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تعطیالت سریالی

مهدی فیضی صفت  -رفته رفته به پایان سال  ۹۶شمسی نزدیک شده و برای استقبال از سال جدید آماده می شویم .ایام تعطیالت نوروز یکی از بهترین و خاطره انگیزترین ایام سال است که می توان خستگی یک سال کاری را جبران کرد .در این میان اکثر افراد و خانواده ها از قبل برای این ایام
تعطیل برنامه ریزی میکنند و هر یک به نحوی این ایام را می گذرانند؛ برخی با سفر و بعضی با در کنار خانواده بودن .راه های مختلفی برای لذت بردن از این ایام وجود دارد که بسته به شرایط و عالیق افراد متفاوت خواهد بود .در این میان تماشای برنامه های تلویزیونی یکی از بهترین و معمول ترین
روش هایی است که خانواده ها و افراد در نظر می گیرند .امروزه با توجه به این که دوران طالیی تلویزیون نامیده می شود ،بسیاری اوقات فراغت خود را با تماشای یک سریال تلویزیونی می گذرانند .در سال های اخیر عالوه بر سریال های تلویزیونی داخلی و سریال های مخصوص نمایش خانگی،
سریال های خارجی نیز طرفداران زیادی پیدا کرده اند .بدین ترتیب قصد داریم در مطلبی دنباله دار و به تفکیک شبکه های تلویزیونی خارجی ،سریال های برتر هر شبکه یا سرویس اینترنتی را به شما معرفی کنیم که در صورت عالقه در ایام تعطیالت نوروز به تماشای تعدادی از آن ها بنشینید.

The Walking Dead
مدت انتشار ۲۰۱۰ :تاکنون ( ۸فصل)
در دوران معاصر شاید بتوان بعد از سریال «بازی تاج و تخت» این سریال را پربیننده ترین سریالی دانست که هنوز
ادامه دارد .سریال «مردگان متحرک» ( )The Walking Deadبر اساس یک مجموعه داستان کمیک با همین نام
و به کارگردانی رابرت کرکمن و تونی مور ساخته شده و شهرت آن مانند داستان اپیدمی زامبی محور خود خیلی زود
در سراسر جهان پخش شد .فرانک دارابونت مشهور در نقش مدیریت اجرایی این سریال نقش ایفا می کند که برای
اعتبار بخشیدن به این سریال کافی به نظر می رسد .این سریال ترسناک درام ،داستان یک کالنتر به نام ریک گریمز
را روایت می کند که رهبری گروهی از بازماندگان در دنیایی که توسط زامبی ها تسخیر شده را بر عهده می گیرد.

این گروه به کمک همدیگر برای زنده ماندن در این دنیای خشن و مرگبار دست به هر کاری می زنند و رفته رفته
عالوه بر مردگان متحرک ،خود را در برابر انســان های زنده شــروری می بینند که برای زنده ماندن از هیچ جنایتی
فروگذار نمی کنند .وقتی این سریال در سال  ۲۰۱۰برای اولین بار منتشر شد بسیاری را شیفته خود کرد و تا فصل
های سوم و چهارم بسیار جذاب و درگیر کننده پیش رفت اما از آن به بعد تغییراتی در آن ایجاد شد که به سیر صعودی
سریال صدمه وارد کرد .سریال «مردگان متحرک» یکی از پربیننده ترین سریال های تاریخ تلویزیون به شمار می آید.
بخش زیادی از جذابیت این سریال بر عهده بازیگران خوبی است که در شخصیت های مختلف حضور دارند و مانند
بسیاری از دیگر فیلم ها و سریال های زامبی محور تنها کاریکاتورهایی متحرک نیستند .علیرغم افت شدید در فصل
های  ۵تا  ۷اما در فصل  ۸مقداری از تنش و جذابیت داستان بازگشته و باید منتظر اتفاقات غیرمنتظره ای بود .اگر
این سریال را ندیده اید بهتر است آن را از دست ندهید زیرا تجربه نشان داده که تماشای  ۳فصل اول آن خواب را از
شما خواهد گرفت!

