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 استارت فرهادی و قهرمان 
به سوی اسکار 

گــزارش   »قهرمــان« اصغــر فرهــادی نامــزد جایــزه بفتــا شــد. بــه 
اسکرین دیلی ورود این فیلم به فهرست بلند نامزدهای جایزه بهترین 
فیلم خارجی زبان بفتا دورخیز بلندی برای رسیدن به نامزدی اسکار 

نیز قلمداد می شود. 
اســکرین دیلی عالوه بر اعالم نامزدی فیلم اصغر فرهادی در رشــته 
بهتریــن فیلــم خارجی زبــان بفتا؛ گفت کــه »قهرمــان« بــرای دریافت 
این جایزه با فیلم هایی چون »ماشــین مــرا بران«، »کوپه شــماره ۶«، 
»مــادران مــوازی«، »تیتانیــوم«، »گریــز« و »بدتریــن فــرد در جهــان« 
رقابت خواهد کرد. با این حال کارشناســان معتقدند که رقیب اصلی 
فرهادی در این رقابت »ماشــین مرا بران« از ســینمای ژاپن است که 
چنــد روز پیش جایزه گلدن گلــوب را دریافت کرد. این در حالی اســت 
که »قهرمان« اصغر فرهادی هم نخســتین بار در جشــنواره فیلم کن 
روی پرده رفته و با دریافــت جایزه ویژه هیأت داوران پا به فصل جوایز 

سینمایی گذاشته است.

ادبیات مدیون کرونا!

 در ســال 2021 آمار فروش کتاب در بریتانیا به بیشــترین حد در یک 
دهه اخیر رســید.  کارشناســان اقتصــادی در این مورد عقیــده دارند 
که بــازار کتــاب بیــش از هــر بــازار دیگــری از شــیوع کرونا منتفع شــده 
است. در این مورد رســانه های ادبی با اشــاره به اینکه »در سال 2021 
به رغم همه گیری کرونــا، روند فروش کتاب در بریتانیا افزایش داشــت 
و با فروش بیش از 212 میلیون نسخه بهترین آمار یک دهه اخیر را به 
دست آورد«؛ نوشته اند: »افزایش فروش کتاب البته تا حدی مدیون 
افزایــش محبوبیــت رمان هــای جنایــی، علمــی- تخیلــی، فانتــزی و 
عاشــقانه بود. با این حال در مجموع در ســال 2021 آمار فروش کتاب 
در بریتانیا به نســبت ســال 2020 حــدود 5 درصــد افزایش داشــت. در 
ســال 2021 ارزش کتاب های فروخته شــده نیز بــه 1.۸2 میلیارد پوند 
رسید.« این آمار که توسط وب سایت »نیلسن بوک اسکن« ارایه شد، 
هم چنین مدعی شده که در سال 2021، کتاب های عاشقانه، علمی- 
تخیلی و جنایی به ترتیب در مقایسه با ســال 201۹ بیشترین افزایش 
فروش را در بین کتاب های داســتانی داشــتند.  گفتنی اســت که این 
افزایش فروش درحالی حاصل شــده که کتاب فروشی های بریتانیا در 

سه ماهه نخست سال تعطیل بودند.

  بغض علی رفیعی در روز تولدش

 هفته گذشــته همزمان با ســالروز تولد دکتر علی رفیعی، تعدادی از 
گردان او در خانه هنرمندان ایران برای تجلیل از یکی از بزرگ ترین  شا
گرد  اســاتید تاریخ تئاتر ایــران گردهم آمدنــد تا به قول خودشــان گردا
استادشان دورهمی خودمانی برگزار کنند. در این مراسم که به همت 
ســتاره اســکندری برگزار شــد، علــی رفیعی در پاســخ بــه تئاتری هایی 
کــه تقاضــای صحبت هایــی از جانــب او را داشــتند؛ گفــت: »دردی بر 
گــر تئاتــر کار می کردم، هیــچ دردی  من مســتولی اســت. در حالی که ا
نداشــتم.« علــی رفیعــی کــه در کارنامــه اش آثــار پرشــماری، از جمله 
»خانه برناردا آلبا«، »خاطرات و کابوس های یــک جامه دار از زندگی و 
قتل میرزا تقی خان«، »یرما«، »شازده احتجاب«، »رومئو و ژولیت« و 
»عروســی خون« را در کارنامه دارد، ادامه ســخنانش را موکول کرد »به 
وقتی دیگر، بعد از اجرای نمایشــی تــازه.«  گفتنی اســت که دکتر علی 
رفیعی چند ســالی اســت موفق بــه روی صحنــه بردن تئاتــری جدید 

نشده است!

