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بسترهاي غير كالسيك اكران

گفتوگو با مجتبي ميرتهماسب درباره مستند «توران خانم»
ساخته مشتركش با رخشان بنياعتماد و داليل پخش اينترنتي فيلم

اكران بدون مرز

رضا معطريان

آيدا عزتي
نام ت�وران ميرهادي براي كس�اني ك�ه در حوزه
كودك و نوج�وان فعاليت ميكنند ،نام آش�نايي
اس�ت .زني كه معمار نهادهاي كودكي و مادر علم
تعليم و تربيت نوين در ايران لق�ب گرفته و بعد از
هر رنجي كه در زندگي پر فراز و فرودش ديده ،آن
را تبديل به سرمايهاش براي انجام كارهاي بزرگ
و ماندگار كرده اس�ت .كارهايي نظي�ر راهاندازي
كودكس�تان ،دبس�تان و راهنماي�ي غيردولتي
«فرهاد» ( )1334-1359و همچنين بنيانگذاري
دو نهاد «ش�وراي كتاب ك�ودك» و «فرهنگنامه
كودكان و نوجوانان» از كارهاي ارزش�مندي است
كه توران ميرهادي در طول زندگي  89سال ه خود
انجامداد هاست.
رخش�ان بن�ي اعتم�اد و مجتبي ميرتهماس�ب
از مهرم�اه س�ال  ١٣٩١ت�ا پايي�ز  ١٣٩٥آخري�ن
روزهاي حيات خان�م ميرهادي هم�راه او بودند.
لحظات زندگي و تالشهايش براي تداوم انتش�ار
فرهنگنامه كودكان و نوجوان�ان را ثبت كردند و
ماحصلاينكارمستند«تورانخانم»وفيلمهفتم
ازمجموعهكارستانشدهاست.
در تصميم�ي ن�و صاحب�ان فيل�م ميخواهند
مس�تند «توران خانم» را از 26ت�ا 28خرداد به
صورت اينترنتي در سايت هاش�ور اكران كنند.
اكراني كه هي�چ مرزي ندارد و ه�ر بيننده در هر
جاي دنيا كه باش�د ميتواند فيلم را تماشا كند.
با مجتبي ميرتهماس�ب كه عالوه بر كارگرداني،
تهيهكنندگي اين كار را بر عهده دارد درباره اين
مستند و داليلي كه منجر به تصميم براي اكران
اينترنتيفيلمشد،بهگفتوگونشستيم.
بعد از تماش�اي فيلم متوجه اين نكته شدم كه
شما هم مانند خانم ميرهادي با اين مشكل روبهرو
هستيد كه حمايت جايي را براي كار خود نداريد.
اين مشكل چقدر انگيزه شما را بيشتر كرده است
كهاينكارراپيشببريدوبهايدههاينوبرسيد؟
در ابتدا فرض اصلي همه ما اين اس��ت كهاي كاش در هر
جاي دنيا حمايتي براي اين دس��ته از كارهاي فرهنگي
وجود داش��ت .البته در بقيه جاهاي دنيا متولياني حضور
دارند كه به جامعه فك��ر ميكنند و اي��ن درك را دارند تا
كمك كنند و اتفاقهاي فرهنگي صورت بگيرد .اما اينجا
كس��ي كمك نميكند و من به عنوان فيلمساز به اجبار
كار تهيهكنندگي و پخ��ش را هم انج��ام ميدهم .البته
من هيچوقت منتظر س��رمايه براي فيلم ساختن نبودم.
اگر موضوعي جذبم كند ،كار را شروع ميكنم و در طول
ساختسعيميكنمحمايتوسرمايهگذارپيداكنمواگر
نشد ،تالش ميكنم از جاي ديگر جبران كنم .نكته مهم
ديگر اين اس��ت كه من و خانم بنياعتماد با روش حذف
شيوههاي س��ود در توليد ،فيلم ميسازيم و دنبال تامين
منابع مالي دولتي و خصوصي در بخش توليد نميگرديم.
چيزي كه امروز تبديل به آفت فرهنگي ما ش��ده همين
است كه عدهاي در حوزههاي مختلف منتظر سرمايههاي
دولتيهستندوصرفاازطريقتوليدسودميبرند.
