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ياوريگانهيادداشت
روزنامه نگار

در سالي كه معدود سريال هاي موفق تلويزيون، همچون »پايتخت« و 
»نون خ«، هم با ضعف آشكار در داستان گويي مواجه بودند و اگر كرونا 
تصويربرداري اين سريال ها را متوقف نمي كرد، بعيد نبود اين سريال ها 
پس از پخش تمام قسمت هايشــان نمره پايين تري از مخاطبانشان 
بگيرند، قاعدتا نمي توان به موفقيت سريالي مثل »صفر 21« دل بست. 
صفر 21 و حتي سريالي مثل »زيرخاكي« )ساخته جليل سامان( - كه 
در قحطي سريال هاي تماشايي براي خودش مشترياني دست وپا كرده 
بود و جديدا خبر ساخت فصل دوم آن نيز منتشر شده است - نشانگر 

ناآشنايي سازندگانشان و مديران تلويزيون با كمدي هستند.
داستان هاي تخت و كسالت بار اغلب سريال هاي كمدي كه صرفا براي 
پر كردن آنتن خالي تلويزيون، يكي پس از ديگري، ساخته مي شوند - و 
گويا براي تصميم گيران تلويزيون هم مهم نيست كه اين سريال ها چقدر 
مخاطب داشته باشــند - فاقد جذابيت و اثرگذاري بر مخاطب است. 
دستمايه اغلب اين سريال ها، مثل سريال صفر21، كشمكش هاي نخ نما 
و تكراري خانوادگي و رفتارها و اداواطوارهاي بي نمك و بي مزه است. 
بيراه نيست اگر بگوييم تمام داستان سريال هاي چندين وچند قسمتي 
صفر 21 يا زيرخاكي را مي شود، در يك صفحه A4 جاي داد، بدون آنكه 
چيزي از دست برود. اين سريال هاي بي مخاطب و بي مايه، با باال بردن 
تعداد قسمت هايشان، ضعف هاي آشكارشان را در داستان گويي هويدا 
مي كنند و از ياد مي برند كه حداقل با ميني ماليســم )كمينه گرايي( 
و پرهيز از اطناب مي توانند كمتر آزاردهنده باشــند. يكي از عواملي 
كه باعث مي شود ســريالي مثل پايتخت بتواند مخاطب را طي چند 
سال با خود همراه ســازد، ماجراهاي پركشش و پرفرازونشيبي است 
كه شخصيت ها از ســر مي گذرانند.  اما وقتي مثل صفر21 فيلمنامه 
قانع كننده اي در كار نباشد، نبايد انتظار داشت نتيجه نهايي نيز چيز 
دندان گيري از آب درآيد. يكي ديگر از نكاتي كه به ضعف سريال هاي 
كمدي تلويزيون دامن مي زند، فقدان شخصيت پردازي است كه تقريبا 

در اغلب سريال ها به آن توجهي نمي شود.

