
سینمای جهان

 Unorthodox 8.0میین سریال
کارگردان:  ماریا شریدر

نویسنده: آنا وینگر، الکسا کارولینسکی، دنیل هندلر ) براساس 
داستان ناراست کیش: طرد پرجنجال ریشه های حریدی من 

نوشته دبرا فلدمن(
بازیگران: شیرا هاس، امیت رهاو، یف ویلبوش، هاروی فریدمن

یکی از نقاط قوت شــبکه نتفلیکس، گستره متنوع محصوالت 
آن است. در سال های اخیر شاهد انتشــار محصوالت اروپایی 
 و آســیایی متعددی از ایــن شــبکه بوده ایم. مینی ســریال
 Unorthodox را می تــوان یکــی از بهترین ســریال های 
نتفلیکس 2020 دانست که به تقابل بین مذهب و زندگی مدرن 
می پردازد. این اثر خوش ساخت بر اســاس کتابی به همین نام 
ساخته شده است. منتقدان معتقدند که این سریال  4 قسمتی 

یکی از مهم ترین پروژه های اریجینال شبکه  نتفلیکس است.

 Giri/Haji 7.9سریال
کارگردان: جولیان فارینو، بن چسل

نویسنده: جو بارتون
بازیگران: تاکهیرو هیرا، کلی مک دونالد، ویل شارپ

یکــی از پرمخاطب ترین ســریال های نتفلیکــس  2020 که 
Giri/ ،محصول مشترک کشــورهای ژاپن و انگلســتان بوده
Haji یا Duty/Shame است. برخی از جذاب ترین بازیگران 
این دو کشــور چون تاکهیــرو هیرا، کلی مک دونالد، یوســکه 
کوبوزوکا و ماســاهیرو موتوکی در این مجموعه حضور دارند. 
داستان این سریال جنایی در شــهرهای لندن و توکیو جریان 
داشته و روایت گر جست وجوی یک کارآگاه پلیس ژاپنی برای 
یافتن برادر خود اســت. او در ادامه با یکی از کارآگاهان نیروی 
 پلیس لندن آشنا شده و در همکاری با او پرده از راز ماجراهای 

پیش آمده برای برادرش برمی دارد. 

 The Midnight Gospel 8.3سریال
کارگردان: پندلتون وارد

نویسندگان: پندلتون وارد، دانکان تراسل، میک مایفیلد

این اثر انیمیشنی را باید حاصل همکاری پندلتون وارد با دانکن 
تراسل، یکی از متفاوت ترین پادکست سازان آمریکایی، دانست. 
شــخصیت اصلی این مجموعه، جوانی به نام کلنســی بوده که 
در طول هر قسمت با شــخصیتی متفاوت مصاحبه می کند. هر 
کدام از این شخصیت ها، در واقع توسط یکی از فیلسوفان مدرن 
و کارشناســان حوزه های مختلف به تصویر کشیده می شوند. 
صحبت های عمیــق و تاثیرگــذار در کنــار جلوه های بصری 
شــگفت انگیز، این مجموعه را به یکی از بهترین ســریال های 

نتفلیکس تبدیل می کنند.

 Never Have I Ever 7.9سریال
کارگردان: میندی کالینگ، النگ فیشر

راوی: جان مک انرو، اندی سمبرگ
بازیگران: میتــری راماکریشــنان، پورنا 

جاگاناتان، ریچا مورجانی

طرفــداران ســریال The Office ، احتماال میندی 
کالینگ را به یاد دارند؛کالینگ یکی از نویســندگان و 
تهیه کنندگان هوشمند ســبک کمدی در سال های 
گذشته بوده و در ساخت برخی از محصوالت تلویزیونی 
 Never و سینمایی نقش داشته است. سریال نتفلیکس
Have I Ever، آخرین تالش او در این سبک محسوب 
می شود. کالینگ در خلق این اثر از تجربیات کودکی خود 
در شهر بوستون الهام گرفته است. یکی از اهداف اصلی 
ساخت این مجموعه را می توان شکستن دید متداول 

جامعه جهانی به اهالی جنوب آسیا دانست.

  Tiger King 7.9سریال
کارگردان: اریک گود، ربکا چایکلین

بازیگران: جو اگزوتیک، کارول باسکین، جان 
فاینالی

این مستند هفت اپیزودی، حول و حوِل شخصیتی به 
اسم »جو اِگزاتیک« جریان دارد؛ صاحب یک باغ وحِش 
شخصی پر از گربه های بزرگ در اُکالهاما که لقب پادشاه 
ببرها را برای خودش انتخاب کرده اســت و حتی یک 
تخت فرمانروایی مجلل و شنل و تاج پادشاهی  هم دارد! 
او هم اکنون چند سالی است که به اتهام استخدام یک 
آدمکش برای کشتن یک فعال حقوق حیوانات در حبس 

به سر می برد. اما این تازه سر سوزِن داستان است. 
این مجموعه تلویزیونی مســتند جرم و جنایت واقعی 
در مورد زندگی ژوزف شریبوگل است که در 20 مارس 

2020، در نت فلیکس منتشر شد.

   I Am Not Okay With This 7.6سریال
کارگردان: جاناتان انت ویستل

نویسنده: چارلز فورسمن
بازیگران: ســوفیا لیلز، وایات اولف، سوفیا 

برایانت

از محبوب ترین ســریال های نتفلیکس در ســال های 
گذشــته می توان به مجموعه دو فصلی »پایان دنیای 
لعنتی  The End of the…« اشاره کرد؛ اثری خالقانه 
و متفاوت در سبکی اشباع شده که تجربه ای ماندگار و 
 I Am Not تاثیرگذار را برای مخاطبان رقم زد. سریال
Okay With This جدیدترین ساخته سازندگان آن 
اثر بوده و همچون آن، روایتی متفاوت از سناریویی آشنا 
است. شخصیت اصلی این سریال، دختری 1۷ ساله به نام 
سیدنی است که پس از خودکشی پدر خود، با مادر و برادر 
کوچک ترش زندگی می کند. از جمله برجسته ترین نقاط 
قوت این سریال می توان به هنرنمایی سوفیا لیلیس در 

نقش سیدنی اشاره کرد. 
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