پوالد امین، شهروند| در شرایطی که ماه ها بود 
رسانه ها از آغاز انتشــار سریال »جیران« از جمعه 
24 دی می گفتند؛ ولی این تاریخ رسید و گذشت 
و جدیدترین ســریال حســن فتحی نیامــد و تنها 
اتفاقــی که افتاد، این بود که ســایت فیلیمو زمان 
پخــش را تغییــر داد و نوشــت: »بــه زودی«! ایــن 
در حالی اســت که بعد از کارزار گسترده تبلیغاتی 
و برگــزاری مراســم افتتاحیــه در هتل اســپیناس 
پاالس به نظر می رســید انتشار ســریال »جیران« 
رأس ساعت ۸ جمعه قطعی اســت و به اصطالح 
تــوپ هــم تکانــش نمی دهــد. بــرای همیــن هم 
عدم انتشار »جیران« شایعات و شائبات فراوانی 
به وجود آورده و هر کســی یا رسانه ای از ظن خود 

با این اتفاق روبه رو شده است.

چرا جیران توقیف شد؟
  اما واقعا چرا سریال جیران منتشر نشد؟

کنون در این چند ساعتی که از موعد   با اینکه تا
انتشار سریال »جیران« گذشته، نه تهیه کننده و 
کارگردان این سریال و نه فیلیمو توضیحی درباره 
توقــف انتشــار آن نداده انــد، ولــی با این حــال در 
فضای مجازی دالیل بسیاری برای این موضوع 

مطرح می شــود که البته پررنگ  ترینشان شایعه 
شکایت سازندگان یکی دیگر از سریال های شبکه 
نمایش خانگی اســت که قرار اســت بــا موضوعی 
نزدیک به »جیران« تا چندی دیگر منتشر شود. 
به عبارت بهتر؛ گفته می شود که شکایت قضایی 
گذشــته مهــرداد غفــارزاده، نویســنده  روزهــای 
سریال »آهوی من مارال« از سازندگان »جیران« 
بــا ادعــای سوءاســتفاده از طرحش دلیــل اصلی 
تعلیق سریال و عدم انتشار قســمت اول آن بوده 

است.
 شــایعه و شــائبه مطرح شــده دیگــر هــم بــه 
اختالفــات موجــود در زمینه مرجــع صادرکننده 
مجوز تولید و نمایش »جیران« مربوط اســت. در 
کنشی  واقع در شرایطی که هنوز مدیران فیلیمو وا
به توقف انتشــار این ســریال نشــان نداده اند؛ در 
فضــای مجــازی اما ایــن شــائبه مطرح شــده که 
دلیــل توقــف انتشــار، صــدور مجــوز »جیــران« از 
گر ساترا مجوز  ســوی نهادی غیر از ساتراست که ا
را صــادر کــرده بــود، االن ســریال ســرموقع عرضه 

شده بود.
 دربــاره ســریال »جیران« که به داســتان عشــق 
از ندیمه هــای قصــر  یکــی  بــه  ناصرالدین شــاه 

می پــردازد، همچنیــن گفتــه می شــود کــه ایــن 
ســریال به دالیــل ممیــزی از گردونه خارج شــده 
اســت کــه صحــت و ســقم ایــن شــایعه بــه زودی 

مشخص خواهد شد.

شکایت از جیران
  در ایــن میان بــرای خیلی ها این ســوال ایجاد 

شده که داستان شکایت از جیران چیست؟
 پاســخ ایــن پرســش بــه خیلــی وقــت پیــش 
برمی گــردد. یعنــی زمانــی کــه مهــرداد غفــارزاده، 
نویسنده و کارگردان ســریال »آهوی من مارال«- 
کــه آن هم بــه ماجراهــای دربــار ناصرالدین شــاه 
می پــردازد- بــه رســانه های ســینمایی گفت که 
به دلیــل شــباهت های موجود میــان فیلمنامه 
ســریال »جیران« بــا »آهوی من مارال« از حســن 
فتحی و اســماعیل عفیفه شــکایت کرده؛ و نکته 
جالب تر اینکــه از همان زمــان تا حد زیــادی این 
شــایعه ایجاد شــده بود کــه شــکایت از »جیران« 
به احتمال زیــاد باعث جلوگیری دســتگاه قضا از 