 آدم هاي ســريال هاي كمدي تيپ هايي هســتند كه بارها و بارها در 
سريال ها و آيتم هاي طنز سال هاي پيش ديده  شده اند و ديگر رسشان 
كشيده شده و آنچه باقي  مانده ديگر از هر خاصيت و خصوصيتي تهي 
است. سينما و تلويزيون ما چقدر به ماجراهاي باجناق ها نياز دارد؟ اصال 
مگر از دل رفاقت ها و رقابت ها، دوستي ها و دشمني ها و دلسوزي ها و 
حسادت هاي باجناق ها چقدر داستان بيرون مي آيد؟  اين درست است 
كه خط قرمزها و محدوديت ها اجازه نزديك شدن به هر موضوعي را 
نمي دهد، اما روزي روزگاري در همين تلويزيون سوژه هاي فانتزي اي 
مثل »برره« )ساخته مهران مديري( و »مسافران« )ساخته رامبد جوان( 
توليد شده است. علت بازتوليد تيپ هاي تكراري، داستان هاي تكراري 
است كه عمدتا هم رنگ وبويي از مسائل اجتماعي با عمقي بسيار كم 
دارند. با اينكه در نگاه اول به نظر مي رســد سوژه هاي اجتماعي براي 
ساخت سريال هاي كمدي مناسب هستند و گرفتاري هاي سوژه هاي 
خط قرمزي مثل موضوعات سياسي و قوميتي را ندارند، اما پرداخت 
مستقيم به اين ســوژه ها مي تواند به توليد آثار سطحي، كسالت بار و 
بي خالقيت منجر شود. در سريال هايي كه ابعاد فانتزي دارند، مسائل 
اجتماعي در بســتري از خيال پردازي مطرح مي شود و تضاد حاصل 
از مواجهه شــخصيت هاي عجيب وغريب با مسائل اجتماعي به خلق 
موقعيت هاي كميــك مي انجامد. البته خلــق موقعيت هاي كميك 
در ســريال هاي كمدي اجتماعي نيز شــدني اســت؛ به شرطي كه 
موضوعي تازه و كمتر امتحان شده دستمايه كار قرار بگيرد. براي نمونه، 
سريال هاي »ساختمان پزشكان« و »پ ژمان« )هر دو ساخته سروش 
صحت( با پرداختن به داســتان ها و موقعيت هاي كمتر امتحان شده 
توانستند به موفقيت برسند. با اينكه شخصيت هاي اين سريال ها هم 
به تيپ نزديك بودند، اما حداقل تيپ هايي كمتر ديده شده بودند كه 
با بازي پذيرفتني بازيگرانشان در يادها باقي مانده اند )خانم شيرزاد، 
منشي كم هوش و دردسرساز سريال ساختمان پزشكان ازجمله اين 
تيپ هاست(. بازيگر و بازيگري از ديگر مواردي است كه مي تواند يك 
ســريال كمدي را به اوج ببرد يا به ورطه شكست بكشاند؛ اتفاقي كه 
در مورد صفر21 افتاده اســت. جواد رضويان، بازيگري است كه صرفا 
در كارهايي كه فيلمنامه هاي قوي و گروه بازيگران توانمندي داشته 
توانسته بدرخشد و كارنامه سينمايي و تلويزيوني اش كه مملو از آثار 
شكست خورده است، اين ادعا را تصديق مي كند. رضويان تلقي كهنه 
و فرسوده اي از كمدي دارد و نشــان داده، در مقام كارگردان، توانايي 
خلق اثر درخشــاني را ندارد. هيچ يك از تجربه هاي قبلي رضويان در 
سريال سازي موفق نبوده و جاي تأســف دارد كه مديران تلويزيون به 
كسي كه ثابت كرده در ساخت آثار كمدي استعداد ندارد باز هم فرصت 
كار مي دهند. در مقام بازيگر هم، رضويان جز در سريال »پاورچين« 
)ساخته مهران مديري( دستاوردي نداشته و تقريبا 20سالي مي شود 
كه به لطف موفقيتش در نقــش »داوود برره«، در آثار ســينمايي و 
تلويزيوني ظاهر مي شــود به اميد اينكه دوباره بارقه هايي از موفقيت 
اين نقش را تكرار كند. به دليل همين ضعف بازيگري است كه رضويان 
هرگز نتوانســته همچون عطاران يا مديري و حتي مجيد صالحي در 
نقش هاي جدي شانس خود را بيازمايد. سيامك انصاري نيز هرگز از حد 
»وردسِت« قهرمان در اغلب فيلم ها و سريال هايي كه بازي كرده فراتر 
نرفته و از او هم نمي توان انتظار داشت تا به تنهايي موفقيت سريالي را 
رقم بزند. جالب اينجاست كه شبنم وثوقي، يكي از فيلمنامه نويسان اين 
سريال، گفته: »دليل اينكه اين سريال برخي را راضي نكرده، انتظاراتي 
است كه به واسطه حضور سيامك انصاري و جواد رضويان در اين سريال 
شكل گرفته است؛ ضمن اينكه از ابتدا هدف اين سريال صرفا خندان 
مخاطب نبوده است.« بايد به ايشان يادآوري كرد اوال جواد رضويان و 
سيامك انصاري كه بيشتر شهرتشان به كنترل نكردن خنده شان در 
پشت  صحنه سريال ها بر مي گردد، اگر مخاطب عام انتظار نداشته باشد 
به آنها بخندد، پس چه توقعي بايد از آنها داشته باشد؟ قاعدتا سريالي 
با شركت اين دو دربردارنده مفاهيم فلســفي و هرمنوتيكي نيست و 
خنديدن به آنها طبيعي ترين انتظار مخاطب اســت. دوما، اگر هدف 
ســريال كمدي خنداندن نبوده، پس چه بوده؟ پند و موعظه و بحث 
و فحص كــه در تلويزيون به قدر كفايت هســت و ايجاد كمي خنده، 
اگر توانايي اش باشد، عادي ترين توقعي است كه از يك سريال كمدي 
مي رود. همه عواملي كه ذكرشان رفت باعث شده تا صفر21 سريالي 
شكست خورده و بي رمق از آب درآيد و نمره منفي ديگري در كارنامه 

