلم کن 

هستند.
 »کوثــر بن حنیــه« کارگردان 
و نویســنده تونســی،  »توا نووتنی« 
کارگــردان، بازیگــر و نویســنده 
سوئدی، »آلیس وینکور« کارگردان 
و نویسنده فرانســوی، »ستمه عال« 
کارگــردان و تهیه کننــده مصری، 

فیلمســاز  موگیــرو«  »کارلــوس 
اســپانیایی و »نیــکالس پاریســر« 
کارگردان و فیلم نامه نویس فرانسوی 
اعضای هیات داوران بخش کوتاه و 
سینه فونداسیون جشنواره امسال کن 

را تشکیل می دهند. 
در بخش مسابقه اصلی کن نیز 
که  »اسپایکر لی« کارگردان آمریکایی 
ریاســت هیات داوران آن را بر عهده 
دارد نیز ۲۴ فیلم برای کســب نخل 
طال رقابت می کنند و فیلم »قهرمان« 
ســاخته اصغر فرهــادی نیز نماینده 
ســینمای ایران در این بخش خواهد 

بود.
دوره  چهارمیــن  و  هفتــاد 
جشــنواره کن نیز از ۶ تا ۱۷ جوالی 

)۱۵ تا ۲۶ تیر( برگزار می شود.

گروه سینما و تلویزیون-بیوک 
میرزایی در فیلم سینمایی »مهمانی از 
کارائیب« به کارگردانی بهزاد فراهانی 
و تهیه کنندگی شهرام گیل آبادی نقش 

فیدل کاسترو را ایفا می کند.
بیــوک میرزایــی جدیدتریــن 
بازیگری اســت که به جمع بازیگران 
فیلم ســینمایی »مهمانی از کارائیب« 
بــه کارگردانــی بهــزاد فراهانــی و 
تهیه کنندگی شهرام گیل آبادی اضافه 
شــده تا ایفاگر نقش فیدل کاسترو در 

یک قصه عاشقانه باشد.
بهزاد فراهانی فیلمنامه »مهمانی 
از کارائیب« را بر اســاس کتابی به قلم 
خودش نوشته و حمیدرضا قطبی در 
نخســتین تجربه کارگردانی فراهانی 
او را بــه عنــوان مشــاور کارگردان 

همراهــی می کند.تاکنون در این فیلم 
رضــا بابک، بیوک میرزایی، شــقایق 
فراهانــی و آذرخــش فراهانی مقابل 
دوربین مرتضی پورصمدی رفته اند و 
بازیگران دیگری نیــز در ادامه کار به 
جمع هنرمندان این اثر عاشقانه اضافه 

خواهند شد. 
مدیــر  متولی باشــی  شــهرام 
محســن صادقی نسب  صدابرداری، 
سرپرســت گروه کارگردانی، مهدی 
ســهرابی دســتیار یک کارگــردان و 
برنامه ریــز، نوید فرح مــرزی طراح 
چهره پــردازی، مرجــان گلزار طراح 
صحنه و لباس، جــواد راهزانی مدیر 
تولید، رویا بابابیگی منشــی صحنه، 
احسان میقانی مدیر تدارکات، حبیب 
مجیــدی عکاس، مهــدی گودرزی 

فیلمبردار پشت صحنه و مریم قربانی نیا 
مشاور رســانه ای این فیلم هستند. در 
خالصه داستان »مهمانی از کارائیب« 
آمده اســت: »خیاطی کارکشته عاشق 
بانویی شــده که همســرش را اعدام 

کرده اند. خیاط به دلیل دلبســتگی به 
رفاقت با دوســتش، شــجاعت بیان 
این عاشــقانگی را ندارد و بانو نیز به 
دلیل وفاداری به شوی رفته اش دهان 

می بندد و دل را لجام می زند. ...«

بیوک میرزایی در نقش فیدل کاستروفیلم کوتاه ایرانی نامزد نخل طالی کن شد

گروه سینما و تلویزیون-دهه 
۲۰۱۰ میــالدی یکی از جذاب ترین 
دهه های تاریخ سینما است و فیلم های 

