
گزارش
 حمایت همزمان فستیوال کن
  و گروهک تروریستی نفاق 

از رسول اف و پناهی
در روزهای اخیر محمد رسول اف، مصطفی آل احمد 
و جعفر پناهی بازداشت شدند. فیلمسازانی که بارها 
موضع گیری های تند سیاســی داشــته اند و بیشتر 
به جای آثار خود، با ژســت های سیاســی شناخته 
می   شــوند. حاال هم حمایت همزمان فستیوال های 
برلین و کن و گروهک تروریستی نفاق از رسول اف 

و آل احمد و پناهی! را شاهد هستیم.
به گزارش فارس در روزهای اخیر محمد رسول اف، 
مصطفی آل احمد و جعفر پناهی بازداشــت شدند. 
فیلمسازانی که بارها موضع گیری های تند سیاسی 
داشته اند و بیشــتر به جای آثار خود، با ژست های 
سیاســی شناخته می   شــوند. افرادی که یا خود یا 
خانواده  آنها در نظام جمهوری اســامی از هرنوع 
امکانــات بهره مند بوده و هســتند امــا باز هم به 
صورت نظام چنگ می کشــند و موجب خبرسازی 

در آن سوی مرزها می شوند.
برخی اعضای نزدیک خانواده رســول اف در دولت 
میرحسین موسوی و محمد خاتمی تا پست معاون 
وزیر و مدیرعامل بانک هــای دولتی پیش رفتند و 

دست آخر وارد بانک های خصوصی شدند.
مصطفــی آل احمــد تنها فیلم ســینمایی خود به 
نام »پوســته« را با بودجــه و حمایت دولتی مرکز 
گســترش ســینمای مســتند و تجربی وابسته به 
وزارت فرهنگ و ارشــاد اسامی ساخت که با عدم 
استقبال مردم شکست خورد و موجب حیف ومیل 

بیت المال شد.
جعفــر پناهی هم درحالیکه در پنت هاوس خود در 
باالی شهر تهران نشسته، هنوز حقوق بازنشستگی 
خود را از صداوســیما یا همان رسانه ای که میلی 

می نامد می گیرد!
در کجای دنیا اپوزیســیون برانداز ولو در پوشــش 
فیلمســاز از امکانات مادی و رفاهــی این چنینی 
برخوردار هستند؟! فیلمسازانی که به دلیل کیفیت 
پایین آثار خود جایگاهی در میان عامه مردم ندارند 
و فقط بخاطر شهرت سیاسی و تبلیغ علیه نظام و 
اهانت به ایران و ایرانی در فیلم هایشــان از تمجید 
و جایزه فســتیوال های غربی برخوردارند اما کمتر 
مخاطبی می تواند بیش از نیم ساعت از ساخته های 

آنها را به عنوان فیلم تحمل کند و تا انتها ببیند!
جمهوری اســامی بارها به این افراد رافت نشــان 
داد و ســعی کــرد تا حتــی به پوشــش آن ها در 
لباس هنرمند و ســینماگر احترام بگذارد و چشم 
خــود را به روی شــغل اصلــی آنها که کنشــگر 
سیاســی از نــوع اپوزیســیون اســت ببنــدد اما 
 آن قــدر ادامه دادند که چــاره ای به غیر از برخورد 

باقی نماند.
رســول اف درحالی که در یکی از فیلم هایش برای 
فرقــه بهائیت تبلیغ کرده بــود و به زندان محکوم 
شــد، به زندان نرفت و حتی بــدون مجوز قانونی 
فیلم زیرزمینی ساخت و به خارج از کشور فرستاد 
و جعفر پناهی نیز علیرغم 6 ســال محکومیت، به 
زندان نرفــت و او نیز به صــورت غیرقانونی فیلم 

