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گفت و گو با احمد طالبی نژاد درباره سریال «دایی جان ناپلئون»

اثری که تاریخ اجتماعی ایران را روایت می کند

احمــد طالبی نــژاد منتقد باســابقه ســینما در گفت وگو با 
«شــرق» معتقد است که اساسا ســریال «دایی جان ناپلئون» 
جزئی از تاریخ روزگار ماست. او ادامه داد: «تاکنون چهار نسل 
ســریال «دایی جان ناپلئــون» را دیده انــد و همچنان آن را به 

شکل شیفته واری دنبال می کنند».
او کــه خود کتــاب به روایت ناصــر تقوایــی را تألیف کرده 
اســت، در بخشــی از صحبت هایش گفت: «رمان «دایی جان 
ناپلئون» نوشته ایرج پزشکزاد، یک اثر طنزآلود اجتماعی است 
و دربرگیرنده بخشی از تاریخ اجتماعی ایران، یعنی اواخر دوره 
قاجار و دوران پهلوی اول اســت. به هــر تقدیر نمی توان انکار 
کرد که قدرت های خارجی به خصوص انگلیس در این کشــور 
حضور مؤثری داشــته و به همین دلیــل ذهنیت مردم این بود 
که حکومت ایران، دست نشــانده انگلیس هاست و آنها هستند 
که توطئه می کننــد. الگوی ایرج پزشــکزاد در پرداختن به این 
رمان، بی گمان تأثیرگرفته از دن کیشــوت اثر ســروانتس است. 
در آن رمان نیز با شــخص متوهمی به نام دن کیشــوت روبه رو 
هســتیم که از اشراف زاده های قدیمی اســت که دچار بیماری 
مالیخولیاست و تصور می کند که تمام ارکان جهان هستی علیه 
او شده اند و با یک اســب چوبی به جنگ ارواح خبیثه می رود. 
به اصطالح یک وردست به نام «سانچو پانزا» دارد که شخصی 
ســاده لوح و البته هم کمی زرنگ است. ساده لوح از این جهت 
که هر چــه را اربابش می گوید باور می کند و زرنگ از این جهت 
کــه فکر می کند از ایــن راه می تواند در کنــار آدم متمولی مثل 
دن کیشــوت، زندگی بهتری داشته باشد. اساس و شاکله «دایی 
جان ناپلئون» از همین حال و هوا برخوردار اســت. با پیرمردی 
بازمانده از دوران قاجار روبه رو هستیم که نظامی بوده و بیشتر 
کار اداری انجــام مــی داده و در توهماتــش دائــم در جنگ با 
بیگانگان و انگلیسی ها بوده و فکر می کند انگلیسی ها به دلیل 
صدماتی که از وجودش خورده اند، حاال علیه اش بســیج شدند 
تا او را نابود کنند. دایی جان هم وردســتی به نام «مش قاسم» 
دارد که مرد میانســالی است و این شــخص نه تنها حرف های 
ارباب را باور می کند، بلکه به قول قدیمی ها دو تا هم می گذارد 
روش. گاهــی وقت ها هم متضاد با اربابــش حرف می زند. اما 
آنچه این داستان را جذاب می کند و سرپا نگه می دارد، جزئیاتی 

است که هم در کتاب و هم سریال وجود دارد».
او دربــاره چرایی ایده تبدیل رمان به ســریال گفت: «آنچه 
ناصر تقوایی از زمان پیش از ســاخت ســریال نقل می کند این 
اســت که روزی از دفتر قطبی (رئیس وقــت رادیو و تلویزیون 
ملی ایــران» با او تماس می گیرند که آقــای قطبی کار مهمی 
با او دارد. در این جلســه آقای قطبــی رمان دایی جان ناپلئون 
را از کشــوی میزش بیــرون مــی آورد و به تقوایــی می گوید: 
«مگه تو جنوبی نیســتی؟ مگه میونه تو با انگلیس ها به دلیل 
خیانت هایی که به کشــور کردند بد نیست؟ این رمان را بساز... 
این رمان ضد انگلیســی است...». تقوایی فرصت می خواهد تا 
کتاب را بخواند و چند روز بعد به درخواست آنها جواب مثبت 
می دهد و به این ترتیب این رمان به سریالی تبدیل می شود که 
در همه زمینه ها پیشــتاز بوده و سرشــار از خالقیت و نوآوری 
است. واقعیت این است که تا آن مقطع ناصر تقوایی همچنان 
کارمند تلویزیون بــوده، چراکه کارش را با ســاخت فیلم های 
کوتاهی که وجوه پژوهشــی و اجتماعی داشــت، زیر نظر فرخ 
غفاری که رئیس یکی از بخش هــای تلویزیون بود آغاز کرد و 
ادامه داد. حتی بخشی از سرمایه «آرامش در حضور دیگران» 
را هم تلویزیون تأمین کرد و البته مقداری دیگر از سرمایه را هم 
عواملــی که در فیلم همکاری داشــتند، از جمله خود تقوایی، 
تقبل کردند و در نهایت فیلم ساخته شد. بنابراین به عنوان یک 
کارمند تلویزیون و به ســفارش رئیس وقــت رادیو و تلویزیون 
ملی ایران از او می خواهند «دایی جان ناپلئون» را بسازد. البته 
آن زمان هم ناصر تقوایی پول نسبتا خوبی بابت ساخت سریال 
دریافــت می کند و فرامــوش نکنیم که تا قبــل از «دایی جان 
ناپلئون» یک فیلم موفــق نیمه تجاری به نام «صادق کرده» را 

ساخته بود که فیلم پرطرفداری هم بود. در نتیجه به او اعتماد 
کردند و ساخت سریال را به او سپردند».

