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بعد از این که باالخره انتقام جویان: جنگ بی نهایت به  نمایش درآمد، منتقدان انگار 
که منتظر این فرصت بوده باشند، تیرها و پیکان هایشان را به سمت این فیلم روانه 
کردند؛ البته فیلم در قیاس با بسیاری از فیلم های ابرقهرمانی نقدهای مثبتی گرفت، 
اما در کل برآیند نقدها چنان نبود که بشود گفت انتقام جویان جدید توانسته منتقدان 

را راضی کند.
دریافت نکرده است.

مت مایتوم در توتال فیلم البته انگار فیلم را خیلی دوست داشت. او که امتیاز ۱۰۰ 
از ۱۰۰به این فیلم داده، آخرین قســمت سری فیلم انتقام جویان را فیلمی می داند 
که ارزش این همه صبرکردن را داشت: نمی گویم که یک اثر بی نقص و کامل است، 
اما کارهایی کرده و به نقاطی رسیده که خیلی از آثار سینمایی اینگونه ژانرها حتی 
نمی توانند رویای آن را داشته باشــند. این فیلم همچنان همان بزرگی، هیجان و 
طنزی که در تمامی آثار خوب دنیای ســینمایی مارول وجود دارد و شما هم انتظار 
آن را دارید، در خود دارد.اسکات کالورا در ای جی ان اما نمره ۹۰ از ۱۰۰به فیلم اونجرز 
داده است: سازندگان این اثر از توانایی و نیروی شخصیت شرور فوق العاده قدرتمند 
و جذاب خود اســتفاده کردند تا هیجان طرفداران را بیش از حد معمول باال ببرند. 
فیلم انتقام جویان: جنگ بی نهایت با موفقیت کامل توانست تمام تالش های ۱۰ سال 
گذشته آثار کمپانی مارول را در یک فیلم پر از ابرقهرمان فوق العاده بزرگ و تاثیرگذار 

که طرفداران انتظار آن را می کشیدند، جمع آوری کند.
اوون گلیبرمن، نویسنده ورایتی نیز امتیاز ۸۰ از ۱۰۰داده است: فیلم انتقام جویان: 
جنگ بی نهایت یک اثر زرق و برق دار، خنده دار و اکشــن است که یک لحظه حس 
شلوغی بســیار زیاد و در عین  حال خیره کننده ای به بیننده می دهد. استفن ویتی 
منتقد نیویورک دیلی نیوز هم نمره ای مشابه به انتقام جویان: جنگ بی نهایت داده و 
نوشته که فیلمنامه به  طرز شگفت انگیزی هوشمندانه نوشته شده است. تمامی زیر 

داستان ها به  طرز خیلی خوبی در کنار یکدیگر جمع شده اند. کریس پرت در نقش 
شخصیت استار لرد هم واقعا دیالوگ های زیبا و هوشمندانه ای دارد. از طرف دیگر، 
در عین حال، تانوس هم بســیار پیچیده تر از شخصیت های شرور و منفی ای است 
که معموال تا به امروز به ما نشان داده اند. درنهایت فیلم هم با یک پایان خشن و بسیار 

شوکه کننده به پایان می رسد.
مایکل او سالیوان منتقد واشینگتن پســت عقیده دارد که انتقام جویان: جنگ 
بی نهایت یک فیلم بزرگ، پرســروصدا و جسورانه است. این اثر بینندگان خود را به 
مکان هایی می برد که شاید از آنها استفاده نشده و هیچ نیازی به رفتن به آن محل ها 
نباشد.پیتر تراورس در رولینگ استون با دادن امتیاز ۷۵ از ۱۰۰ انتقام جویان: جنگ 
بی نهایت را فیلمی نامیده که طرفداران و بینندگان خود را در هوا رها می کند؛ آنها 
هم حس فوق العاده هیجان انگیزی دارند و هم در عین حال تصور می کنند که به آنها 
خیانت شده است. آنها بشدت مشتاق رسیدن به پایانی هستند که هرگز نمی آید... 