Breaking Bad
مدت انتشار ۲۰۰۸ :تا  ۵( ۲۰۱۳فصل)
سریال بی نظیر «افسارگسیختن» ( )Breaking Badساخته وینس گیلیگان در مورد یک معلم شیمی دبیرستانی که
به سلطان مواد مخدر شیمیایی تبدیل می شود ،از آن دسته سریال هایی است که در هر نسل تنها یک بار از آنها ساخته می
شود .داستانی هوشمندانه با بازی خیره کننده و بی نظیر برایان کرانستون باعث شده یکی از معدود سریال هایی را شاهد
باشید که هر چه داستان پیش می رود و فصل ها یکی پس از دیگری می آیند ،بر جذابیت داستان افزوده شود .البته نباید از
بازی خوب آرون پاول در نقش جوانی درمانده و راه گم کرده به نام جسی پینکمن نیز غافل شد.
کارگردانی بی نقص و فیلم برداری هوشمندانه و حرفه ای در هر اپیزود به خوبی دیده می شود و تنش و کشمکش داستان

Vikings
مدت انتشار ۲۰۱۳ :تاکنون ( ۵فصل)
شــبکه  Historyشــبکه ای است که بیشــتر به خاطر برنامه های ادامه دار مستند و تاریخی خود شناخته می شود
اما چندین ســریال داســتانی تاریخی جذاب نیز با الهام از حوادث واقعی توســط این شبکه ساخته شده که از بهترین و
پرطرفدارترین سریال های تلویزیونی به شمار می آیند .سریال تاریخی «وایکنیگ ها» ( )Vikingsیکی از بهترین هایی
اســت که هیستوری ارائه داده است .اگر اهل تماشــای سریال های خارجی باشید بدون شک این سریال را دیده اید زیرا
«وایکینگ ها» یکی از پرطرفدارترین سریال های تلویزیونی سال های اخیر بوده است .بسیاری این سریال را با «بازی تاج و
تخت» مقایسه می کنند اما نباید این دو را بسیار شبیه هم دانست زیرا برخالف داستان های چند خانواده ای ،تنها بر روی
زندگی خانواده یک نفر متمرکز است اما به همان اندازه جذاب و نفسگیر به روایت داستان می پردازد« .وایکنیگ ها» در

که باعث می شود ناخوداگاه ناخن هایتان را بجوید در سراسر سریال جریان دارد .در این میان ستون فقرات اصلی «بریکینگ
بد» و شــاید زیباترین جنبه آن ،تغییر شــخصیت آرام والتر وایت از یک مرد ساده و معمولی و گاه دست و پا چلفتی به
شخصیتی در حد «صورت زخمی» است که برای رفع عطش درونی خود هر کاری می کند .هیچ تغییر شخصیتی از قهرمان
به ضد قهرمان در تاریخ سینما و تلویزیون به این زیبایی رخ نداده است .شاید زیبایی این تغییر را بتوان با تغییر شخصیت
مایکل کورلئونه در فیلم «پدر خوانده» مقایسه کرد .با هر عمل شنیع و زشتی ،والتر آرام آرام به شخصیت شرور هایزنبگ
نزدیک می شود که باعث می شود رفته رفته از او متنفر شویم اما همزمان او را نیز دوست داشته باشیم.
باور کردنی نیست که شخصیتی را همزمان دوست داشته و از او متنفر باشیم اما اگر این سریال را دیده اید بدون شک
همین حس را در مورد والتر وایت داشته اید .با بازی های خیره کننده ،داستانی جذاب و دیدنی و کارگردانی بی نقص باید
«بریکینگ بد» را پادشاه برنامه سازی های شبکه  AMCدانست و باید گفت زنده باد پادشاه! شاید کمتر کسی را بتوان
یافت که به دنیای سریال های تلویزیونی عالقه داشته و این سریال را ندیده باشد اما اگر این مطلب را می خوانید و هنرنمایی
برایان کرانستون را ندیده اید باید همان جمله کلیشه ای را به زبان بیاوریم :نصف عمرتان بر باد رفته است!

