
 
خبر

5یکشنبه 10  مهر  1401 }فرهنگی{ سال بیست و پنجم/ شماره 6093

ویکتوریا دانشور حال خوبی ندارد
بخش فرهنگی - ویکتوریا دانشور، خواهر سیمین دانشور، در 
سی سی یو بستری است و به گفته پرستارش تنها قلب او به وسیله 

دستگاه کار می کند.
به  او  وضعیت  درباره  دانشور،  ویکتوریا  پرستار  بیرانوند،  مهری 
بخش  در  گذشته  هفته  ابتدای  از  ویکتوریا،  خانم  گفت:  ایسنا 

سی سی یو بیمارستان یاس بستری شد.
او درباره علت بستری نیز گفت: دکترها به ما گفته اند که ایشان به 
علت کهولت سن بیمار است. قند و چربی ندارد اما دکترها به ما 
گفته اند فقط قلبش به وسیله دستگاه می زند. دکتر عمال جوابش 

کرده و منتظریم ببینیم که چه می شود.
پرستار ویکتوریا دانشور درباره خبر فوت لیلی ریاحی- خواهرزاده 
خبر  هم  ما  داد:  توضیح  نیز   - دانشور  سیمین  دخترخوانده  و 
نداشتیم و دیروز  متوجه شدم. قرار بود لیلی خانم طبقه فوقانی 
مزار سیمین خانم به خاک سپرده شود. به دنبال  کارهای ویکتوریا 
خانم که بودم از وزارت ارشاد تماس گرفتند که گویا لیلی  خانم 
او  گفت  من  به  گرفتم  تماس  که  او  پرستار  با  من  شده.  فوت 
پنجشنبه قبلی )۳۱ شهرویرماه( در بهشت  زهرا به خاک سپرده 

شده و محل دفنش پیش سیمین خانم نبوده است.
او افزود: من به دوستان ارشاد درباره ویکتوریا خانم پیام دادم که 
به من گفتند هر وقت اتفاقی برایش افتاد، نامه اش را بیاورید و در 
جوار سیمین خانم به خاک سپرده شود. البته این موضوع وصیت 
به  کنار خواهرش  در  داشته  دوست  و  بوده  خانم  ویکتوریا  خود 
بیفتد.  اتفاق  این  خاک سپرده شود. به من گفته بود سعی کن 
گویا قبال از شهرداری قول داده بودند اما نامه نگرفته بودند. کمی 
دردسر داشت اما توانستم شرایط عمل به وصیتش را فراهم کنم.
لیلی ریاحی متولد سال ۱۳۲۷، خواهرزاده و دخترخوانده سیمین 

دانشور، نویسنده ایرانی بود. 
و  خسرو  »قهرمانان  و  گویم«  آفتاب  ز  »همه  کتاب های  او  از 

شیرین« به جا مانده است.

بازگشت »تارزان« به سینما
بخش فرهنگی - تارزان قهرمان کالسیک ادبیات و سینما که 
توسط »ادگار رایس باروز« خلق شده بود بار دیگر به پرده سینما 

بازمی گردد.
به نقل از هالیوود ریپورتر، کمپانی سونی پیکچرز حقوق نمایشی 
تارزان را از بنیاد »ادگار رایس باروز« نویسنده آمریکایی خالق این 
شخصیت در اختیار گرفته و به دنبال بازآفرینی کامل شخصیت و 

مالکیت معنوی آن است.
ساخت  برای  تهیه کننده ای  و  کارگردان  نویسنده،  هیچ  تاکنون 
نکرده  امضا  قراردادی  استودیو  کمپانی  با  »تارزان«  جدید  فیلم 

است. 
در جنگل  که  که  می کند  روایت  را  یتیم  پسری  داستان  تارزان 
زن  عاشق  که  این  از  پس  و  است  شده  بزرگ  میمون ها  توسط 
به  را  جنگل  می کند،  ازواج  او  با  و  می شود  جین  نام  به  جوانی 
مقصد انگلستان ترک می کند، جایی که چشمانش به وحشی گری 
انسان متمدن باز می شود.  انتشار این داستان  نوشته »ادگار رایس 
باروز« برای نخستین بار در سال ۱۹۱۲ به موفقیتی بزرگ تبدیل 
شد و برای چندین دهه از طریق فیلم ها، سریال ها، نمایش های 
فرهنگ  در  استریپ ها  کمیک  و  تلویزیونی  برنامه های  رادیویی، 
اما  بود  اوج  تا ۱۹۷۰ در  بین دهه ۱۹۳۰  و  تاثیر گذاشت  عامه 
دست  دوچندان  موفقیتی  به   ۱۹۹۹ سال  در  دیزنی  انیمیشن 
یافت و حتی نمایشی اقتباسی از آن در تئاتر برادوی نیز به روی 
صحنه رفت.  کمپانی برادران وارنر در سال ۲۰۱۶ در فیلمی با 
بازی »الکساندر اسکارشگورد« و »مارگو رابی« تالش کرد، یک 
مجموعه فیلم جدید برای »تارزان« بسازد اما این فیلم در جلب 

توجه مخاطبان شکست خورد.

