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سال  2015حداقل از لحاظ حذف سریال های با کیفیت از
جعبه جادو ،سال چندان بدی نبود ،به جز یکی ،دو مورد،
کمتر بیننده تلویزیونی از فقدان برنامه های مورد عالقه
اش در  2016آه حسرت خواهد کشید.
هر سال در میان ســریال های تلویزیونی ،چند مجموعه
از سیستم خارج و چند سریال جدید به این لیست انبوه
تلویزیونی اضافه می شــوند .سال  2015حداقل از لحاظ
حذف ســریال های با کیفیت از جعبه جادو ،سال چندان
بدی نبــود ،به جز یکی ،دو مورد ،کمتر بیننده تلویزیونی
از فقدان برنامه های مورد عالقه اش در  2016آه حسرت
خواهد کشــید .به جای آن تعداد زیادی ســریال ریز و
درشت و درست و حسابی وارد چرخه نمایش شده اند که
هر کدام از آنها می توانند سال های سال برای شبکه ها
و تهیه کننده های خود درآمدهای نجومی داشته باشند،
بیننده های زیادی را به خود مشغول نگاه دارند و در جمع
جوایز پایان سال خودنمایی کنند.
در  ،2015تعــداد زیادی ســریال و مجموعه تلویزیونی
از لیست برنامه های شــبکه های خود خارج شدند که
خوشبختانه تعداد مجموعه های با کیفیت و به یادماندنی
در این میان شــاید به انگشتان یک دست نرسد .در این
بین «خوشبختانه» خواندن شــاید و تنها شاید در مورد
سریال «مد من» یا مرد دیوانه شــبکه  AMCمقداری
ناجوانمردانه باشد.
سریال مد من
مردان دیوانه پس از  7فصل خودنمایی در میان ســریال
های تلویزیونی به پایان رسید تا خأل آن برای سال آینده
حسابی احساس شــود .از دیگر مجموعه هایی که دیگر
ادامه نخواهند داشت باید به «گِلی» اشاره کرد که پس از
 6فصل نمایش آن در شــبکه  FOXتمام شد و همینطور
ســیت کام «پارک و سرگرمی» که در چند فصل اخیرش
حسابی مخاطبش را از دست داده بود ،بعد از  7سال نمایش
و  125اپیزود کارش را در شبکه  NBCپایان داد اما شبکه
 CBSدر  2015مجبور شد با دو مجموعه خود خداحافظی
کند؛ یکی کمدی «دو نفر و نصفی» که با مارتین شین آغاز
شــده بود و بعد از  12سال حضور مستمر باالخره آخرین
اپیزود خود را نیز نمایــش داد و با تلویزیون خداحافظی
کرد .دو نفر و نصفی که با اشتون کاچر حواشی زیادی در
زمان نمایشش داشت ،در این سال های آخر با بحران بی
مخاطبی روبرو شده بود و از طرفی حضورش در جشنواره
های پایان سال به روال سابق برقرار نبود .دیگر مجموعه
ای که از این شبکه ،برای فصل جدید تمدید نشد ،سریال
موفق «منتالیست» با بازی چشمگیر سیمون بیکر است
که آن هم پس از  7ســال حضور مداوم کارش را به اتمام
رساند .جایگزین سریال های از رده خارج شده از شبکه
های مختلف ،حضور سریال های خوشنام و متفاوتی است
که حجم کیفی سریال های تلویزیونی این چند سال اخیر