دیدنی متعددی دارد.
آغاز قرن بیست و یکم سینما را 
وارد دوران جدیــدی کرد. روزهایی 
که سینما با کمک نفوذ بیشتر فناوری 
موفق شد تا جذابیت بیشتری پیدا کند 
و به همین دلیل عناوین خیره کننده ای 
از راه رسیدند که تماشاگران را بیشتر 
از قبل تحت تاثیــر قرار می دهند. در 
این میان دهه دوم قرن بیســت و یکم 
که ســال های دهه ۲۰۱۰ میالدی را 
شــامل می شود هم جذابیت بیشتری 
دارد. بنابراین فرصتی فراهم شــده تا 
بهترین فیلم های دهه ۲۰۱۰ میالدی 

را مرور کنید.
در ادامه با بهترین فیلم های اکشن 
دهه ۲۰۱۰ میالدی که باید تماشا کنید، 

آشنا می شوید.

مکس درمانده: جاده خشم
نمره منتقدان: ۹۷ از ۱۰۰

تقریبا همه آن چــه از یک فیلم 
اکشــن به یادماندنی نیــاز داریم، در 
»جاده خشم« وجود دارد. یک عنوان 
نفس گیر، باورنکردنی، خارق العاده و 
هیجان انگیز که هر ثانیه اش اگر سرشار 
از انرژی و آدرنالین نباشد قطعا معنا و 
مفهوم خاصی را دنبال می کند. تفاوت 
اصلی »جاده خشم« 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 شود که نه تنها اوج 
قساوت انسانی را به تصویر می کشد 
بلکه از آینده تلخ و زهرآگین بشریت 

هم سخن می گوید.
ایــن فیلــم که در ســال ۲۰۱۵ 
اکران شــد، توسط جرج میلر ساخته 
شــده اســت. او پیش از کارگردانی 

این فیلم، ســه فیلم »مکس درمانده« 
در ســال های دهــه ۷۰ و ۸۰ میالدی 
را تولید کرده بود و اگرچه ســتاره آن 
فیلم ها مل گیبسون بود اما در این فیلم 
با تام هاردی روبرو هســتیم. »جاده 
خشــم« یکــی از هیجان انگیزترین، 
پیچیده ترین، تاریک ترین، خشن ترین 
و جذاب ترین فیلم های آخرالزمانی 
اســت که فرصت تبدیل شدن به یک 
اکشــن بی نظیر را پیدا می کند. شاید 
مدتی طوالنی زمان نیاز باشد تا عنوانی 
شبیه به آن را پیدا کنید و به همین دلیل 
باید در لیست بهترین فیلم های اکشن 
دهه ۲۰۱۰ به این فیلم هم اشاره کرد.

خالصه داستان: مکس، مردی که 
در دوران خشکسالی و قحطی باید به 
تنهایی در دنیای خشن پیرامونش زنده 
بماند اندکی بدشــانس است. چراکه 
توســط گروهی از سربازان قدرتمند 
یک دیکتاتور بیش از حد نفرت انگیز 
دستگیر می شــود. با این حال مکس 
این فرصت را پیدا می کند تا به همراه 
چند تن از زنان حرمسرای دیکتاتور 
نفرت انگیز داستام فرار کند. این فرار 
به معنای پیروزی نیست چراکه مکس 

در امان نیست.
قطار بوسان

نمره منتقدان: ۹۴ از ۱۰۰
فیلم های اکشن بســیار زیادی 
ســاخته شده اند که سوژه اصلی آن ها 
زامبی های وحشتناک و خونین است. 
اما همه آن ها در برابر »قطار بوســان« 
شبیه به یک شوخی زشت هستند. این 
فیلم هیجان انگیز و بی نقص می تواند 
لقب بهترین فیلم زامبی محور تاریخ 
ســینما را به راحتــی از آن خود کند. 
دلیل اصلی موفقیت »قطار بوسان« آن 
است که با ترکیب احساسات غیرقابل 
پیش بینی انســانی در زمان وقوع یک 
فاجعه با مجموعه ای از سکانس های 
نفس گیر و خیره کننده به شاهکاری 

تبدیل شــده که در دو مســیر درام و 
هیجــان با ســرعت می راند. اگرچه 
»قطار بوسان« یکی از بهترین فیلم های 
اکشن دهه ۲۰۱۰ میالدی بود اما مدتی 
پیش دنباله یا همان قســمت دوم این 
فیلم هم اکران شد که اصال در سطح و 