از منظر اقتص��ادي در ه��ر كاري از جمله س��ينما بايد
سرمايهگذار،توليد،پخشوفروشبايدباشدتااينچرخه

را كامل كند .ولي وقتي سود فقط در توليد باشد ،پخش
ديگر اهميت خود را از دست ميدهد .ما عمدا اين بخش
را در كار خود حذف كرديم و دنبال اين هستيم ك ه بخش
خصوصي كه همفكر ما است در بخش پخش ،نمايش و
فروش به ما اضافه شود .با اين شيوه با آرامش فيلم بسازيم
و دستمان بازتر ميش��ود و با همه احترام به مخاطب و
رعايتتمامقواعدحرفهايفيلمميسازيم.
داستان ساخت فيلم «توران خانم» از كجا شروع
شد؟
اگر بخواهيم به طور مش��خص درباره فيلم توران خانم
صحبت كنيم؛ من و خانم بني اعتماد آرزوي ديرينه مان
بود .دوست تهيهكنندهاي هم بنا شد سرمايه كار را تهيه
كند ،من و خانم بني اعتماد به عنوان كارگردان فيلممان
را بسازيم .براي من شرايط ايدهآلي بود كه تهيهكننده كار
خودش را انجام بدهد و من هم به كارگرداني خود برسم.
ما وارد كار پژوهشي شديم و فيلمبرداري را آرا م آرام شروع
كرديم .آن دوستمان هم تالش خودش را كرد .اما پس از
سه چهار ماه به نتيجه نرسيد و از ما عقب ماند .در نهايت
ايش��ان كار را رها كردند و من در نقش تهيهكننده ادامه
دادم.تالشهاييكرديمبراياينكهجذبسرمايهكنيم.
«توران خانم» ادامه كارس�تان است يا يك فيلم
مستقلازاينمجموعهمحسوبميشود؟
ما با فاصله خيلي كمي از «توران خانم» پروژه كارستان
را شروع كرديم .شايد توران خانم از مهمترين فيلمهاي
كارستان باشد ،ولي چون توليد آن به زمان طوالنيتري
نياز داش��ت و ويژگيهاي منحصر به فرد خود را داشت،
اين فيلم را در فاز اول كارستان كه شش فيلم بود متصل
نكرديم در واقع االن به عنوان هفتمين فيلم كارس��تان
معرفي و پخش ميشود كه اميدواريم شروع يك فاز ديگر
همبرايادامهاينمجموعهباشد.
منظورت�ان از ويژگيهاي منحص�ر به فرد فيلم
«تورانخانم»چيست؟
ما اواس��ط مونتاژ «ت��وران خانم» بودي��م كه متوجه
شديم اين فيلم شبيه هيچ كدام از فيلمهاي ما نيست.
ش��ايد به اين دليل كه توران خان��م آدم ويژهاي بود و
مخاطبان مخصوص به خود را دارد .مخاطبان اصلي
اين فيل��م همه نهاده��اي ك��ودك ،مهدكودكها و
آموزشي هس��تند .ما بايد اين فيلم را در چرخه مدل
اقتصادي خودم��ان بيندازيم تا حداق��ل هزينههاي
توليد را دربياوريم و بعد به س��وددهي برس��يم تا هم
زنده بمانيم و هم بتوانيم فيلم بعدي را بسازيم.
وقتي با اين شرايط اقتصادي و بدون حامي مالي
فيلم ميس�ازيد ،چرا تصميم گرفتيد درآمدهاي
حاص�ل از اين فيلم را به ش�وراي كت�اب كودك و
فرهنگنامهكودكانونوجواناناختصاصبدهيد؟
اين تصميم كه عوايد و منافع مالي اين فيلم به ش��ورا و
فرهنگ نامه برسد را در همان مرحله توليد گرفتهبوديم.
من در چند مرحله كه فيلم ساخته شده بود و مونتاژ در
حال اتمام بود و حتي در مراحل فني صداگذاري با خيلي
از كس��اني كه فكر ميكردم به اين موضوع عالقه و توان
مالي دارند ،مذاكرده كردم ت��ا حداقل هزينههاي توليد
فيلم را مش��ترك پرداخت كنيم اما به نتيجه نرسيديم.
اما خوشبختانه در اولين نمايش فيلم كه سوم آذر ماه 96
به بهانه اولين سال درگذشت توران خانم برگزار شد ،يك
جمع خانوادگي اع�لام كردند از جلد بعدي فرهنگنامه
حمايت مالي ميكنند .تاثيرهاي فيلم شروع شد و اين ما

را مصممتر كرد كه تصميممان براي اينكه منافع فيلم به
آننهادهابرسد،درستاست.
