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ایمان عبدلی

این روزها برخــی کانال های تلگرامی و 
اکانت های توئیتری برای یادآوری سالروز 
تولد رضا عطاران، ویدئویی از اظهارات چند 
سال پیش مهران مدیری در دفتر ماهنامه 
فیلم را به اشــتراک می گذارند. جایی که 
مدیری چیزی شبیه به این گفته بود: »من 
شخصا از این نوع طنز خوشم نمی آید، این 
نوع طنز چرک است، همه پیژامه پوشیدند، 
ته ریش دارند، دور حوض جمع می شوند 
و در پس صحنــه یک دیــوار فروریخته، 
لباس هاشان طوسی ست!« این ها توصیف 
مدیری بوده از طنز عطاران. اما شــاید آن 
چه که مدیــری در آن گفتگو »چرک« نام 
گذاشته، توصیفی ســطحی و سهل انگار 
از آنی ســت که اســمش را گذاشــته اند: 

»گروتسک«.
عطاران کــه اتفاقا بــا کاری از »مهران 
مدیــری« چهره شــد و در آن »ســاعت 
خوش« بی تکرار، نامــش به مانند تمام آن 

نسل جادویی روی زبان ها افتاد. 
بعدتر خیلی ســریع به ســمت نوشتن 
و کارگردانی گرایش نشــان داد، »سیب 
خنده« و آن اســپین آِف »مجید دلبندم« 
که در واقع از دِل »سیب خنده« خلق شده 
بود، تالش هــای اولیه عطاران زیر ســایه  
افرادی نظیر بیژن بیرنگ و مســعود رسام 

و امثالهم بود.
 هنوز آقا رضا عطاران به ســمت کمدی 

ســیاه نیامده بود و چیزی که بیشــتر در 
کارهای او نمود داشت، نوعی اسلپ استیک 
ایرانی بود که در حــرکات فیزیکی تا حد 
ممکــن مالحظات و حساســیت ها را هم 
درک می کــرد. مثــال در همان »ســیب 
خنــده« آن آیتم »مصدوم آماده اســت« 
که جــواد رضویــان در آن نقش آفرینی 
می کرد، کاراکتــر با عربــده زدن و ایجاد 
تضــاد در موقعیت به ســمت خلق خنده 
می رفت، گاه یــک عضو قطع می شــد و 
ترکیــب فلک زدگِی بیمــار نگون بخت و 
خونسردی پزشک، ایجاد موقعیت کمدی 
می کرد. کمدی عطاران هنوز کاراکتر ویژه 

و سازمان یافته ای نداشت.
»کوچه اقاقیــا« هم بیشــتر از آن که 
تحت تاثیر کارگردانی رضا عطاران باشد، 
تحت تاثیر متن سروش صحت بود. سریالی 
که  الیه های زیرینش البته جنس کمدی 
که عطــاران بعدتر در تلویزیون و ســینما 
توزیع کــرد، را فاش می کــرد. یعنی حاال 
که ایــن مجموعه را در یــک روند تحلیل 
می کنیم و از آن برای تبیین جنس کمدی 
عطاران استفاده می کنیم، متوجه خواهیم 
شد که مثال تیِپ بچه تُخس و پررو که نماد 
شــاخصش علی صادقی بوده، از »کوچه 
اقاقیا« متولد شــد. فضــا و جهان »کوچه 
اقاقیا« اما انگار با تجربه زیســته عطاران 
منطبق نبود و او بســان یــک کارگردان 
غریبه با فضا، با امکانی که داشــت تالش 
کرد چیزی ارائه کند که هم خودش باشد 

و هم ســروش صحت، منظــور از امکان، 
در آن جا متن نویســنده اســت، »کوچه 
 اقاقیا« تجربــه شکســت خورده ای نبود