عرضه این سریال خواهد شد.
 دلیل قطعیت توقف انتشــار »جیران« به گفته 
شماری از رســانه ها به این دلیل بود که ظاهرا در 

اولیــن پیگیری ایــن موضوع در ســال ۹۹ انجمن 
صنفی شــرکت ها و موسســات فیلمســازی ایران 
کــه در دعــوای غفــارزاده و ســازندگان »جیــران« 
بــه عنــوان حکــم تعییــن شــده بــود، تهیه کننده 
»جیــران« را موظــف کــرده بــود کــه ســریالش را تا 
حداقــل یــک ســال پــس از انتشــار »آهــوی مــن 
مــارال« منتشــر نکنــد. همچنیــن از ســازندگان 
»جیران« خواسته شده بود بخش های مشابه با 

سریال »آهوی من مارال« را حذف کند.
 حاال اما در شرایطی که ســریال »جیران« نه 
یک ســال بعد از »آهوی من مارال«، که پیش 
از انتشار آن می خواهد به بازار بیاید، طبیعی 
اســت که شــکایت مهرداد غفارزاده کــه بعد از 
خــودداری تهیه کننــده جیــران از بازبینــی هر 
دو ســریال در ســاترا، بــه دادســرای فرهنــگ 
مرتبــط  قضائــی  کــم  محا ســایر  یــا  رســانه  و 
شکایت کرده اســت باعث جلوگیری از انتشار 
»جیــران« تــا تعییــن تکلیــف این ماجرا شــده 

باشد.

طالع نحس سلطان قاجار
  چنــد مــاه پیــش زمانــی که گفته می شــد ســه 
ســریال »جیــران«، »قبلــه عالــم« و »آهــوی مــن 
مــارال« هــر ســه هم زمــان بــه زندگــی در حــرم 
ناصرالدین شــاه می پردازند؛ مشــخص بــود این 
ماجرا ختم به خیر نخواهد شد و آبستن حوادث 
بســیاری اســت. به هــر حــال پرداخــت هم زمان 
به یک ســوژه بســیاری از شــباهت ها و در نتیجه 
گریز می کند، اما روند  بروز اختالفات مختلف را نا
رخدادها نشان داد که ماجرا بسیار بزرگ تر از بروز 

اختالف در میان سازندگان این آثار است.
 در واقــع در شــرایطی کــه از ســه ســریالی کــه به 
ناصرالدین شــاه پرداخته انــد، اولی بــه نام »قبله 
عالم«- پــس از مواجه شــدن با انبــوه ممیزی ها 
کــه بــه آشــفتگی ســریال و در نتیجــه نارضایتــی 
مخاطبــان انجامیــد- تنها بعد از هفت قســمت 
تعطیــل شــد و دومــی هــم حــاال بــا یــک ادعــای 
حقوقــی مواجــه شــده؛ بــه نظــر می رســد ایــن 
ســریال ها همان گونــه کــه بــه شــوخی در فضــای 
مجــازی عنــوان می شــود درگیــر طالــع نحــس 

سلطان قاجار شده اند!
 هواداران »جیــران« اما هنوز امیدواریشــان را از 
دســت نداده اند. ســایت ها و صفحات هواداری 
عوامل »جیران« در این چند ساعتی که از انتشار 
این ســریال جلوگیری شــده، مدام به مخاطبان 
خــود دلــداری داده و وعــده چند ســاعت دیگر را 
داده انــد. اتفاقی کــه با توجه بــه اوضاع و شــرایط 
گهان  کــم بعید نیســت ممکــن هــم شــود و نا حا
چند ساعت دیگر چشم مان به جمال »جیران« 

روشن شود.

میز خبر3

چرا سریال جیران منتشر نشد؟
شکایت و شکایت بازی در حرم سلطان قجر

پزشــکزاد،  ایــرج  شهروند|درگذشــت 
طنزپــرداز و خالــق »دایــی  جــان ناپلئــون« 
بازتــاب  مجــازی  و  رســانه ای  فضــای  در 
گســترده ای داشــته. ایــن در حالی اســت که 
این نویسنده ۹4 ســاله تمام سال های اخیر 
را دور از فضــای فرهنگــی و رســانه ای ایــران 