تجرب�ه اكران ش�ش فيل�م كارس�تان را چطور
ارزيابي ميكنيد ،از نحوه پخش و اكران آن راضي
هستيد؟
از منظر اقتصادي منطقي نبود و راضي نيستيم .به همين
دليل است كه االن در حال تجربه شيوه جديدي از اكران و
نمايشفيلمهستيم.فازاولكارستانچهارسالتوليدش
انجام شد و حدود يك سال از پخش آن ،چه در سينما ،چه
به صورت ديويدي و پخش بينالمللي ميگذرد ،ما در
زمان حاضر به انتهاي مسير اين بخش از پروژه رسيدهايم
و نه تنها هزينههاي توليدي اين مجموعه را درآوردهايم،
بلكه كمكم آن را به سود رساندهايم .مجموعه كارستان
در سينماي مستند حتي سينماي اين مملكت و بخش
خصوصيماپروژهعظيمياست.
بااينكهبهگفتهخودتانكارستانبهسودرسيده
است،چراراضينيستيد؟
از منظر اقتصادي قطعا به صرفه نيس��ت ،اما از منظر من
مستندساز كه هميش��ه به حداقلها راضي هستم؛ قابل
قبول است .من توانس��تهام جلوي ضرر فيلم ساختن در
بخش خصوصي را با همه مش��كالتش بگيرم و به س��ود
برسانم .با اينكه س��ود آن مختصر و در دراز مدت است و
براي كسي كه عقل معاش داشته باشد و طول بازه زماني
صرف نيرو و هزينه را درقبال س��ود آن حس��اب كند ،به
طور قطع ميگويد اين شيوه غلط اس��ت .اما براي ما كه
انتخاب كرديم با اين ش��يوه كار كنيم ،راهحلهايي پيدا
ميكنيم و روز به روز هم آن را تقويت ميكنيم .اگر همت
و تالش در جمعي كه دور هم جمع شدهايم و كارستان را
تشكيل داديم ،ادامه پيدا كند و بتوانيم ابعاد مخاطبمان
را گستردهتر كنيم ،مطمئن هس��تم كه در يكي دو سال
آينده به ثبات اقتصادي ميرس��يم كه خيل��ي آزادانهتر
سراغموضوعاتديگريهمبرويم.
در نگاه اول پيدا كردن و جذب مخاطب از طريق
تلويزيون سادهترين راه است و مخاطب بيشتري
هم جذب ميشود ،چرا شما تلويزيون و مخصوصا
شبكهمستندراكنارگذاشتيد؟
در واقع آنها ما را كنار گذاشتند .از زماني كه پخش اوليه
كارستان شروع شد ،تالش كردم با كس��اني كه مدير يا
امري كه امروز تبديل به آفت فرهنگي ما شده
همين اس�ت كه ع�دهاي در حوزهه�اي مختلف
منتظر س�رمايههاي دولت�ي هس�تند و صرفا از
طريقتوليدسودميبرند.
ما باي�د اين فيل�م را در چرخه م�دل اقتصادي
خودمان بيندازيم تا حداق�ل هزينههاي توليد را
دربياوريم و بعد به سوددهي برس�يم تا هم زنده
بمانيموهمبتوانيمفيلمبعديرابسازيم.
گروه هنر و تجربه از لحاظ تعداد سينما ،سانس
و ...در ذات خ�ودش ظرفي�ت مح�دودي دارد و
شيوهاي كه براي اكران دارد راه دسترسي ساده و
آسانرابهمخاطبفيلمنميدهد.
براي اينكه ما به تلويزيون ثابت كنيم كه اگر تو
چشمت را ببندي ،مردم چشمشان را باز ميكنند
و ما راه وصل شدن به هم را پيدا ميكنيم.