 اما اوج هم نبود.
»خانه به دوش« احتمــاال نقطه عطف 
عطاران شد و بعدتر جهاِن این مجموعه در 
کارهای بعدی اش نظیر: »متهم گریخت«، 
»ترش و شــیرین« و»بزنگاه« گســترش 

پیدا کــرد، آن چه که مدیری اســمش را 
گذاشــته:»چرک« احتماال همین جهان 
متاخر عطاران است. فضای درهم و تیره ای 
که از فقــر و فالکت به خنده می رســاند و 
اتفاقا از همین جهت هم بســیار نزدیک و 

رئال نشان می دهد. 
فضایــی کــه تــا مدت هــا در میان 
نقدهــای آکادمیک هم بیشــتر مطلوب 
جنوب شهری ها و یا شهرستانی ها قلمداد 
می شد، کامال متفاوت با آن چه که مثال در 
کارهای انتزاعی مثل:»شب های برره« یا 
کارهایی نظیر »پاورچین« و »نقطه چین« 
می دیدیم و حتی همین »هیوال« هم جنس 
دیگری از کمدی ســت و این دلیل ترجیح 

یکی بر دیگری نمی تواند باشد.
کمدِی مدیری به دنبال دلیل اســت و 
کمدِی عطاران به جهــان منتج و معلول 
می پردازد، در واقع عطاران آن چه را نشان 
می دهد که در حال حادث شــدن اســت 
و کمدی مدیــری در »شــب های برره«، 
»قهوه تلخ« و یا »هیوال« آسیب شناســی  
می کند و از همین جهت اســت که ظاهرا 
فضای کارهای عطاران، ســاده و سهل تر 
به نظر می رسد در صورتی که در الیه های 
عمیق تر ماجرا، توجه به ریز جزئیات نانوای 
محل و اغراق در پرداخت حرکات او دقیقا 

یک کار هنری ست. 
عطــاران از جهان روزمــره خنده ها را 
بیرون می ِکَشــد و آن را بازنمایی می کند 
و به واسطه همین وجود غریزِی ویژه اش، 
خودش را به خیلــی از فیلم های دیگران 

تحمیل کرده است.
تصور کنید »نهنگ عنبر« را اگر کسی 
غیر از عطاران اجرایش می کــرد. ارژنِگ 
فیلم سامان مقدم، نمای نزدیک و غلوآمیز 
زیســت یک جوان دهه پنجاهی ست که 
دشواری های دهه شــصت را تجربه کرده 
و ما در قامت عطاران، تمام آن ویژگی های 

نسلی را می بینیم. 
او که ناگهان در میانــه ی یک موقعیت 
ملودرام و وقت شــنیدن خبــر مهاجرت 
معشــوقه اش، ُفُکل هایــش را بــه عادت 
جوان های آن دوره دست می ِکَشد و مرگ 
بر آمریکا َسر می دهد، او خوِد عطاران تمام 
این سال هاســت. هم او که در »مصادره« 
هم در واقــع بــاز اســپین آفی از نهنگ 
عنبــرش را ارائه می کرد و رفتــه رفته هر 
که خواست میلیاردی بفروشد به عطاران 
پناه بــرد و البتــه در این ســال ها »جواد 
 عزتی« و »نوید محمــدزاده« هم همپای 

او هستند.
عطاران البته خیلی پیش تر از »نهنگ 
عنبــر« فهمیده بود که بــرای ماندن باید 
ریســک کند و »دهلیز« تالش موفقی بود 

که آن روی دیگرش را ببینیم. همزمان در 
تمام این سال ها زوج کاهانی- عطاران در 
»اسب حیوان نجیبی ست« و »استراحت 
مطلق« و »بی خود و بی جهت« باعث بروز 
جلوه های ابزورد غریــزه طنازی عطاران 

بوده.
کســی نمی داند، اصال شــاید تجربه 
همکاری با کاهانی، عطاران را به ســمت 
کارهایــی نظیــر: »خوابــم مــی آد« و 
»ردکارپت« ســوق داد. هر دو طنز سیاه 
بودند و پــر از مولفه های کمدی های پوچ؛ 
سرگردانی، ســردرگمی، کسالت، سکون 
و... کارهایی کــه برای عطــاران به اندازه 