مهمترین سریال های خارجی سال 94

را افزایش داده است.
مامور کارتر
نخستین سریالی که در سال گذشته و در جنوری نمایش
خــود را آغاز کرد و به نظر حداقل در شــروع کار ،قدم
اول را محکم برداشــته ،مامور کارتر است .مامور کارتر یا
ایجنت کارتر ،یک سریال سوپرقهرمانی است و شخصیت
اولش ،زنی اســت که در مجموعه های کاپیتان آمریکای
مارول پیش تر حضور داشــته است .سریال مجموعه ای
از اتفاقات جاسوســی ،پلیسی و هیجان انگیزی است که
خانم کارتر با بازی هیلی آتول در آن خودنمایی می کند.
اتول از ســال  2011و در تمام فلم های مرتبط به کاپیتان
آمریکایی نقش پگی کارتر را بازی کرده اســت .سریال
را شــبکه  ABCنمایــش می دهد که یــک مجموعه
سوپرقهرمانی به نسبت موفق دیگر به نام ماموران شیلد
سه سالی است در این شبکه نمایش داده می شود.
مامور کارتر تــا اینجا و نمایش دو فصل از آن مورد توجه
منتقدان و البته مخاطبان عالقه مند به ســریال هایی از
این دست قرار گرفته است.
امپایر
شبکه  FOXکه در ســال  2015گِلی را پس از  6سال از
رده خارج کرد ،با یکی از موفق ترین ســریال های این
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سال ،امپایر ،توانست نظر بسیاری از جشنواره های هنری
را به خود جلب کند .امپایر داستان سیاه پوستانی است
که استودیوی هیپ هاپ امپایر انترتینمنت را در شیکاگو
اداره می کنند .موفقیت این ســریال بیشتر مدیون بازی
درخشان بازیگران سینمایی اش ترنس هاوارد و تاراجی
هنسون اســت .هنســون و هاوارد هر دو در فلم های
ســینمایی مهم و با کارگردانان بزرگ سینما کار و هر دو
تاکنون نامزدی مجسمه طالیی اسکار را تجربه کرده ند.
امپایر در فصل اول نمایشــش از شبکه توانست بیش از
 17میلیون مخاطب در آمریکا داشــته باشد و در میان
ســریال های پربیننده رتبه خوب پنجم را نصیب خود
کند .ســریال در میان منتقدان و جشــنواره ها هم در
همین یک سال حسابی محبوب شده است ،در نخستین
فصل نمایش امپایر ،سریال در جشنواره امی و جشنواره
موسیقی گِرمی نامزد شد و یک گوی طالیی نیز از گلدن
گالب (برای هنســون) دریافت کرده است .امپایر را لی
دنیلز و دنی استرانگ خلق کرده اند که لی دنیلز به خاطر
کارگردانی فلم های معتبری چون «پرشِ س» و «باتلر» در
میان اهالی سینما شخصیتی شناخته شده است.
مردی در قلعه بلند
رتبه اول ایده پردازی ها یا اســتفاده درست از ایده های
بکر ،در ســال  2015را باید با اختالف به سریال «مردی
در قلعه بلند» اهدا کرد؛ ســریالی محصول همکاری چند
شــرکت مختلف و در انتها نمایش از وب سایت آمازون
که چند وقتی است با دســت پر وارد عرصه رقابت های
ساخت و نمایش سریال شده است« .مردی در قلعه بلند»
که با حمایت های مســتقیم ریدلی اسکات بزرگ ساخته
شده ،یک درام ماجراجویانه تاریخی است اما نه تاریخی
به معنای آنچه واقعا اتفاق افتاده ،سریال شرایطی را فرض
کرده که در جنگ جهانی اول ،متحدین بر متفقین پیروز
شــده اند ،بر اساس همین فرض ،آلمان ،جاپان و ایتالیای
فاشیســتی بر رقبای خود (آمریکا ،روسیه و انگلستان)
پیروز شــده اند؛ آمریکا هم که روزی سرزمین های دور
دست قلمداد می شد ،االن درست مانند بالیی که روس ها
بر سر آلمان آوردند ،به دو قسمت شرقی و غربی تقسیم