ساخت و به خارج از ایران فرستاد.
محمد رســول اف و دســتیار سیاسی اش مصطفی 
آل احمد در بحبوحه حادثــه تلخ متروپل آبادان و 
درحالی که کســی بر روی کســی اسلحه نکشیده 
بود، با همکاری محسن امیریوسفی رییس پرحاشیه 
کانون کارگردانان سینما بیانیه موسوم به »تفنگت 
را زمیــن بگذار« با امضای جمعی از ســینماگران 
تهیه و در اختیار شبکه ایران اینترنشنال گذاشتند 
که البته تعدادی از ســینماگران امضای خود را به 
خاطر سواستفاده رسول اف پس گرفتند . جالب آن 
که در سال های گذشته امیریوسفی هم با حمایت 
دولتی بنیاد ســینمایی فارابی وابســته به وزارت 
ارشاد فیلم ســاخته بود اما در هر بیانیه مشکوک 

علیه نظام او هم دخیل است!
از دیگر افراد امضا کننده این قبیل بیانیه ها می توان 
به رضا درمیشــیان اشاره کرد. درمیشیان که غائله 
دروغین اش بر ســر اکران فیلم »المینور« مدت ها 
برای ســینمای ایران حاشیه ســاخت اما باز هم با 
ســعه  صدر مدیران سازمان سینمایی دولت فعلی، 
توانســت برای فیلــم »مجبوریم« کــه در دولت 
روحانی توقیف شــده بود پروانــه نمایش بگیرد و 

راهی اکران کند.
جالب آن که این افراد پس از امضای بیانیه »تفنگت 
را زمین بگذار« این بار نیز همراه با فستیوال برلین 
و کــن از یک طرف و گروهک تروریســتی نفاق از 
طرف دیگــر، در حمایت از رســول اف و آل احمد 
بیانیــه می دهند! ترانه علیدوســتی هــم پس از 
هم صدایی با »می تو« در خارج از کشــور و بی آبرو 
ساختن ســینمای ایران و ژست های فیمینیستی، 
 دیگر فردی اســت کــه در لباس هنرمنــد بیانیه 

امضا می کند!
افرادی که به جای هنرمند بودن به حزب سیاسی 
تبدیل شــده اند و به جای نوشتن فیلمنامه، بیانیه 
می نویسند و به جای بازی گرفتن در پشت دوربین 
یا بازی در برابر دوربین، بر اساس سناریوی برخی 
سفارتخانه ها بازی می کنند و دیالوگ می گویند تا 
بلکه بودجه تولید فیلم یا حضور در فستیوال برای 

آنها گارانتی شود.
ســناریویی کــه بازیگــران داخلــی آن در لباس 
ســینماگر حتی از مدتی بازداشــت نیز استقبال 
می کنند تا هم خــود را برای کارفرمــا و دریافت 
جایزه های سیاسی به اسم سینما عزیز کنند هم بر 
طبل تحریم های حقوق بشری ایران ولو با کوچکتر 
شدن ســفره مردم بکوبند که شــاید تنها راه حل 
مقابله با این اســتقبال از بازداشت و زندان، صدور 
 احکام ســنگین و باالبردن هزینه برای کنشــگران 

هنرمندنما باشد!

درنگ

بـه  »جوکـر«  مجموعـه  از  اول  فصـل  پایـان  بهانـه  بـه 
کارگردانـی احسـان علیخانی مروری کردیـم بر نقاط ضعف 
و قـوت ایـن رئالیتی شـو کـه گویا قرار اسـت بـه فصل های 

بعـدی هم برسـد.
احسـان علیخانـی فصـل اول »جوکر« را به پایان رسـاند. او 
حـاال ظاهـراً از پـس اولین تجربـه محصول خود در شـبکه 
خانگـی کـه در نـوع خـود به کارهای سـخت و طاقت فرسـا 
هـم تنـه می زنـد توفیقـی نسـبی یافتـه اسـت؛ توفیقی که 