تلويزيون ثبت كند. 

متــن مكتــوب مصاحبه 
داربي شر خيلي چيزهاي 
جالبــي مي گويــد كــه 
هيچ وقت هيچ كس از دولت 
انگليس با اين ظرافت و با 
اين اشــراف بر جزئيات، از 
نقشــش در كودتا نگفته 

بوده است

هــدف اصلي مــن براي 
ســاخت اين فيلــم   وادار 
كردن دولــت انگليس به 
پذيرفتن نقشش در كودتا 
بــود؛ چيــزي كــه بيش 
از 67 ســال اســت دولت 
انگليس به طور رسمي آن 

را نپذيرفته

باگزارشــيكهروزنامه»آبزرور«
منتشركرد،مسئلهايعلنيشدكهخيليها
انتظارشرانداشــتند؛آنهميكسالبعداز
نمايشفيلمدرجشنواره»لندن«و»تلورايد«
وجايزهگرفتن،وبهعبارتيحتيشايدانتظار
ميرفتكهفيلمامسالبرايجايزهاسكارهم
برود.ازكياينماجراشروعشدهوآياممكن

استكاربهجدالحقوقيبكشد؟
كودتاي ۵3 بيش از يك سال است كه بيرون آمده. 
نخستين حضور جهاني اش در جشــنواره معتبر 
تلورايد بود، بعد هم در اكتبر 2019 در جشنواره 
لندن اكران شد. بيش از يك ســال است كه فيلم 
در سراســر دنيا در جشــنواره هاي زيادي پخش 
شده و هزاران تماشــاگر آن را ديده اند و حاال اين 
سؤال پيش مي آيد كه چه شده فيلم االن مشكل 
قانوني پيدا كرده! داســتان اين است كه اين فيلم 
در پخش گسترده يا تجاري اش، به عنوان فيلمي 
كه در سينما پخش مي شود درســت در روز 28 
مرداد امسال به بهانه ســالگرد كودتا پخش شد؛ 
هم به صورت مجازي و هــم حضوري و نه فقط در 
انگليس كه در سراســر آمريكا، كانادا و ايرلند. در 
مصاحبه هايي كه با من و والتر  مي شد، چيزي كه 
هدف اصلي من براي ســاخت اين فيلم بود، وادار 
كردن دولت انگليس به پذيرفتن نقشش در كودتا 
بود؛ چيزي كه بيش از 67 سال است دولت انگليس 
به طور رسمي آن را نپذيرفته؛ اينكه در كودتا نقش 
اصلي را داشــته و به عبارتي، رهبر اين كودتا بوده 
و آمريكا را جلوي صحنه آورده اســت. اين سؤال 
در مصاحبه ها زياد مطرح شــد كه چرا 10سال از 
عمرت را روي ســاخت اين فيلم گذاشتي؟ و من 
گفتم خب، هدف اين اســت كه اينها جلو بيايند 
و اقرار كننــد... . از زماني كه پخش فيلم شــروع 
شد، از طرف مخاطبان و روزنامه ها مورد استقبال 
قرار گرفت و فروش اميدوار كننده اي هم داشــت؛ 
به خصوص بــراي فيلمي كه خود فيلمســاز دارد 
آن را پخش مي كند. اين فيلم در طول ســاخت از 
نظر مالي مشكالت زيادي داشت؛ چون هيچ كدام 
از ارگان هاي رســمي جلو نيامدند. هيچ كس در 
انگليس از اين فيلم حمايت نكرد. من اين فيلم را 