حداقل در آینده ای نزدیک این اتفاق نمی افتد.
جیک کول، منتقد آسوشــیتدپرس، با دادن امتیاز 6۳ از ۱۰۰ گفته که تماشای 
این اثر بسیار لذت بخش است. همین گردآوری بازیگران و شخصیت های فوق العاده 
محبوب تا حدودی سبب شــده که فیلم انتقام جویان: جنگ بی نهایت موفق شود؛ 

درست همانند فیلم ایزده یار اوشن، منتها با هیجانی چند برابر بیشتر.
سم آدامز منتقد اسلیت اما نگاهی مثبت به این فیلم ندارد: این که به مدت ۲ ساعت 
و ۳۰ دقیقه پای این فیلم بنشینی، این حس را می دهد که انگار بیش از حد توان غذا 
خورده ای. بعد از اتمام فیلم شما این دو حس را خواهید داشت: هم ناراضی خواهید بود 

و هم از شلوغ بودن بیش از حد داستان کالفه می شوید.
جان سملی در گلوب اند میل نیز با امتیاز ۳۸ از ۱۰۰ از فیلم چندان خوشش نیامده: 
می توان گفت که حتی براساس استانداردهای خود کمپانی مارول که متوسط بودن 
یک اثر را نشان می دهد، فیلم انتقام جویان: جنگ بی نهایت باز هم شکست خورده و 

حتی نمی تواند خود را به آن استانداردها برساند.
الزم به ذکر است که انتقام جویان: جنگ بی نهایت توانسته رتبه هفتادم را در لیست 

بهترین آثار سینمایی  سال ۲۰۱۸ از آن خود کند. 

شماری از بهترین های دنیای ســینمایی کمپانی مارول در این فیلم بازی کرده اند. رابرت داونی 
جونیور که در فیلم نقش تونی استارک یا همان مرد آهنی معروف را دارد، رهبر انتقام جویان است 
که خودش را نابغه، میلیاردر، دخترباز و خّیر معرفی می کند و زرهی الکترومکانیکی برای خود طراحی 
کرده  اســت. یکی از کارگردانان فیلم، جو روسو درباره این شخصیت گفته که »تونی حس می کند 
خطری دارد زمین را تهدید می کند، برای همین هرچه در توانش دارد، انجام می دهد تا زمین را امن 
نگه دارد.«کریس همسورث در نقش ثور یکی دیگر از انتقام جویان که ولیعهد آزگارد نیز هست، دیگر 
بازیگر مطرح این فیلم است. جو روسو گفته که »ثور در این فیلم بعد از اتفاقات فیلم ثور: رگنوراک 
دیده می شود و در آن فیلم اتفاقاتی می افتد که وی در موقعیتی جذاب قرار می گیرد و انگیزه های 
احساســی واقعی ای دارد.مارک روفالو هم نقش بروس بنر را ایفا می کنــد. یکی از انتقام جویان 
دانشمند و نابغه که وقتی ضربانش باال می رود، تبدیل به غول سبزرنگ و بسیار قدرتمندی به اسم 
 هالک می شود. در کنار او، کریس ایوانز را در نقش کاپیتان آمریکا می بینیم. رهبر فرقه جداشده از 
انتقام جویان و ســرباز جنگ جهانی دوم که بدنش توسط تکنولوژی پیشرفته ای بهبود فیزیکی 
فوق العاده ای یافته است. او 70 سال در یخ منجمد بود تا این که در دنیای مدرن بیدار شد. برادران روسو 
می گویند راجرز دیگر کاپیتان آمریکا نیست و وقتی در آخر فیلم جنگ داخلی سپرش را انداخت، 
یعنی هویت کاپیتان آمریکا را کنار گذاشت. جو روسو درباره او می گوید: »وظیفه او نسبت به خودش 
در تضاد با وظیفه اش نسبت به بقیه قرار می گیرد. او حاال درگیر این موضوع است که بدون هویت 
کاپیتان آمریکا و سپرش چه کسی است.«اسکارلت جوهانسون هم در این فیلم بازی کرده؛ در نقش 
ناتاشا رومانف و البته بیوه سیاه؛ جاسوس فوق حرفه ای و مأمور و انتقام جوی سابق شیلد. بندیکت 
کامبربچ در نقش دکتر استیون استرنج یک جراح مغز و اعصاب ماهر که در یک حادثه دست هایش 
آسیب دید و برای درمان به جایی رفت که با دنیای جادو آشنا شد و برای به دست آوردن مهارت های 
آنها آموزش دید و استاد جادوگری شد؛ دان چیدل در نقش جیمز رودس یا همان ماشین جنگ، افسر 
سابق نیروی هوایی ایاالت متحده آمریکا که ماشین جنگ را کنترل می کند و البته تام  هالند در نقش 
پیتر پارکر یا همان مرد عنکبوتی دیگر بازیگران مطرح این فیلم هستند. چادویک بوزمن در نقش 
تی چاال یا پلنگ سیاه؛ پل بتانی در نقش ویژن؛ الیزابت اولسن در نقش واندا ماکسیُمف یا جادوگر 
سرخ؛ ادریس البا در نقش  هایمدال؛ زویی سالدانا در نقش گامورا؛ وین دیزل در نقش گوروت؛ بردلی 
کوپر در نقش راکت راکون؛ گوئینت پالترو در نقش پپر پاتز، نامزد تونی استارک و مدیرعامل صنایع 
استارک؛ ساموئل ال. جکسون در نقش نیک فیوری، مدیر سابق شیلد که در ابتدا گروه انتقام جویان را 
تشکیل داد؛ بنیسیو دل تورو در نقش کلکتور؛ و جاش برولین در نقش تانوس دیگر ستارگانی هستند 