بایـد دیـد در نظـر مخاطب بوده اسـت یـا منتقدان؟
یـک لوکیشـن بـزرگ بـه مسـاحت 6۰۰ متـر، یـک دکـور 
۳6۰ درجـه و ۴۰ دوربیـن فیلمبـرداری کـه لحظه به لحظه 
میمیـک خنـده را بر صـورت ثبت می کنند و بـا اولین خنده 
آژیـر هشـدار بـه صـدا درمی آیـد؛ ایـن کلیدی تریـن چالش 
اجتنـاب  خندیـدن  از  شـرکت کننده ها  تـا  بـود  »جوکـر« 
بـه کارگردانـی احسـان  رئالیتـی شـوی »جوکـر«  کننـد. 
علیخانی سـاخته و طی چند ماه گذشـته در شـبکه نمایش 
خانگـی عرضـه شـد. ایـن مجموعـه در هـر فصل بـا دور هم 
آوردن تعـدادی از هنرمنـدان چالشـی را بـرای نخندیـدن 
به وجـود مـی آورد و کسـی کـه از پـس همـه ایـن چالش ها 
برمی آمـد برنـده نهایـی فصل بـود. چالشـی کـه در آن خود 
شـرکت کنندگان بایـد یکدیگـر را بـه خنـده می انداختنـد.

ایـن چالـش نـه فقـط بـرای شـرکت کنندگان کـه اولیـن 
چالـش احسـان علیخانـی در شـبکه نمایـش خانگـی هـم 
بـود؛ تجربـه ای کـه پـس از »ماه عسـل« و »عصـر جدید« 
توانسـت برنـد دیگـری را بـرای ایـن مجـری و تهیه کننـده 
بـه ثبـت برسـاند. برنـدی کـه طراحـی اولیـه آن از یکی از 
مسـابقات خارجـی گرفته شـده و علیخانـی همچون »عصر 
جدیـد« آن را بـه نوعـی پیاده سـازی کـرده اسـت. در این 
پیاده سـازی البتـه کار را بـه شـکلی گروهـی و تیمی پیش 
بـرد کـه بخـش اعظـم آن هـا را تیـم او در »عصـر جدیـد« 

تشـکیل می دادنـد.
یـک نکتـه دربـاره »جوکر« حائـز اهمیت اسـت و آن نقش 
تیـم نویسـنده برنامـه اسـت. تیمـی کـه احتمـاالً ایده های 
اولیـه هـر شـرکت کننـده را می گیرد بـه فیلمنامـه تبدیل 
براسـاس آن چالش هـا شـکل می گیـرد.  بعـد  و  می کنـد 
فیلـم پشـت صحنـه  نکتـه ای کـه احسـان علیخانـی در 
برنامـه بارهـا بـه آن تاکیـد می کنـد و می گویـد کسـی هم 
از سـناریو و شـوخی های دیگـری خبـر نـدارد امـا شـخص 
کارگـردان و نویسـنده ها از همـه شـوخی ها مطلع هسـتند.
بنابرایـن آنچـه در خروجـی آنتـن می بینیـم اگرچه حاصل 
یـک کار سـخت و کارگردانی شـده اسـت امـا از آنجایی که 
همـه ایـن طراحی هـا از قبـل بـا تیـم نویسـنده هماهنـگ 
شـده و چیده شـده دیگـر بداهه ای صـرف نیسـت بنابراین 
بیشـتر و بیشـتر جـای خالـی نویسـنده های کار درسـت و 
طراحان شـوخی سـاز را مشـخص می کند که شـوخی ها را 
بـه برخـی حرکات بدنـی و میمیک صـورت و بـازی با صدا 

محـدود کردند.
ایـن موضوع شـاید این چالـش را هم پیـش آورد که چقدر 
برنامـه بـه مثابه یک رئالیتی شـو پیش رفته اسـت. رئالیتی 
شـویی کـه قـرار اسـت نمـودی از کنـش و واکنش هـای 
واقعـی افـراد در یـک موقعیـت باشـد امـا حـاال براسـاس 
طراحی هـای تمریـن شـده هرکـس بـرای خود پیـش رفته 
اسـت. موقعیتـی چـون »ترومن شـو« کـه حـاال کارگردان 
کامـل می داند چه کسـی قرار اسـت چه نقشـی بـازی کند. 
هرچنـد خـود رئالیتـی شـوها هم معمـوالً مورد انتقـاد قرار 
می گیـرد کـه بـاز هم دسـتخوش نمایشـی بودن می شـوند 
امـا در ایـن ترکیـب طراحی شـده ایـده رئالیتی شـو بیش 
از پیـش زیـر سـوال مـی رود. به گـزارش مهر حاال بـا پایان 
فصـل اول ایـن برنامـه مـروری بـر آن داشـته ایم و کیـوان 
کثیریـان منتقـد سـینما و تلویزیـون از زاویـه چنـد مؤلفه 
کارگردانـی، کمدی سـازی، مهمانان برنامه و برندسـازی به 

نقـد و بررسـی آن پرداخته اسـت.