با حاميان مستقل و خصوصي 
كه از جيب خودشان براي فيلم 
پول دادند، ساختم و  وقتي هم 
كه ساخته شد با اينكه آنقدر از 
آن استقبال شده بود و مخاطب 
خيلي خيلي مشتاق ديدن آن 
بود و خيلي سروصدا كرده بود، 
باز پخش كننده ها جلو نيامدند 
و ما ناچــار خودمــان فيلم را 
پخش كرديم. اگر پخش فيلم 
بعد از 3هفتــه همچنان ادامه 
پيدا مي كرد، خدا مي داند كه 
تا چه اندازه مي توانســت مؤثر 
و آگاهي بخش باشد. به محض 
اينكه فيلم سروصدا كرد، اين 
آقايــان و خانم ها پيدا شــدند 
و شــكايت كردنــد و جالــب 
اينكه هنوز شــكايت رســمي 
نكرده اند؛ يعنــي پرونده را به 
دادگاه نبرده اند؛ بــراي اينكه 
شكايت شــان مبنــاي قانوني 
ندارد و ادعايشان در قانون وزن 
و ارزشــي ندارد كه خودشان 
هــم مي داننــد. بزرگ ترين 
و َقَدرتريــن وكاليــي كه در 
انگليــس در اين زمينــه از ما 

حمايت مي كنند، مي گويند كه اين شــكايت مبنا 
و ارزش قانوني نــدارد و دادگاه به آن اصاًل نگاه هم 
نخواهد كرد، ولي چون سروصدا كردند و در رسانه ها 
بيانيه دادند، اين باعث شد كه يكي از منابعي كه با 
آنها قرارداد داشــتيم و از آنها اجازه رسمي گرفته 
بوديم كه از آرشيوشــان در فيلم اســتفاده كنيم، 
قرارداد را تمديد نكند و مجوزاستفاده از آن بخش 
آرشيوي را از ما بگيرد. ما مجبور شديم پخش فيلم 
را متوقف كنيم تا از نظر كپي رايت مشــكل قانوني 
پيش نيايد. مهم ترين چيزي كه بايد برايتان بگويم 
اين است كه اين فيلم براي ارســال به اسكار مورد 
ارزيابي قرار گرفت. 2هفته پيش اين اتفاق افتاد، اما 
چون چوب الي چرخ ما گذاشتند، نمي توانيم فيلم 
را پخش كنيم. فيلم ما االن در تعليق است و درگير 

بازي هاي حقوقي هستيم.
ميشــودكميجزئيتربفرماييد؟
ظاهراًيكيازتهيهكنندههاكــهتهيهكننده
مجموعهتلويزيونــي»پايــانامپراتوري«

اســتبــهعــاوهخانم
»اليســونروپر«كهمحقق
وپژوهشگرآنبرنامهبوده
االنبهچــهچيزياعتراض
كردهاند؟اعتراضشــاناين
اســتكهبدوناجازهآنها
مواردآرشــيويرادرفيلم
گذاشــتيد؟يااعتراضشان
ايناســتكهســازندگان
فيلــم»كودتــاي۵۳«با
فيلمشاندارندالقاميكنند
كهســازندگانآنمجموعه
دستبهسانسورصحبتهاي

