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شهر فرنگ »عجب شب دل انگیزی بود. کنسرت »با من بخوان« جناب علیرضا قربانی عزیز که برای نخستین 

بار بود که موســیقی ایرانی با همراهی موســیقی الکترونیک اجرا شــد. درواقع نوعی از موسیقی 
الکتروآکوستیک که در آن آوازهایی به صورت بداهه خوانی و تصانیف و قطعاتی با همراهی سازهای 
آکوستیک و فضای موسیقی الکترونیک اجرا شد.« اینها را بهنوش طباطبایی در صفحه اینستاگرامش 
و در تمجید از کنسرت علیرضا قربانی نوشته. اصال ما چرا رفتیم سراغ خانم طباطبایی؟ خب بهانه اش 

تولد او است. تولدت مبارک بهنوش خانم. 
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تحقیقات نشان می دهد که 
خستگی راننده یکی از عوامل 

مؤثر در بیش از ۲0 درصد 
تصادفات جاده ای و بیش از 

یک چهارم تصادفات کشنده و 
جدی است.

مذهبی در برنامه های رمضان رسانه ملی کامال مشهود است. 
داشتن  دانش مذهبی، دایره واژگان باال، خالقیت در اجرا با 
چاشنی شادی ازجمله ویژگی های برخی مجریان سنتی 
 تلویزیون بود که امروزه به دالیل افزایش سن، تغییرسلیقه 
مدیران و مخاطبان دیگر شاهد اجرای آنان  نیستیم؛ درحالی  
که تنوع مجریان جوان با قابلیت هــای مختلف می تواند 
سرمایه فرهنگی خوبی برای رسانه  ملی باشد اما مردم عادت 
کرده اند در مناســبت های مذهبی همچنان شاهد اجرای 
مجریان توانمند مذهبی  تلویزیون باشند. البته این نکته 
را هم نباید کتمان کرد که مخاطبان و مجریان برنامه های 
رمضانی تا حدی  پوست انداخته اند. عالوه بر آن، الگوسازی 
برخی برنامه های مناسبتی سرگرم کننده رمضانی توانست 
 با ایجاد جذابیت و فضای طنزآمیــز ادامه تولید خود را به 
مخاطبان تحمیل کند. از نمونه بارز این برنامه ها می توان  به 

مجموعه پایتخت ۴ و دودکش اشاره کرد . 
 به  نظرشــما جای چه برنامه  یا افرادی در رمضاِن 
صداوسیما خالی اســت؟ برای مثال مخاطب های 
 تلویزیون چندسال به دیدِن رضا عطاران در قاب 
افطار عادت کرده بودند. چرا این روند متوقف  شد و 

ادامه پیدا نکرد؟
به نظرم فقدان حضــور بازیگــران طنازی چون 
عطــاران، لوالیــی، غفوریــان، جعفری، خمســه، 
تنابنده،  آقاخانی، برق نورد، گرجســتانی و مهران فر 
بیش  ازپیــش در برنامه های رمضانــی قابل لمس 
 اســت. هرچند با گالیه برخی از هنرمندان اصولگرا 
که قاب تلویزیون و برنامه های سرگرم کننده آن در 
ماه  رمضان را نوعی مقابله با رســانه منبر و مســجد 
قلمداد می کردند، رویکرد تلویزیون از تولید و پخش 
برنامه  های طنز به ســمت برنامه هایی با چاشــنی 
غم و اندوه تغییر کرد. درشــرایط موجود، بهتر بود 
کارگردانان  صاحب ســبک و موفقی چون سیروس 
مقدم، رضا عطاران و ســعید آقاخانی که رگ خواب 
مخاطبــان تلویزیون  را بهتر می شناســند، درحوزه 
تولید برنامه های رمضان فعال باشند. البته عطاران 
بــا ورود به ســینمای حرفه ای  تا حــدودی از قاب 
تلویزیــون فاصله گرفت و بعید می دانم درشــرایط 
موجود با قاب رسانه ملی آشــتی کند؛  با اینکه او با 
تلویزیون شــناخته شــد و درحوزه هنری باال آمد. 
هرچند نمی توان اختالف ســلیقه و تفاوت نگاه  های 
هنرمندان درباره سبک رفتاری تلویزیون با اتفاقات 
سیاسی سال های گذشــته را نادیده گرفت. به نظر 
می رسد رسانه  ملی قانون نوشته یا نانوشته ای درباره 
همکاری یا عدم همکاری بــا برخی هنرمندان را در 
برنامــه کاری دارد  که موجب توقــف همکاری رضا 
عطاران با برنامه های تلویزیون شده است، البته این 
نوع رفتارها تنها به  عطاران محدود نیســت؛ مهران 
مدیری هم تا قبل از پخش اولین برنامه »دورهمی« 

همین وضع را داشت . 