برداشت اول؛ طراحی و کارگردانی
ایـن اولیـن کارگردانـی احسـان علیخانـی نیسـت او پیـش 
از ایـن هـم طراحـی و کارگردانـی گفتگوهای »ماه عسـل« 
را بـه عهـده داشـته اسـت. همان ها کـه به اشـک درآوردن 
مخاطـب معـروف شـده اسـت و قصه هایـی دراماتیک تـر از 
برخـی از فیلم هـای سـینمایی را پیـش چشـم مخاطـب به 
تصویـر کشـید. »عصـر جدیـد« بـا پروداکشـن سـخت تر و 
بزرگ تـر تجربـه دیگری بـرای کارگردانی احسـان علیخانی 
بـود و حـاال »جوکر« چالشـی جـدی تر و سـخت تر برایش 

بـه شـمار می رفت.
فضایـی کـه در آن ۴۰ دوربیـن فیلمبـرداری بـه کار گرفته 
شـده اسـت و در همـان سـوله »عصـر جدیـد« و بـا همان 
تیـم هـم ضبـط و تصویربـرداری شـده اسـت و البتـه بـا 

بودجـه ای در حـدود ۸۰ میلیـارد کـه بـرای ایـن چالـش 
سـخت حتمـاً رقـم خوبـی هـم بوده اسـت.

کیـوان کثیریـان دربـاره طراحـی ایـن برنامـه عنـوان کـرد: 
از  یـا  و  نـدارد  ای  مبتکرانـه  چنـدان  طراحـی  »جوکـر« 
ایده هـای جدیـد برخوردار نیسـت. در مقاطعی شـائبه هایی 
هـم بـه وجـود آمـده بـود کـه برخـی اتفاقـات برنامه ریـزی 
شـده اسـت. من ترجیـح می دهـم در یک ریالیتی شـو یک 
طراحـی کلـی وجـود داشـته باشـد امـا جزئیـات و کنش و 
واکنش هـا به خود افراد سـپرده شـود. باالخره شـما کمدین 
آورده ایـد پـس بایـد یـک طراحی عمومـی حداقلی داشـته 
باشـید. وی اضافـه کـرد: یـک محدودیـت کلی وجـود دارد 
کـه خانم هـا در طنـز حضـور ندارنـد. مثـًا در خـود عصـر 
جدیـد خانم هـا حضـور دارنـد امـا اینجـا حتـی حضـور هم 
نداشـتند و فکـر می کنـم در ایـن برنامـه بـا ایـن سـبک و 
سـیاق کـه بار خنده بـه دوِش حرکات بدنی گذاشـته شـده 
و محدودیت هایـی وجـود دارد که اساسـاً نمی تـوان خانم ها 
را وارد کـرد. کثیریـان دربـاره حضـور احسـان علیخانـی در 
برنامـه و اینکـه نامـش به عنـوان کارگردان در قسـمت دوم 
رونمایی شـد، گفت: احتماالً چون ایشـان اطمینان نداشـت 
کـه برنامـه، چـه بازتاب هایـی خواهـد داشـت، اسـمش را 
از ابتـدا نیـاورد. بـا ایـن حـال احتمـاالً بـرای خـود احسـان 
علیخانـی هم بـه لحاظ مـادی و هم معنـوی تجربه مفیدی 
بـوده اسـت. اتفاق بدی هم نیسـت چون همانطـور که همه 
می دانیـم تلویزیـون تقریبـاً خالی از آثار طنز اسـت و چنین 

برنامه هایـی می تواننـد از ایـن خـأ اسـتفاده کنند.
کثیریـان دربـاره طراحـی این برنامـه به عنوان رئالیتی شـو 
نیـز عنـوان کـرد: مـن دقیقـاً نمی دانـم کـه این شـوخی ها 
محصـول نـگارش نویسـندگان برنامـه اسـت یا خلـق خود 
بازیگـران. بـرای مـن مشـخص نیسـت کـه بازیگـران بازی 
می کننـد یـا واقعـاً خودشـان هسـتند و واقعـی می خندند؟ 
اینهـا مهـم اسـت و در رئالیتی شـو بایـد خیلـی چیزها در 

لحظـه رخ دهد.