که گروهی بی همتا از محصوالت و مخلوقات مارول را روی پرده جان بخشیده اند..
امین فرج پور| انتقام جویان: جنگ ابدیت جدیدترین یا به 
عبارت دقیق تر نوزدهمین فیلم در دنیای سینمایی مارول 
است به کارگردانی برادران روسو و براساس ماجراهای گروه 
خیالی انتقام جویان یا همان اونجــرز خودمان؛ که با حضور 
بازیگرانی چون رابرت داونی جونیور، کریس همســورث، 
مارک رافولو، کریس ایوانز، اسکارلت جو هانسون، بندیکت 
کامبربچ، دان چیدل، تام  هالند، پل بتانی، وین دیزل، بردلی 
کوپر، گوئینت پالترو، ساموئل ال. جکسون، بنیسیو دل تورو، 
لتیشیا رایت، زویی سالدانا، جاش برولین و یک دوجین دیگر 
از بازیگران مطرح و شناخته شده دنیای سینما و به خصوص 

فیلم های اکشن جلوی دوربین رفته است. 
این فیلم که بیش از 320 میلیون دالر هزینه ســاختش 
شده و البته تاکنون نزدیک به 2 میلیارد دالر به دست آورده؛ 
دنباله ای است بر فیلم های انتقام جویان و انتقام جویان: عصر 
اولتران. فیلمی که با هر متر و معیاری بهتر از اســافش به 
شمار می آید و جالب این که کسی چنین کیفیتی را از چنین 
فیلمی باور نمی کرد. در حقیقت بــرای خیلی از منتقدان 
هنوز هم باورش دشوار است که این تعداد از شخصیت های 
دنیای عظیم ســینمایی مارول در یک فیلم جمع شوند و 
نتیجه یک هیاهوی آشــفته و درهم ریخته نباشد. خیلی ها 
هم در نقدهای شان نوشــته اند که خیلی راحت می شد همه 
این کاراکترها را در یک فیلم ریخت و همه  رکوردها را زد، اما 
نکته مهم درباره این فیلم این اســت که برادران روسو واقعا 
برای حفظ یکپارچگی فیلم خود زحمت کشیده اند. زحمتی 
که نتیجه اش این شده که اگرچه این فیلم را نمی شود فیلمی 
بی ایراد به شمار آورد، اگرچه ســاختار اکشن فیلمی چون 
پلنگ ســیاه به مراتب از این یکی بهتر است و...؛ اما گستره 
و وسعت سکانس های اکشن  فیلم و لذتی که تماشاگر فیلم 
از تماشــای متفاوت ترین ابرقهرمان ها در برابر باابهت ترین 
دشــمنان این دنیا می برند، قابل مقایسه با باک باسترهای 
دیگر نیست. انگار که مارول بزرگترین مأموریت خود را خلق 

