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آیتم سازی با گذر از چهار دهه قبل
محمد تاجیک، تهیه کننده »جورچین« که از ابتدای طراحی 
این برنامه حضور داشته با اشاره به جزئیات فصل جدید این برنامه 
ابتدا به تغییر نام برنامه اشاره کرده، می گوید: به دلیل فضای برنامه 
و ارتباط بخش هــای مختلف با هم، تصمیم گرفتیــم نامش را از 
طنزستان به جورچین تغییر دهیم که به نوعی پازل را در ذهن تداعی 
می کند. براساس همین نام قصه ای با حال وهوای دهه ۶0 در محله ای 
به نام جورچین شکل گرفته که شــامل جورچین باال و جورچین 
پایین است. وی می افزاید: فضای کلی قصه در دهه۶0 و با محوریت 
خانواده معماریان است که مثل همه خانواده ها در آن زمان صمیمی 
و گرم هســتند. مردم آن زمان با ساده ترین چیزها دل شان خوش 
بود و در اوج بحران یا در زمان موشک باران هم وقتی وارد پناهگاه 
می شدند، دورهمی های شان را ادامه می دادند. ما هم می خواستیم 
حس و حال آن زمان را به مخاطب امروز مخصوصا دهه هشتاد به 

بعدی ها که تصویری از آن زمان ندارد یادآوری کنیم.
تاجیک می افزاید: قصــه در خانه دهه شــصتی و با محوریت 
شخصیت دو نفر به نام های جهانگیر و صفدر اتفاق می افتد. صفدر 
یک مجرد سن و سال دار اســت که عالقه به ازدواج دارد و قصه از 

سمتی شروع می شود که می خواهند برای صفدر زن بگیرند.

نقد موضوعات روز به شیوه دهه ۶۰
این تهیه کننده با بیان اینکه لوکیشن هایی که داریم نسبت به 
فصل گذشته متنوع تر و زیباتر شده است بیان می کند: یک خانواده 
به عنوان کاراکترهای اصلی، در بخش ها و لوکیشــن های مختلف 
برنامه حضور دارند. تنوع لوکیشن از مؤسسه چندمنظوره گرفته تا 
زندان، سنگر و جاهای دیگر متغیر است و برای این که دست عوامل 
برای طنز باز باشد و برای برنامه حاشیه درست نشود، سنگر جنگ 
را مرتبط با جنگ جهانی دوم نشان دادیم و شخصیت هیتلر را وارد 
ماجرا کردیم. اتاق عمل را هم پزشکان متخصصان هندی قرار دادیم 

که در دهه۶0 بیشتر بودند.
تاجیک استقبال از طنز آیتمی را زیاد می داند اما براین باور است 
که این نوع طنز در تلویزیون کم شده است. وی ادامه می دهد: به نظر 
می اید دیگر مثل گذشته طنز آیتمی در تلویزیون دیده نمی شود. اما 
این دلیل بر دوست نداشتن مخاطب از این گونه نمایشی نیست. ما 
تالش کردیم آیتم ها به نوعی هم مرتبط باشند تا جذابیت و کشش 
الزم را در مخاطب ایجاد کند. در این فصل شخصیت ها با هم مرتبط 
هســتند و در نهایت زیر چتر یک خانه و خانواده جمع می شوند. 
شاید مخاطب ابتدا فکر کند این کار آیتمی است و متوجه ارتباطات 
نشــود اما به مرور آن را از روی دیالوگ  یا لوکیشن درک می کند 