برداشت دوم؛ خلق کمدی یا لودگی؟
»جوکـر« برنامـه ای سـرگرم کننـده و مفـرح بـود و در هـر 
قسـمت لحظـات زیادی داشـت کـه مخاطبـش را بخنداند. 
همیـن ویژگـی برنامـه هـم اصلی تریـن دلیلـی بـود کـه با 
پخـش ایـن مجموعـه بسـیاری بـه کارنامـه علیخانـی در 
درآوردن اشـک و گریـه مخاطـب در »مـاه عسـل« اشـاره 
کننـد و بعـد بگوینـد او حـاال در چالـش جدید خـود برای 

خنـده گرفتـن هـم توفیـق پیـدا کـرده اسـت. با ایـن حال 
بخشـی از ایـن خنده هـا بـه سـمت لودگـی و لحظه هـای 
مشـابه کمدی هـای بـزن و بکـوب و شـوخی بـا حـرکات 

بدنـی پیش مـی رود.
برنامـه تیـم نویسـنده دارد امـا هیـچ نامی از میان شـوخی 
سـازان و طنزنویسـان مشـهور و نامـی در میان شـان دیـده 
نمی شـود و شـاید همیـن می توانـد یکـی از دالیـل ضعـف 

برنامـه در پیـش برد شـوخی ها باشـد.
کیـوان کثیریـان درباره خلـق موقعیت های کمـدی در این 
برنامـه عنـوان کـرد: بـه نظـرم با توجـه بـه محدودیت های 
مـا در شـوخی های کامـی و در حـرکات، برنامـه گاهـی 
وارد فازهـای دم دسـتی و لودگـی می شـود. فضـا بـرای 
خنـده گرفتن، گاه »التماسـی« می شـود. دسـت نویسـنده 
و کمدیـن باز نیسـت و بـا خط قرمزها هـم نمی توانید بازی 
کنیـد، سـاترا را هـم می خواهیـد در نظـر داشـته باشـید، 
ماحظـات را هـم رعایـت کنیـد. در این شـرایط اسـت که 
بـه هـر قیمت مثـًا با پوشـیدن لبـاس حیـوان می خواهید 
خنـده بگیریـد، بـا تقلیـد صـدای خواننـده آن طـرف آبـی 
هـم می خواهید، شـرکت کننـدگان و مخاطـب را بخندانید 
چـون ممکن اسـت خیلی از شـوخی ها قابل عرضه نباشـد.

کثیریـان دربـاره اینکه چقدر این شـوخی ها سـرگرم کننده 
بوده انـد بیـان کـرد: ممکن اسـت گاهی خود من هـم با این 
شـوخی ها بخندم امـا در نهایت جوکر برنامه ای اسـت که به 
لودگـی می رسـد البته شـاید هم هـدف اولیـه برنامه همین 
بـوده اسـت! وی با اشـاره به نبود طراحـی در خلق کمدی ها 
گفـت: اینکـه مثًا یکـی پیژامه را زیادی باال بکشـند شـاید 
بامـزه هـم باشـد اما چرا بـه یک اتفـاق طنازانه تـر نخندیم؟ 
نمی گویـم لزومـاً موقعیت هـا بایـد آموزنـده باشـد امـا در 
برخـی موقعیت هـا بعـد از خنـده می گوئید؛ که چـی واقعاً؟ 
برنامه باید یک طراحی هم داشـته باشـد. چه اشـکالی دارد 
از چنیـن برنامـه ای چهارتا جوک با نکتـه طنازانه یا حکایت 

خنده دار بشـود یـاد گرفت؟

برداشت سوم؛ ترکیب مهمانان رئالیتی شو
از جملـه بخش هایـی کـه واکنش هـای مختلفـی گرفـت 
حضـور مهمانـان در ایـن برنامـه بـود کـه گاه برخـی را بـا 
انتقادهـای تنـدی هـم مواجـه کـرد و حضور برخـی هم به 
عنـوان بـرگ برنده هـای هـر فصـل از برنامـه پیـش رفـت.