تهيهكننده تلويزيوني هستند ،ارتباط بگيرم .اما درهاي
تلويزيون بس��ته اس��ت چون يك س��ليقه يا سياست از
پيشتعيين شدهاي وجود دارد كه به قول معروف رسانه
ملي را ميلي كرده اس��ت .صدا و سيما چشمهايش را به
روي واقعيتهاي جامعه و افرادي كه مشخصا فيلمساز
هستند ،بسته است و تبديل به يك منطقه مينگذاري
ش��ده كه فقط خوديها معبرهايش را ميشناسند .آن
چيزي هم ك��ه آنها توليد ميكنند ب��راي مخاطب قابل
ارزشگذاري نيست .چون ميخواهند با ابتذالهايي كه در
سريالهاي تركي و ...وجود دارد ،رقابت كنند .اين رسانه از
جايي به بعد ديگر سليقه و مناسب ما نيست ،پس دنبال
پنجرهاي ديگر براي ديده شدن ميگرديم .ولي همچنان
مهمترين محل پخش سينماي مستند ،تلويزيون است و
اينافسوسمااستكهچراتلويزيونچشمهايشرابسته
است و با وجود همه شعارهايي كه هر سال گفته ميشود
و مصداق كامل آنها همين فيلمهاي ما است ،اما حاضر به
پخششان نيست .اما از آن طرف هم شايد افسوس نهايي
راعاقالنيكهدرآنسيستمهستندبايدبخورند.
ش�ما فيلم «توران خانم» را به جشنواره سينما
حقيقتارايهداديد؟
خير ،در جش��نواره سال گذش��ته فيلم را ميخواستند
اما فيلم بعد از زمان جش��نواره آماده نمايش شد .امسال
ممكن اس��ت فيلم را در جشنواره س��ينما حقيقت ارايه
كنيم كه البته بستگي به فضاي جش��نواره دارد .ما قصد
نداريم اين فيل��م را وارد رقابت كنيم .از جش��نوارههاي
داخلي و خارجي به عنوان ويترين و محلي براي نمايش
فيلممان و وصل ش��دن به بازار اكران و نمايش استفاده
ميكنيم.
چ�را ب�راي نماي�ش فيلم ب�ه اك�ران در گروه
هنر و تجرب�ه روي نياوردي�د؟ تجربه اين جنس
از اكران را موفق نميدانيد يا فكر ميكنيد جاي
اين فيلم آنجا نيست؟
سه ،چهار سال پيش كه هنروتجربه راه افتاد اولين فيلم
مستنديكهنمايشدادند،فيلم«ششقرن،ششسال»
من بود .قبل از تاس��يس گروه هنر و تجرب��ه اين فيلم را
ساخته بودم و دنبال اكرانش بودم .در شوراي صنفي در
حالجنگيدنبودموازهمهدوستانيكهدرپخشسينما
بودند ،كمك ميگرفتم چون فك��ر ميكردم فيلمهاي

مستند را بايد به سينما بياوريم .تا اينكه گروه هنروتجربه
تشكيل شد و شايد جزو اولين كساني هستم كه به قوت
گرفتن آن كمك كردم .با همه تواني كه داش��تم و تمام
دانستههايم وارد پخش آنجا شدم و از هفته دوم مشكالت
اك��ران به اين ش��يوه را فهميدم و جلس��اتي با ش��وراي
سياستگذاري و مديران آنجا گذاشتم و پيشنهادهايم را
ارايه دادم .بخش كمي از آنها انجام شد اما عمدهاش ناديده
گرفتهشد.گروههنروتجربهازلحاظتعدادسينما،سانس
و ...در ذات خودش ظرفيت محدودي دارد و شيوهاي كه
براي اكران دارد راه دسترسي ساده و آسان را به مخاطب
فيلم نميدهد .ما با علم به همه اين موارد س��ال گذشته
مجموعه كارستان را براي اكران به هنر و تجربه سپرديم
و البته قبل از آن تجربه اكران «آي آدمها» را هم داشتيم.
ميدانستيم نبايد از منظر سود به آن نگاه كنيم ولي با آن
حجم اطالعرس��اني و تبليغاتي كه انجام داديم ،حداقل
نس��بت به فيلمهاي قبلي خودمان انتظار درصدي رشد
مخاطب را داشتيم ولي اشكالهاي هنروتجربه به قدري
بيشتر ش��ده كه تالشهاي ما به ثمر نرسيد و توقعي كه
در ش��روع داش��تيم با همان حداقلهاي قبلي خودمان
هم برآورده نشد .تصميم مشترك من و خانم بنياعتماد
اين بود كه از اكران «توران خان��م» در گروه هنر و تجربه
صرفنظر كنيم و طبق معمول دنب��ال راهحل جديدي
گشتيم.
چهشدكهبهايدهاكراناينترنتيرسيديد؟
من اين ايده اكران در اينترنت را از همان فيلم «شش قرن،
شش سال» يعني چهار سال پيش داشتم و منتظر بودم
كه هم ظرفيت زير س��اختي وجود داش��ته باش��د و هم
فيلمي كه اين توان را داشته باشد تا در اين بستر نمايش
داده شود .مجموعه كارستان هم اين ويژگيها را داشت.