برای همین در ابتدای هر قسمت بخشی با عنوان »آنچه گذشت« 
داریم که مخاطب متوجه خط داستانی برنامه شــود. وی درباره 
پرداختن به مسائل روز و نقد مشکالت جامعه امروزی در یک قصه 
دهه شصتی بیان می کند: مردم دوست دارند موضوعی را با کنایه 
متوجه شوند و از نقدهای مستقیم استقبال نمی کنند ما هم تالش 
کردیم برخی مســائل از مطالبات مردمی و مسائل روز کشور را به 
شکل غیر مستقیم و از زبانی دیگر وارد برنامه کنیم. مثال یک کالس 
درس داریم که بچه ها در آن درباره آینده انشا می نویسد و هر کدام 
انشایش را در کالس می خواند. این آیتم خیلی به ما کمک می کند 
تا در قالب پیشــگویی و آینده نگری به موضوعات امروز بپردازیم. 
موضوعاتی که شاید سی چهل ســال پیش خنده دار و عجیب به 
نظر می آمد اما فرصتی برای ماست که به دغدغه های امروز مردم 
بپردازیم. تهیه کننده »جورچین« می گوید: می خواستیم با ورود به 
اتفاقات دهه ۶0 هم برای آنهایی که دهه۶0 را زیسته اند و از آن روزها 
نوستالژی دارند، خاطرات تداعی شود و در کنار آن برای نسل دهه 
هشتاد و نودی که این موضوعات برایشان عجیب و غریب است و 

آن ها را تجربه نکرده اند، هم فضای فخنده داری ترسیم کنیم.
از دفاع مقدس تا نوروز در دهه ۶۰

تاجیک با اشاره به فضای برنامه می افزاید: تالش کردیم مخاطب 
شادی و مهربانی و همیاری محله جورچین را در روزگار سخت حس 
کند. آن زمان مردم با چیزهای ساده ای شوخی می کردند. البته از 
قسمت چهل و پنجم سیر داستان به سمت جنگ و دفاع مقدس 
هم می رود. گروه نویســندگان برنامه به سرپرستی نیما حسن نیا 
روایتی متمایز و شیرین از دوران جنگ را نیز در محله »جورچین« 
روایت می کنند که بسیار شنیدنی و دیدنی است.  به گفته این تهیه 
کننده برای ایام نوروز هم فکرهایی کردیم که چاشنی های نوروزی 
در قصه قرار بگیرد مثال در این ایام به رسم و رسوم دهه شصت نوروز 

همراه با برنامه نوروزی »جورچین« از شبکه نسیم

طنـز آیتمـی بـه شـیوه دهـه شـصتی ها
  وقتی صحبت از مجموعه های کمدی تلویزیون می شود اغلب سریال های طنز به یادمان می آید. این گونه نمایشی که کمدی  داستانی نام دارد 
همواره مخاطبان خود را دارد چرا که یک خط روایی طنز ماجرا را پیش می برد اما در کنــار این گونه کمدی های آیتمی یا ُجنگ وار هم به دلیل 
قدمت و خاطره انگیز بودنش بسیار پرطرفدار است. گرچه امروزه کمدی موقعیت و داستانی سهم بیشتری در مجموعه های تلویزیونی دارد، اما 
کمدی های تلویزیونی در ابتدای راه بیشتر بر مبنای کمدی آیتمی شکل گرفتند که از آن جمله باید به » تهران بیست«، »نوروز 72 «، » پرواز 57« و... اشاره کرد 
که باب این نوع طنز به تلویزیون باز شد و در طول دو سه دهه گذشته مسیر خودش را ادامه می دهد. مجموعه »طنزستان« را باید جزو همین قالب ها دانست که 
در فصل جدید خود با تغییراتی روبه رو شد و با نام »جورچین« به شکل سریالی از طنز آیتمی و ترکیب چند قالب محتواسازی روی آنتن شبکه نسیم می رود. 
طنز »جورچین« به تهیه کنندگی محمد تاجیک و کارگردانی یزدان فتوحی با یک قصه قدیمی روایت می شود تا هم برای دهه شصتی ها و هم نسل جدید جذاب 
باشد. این برنامه ادامه »طنزستان« با رویکردی تازه و متفاوت است که با بهره مندی از طنزپردازان با سابقه تلویزیون و استعدادهای تازه این حوزه سه شنبه تا 

جمعه هر هفته ساعت 2۰ به روی آنتن شبکه نسیم می رود. خبرنگار صبا با عوامل این برنامه تلویزیونی به گقت وگو نشسته است که در ادامه می خوانید.
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