اندازه فیلم نخست مطرح نشد.
خالصه داســتان: در دنیایی که 
کــره جنوبی هم از آن در امان نمانده، 
میلیون ها انســان به زامبی های تشنه 
به خون تبدیل شــده اند اما قطاری از 
مسافران سالم شهر ســئول امیدوار 
است به شهر بوسان برسد؛ شهری که 
از طناب سنگین شیوع بیماری خونین 

زامبی ها رها شده است.
سیزده آدمکش

نمره منتقدان: ۹۵ از ۱۰۰
این فیلم که در سال ۲۰۱۰ اکران 
شــد در حقیقت بازسازی فیلمی به 
همیــن نام محصول ســال ۱۹۶۳ از 
تاکاشــی میکه، کارگردانی است که 
در کنار فیلم »۱۳ آدمکش« بیشــتر از 
۱۰۰ فیلم سینمایی را کارگردانی کرده 
و شاید این حقیقت کمی ناامیدکننده 
باشد. چراکه معموال کارگردان هایی 
که فیلم های بسیار زیادی می سازند، 
چندان بــه کیفیت آثارشــان توجه 
نمی کننــد. اما یکی از ده ها ســاخته 
تاکاشی میکه اگر بهترین آن ها نباشد 
این شــانس را پیدا می کند تا به عنوان 
یکی از بهترین اکشن های دهه ۲۰۱۰ 
میالدی اســت که باید در این لیست 

حضور داشته باشد.
صحنه های اکشــن فیلم بدون 
شک خارق العاده هســتند اما آن چه 
»۱۳ آدمکش« را ارزشمندتر می کند، 
داســتان بی نظیری است که تماشاگر 
را در باالترین ســطح ممکن درگیر 
احساسات شگفت انگیزش می کند. 
بنابراین همه آن چه به عنوان فرهنگ 
ژاپنی می شناسیم در فیلم تاکاشی میکه 

قابل لمس است.
خالصــه داســتان: گروهی از 
سامورایی های برای بازگرداندن صلح 

بایکدیگر متحد می شوند.
لوگان

نمره منتقدان: ۹۳ از ۱۰۰
ابرقهرمانــی برای  فیلم هــای 
هواداران سرســخت ســینما هیچ 
جذابیتــی ندارند. این فیلم های بیش 
از حــد تخیلــی برای دوســتداران 
فیلم های درام اندکــی غیرقابل باور 
هســتند و همین روایت های بیش از 
حد باورنکردنی باعث می شــود این 
عناوین طرفداران ویژه خود را داشته 
باشــند. با این حــال آن چه فیلم های 
ابرقهرمانی و درام های دوست داشتنی 
را به یکدیگــر پیوند می دهد، فیلمی 
به نــام »لوگان« اســت. این فیلم که 
در حقیقت آخریــن هنرنمایی هیو 
جکمن در نقش شــخصیت ولورین 
از دنیــای مردان ایکس بود، به حدی 
واقع گرایانه و جذاب ساخته شده که 
می تواند متفاوت ترین تجربه شما از 
تماشــای فیلم های ابرقهرمانی باشد. 
»لوگان« هم باید در لیســت بهترین 
فیلم های اکشــن دهه ۲۰۱۰ میالدی 

حضور داشته باشد.
خالصه داستان: لوگان از روزهای 
افسانه ای خود در گذشته فاصل گرفته 
است. او خرج زندگی اش را از طریق 
رانندگی تامین می کند و امیدوار است 
تا فرصتی برای خروج از کشــور پیدا 
کند. با این حال زنی مکزیکی به سراغ 
لوگان می آیــد. او به لوگان می گوید 
پول هنگفتی در ازای کار خوبی به او 
می دهد. لوگان ابتدا این پیشنهاد را رد 
می کند اما پس از اصرار زن مکزیکی 
و باتوجه به نیازش به سرمایه بیشتر، 

