
زیر ذره بین

برنامه »مهمونی« پس از گذشت یازده قسمت توانسته 
مخاطبان زیادی را جذب کند. باید به این نکته توجه کنیم 
که »حمید جبلی« بزرگ و عروسک های خاطره ساز گذشته 

به خاطر رایت تلویزیونی حضور ندارند.
در همه برنامه ها و آثار ایرج طهماسب ردپایی از آموزش، 
توجه به مســائل روان و جلوه هایی از ابعاد جامعه شناسانه 
دیده می شوند. این نوشــته در پی این است که علل توفیق 
مجموعه تازه آقای طهماسب را از منظر روان شناسی بکاود.

اولین نکته،  هوش و به روز بودن این برنامه و شناختش 
از شــرایط اجتماعی و حالت های روانی بچه های نسل دهه 
90 ایرانی اســت. اگر بچه های دهه شــصت در ترکیبی از 
اطاعت و سرکشی و افتادن در دام تقلید از نسل های قبل از 
خود بود، نسل دهه 90 کودکان ایرانی چنین ویژگی هایی 
ندارد. در بین آن ها احترام گذاشتن به نسل های قبل از خود 
چندان محلی از اعراب ندارد. این نسل از چهار طرف تحت 
نفوذ مدیا و جهان بی کران اطالعاتی امروز اســت. آن ها با 
فشــار چند دکمه می توانند به جهان های مختلفی کانکت 
شوند. پس شکل نصیحت گری ها )همراه با چاشنی شیطنت( 
برنامه های پیشین جواب نخواهند داد. این نگاه را می توانیم 
در کاراکتر »بچه« پیدا کنیم. کودک کاری که احترام برایش 
تعریف نشده اســت و با این وجود احساسات بسیار رقیقی 
دارد. او در کســری از ثانیه می تواند با نمایش گری همه را 
فریب دهد و اما تشنه محبت و دیده شدن است. کافی است 
گیمرهای دهه  نودی »یوتیوب« را رصد کنیم تا این میل به 
دیده شدن و نمایش گری هایشان برایمان ملموس شود. از 
طرفی بچه های حاال بزرگ شده دهه های شصت و هفتاد در 
گذر سالیان آن شور و شیطنت سرکوب شده را در قالب این 

عروسک ها پیدا می کنند.
طهماسب حتی به کاراکتر خودش هم رحم نمی کند. 
او در »مهمونی« از مقام دانای کل کالفه از شــیطنت های 
عروسک ها به یاوری بزرگسال بدل شــده، حتی شیطنت 
می کند و سر به سر شاگرد آشپز می گذارد. هنرمند کهنه کار 
سرگرمی سازی اش را در اولویت گذاشته و در الیه های زیرین 
حرف هایش را هم می زند. آقای مجری یک معلم امروزی با 
ذهنی باز و روانی پذیراست. توصیه های اخالقی اش پابرجا 

هستند؛ اما می داند دوران تک صدایی به پایان رسیده.
طهماسب با طرح سؤال های هوشــمندانه و هدف دار 
مهمان ها را با کودک درون شــان روبه رو می کند. در نهایت 
ادب آن هــا را وارد چالــش می کند و مانند یــک روان کاو 
تسهیل گر در حکم یک راهنما سکوت می کند تا مهمان از 

 حس هایش بگوید. جامعه ایرانی به تبع شــرایط اقتصادی، 
فرهنگی و اجتماعی- سیاسی دچار معضالت روانی جدی 
است. طبق اعالم  رسمی وزارت بهداشت یک چهارم ایرانی ها 
حداقل از یک عارضه روانی رنج می برند. جامعه ای که دچار 
یک بی حسی دائمی است، خشم هایش تبدیل به افسردگی 
جمعی شده، شادی کردن را بلد نیست و حتی شکل صحیح 

تعجب کردن و به خصوص سوگواری کردن را بلد نیست.
سؤال های هوشمندانه برنامه همراه با موسیقی ملل و 
نمایش ما را با سرچشمه های شادی های ازدست رفته روبه رو 
می کند. این که مهمان ها در بخشی از برنامه از تصورات خود 
می گویند و لحظه های دلپذیرشــان را با تداعی آزاد تجسم 
می کنند، یک جور کاتارسیس و حال خوش درونی را در آن ها 
و بیننده به وجود می آورند. طهماسب توانسته همه این  نکات 