در قالب ۲ کتاب منتشر شد

»دّره انجیر« و »جسدهای معلق«

بخش فرهنگی - رمان های »دّره انجیر« نوشته فرشته نوبخت و 
»جسدهای معلق« نوشته مریم فریدی منتشر شده اند.

به گزارش ایسنا، رمان »دره انجیر« نوشته فرشته نوبخت در ۱۳۶ 
صفحه با شمارگان ۵۰۰ نسخه و با قیمت ۵۵ هزارتومان در نشر 

پیدایش عرضه شده است.
در نوشته پشت جلد کتاب می خوانیم: هنوز آفتاب نزده که مسافر 
از جلوخان عبور کرده و وارد هشتی بزرگ اقامتگاه می شود. به دو 
سوی هشتی نگاهی می اندازد و چون در ابتدا کسی را نمی بیند، از 
پله های سمت چِپ هشتی پایین می رود و پشت یکی از میزهای 
چند  برای  و  می چرخد  اطراف  در  نگاهش  می نشیند.  کوچک 
لحظه محو فضا می شود. به سنگفرش آجری، پرده ها، پنجره های 
چوبی و آبی  رنگ و گلدان های پر از شمعدانی های با طراوت نگاه 
اناِر سرخی که در دست دارد را بو می کند و می گذارد  می کند. 
روی میز. بعد منتظر می ماند تاکسی پیدا شود و به او خوشامد 
بگوید. کمی بعد سر و کله ی پیشخدمتی خواب آلود پیدا می شود.

»این ماشین سفید، مال شماست؟«
»دّره انجیر« و »جسدهای معلق«

همچنین کتاب »جسدهای معلق« نوشته مریم فریدی در ۳۰۴ 
صفحه با شمارگان ۵۰۰ نسخه و با قیمت ۱۳۰هزار تومان در نشر 

یاد شده عرضه شده است.
در پشت جلد کتاب نوشته شده است: »سیصد سال« از »انفجار 
و  یکدیگر خوب  با  مردم شهر »آالمتو«  و  است  بزرگ« گذشته 
خوش زندگی می کنند. اما داساهای سیاه پوش به آالمتو حمله و 
آن را تسخیر می کنند. ری را و آندیا دو زن جوان، بی آنکه یکدیگر 
را بشناسند، از دو مسیر متفاوت به همدیگر می رسند. هر دو زن 
از خشونت به دنبال زندگی، عشق و  جوان، در راهی تیره و پر 
خوشبختی اند، اما داساهای سیاه پوش وحشی در حال کشتارند و 

بی رحمانه در کمین آنان نشسته اند.

جواد اردکانی ، کارگردان  مطرح کرد؛

هشدار به مسئوالن درباره مرگ قریب الوقوع سینما
بخش فرهنگی - جواد اردکانی معتقد است که اگر مدیران فرهنگی از تولید و 
اکران فیلم های سینمایی حمایت نکنند، سینما در کشور به سمت نابودی می رود.

به گزارش خبرنگار ایلنا، فیلم سینمایی »بانک زده ها« به کارگردانی جواد اردکانی 
و علی بکائیان این روزها در سینماهای کشور در حال اکران است. در این 
فیلم؛ علی انصاریان، نسرین مقانلو، قاسم زارع، میرطاهر مظلومی، سحر 

قریشی و بیژن بنفشه خواه ایفای نقش می کنند.
اردکانی که تجربه ی ساخت فیلم هایی چون »به کبودی یاس« و »شور 
شیرین« را در کارنامه خود دارد، برای اولین بار در سینما، ژانر کمدی را 
تجربه کرده است. به نظر می رسد که شرایط حاضر جامعه باعث شده 
تا فیلم »بانک زده ها« در اکران با بحران مواجه شود و مثل بسیاری از 

فیلم های در حال اکران نتواند به فروش قابل توجهی دست پیدا کند.
در گفتگو با جواد اردکانی درباره شرایط اکران این فیلم و به طور کل 