برخـی از هنرمندان در همین برنامه چهـره طنازانه دیگری 
از خـود نشـان دادنـد بـه گونـه ای که یـک بـاره در معرض 

تحسـین و تمجیدهای مـردم و حتی رسـانه ها قرار گرفتند 
کـه از جملـه آنهـا می تـوان بـه رضـا نیکخـواه اشـاره کرد. 
برخـی از آنهـا هـم که ناشـناخته تر بودند به عنـوان مهمان 
قـرار گرفتنـد مثـل  تلویزیونـی  برنامه هـای  توجـه  مـورد 
ایمـان صفـا. یـک انتقـاد هـم در کلیـت برنامه پیـش رفت 
کـه عمـده آنهـا چهره هایـی بودنـد کـه پیـش از ایـن در 

برنامه هـای مختلـف تلویزیونـی حضور داشـتند.
کثیریان درباره کمدین های دعوت شـده و شوخی هایشـان 
بیـان کـرد: بامزگـی زمانـی در خـون ماسـت مثـًا بـه نظر 
می رسـد برخـی از ایـن کمدین هـا طراحی هـای شـخصی 
بـرای بامـزه بـودن و عرضـه خودشـان داشـتند امـا برخـی 
مشـخصاً نـه خاقیتی داشـتند و نه طراحـی. برخی با جیغ 
و داد و شـکلت درآوردن می خواسـتند خنـده بگیرنـد یـا 
بـا گوشـه گیری و شـرکت نکـردن در وسـط ماجـرا تـاش 

می کردنـد خـود را در قسـمت های بعـد نگـه دارنـد.
وی اضافـه کـرد: تعـداد مهمانـان زیـاد بـود، همیـن تعداد 
زیـاد باعـث می شـد برخـی بیشـتر بـه گوشـه برونـد و از 
چالش هـا بـه نوعی فـرار کنند و آسـیبی هم نبیننـد. اینکه 
کسـی دسـت بـه کارهای سـطحی مثـل شـکلک درآوردن 
و عربـده کشـی و... بزنـد شـاید خنده دار باشـد. مثـًا نعره 
زدن هـای یکـی از هنرمنـدان شـاید خنـده دار هم بـود اما 
آورده اش چـه بود؟ آنها در برنامه شـرکت می کنند و بابتش 
هـم پـول گرفته اند، امـا مخاطـب دارد پول هم می پـردازد، 
آورده اش بـرای او چیسـت؟ ایـن منتقـد اضافـه کـرد: در 
برخـی قسـمت ها یکـی از شـرکت کننـدگان نقـش جوکر 
را به عهـده می گرفـت. امـا بـاز هـم طراحـی ویـژه ای وجود 
نداشـت کـه موقعیت جالبی خلق شـود. گروه نویسـندگان 
در ایـن زمینـه هـم خاقیتـی نداشـت و حضـور جوکـر بـا 
می شـد  نمی کـرد.  چندانـی  فـرق  هـا  کمدیـن  برخـی 
موقعیت هـای کمـدی متنوعـی طراحـی کرد و ادم هـا را در 

آن موقعیت هـا قـرار داد و نتیجـه ی بهتـری گرفـت.

برداشت چهارم؛ برندسازی به سبک »جوکر«
»جوکر« توانسـت خـود را از همان قسـمت اول مورد توجه 
قـرار دهـد و قطعـاً می تـوان گفـت جـزو یکـی از برندهای 
بـه تثبیـت رسـیده در شـبکه خانگـی اسـت. برنـدی کـه 
سـازندگانش ابایـی نداشـتند که از همان قسـمت اول کپی 
بـودن آن را اعـام کننـد و البتـه بـرای آنکـه ایـن برنـد را 
بـه اتفاقـی پربیننـده بـرای مخاطـب تبدیـل کننـد حتمـاً 
تاش شـده اسـت. خـود احسـان علیخانی در قسـمت آخر 
»جوکـر« بـه چند قسـمت از ضبط هـای صفر برنامه اشـاره 
می کنـد کـه بـا تئاتری هـا و اسـتندآپ کمدیـن هـا انجـام 
ریسـک  کرده انـد  کـه سـعی  تجربه هایـی  و  اسـت  شـده 