را در لوای یک برنامه صمیمی مطرح کند.
 به یکی دیگر از مهم ترین عوامل توفیق برنامه 

توجه کنیم: شخصیت پردازی عروسکی.
بچه در صدر محبوبیت عروسک های این برنامه است. از 
طرفی با رفتارهای یکی از آرکی تایپ های غالب جامعه ایرانی 
)پرسفون تایپ( و توجه منفی و مهرطلبی رفتارهایی نمایشی 
دارد و از طرفی دیگر کودک درونش به شدت آسیب  دیده و 
در مقابل محبت و جدیت گارد شدید می گیرد. او به راحتی 
دروغ می گوید تا اهداف خود را پیش ببرد )پرسفون خام(، فکر 
می کند همه باید تابع نظرش باشند و به سرعت با شخصیت ها 
و موقعیت ها رنگ عوض می کند. نکته جالب و رئالیســتی 
کودک کار بودن اوست. در نتیجه بســیاری از مهمان ها را 
نمی شناســد و با آنها رفتاری تهاجمی دارد. رودررویی او با 
مهمان ها برخالف سنت همیشــگی ایرانی ها و برنامه های 
گذشته طهماسب است. انگار او کودک درون زخمی همه ما 
را حمل می کند. بسیاری از ما دوست داریم شوق درونی مان 
دیده شود و اما راه ابراز آن را بلد نیستیم. درگیری های زیادی 
با بخش والد و بالغ درونی مان داریم. در فرآیند جامعه پذیری، 
انسان های متعادل کسانی هستند که بتوانند این سه وجه 
را به شــکلی صحیح در زندگی شــان جاری کنند. اگر این 
امر رخ ندهد و کودک درون را نادیــده بگیریم در بزنگاه ها 
با لجبازی ها، نحس بازی ها و کینه هایی بی جا موقعیت ها و 
روابط خود را تحت الشعاع قرار خواهیم داد. عالوه بر این همه 
عروسک های برنامه از تضاد و تناقض  بهره می گیرند تا ما را 

متوجه این نکته کنند که چقدر تضاد و تناقض داریم.
»پشه« که سمبل آزار و اذیت است، در این برنامه برای 
نیش زدن اجازه می گیرد و با شرح فتوحاتش می خواهد حیله 

به خرج دهد و هر بار ناموفق می ماند. در عین حال یک ناظر 
دقیق و علم گرا هم هست. آشنایی زدایی از یک موجود بیرونی 
و تبدیلش به کاراکتری ملموس و بامزه می تواند توجه ما را به 
قابلیت های متضاد و متناقض روان و سرشت دوگانه خوبی و 

بدی سرشتین مان جلب کند.
کاراکترهای »شاباش« و »دی جی« نماینده حقارت های 
درونــی و بخش های مغفول مانــده درونمان نیز هســتند. 
کاراکترهایی که در دنیای بیرون در جایگاهی پایین هستند و 
به خاطر خودشیفتگی نگاهی غیرواقعی به پیرامونشان دارند. 
خواسته های غیرمنطقی دارند و می خواهند یک شبه ره صد 
ســاله را بپیمایند. آنها نماینده بخش های به بلوغ نرسیده ما 

هستند.
»قیمه« یادآور آرکی تایپ مادرانگی مشــدد )دیمیتر( 
با همان  بی مرزی ها و ســنت گرایی های همیشگی و »کته« 
یادآور بخش های شاد گمشده و شــوق های بر زبان نیامده 
ماست. زنی خیالباف که در خوابش خیال رسیدن به جفت  
روحی اش ناممکن به تصویر کشــیده شــده است )خوابی 
یادآور سکانسی از »علفزار گریان« تئو آنگلوپولوس(. و چرا 
»مگسی« در نیامده ترین کاراکتر مهمونی است؟ به این علت 
که تضادهای وجودی اش پررنگ نیست. »روحی« هم که به 
صورتی بســیار زیبا فقدان روح در جامعه کنونی ما را یادآور 
می شود. غایت روانشناسی تحلیلی و بسیاری از مسلک ها و 
آیین ها فهم گوهر روحی انسانی است. روحی که پیوند دهنده 
خودآگاه و ناخودآگاه ماست. روحی که می خواهد آواز بخواند 
و ما سرکوبش می کنیم، نادیده اش می گیریم و این انکار در 
درازمدت تبدیل به افسردگی و خشم های مزمن می شود. به 
خاطر همین علت حال بد و دردهای گاه وبی گاه وجودی را در 
نمی یابیم. چرا که نخواسته ایم مرداب های روحی را تشخیص 

دهیم و با آنها روبه رو شویم.
در شرایط کنونی همه ما نیاز داریم هر هفته این برنامه 
را با دقت ببینیم و از ریزبینی و استفاده درست از امکان های 
روان شناســی در این برنامه لذت ببریم. »مهمونی« ما را به 
ضیافت درون مان می بــرد، می گذارد صداقــت بی رحمانه 
با حس هایمان داشــته باشیم، دســت کودک درون مان را 
می گیرد و از او علت خشم، رنجش و لجبازی هایش را می پرسد 
و کاری می کند بار دیگر به پیرامون مان نگاه کنیم. طهماسب 
و تیم جوان و خالقش توانسته اند یک برنامه سرگرم کننده 
و آموزشی برایمان بســازند. پس کاری که می توانیم انجام 
دهیم، تماشا کردنش، لذت بردن و فکر کردن به موضوع های 

مطرح شده در این برنامه موفق است.

لذت فهم انسان
نگاهی به مجموعه »مهمونی«

 از منظر روان شناسی

بهنام شریفی