 اصال آیا صداوسیما اراده ای برای ساخت برنامه های 
شاد و سرگرم کننده دارد؟ نمونه  موفقی  در رمضان 

سراغ دارید؟ دلیل موفقیتش را چه می دانید؟
مدیران رسانه ملی بدشان نمی آید که برنامه ها گل کنند 
و مخاطب جذب کنند ولی هرنوع برنامه موفق،  تهدیدهایی 
را به همراه دارد. تجربه توقف برنامه نود هم از این نوع نگاه ها 
نشــأت می گیرد. گاهی شــهرت  یک فرد یا برنامه آفتی 
برای قاب رسانه ملی اســت. برنامه های »خانه به دوش« ، 
»بزنگاه«، »دودکش« و »پایتخت ۴« جزو برنامه های موفق 
رمضانی بوده اند. به نظرم نوع ســوژه ، کارگردانی، پردازش 
قصه و حضور بازیگران طناز نقش موثری در ایجاد جذابیت 
برنامه داشــتند. عالوه  بر آن، روایت زندگی افراد متوسط 
جامعه با فرازونشــیب های موجود نوعی همزادپنداری را 

ایجاد می کرد . 
 مدتــی اســت کــه صداوســیما رویکردی 
»سلبریتی محور« پیش گرفته. این ماجرا را چطور 

 ارزیابی می کنید؟
   سلبریتی ها این روزها در فضای مجازی دنبال کننده های 
بی شماری دارند. لذا اجرای برنامه توسط آنان هم  می تواند 
به وجهه رسانه ملی مقبولیت بدهد و هم میزان مخاطبان 
این افــراد را درشــبکه های  اجتماعی افزایــش دهند، به 
نوعی که قاعده برد- برد برای طرفین ماجرا حاکم اســت. 
گذشــته از آن، حامیان مالی  برنامه های تلویزیونی عالقه 
دارند به جای سرمایه گذاری روی مجریان جوان و گمنام 
 از ســرمایه های  فرهنگی مشــهور از ابتدای پخش برنامه

 سودی ببرند . 

به یاد رمضان های شاِد دهه 80 

  در دهه80، بازآفرینی سریال های تلویزیونی 
با چاشنی طنز در رســانه ملی، خوب  جواب داد. 
ساخت برنامه های »خانه به دوش« و »بزنگاه« با 
کارگردانی و بازیگری رضا عطاران ازجمله  کارهای 

موفق این دوره بود. 
  در دهه 80 شــبکه تهران با هنجارشکنی در 
برنامه سازی جشن رمضان را به شکل یک برنامه 
مجری محور راه  اندازی کرد کــه بازتاب خوبی 
داشت، فارغ از بازخورد برنامه درجامعه و جذب 
مخاطبان، عنوان برنامه نشان از نوعی  خالقیت و 
نوآوری داشت. این برنامه درشبکه های تلویزیونی 
فراگیر، تاثیری مثبت داشت؛ هرچند دیری نپایید 
که  با کج سلیقگی یکی از مجریان این برنامه هم 

لطمه خورد. 
 تجربه موفق برنامه های شاد و طنازانه دهه80 
هم نتوانســت تغییری در وضعیت برنامه سازی 

سال های اخیر  ایجاد کند. 

• مدیران رســانه ملی بدشــان نمی آید که برنامه هــا گل کنند و 
مخاطب جذب کنند؛ ولی هرنوع برنامــه موفق،  تهدیدهایی را به 
همراه دارد. تجربه توقف برنامه نود هم از این نوع نگاه ها نشــأت 
می گیرد. گاهی شهرت  یک فرد یا برنامه آفتی برای قاب رسانه ملی 

است. 
• برنامه های »خانه بــه دوش«، »بزنــگاه«، »دودکش« و 

»پایتخت ۴« جزو برنامه های موفق رمضانی بوده اند. 
• درشــرایط موجود بهتر بود کارگردانان صاحب سبک و موفقی 
چون »سیروس مقدم«، »رضاعطاران«  و»سعیداقاخانی« که 
رگ خواب مخاطبان تلویزیون را بهتر می شناسند، درحوزه تولید 