این پیشنهاد را می پذیرد.
شوالیه تاریکی برمی خیزد

نمره منتقدان: ۸۷ از ۱۰۰

پس از مرگ مشکوک هیتث لجر 
که در نقــش جوکر خودنمایی کرده 
بود، کریستوفر نوالن درباره ساخت 
قسمت سوم سه گانه »شوالیه تاریکی« 
تردیدهای بسیاری داشت اما در نهایت 
تصمیم گرفت به ساخت آن مشغول 
شــود و در نهایت ســاخته او به فیلم 
بسیار بی نظیری تبدیل شد. او فیلم نامه 
» شــوالیه تاریکی برمی خیــزد« را با 
همکاری دیوید اس گویر و جاناتان 
نوالن نوشــت و به این باور رســید 
کــه پایان خوبی برای یکی از بهترین 
سه گانه های تاریخ سینما فراهم کرده 
اســت. نوالن از کتاب های مصوری 
مانند »سقوط شوالیه«، »شوالیه تاریکی 
بازمی گردد« و »ســرزمین هیچ کس« 
برای طراحی داستان این فیلم استفاده 
کرد.فیلم » شوالیه تاریکی برمی خیزد« 
در شــهرهای جوداپــور، ناتینگهام، 
گالســگو، لس آنجلس، نیویورک، 
نیوآرک و پیتسبورگ در برابر دوربین 
رفت. به اعتقاد بسیاری از منتقدان این 
فیلم یکی از بهترین فیلم های اکشــن 
دهه ۲۰۱۰ میالدی است که تماشای 

چندباره آن تکراری نمی شود.
خالصه داستان: هشت سال پس 
از مرگ هاروی دنت و با اجرای قانون 
دنت تقریباً تمامی جرایم سازمان یافته 
ریشه کن شده  اما جیمز گوردون که از 
نگفتن حقیقت احساس گناه می کند، 
جریان واقعی را به همراه استعفایش در 
یک نامه می نویسد تا در سال روز مرگ 
هــاروی دنت آن را بخواند اما زمان را 
مناسب نمی بیند و تصمیم می گیرد این 
کار را نکند. از آن جایی که بتمن هشت 
سال اســت که ناپدید شده، می توان 
حدس زد که بروس وین منزوی شده 
و به غیر از آلفرد کسی او را نمی بیند. با 
این حال سلینا کایل اثر انگشت بروس 
را می رباید و سپس آن ها را به فیلیپ 
استرایور، دستیار جان دگت، می دهد.

یورش
نمره منتقدان: ۸۶ از ۱۰۰

اگــر بــه دنبال تماشــای یکی 
از آن اکشــن های بی نظیر شــرقی با 
درگیری هــای بی پایان و دیوانه کننده 
هســتید شــاید »یورش« از باالترین 
ســطح انتظارات شما هم بهتر باشد. 
عنوانــی بی نهایــت درگیرکننده و 
هیجان انگیز که اگر پس از تماشــای 
آن به دنبال فیلمی صرفا شــبیه به آن 
باشــید باید به تماشــای »یورش ۲« 
بنشینید. واقعیت این است که یورشی 
که در فیلم »یورش« وجود دارد هرگز 
قرار نیســت فروکش کند. بنابراین با 
فیلمی روبرو هستیم که از همان ابتدا 
تا آخرین ثانیه اش در اوج می درخشد 
و هرگز دلیلی برای خسته کننده بودن 
ندارد. تنها داستان فیلم »یورش« برای 
قراردادن آن در لیست بهترین اکش« 
های دهه ۲۰۱۰ میالدی کافی به نظر 

می رسد.
خالصه داســتان: نیروی ویژه 
پلیس بــرای نابودی یک کارتل مواد 
مخدر به پایگاه اصلی آن ها یعنی یک 
ساختمان مسکونی حمله می کند. تا 
این جا که به نظر نمی رســد 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 ســاختمان 
مســکونی را از نیروهای کارتل مواد 
مخدر پاکسازی کنند تا این مجموعه 
قدرتمند را برای همیشــه شکست 

دهند.
انتقامجو

نمره منتقدان: ۸۶ از ۱۰۰
»انتقامجو« یک اکشن واقع گرای 
بی بدیل است که هرگز دوست ندارد 
تماشــاگرش را ســاده لوح در نظر 
بگیــرد. به همین دلیل بــرای ثانیه به 
ثانیه داســتانی که ارائه می کند، برنامه 

دارد و یکی از متمایزترین اکشن های 
دهه ۲۰۱۰ میالدی اســت که باید در 
لیست بهترین اکشــن های این دهه 
هم قرار بگیــرد. این فیلم نه به اندازه 
عناوین مجموعه »جان ویک« بیش از 
حد اکشن ظاهر می شود و نه به اندازه 
درام های هیجان انگیز چند سال اخیر 