مورد یک جنگجوی وایکینگ به نام رگنار الثبروک است که از زندگی در محیط خشن و سرد منطقه خود خسته شده و به
سفر به دیگر نقاط جهان می اندیشد که تاکنون کسی نتوانسته خود را به آنها برساند ولی الثبروک پس از رسیدن به قدرت
در قبیله خود دست به این سفر ماجراجویانه می زند .اگر چه بخشی از اتفاقات «وایکنیگ ها» بر اساس واقعیت و اسناد
تاریخی بازسازی شده اما جزئیات زیادی نیز به ماجرا افزوده شده است .عقاید کافرمآبانه و روحانی وایکینگ ها و مراسمی
شبه مذهبی که دارند بر جذابیت سریال می افزاید اما جالب ترین وجهه سریال را می توان به تصویر کشیدن نبردهای خونین
نامید که به زیبایی هر چه تمام تر به نمایش در می آیند .تراویس فیمل به خوبی در نقش رگنار الثبروک فرو رفته و کاترین
وینینک نیز در نقش همسر او بازی خیره کننده ای دارد .الثبروک بسیار کم حرف است اما تمامی صحبت هایش از عمق
معنایی باالیی برخوردار است .اگر چه گاهی کارهای ناخوشایندی از او می بینیم اما کاریزما و دوست داشتنی بودنش باعث
می شود گناهانش را نادیده بگیریم .هیچ یک از صحنه های «وایکنیگ ها» خسته کننده نیست و هر چه پیش میروید
داستان سریال جذاب تر می شود.

Power
مدت انتشار ۲۰۱۴ :تاکنون ( ۵فصل)
اگر چه ســریال «قدرت» ( )Powerپس از فصل اول دچار افت شــد اما نمی توان جذابیت آن را نادیده
گرفت .فصل اول این ســریال بدون شــک بهترین فصل آن و یکی از بهترین فصول سریال های تلویزیونی
در ســال  ۲۰۱۴بود .این سریال تلویزیونی که با تهیه کنندگی کورتیس جکسون معروف به «»Cent 50
ساخته شده ،در مورد یک تاجر ثروتمند در نیویورک است که با نام مستعار «روح» عالوه بر فعالیت در حوزه
کلوب داری ،یکی از بدنام ترین قاچاقچیان شهر نیز محسوب می شود .این سریال که توسط شبکه استارز
ساخته شده از لحاظ تصویری هیچ چیز کم ندارد و در زمینه نویسندگی داستان و سناریو نیز دو فصل اول

به شدت دارای پیچیدگی های خیره کننده داستانی هستند که شما را هر از چندگاهی از روی صندلی تان
بلند می کند و همین موضوع باعث می شود برای دیدن اپیزود بعدی بی قرار باشید .اما از فصل سوم نوعی
سردرگمی و بالتکلیفی در داستان دیده می شود .با این وجود نمی توان زیبایی فصل اول را نادیده گرفت که
بسیاری از رکوردها در زمینه جذب بیننده را برای شبکه استارز جابجا کرد« .قدرت» پربیننده ترین سریال
اورجینال شــبکه تلویزیونی استارز بوده که حتی رکورد «اسپارتاکوس»« ،بادبان های سیاه» و «دورافتاده»
را نیز در این زمینه شکسته است .بدون شک مجموعه تلویزیونی «قدرت» چیزی در خود داشته که تا این
حد جذاب و پرتماشاگر بوده است.

The Missing
مدت انتشار ۲۰۱۴ :تاکنون ( ۲فصل)
اگر چه دو فصل سریال «گمشده» ( )The Missingدو داستان مجزا در مورد دو مورد آدم ربایی را
به تصویر می کشند اما هر دو فصل اشتراکات بسیاری دارند .داستان های هر دو فصل با زمان بندیهای
مختلفی شرح داده شده و در مکان های مختلفی در سراسر اروپا به تصویر کشیده می شوند .این سریال
دارای داســتانی رازآلود و عاطفی اســت که نه تنها داستان قربانیان را می گوید بلکه نشان میدهد گم
شدن و ربوده شدن ماجرایی است که همه افراد دخیل در آن را دچار استرس و تنش می کند .فصل دوم
«گمشده» بدون شک پیچیده تر و تاریک تر از فصل اول است و جذابیت بیشتری نیز دارد .موسیقی متن

«گمشده» نیز به خوبی تنظیم شده و کام ً
ال با خط سیر داستان و اتفاقات آن همگام است و بیش از پیش
بر ترســناک بودن و منحصر به فرد بودن داســتان می افزاید .داستان سریال نیز به شیوه ای هنرمندانه
و اســتادانه نوشته و پیاده سازی شده ،به نحوی که بیننده را خیلی آرام آرام در ترس و وحشت فرو می
برد و تماشــای برخی از صحنه ها را برای تماشاگر دشوار میسازد« .گمشده» که با مشارکت شبکه بی
بی ســی ساخته شــده یکی از بهترین مجموعه های تلویزیونی خارجی با تم ترسناک و تاریک معاصر
تلویزیون به شمار می آید.

