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مارتا کافمن خالق ســریال »فرندز« یا »دوســتان« از اینکه در ســریال 
کالسیک شبکه ان بی سی به جایگاه نژادهای غیرسفید در جامعه توجهی نکرده 
عذرخواهی و برای جبران 4 میلیون دالر به مرکز مطالعات آفریقایی-آمریکایی 

دانشگاه براندیس اهدا کرد.
کافمن که پس از قتل جورج فلوید در سال 2020 از خودش انتقاد کرده 
بود گفت: پس از اتفاقی که برای جورج فلوید افتاد شــروع کردم به مبارزه با 
نژادپرستی سیستماتیک و فهمیدم که هرگز از این مساله اطالع نداشتم. وی 
افزود: تازه آن موقع بود که به بررســی روش های حضور در روند نژادپرستی 

توجه کردم و فهمیدم که باید مسیرم را اصالح کنم.
در سریال »فرندز« هر ۶ شخصیت اصلی را چهره های سفیدپوست تشکیل 
داده اند و بندرت بازیگران سیاه پوست و یا رنگین پوست دیگر در طول 10 فصل 
و 23۶ قسمت، نقش برجسته ای داشــتند و تنها گاهی در نقش های فرعی 
کوچک ظاهر شدند. آیشا تایلر بیشترین نقش را به عنوان بازیگر رنگین پوست 
داشت و تنها در ۹ قسمت بازی کرد و به عنوان استاد دیرینه شناسی با جوی 

و بعد راس دوست شد.
با 4 میلیــون دالری که کافمن اهدا کــرده مرکز مطالعــات آفریقایی و 

آفریقایــی- آمریکایی از یک محقق برجســته با تمرکز بــر مطالعه مردم و 
فرهنگ های آفریقــا حمایت می کند. ایــن هدیه همچنین بــه دپارتمان 
کمک می کند تا دانش پژوهان و معلمان متخصص بیشــتری را جذب کند، 
اولویت های علمی و تحقیقاتی بلندمدتی را مورد توجه قرار دهد و فرصت های 
جدیدی برای دانش آموزان فراهم کند تا بتوانند در بورسیه های بین رشته ای 

شرکت کنند و دانش خود را در این زمینه افزایش دهند.
کافمن گفت: در 20 سالی که از سریال گذشته چیزهای زیادی یاد گرفتم. 
اعتراف و پذیرش گناه کار آســانی نیســت و از دیدن خود در آینه شرمنده 
می شوم. واقعاً شرمنده هستم که 25 سال پیش از این موضوع اطالع بیشتری 

نداشتم.
کافمن گفت از وقتی این خبر را اعالم کرده با حمایت مردم روبه رو شــده 
و از این بابت بسیار متعجب شده، زیرا انتظار نداشــت این خبر به این اندازه 
بازتاب یابد. وی گفت سیل ایمیل هایی دریافت کرده که همه حمایت کننده 
بوده اند و البته گاهی مردم یادآوری می کنند که برای ابراز پشیمانی خیلی دیر 
شده است. جنیفر انیستون، کورتنی کاکس، لیسا کودرو، دیوید شویمر، مت 

له بالنک و متیو پری بازیگران این سریال بودند./ خبرگزاری مهر

علی ضیا مجری رادیو و تلویزیون، در گفتگوی تلفنی با عوامل برنامه رادیویی »پرانتز باز« رادیو نمایش، درباره کارهای اخیرش و موضوع این هفته 
برنامه یعنی »عشق« از نگاه خودش صحبت هایی ارائه کرد. مجری برنامه »فرمول یک« درباره انتخاب چهره مردمی ایران به تهیه کنندگی و اجرای 
ضیا گفت: چهره مردمی ایران که دومین سالش هم برگزار شد، مور بسیارد استقبال مردم و مدیران قرار گرفته است. ایده این برنامه کپی برداری نبود و 
امسال هم با تغییر مدیریت شبکه یک، با تاکید بر محتوای مناسب قرار بر ادامه این پروژه است، درنتیجه همچنان کار کردن روی بستر محتوایی پروژه 
ادامه دارد. به زودی هم پیش تولید برنامه »فرمول یک« آغاز می شود و در نوروز 1402 چهره مردمی ایران با رویکرد اجتماعی معرفی می شود. ضیا در 
بخش دیگری از این گفتگو درباره تعریفش از »عشق« گفت: عشق در لحظه ها و  روزهای انسان یک دریافت شخصی است. اخیرا ویدیویی از آقای عباس 
کیارستمی دیدم که متوجه شدم رویکرد و تعریفشان از عشق، در جوانی نسبت به روزهای پایانی عمرشان متفاوت بوده است. ایشان در میانسالی معتقد 
بود که عشق درخت است، ریشه دارد، میوه می دهد و ثمره دارد اما در آخرین مصاحبه هایشان معتقد بودند که عشق یک سوتفاهم است. می خواهم 
بگویم انگار آدم ها در سن های مختلف، روزهای مختلف و برخورد با آدم های مختلف تعریفشان از عشق متفاوت است. ولی واژه عشق و دوست داشتن 

با همه خیانت هایی که در طول تاریخ به آن شده است، تنها راه نجات دنیا بوده و تنها واژه ای است که هنوز انرژی اش 
را حفظ کرده است. تهیه کننده برنامه »فرمول یک« ادامه داد: با اینکه ما واژه عشق را دم دستی کرده ایم و مثال 
در کوچه و خیابان به همه می گوییم که »عاشقتم«، اما اگر واقعا کسی عاشق آدم باشد، آدم می تواند دنیا را به 
خاطرش ادامه بدهد. در حال حاضر هم احساس می کنم، حاضرم تمام تلخی های دنیا را برای آن ها که دوستم 

دارند، تحمل کنم، چون معتقدم عشق تنها راه نجات دنیاست. علی ضیا در پایان در پاسخ به این پرسش 
که آیا تاکنون پیش آمده است که مهمان برنامه اش را دوست نداشته باشد و با زیرکی او را ناراحت 
یا تخریب کند، تشریح کرد: من همه انسان ها را دوست دارم حتی اگر عقیده شان مخالف من باشد، 

البته پیش آمده که ناخواسته مهمان برنامه از صحبت های من ناراحت شده باشد اما قطعا عمدی نبوده 
و من بعدا با گل و شیرینی به محل کار او رفته و معذرت خواهی کردم.
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