شده است .ایالت های شــرقی در اختیار حکومت نازی
ها اســت و ایالت های غربی در سلطه جاپانی ها .گروهی
از وطن پرســتان آمریکایی هم گروه مقاومت را تشکیل
داده اند ،در میان این گروه مقاومت ،فلم هایی رد و بدل
و محافظت می شود که واقعیت تاریخی (شکست نازی ها)
را نشــان می دهد اما هیچ کس حتی خود آنها نمی دانند
چطور نتیجه معکوس شده است!
ســریال پیش از نمایش و به خاطر جذابیت هایی که ایده
اش دارد ،در تبلیغات محیطی خود جنجال آفرین شــد.
تهیه کنندگان فلم تصمیم گرفته بودند یکی از نمادهای
اصلی سریال را روی قطارهای متروی نیویورک به نمایش
بگذارند ،نحوه اکران هم به این شکل بود که قطارهایی با
پرچم آمریکا و همراه با صلیب شکســته نازی ها آرایش
شــوند .جنجال هایی که این تبلیغ راه انداخت ،به خوبی
توانست پیش از آغاز نمایش سریال ،توجهات زیادی برای
خود جلب کند .مردی در قلعه بلند اگر در روایت به لکنت
نیفتد ،احتماال یکی از پربازدیدترین ســریال های چند
سال آینده خواهد شد ،در همین  10قسمت نمایش داده
شده از فصل اول این سریال ،هم مخاطبان زیادی کسب
کرده هم منتقدان روی خوش به آن نشــان داده اند .در
وب سایت  Rotten Tomatoesاز مجموع  57یادداشتی
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اکثر کارهای شما با عجله است و برای شما تشخیص بین سریع فکر
کردن و با سرعت نتیجه گرفتن مشکل است .بنابراین باید به غریزه
خود گوش کنید .و اطمینان داشته باشید که همیشه شما را به مسیر
درست می برد.

جوزا

بايد بيشتر مراقب باشــيد زيرا در مورد مسائل مالي يا شغلي كمي
آشفتگي و سردرگمي وجود دارد .به عنوان مثال وقتي به خريد مي
رويد مراقب باشيد بقيه پولتان درست باشد و وسايل قيمتي را در
جاي امني قرار دهيد .اگر كسي به شما پيشنهاد وسوسه انگيزي داد،
عاقالنه عمل كنيد.

سرطان

از این که آنقدر طرفدار و خواهان دارید،تعجب میکنید .اما تنها در
صورتی از وجود آنها با خبر میشــوید که کمی زیرک باشید .امروز
همســرتان دوست دارد به خوبی به شما رسیدگی کند و نشان دهد
که چقدر برایش با ارزش هستید.

اسد

امروز دوســتان شما ناآرام مي باشــند و كله شان داغ شده است.
ممكن است برخي از اعمالشــان را دوست نداشته باشيد .و باعث
ناراحتی شما میشود اما شما باید با آرامی جلوی آنها را بگیرید.

سنبله

با وجود خجالتی بودن شما امروز محبوبیت خاصی دارید .اما مراقب
باشید کسی زرنگی نکند و تالش های شما را خراب نکند .بهتر است
از حق خودتان دفاع کنید.

شما آن قدر امیدوار و مثبت فکر می کنید که مشتاقید بدون این
که راجع به آن فکر کنید دست به انجام هر فعالیتی که به نظرتان
میرسد بزنید .این خیلی خوب است که با انگیزه و شجاع باشید و
کاری که انجام آن به ریسک شبیه است انجام ندهید.

عقرب

امروز ذهنتان بی وقفه فعالیت دارد و بیشــتر افکارتان در رابطه
با یک رابطه دوستانه میباشــد .به ایدههایتان توجه کنید زیرا
میتوانید با آنها شخصی را به خودتان جذب کنید.

قوس

هر چه انعطاف پذير باشــيد بهتر است بنابراين با جريان حركت
كنيد هر وقت كه امكان دارد .كسي كه مرتب در حال تغيير عقيده
دادن است صبر شــما را امروز امتحان مي كند .شايد از اين مي
ترســند كه تصميمي بگيرند كه مجبور شوند به پايش بايستند و
خودشان را درگير كنند ،آيا امكان دارد كه من دارم راجع به خود
شما صحبت مي كنم؟ به هرحال همه چيز تا فردا بدست فراموشي
سپرده مي شود.

جدی

يك ماجراي عشقي در حال شكل گرفتن است .اگر درگير ارتباط
ديگري نيستيد هيچ مشكلي نيست ولي اگر اين طور نيست بهتر
است قبل از اين كه مســئله بخواهد جدي شود ،موضوع را درک
کنید.

دلو

امروز ســرزنده تر از همیشــه هســتید و فرصت هایی که قب ً
ال
ســرگرمتان نمی کرد امروز با آنها سرگرم می شوید .با این وجود
عاملی که بر تصمیم صحیح شــما دخیل است حمایت شدن کامل
توسط یکی از نزدیکان است.

حوت

قانع کردن شــریک زندگی و خانواده نباید خیلی مشکل باشد .به
خصوص اگر شما تحت شــیرین ترین شرایط نزدیک شوید .با آنها
بسیار آرام و نرم رفتار کنید.