برنامه های رمضان فعال  باشند. 
• رســانه ملی قانون نوشته یا نانوشــته ای درباره همکاری یا عدم 

همکاری با برخی هنرمندان را در برنامه کاری دارد  که موجب توقف 
همکاری »رضا عطاران« با برنامه های تلویزیون شده است، البته 
این نوع رفتارها تنها به  عطاران محدود نیست؛ »مهران مدیری« 

هم تا قبل از پخش اولین برنامه »دورهمی« همین وضع را داشت . 
• الگوسازی برخی برنامه های مناســبتی سرگرم کننده رمضانی 
توانســت با ایجاد جذابیت و فضای طنزآمیز ادامه  تولید خود را به 
مخاطبــان تحمیل کند. از نمونــه بارز این برنامه هــا می توان به 

مجموعه »پایتخت ۴« و »دودکش«  اشاره کرد . 
• به نظرم فقدان حضور بازیگران طنازی چون عطاران، لوالیی، 
غفوریان، جعفری، خمســه، تنابنده، آقاخانی، برق  نورد، 
گرجستانی و مهران فر بیش ازپیش در برنامه های رمضانی قابل 

لمس است. 
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مریمقرایی|حاال فقط یک یــاد و خاطره 
اســت؛ افطارهایی که اعضای خانواده را ُدور هم 
جمع می کرد تا  پای قاب تلویزیون بنشــینند و 
با هم لبخند بزنند. تلویزیون در دهه هشــتاد، 
ماه رمضان های شــادی را  تجربه کرد. این مهم، 
نتیجه فعالیت یک هنرمند دوســت داشتنی به 
نام رضا عطاران بود؛ کســی که بعــد از  آخرین 
ســریالش )بزنگاه( به تلویزیون پشت کرد و به 
این ترتیــب و البته با انتقاد برخــی هنرمندان 
اصولگــرا،  اندوه جــای ثابت و پررنگــی در ماه 

رمضاِن تلویزیون پیدا کرد! 
چراکارهایعطارانگرفت؟

دلیل اصلی موفقیــت رضا عطــاران، ُجدا از 
کارگردانی و انتخــاب بازیگــران، روایت های 
معمولــی و  همدالنه بــا زندگی مــردم عادی 
جامعــه بــود. مــردم خودشــان را در قــاب 
افطارهــای تلویزیون می دیدنــد و برای  همین 
با کارهای عطاران عشــق می کردند. در واقع به 
تصویرکشیدن مشکالت اجتماعی فرمول اصلی 
 کارهای این کارگردان بود که در ســریال های 
دیگری مثل دودکش و پایتخت 4 در ماه رمضان 
به شکلی  تکرار شــد. عطاران کاری کرد تا بین 
سریال های مناســبتِی ماه رمضان یک ژانر طنز 
در شــبکه ســه یا  دیگر شــبکه ها حضور ثابت 
داشته باشــد. معموال همین ســریال های طنز 
تبدیل بــه پربیننده ترین ســریال  ماه رمضانی 

می شد.  
ایندههطالیی

ماه رمضان های تلویزیون در دهه هشتاد رنگ 
و بوی دیگری گرفت. یک پای ثابت این تغییر و 
 تحوالت سریال های طنز بود. دیگر »مناسبت« 
صرفــا در غــم و انــدوه و برنامه هــای عرفانی 
خالصه نمی  شــد. این ماجرا با عطاران در نیمه 
این دهه به اوج خود رســید. این »اوج« با تقابل 
ســریال های طنز و  ماورایی پیش رفت. ســال 
83 عطاران با »خانه به دوش« آمد. این سریال 
موج ساخت کارهای طنز در  ماه رمضان را آغاز 
کرد. استقبالی که از خانه به دوش شد، عطاران 
و دیگر کارگردان ها و مســئوالن  صداوسیما را 
به این فکر انداخت که برای ســال های بعد هم 
برنامه هایی مشابه داشته باشــند. سال 87 اما 
 بزنگاه آمد و تبدیل به آخرین اثر عطاران شــد. 
او با نگاه های ســلیقه ای مدیران مواجه شــد و 
تلویزیون را  رها کرد. همین مسأله افول سریال 
ســازی در حوزه طنز را در پی داشــت. هرچند 
که در دهه نود نمونه  های انگشت شماِر موفقی 