اندکی خسته کننده به نظر می رسد. 
»انتقامجو« یک شاهکار مستقل 
اســت که حد خــودش را به خوبی 
می داند.بنابرایــن اگــر از تماشــای 
اکشن های تکراری که تالش می کنند 
خسته کننده بودنشان را با صحنه های 
غیرمنطقــی مخفی کنند هم خســته 
شــده اید، »انتقامجو« از شما استقبال 
می کند. یک فیلم اکشــن صادق که 
عوامل ســاخت آن به چیزی بیشتر از 
سرگرم کردن مخاطبشان فکر  کرده اند.
خالصــه داســتان: کیــن یک 
زندانی مجرم اســت که برای عیادت 
از مــادرش، زنــدان را ترک می کند. 
او موفق می شــود پلیس هــا را تنها 
بگذارد و از بازگشت دوباره به پشت 
میله های زندان فرار کند. اما وقتی در 
یک رستوران خاطرات زندگی اش را 
بازگو می کند، ناگهان متوجه می شود 
حقایق تلخی وجود دارد که او از آن ها 

بی اطالع بوده است.
تندرست

نمره منتقــدان: ۸۰ از ۱۰۰ 
نمره

ژان کلــود ون دام در شــرایطی 
مشــابه با سیلوستر استالونه و آرنولد 
شــوارزنگر یکی از اســاطیر زنده ی 
ســینمای اکشن است. متاسفانه او در 
چند ســال اخیر، صرفا در فیلم های 
ضعیــف حاضر بــوده و عنوان قابل 
دفاعی در کارنامه اش نداشــته است. 
اما »تندرست« متفاوت ترین فیلم چند 
ســال اخیر ون دام لقب می گیرد. فیلم 
»تندرســت« احتماال یکی از معدود 

فیلم های اکشــن تاریخ سینما باشد 
که منتقدان آن را بیشتر از تماشاگران 
دوســت دارند و به همین دلیل شاید 
خاص ترین فیلم اکشن سینما باشد که 
باید همین حاال تماشا کنید. این فیلم 
نادیده گرفته شده باید در کنار بهترین 
فیلم های اکشــن دهه ۲۰۱۰ میالدی 

قرار بگیرد.
خالصه داستان: نگهبانی در یک 
درگیری راهی زندان می شود. او حاال 
باید با پلیس همــکاری کند تا هم از 
زندان آزاد شــود و هم حق حضانت 

دختر کوچکش را به دست بیاورد.
مرزهای سه گانه

نمره منتقدان: ۷۲ از ۱۰۰
فیلم »مرزهای سه گانه« احتماال 
پرستاره ترین فیلم ساخته شده توسط 
نتفلیکس باشد. این فیلم با هنرنمایی 
بن افلک، چارلی هانام، اسکار ایزاک و 
پدرو پاسکال یکی از فیلم های اکشن 
پرســتاره ســال ۲۰۱۹ بود که موفق 
شد تماشــاگران بسیاری جذب کند. 
منتقدان هم این فیلم را دوست داشتند. 
بنابراین اگر به تماشای یک فیلم اکشن 
پربرخورد و دوست داشتنی عالقه مند 
هســتید، فراموش نکنیــد »مرزهای 
سه گانه« می تواند همه انتظارات شما 
را بــرآورده کند.  قــراردادن این فیلم 
اکشــن که از سوی نتفلیکس ساخته 
شده در لیست بهترین فیلم های اکشن 
دهه ۲۰۱۰ میالدی هم ضروری به نظر 

می رسد.
خالصــه داســتان: گروهی از 
اعضــای نیروهای ویــژه ی ارتِش 
آمریــکا پس از بازنشســتگی هنوز 
هم فعالیــت می کنند. آن ها برای یک 
پــروژه ی پیچیده به آمریکای جنوبی 
ســفر می کنند. این ماموریت به هیچ 
نهاد و کشوری وابسته نیست و صرفا 
قرار است وضعیت مالی آن ها را برای 

همیشه تغییر دهد.

بهترین فیلم های اکشن دهه ۲۰۱۰ میالدی که باید تماشا کنید
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