چنیـن برنامـه ای را بـا طیف هـای مختلـف بیازماید.
کـم هـم نبوده اند تاک شـو ها و مسـابقه هایی که در شـبکه 
خانگـی با حضور سـلبریتی ها بـه نمایش درآمده انـد اما در 
نطفـه خفـه شـده اند و یـا حتـی االن یـادی از آنها نیسـت. 
چراکـه صرف حضور سـلبریتی هـا در یک برنامه نتوانسـته 
اسـت آن را بـه اتفاقـی پرمخاطب تبدیل کنـد. اما »جوکر« 
در زمینـه جـذب و نگـه داشـتن مخاطبانـش توانسـت تـا 
حـد زیـادی توفیـق بـه دسـت آورد و حـاال می توانـد ایـن 
برنـد را بـه فصل هـای بعدی برسـاند امـا آیا بـا همین مدل 
شـوخی های سـطحی و بدون برنامه ریـزی می تواند در فصل 
بعـد خـودش را در رتبـه پرمخاطب های شـبکه خانگی نگه 
دارد یـا ممکن اسـت مثل »عصر جدید« فقـط در فصل اول 
مورد توجه باشـد؟ در قسـمت آخر البته نکتـه ای هم درباره 
حضـور زنـان در ایـن چالـش مطرح شـد که خـود می تواند 
ترفنـد دیگـری برای عرضـه یک اتفـاق متفاوت باشـد و در 

دام شـوخی های تکـراری یـک فصـل اخیر اسـیر نماند.
کثیریان در پایان درباره برندسـازی در حوزه سـاخت چنین 
برنامه هایـی بیان کـرد: به دلیل کـم کاری تلویزیون در این 
زمینـه و همچنیـن برنامه هـای طنـز که کمتر شـده اسـت 
چنیـن آثـاری در شـبکه خانگـی طرفـدار پیـدا می کننـد. 
وی بیـان کـرد: یـک نکتـه دربـاره ایـن برنامه هـا وجـود 
دارد کـه شـائبه واقعـی بـودن شـأن اسـت. مـن نمی دانـم 
»شـب های مافیـا« چقـدر واقعـی اسـت و چقـدرش بـازی 
برنامـه  در  شـوخی ها  گفتـم  کـه  همانطـور  یـا  اسـت؟ 
»جوکـر« چقـدر طراحـی شـده پیـش رفتـه و چقـدر نـه. 
امـا در طراحـی تاک شـوها شـوخی های تنـد و تیز مرسـوم 
اسـت و سـوال های صریـح پرسـیده می شـود بـا ایـن حال 
محدودیت هـای مـا خیلـی زیـاد اسـت. مثًا حامـد آهنگی 
در برنامـه اینترنتـی اش سـعی دارد به آن فضا نزدیک شـود 
امـا کامًا ناکام اسـت. هنوز تاک شـو ها و رئالیتی شـوهای 
مـا به ایـن میزان از صراحت نرسـیده اند و اجـازه هم ندارند 
و در برندسـازی ایـن برنامه هـا می تـوان ایـن نـکات را هـم 

در نظر گرفت.
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»جوکر«؛ از لودگی در شوخی تا مهمانان پولی

محمد جعفری قنوانی در نوشــتاری به فعالیت ها و کارهای حسن دوالفقاری در 
حوزه فرهنگ و ادبیات عامه پرداخت.