را دیدم. 
خانهبهدوش

رمضان ســال 83 یــک اتفاق ویژه داشــت. 
»خانه به دوش« با جــذب مخاطبان حداکثری 
توانست پای ســریال  های طنز را در ماه رمضان 
باز کنــد. این خــودش نوعی ساختارشــکنی 
محســوب می شــد. »خانه به دوش«نخستین 
سریال رمضانی عطاران اســت که بارها و بارها 
از شــبکه های مختلف تلویزیون بازپخش شده 
اســت.   عطاران عالوه بــر کارگردانــی در این 
مجموعــه تلویزیونــی نقش هم ایفــا می کرد. 
کاراکترهای »خانه بــه  دوش« تاحدی در دل 
مخاطبان جا باز کرد که تکه کالم های بسیاری 
را ســر زبان ها انداخت. این ســریال  زندگی دو 
خواهر را روایــت می کرد که فاصلــه طبقاتی 
زیادی با هم داشتند. این دو خانواده با وجود این 
 اختالف طبقاتی همــواره با هم در رقابت بودند. 
تضاد میان دو قشــر ثروتمند و فقیر به یکی از 
جذابیت های  اصلی داستان تبدیل شده بود که 
با طراحی موقعیت های طنز ســعی شده بود از 
تلخی های داستان کاسته  شود .   »ماشاء اهلل« در 
تأمیــن مخارج   خود و خانواده اش با مشــکالت  
 مالی مواجه بود. او به طــور اتفاقی با  آقای بیات  
 آشنا می شــود و به پیشــنهاد این فرد   پولی را 
برای سفر و کار در   کشــور مالزی به او می دهد 
و  داستان طوری گره می خورد که موقعیت های 

طنز بســیاری را پدید می آورد. ایرج   محمدی 
و مهران مهــام  تهیه کنندگی ســریال »خانه 
بــه دوش« را برعهــده داشــتند     و بازیگرانی 
مثل حمید   لوالیــی، مریــم امیرجاللی،  علی  
 صادقــی، آناهیتا همتی، خشــایار راد، بهنوش 
بختیاری، غالمحســین لطفی و فلور نظری در 
آن ایفای  نقش کرده  بودنــد. حمید لوالیی آقا 
ماشاءاهلل مشهور این ســریال تبدیل به یکی از 
کاراکترهای به یادماندنی و  دوســت داشــتنی 

رمضان شد. 
متهمگریخت

 »متهم گریخت« نــام اثر دیگــر عطاران در 
ماه رمضان است. این سریال داستان مهاجرت 
خانواده ای  شلوغ از یک شهر به تهران و   حوادث 
مختلفی اســت که برای آنان در پایتخت پیش 
می آید. شوخی های  کارگردان بر محور موقعیت 
متضاد )تلخ امــا خنده دار( جلو مــی رود. این 
شــوخی ها هنوز هم می توانــد آدم  را به خنده 
بیندازد، برای همین هم همواره این سریال جزو 
گزینه های بازپخش تلویزیون قــرار می گیرد. 
 سیروس گرجســتانی، بازیگر نقش هاشم خان 
نیز در ایــن ســریال یکی از شــخصیت های 
به یادماندنی ســریال  های ماه رمضانی را خلق 
کرد و کنار ماشــاال )حمید لوالیی( قرار گرفت. 
از دیگر بازیگران این ســریال  می توان به مریم 

امیرجاللی و علی صادقی اشاره کرد. 
بزنگاه

مجموعــه بزنگاه ُحکــم خداحافظی عطاران 
بــا صداوســیما را دارد. آخریــن حضــور این 
بازیگر و کارگردان  در تلویزیون به این ســریال 
برمی گردد. »بزنــگاه« داســتان خانواده حاج 
احمد نانوا را روایت می کنــد که  فوتش بچه ها 
را بر ســر ارث و میراث دور هــم جمع می کند. 
عطاران در این ســریال هم به عنــوان بازیگر 
 نقــش ایفا کرد؛ نقــش نادر که درگیــر اعتیاد 
بود. نویســنده این کار ســروش صحت بود و 
بازیگرانی مثل  حمید لوالیی، عطیه معصومی، 
علی صادقی، گیلدا رنجبــران، نیکی نصیریان، 
سوسن پرور، غالمرضا  نیکخواه، مرجانه گلچین 