»نورمنداربيشر«زدند؟
مجموعــه  تهيه كننــدگان 
تلويزيوني »پايان امپراتوري« 
كه در ســال 198۵ ســاخته 
شــده، با خيلي از اشخاصي كه 
در دولت انگليس دست اندركار 
كودتا بودنــد، مصاحبه كرده 
بودنــد و االن همه ايــن افراد 
مرده اند. ما به تمــام مدارك، 
پرونده ها و متن هاي پياده شده 
مصاحبه هايي كه با اين اشخاص 
كــرده بودند، دسترســي پيدا 
كرديم. شــانس آورديم كه نوه »مصــدق« در آن 

برنامه مشــاور بود و تمام پرونده ها و مدارك را 
وقتي كه مجموعه تمام مي شــود به ايشان 

مي دهند؛ چون براي بايگاني كمك كرده 

بود و راجع به پدربزرگش آرشيو جمع مي كرده. آنها 
بين ســال هاي198۵- 1983با خيلي ها مصاحبه 
مي كنند؛ ازجمله با داربي شر، همين مأمور »ام. آي. 
سيكس« كه گرداننده و سردسته كودتا بوده. حاال 
بحث اصلي اين اســت كه آيا از اين مصاحبه، فيلم 
گرفته اند يا فقط صدا گرفته اند؟ يا فقط حرف هايي 
بوده كه گفته شده و خودشــان آن را نوشته اند و 
پياده كرده اند؟ ما نه تنها همه مصاحبه ها و متن ها 
را پيدا كرديم كه شانس آورديم اصل آن راش ها را 
كه در بايگاني انســتيتوي ملي بريتانيا كه آرشيو 
ملي بريتانياســت، پيدا كرديم. همه مصاحبه ها را 
پيدا كرديم غيــر از مصاحبه با داربي شــر را و اين 
برايمان معمايي شــده بود. از خانم اليسون روپر، 
محقق اين مجموعه كه از ســال ها قبل همديگر را 
مي شناختيم، دعوت كردم كه به اتاق تدوين ما بيايد 
و با او مصاحبه كنيم كه ببينيم داســتان چيست. 
متن مكتوب مصاحبه داربي شــر خيلي چيزهاي 
جالبي مي گويد؛ چيزهايي كه هيچ وقت هيچ كس 
از دولت انگليس با اين ظرافت و با اين اشــراف بر 
جزئيات، با اين اطالعات كامل از نقشش در كودتا 
نگفته بوده اســت. بعد از آن 2ســاعت مصاحبه با 

اليســون، تصميم گرفتيم كه 
به تحقيقات مــان ادامه دهيم. 
رفتيــم فيلمبــردار مجموعه 
را پيــدا كرديــم و او گفت كه 
مصاحبه با داربي شر را به خاطر 
مي آورد و حتي خاطرش هست 
كه متعجب شده بوده است كه 
چطور داربي شر اينطور شفاف 
درباره كارهايي كه كرده بوده 
صحبت مي كنــد. گفت وگوي 
داربي شــر با عوامل مجموعه 
پايان امپراتوري مدرك تاريخي 
عجيبي اســت. بخشي از متن 
اين گفت وگو در روزنامه آبزرور 
ســال 198۵ چاپ شــده. ما 
همه اين مــدارك را كنار هم 
گذاشــتيم بــدون اينكــه در 
مونتاژ دســت ببريم و طوري 
مونتــاژ كنيم كه حــرف او را 
بپيچانيم و چيــز ديگري از آن 
دربياوريــم. تدوينگر اين فيلم 
اعتبار بااليي دارد كه اسم خود 
و ســابقه اش را خراب نمي كند 
كه راش هاي خــام مصاحبه را 
بردارد و طــوري كات بزند كه 
حــرف مصاحبه شــونده 

طوري ديگري شود. حاال آنها مي گويند 
شما داريد به ما تهمت مي زنيد كه ما با 
داربي شر مصاحبه تصويري كرديم و 

بعد مجبور شديم زير فشار دولت انگليس مصاحبه 
را دربياوريم؛ يعني ما زير فشار سانسور خم شديم و 
سريال خودمان را سانسور كرديم. اين به اعتبار ما، 
عوامل پايان امپراتوري، آسيب زده؛ براي همين ما 