این نویســنده و پژوهشــگر فرهنگ و ادبیات عامه در پی درگذشــت حســن 
ذوالفقاری در یادداشــتی که در اختیار ایســنا قرار داده است با اشاره به سابقه 
آشنایی اش با این نویسنده و استاد فقید به کارهای او در حوزه فرهنگ و ادبیات 

عامه پرداخته است.
در متن این یادداشــت می خوانیم: »بیش از هرچیز ایــن مصیبت را به خانواده 
محترم دکتر ذوالفقاری، جامعه ادبی، دوستان و همکاران و دانشجویانش تسلیت 
عرض می کنم. ســابقه دوستی من با دکتر ذوالفقاری بیش از حدود بیست سال 
پیش بوده است. تقریبا در همه  همایش های فرهنگی و ادب عامه، که خود ایشان 
نقشــی اساسی در برگزاری  آن ها داشت، در خدمت وی بودم. سفرهای مختلفی 
باهم به شــهرهای مختلف داشتیم. فردای روزی که او را از دست دادیم قرار بود 
طی مراســی کتاب هایی را بررسی کنیم که مرکز پژوهشی شعر عامه وابسته به 

دانشگاه شیراز به همراه نقش خاموش منتشر کرده اند. اما افسوس.
اگر به مطالبی که در صفحات مجازی طی این چند روز منتشــر شده یا آنچه در 
مراسم تشییع او، دوستان و همکاران مختلف بیان می کردند، توجه فرمایید، یک 
موضوع بســیار برجسته بوده است و آن حسن خلق و مهربانی بیش از حد دکتر 

ذوالفقاری بود. این همه حســرت و بغض و گریه ای که در گفتار و نوشــته های 
دوســتان وی منعکس اســت، بیش و پیش از همه نتایج رفتار و سلوک وی در 
مناسبات فردی و اجتماعی است. همیشه با خنده رویی با مخاطبان خود برخورد 

می کرد.
مهربانی او حد و اندازه ای نداشت. اگر کاری از دستش برمی آمد، محال بود انجام 
ندهد. حتی اگر انجام دادن این کار مســتلزم رو انداختن به  مسئول و یا مدیری 
بود، باز هم دریغ نمی کرد. بخشندگی و کرامت او نیز کاما برجسته و نمایان بود.

 درباره آثار و کتاب های دکتر ذوالفقاری، طی یکی دو روز گذشــته بســیاری از 
دوستان و همکاران ایشان مطالب و سخنانی نوشته و یا گفته اند. یک نکته ای که 
کمتر به آن توجه شــده نقش اساسی وی در تثبیت  گرایش ادب عامه در مقطع 
کارشناســی ارشد اســت. این یکی از کارهای اساسی وی بود. بی هیچ گمانی اگر 
تاش های مستمر و پیگیری های جدی دکتر  ذوالفقاریی نبود این گرایش تصویب 

نمی شد. همچنین اگر تاش های شبانه روزی او نبود، این گرایش پس از تصویب، 
در دانشگاه ها تثبیت نمی شد.  او در این راه کارهای جانبی فراوانی را انجام داد که 
دو مورد آن اشاره می کنم: نخست برگزاری پنج همایش تخصصی فرهنگ و ادب 
عامه در پنج شــهر مختلف به میزبانی دانشگاه های این شهرها که اولین آن ها در 

دانشگاه رفسنجان و پنجمین آن ها به میزبانی دانشگاه گلستان بود.
 مورد دیگر تأسیس و انتشــار مرتب مجله علمی-پژوهشی فرهنگ و ادب عامه 
بوده اســت. این مجله که تنها نشــریه دانشــگاه در حوزه فرهنگ و ادب عامه 
اســت، ابتدا به صورت دوفصلنامه منتشر می شد، پس از مدتی به سبب استقبال 
پژوهشگران به فصلنامه تبدیل شد و اکنون به صورت دوماهنامه منتشر می شود.  
بــاز هم بی  هیچ تردیدی اگر پیگیری ها و تاش های او نبود، مجله مذکور به این 

حد از شکوفایی و موفقیت نمی رسید.
 مجموعــه این کارهــا زمینه تربیت و پروش علمی پژوهشــگران حوزه فرهنگ 
و ادب عامه را فراهم کرده اســت و این موضوع بســیار اساسی و مهم است. در 
کشورهای دیگر نیز علم فلکلورشناســی زمانی به شکوفایی رسید که به صورت 

رشته ای مستقل در دانشگاه ها در آمد.
اگر صد مادیون تور داری                              اگر صد هنج رستم زور داری
اگر خشت طا ایوان بسازی                              به آخر منزلی با گور داری

 نگاهی به فعالیت های حسن ذوالفقاری 
برای فرهنگ  عامه


