
سینمای جهان

 Ratched 7.3سریال
کارگردان: اوان رومانسکی 

نویسنده: رایان مورفی 
بازیگران: سارا پلسون، فین ویتراک، سینتیا نیکسون

رایان مورفی؛ نویسنده این سریال هشت قسمتی به خاطر تولید 
مجموعه داســتان ترســناک آمریکایی بین جامعه سینمایی 
شهرت دارد. حاال سریال Ratched با بازی همکار همیشگی 
مورفی یعنی سارا ُپلســون در نقش اصلی، ما را با میلدرد رچد 
جوان در سال 1۹4۸ آشنا می کند. به طور خالصه رچد، مورفی 
را به ریشه های خوشمزه و وحشــتناک خود بازگردانده و باعث 
شده او با همین سبک یک شخصیت شاخص را برای نسل جدید 
زنده کند. این سریال بدون شک مورد عالقه طرفداران داستان 
ترسناک آمریکایی قرار خواهد گرفت. اگرچه رچد خالی از نقص 
نیست و بیش از حد آسان و ساده به نظر می رسد و برخی روابط 
شخصیتی درون آن باعث می شــود که ریتم سریال کمی کند 
شود، اما حتی با وجود این دســت اندازها در جاده، یک سریاِل 

شایسته دیده شدن است.

  Emily in Paris 7.2سریال
کارگردان: دان استار 

نویسنده: دان استار
لیلی کالینز، فیلیپان لروآ-بولیو، اشلی پارک بازیگران:  

این ســریال که به تازگی از شبکه نتفلیکس منتشــر شده، سریالی 
کمدی- رمانتیک است که لیلی کالینز را در نقش امیلی دارد و دارن 
استار هم وظیفه ســاخت آن را بر عهده داشته است. سریال امیلی در 
پاریس، داستان زنی آمریکایی در دهه بیست زندگی اش را دنبال می کند 
که با یک فرصت شغلی رویایی و غیرمنتظره از شیکاگو به پاریس نقل 
مکان می کند. او حال در یک شرکت بازاریابی لوکس فرانسوی مشغول 
به فعالیت شده و وظیفه دارد تا استراتژی رسانه های اجتماعی آن ها 
را از ابتدا ایجاد کند. زندگی جدید امیلی در پاریس با ماجراجویی ها و 
چالش های شگفت آوری همراه می شود که این چالش ها شامل شکل 

گرفتن دوستی های جدید، محیط کاری و روابط جدید خواهد شد. 

 The Stranger 7.3سریال
کارگردان: دنیل اوهارا، هانا کویین

نویسنده: دنی بروکلهرست، مایک فورد، کارال کروم
بازیگران:  ســوفیا گریث، مومنا تمودا، شــای ردولف 

)بازیگران این کار دقیقا با  باالیی یکی است(

 The یکی دیگر از مینی ســریال های جذاب نتفلیکــس را می توان
Stranger دانست. این اثر هشت قسمتی، عنوانی جنایی برای فیلم 
دنی بروکلهرست و بر اساس رمانی از هارالن کوبن است. کوبن وظیفه 
ساخت سریال را نیز بر عهده داشــت. داستان رازآلود این مجموعه بر 
گروهی از شخصیت های مختلف تمرکز دارد. زنی مرموز، شروع به فاش 
کردن رازهایی مختلف برای هر کدام از اهالی شهر کرده و در این میان 
زندگی آن ها را به هم می ریزد. از بازیگران این مینی ســریال می توان 
به ریچارد آرمیتاژ و هانا جان کامن اشــاره کرد. تماشای این اثر را به 

عالقه مندان داستان های هیجان انگیز توصیه می کنیم.

Fear City 7.1سریال
کارگردان: سم هاپکینسون 

بازیگران: جانی آلیت، جیم کاســلر، جویی 
کانتامسا

»شهر ترس: نیویورک در مقابل مافیا« از جمله مستند 
سریال های نتفلیکس است که امســال پخش شده و 
طرفداران زیادی دارد. این سریال به داستان پنج خانواده 
مافیایی می پردازد که در دهه های ۷0 و ۸0 میالدی بر 
نیویورک فرمانروایی می کنند. سلطنت آن ها که با ایجاد 
ترس، وحشــت و ترور به وجود آمده از سوی گروهی از 
ماموران ناقال و زرنگ فدرال که از روش ها و راهکارهای 
هوشمندانه استفاده می کنند و مصمم به سرنگونی آنها 
هستند، به چالش کشیده می شود. مامورین FBI تالش 
می کنند تا با شنود مکالمات و گفت وگوهای رئیس این 
پنج خانواده اوباش، شــواهدی برای اثبات جرائم آن ها 

به دست آورند.

 Dark Desire 6.4سریال
کارگردان: کنیا مارکز 

نویسنده: نایارا آراگون، التیسیا لوپز، جنیز پرز
بازیگران: هیالری سوآنک، جاش چارلز، ویوان وو

»تمایل تاریک« از جمله سریال های نتفلیکس است که 
به زبان اسپانیولی )اسپانیایی( ساخته شده و محصول 
کشــور مکزیک اســت. آلما )Alma( استاد دانشکده 
حقوق است و با یک قاضی نادرست که بسیاری از حقایق 
را مخفی می کند، ازدواج کرده است. بعد از اینکه آلما آخر 
هفته را به دور از شــوهرش با فرد دیگری می گذراند، او 
جزئی از زندگیش شده و اوضاع پیچیده و به تراژدی ختم 
می شود. آلما باید واقعیت خود را زیر سوال ببرد و درگیر 
این مساله می شود که دروغ چیست؟ و حقیقت چیست؟ 

»هیچ چیز آن طور که به نظر می رسد نیست«.

  Away 6.6سریال
کارگردان: آندره هیندر کار 

نویسنده: براساس داستان کریس جونز
هیالری ســوآنک، جاش چارلز،  بازیگران:  

ویوان وو

این مجموعه ای تلویزیونی داستانی حماسی، عاشقانه و در 
عین حال اجتماعی دارد. اندرو هیندراکر سریال علمی-

تخیلی Away را کارگردانی کرده و جیســون کتیمز، 
مت ریوز، آدام کاسان و ادوارد زوئیک هم تهیه کنندگان 
اجرایی آن هستند. شــبکه اینترنتی نتفلیکس در یک 
همکاری مشترک تولید و پخش این مجموعه را برعهده 
دارد. این سریال در 10 قسمت در روز 4 سپتامبر سال 
 Away 2020  از شبکه نتفلیکس منتشر شد. سریال
راوی اولین سفر انســان به مریخ است. زمان این رویداد 
مجهول بوده اما سفری است که مســافران آن تنها 50 
درصد شانس بازگشت و زنده ماندن دارند. شاتل فضایی 
حامل 5 خدمه است: شــیمیدان چینی؛ یک فضانورد 
روسی؛ افسر دوم فرماندهی و گیاه شناسی از انگلستان و 
در انتها فرمانده فضانوردان یعنی خانم اما گرین از آمریکا. 
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