تلویزیون موفقیت نداشتند.
شاید برای دیدن اوج کارگردانی عطاران 
در ســینما فعال باید منتظر باشیم و البته 
که با توجه به ســن و ســالی که عطاران 
دارد، هنوز دیر نشــده. کما این که شروع 
او در تلویزیون هم مملــو از موفقیت نبود 
و رفته رفته توانست حضور کم ادعایش را 
مسلط کند، آن قدر مســلط که هنوز هم 
کارهای قدیمی او در بازپخش های چندباره 
 در شــبکه های ســیما از کارهای امساله 

موفق تر است.
 شــاید اطالق یک واژه منفــی نظیر: 
»چرک« به جهان بینــِی کمدی عطاران 
اصال نوعــی خدمت به او و هنرش باشــد. 
مدیری درســت می گوید، اما این از ضعف 
دنیای هنری عطاران نیســت و اتفاقا این 

نقطه قوت اوست. 
چــه کســی مثــل او توانســته تمام 
چرک هــای روزمره مــا را بــاال بیاورد؟ 
دودره بازی هــا و ِرندی هامــان را کســی 
چون عطاران تلســکوپ انداختــه و این 
حجم ثبــات او، این میل به خواســتنش، 
به احتمال زیــاد دالیل جامعه شناســی 
متعددی دارد. البته که منــش کم ادعا و 
پرهیزش از معامله های مرسوم هنر و قدرت 
هم به محبوبیتش دامن زده، در واقع همه 
  این ها و خصوصا این آخری، مدیری خوب 

می داند و ما هم. 

به بهانه تولد کارگردان و بازیگر نام آشنای این روزها

آقا رضا عطاران، آکتور سینما و قبال تلویزیون

روزنامه صبح 
 سياسي، اجتماعي، اقتصادي

 درخواست 100سینماگر 
از رئیس سازمان سینمایی؛

 بازنگری در نظامنامه 
تهیه کنندگی فیلم

صــد ســینماگر طــی نامــه ای بــه رئیس 
ســازمان ســینمایی با اعالم اینکه این نظامنامه 
حامی ســرمایه داران رانتی و دولتی و در راستای 
محدودسازی و دشــوار کردن شرایط تولید است، 

خواستار بازنگری در آن شدند.
متن نامه این ۱۰۰ سینماگر به شرح زیر است:

جناب آقای دکتر حسین انتظامی
ریاست محترم سازمان سینمایی

ما سینماگران ایرانی اعتراض خود را نسبت به 
پیش نویس »نظامنامه تهیه کنندگی فیلم« اعالم 
می داریم. متاسفانه این نظامنامه بر پایه امکانات و 
اقتضائات روزآمد سینما طراحی نشده و با نگاهی 
کهنه نه تنها خارج شدن فناوری های تولید و توزیع 
و نمایش را از انحصارهای مالی و سیاســی در نظر 
ندارد، بلکه برعکس افقی را که پیش روی نسل جدید 
سینماگران گشوده شده و می تواند آنها را در ارتباطی 
آسان و گسترده با مخاطبان قرار دهد و مردم را به 
سفارش دهندگان و تامین کنندگان اصلی سرمایه 