مي خواهيم از شما شكايت قانوني بكنيم.
پسدرحقيقت،آنهاميخواهنداز

خودشاناعادهحيثيتكنند.درستاست؟
بله، اينهــا مي گوينــد كودتــاي ۵3 به ســابقه 
حرفه اي شــان صدمه مي زند و نشــان مي دهد كه 
زير فشار سانسور مجبور شدند مصاحبه با داربي شر 
را از مجموعه تلويزيوني خودشان دربياورند. فيلم 
ما به حيثيت آنها صدمه نمي زند. در فيلم كودتاي 
۵3 مــا نمي گوييم كه دولت انگليــس رفت باالي 
سر عوامل آن مجموعه ايســتاد و مجبورشان كرد 
كه مصاحبه را دربياورند. مــا مي گوييم فيلمبردار 
يادش است كه از چه  چيزي فيلمبرداري كرده. ما 
مي گوييم نوه مصدق مي گويد كه در نمايش قبل از 
پخش پايان امپراتوري حاضر بوده و خانم اليسون 
روپر و مارك اندرسون خودشــان به او گفته اند كه 
داربي شر مي آيد و نسخه  اوليه كار را مي بيند ]چون 
هنوز نســخه نهايي نبوده و داشــتند روي آن كار 
مي كردند[ و مي گويد كه او را از فيلم دربياورند! از او 
مي پرسند چرا؟ مي گويد چون دولت انگليس به او 
اجازه نداده كه مصاحبه بكند. اينجا ظرافت قانوني 
خيلي خيلي مهم اســت و بايد به آن دقت كرد. او 
مي گويد چون دولت انگليس به اين آقا اجازه نداده 
بوده كه اين كار را بكند، خودش درخواست مي كند 
كه از فيلم درش بياورند. اين از نظر قانون خيلي فرق 
مي كند با اينكه فيلم ما بيايد بگويد دولت انگليس 
رفت و به تهيه كننده هاي اين برنامه گفت كه شما 

درش بياوريد.
خب،شماازابتداچنينمسئلهايرا

پيشبينيكردهبوديديانه؟
ما مي دانستيم كه داريم فيلم حساسي مي سازيم و 
بعضي ها را ناراحت مي كند؛ چون خيلي ها حقيقت 
را دوست ندارند و ما اين را پيش بيني كرده بوديم. 
مسيري كه اين فيلم در اين سطح طي مي كند اين 
است كه شــما قبل از پخش وكيل مي گيري، آنها 
چندين بار فيلم شــما را مي بينند، گزارش تهيه 
مي كنند و مي گويند كه نقاط 
ضعف فيلم شما چيست، كجا 
ريســك برخورد قانوني دارد 
و... . نه فقط از نظر مصاحبه ها، 
بلكه از نظر اســتفاده از آرشيو 
و... فيلم مــا قبل از پخش 3 بار 
اين مســير را طي كرد و از آن 
ســربلند بيرون آمد. ما با اين 
پشــتگرمي، فيلــم را پخش 
كرديم، اما ايــن را پيش بيني 
كــرده بوديــم؛ مخصوصــاً 
صحنه هــاي حســاس نورمن 

داربي شر را.
قضيــه ايــن
هماكنــونقراراســتاز
چهطريقيحلشــود؟آيا
دادگاهــيحقوقيدرپيش
داريدياقراراستمصالحهاي

صورتپذيرد؟
ما در فيلم به  هيچ وجه دســت 
نخواهيم برد و ايــن به دادگاه 
هم نخواهد رسيد؛ چون وكالي 
ما براســاس قانــون اطمينان 
دارند كه ادعــاي عوامل پايان 
امپراتــوري مبنــاي قانونــي 
ندارد. يكي از مهم ترين شرايط 
شروع مرحله قانوني، شكايت رسمي است. خب، 
افتتاحيه فيلم ما در انگليس در پنجم اكتبر 2019 
در جشــنواره فيلم لندن بــود. االن هفتم نوامبر 
2020است و اين دوستان هنوز شكايتي به دادگاه 
ندادند و ديگر نمي تواننــد اين كار را بكنند؛ چون 
مهلت اين كار تا حداكثر يك ســال بعد است. ما 
چندين بار قبل از پخش فيلم از اين دوستان دعوت 
كرديم كه براي ديدن كودتاي ۵3 بيايند، ولي هر 