جاه طلبانه ترین فیلم ابرقهرمانی تاریخ می دانسته و حاال با 
این ورسیون، اونجرز این مأموریت را با موفقیت کامل پشت 

سر گذاشته است.
داستان انتقام جویان

فیلم تانوس را نشــان می دهد که بعد از به دست آوردن 
سنگ قدرت، به همراه فرقه سیاه جلوی سفینه بازماندگان 
آزگارد را گرفته اســت. ثور،  هایمدال، لوکــی و  هالک که 
قهرمانان افسانه ای مارول هستند، نمی توانند جلوی تانوس 
را بگیرند و او از طریق تسراکت به سنگ فضا نیز دست پیدا 
می کند و در این بین لوکی و  هایمدال کشته می شوند،  هالک 

شکست می خورد و ثور هم زندانی می شود. 
حاال  هالک در معبد دکتر استرنج در نیویورک سیتی فرود 
آمده و به دکتر بروس بنر تبدیل شده است. او به دکتر استرنج 
و وانگ هشدار می دهد که تانوس به دنبال سنگ های ابدیت 
است و می خواهد نصف جمعیت جهان را از بین ببرد. به دنبال 
این، استرنج از تونی استارک می خواهد تا به کمک او بیاید. در 
این بین ماو و اوبسیدین به زمین می رسند و سعی می کنند 
سنگ زمان را از دکتر اســترنج بگیرند. بعد از یک درگیری 
که در آن مرد عنکبوتی هم وارد می شود، ماو دکتر استرنج 
را اســیر می کند؛ پارکر و اســتارک هم به دنبالش بر روی 
سفینه اش می روند، همچنین بنر هم با استیو راجرز تماس 

می گیرد...
داستان با این خط ادامه پیدا می کند. وقتی ثور از اسارت 
نجات می یابد، به گروه محافظان کهکشــان می پیوندد تا با 

همراهی هم تانوس را مهار کنند...
تاریخ انتقام

نخستین بار خبر ساخت این فیلم در اکتبر 20۱۴ اعام شد. 
خبری که چند ماه بعد در آوریل 20۱۵ جدی تر و گفته شد که 
برادران روسو کارگردانی این فیلم را برعهده خواهد داشت. 
فیلمبرداری فیلم هم در 23 ژانویه 20۱7 در آتانتا آغاز شد 
که تقریبا همزمان بود با تولیــد و فیلمبرداری دنباله همین 

فیلم که قرار شده در  ســال 20۱9 به نمایش درآید. در ژوئیه 
20۱7 فیلمبرداری جنگ ابدیت به پایان رسید. از آن روزها 
تاکنون بارها گفته شده که بودجه ساخت فیلم چیزی بیش 
از 300 میلیون دالر شده که به این معناست که انتقام جویان: 
جنگ ابدیت در فهرســت پرهزینه ترین فیلم های تاریخ 

سینما قرار می گیرد.
نخســتین تریلر از جنگ بی پایــان در 29 نوامبر 20۱7 
منتشر شــد. این تریلر در 2۴ ســاعت اولیه انتشارش به 
رکورد 230 میلیون بازدید رســید و رکــورد قبلی را که در 
اختیار تریلر فیلم آن بود، شکســت. دومیــن تریلر از این 
فیلم در ۱۶ مارس 20۱۸ منتشر شد و در کمتر از 3 ساعت به 
یک میلیون بازدید در یوتیوب رســید. انتقام جویان: جنگ 
ابدیت درنهایت در تاریخ 27 آوریل 20۱۸ در ایاالت متحده 
اکران شد. فیلم نقدهای مثبتی از سوی منتقدان دریافت کرد 
و در زمینه های اجرای تیم بازیگری، جلوه های ویژه، توازن 
احساسی موجود در فیلم و صحنه های اکشن ستایش شد. 
البته بعضی از منتقدان نســبت به فیلم نظر منفی داشتند، 
به خصوص زمان بســیار طوالنی آن را جزو نقاط ضعف فیلم 
دانســتند. انتقام جویان: جنگ ابدیت از نظر فروش یکی از 
موفق ترین آثار مارول محســوب می شود. فیلم در کمتر از 
دو هفته موفق به فروش یک میلیارد دالر شد. جنگ ابدیت 
هم اکنون پرفروش ترین فیلم  سال 20۱۸، پرفروش ترین فیلم 
ابرقهرمانی تاریخ، هشتمین فیلم پرفروش در داخل کشور 
آمریکا و پنجمین فیلم پرفروش تمام تاریخ سینماســت. 
فیلم در هفته نخست اکران خود ۶۴۱ میلیون دالر فروخت و 
رکورد پرفروش ترین فیلم در هفته نخست را نیز به نام خود 