اما چون شش فيلم بود ،ريسك بزرگي بود .چون در يك
فضاي بسته با خودمان رقابت ميكرديم« .توران خانم»
بهترين انتخاب براي اجراي اين ايده بود .از زمان مطرح
شدن اين ايده تا اجرايي ش��دنش دو سه ماه زمان برد .به
قول مادر توران خانم مشكالت ما سرمايههاي ما هستند
و اگر راهحل آن مش��كل را پي��دا كني��م آن را تبديل به
سرمايهخودكردهايم.
چرا فكر كرديد ك�ه اين فيلم ميتوان�د در اين
شكلازاكرانموفقباشد؟
در فيل��م «ت��وران خانم» س��ه موضوع مش��خص براي
اطالعرس��اني و ايجاد انگيزه براي مخاط��ب وجود دارد.
اول خود توران ميرهادي اس��ت ،يعني چه جامعه و چه
افراد زيادي كه ت��وران ميرهادي را در همه اين س��الها
ميشناس��ند و ميدانند كه اين زن چ��ه اهميتي دارد و
نهادهاي كودكي را ايجاد ك��رده و ميخواهند به تكثير
اين انديش��ه كمك كنن��د .دومين اتفاق اين اس��ت كه
سينماي فرهنگي مس��تقل با همه كم رمقياش سعي
ميكند روزنهها را باز كند و كساني كه آن را درك كنند،
همراه ميشوند .چون هنوز كساني هستند كه دلشان
ميخواهد فيلمي ببينند كه چيزي به آنها اضافه كند و
سومين فاكتور اين است كه طبق تصميم مشترك من
و خانم بنياعتماد درآمدهاي اين فيلم به شوراي كتاب
و فرهنگ نام��ه كودك و نوجوان ميرس��د .مجموع اين
فاكتورها ميتواند انگيزهاي باشد براي كساني كه توران
ميرهادي را ميشناس��ند و با اطالعرساني و خريد بليت
ميتوانندبهجاندادنبهيكجريانكمككنند.
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س��ال  ،2017اتفاقهاي بسيار
خوب��ي ب��راي اكران مس��تند
در جه��ان افتاد .مس��تند «من
كاكاسياي تو نيس��تم» حدود
 7ميلي��ون دالر در امري��كا
ميفروش��د و در جش��نواره
سامكالنتري
س��اندنس غولهاي رسانهاي
جه��ان بي��ش از  30ميلي��ون دالر هزين��ه خري��د
فيلمهاي غيرداس��تاني ميكنند اما م��ا كجاي اين
بازار ايستادهايم؟ جواب س��اده است :ما بهجاي اينكه
فكر پيدا كردن سهمي از اين بازار باشيم ،تمام فكر و
ذكرمان جلوگيري از حذف سيمرغ سينماي مستند
از جشنواره فجر بود ...حقيقتا چقدر جذاب! البته اتفاق
عجيبي نيس��ت و ظاهرا دولتمردان ما در جش��نواره
فجر در برابر اين كنايهها واكسينه شدهاند و هدف اين
نوشته هم چيز ديگري است .همهكساني كه به نحوي
با سينماي ايران آشنا هستند قطعا نامهاي «رخشان
بنياعتماد» و «مجتبي ميرتهماسب» را شنيدهاند.
آنها همراه با گروهي خوب و منس��جم در طول چند
سال گذشته مجموعهاي مستند به نام «كارستان»
را آماده اكران و نمايش كردند كه اين مجموعه باعث
ايجاد بستري براي استفاده از ظرفيتهاي روز عرضه
فيلم مس��تند در ايران ش��د كه البته س��ينماي دنيا
سالهاست به مدد ش��بكههاي كابلي و پلتفرمهاي
مجازي به اين واقعيت دستيافته اس��ت .اين روزها
قسمت ديگري از اين مجموعه به نام «توران خانم»
قرار است بهصورت آنالين اكران يا بهتر است بگويم به
مدت محدودي پخش شود .چه خوب.
خيلي دوست داشتم به عنوان يك فيلمساز در مورد
ش��خصيت «توران ميرهادي» و زحمات اين دو نفر
كارگردان و گروهش��ان صحبت كنم ام��ا همانطور
كه گفتم قصد اين نوش��ته مبحث ديگري اس��ت و
قصد دارم به بهانه پخش اين فيلم در مورد اس��تفاده
از بسترهاي غيركالسيك اكران مستند در دنيا حرف
بزنم (البته فكر كنم كمكم اين شيوه از اكران مستند
هم دارد كالسيك ميش��ود و ما چون از جريان عقب
هستيمبهنظرمانغيركالسيكميآيد).