Outlander
مدت انتشار ۲۰۱۴ :تاکنون ( ۳فصل)
وقتی شــبکه اســتارز اعالم کرد که می خواهد رمان های پرفروش «دورافتاده» ( )Outlanderنوشته
دایانا گابالدون را در قالب سریال بازسازی کند بسیاری منتظر نتیجه کار بودند« .دورافتاده» همانند کتاب
گابالدون ترکیبی از عشق ،جنگ ،سفر در زمان و تاریخ قرن هجدهم اسکاتلند است که با تجربه یک دختر
جوان در دهه  ۱۹۴۰ترکیب می شــود .این ســریال داستان پرســتاری به نام کلر را روایت می کند بعد از
لمس کردن یک سنگ جادویی به سال  ۱۷۴۳در اسکاتلند برده می شود اما این سفر غیرمنتظره با توجه
به داستان عاشقانه که در زمان حال رخ داده ،برای او دردسرساز می شود .این فیلم علیرغم داستان علمی

Black Sails
مدت انتشار ۲۰۱۴ :تا  ۴( ۲۰۱۷فصل)
اگر از بســیاری در مورد ســریال «بادبان های سیاه» ( )Black Sailsبپرسید ،به شما خواهند گفت که این
ســریال در ابتدا علیرغم جاه طلبانه بودن چندان خوب پیش نمی رفت اما هر چه زمان پیش می رفت بهتر و
بهتر می شد .این سریال اکشن-ماجراجویانه با خطاها و اشکاالتی در فصل اول همراه بود و کسانی که فصل اول
را دیده باشــند بدون شــک دچار سردرگمی شده اند .با بودجه ای بیشتر ،نویسندگی بهتر و منسجم تر و البته
صحنه های اکشن فراوان تر ،فصل دوم خیلی زود تماشاگر را درگیر خود می سازد که کام ً
ال با یک تریلر دزدان
دریایی سازگار است.

تخیلی خود یک داستان عمیقاً عاشقانه است که با کلیشه های عاشقی بازی می کند.
«دورافتاده» در بسیاری از لحظات خود دیدگاه رایج نسبت به چنین داستان هایی را تغییر داده و به جای
شخصیت مرد ،شخصیت زن را در مرکز توجه داستان قرار می دهد و بیننده از دیدگاه او به تماشای داستان
می نشــیند .البته «دورافتاده» نیز بدون اشــکال نیست و از برخی صحنه های کلیشه ای برای نشان دادن
خطر استفاده می کند .این ســریال داستانی جذاب و صحنه هایی خیرهکننده و تاریخی دارد که میتواند
جزو انتخاب های اول تماشــاگرانی باشد که به دیدن سریالهای تاریخی مانند سریال «بازی تاج و تخت»
(البته نه در آن مقیاس) عالقه داشته باشند.

شــخصیت های اصلی «بادبان های سیاه» همگی مردانی طماع و غارتگر و زنانی بسیار جاه طلب و قدرتمند
هســتند که بازیگرانی بااســتعداد و مشــهور نقش آنها را بازی کرده اند و هیچ یک از این شــخصیت ها دچار
پیچیدگی عمیقی که تماشاگر را سردرگم کند نیست .با توجه به این که در زمینه لباس ،مکان فیلم برداری و
داســتان به خصوص در سه فصل آخر از هیچ تالش و هزینه ای مضایقه نشده ،باید «بادبان های سیاه» را یکی
از بهترین مجموعه های ژانر خود دانســت« .بادبان های سیاه» می توانست «اسپارتاکوس» جدید شبکه استارز
باشــد اما این سریال پیچیدگی بیشتری داشــته و با اضافه کردن سیاست های دزدان دریایی و استفاده از یک
رخداد واقعی تاریخی ،پا را فراتر می گذارد .دیالوگ های سریال بسیار پرطمطراق و سنگین هستند و شاید این
موضوع در صورت تماشای نسخه دوبله نشده ،تماشاگر را کمی اذیت کند اما بدون شک از زیبایی و اعتبار این
سریال نخواهد کاست .شبکه استارز برای ساخت هر اپیزود از این مجموعه  ۸میلیون دالر هزینه کرد که یکی از
پرهزینه ترین سریال های این شبکه به شمار می آید.