ثبت کرد.
همزمان با اکران این فیلم گفته شده که یک دنباله بدون 
نام از این فیلم نیز در تاریخ 3 می 20۱9 منتشــر می شود که 
برادران روســو کارگردانی آن را برعهده دارند و مک فیلی و 

مارکوس فیلمنامه آن را نوشته اند...

همه آن چه می خواهید درباره قهرمانان انتقام جوی اونجرز بدانید

نبرد ابدی خیر و شر در دنیای مردان آهنی و عنکبوتی!

بازیگرانی که در انتقام جویان درخشیده اند 

یک آسمان ستاره انتقام جو

تمام انتقام جویان قبل و بعد
انتقام جویان 

نخســتین فیلم این ســری که در  سال ۲۰۱۲ 
نمایش داده شــد؛ به کارگردانی جاس ویدون و با 
بازی رابرت داونی جونیــور، کریس ایوانز، کریس 
همســورث، ســاموئل ال. جکســون، اسکارلت 
جوهانســون، جرمــی رنر، مــارک روفالــو و... با 
هزینه ای۲۲۰ میلیون دالری ساخته شد و درنهایت 

در فروش گیشه ۱٫۵۱۹ میلیارد دالر به دست آورد. فیلمی تخیلی و ابرقهرمانانه که توسط شرکت های مارول استودیوز و 
والت دیزنی پیکچرز ساخته شد.این فیلم که آماده سازی اش با دریافت وامی از شرکت مریل لینچ در آوریل ۲۰۰۵ آغاز شد؛ 
زمان انتشارش به  سال ۲۰۱۲ موکول شد. فیلمی که باالخره بعد از این همه تأخیر رکوردهای فراوانی را ازجمله رکوردهای 
بیشترین درآمد آخر هفته اول در هر سبکی، بیشــترین درآمد هفته ای در هر سبکی، بیشترین درآمد آخر هفته اول به 

احتساب بلیت، بیشترین درآمد آخر هفته اول به احتساب تورم و بیشترین میانگین درآمد هر سینما را شکست.

انتقام جویان: عصر اولتران 
دنباله فیلم انتقام جویان و البته دومین فیلم مجموعه اونجرز محصول  ســال ۲۰۱۵ است، به 
کارگردانی و نویسندگی جاس ویدون که مارول استودیوز تهیه کنندگی و والت دیزنی استودیوز 
موشــن پیکچرز توزیع آن را برعهده داشــتند. این فیلم بر پایه کمیک های مارول کامیکس و 
مجموعه ای با همین نام ساخته شده است. عصر اولتران یازدهمین فیلم دنیای سینمایی مارول 
است. بازیگران فیلم قبلی هم نقش های خود در فیلم قبلی را تکرار کرده اند. در این فیلم انتقام جویان 
باید اولتران، موجودی که خود به دست بشر ساخته شده و کمر به نابودی بشریت بسته، را شکست 
دهند.ساخت این فیلم در می ۲۰۱۲ و پس از موفقیت فیلم اول اعالم شد. ویدون برای ساخت این 

فیلم مجددا استخدام شد و تا آوریل ۲۰۱۳ فیلمنامه اولیه را نوشت. عصر اولتران اول می ۲۰۱۵ در آمریکای شمالی به صورت دوبعدی و سه بعدی آی مکس اکران شد. این 
فیلم نظرات مثبت منتقدان را در پی داشت و در گیشه با فروش ۱٫۴ میلیارد دالری به سومین فیلم پرفروش ۲۰۱۵ و هفتمین فیلم پرفروش تاریخ تبدیل شد. 

