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 مجله تخصصی سینما و تلویزیون 
 شماره 10  
 آذر 1400

میین سریال Mare of Easttown )مری اهل ایست تون(میین سریال The Serpent )افیع(

این مینی سریال در ۸ قسمت ۵۸ 
دقیقه ای طراحی شــده و برای 
تماشای تمام قســمت های آن 
باید تقریبًا ۸ ساعت از زمان خود 
را صرف تماشای این سریال کرد. 
ایــن اثر داســتان قتل های یک 
قاتل سریالی به نام چارلز سوبراج 
که رزمی کار هم بــوده را روایت 
می کند، او بیش از ۲۴ توریست 
را در دهــه هفتاد میــالدی به 
قتل رســانده. ماجــرا برگرفته 
از یک پرونده واقعی اســت؛ در 
دهه  هفتاد میــالدی یک آقایی 
با تابعیت فرانسوی به نام شارل سوبراج، در تایلند برای خودش 
کار و کاسبی عجیبی به راه انداخته بود. سوبراج با توریست های 
خارجی و عموما هیپی ها طرح دوستی می ریخت، دار و ندارشان 
را می دزدید و بعد به بی رحمانه ترین شکل ممکن سربه نیستشان 
می کرد. کارش چنان تمیز بود که جای هیچ شــک و ظنی باقی 
نمی گذاشت و خودش هم به  قدری معقول و جذاب بود که کسی 
به او شــک نمی کرد. تا اینکه یک کارمنــد نه چندان رده باالی 
سفارت هلند بر حسب احساس وظیفه می افتد دنبال پیدا کردن 

دو تا توریست گمشده و تا ته ماجرا می رود و...
نویسنده این مینی سریال جذاب ریچارد وارلو بوده و بازیگرانی 
همچون طاهر رحیم، جنا کولمن، بیلی هوول، الی بمبر، ماتیلد 
وارنیر، چیچا آماتایاکول، امش ادایرورا، فبین فرانکل، استیسی 
مارتین، تیم مک اینرنی در این سریال حضور دارند. این مجموعه 
محصول مشترک نتفلیکس و بی بی سی وان بوده و توانسته امتیاز 

7.۶ را از IMDb  کسب کند.

یکی از مینی ســریال های ۲۰۲۱ که بسیار پر ســر و صدا شد، سریال 
»میر از ایست تاون« است. این سریال به داســتان زندگی کارآگاهی 
به نام میر می پردازد که در شهری کوچک زندگی  می کند و مشکالت 
خانوادگی مخصوص به خود را دارد. او در این شــهر به جهت کوچک 
بودنش با تمام اهالی آشناست و اهالی نیز برای او احترام ویژه ای قائل 
هستند .در یکی از روزها میر درگیر پرونده قتل مشکوکی می شود که 
با توجه به نمونه های مشابه قبلی، این طور به نظر می رسد که پای یک 
قاتل سریالی در میان باشد. ســریال از این نقطه به بعد درگیر یافتن 
این قاتل سریالی می شود و به مرور برگ های برنده خود را از فیلمنامه 
قوی و تقریبا بی نقصش رو می کند و به صــورت مداوم به بیننده خود 

رودست می زند.
سریال »میر از ایست تاون« پر از پیچش های داستانی است که نمی توان 
آن ها را حدس زد و برای بیننده نیز غافلگیری بسیاری به دنبال دارد. از نکات قابل توجه سریال، بازی 
خوب تیم بازیگری و مخصوصا کیت وینسلت  اســت که باالخره در یک سریال حضور پیدا کرد. او در 
نقش میر، درخشان است و بخاطر بازی خوبش در مراسم امی ۲۰۲۱ نیز نامزد دریافت جایزه بهترین 

بازیگر نقش اول زن در مینی سریال شده است.

  کارگردان:       تام شانکلند، 

هانس هربوتس

  ژانر:  درام، جنایی

  شبکه:    بی بی سی وان 

  تعداد قسمت ها: 8 قسمت

  امتیاز IMDb:  نمره 7.6

  بازیگران:    طاهر رحیم، جنا 

کولمن، بیلی هوول، الی بمبر

  کارگردان: کریگ زوبل

  ژانر: درام، معمایی، جنایی

)HBO( شبکه: اچ بی او  

  تعداد قسمت ها: 7 قسمت

  امتیاز IMDb:  نمره 8.5

  بازیگران: کیت وینسلت، 

جولیان نیکولسن، جین اسمارت