سینمای کمدی در ایران گفتگویی داشتیم که در ادامه می خوانید:
  از شرایط اکران فیلم »بانک زده ها« رضایت دارید؟

شرایط اکران به طور کل نامساعد است و فکر می کنم تا امروز سینما 
چنین وضعیتی را در حوزه اکران تجربه نکرده و اتفاقات اخیر مزید بر علت 
شد که اوضاع بسیار بدتر شود اما انتظار دارم با کمک رسانه ها این موضوع 
پیگیری شود که بعد از کرونا برای احیای سالن ها سینما و رونق گرفتن 
نمایش فیلم ها باید حمایت هایی از فیلم های سینمایی می شد اما این 
حمایت ها نه از طرف وزارت ارشاد و نه از طرف صداوسیما، شهرداری ها 
و یا دیگر نهادها انجام نمی شود. به نظر می رسد که سینما به حال خود 
رها شده و برای مسئوالن کشور هیچ اهمیتی ندارد که سینما به رونق 

برسد یا خیر.
طبیعتاً با مجموعه مشکالتی که امروز مردم با آن دست و پنجه نرم می کنند هم 
برای تولید و هم برای نمایش فیلم ها اگر حمایتی صورت نگیرد آینده سینمای 
ایران بحرانی و خطرناک است. من به عنوان کسی که تجربه اکران فیلمم در 
این شرایط را دارم واقعاً از عدم حمایت وزارت ارشاد در مرحله تولید و نمایش 
فیلم »بانک زده ها« گالیه مند هستم. متأسفانه عالوه بر وزارت ارشاد، صداوسیما و 
شهرداری هم در بحث تبلیغات هیچ حمایتی از ما نکردند. ما کاماًل رها شده ایم و از 
مردم هم در این شرایط نمی توان انتظار داشت که در دل مشکالت متعدد اجتماعی 
و اقتصادی حوصله سینما رفتن داشته باشند. به نظر من رسانه ها می توانند این 
موضوع را به عنوان یک مسئله حیاتی مطرح کنند و از مرگ قریب الوقوع سینما 

خبر دهند تا مسئوالن وظیفه نجات سینما را احساس کنند.  
  به حمایت در حوزه تولید اشاره کردید، سازمان سینمایی چه حمایتی 

می تواند از تولید فیلم ها داشته باشد؟
وزارت ارشاد می تواند در تولید یکسری فیلم ها مشارکت داشته باشد. حوزه هنری 
و سپاه پاسداران معموالً از فیلم هایی با موضوعاتی خاص حمایت می کنند و وزارت 
ارشاد از دیگر آثار که وجودشان در سینما الزامی است باید حمایت کند اما متأسفانه 
از روند وجود ندارد و در تولید فیلم »بانک زده ها« هیچ حمایتی از ما صورت نگرفت. 
شرایط سینما امروز به گونه ای نیست که بتوان انتظار داشت که بخش خصوصی 
بدون حمایت اثر تولید کند. با وجود اینکه ما از وزارت ارشاد درخواست کردیم که 
در تولید این فیلم از ما حمایت کند، به هر دلیل هیچ حمایتی از تولید این فیلم 

صورت نگرفت.
  در کارنامه شما آثاری از سینمای دفاع مقدس و سینمای کودک به 

چشم می خورد. با چه رویکردی به سراغ سینمای کمدی آمدید؟
قبل از فیلم های »شور شیرین« و »به کبودی یاس« سه فیلم کودک ساخته  ام که 
تفاوت زیادی با دو اثر آخرم دارد و حدود 8 سریال تلویزیونی با موضوعات مختلف 
ساخته ام و تقریباً قالب ها و ژانرهای متفاوتی را تجربه کرده ام. اگر امروز از من 
بپرسند که سینمای استراتژیک امروز در چه ژانری تعریف می شود به اعتقاد من 

پاسخ سینمای کمدی است.
به اعتقاد من امروز زمان آن است که در سینما و تلویزیون، ژانر کمدی از سوی 
مسئوالن جدی گرفته شود چراکه ظرفیتی در سینمای کمدی وجود دارد که از 