مستر بین هیچوقت
خداحافظی نمیکند

روان آتکینسون بازیگر نقش شخصیت محبوب «مستر بین»
گفته است هیچوقت از ایفای این نقش خداحافظی نمیکند.
به نقل از آسوشیتدپرس ،بازیگر نقش «مستر بین» گفته است
هرگز از ایفای این نقش اعالم بازنشستگی نکرده و هیچیک
از نقشهای کمدیش را ترک نمیکند .البته از نقشهای جدی
نیز استقبال میکند.
روان آتکینســون گفته هیچوقت از ایفای نقش شــخصیت
محبوب مستر بین ابراز بازنشستگی نکرده است .این بازیگر
انگلیسی در حالی این سخنان را به زبان آورده که برای بازی
در یک اقتباس دیگر از رمانهای جنایی و کالسیک سربازرس
مگره آماده میشود .به همین دلیل وی افزوده است استقبال
از نقشهای جدی به این معنی نیســت کــه از دنیای کمدی
فاصله میگیرد .وی در یک مصاحبه گفته اســت :نه من واقعا
چنین قصدی ندارم.
وی افزوده اســت :طبیعتا دنبال نقشهایی میروی که برایت
الهامبخش باشــند .من هرگز به هیچ شــخصیتی خداحافظ
نمیگویم .فکر میکنم هنوز میتوانم نقش مستر بین را بازی
کنم.
آتکینســون اکنون در حال دوبله انیمیشنهای «مستر بین»
است و سال پیش نیز اجرایی از مســتر بین را در برابر کاخ
باکینگهام به مناسبت  ۲۵سالگی این فلم انجام داد.
اولین بازی آتکینسون در نقش ســربازرس مگره قرار است
روز عید پاک از تلویزیون بریتانیا پخش شــود .ایفای نقش
سربازرسی آرام که پیپ میکشد ،خیلی با شخصیت «مستر
بین» متفاوت است.
این بازیگر گفت :چیزی را که هرگز نمیتوانم بپذیرم این است
که برای احترامی که بازی در نقشهــای جدی برای بازیگر
ایجاد میکند ،به دنبال این نقشها بروم.

جنجال رابرت دنیرو با
عقبنشینی او پایان یافت

میزان

بهتر است كمي اســتراحت كنيد و به ديگران اجازهء اداره امور را
بدهيــد .اگردر مورد موضوعي نمي توانيد دســت از تالش برداريد
ضرري ندارد اما اين را بدانيــد كه هر چه قدر بي تفاوتتر و آرامتر
باشيد بيشتر موفق ميشويد.