و احمد پورمخبر  داشت.  
ســریال بزنگاه به دنبــال دو مجموعه موفق 
عطاران در رمضان سال87 ساخته شد و آخرین 
بخش از ســه  گانه ایــن کارگردان به حســاب 
می آید. حمید لوالیی که شخصیت اول سریال 
خانه بــه دوش را به خود  اختصــاص داده بود، 
در بزنگاه هــم یکی از شــخصیت های ماندگار 

این سریال شــد. بازی لوالیی در نقش 
 صابر یکی از بازی های خاطره انگیز 

این بازیگر است .   هرچند فشارها 
پی درپــی  اصالحیه هــای  و 
 مدیــران بــرای تغییــر خط 

روایی ســریال و همچنین 
برخی  دگرگونــی 
شــخصیت ها  از 
باعث شد کار برای 

 عطاران ســخت شود و 
دیگر به تلویزیون بازنگردد! 
»دودکش«لطیفیو

»پایتخت«مقدم
در دهه 90 ســریال های 

عطــاران تبدیــل به یک 
در  شــد!  خاطره 

دهه  ایــن 
هد  شا

پخش دودکش و پایتخت 4  بودیم که مخاطبان 
خاص خودشان را داشــتند. البته دیگر حتی از 
این سریال ها هم خبری نیست! سریال دودکش 
که در همین دهه پخش شد، روایت داستان دو 
خانواده است که زندگی  ســاده ای دارند و یک 
قالیشــویی را اداره می کنند، اما هر بار ماجرا ها 
و مسائلی برای آنها رقم می خورد،  خانواده های 
بی آالیشــی که به دنبال روزی حالل هستند، 
اما در شرایط سختی قرار می گیرند که موجب 
 نزدیکی آنها به یکدیگر می شود. محمدحسین 
لطیفــی با دودکش بــه عرصه طنز وارد شــد. 
بازیگران این  کار، امیرحســین رستمی، بهنام 
تشــکر، هومن برق نورد، ســیما تیرانداز، الناز 
حبیبی، نگار عابدی و جواد  عزتی بودند. سریال 
پایتخت هم بدون شک یکی از پرمخاطب ترین 
ســریال های تلویزیون اســت که فصل  چهارم 
آن برای ماه مبارک رمضان ســاخته شد. مرگ 
همسر ارســطو و حضور هما در شــورای شهر 
محور  اصلــی پایتخت چهار را شــکل می دهد. 
داســتان ســاخت خانــه  غیرمجاز ارســطو با 
خالقیت گــروه ســازنده  پایتخت و محســن 
تنابنده صحنه های زیبای پایتخت چهار را رقم 
زدند. پایتخت در پنج گانــه خود یک بار  در ماه 
مبارک رمضان به روی آنتن شــبکه یک رفت و 
توانست مانند ایام نوروز مخاطب خودش را پای 

 تلویزیون بنشاند . 
عطاران؛قربانینگاهسلیقهای

پیش از این خبر رســیده بــود که در رمضان 
امســال ســریال طنزی پخش می شــود که 
البته چیــزی در صفحه  تلویزیون دیده نشــد. 
امیرحســین پور وزیری، نویسنده و کارگردانی 
که نخســتین ســریال خود را برای شبکه یک 
 سیما به نام مینو ســاخته بود، خبر داده بود که  
در حال نگارش و ساخت یک سریال تلویزیونی 
کمدی به  نام »میم کاف« است و قرار بر پخش 
آن در رمضان اســت. اما کمی بعد خبر رســید 
که این اثر طنز به ماه  رمضان نمی رسد! هرچند 
احتمال تکرار خاطرات خوش سریال های طنز 
رمضانی بعید به نظر می  رســد، اما پخش نشدن 
یک ســریال کــه دســتکم عنوان »طنــز« را 
یــدک می کشــد، عجیب اســت. عطــاران با 
 کارنامه درخشــان تلویزیونی اش با صداوسیما 
خداحافظی کرد. او هم یکــی دیگر از قربانیان 
نگاه های  ســلیقه ای در صداوسیماســت. حاال 
 ماییم و ماه رمضان و یاد خوش سه گانه عطاران 
عزیز. ســه گانه ای که هنوز بســیاری از آدم ها 
بازپخش هایش  مشــتری  پروپاقــرص 

هستند! 

درباره رضا عطاران و سریال های طنز خاطره انگیز ماه رمضانی در دهه هشتاد

یک طناز و این همه سلیقه بی رحم
  بهترین مجموعه های طنز رمضان چطور ساخته شد؟