طرفی مورد نیاز و تقاضای مردم است و از طرف دیگر فرصتی برای بیان یکسری 
دردها و انتقادات است که خارج از سینمای کمدی نمی توان آن ها را بیان کرد. 
انتقاد سالم و شریف از شرایط موجود به شکلی که مردم این آثار را ببینند و 
بپذیرند در شرایط اجتماعی امروز ما یک نیاز مهم و فوری است. من معتقدم 
»بانک زده ها« همانقدر به سینمای ارزشی تعلق دارد که فیلم »به کبودی یاس« 
به سینمای ارزشی تعلق داشت. قرار نیست ما فقط به فیلم هایی که مربوط به 
سینمای دفاع مقدس می شود عنوان سینمای ارزشی را در نظر بگیریم. به اعتقاد 
من سینمای شریف در این زمان که بتواند گوشه ای از دردهای مردم را بیان کند 
و کارکرد اجتماعی داشته باشد می تواند سینمای کمدی باشد. من قطعاً سینمای 
کمدی را ادامه خواهم داد و اطمینان دارم که نیاز جدی به آن وجود دارد و باید 
جدی گرفته شود. البته باید بگویم نقطه ایده آل من »بانک زده ها« نیست و باید آثار 
بهتری تولید شود اما این فیلم نقطه شروعی بود که باید زودتر از این به سینمای 

کمدی ورود می کردم.
  آیا استقبال مخاطبان سینما از فیلم های کمدی باعث شده که شما 
این گونه سینمایی را امروز سینمای استراتژیک بدانید یا مسائل دیگری 

مطرح است؟
قطعاً یکی از چالش های اساسی در سینما و تلویزیون ما مخاطب است. اینکه ما 
چگونه فیلم بسازیم تا مردم آن را ببینند مسئله مهمی است و پس از آن این 
نکته حائز اهمیت است که ما چگونه فیلم بسازیم تا ذره ای به مردم کمک کند و 
دغدغه هایشان را در آن ببینند. اگر ما واقع بین باشیم و امروز جامعه مان را ببینیم 
واقعاً مردم به فیلم هایی نیاز دارند که کمی حالشان را خوب کند و لحظاتی را با 
احساس بهتر سپری کنند و سینمای کمدی چنین ظرفیت هایی دارد و نباید این 
ظرفیت ها را نادیده گرفت اما متأسفانه تا امروز چون جدی گرفته نشده ما درگیر 
نوع سخیفی از سینمای کمدی هستیم درحالیکه در تاریخ سینما فیلم های کمدی 
بسیار درخشان و ماندگاری ساخته شده اند و نمونه های بسیاری از این دست را در 
تاریخ ادبیات نمایشی هم می توان دید. متأسفانه سال هاست که این سینما نادیده 
گرفته شده و ما دیگر شاهد ساخت فیلم هایی چون »اجاره نشین ها« نیستیم. این 

سینما امروز به سطح نازلی رسیده و چون همین آثار هم توانسته اند مورد توجه 
مخاطبان قرار بگیرند همچنان ساخته می شوند و فروش باالیی هم دارند.

  آیا سیاست گذاری های فرهنگی را هم می توان در جهت دهی سینمای 
کمدی به سمت ابتذال تأثیرگذار دانست؟

این یک مسئله چندبعدی است و باید با دقت کالبدشکافی و بررسی شود. 
به طور کل در حوزه صنعت و حتی فرهنگ مشوق تولید همواره مصرف 
است. در برنامه های توسعه ای در حوزه صنعت و تولیدات فرهنگی از مصرف 
به تولید می رسند. در سینما ذائقه ای که در بین سینماروهای ما وجود 
دارد سینمای کمدی است. مردم به دالیل متعددی که حق با آن هاست 
با سالن های سینما قهر کرده اند و اندک افرادی که به سینما می روند هم 
اکثراً به سینمای کمدی گرایش دارند و همین ذائقه تعیین کننده این است 
که در سینمای چه فیلمی ساخته شود. قطعاً مدیریت فرهنگی و تولیدات 
سینمایی در شکل گیری این ذائقه تأثیرگذار بوده و مشکل امروز در حوزه 
مدیریت ما تنها مربوط به مدیران حاضر نمی شود و ما درگیر مشکالت 
فراوان حاصل از یک سیستم مدیریتی کالن هستیم و نمی توان آن را تنها 

متوجه مدیران امروز دانست.
اگر قرار است این مشکل حل شود باید کسانی که امروز مسئولیتی دارند، 
برنامه ریزی و اقدامات جدی داشته باشند اما تا آن زمان در حال حاضر آن 
سینمایی که مورد توجه مخاطبان ایرانی است، مشخصاً سینمایی است که 
درگیر نیش و کنایه ها و انتقادات سطحی سیاسی و شوخی های جنسی 
است و ما به این سینما امروز سینمای کمدی می گوییم در حالیکه سینمای 
کمدی می تواند بسیار عمیق تر و جذاب تر از این ها باشد. البته باید بگویم که 
من مخالف ساخت اینگونه آثار نیستم، به هر حال باید تنوع در هر گونه سینمایی 
وجود داشته باشد اما اینکه غالب آثار کمدی ما در همین سطح قرار بگیرند نشانه 
بی توجهی به ظرفیت های این سینما است و مدیران فرهنگی باید این موضوع 
را جدی بگیرند. متأسفانه مدیران سینمایی ما اساساً سینمای کمدی را جدی 