ميخواهم در چند مطلب كوتاه درباره بازاري صحبت
كنم كه ش��ايد هنوز براي بعض��ي از تهيهكنندگان و
مستندسازان ايران ناشناخته اس��ت .هدف من اين
است كه افراد عالقهمند غيرحرفهاي هم از اين نوشته
بتوانند استفاده كنند و به همين دليل هم ميخواهم
از عنواني اس��تفاده كنم كه ش��ايد كمي اغراق باشد
اما طني��ن ژورناليس��تي خوب��ي دارد« :خداحافظ
تلويزيون».
چند وق��ت پيش ب��ا تع��دادي از تهيهكنن��دگان و
مستندس��ازان معتبر در خانه سينما نشسته بوديم.
همه آنها از شرايط موجود معيشتي گلههاي اساسي
داش��تند و بحث بر س��ر اين بود كه از كجا بايد چرخ
زندگ��ي را چرخاند .در اين ش��رايط يك تهيهكننده
مس��تند چگونه بايد عالوه بر خان��واده خود ،نان يك
گروه توليد را هم جور كند يا يك مستندساز ،چگونه
ميتوان��د روزش را ،با خيال نيمهراح��ت -و نه حتي
راحت -به شب برساند؟
كسي جوابي نداش��ت و در انتها به جملهاي تكراري
رسيديم:
«مستندس��ازان نميتوانن��د از راه حرفهش��ان يك
زندگيسادهرابچرخانند».
متاسفانه سخني درس��ت اما دردآور ...اجازه دهيد از
اينجا كمي خودمانيتر باشيم و مثل هميشه خودمان
آستين باال بزنيم ...اما چگونه؟ ...چند سالي است كه
اتفاقات جديدي در حوزه اك��ران و پخش فيلمها به
راه افتاده و جايي هست كه بهشدت به محتوا نياز دارد
يا شايد بهتر است بگويم كارش بلعيدن مطالب جذاب
تصويري است :بله درست اس��ت ...فضا و پلتفرمهاي
مجازي.
براي كس��ب درآمد در فضاي مج��ازي به يك خط
اينترنتويكدستگاهمناسبمثلكامپيوترياگوشي
موبايل احتياج داريد .اگر همي��ناالن اين مقاله را از
روي گوش��ي يا كامپيوتر خود ميخوانيد يعني اين
امكانات اوليه را داريد و عمال چيز ديگري نياز نيست.
حاال ك��ه ش��ما وارد اي��ن دني��اي جديد ش��دهايد،
ميخواهم شما را با سه اسم مهم آشنا كنم:
Netflix-Hulu-Amazon
اگر با ساختار و فعاليتهايي كه منجر به پولسازي اين
سه شركت شده آشنا هستيد ،همينجا خواندن اين
نوشته را متوقف كنيد وگرنه بياييد كمي با اين اسامي
بيشترآشناشويم:
اگر عالقهمند به سريالهاي روز دنيا باشيد ،حتما اسم
مجموعه «هاوس اف كاردز» را ش��نيدهايد ...اگر هم
اينطورنيستحتماهمينامروزاقدامكنيد.
اي��ن مجموعه را ش��بكه اينترنتي «ن��ت فليكس»
تهيهك��رده و تا قب��ل از رس��وايي اخالق��ي يكي از
بازيگرانش داش��ت تمام معادالت سودآوري آنالين
در اين حوزه را به هم ميريخت .زماني كه طراحان،
بس��تر اينترنت را براي پخش مجموعهشان انتخاب
كردند به نظر خيلي از افراد اي��ن حركت ديوانگي و
حتي يكجور خودكش��ي دس��تهجمعي محسوب
ميشد.
چيزي كه مح��ال به نظر ميرس��يد ،اتف��اق افتاد و
اين مجموعه ت��ا چند فصلي هم جلو رف��ت و به نظر
هم نميرس��د تا به امروز كس��ي از گروه س��ازنده و
سرمايهگذاران خودكشي كرده باشد ،درواقع نهتنها
س��رمايهگذاران خودكش��ي نكردند بلكه چند صفر
جلوي اعداد حسابهاي بانكيشان اضافه هم شد.
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