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انتشار خبر تولید برنامه جدید ایرج طهماسب با عنوان 
»مهمونی« طرفداران پرتعداد او و برنامه های خاطره سازش 
را خوشحال کرد. اما با مشخص شدن جزییات بیشتری از این 
برنامه، نگرانی هایی هم در کنار هیجان اولیه به وجود آمد. از 
یک طرف، کمتر کسی می توانست مجموعه تازه طهماسب 
را بدون حمید جبلی تصور کند. نبود یار قدیمی طهماسب 
)که نمی تــوان تأثیر او را در خاطراتی کــه این جمع دونفره 
دوست داشتنی برای ما ســاخته اند انکار کرد(  تردیدهایی 
را در مورد توانایــی »مهمونی« برای تبدیل شــدن به یک 
مجموعه خاطره ســاز ایجاد کرده بود. از سوی دیگر، این بار 
دیگر خبری از عروســک های قدیمی و شناخته شده نبود و 
طهماسب و همکارانش باید تیپ های جدیدی را از ابتدا خلق 
می کردند. با توجه به این که بخشی از همدلی سریع مخاطب با 
عروسک های چند مجموعه »کاله قرمزی« ناشی از شناخت 
پیشین او از آن کاراکترها بود، این نگرانی وجود داشت که برای 
برقراری ارتباط میان مخاطب و کاراکترها، نیاز به زمان باشد و 
بنابراین »مهمونی« در چند قسمت اول نتواند نظرات چندان 
مثبتی را از سوی تماشاگرانش دریافت کند. فراموش نکنید 
که در این سال ها، اضافه کردن کاراکترهای جدید عروسکی به 
مجموعه »کاله قرمزی«، به پشتوانه حضور چند کاراکتر دیگر 
قدیمی و تثبیت شده، کاری به مراتب ساده تر بوده تا آغاز کار با 

کاراکترهایی کاماًل جدید.
آغاز نمایش مجموعه »مهمونی«، الاقل بخشی از نگرانی ها 
را برطرف کرد. هر چند بخش قابل توجهی از قسمت اول صرف 
معرفی فضا و شــخصیت های جدید شــد اما تعدادی از این 
کاراکترها )بیش از همه پشه و بچه( توانستند به سرعت جای 
ویژه ای در دل تماشاگران »مهمونی« به دست بیاورند. با انتشار 
چند قسمت از این مجموعه، به نظر می رسد که »مهمونی« 
از جنبه هایی ادامه همان الگوهایی اســت که طهماســب و 
همکارانش در مجموعه های »کاله قرمزی« پیاده می کردند، 
از جنبه هایی هم رهاتر و جسورانه تر از »کاله قرمزی« به نظر 
می رسد و البته بخش هایی از مجموعه هنوز به نتیجه مناسب 
نرسیده است. چه ویژگی هایی باعث می شود که ایرج طهماسب 
بتواند با مجموعه های متفاوت و علی رغم حضور شخصیت های 
مختلف، دل مخاطبان پرشماری را به دست بیاورد؟ تعدادی از 
این دالیل )البته به جز مواردی بدیهی همچون کیفیت طراحی 
عروسک ها، صداپیشگی و عروسک گردانی یا بامزه بودن ایده ها( 

را می توان در موارد زیر خالصه کرد:

  1.در نــگاه اول، چــه شــخصیت آقــای مجری در 
مجموعه های »کاله قرمزی« و چه شخصیت طهماسب در 
»مهمونی«، یادآور بزرگ ترهای خیلی از ما به نظر می رسند: 
بزرگ ترهایی که همواره ســعی می کننــد کوچک ترها را 
نصیحت و آن ها را به مسیر درست هدایت کنند. این تصویر، 
اتفاقًا تصویر چندان همدلی برانگیزی نیست. چند نفر از ما به 
نصیحت شنیدن های تقریبًا مداوم عالقه داریم؟ آن چه کنش 
و واکنش میان آقای مجری و عروسک ها را در »کاله قرمزی« و 
آقای طهماسب و عروسک ها را در »مهمونی« دل پذیر و جذاب 
جلوه می دهد، شیطنت های طهماسب در واژگونی گاه وبی گاه 
جایگاه شــخصیت ها است. طهماســب گاه عمدًا در مقابل 
عروسک هایی که از اصول اخالقی »رسمی« تخطی می کنند 
کوتاه می آید یا کم می آورد، در مواردی تحت تأثیر آن ها قرار 
می گیرد )یکی از ایده های بامزه یکی از مجموعه های »کاله 
قرمزی« وقتی بود که برق رفت، کاله قرمزی و پسرعمه زا با 
حالتی هراسان شروع به صحبت در مورد »هیوال«هایی چون 
»کته کوال« و »اژدر پشمک به سر« کردند و ترس آن ها به تدریج 