نمی گیرند و به طور کل این سینما را رها کرده اند.
  با وجود اینکه فیلم های کمدی همواره جزو آثار پرفروش سینمای ایران 
هستند، چرا »بانک زده ها« نتوانست در گیشه موفقیت این آثار را به دست 

بیاورد؟
گونه  این  می گیرد،  قرار  سیاه  کمدی  دسته  در  که  است  فیلمی  »بانک زده ها« 
سینمایی در همه جای دنیا با فروش چندانی همراه نیست. کمدی سیاه در هر 
همه جای دنیا نسبت به دیگر فیلم های کمدی فروش کمتری دارد و ما از لحظه 
نوشتن فیلمنامه از این مسئله آگاه بودیم. نکته دیگر این است که »بانک زده ها« 
سوپراستار ندارد، امروز یکی از اصلی ترین عوامل در پرفروش شدن فیلم ها استفاده 
از سوپراستارها است. ما از بهترین عوامل برای حضور در این فیلم استفاده کردیم 
و من از انتخاب هایم بسیار راضی هستم و بازی های قابل قبولی را در »بانک زده ها« 
شاهد هستیم اما هیچ یک از بازیگران این فیلم سوپراستار نیستند و این قطعاً در 
میزان فروش فیلم تأثیرگذار است. اما از نظر من مهم ترین نکته در عدم فروش 
باالی این فیلم به این مسئله مربوط می شود که »بانک زده ها« بدون کمترین تبلیغ 
اکران شد. پیش از اکران به ما قول داده بودند که تلویزیون تبلیغات این فیلم را 
پخش می کند اما این اتفاق رخ نداد، برای تبلیغات این فیلم با چند اسپانسر به 
توافق رسیده بودیم که متأسفانه این همکاری میسر نشد و جالب است که این 
اسپانسرها به دلیل موضوع فیلم که مربوط به بانک و بانکداری می شود از همکاری 
با ما صرف نظر کردند چون دلشان نمی خواست با چنین موضوع چالشی درگیر 
شوند. در این شرایط از نظر من همین اندازه که »بانک زده ها« فروش داشته، در حد 
معجزه است چرا که ما هیچ یک از فاکتورهای الزم برای تبلیغ و فروش فیلم را در 
اختیار نداشتیم. با این حال من اطمینان دارم که اگر در روزهای آینده شرایط کلی 

سینما بهتر شود میزان فروش فیلم »بانک زده ها« بیشتر خواهد شد.

بخش فرهنگی -  منابع رســمی خبر دادند که مهران مدیری پس از آن که سه 
روز پیش از کشــور خارج شده بود، روز گذشته به کشور بازگشت. ایرنا خبرگزاری 
رسمی دولتی ایران نوشــت که پاســپورت مدیری هنگام ورود بــه ایران ضبط 
شــده اســت. پیــش از این اعالم شــده بود که او ممنوع الخروج اســت. اما با 
وجود چنین حکمی از ایران خارج شــده بود. علت ممنوع الخروجــی او مواضع 
اخیرش درباره اعتراضــات و تحریک عواطــف عمومی و دامن زدن به اعتراضات 
اعالم شده بود. مهران مدیری، برنامه ساز تلویزیونی است که در مقاطع مختلف 
سیاســی تالش کرده از خوشــه حوادث به وجود آمــده منافع خود را از آن 
اتفاقات بچیند. به همین دلیل است که سخنان اخیر او بیش از آنکه طبیعی و 
مردمی به نظر برسد، بوی دیگری دارد. او در این فیلم گفته اســت که نمیخواهد 
حتی یک فریم از دورهمی جدید پخش شــود و این در حالی است که علیرضا 
قزوه، رئیس شــعر و سرود صداوسیما مدعی اســت که آخرین دریافتی مدیری 
»یک روز قبل از نطــق تاریخــی اش ۳۰ میلیارد تومان از صداوسیما بوده« 
چندی پیــش نیز تهیه کننده دورهمی در مصاحبه با رسانه ها اعالم کرد، مهران 
مدیــری دســتمزدش را بابت تولید سری پنجم برنامه دورهمی به طور کامل 
دریافت کرده اســت و مطالبه ای از تهیه کننده یا ســازمان صداوســیما برای 
این فصل ندارد.مبلغ افشا شــده از سوی آقای قزوه جدای از مبالغی است که 

