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عده اي برنامه ي خندوانه كه سري دوم آن، قبل از آغاز ماه محرم تمام شد را برنامه اي طنز مي دانند، عده 
و عده اي آن را برنامه اي بـراي سـرگرم كـردن سـاعت هـاي       اي آن را برنامه اي مثل شوهاي تلويزيوني

برنامـه اي بـا بيننـدگان    . اما مي توان ديدي واقع گرايانه تر به اين برنامه داشـت  .فراغت بينندگان مي دانند
مخاطب آن يـك قشـر    .متفاوت از قشرهاي مختلف سطح جامعه كه هركدام از فرهنگ متفاوتي برخوردارند

بلكه تقريبا از هر نوع تفكر و حزب و سن و جنس كه در جامعه وجود دارد ، عـده اي  محدود و خاص نيست 
  .حتما بيننده آن بودند

عروسكي بـا زمينـه اي برداشـت شـده از     .يكي از پايه هاي اصلي و بسيار مهم در موفقيت برنامه خندوانه وجود عروسكي به نام جناب خان است
  .كاله قرمزي و صد البته صدا پيشگي موفق و مشترك محمد بحرانيعروسك محبوب آقاي همساده در مجموعه 

اين شخصيت يك نفر است مثل تمام جوانـان   .شخصيتي كه جناب خان در خندوانه به نمايش گذاشت را نمي توان فقط طنز و سرگرمي دانست
  .اين سرزمين با همان مشكالت و دغدغه ها

سر راه ايـن ازدواج قـرار مـي گيـرد و اينقـدر تعـداد ايـن         م نمي شود و هر بار يك سنگيفراهاينكه مقدمات ازدواجش مثل هزاران جوان ديگر 
  "!ساله هر روز مي روم خواستگاري  چهلمن ": مشكالت زياد است كه گاهي مي گويد

ارد كـم نيسـت كـه بـه خـاطر      اين حرف در ابتدا خنده دار است اما اگر از زاويه اي ديگر به آن نگاه كنيم مي بينيم اطرافمان از ايـن دسـت مـو   
ان دچار مشكالت و اختالفات خانواده ها و همچنين درگيري هاي مالي هزاران سنگ در سر راه ازدواجشان وجود دارد و باعث شده مثل جناب خ

  .اين تاخير طوالني در ازدواج شوند

ه او خود را مالك باشـگاه معـروف پاريسـن ژرمـن مـي      اينك مثال.از طرفي ديگر جناب خان از آرزوهاي بزرگ و گاهي دور از ذهن حرف مي زند
  .اين يك رويا است اما از اين دست روياها را بسياري از ما در زندگي روزمره مان داريم.داند

عا و باز هم چيزي كه در اطرافمان زياد مي بينيم آدم هاي پر مـد . ندارددر اصل مهارت خاصي را  خود را آشنا با هرشغل و كاري مي داند ولي او
در پس هركدام از تكه هاي طنزش هـزاران نكتـه از دل   .بدون هنر كه البته جناب خان ادعاي چيزي را الاقل نميكند و فقط بلوف آن را مي زند

  . دارد حامعه وجود

گـاهي مثـل او   . يكي كمتـر  و بيشتر از ما ،حاال يكي هركدام از ما اگر به درون خود نگاه كنيم مي بينيم ما هم يكي مثل او را در وجودمان داريم
روياپردازي مي كنيم، گاهي مثل او بلوف مي زنيم و در مسايلمان اغراق مي كنيم ،گاهي مثل او شكست خـورديم و نـاراحتيم ، گـاهي آواز مـي     

ايـن شخصـيت را    پس مي توان اين گونه هم نتيجه گرفت كه علت موفقيت يا بهتر بگويم ديده شدن بسـيار . خوانيم و هزاران كار روزمره ديگر
  .جدا از طنز آن ، اين دانست كه  جناب خان به زندگي روزمره هر يك از ما شباهت بسياري دارد


