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نگاهی به برترین مینی سریال های 2021؛

 پیشتازی نتفلیکس
 و مینی سریال های جنایی و معمایی

 محمدتقی زاده: 
در  همچنان  سریال بینی  تب 
و  است  داغ  جهان  سراسر 
سازندگان پیرو نیاز مخاطبان تلویزیونی به 
انواع و اقسام مجموعه های  تولید و پخش 
مختلف  موضوعات  و  ژانرها  در  تلویزیونی 
به  نتفلکیس  میان  این  در  می پردازند. 
و  تولیدکنندگان  معتبرترین  از  یکی  عنوان 
پخش کنندگان آثار تلویزیونی پیشتاز تولید 
سریال و مینی سریال های متنوع و با کیفیت 
است به طوری که در بیشتر رتبه بندی های 
سریال های برتر، آثار نتفلیکس از لحاظ کمی 

و کیفی در صدر قرار گرفته اند.
گرایش  جاری  سال  در  دیگر  سوی  از   
اپیزودی  مینی سریال های چند  به  مخاطبان 
مینی سریال ها  سهم  و  شده  قبل  از  بیش 
قابل  فصلی  چند  سریال های  با  مقایسه  در 
تأمل و تحلیل است. در خصوص گونه های 
تولید شده در میان مینی سریال های 2021 
نیز، تخصیص ژانر جذاب جنایی و معمایی 
به  به طوری که  بقیه گونه ها است  از  بیش 
نظر می رسد تریلرهای جنایی و معمایی در 
در  دارد.  بیشتری  مخاطبان  جهان  سراسر 
این گزارش 8 مینی سریال جدید براساس 
معرفی  و  دسته بندی   IMDb سایت  امتیاز 
شدند. در این بخش ضمن معرفی عوامل و 
خالصه داستان، تحلیل و نقد کوتاهی از این 

مجموعه ها نیز ارائه شده است:

میین سریال The Underground Railroad )راه آهن زیرزمیین(

سریال »راه آهن زیرزمینی« دلهره آور، تکان دهنده، وحشتناک و درعین حال واقعی و شاعرانه 
است. این سریال یکی از برجسته ترین آثار جنکینز است که هنر او را در کشف کردن زیبایی 
و شاعرانگی در بســتری واقع گرایانه و تلفیق میان آن دو نشان می دهد. او پس از »مهتاب« 
 If Beale Street Could( »و »اگر خیابان بیل می توانست حرف بزند )Moonlight (
Talk( سراغ یکی از دشوارترین ســاخته ها ی خود رفته است؛ سریالی که رویدادی مهم در 

تاریخ تلویزیون محسوب می شود. 
»راه آهن زیرزمینی« بر اساس رمانی از کلسن وایتهد به همین نام ساخته شده است؛ رمانی 
که در سال ۲۰۱۶ جایزه پولیتزر را از آن خود کرد. داستان فیلم به ۱۰ فصل تقسیم می شود، 
اما به شکل روایت های اپیزودیک سنتی نیست. بعضی از قسمت های سریال تقریبًا بلندند و 
می توانند به صورت مجزا تحلیل و بررسی شوند. ساختار اصلی »راه آهن زیرزمینی« جاه طلبی 
جنکینز را نشان می دهد. ســاختاری که به نوعی اپیزودیک محسوب می شود؛ زیرا هر یک از 

قسمت ها داستانی مستقل دارند و می توانند جداگانه تجزیه و تحلیل شوند. 
»راه آهن زیرزمینی« داستان زندگی کورا با بازی توسو ام بدو اســت. او برده ای در اواسط قرن نوزدهم در مزرعه ای در ایالت 
جورجیاســت که با برده ای دیگر به نام ســزار با بازی آرون پیر فرار می کند و به راه آهن زیرزمینی می رسد. در اولین قسمت 
سریال، به کورا گفته می شــود وقتی از پنجره قطار به بیرون نگاه کند، آمریکا را خواهد دید و داستان سریال این واقعیت را 

برآورده می کند. داستان کورا مدام میان خشونتی واقع گرایانه و بی رحمانه و توهم های رؤیاگونه جابه جا می شود.
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