برای سینمای ایران بدل کند، نادیده گرفته است.
مبنای این نظامنامه حفظ و ایجاد انحصار و رانت 
برای عده ای خاص تحت عنوان راه اندازی موسسات 
فیلمسازی و بسترســازی برای ورود سرمایه های 
مشکوک است. ما ســینماگران معتقدیم سازمان 
سینمایی وظیفه دارد برخوردی روزآمد، آینده نگر و 
عادالنه با سینما و تمامی تهیه کنندگان و فیلمسازان 
داشته باشد و تقســیم بندی آنان بر اساس ثروت و 
رابطه و قدرت موجب زوال ویژگی های فرهنگی و 
هنری و سینمایی فیلم های ایرانی می شود که این 
رویکرد عمال به تقویت و بازتولید کلیشه های سیاسی 
و تجاری و حذف فیلمسازان و تهیه کنندگان مستقل 
و بخش خصوصی می انجامد. چنین مسیری قطعا 
تضعیف و در نهایت سقوط سینمای ایران را در پی 
خواهد داشت. ما از شما تقاضا داریم پشتیبان ذوق 
و تخصص و خالقیت هنرمندان سینما باشید و نه 
حامی سرمایه داران رانتی و دولتی و محدودسازی و 
دشوار کردن شرایط تولید. رضا درمیشیان، حمید 
نعمت اهلل، منیژه حکمت و پوران درخشنده از جمله 

امضاکنندگان این نامه هستند.
    

وقتی کپی کاری از »ماه عسل« 
جواب نمی دهد

سال گذشته برنامه 
»دعــوت« بــا اجرای 
حجت االسالم محمد 
برمایــی، بــه عنوان 
ویژه برنامه افطار شبکه 

یک روی آنتن رفت و امســال هم سری دوم آن 
ســاعتی پیش از افطار پخش می شود.  مهمانان 
»دعوت« گاهی زوج های جوانی هســتند که با 
وجود مشــکالت در شرایط ســخت اقتصادی، 
تشــکیل خانواده داده اند، گاهــی هم زوج های 
مسنی هستند که تجربه های شنیدنی خودشان 
را با مخاطبان در میان می گذارند. همین پرداختن 
به موضوع خانواده، باعث شــده این برنامه مورد 
توجه بیشــتر مخاطب قرار بگیــرد. هرچند که 
»دعوت« تنها بــا عددی نزدیک بــه ۱4 درصد 
در جایگاه اول قرار گرفته، اما به هر حال بیشــتر 
از دیگر برنامه ها مخاطب را جذب کرده اســت. 
اکثر برنامه ها ادامه راه »ماه عسل« را رفته اند، به 
عنوان مثال برنامه »مکــث« به کارگردانی مریم 
نوابی نژاد، نسخه دیگری از برنامه »هزار داستان« 
با همان کارگردان و تهیه کننده اســت، با کمی 
تغییرات جزئی. در برنامه »مکث«، کرونا موضوع 
مشترک تقریبا همه مهمانان برنامه است و این بار 
هم بازیگران میزبان هستند، منتها با این تفاوت که 
در »هزار داستان« هر قسمت یک چهره برنامه را 
اجرا می کرد، اما جز پنجشنبه ها اجرای »مکث« 
را در شش روز هفته، شــش چهره ثابت برعهده 
دارند. یکی دیگر از برنامه هایــی که نمونه اش را 
قبال در تلویزیون دیده ایم، »خرم شهر« در شبکه 
سالمت است. در این برنامه عالوه بر مهمان اصلی 
برنامه که اکثرا از میان چهره های مردمی هستند، 
یک هنرمند و چهره شناخته شده هم حضور دارد 
که شــاهد گفت وگوســت و گاهی هم از مهمان 
سوال می پرسد که این مدل بی شباهت به برنامه 
»اختیاریه« که سال گذشــته از شبکه پنج روی 

آنتن رفت، نیست.  

پردهنقرهای

شاید اطالق »چرک« به جهان بینِی 
کمدی عطاران نوعی خدمت به 

او و هنرش باشد. او توانسته تمام 
چرک های روزمره ما دودره بازی ها 

و ِرندی هامان را باال بیاورد. البته 
که منش کم ادعا و پرهیزش از 

معامله های مرسوم هنر و قدرت 
هم به محبوبیتش دامن زده، این 
آخری را مدیری خوب می داند و 

ما هم
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