بار به هر دليل اين كار را نكردند. 
آيافيلمرابهجشــنواره»سينما

حقيقت«فرستادهايد؟
بله، تا زمان پخش در جشــنواره ســينماحقيقت 
مشــكل اين فيلم حل خواهد شد، اما تنها چيزي 
كه دل مرا مي شكند، اين است كه چند روزنامه نگار 
ايراني به اين دوستان ملحق شده اند براي كوبيدن 
فيلم؛ بــدون اينكه به تمام مــدارك، واقعيت ها و 
اطالعات دسترسي داشته باشند و اين واقعاً باعث 

تأسف است.

گفتوگوباتقياميرانيدربارهجلوگيريازنمايشفيلم»كودتاي۵۳«

كارگردان،رازمقابلهبانمايشمستنديدربارهكودتاي28مرداددرانگلستانراافشاميكند

در نبرد با امپراتوري 

اشــاره:نمايشعموميو
آناينفيلــمبحثبرانگيز
»كودتاي۵۳«بــاموضوع
پرداختنبهنقشمســتقيمدولتوقتبريتانيــادركودتاي28
مرداد1۳۳2وســرنگونيدولتقانونيمحمدمصدقدرايران،كه
چنديپيش،پسازحضورموفقيتآميزدرجشنوارههايجهاني
فيلمشروعشدهبودبااعتراضغيررســميسازندگانمجموعه
تلويزيوني»پايانامپراتوري«متوقفشدهاست.روزنامه»آبزرور«
دراولنوامبرگذشتهدرگزارشيبهقلم»ونساثُرپ«بهايناتفاق

ناخوشــايندپرداختكهخاصهايازآنپيشتردرصفحهادبو
هنرهمشهريبهچاپرسيد.بهدليلاهميتاينموضوعومصائبي
كهسازندگاناينفيلمباآنروبهروشدهاندوهمچنيننمايشاين
فيلمدرجشنوارهسينماحقيقتدرگفتوگويياختصاصيباتقي
اميراني،ازاوخواستيمتانكاتبيشــتريراازموانعايجادشدهو
چراييجلوگيريازنمايشاينفيلمبامادرميانبگذارند.الزمبه
ذكراستكهاينگفتوگويمفصلبرايچاپدرروزنامهتااندازهاي
كوتاهشدهكهاميدواريمبعدتربتوانيمنســخهكاملآنراباشما

خوانندگانهمرسانكنيم.

حامدصرافيزاده
روزنامه نگار

از پخش فيلم بدون اجازه شما در فضاي 
مجازي هم بگوييد؟

خيليباعثتأسفاست.وقتيميبينممردماينفيلمرا
بدونكيفيتمناسبوزيرنويس،غيرقانونيازسايتهاي
مختلفپخشميكنندوايندزدياست.ميدانمدرايران
كپيرايتارزشندارد،امابيايندبــهتاريخايراناحترام
بگذارندوبارضايتواجازهكارگردانپخششكنند.فيلم
بهزوديبازيرنويسفارسيوباكيفيتعاليبرايدسترسي
قانونيدراختيارمردمقــرارخواهدگرفت.اميدوارماين
يكي،دوماهآيندهراهمشكيباييكنند؛چونحقشاناست
كهفيلمرابابهترينكيفيتببينند.اصلكارماگرفتناقرار
رســميازدولتانگليسبراينقششدركودتاستواين

مهمترينچيزياستكهبايدبرايشتاششود.