خود مدیری با اسپانسرها به توافق رسیده است.
بی شک کسی مدعی و مخالف دریافت هزینه های ساخت یک برنامه تلویزیونی 
نیست اما مواضع سینوسی مدیری در مقاطع مختلف فراموش شــدنی نیست. 
مهران مدیــری در هنگامه اعتــراض نمایندگان مجلس ششم به تمســخر 
تلویزیون  برای خودشیرینی مدیران وقت  و  پرداخت  پاورچین  برنامه  در  آنها 

تحصن سیاسی و روزه سیاسی آنها را دستمایه تمسخر قرار داد.
مهــران مدیری حتی در همان برنامه دورهمی در تلویزیــون دولت روحانی 
و محمدجواد ظریف را نیز بارها مــورد نقدهای صریح قــرار داد. این نقدها 
البته در آن مقاطع مورد استقبال رسانه های اصولگرا قرار میگرفت. چنان کــه 
بعــد از تمســخر و نقــد تندوتیز محمدجواد ظریف در دورهمی، خبرگزاری 
که  مدیرانی  مورد  در  ســخنانی  با  دورهمی  اخیر  برنامه  نوشــت:  تســنیم 
و  دل  و  دارنــد  آنان  از  برخــی  که  فسادی  سبب  به  و  هســتند  سازشکار 
جرات خود را از دســت داده اند، همــراه بود. مدیری در آن برنامــه گفتــه 
را میگذاریم عملکرد  نقطه مقابل سازشکاری است که ما اسمش  بود: جرات 
جنتلمنانه یا پاس دادن به هم برای بقا. اجرای خیلی چیزها نیاز بــه جرات 
دارنــد.  را  سازشکاری  از  عبور  دارند،جرات  پاکی  پرونده  که  کسانی  و  دارد 
را  خارق العاده  جرات  و  دل  آن  جواب  است،  عادی  کامال  شــرایط  که  امروز 
با منفعت طلبی و سازشکاری میدهیم. اگر جرات انجام بعضی کارها را ندارید، 
پس چرا پست هایی را میگیرید که انجام وظایفش دل و جرات میخواهد؟ تو که 
نمی تونی بتمرگ خانه ات. اصالح طلبــان کــه بــه نقــد مدیری پرداختنــد، 
تســنیم در دفــاع از مدیری نوشــت: »اصالح طلبان نشــان دادند که تا این 
حــد نیز برنمی تابند که نســبت به منافعشان خدشــه وارد شود و با حمله و 
راه اندازی پروپاگاندای علیه رســانه ملی سعی در خاموش کردن وجه انتقادی 
طنز دارند؛ موضوعی که اگر این جریان آن را به نفع خود ببیند قطعا با استقبال 
فراوان آن را در بوق و کرنا کرده و شیوه انتقادی عکسی را علیه رسانه ملی 
در پیش میگیرد که چرا جلوی چنین برنامه هایی را میگیرد رویه ای که جریان 
اصالحات برخالف شــعار زنده باد مخالف من همواره به کار بسته است و منتقد 
را با پروپاگاندا و هجمه خبری مرعوب و منزوی میکند.« مساله ای که امروز 
هایی  سلبریتی  مشکل  شده اند،  مواجه  آن  با  اصولگرایان  صداوسیما خصوصا 
است که روزگاری خودشان به برجسته کردن این افراد اقدام کردنــد و اکنون 
در گــرداب آن مانده اند. تلویزیون از ابتدای دهه ۷۰ تقریبا به نفی روشنفکران 
و دانشــوران پرداخت و در برنامه های مختلفی نه تنها آنها را نواخت، بلکه زمینه 

حــذف و مرجعیت آنها را نیز فراهم کــرد.
کردن  برجسته  و  سازی  ستاره  به  آمده،  وجود  به  خأل  برای  میان،  این  در 
که  بود  این چنین  پرداخــت.  تلویزیونی  مجریان  و  سینماگران  و  ورزشکاران 

با حذف روشنفکران و دانشوران، مداحان و ورزشکاران و سینماگران برجسته 
شدند. افرادی کــه اگرچه عمــق و اطالعات و تحلیــل چندانی نداشــتند، 

امــا راهبری قشرهای مختلفی را در دست گرفتند.
مورد حمایت مدیران تلویزیون

مهران مدیری شهرت اش را نه از سینما بلکه از ســاخت و حضور در برنامه های 
تلویزیونــی دارد و در میان همنسانش تنها کسی است که هیچگاه مورد غضب 
مدیران قرار نگرفته، مدام با این ســازمان کار کــرده و البتــه تهیه کنندگانــی 
با او همکاری کردند که نماینده اسپانسرهای پرقــدرت و بانفوذی بودند کــه 