حتی به آقای مجری هم سرایت کرد(، در برخی از موارد هم 
رفتارهای شخصیت ها را می بیند و یا به خاطر مهربانی اش 
به روی خــود نمی آورد یا حتی چنین به نظر می رســد که 
پنهانی از آن رفتار لذت برده است! به واسطه اجرای درست 
این ظرافت ها، شخصیت او هم تکراری نمی شود و هم با یک 
شــخصیت صرفًا نصیحت گر فاصله می گیرد. این ویژگی را 
در »مهمونی« هم )به خصــوص در برخورد با کاراکتِر بچه( 

مشاهده می کنیم.

  2.چــه در »کاله قرمزی« و چــه در »مهمونی«، 
می توان هوشمندی طهماســب و دیگر ایده پردازان را در 
انتخاب هوشــمندانه تیپ های شــخصیتی ستایش کرد. 
آن ها تیپ هایی را پرورش داده اند و می دهند که می توانند 
از جنبه هایی برای ما بسیار آشنا باشند به طوری که بسیاری 
از مخاطبان، در عین لذت بردن از شیرینی این کاراکترها، 
می توانند ارتباطی میان آن ها با سبک زندگی خودمان پیدا 
کنند. معکوس حرف زدن های دیبی، معرفت بی غل وغش 
پسرخاله، و خندیدن آقای همساده به فجیع ترین حوادث 
زندگــی اش و در عــوض واکنش منفی اش نســبت به هر 
گونه رفتــار محترمانه با خودش از ســوی دیگران، همگی 
فرصت برداشــت هایی )صریح یا کنایی( را نسبت به برخی 
از رفتارهای شــایع فراهم می کردند. حاال، در »مهمونی« 
هم کاراکترهایی همچون پشــه و )طبیعتًا( در رأس همه 
بچه چنین فرصتی را ایجاد می کنند. حتی می توان در مورد 
کاراکتر قیمه هم چنین ایده ای را مطرح کرد. اگر رفتارهای 
خود طهماســب با عروســک ها گاه یادآور پدربزرگ های 
ســخت گیر و کمی جدی امــا مهربان و دوست داشــتنی 
اســت، قیمه می تواند ما را به یاد مادربزرگ های دل نازک و 

مثبت اندیِش »ایرونی« بیاندازد.

  3.حضور در یک پلتفرم اینترنتی به جای تلویزیون 
باعث شده تا طهماسب محدودیت های کمتری برای طراحی 
و اجرای شــوخی ها )و همچنین مســائل جدی( پیش رو 
داشته باشد. حضور شخصیتی مثل بچه با آن پیشینه و رفتار 
ویژه اش، احتمااًل در تلویزیون با محدودیت های زیادی روبه رو 
می شد. همچنین بچه و پشه در موارد فراوانی شوخی هایی 
انجام می دهند که بزرگساالنه تر از شوخی های معمول در 
مجموعه های »کاله قرمزی« هستند. طهماسب البته بارها 

ثابت کرده که در همان فضــای محدودتر هم می تواند 
ایده های بســیار خالقانه ای را به اجرا بگذارد. 

اما به نظر می رســد کاهش 
محدودیت ها باعث شده تا 
شخصیت آقای طهماسب 

در »مهمونی« کمی با آقای مجرِی 
»کاله قرمزی« تفاوت داشته باشد. 

