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در گذشته ای نه چندان دور رقابت ویژه ای 
میان شبکه های تلویزیونی برای تولید بهترین 
و ویژه ترین برنامه ها و ســریال ها وجود داشت. 
این رقابت سبب شد تا کلیدواژه "مناسبت های 
تقویمی" از اواســط دهه 70 شمسی به شکلی 
هدفمندتر به برنامه ریزی هایی برای تولید ویژه 
برنامه ها و سریال ها در عید نوروز، ایام شاد قربان 
تا غدیر، دهه اول محرم، دهه آخــر صفر، ایام 
فاطمیه، دهه فجر انقالب اسالمی و ماه رمضان 

منجر شود.
در این میــان پخش ویژه برنامه »جشــن 
رمضان« بــا اجرای صمیمی و بــی ادای کاظم 
احمدزاده موجی اجتماعی و مثبت را پدید آورد و 
به فرهنگ حسنه شناسایی محرومان و رساندن 
کمک های مردمــی به خانواده هــای نیازمند 
منجر شــد. به واقع برنامه اگرچه به خاستگاه 
ایدئولوژیکی پهلو می زد اما بازتابی از مردم بود و 
همین مردمی بودن سبب شد تا نگرش عمومی 
نسبت به آن برنامه همسو و همراهانه باشد اما 
اتفاق ویژه تر زمانی افتاد که تلویزیون به معجزه 
جذب مخاطبان از طریق پخش سریال های ویژه 
رمضان پی برد و موفقیت مجموعه »گمگشته« 
در ابتدای دهه 80 سبب شــد تا جدولی ویژه 
به تولید و پخش سریال هایی برای ماه رمضان 
اختصاص یابد. گواین که پیش از ســال 80 نیز 
ســریال هایی در ماه رمضان پخش می شد اما 
استقبال ویژه مخاطبان از مجموعه تلویزیونی 
»گمگشــته« در ســال 80 به مبدأ ویژه ای در 
سریال سازی برای مناسبت رمضان بدل شد تا 
مدیران هر شبکه ویژه ترین سریال های خود را 

برای این ماه کنار بگذارند. 
این روزها و درحالی که پای به قرنی جدید 
گذاشــته ایم اما رکودی محض و غیرقابل انکار 
بر بسیاری از تولیدات تلویزیونی سایه انداخته 
و با وجود همه تالش هایی کــه تلویزیون برای 
جلب رضایت مخاطبان حداکثری و بازگشت 
به دوران موفق مجموعه سازی اش در دهه 80 
داشته است اما سریال ها چنگی به دل نمی زنند و 
آن قدر دور از مردم و مناسبات خاص ماه رمضان 
ایستاده اند که حتی سریال »نجال 2« به عنوان 
موفق ترین مجموعه تلویزیــون در ماه رمضان 
1401 بر اساس نظرســنجی های صدا و سیما 
نیز نسبت به آن پیشینه موفق تلویزیون در دو 
دهه پیش نوعی پسرفت محسوب می شود. در 

مطلب حاضر و پس از مروری مختصر بر »نجال 
2« به دالیل دورشــدن آنتن از مردم در بخش 

نتیجه گیری اشاره می کنم.

پخش در زمانی اشتباه
»نجال« در هر دو فصل قرابتی با ماه رمضان 
ندارد. نه اتمسفر و فضاسازی آن و روایت عشقی 
شکل گرفته در دل جنگ و بیان چالش های این 
عشق پرداخت درستی داشته و نه گروه بازیگران 
آن قرابتی با فضای اثر داشته اند. به واقع استفاده 
نکردن از بازیگران مســلط به آوا و لحن درست 
در لهجه جنوبی در وهلــه اول، هر دو فصل این 
سریال را با چالش باورمندی در ذهن مخاطبان 

روبه رو می کند.
به واقــع ناهمخوانــی اتمســفِر برآمده از 
لوکیشن جنوب و لهجه درست جنوبی با آن چه 
از سوی بازیگران )به ویژه شخصیت نجال در دو 
فصل با بازی سارا رســول زاده و محیا دهقانی( 
بازنمایی و ارائه شده  در وهله اول نمره ای منفی 
را در ذهن مخاطبان به ثبت می رساند و در ادامه 
داستان عاشقانه نیز نه قرابتی با نگرش اجتماعی 
غالب و روز دارد و نه اساســًا دغدغه و معرفت 
مشترکی میان مخاطبان و سریال ایجاد می کند.