نه تنها در تلویزیون بلکه در شــبکه نمایش خانگی و ســینما هم حمایتهای 
خــود را از او قطع نکردند. مدیری بــه طور قطع یک چهره تلویزیونی و رســانه 
ملی است. از آن سلبریتی های ســاخت رسانه ملی که این رسانه ســالها برای 
او مایه گذاشت، با هــر ســاز او رقصیــد و پرهزینه ترین  تاکشوهایش را هم 
به نام او زد. از همان دهه ۷۰ با برنامه »ببخشید شما« تاهمین »دورهمی« 
که ویدئویی منتشر کرد و از مدیران تلویزیون خواســت ایــن برنامه را روی 
آنتن نفرستند. این در حالی است که خود او بهتر از هر کس دیگری میداند 
که تلویزیون صاحب امتیاز این برنامه است، دســتمزد و هزینه تولید را به طور 
کامل به او و تهیه کننده این برنامه پرداخت کرده و کارگردان و مجری حقی 
در تصمیم گیری برای پخش کــردن و نکردن برنامه ندارد. در این ویدئو که 
احتمــاال پس از خروج از کشــور او منتشــر شــده، مدیــری از نیــروی 
انتظامی میخواهد با خشــونت با معترضان برخــورد نکند. این در حالی است 
که در اعتراضات این چنینی، این چهره تلویزیونی هیچگاه از خود واکنشی نشان 
نمیداد و سابقه نداشت، اعتراضی به مسئوالن داشته باشد. مدیری همیشه در 
او  پشتیبان  مختلف  نهادهای  از  داشــت، صاحبان سرمایه  قرار  امنیت  دایره 
بودند و هزینه های هنگفت صرف دستمزد و تولید آثار او می شد و او همچنان 

یکی از چهره های مور تایید سازمان صداوسیماست.
مرد هزار چهره

مهران مدیری برخالف هم نسالن اش ازجمله رضا عطاران، برادران قاسمخانی، 
مهــدی مظلومی، ســروش صحت و... همیشــه مورد حمایت مدیران تلویزیون 
بود. هیچوقت نه ممنوع الکار شد و نه مورد بی مهری مدیران تلویزیون قرار گرفت. 
چه آن زمان کــه پاورچین و نقطه چین و... را برای تلویزیون میساخت، چه 
آن دورهای کــه گنج مظفر و قهوه تلخ و... را به دلیل عدم همراهی تلویزیون 
در بحث حمایت کنندگان مالی برای شــبکه خانگــی کارگردانی کــرد و چه 
زمانی که در ســینما بازی یا کارگردانی کرد و تیزر فیلم هایش مدام از تلویزیون 
پخش شــد. برخالف رامبد جوان هم کــه مانند او در این سالها برای این رسانه 
برنامه ساخته، دســتمزدهای میلیــاردیاش را تمــام و کمال دریافــت کرده و 
هیچوقت طلبی از تلویزیون نداشته است. او آنقدر مورد مشــکوکی در ساختار 