آقای طهماســب کمی رهاتر از آقای 
مجــری به نظر می رســد و گاه حتی در 

شوخی های کمی بزرگساالنه تر 
شخصیت ها هم شرکت 

مــــی کــند. 

همین تغییر یکی از عواملی اســت که باعث می شود آقای 
طهماسب، تکراِر آقای مجری به نظر نرسد.

  4.در کارهای طهماســب، شــخصیت ها می توانند 
به سادگی »خودشان« باشــند. آن  ها الزم نیست نقش بازی 
کنند یا )خودمانی بگویم( »پاستوریزه« به نظر برسند. آن ها 
اتفاقًا از طریق همان خصوصیاتی دل ما را به دست می آورند 
که ممکن است درام های خشــِک سفارشی فقط در صورت 
تحول تمام عیار شــخصیت ها قابل نمایش باشند. در »کاله 
قرمزی« و »مهمونی« قرار نیست تحول هایی فرمایشی در 
کار باشد. بنابراین نحوه تربیت شخصیتی مثل بچه )به خاطر 
رشد در خیابان و گذشته سختی که از ســر گذرانده( مدام 
در رفتار و گفتارش عیان می شود. به این هم توجه کنید که 
چطور بخش مهمی از عالقه ما به شــخصیت پشه به واسطه 
تمایل اجتناب ناپذیرش به نیش زدن دیگران ایجاد می شود؛ 
خصوصیتی که در دنیای واقعی احتمااًل باعث می شــود که 

همواره به پشه ها ناسزا بگوییم!
این ویژگی های مثبت باعث می شوند که برخورد بسیاری 
از مخاطبان »مهمونی« با نقاط ضعف این برنامه هم همراه با 
اغماض باشــد. به عنوان مثال، سه شخصیت »واقعی« برنامه 
که کارمندان تاالر عروسی هســتند، تاکنون کمتر جذابیت 
دراماتیکی نشان داده اند و به نظر نمی رسد که پتانسیل آن ها 
برای این که ویژگی های جذابی را در ادامه از خود نشان دهند 
چندان باال باشد. حتی کاراکترهای عروسکی هم به یک اندازه 
جذاب نیســتند. بعید اســت بتوان جذابیت بچه و پشه را با 
کاراکترهایی چون شاباش، دی جی یا کته مقایسه کرد. جذابیت 
بخش های برنامه هم به یک اندازه نیست. به عنوان مثال آیتم های 
نمایشــی که در میانه حضور میهمانان پخش می شــوند را 
به سختی می توان از بخش های دیدنی و جذاب برنامه محسوب 
کرد. حتی خود حضور میهمانان هم هنوز به کیفیت مورد انتظار 
نرسیده و  در برخی از موارد  به شکلی یکنواخت و خشک برگزار 
شده است. در مواردی، رفتارهای خود میهمانان یا وقوع برای 
از اتفاقات باعث شده تا با گفت وگویی بامزه طرف باشیم اما در 
اکثر موارد چنین نبوده و از حّد یک تست بازیگری فراتر نرفته 
است. تعامل بیشتر میهمانان با کاراکترهای عروسکی می تواند 
راه گشای این مشکل باشد )بعید است هیچ کدام از مخاطبان 
»کاله قرمزی« شوخی هایی همچون شوخی درخشاِن »خالی 
خالی« کاله قرمــزی با نگار جواهریان را از یاد برده باشــند(. 
مشخص اســت که این اتفاق تا حدی در قسمت های جدید 
افتاده اســت. هر میهمان، در ابتدا یا میانه حضورش، الاقل با 
یکی از شــخصیت ها وارد چالش می شود. با این وجود، 
کماکان این چالش به شکلی خط کشی شده 
رخ می دهد و به نظر می رسد می توان روی 
این برخوردها کار بیشــتری انجام داد. هر 
چند طبیعتًا رفع این مشکالت می تواند باعث 
شود که با مجموعه بسیار بهتری روبه رو باشیم اما 
به نظر می رسد این مشکالت برای برخی از طرفداران 
پروپاقرص »مهمونــی« اهمیت چندانــی ندارد. 
جادوی طهماســب کماکان 
دارد جــواب 

می دهد!

احسان دبیروزیری