فیلم های دنیای سینمایی مارول؛ به عنوان 
یکی از پرمراجعه ترین سرفصل ها در دنیای 
ادبیات ســینمایی؛ به مجموعــه فیلم های 
ابرقهرمانی اطاق می شود که بر پایه کتاب های 
مصور شخصیت های مارول کامیکس ساخته 
و منتشر می شوند. تولید این فیلم ها از  سال 
2007 آغاز شده و تاکنون ادامه داشته است. 
این مجموعه فیلم ها پرفروش ترین مجموعه 

فیلم تاریخ سینماست.
کوین فایگــی تهیه کننــده اصلی تمامی 
فیلم های دنیای ســینمای مارول بوده است. 
آوی آراد تهیه کننده دو فیلم منتشــر شده 
در ســال 200۸ و گیل آن هــرد تهیه کننده  
هالک شگفت انگیز بود. رابرت داونی جونیور، 
کریس ایوانز، ساموئل ال. جکسون و اسکارلت 
جوهانسون، بازیگرانی هستند که در بیشتر 
فیلم های دنیای ســینمایی مــارول حضور 

داشته اند.
در سرفصل دنیای ســینمایی مارول در 

ویکی پدیا آمده که نخســتین فیلم دنیای 
سینمایی مارول مرد آهنی بود که پارامونت 
پیکچرز آن را توزیع کرد. پارامونت در ادامه 
مرد آهنی 2 )20۱0(، ثــور )20۱۱( و کاپیتان 
آمریکا: نخستین انتقام جو )20۱۱( را منتشر 
کرد و یونیورســال پیکچرز هــم عهده دار 
توزیع هالک شگفت انگیز )200۸( بود. والت 
دیزنی اســتودیوز موشن پیکچرز کار توزیع 
فیلم های مارول را با انتقام جویان شروع کرد 
که آخرین فیلم فاز اول بود. فاز دو شــامل 
فیلم های مرد آهنــی 3 )20۱3(، ثور: دنیای 
تاریــک )20۱3(، کاپیتان آمریکا: ســرباز 
زمستان )20۱۴(، نگهبانان کهکشان )20۱۴(، 
انتقام جویان: عصر اولتــران )20۱۵( و مرد 

مورچه ای )20۱۵( است.
کاپیتــان آمریکا: جنگ داخلــی )20۱۶( 
نخستین فیلم از فاز ســوم بود و به دنبال آن 
دکتر اســترنج )20۱۶(، نگهبانان کهکشان 
بخش 2 )20۱7(، مرد عنکبوتی: بازگشت به 

خانه )20۱7(، ثور: رگنوراک )20۱7( و پلنگ 
ســیاه )20۱۸( نیز منتشر شــد. قرار است 
فیلم های انتقام جویان: جنگ ابدیت )20۱۸(، 
مرد مورچه ای و زنبــورک )20۱۸(، کاپیتان 
مــارول )20۱9( و فیلم بدون نام انتقام جویان 
)20۱9( نیز منتشر شوند. سونی پیکچرز قرار 
است فیلم های مرد عنکبوتی را منتشر کند 
که داستان آن در دنیای سینمایی مارول اتفاق 
می افتد و مالکیت، تأمین بودجه، توزیع آن و 
همچنین نظارت بر ایده های داستانی همچنان 

در اختیار سونی خواهد بود.
هم چنین دنباله مرد عنکبوتی: بازگشت به 
خانه نیز در  ســال 20۱9 منتشر می شود و سه 
فیلمی که هنوز نامشان مشخص نشده، قرار 
است در 2020 منتشر شوند. ساخت نگهبانان 
کهکشان بخش 3 نیز تأیید و  سال 2020 برای 
انتشار آن مشخص شده است. همچنین فایگی 
تأیید کرده که ممکن است پس از اتمام فاز سوم، 

گروه بندی فیلم ها به شکل فازی متوقف شود.

ازدنیایسینماییمارولچهمیدانیم؟

غذاخوردن بیش از حد توان...
 منتقدان درباره جدیدترین اونجرز دنیای سینما چه گفته اند؟


