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)Pachinko( پاچینکو       
فصل اول این مجموعه آمریکایی )با عوامل کره ای(  به تازگی از 
اپل تی وی پالس پخش و به تازگی با ساخت فصل دوم آن موافقت 
شده است. این مجموعه که پدیدآورنده اش سو هیو است و بر اساس 
رمانی به همین نام به قلم مین جین لی ســاخته شده، داستانی 
حماسی است که داســتان رؤیاها و امیدهای یک خانواده مهاجر 
کره ای را در چهار نسل مختلف به تصویر می کشد؛ افرادی که وطن 
خود را ترک کرده و وارد تالشی طوالنی برای بقا و رشد می شوند. 
تعریف یک داستان نسلی مثل »پاچینکو« کار پرخطری است. از 
یک طرف ممکن است ماجراها پیش بینی پذیر شود و از سوی دیگر 
تمایل ســازندگان چنین آثاری به گره زدن گذشته، حال و آینده 
ممکن اســت به ایجاد خطوط داستانی خشک و انعطاف ناپذیری 
شود. یکی از شخصیت ها در اوایل سریال می گوید »نفرینی در خون 
من وجود دارد«. شاید یک مجموعه میان مایه همین نفرین را محور 
کار قرار می داد. اما اقتباس سو هیو روایت خطی منبع اقتباس را با 
استفاده از فالش بک های ترکیبی برای تأکید بر این که چه چیزی در 
گذر زمان ماندگار مانده و چه چیزی از دست رفته، به هم می ریزد. با 
این تمهید، سو هیو موفق می شود نفریِن ذکرشده را برای هر نسلی 
که در »پاچینکو« نشان می دهد، از نو قاب بندی کند: یک بار بحث 
حکومت استعماری است، یک بار بحث نژادپرستی است و به همین 
ترتیب. بنابراین »پاچینکو« به مجموعه تأثیرگذاری تبدیل می شود 
که احتماالت مختلفی را در نظر گرفته و می پروراند. حضور یون یو 
جونگ، بازیگر کره ای که برای بازی در فیلم »میناری« جایزه اسکار 

بازیگری را کسب کرده هم از نکات جالب این مجموعه است.

                                        دبستان ابوت                                             
                         )Abbott Elementary(                          
فرد اصلی پشت »دبستان ابوت«، کوئینتا برانسون است که 
هم خالق مجموعه بوده و هم خودش نقش اصلی را ایفا می کند.این 
سیتکام سرحال، در یک مدرسه ابتدایی افتضاح در فیالدلفیا اتفاق 
می افتد و ماجرای گروهی از معلمان آن مدرسه را دنبال می کند که 
سعی می کنند با مبلغ اندکی که دولت در اختیار آن ها قرار می دهد، 
شرایط را مدیریت کنند )اوضاع آن قدر خراب است که آن ها حتی 
در تأمین ابزارآالت اولیه شان هم مانده اند(. ضمن این که آن ها یک 
مانع بزرگ داخلی را هم بر سر راه دارند: شخصیت وحشتناکی )با 
بازی استادانه جنل جیمز( که تقریبًا در هر مرحله مانع پیشرفت 

آن ها می شود.
تقریبًا تمام شخصیت های داستان زنده و قابل ارتباط هستند 
و هر کدام نقاط قوت و ضعف خودشان را دارند – و البته ویژگی های 
عجیب وغریب مجزایی که آن ها را خنده دار می کند. همین امر باعث 
می شود تا شخصیت ها بسیار واقعی به نظر برسند. از سوی دیگر، 
شاید یکی از اصلی ترین ویژگی های قابل تحسین »دبستان ابوت« 
را بتوان این دانست که عوامل این مجموعه قرار نیست چرخ را از 
اول اختراع کنند بلکه همه چیز را در سطحی ساده حفظ می کنند 
و همین امر، یکی از ویژگی هایی اســت که باعث شده »دبستان 
ابوت« به یکی از خنده دارترین سریال های انرژی بخش سال های 
اخیر تبدیل شود؛ سریالی که هم به خوبی می تواند مخاطب خود را 
بخنداند و هم به شکلی زیرکانه از کمبودهای نظام آموزشی ایاالت 

متحده انتقاد کند.