به بیــان بهتــر مخاطبــان ســریالی را 
می بینند که تصویر زندگی آنها نیســت و ایده 
مشترکی در ذهنشان نســبت به این سریال 
شــکل نمی گیرد تا در پسش خاطره ای بسازد 
برای ســال های بعد و درست در همین بزنگاه 
است که مخاطبان در مقایسه ای ناگزیر میان 
خاطرات گذشــته و تصویر امــروز، به همان 
سریال های بارها بازپخش شده گذشته رجوع 
می کنند و نکتــه جالب این کــه همچنان با 
آن ســریال ها نزدیکی و صمیمیت بیشــتری 
حس می کننــد. برای درک ایــن موضوع که 
چرا سریال های نوســتالژیک همچنان در نزد 
مخاطبان جذاب تر هســتند و سریال های روز 
با همه تالش ها در متفاوت نمایی و رنگ ولعاب 
بیشتر در جذب مخاطبان به ناکامی می رسند 
ناگزیرم از ارجاعی به گذشته برای رسیدن به 
پاسخی درست برای شرایط امروز سریال های 
تلویزیونی شروع کنم. با این تفاسیر به صورتی 
گــذرا مهم تریــن مؤلفه هــای ســریال های 
تلویزیونی شاخص و موفق ماه رمضان را از سال 

80 تاکنون بررسی می کنم:

  مؤلفه اول: همخوانی بازیگران با 
نقش ها

  مؤلفه دوم: همسویی محتوا با ماه 
رمضان

  مؤلفه ســوم: خوانش درســت 
سناریو از زندگی اجتماعی

  مؤلفه چهارم: متفاوت نمایِی به جا 
و چارچوب مند

این چهار مؤلفه به راحتــی در مهم ترین و 
مخاطب پسندترین مجموعه های ماه رمضان از 
1380 تا اواسط دهه نود قابل مشاهده است اما 
اگر تنها همین مؤلفه ها را در سریال »نجال 2« 
پیگیری کنیم به راحتی وصله ناجور بازیگرانی 
که فن بیان را بر اساس موقعیت درام و جغرافیای 
مکان نمی شناسند و احساس و ادراک شخصیت 
را در چارچوبی درســت قــرار نمی دهند برای 
مخاطبان بر مال مــی بینیم. همچنین »نجال« 
در هر دو فصل به لحاظ همسویی با حال وهوای 
رمضان می لنگد و داســتانی که روایت می کند 
آن چنان از بخش مهمی از مردم ایران دور است 
که حتی متفاوت نمایی های ســریال در زمینه 
استفاده از لوکیشن، ترکیب بازیگران و سوژه نیز 

برای جذب مخاطبان مؤثر نیست.
برای مثال این تلقی که سعی کنیم دخترانی 
شــیک و به قول عامیانه "تــرگل ورگل" را که 
تهرانی هســتند با گریم به شخصیت دختران 
جنوبی نزدیک کنیم و آن ها را در موقعیت هایی 
قرار دهیم تا حس وحال عاشقانه و عارفانه را به 
هم پیوند بزنند اما روی فن بیان، ادراک حسی 
و فلسفه نزدیک شدن آن ها به نقش کار نکنیم 
و ظرفیت های پایین بازیگــری آن ها را در نظر 
نگیریم از اساس اشــتباهی راهبردی است که 
سریال را در همان خط اول به بن بست می رساند.
همین نقص بزرگ یعنی انتخاب اشــتباه 
بازیگران، در دیگر سریال های رمضانی ناموفق 
طی دهه های مختلف هم دیده شده و اگر همین 
خط را پی بگیریم به بی اصالتی سوژه، بی هویتی 
نگرش و ناآشنایی با باورهای ادراکی و احساسی 
مخاطبان در دو زمینه زیســت مادی و معنوی 

بیشتر اشراف می یابیم.
در نظر آوریــم کــه در نمونه هایی چون 
»گمگشــته« ســاخته رامبد جــوان با خلق 
شخصیت ســید جالل با بازی آتیال پسیانی و 

دور از جـامعـه
تاملی بر دالیل افت مجموعه های تلویزیونی ویژه ماه رمضان

»نجال« در هر 
دو فصل قرابتی با 
ماه رمضان ندارد. نه 
اتمسفر و فضاسازی 
آن و روایت عشقی 
شکل گرفته در 
دل جنگ و بیان 
چالش های این عشق 
پرداخت درستی 
داشته و نه گروه 
بازیگران آن قرابتی 
با فضای اثر داشته اند

نیما بهدادی مهر


