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 بـرند نتـفلیکس بـرند نتـفلیکس
 و انقالب در جهان رسانه و انقالب در جهان رسانه

 گردآوری : محمدتقی زاده- با گسترش شبکه های تلویزیونی کابلی 
و  تولیدکننده  یک  به  را  خود  توانست  زود  خیلی  نتفلیکس  آمریکا،  در 
پخش کننده آثار تلویزیونی و سینمایی بدل کند. شرکتی که نزدیک ۲۰۰ 
میلیون مشترک در سراسر جهان دارد، سهامش در بورس با جذابیت معامله می شود و به 
دلیل تنوع و تکثر و همچنین کیفیت باالی سریال های تلویزیونی به یک برند رسانه ای 
معتبر  و جذاب برای مراجعه و تماشای مجموعه های تلویزیونی و فیلم های سینمایی تبدیل 
شده است. در ادامه مروری به  برترین سریال های ۲۰۲۰ نتفلیکس خواهیم داشت که در 
ایران با زیرنویس فارسی توزیع شده اند. انتخاب ۲۰ مجموعه تلویزیونی براساس امتیاز 
سایت IMDb صورت گرفته و همگی  فصل اول خود را در سال جاری در نتفلیکس پخش 

کرده اند.

  The Last Dance 9.2سریال
کارگردان: جیسون هیر

بازیگران:  مســتند تلویزیونی با حضور مایکل جردن، 
اسکاتی پیپن، دنیس رادمن، فیل جکسون، تونی کوکوچ.

این مینی سریال 10قسمتی، روی مایکل جردن و تیم شیکاگو 
بولز در فصل 1۹۹۷-۹۸ تمرکز دارد یعنی زمانی که شیکاگو بولز 
می خواست با مایکل جردن برای آخرین قهرمانی در لیگ بجنگد 
و بعد از آن قرار بود سرمربی بزرگ شیکاگو بولز یعنی فیل جسون 
و ستاره هایش مثل مایکل جردن و اسکاتی از تیم بروند. مستند با 
فالش بک های متعدد روایت می شود که از ابتدای پیوستن مایکل 
جردن به شیکاگو بولز را نشــان می دهد و بعد در قسمت های 
مختلف به ســایر بازیکنان اصلی تیم و مربی می پردازد. منتقد 
هالیوود ریپورتر گفته بود که »آخرین رقص« فقط مســتندی 
برای طرفداران شیکاگو بولز نیست. مستندی درباره  یک میراث و 
فرهنگ است. این مینی سریال مستند قرار بود ماه ژوئن در حین 

بازی های پلی آف NBA پخش شود اما زودتر روی آنتن رفت.

 The Queen’s Gambit  8.9سریال
کارگردان: اسکات فرانک و آلن اسکات 

نویسنده: بر اساس رمان گامبی وزیر نوشته والتر تویس
بازیگران: آنیا تیلور-جوی، بیل کمپ

داســتان این مجموعه مربوط به دختر یتیمی است که در دهه 
شصت میالدی به یک اعجوبه شــطرنج بدل می شود. از همان 
دقایق اول شــما کیفیت ممتاز ســریال را متوجه می شــوید 
اما هرچه هست نویســنده و ســازنده کار، عامدانه از هر جلوه 
مبالغه آمیز احساسی می گریزند. بازی استادانه آنیا تیلر جوی و 
طراحی پیچیده بقیه کاراکترها موجب می شود زمام احساسی 
کار از کنترل خارج نشــود چون روایت ســرد و سنجیده پیش 
می رود. اما در قســمت آخر در فصل مســکو موجی از گرما در 
تک تک فصول جاری می شــود. در فصل جوایز  میتوان منتظر 

خبرهایی از این مینی سریال هفت قسمتی بود.

   Lenox Hill  8.7سریال
کارگردان: روتی شاتز، ادی باراش

بازیگران: مستند تلویزیونی با حضور دیوید لنگر

این سریال مســتند هشت قسمتی، داســتان چهار پزشک در 
بیمارستان معتبر لنوکس هیل را دنبال می کند. سریال نگاهی 
صمیمانه و نزدیک به زندگی چهار پزشک دارد. دو نفر از آن ها 
جراح مغز هســتند، یکی دکتر اتاق عمل و دیگری سرپرســت 
بخش است و شاهد فراز و نشــیب های کار آن ها در بیمارستان 
لنوکس هیل هستیم. به اپیزودهای این سریال دست آخر یک 
اپیزود ویژه هم اضافه شــد که به زندگی و کار این پزشک ها در 
دوران اولیه  شیوع بیماری کووید 1۹ )کرونا( می پرداخت. منتقد 
استریت ژورنال گفته که این مینی سریال داستان مردم است. 
این جا آدم ها هستند که در جنبه های مختلف داستان هایی که 

روایت می شوند، تفاوت ایجاد می کنند.
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