با وجود  این ســازمان  به حســاب می آید که همین حاال هم  رســانه ملی 
اعتراض و تخریب دیگر چهره های هنری معترض، از او نامی به میان نمی آورد 
و انگار همچنان مدیری را چهره شاخص و رسمی خود می داند. خبر خروج از 
ایران و خواسته اش از تلویزیون هم از این رسانه منتشر نشد. مدیری در تمام 
این ســالها چه آن زمانی که با برادران گلیان در ساخت سریالهای شب های 
برره و پاورچین همکاری می کــرد چه آن زمــان که به ســراغ اول مارکــت 
رفت و بــه منابع عظیــم مالی متصل شد، همیشه اسپانسرهای پرقدرتی داشت 
و هیچ وقت حاضر به همکاری با تلویزیون با دستمزدهای محدود و اندک نشد. 
مدیری با اینکه در ظاهر از سیاست دوری میکرد اما در آثارش همیشــه اهل 
سیاست را مورد طعنه و نقد قرار میداد. چه آن زمان که همزمان با اعتراض و 
روزه سیاسی نمایندگان مجلس ششم در برنامه پاورچین به تمسخر آنها پرداخت 
و چه زمانی که در فصل هــای اولیه برنامه دورهمــی که با حمایت مالی بانک 
دولتی ســاخته می شد از هر فرصتی برای انتقاد از دولــت روحانی و وزیــران 
او استفاده میکرد و حتی زمانی که معصومه ابتکار را به عنوان یکی از وزاری او 
به این برنامــه دعوت میکرد، همــه را مورد نقد قرار داد. از سوی دیگر فراموش 
تلویزیون های  و  ماهوارهای  شبکه های  به  خنده  بمب  ساخت  با  او  که  نکنید 
لس آنجلسی و مجریان آنها هم تاخت. جالب اینجاست که مدیری با اینکه به 
لحاظ ظاهر و منش با اصولگرایان تفاوت داشت اما هیچوقت آنها را مورد انتقاد 
قرار نم یداد و همیشه از حمایت های مادی و معنوی آنها برخوردار بــود. امــا 
او در همین حال هــم میزبان اسفندیار رحیم مشـایی به عنوان معاون اول 
رئیس جمهور و هم جواد ظریف وزیر امورخارجه در پشــت صحنه سریال های 
خود میشــد و از برد تبلیغاتی و مالی این دیدارها نهایت استفاده را میبرد. تا 
همین هفته پیش تیزرهای مربوط به قرعه کشی بانک رفاه از شبکه های مختلف 
تلویزیون پخــش می شد و در سالهای اخیــر کلیپ هایی که از خوانندگــی او 
همراه با گروه موسیقی منتشــر میشد، روی آنتن شبکه های ماهوارهای میرفت. 
میبینید، با همین ها که تنها گوشه ای از فعالیت های مدیری را نشان میدهد، 
نمیتوان از کار این چهره شــاخص تلویزیون سردرآورد. چراکه او هیچوقت روی 

یک خط و مسیر مشخص حرکت نکرده است.
مهاجرت یا تجارت

با خروج مهــران مدیری از کشــور، شایعات زیادی درباره او شنیده میشود. او 
از مدتها قبل در دوبی سرمایه گذاری کرده و با تجار وســرمایه داران ایرانی و 
خارجــی حاضــر در این کشــور روابط خوبی داشت. شــماره همراه دوبی اش 
به  بود.  کرده  اخذ  هم  را  کشور  این  اقامت  و  داده  همکارانش  دوستانو  به  را 
همکارانش  داشت.  متعددی  سفرهای  هم  پرتغال  و  اسپانیا  نظیر  کشورهایی 
میداننــد  میلیاردی  هزار  چندین  ثروت  صاحب  را  او  تلویزیون  و  سینما  در 
کــه خــارج از تصور اســت. تهیه کننده دورهمی پس از درخواست مدیری 
برای عدم پخش ادامه قسمت های دورهمی دریافت دســتمزد میلیارد او را به 
صراحــت تایید کرد و علیرضا قزوه، رئیس دفتر شعر و موسیقی صداوسیما 
باقیمانده دورهمی خبر داد که  برای قسمت های  او  ازدستمزد ۳۰ میلیاردی 
مدیری تمام و کمال آن را دریافت کرده است. این البته تنها بخش کوچکی از 
دریافتی های او بدون در نظر گرفتن تبلیغات بانک رفاه و.... است. جالب است 
بدانید که اول مارکت با قرارداد چندین میلیاردی با این چهره هم سرمایه گذار 
بنابراین  بازی داشت.  او در آنها  او بود هم اسپانسر فیلم هایی که  سریال های 
غیر  شایعه ای  ابتدا  همان  از  است،  رفته  ایران  از  همیشه  برای  مدیری  اینکه 
قابل باور به نظر میرســید. عده ای از تطمیع او توسط شــبکه های آنور آبی 
می گفتند و عده ای بر سرمایه گذاریهای غریــب او در دوبی حکایــت میکردند. 
با  او  صمیمانه  و  نزدیک  همکاری  منافی  نمیتوانــد  آنهــا  از  هیچ یــک  اما 
که  شــدید  خبر  با  دیگر  ماه  چند  تا  اگر  بنابراین  باشد.  صداوسیما  سازمان 
مدیری در تدارک ســاخت مجموعه ای بــرای تلویزیون یا شبکه خانگی است، 
تعجب نکنید. چراکه او در تمام این ســالها همین کار را کرده، از بیشــترین 
حمایت و درآمــد برخوردار بوده و هیچ وقت مانند عادل فردوسی پور، ســروش 

صحت یا برادران قاسم خانی از کار کردن منع نشده است. )منبع سازندگی(

نگاهی به نوسانات رفتاری مهران مدیری سلبریتی تلویزیونی از نقد اصالح طلبان تا نقد اصولگرایان