بود و در نهایت هم در آمریکا از دنیا رفت.
اوایــل دهــه  را  کــه نویســندگی   پزشــکزاد 
1۳۳0 با نوشتن داستان کوتاه برای مجله ها 
و برگــردان آثــار نویســندگان نامــدار دنیــای 
رمــان  و چنــد  ، مولیــر  ولتــر ادبیــات چــون 
تاریخی آغاز کرده بود؛ بیشــتر به خاطر رمان 
طنزآمیــز »دایــی  جــان ناپلئــون« شــناخته 
شــده و محبــوب بــود. ایــن رمــان کــه ناصــر 
تقوایی نیز بر اساس آن یکی از محبوب ترین 
ســریال های تاریخ تلویزیون ایــران را جلوی 
دوربین برده، در تمام ســال های انتشــارش 
از  یکــی  غیررســمی(  چــه  و  رســمی  )چــه 
پرفروش تریــن آثــار بــازار کتــاب ایــران بــوده 
و در نظرســنجی های بســیاری نیــز عنــوان 
بهترین رمان طنزآمیز ادبیــات معاصر ایران 

را به دست آورده است.
 ایرج پزشکزاد که ســال های بعد از انقالب 
را در فرانســه و آمریــکا زندگــی می کــرد، بارهــا 
گفتــه بــود »آرزومنــدم کــه بتوانــم برگــردم به 

ایــران. چــون در تمــام عمــرم بــه هیچ  کــس 
اهانت نکرده ام.«

 عــالوه بــر رمــان »دایی  جــان ناپلئــون« که 
معروف ترین اثر داســتانی پزشــکزاد در ایران 
در  کــه  نویســنده  ایــن  می شــود،  شــناخته 
دوره هایــی بــه عنــوان قاضــی دادگســتری و 
دیپلمــات وزارت امــور خارجــه نیــز فعالیــت 
کــرده بــود، آثــاری ماننــد »ماشــااهلل خان در 
بــارگاه هارون الرشــید« و »حاج َمــم جعفر در 

پاریس« را نیز در کارنامه داشت.

 »بوبــول« )طنزیــات اجتماعی(، »آســمون 
ریســمون« )طنزیــات ادبــی(، »ادب مــرد به 
ز دولــت اوســت تحریر شــد« )نمایشــنامه(، 
)طنزیــات  بچه پرروهــا«  »انترناســیونال 
رنــگ«  همــه  از  فرنــگ  »شــهر  سیاســی(، 
)طنزیــات سیاســی و اجتماعــی(، »خانواده 
»رســتم صولتان«  )رمــان(،   » نیک اختــر
)طنزیــات اجتماعی(، »گلگشــت خاطرات« 
حاجــی  »پســر  اجتماعــی(،  )طنزیــات 
و  یــار  یــاد  »بــه  )نمایشــنامه(،  باباجــان« 

خان عمــو«   »بلیــط  و  «)خاطــرات(  دیار
)نمایشــنامه( از جمله دیگر آثــار به جامانده 

از او هستند.
نوشــته  »روزولــت«  کتاب هــای  ترجمــه   
ســارا دالنــو روزولــت، »ملک مقــرب در جمع 
»زندانــی  گرجــی«،  »دختــر  شــیاطین«، 
کازابالنــکا« و »ماروا« نوشــته موریس دوکبرا، 
»دزیره« اثر آن ماری ســلینکو، »افســونگران 
از  »جمیلــه«   ، ماشــار آلفــرد  نوشــته  دریــا« 
هانری بــوردو، »عدالت اجرا شــده  اســت« از 
 ، ، »دو سرنوشــت« از  ویلکــی کالینز ژان مکــر
»فردا گریه خواهم کرد« نوشــته لیلیان راث و 
کدل« از یاروسالو هاشک  »شوایک ســرباز پا
کارنامــه فرهنگــی پزشــکزاد را وزین تــر کــرده 

است.
ناشــر  کــه  معاصــر  فرهنــگ  انتشــارات   
رســمی کتاب هــای ایــرج  پزشــکزاد در ایران 
ایــن  از تاییــد خبــر درگذشــت  بــوده، بعــد 
نویســنده، در تماس با ایســنا این نویســنده 
را »یــک نویســنده هفت هــزار ســاله« نامید. 
»عالیجنابــی کــه تلخ ترین هــا را در شــیرینی 
کالمش شــربتی می کرد، پزشکی که بی مرثیه  
عــالج درد می کرد، زندگی را ســتایش می کرد، 
رنج هــا را بــه اســتهزا می گرفــت و بــا ســالح 

شادمانی به جنگ سیاهی می رفت.«

نویسنده ای از تبار هفت هزار سالگان…
ج پزشکزاد که خالق »دایی  جان ناپلئون« بود به یاد ایر