ث
مك

بحران كمدي سازي در تلويزيون
نمرهصفر»صفربيستويك«

اين روزها مرگ را از هميشه نزديك تر به خود مي بينيم و 
فشــارها و مصايبي كه در گلوي زندگــي چنگ انداخته، ويترين

همچون خاري در روان هاي بي شماري خليده است. با اين 
حال، اين نخستين بار نيست كه بشــر در چنين موقعيت دردناكي قرار 
گرفته است؛ البته شايد هيچ گاه تمام ابناي بشر اينگونه به فرياد از دست 
باليي عالمگير برنخاسته اند و شايد جهاِن بعِد از كرونا جايي باشد كه مردم 
با هم سويي و تفاهم بيشــتري درصدد يافتن معناي زندگي برآيند. چه 
اكنون و چه در ديگر مقاطعي از تاريخ كه مصيبت و بال گريبانگير انسان 
شده، انديشــيدن به معناي زندگي و غايت انسان و تقالهاي وي بيشتر 
مورد توجه قرار گرفته اســت. در ايــن وضعيت، مطالعــه كتابي كه با 
نگريســتن به مقطع تاريخي تيره وتاري از حيات بشر به يافتن معناي 

زندگي مدد مي رساند، به ما نشــان مي دهد كه حتي در دردناك ترين 
لحظات زندگي هم مي توان، به رغم همه چيز، پاسخ مثبتي به زندگي داد. 
»انســان در جســت وجوي معنا« مهم ترين كتاب ويكتــور فرانكل - 
عصب شناس و روان پزشك اتريشي - است كه نخستين بار در سال19۴6 
يعني تقريبا بالفاصله بعد از پايان جنگ جهاني دوم منتشــر شد. او در 
بخش نخست اين كتاب، تجربيات عجيب، هول آور و تأثيرگذارش را از 
3سال حضور در اردوگاه هاي كار اجباري آشويتس و داخائو نوشته و در 
بخش دوم )كه البته بعدا اضافه شــد( با استفاده از اين تجربيات، نظريه 
معناگرايي خود را شرح داده است. اهميت فرانكل در سخن گفتن به زبان 
عامه و بازنگري هاي متعددي است كه در اين اثر كالسيك شده اش طي 
۴6سال انجام داده است. پيش از اين چندين ترجمه از كتاب »انسان در 

درمانيبرايبسياريازرنجها
زندگي در سخت ترين شرايط به روايت »انسان در جست وجوي معنا« 

جست وجوي معنا« به فارسي منتشر شده بود، اما به تازگي نشر سنگ 
ترجمه كامل و تازه اي از آن ارائه كرده است. فرانكل ۵سال پيش از مرگش 
در سال1992 ويراست تازه اي از كتاب ارائه كرد. ترجمه  حاضر، براساس 
همين نسخه  آخر است كه نسبت به نسخه هاي اوليه تفاوت هايي دارد؛ 
ازجمله اينكه قسمت هايي را حذف كرده و يك فصل نسبتا طوالني به نام 
»موردي از خوش بيني غم انگيز« به كتاب افزوده است؛ فصلي كه در آن 
توصيفي بسيار زيبا از وضعيت انسان در جهان پر از رنج و راه مواجهه با آن 
ارائه مي دهد. فرانكل كه تجربه دردناك اردوگاه هاي آلمان را پشت سر 
گذاشته، معتقد است: »پاســخ مثبت به زندگي با وجود همه  چيز« راه 
درمان بسياري از رنج هاســت و زندگي تحت هر شرايطي معاني بالقوه 
خودش را دارد؛ حتي در تيره بختانه ترين شرايطش. او مثل نيچه معتقد 
بود كسي كه چرايي زندگي اش را بيابد، چگونگي اش را نيز خواهد يافت؛ 

نسخه اي كه در جهان بي معناي امروز، هنوز كار مي كند.
كتاب »انسان در جست وجوي معنا« نوشــته ويكتور فرانكل با ترجمه 
مريم حسين نژاد توسط نشر ســنگ در 1۴۴صفحه به قيمت 2۵هزار 

تومان منتشر شده است.
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رالففاينس،بازيگرنقشنورمنداربيشر
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