
میین سریال Behind Her Eyes )پشت چشم هایش(   میین سریال Halston )هالستون( 

میین سریال Night Stalker: The Hunt Fir ASerial Killer  )شبگرد: شکار قاتل سریایل(

ســریال »هالســتون« محصول نتفلیکس، درامی 
بر اســاس زندگی طراح مد مشــهور، هالستون، و 
بر مبنای کتاب »Simply Halston« نوشــته 
استیون گینس است. سریال، وقایع زندگی هالستون 
و تالشش را برای جا انداختن خودش در امپراتوری 
مد که در واقع مترادف است با تجمل گرایی، شهرت 
و جایگاه اجتماعی، دنبال می کند. داستان سریال 
»هالســتون« ماجــرای زندگی یکــی از طراحان 
افسانه ای دنیای مد است. هالســتون با بازی ایوان 
مک گرگور شخصی بود که کاله مخصوص ژاکلین 
کندی را برای مراسم تحلیف جان اف .کندی طراحی 
کرد. پس  از این واقعه بود که او به چهره ای معروف بدل شــد. هالستون انقالبی در 
لباس های شیک و گران قیمت زنانه به وجود آورد و تا زمانی که در ۵7 سالگی بر اثر 

بیماری ایدز درگذشت، سبک زندگی لذت طلبانه را دنبال کرد. 
سریال »هالســتون«، در واقع یکی دیگر از داستان های بیوگرافیک هالیوود درباره 
نوابغ خالق خودویرانگر است. در این گونه فیلم ها، همیشه این خطر وجود دارد که 
سبک یک زندگی  خاص با افراط   گرایی های اخالق گرایانه گل درشت آسیب ببیند؛ 
اما آخرین معجون رایان مورفی، تا حد زیادی، خودش را از این شیوه دور می کند و 

در پایان هم موفق می شود به نقطه ای عمیق تر برسد.

سریال »پشت چشم هایش« مجموعه ای تلویزیونی 
در ژانر روان شناسی، تخیلی و درام است که توسط 
استیو الیت فوت ســاخته شده اســت. این سریال 
بریتانیایــی بر اســاس رمانی پر فــروش به همین 
 Behind Her« نام ساخته شــد. رمان پرفروش
Eyes« توسط سارا پینبورو نوشته و در سال ۲۰۱7 
انتشــار یافت. این ســریال در بهمن ماه ۱۳۹۹ بر 
روی نتفلیکس قــرار گرفت. در این ســریال کوتاه 
ســیمونا براون، تام باتمن، ایو هیوســان و رابرت 
آرامایو نقش آفرینــی می کنند. بــرای دیدن این 
سریال ۶ قســمتی به ۵ ســاعت زمان نیاز دارید. 
بیشتر  سایت های سینمایی این ســریال را بسیار 
خسته کننده و سردرُگم معرفی کردند. گاردین، ایندیپندنت، ایرلند تامیز رسانه هایی 
هستند که ســریال را به عنوان داستانی خواب آور و کســل کننده توصیف کردند. 
داستان سریال درباره زنی است به نام لوئیز که همراه پسرش آدام زندگی آرامی را 
سپری می کنند. لویئیز که به طور پاره وقت در یک دفتر روا  ن پزشکی کار می کند، 
رابطه ای را با رئیســش آغاز می کند. ماجرا وقتی عجیب تر می شود که لوئیز به طور 

اتفاقی با همسر رئیسش دوست می شود.

می توان از »شبگرد: شــکار قاتلی ســریالی«، به عنوان مینی  سریالی 
سرگرم کننده که به  خوبی قادر است نظر طرفداران فیلم های جنایی را 
جلب کند، نام برد. مستندی چهار قسمتی از شبکه نتفلیکس که این 
پتانسیل را دارد که هم شما را هیجان زده کند و هم بترساند، دلهره را 
به جانتان بیاندازد و در بعضی از فصل ها از طریق مصاحبه هایش باری 
احساسی را به درستی منتقل کند. این ســریال داستان واقعی به دام 
انداختن یکی از بدنام ترین قاتالن زنجیره ای تاریــخ آمریکا را روایت 
می کند. در واقع مینی ســریال »شــبگرد«، در فرم مستند سعی دارد 
جذابیت های روایی را از دل واقعیت بیرون بکشــد. از خالل مصاحبه 
با کارآگاهان و افــراد درگیر با حوادثی هولناک و اســتفاده از تصاویر 
آرشیوی. همچنین تالش برای بازنمایی این تصاویر در قالب فیلمیک و 

استفاده از المان های ژانر.
سریال به خوبی به دو کاراکتر و شخصیت انسانی ماجرا نزدیک می شود و حقیقت را از نگاه آن ها بازگو 
می کند، همان طور که پشتکار و سرسختی آن ها را در تعقیب و به دام انداختن قاتلی سریالی به خوبی به 
نمایش می گذارد، کوششی که هر آن ممکن است به واسطه سیاست های سیستم قضایی و تصمیمات 

چهره های سیاسی عقیم بماند.

  کارگردان:       استیو الیت فوت

  ژانر:  تریلر روان شناسانه

  شبکه:    نتفلیکس 

  تعداد قسمت ها: 6 قسمت

  امتیاز IMDb:  نمره 7.2

  بازیگران:    سیمونا براون، تام 

باتمن، ایو هیوسان و رابرت آرامایو

  کارگردان:       راسل کارول

  ژانر:  مستند

  شبکه:    نتفلیکس 

  تعداد قسمت ها: 4 قسمت

  امتیاز IMDb:  نمره 7.5

  بازیگران:    گیل کاریلو،

 فرانک سالرنو

  کارگردان:       رایان مورفی

  ژانر:  درام، بیوگرافی

  شبکه:    نتفلیکس

  تعداد قسمت ها: 5 قسمت

  امتیاز IMDb:  نمره 7.5

  بازیگران:    ایوان مک گرگور، 

کریستا رودریگز، ربکا دایان

در قاب تلویزیون اینترنتی جهان