که بر این مجموعه نوشته شده ،نمره  95درصد نصیب آن
شده است .در وب ســایت متاکریتیک هم بر اساس 29
نقدی که بر سریال نوشــته شده |،میانگین  77از  100به
دست آمده است.
بهتر است با ساول تماس بگیرید
شبکه  AMCکه ســریال موفق برکینگ بد را اخیرا به
پایان رسانده و همین ســال پیش فصل نهایی مجموعه
درخشان « َمد من» را پخش کرده ،برای جبران نبود این
دو ســریال مهم خود ،تصمیم گرفــت ادامه برکینگ بد
بسازد تا همچنان از کیفیت خارق العاده آن سریال سود
ببرد.
در برکینگ بد ،ســاول گودمن یکی از شــخصیت های
فرعی اما جذاب داســتان بود که وکالــت معلم کیمیا و
تولید کننده شیشــه را برعهده داشت .ساول که یکی از
معدود شخصیت های زنده مانده از مجموعه قبل است در
سریالی جدید به نام «بهتر است با ساول تماس بگیرید»
نقش شخصیت اصلی را بر عهده گرفته است.
داســتان در  12ســال پیش از اتفاقات برکینگ بد می
گذرد و ســاول هنوز یک وکیل خرده پا و محلی است که
در کمتر دادگاهی توانســته پیروز شود .ساخت دنباله یا
اسپین آف ( )spin – offبرای سریال یا فلم های موفق،
در ابتدا بسیار مورد توجه قرار می گیرد اما تجربه نشان
داده این دنباله ها در اجرا نمی توانند موفقیت نســخه
اصلی را داشته باشند .این اتفاق اما برای ساول هنوز رخ
نداده است ،گرچه سریال هنوز به اندازه برکینگ بد مورد
ستایش قرار نگرفته اما منتقدان از این دست پخت وینس
گیلیگان هم اســتقبال کرده اند .فصل دوم این مجموعه
هم اکنون از  AMCدر حال نمایش است.
کیمی اشمیت شکست ناپذیر
بعد از سیت کام موفق «دوســتان» ،طرفداران این نوع
کمدی همیشــه در میان مجموعه هــای متعددی که از
این دست منتر می شوند منتظر سیت کام موفق دیگری
هســتند .عطش این عده مقداری با «آشــنایی با مادر»
رفع شــد و با «تئوری بیگ بنگ» کمی آرام گرفت اما نه
«آشنایی با مادر» علی رغم شــباهت های تقلیدی زیاد
توانست کیفیت دوســتان را تکرار کند نه بیگ بنگ به
آن میزان محبوب شد .حاال همچنان کمدی موقعیت های
مختلفی آغاز می شوند که کمتر و کمتر مورد توجه قرار
می گیرند .در این میان «کیمی اشمیت شکست ناپذیر»
در اولین فصل نمایشــش توانسته نظرها را تا حدودی به
خود جلب کند .نفر اول پشت صحنه کیمی اشمیت ،تینا
فِی قرار دارد که یکی از شــناخته شده ترین چهره های
تلویزیونی چند ســال اخیر بوده است ،تینا فی که پیش
از این به خاطر شــوی تلویزیونی «ساتردی نایت الیو»
مشهور شــده بود در چند سال اخیر مجری ثابت مراسم
گلدن گالب هم بوده است.
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وزیر را در خانه  a 7حرکت دهید.
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رابرت دنیرو فلمی جنجالی درباره رابطه میان واکسیناسیون
و اوتیسم را از برنامه نمایش جشنواره فلم ترایبکا خارج کرد.
بازیگر «راننده تکسی» گفته که پس از مشاوره با جامعه علمی
و پیبردن به نگرانیها درباره مسائل موجود در فلم دست به
این کار زده است.
دنیرو که خــود فرزندی مبتــا به اوتیســم دارد ،یکی از
بنیانگذاران جشنواره فلم ترایبکا است .او که در ابتدای امر
علیرغم اعتراض پزشکان و محققان از نمایش فلم «»Vaxxed
در جشنواره حمایت کرده بود ،شنبه با انتشار بیانیهای تصمیم
تازه خود در این باره را اعالم کرد.
بازیگر برنده جایزه اسکار گفت « :هدف من از نمایش این فلم
ایجاد فرصتی بــرای بحث درباره موضوعی بود که برای من و
خانوادهام از اهمیت بسیاری برخوردار است».
علیرغم پژوهشهای گسترده روی بیش از یک میلیون کودک
هیچگونه ارتباطی میان واکسیناســیون کودکان و اوتیسم
یافت نشده است .اما هنوز هم عدهای از فعاالن بر این باورند
که واکسیناسیون به کودکان آسیب میرساند.
بازیگر «گاو خشــمگین» در ادامه گفت « :پس از بررسی این
موضوع در روزهای گذشــته ،و مشــورت با تیم جشنواره و
پژوهشــگران جامعه علمی به این نتیجه رسیدیم که این فلم
باعث ایجاد بحث بیشتری پیرامون این موضوع نخواهد شد.
هر چند که جشنواره هیچ ابایی از حرکت به سمت موضوعات
جنجالی ندارد ،اما این فلم شــامل چیزهایی است که ما را از
نمایش آن باز میدارد .ما تصمیم گرفتیم که فلم را از جشنواره
حذف کنیم».
این فلم ساخته اندرو ویکفیلد پزشک سابق بریتانیایی است
که ســال  1998با انتشــار مقاله مدعی شد که میان واکسن
سرخک ،ســرخجه ،اوریون و ابتال به اوتیسم رابطهای وجود
دارد .این مقاله شــامل کاســتیهای فراوانی بود ،و از سوی
ژورنال پزشکی بریتانیا یک کالهبرداری استادانه لقب گرفت.