)Severance( جداسازی      
اگر یک مجموعه وجود داشته باشــد که بتواند حال وهوای 
سوررئال 2022 را به تمامی نشــان دهد، آن سریال »جداسازی« 
اســت. در این مطلب تا این جا عمدتًا با آثاری روبــه رو بودیم که 
ایده هایی بارهاتکرارشده را به شکلی خالقانه و هوشمندانه پرورش 
داده و این گونه بــه مجموعه هایی دیدنی تبدیل می شــدند. اما 
»جداسازی« مجموعه ای اســت که از همان مرحله ایده پردازی 
بدیع و کنجکاوی برانگیز به نظر می رســد. این مجموعه داستان 
نیروهای یک شرکت مرتبط با حوزه فن آوری را به تصویر می کشد 
که با برنامه "جداسازی" موافقت کرده اند. طبق این برنامه، خاطرات 
زندگی کاری این افراد از خاطرات زندگی شخصی آن ها به کّلی جدا 
می شود به طوری که ما عماًل با دو انسان مجزا در یک پیکر روبه روییم 
که هیچ کدام دیگری را نمی شناسند و از زندگی طرف مقابل خبر 
ندارند. طبعًا چنین ایده ای فرصت خوبی برای خلق موقعیت هایی 
استعاری فراهم می کند. مجموعه حالت های مختلفی را بررسی 
می کند که طبق آن ما خودمان را به "دو نیم" تقسیم می کنیم؛ وقتی 
انگار روح ما دو پاره می شود و هر گونه امیدی برای آشتی میان این 
دو وجه توسط شرکتی که این روش جداسازی را ایجاد کرده، از بین 
می رود. فصل اول این مجموعه منتشر شده و، با توجه به استقبالی 
که از آن شده، برای فصل دوم هم تمدید شده است. با ایده ای که 
این مجموعه دارد و با توجه به شکل جذاب داستان گویی فصل اول، 
به نظر می رسد که اتفاقات هیجان انگیزی در فصل های آینده در 

انتظار عالقه مندان است.

                                کسی در جایی                                                            
                                            )Somebody Somewhere(    
سخت اســت که بتوان حال وهوای »کســی در جایی« را 
در قالب کلمات بیان کرد. تماشــای این مجموعه – که بخشی 
کمدی و بخشی درام است – کمتر شــبیه مواجهه با داستان و 
بیشتر شبیه تماشای تجربه یک زندگی است. بریجت اورت در 
نقش اصلی این مجموعه، در نقش زنی که در میان حجم انبوهی 
از غم و اندوه در تالش برای یافتن آرامش اســت، درخششــی 
خیره کننده دارد. »کسی در جایی«، همان طور که نام مجموعه 
هم نشان می دهد، برای هر کسی که تابه حال رؤیای ترک زادگاه 
خود را داشته، بسیار واقع گرایانه به نظر می رسد. شخصیت اصلی 
مجموعه، ســم )اورت( تا حدی از زندگی خــود او الهام گرفته 

هرچند طبیعتًا یک نسخه سرراست از خود او نیست.
داستان »کسی در جایی« در کانزاس می گذرد. ارجاعاتی 
که در این مجموعه به »جادوگر شهر زمرد« )یکی از مهم ترین 
داستان هایی که با محوریت کانزاس روایت شده( داده می شود 
اتفاقی نیست. سم شــخصیتی اســت که از دوران دبیرستان 
بیشتر عمر خود را صرف تالش در راه تطبیق یافتن با انتظارات 

و نیازهای دیگران کرده است. به طور کّلی می توان »کسی در 
جایی« را داستانی در این مورد دانست چقدر سخت است که 
شما در خانه زندگی کنید اما تمام تالش شما این باشد که آن جا 
را خانه خود بدانید و همان حس راحتــی را تجربه کنید. این، 

یکی از درون مایه های اصلی »جادوگر شهر زمرد« هم بود.