یکی از نکات مهم داســتان، این اســت که بــا یک خانواده 
آریستوکرات روبه رو هستیم که برخی صاحب مقام در سیستم 
حکومتی هســتند و برخی به اشــرافیت گذشته شــان افتخار 
می کنند و آنچه اتفاق می افتد در درون همین خانواده اســت. 
به رغم پس زمینه ها و قدرت مالی شــان، مشــتی ابله و خرفت 
هستند. ســعی دارند تا اشرافیت گذشته شان را حفظ کنند، اما 
روزگار عوض شــده و قادر به این کار نیستند. آنچه نکته اصلی 
درام را شــکل می دهد، این است که دایی جان همچنان تصور 
می کند انگلیس ها دنبال نابودی او هستند و هر اتفاق کوچکی 
را ناشــی از توطئه انگلیسی ها می داند و این توهم باعث شده 
نتواند بــه واقعیت هایی کــه دور و برش می گذرد، رســیدگی 
کند. یک جور دشــمن فرضی برای خودش ســاخته و خودش 
را آن قدر مهم جلوه می دهد که فکر می کند واکسی سر کوچه 
هــم نوکر انگلیس ها اســت. همین خلقیاتــش به اضمحالل 

خانواده کمک می کند».

او در حیــن گفت وگــو به ویژگــی دیگر ناصــر تقوایی در 
ســاخت این ســریال اشــاره کرد و گفت: «کل ســریال حتی 
کوچه و پس کوچه های آن در یک لوکیشــن ساخته شده است. 
خانه ای در خیابان الله زار که متعلق به خاندان اتحادیه است. 
«دایی جــان ناپلئون» طراحی صحنه دقیــق و حیرت انگیزی 
دارد. فیلم بــرداری علیرضا زرین دســت یکــی از نقاط عطف 
این ســریال است. گاهی شــاهد حرکت های دوربین پیچیده و 
مستمری هســتیم که از ویژگی های این ســریال است. «دایی 
جان ناپلئون» با دوربین ۱۶ میلی متری و به صورت ریورســال 
فیلم برداری شــده است. نســخه اصلی سریال هم به صورت 
پوزتیوو هســت و نســخه صوتی اش جدا از خود سریال است 
که تقوایی معتقد اســت نســخه کامل تری از ســریال وجود 
داشــته که بخشــی از آن گم شــده. به هر صورت با توجه به 
ارتقای سیســتم های دیجیتال، نســخه خوب و ارزشمندی از 
آن در دســترس است. اما یکی از رازهای ماندگاری این سریال 
بدون شــک بازیگران آن هستند. دایی جان با بازی غالمحسین 
نقشینه از بازیگران تئاتر و سینما بود و پیش از این سریال چند 
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ســالی فعالیت هنری انجام نمی داد. نمی دانم تقوایی چطور 
بازیگر توانایی مثل او را انتخاب کرد و فکر می کنم هیچ بازیگر 
دیگری را نمی توان جای او تصور کرد و خوشبختانه در سریال 
با صدای خودش صحبت کرد. نصــرت کریمی و محمدعلی 
کشــاورز بهتریــن نقش هایشــان را ایفــا کردند. شــخصیت 
اسداهللا میرزا به نظرم شــاهکار بازیگری پرویز صیاد است. اما 
بهترین بازی این ســریال بدون شــک متعلق به زنده یاد پرویز 
فنی زاده اســت. به نظرم او چه در نقش های بلند و چه کوتاه 
درخشــان بود و همچنان بی رقیب مانده است. هرچند پیش 
از بــازی در ســریال «دایی جان ناپلئــون» در فیلم هایی چون 
«گوزن ها» و «تنگسیر» نقش کوتاهی داشت و در اولین حضور 
ســینمایی اش در فیلم «رگبار» بهــرام بیضایی نقش اصلی را 
تجربه کرد. البته دیگر چنین موقعیتی نصیبش نشــد تا اینکه 
باالخره در ســریال «دایی جان ناپلئون» نقش مش قاســم را 
بازی کرد. می توان گفت کمال یافته ترین شخصیت این سریال، 
مش قاســم است. اگر مش قاسم را حذف کنیم، قطعا یک پایه 
این سریال می لنگد. بازیگری و اکت ها و زبان و گویش درست 
باعث شــد که بهترین بازی را از او ببینیم. خوشبختانه صدای 
او هم دوبله نشــد و هنــر او را بهتر درک می کنیــم. اگر پرویز 
فنی زاده به خودش صدمه نمی زد و زنده می ماند، حتی امروز 
هم می توانست یکی از پایه های بزرگ بازیگری کالسیک ایران 
باشــد. به هر حال او هــم از جمله بازیگرانی بــود که از تئاتر 
کارش را آغاز کرد و اصول و قواعد خاص خودش را داشــت و 
غریزه و خالقیت فردی هم باعث شد تا بازی های چشمگیری 

از او ببینیم».
طالبی نژاد در بخش دیگری از صحبت هایش درباره چرایی 
ماندگاری این سریال گفت: «تردیدی نیست که معموال کارهای 
طنز خیلی زود کهنه نمی شــوند و از یــاد نمی روند. هنوز هم 
مردم مجموعه صمد را به خاطر می آورند. اما نکته این است 
که این طنز آن قدر وزین و اصولی است که اگر تنها یک قسمت 
از آن را ببینید، نمی توانید از آن دل بکنید. به این دلیل که شما 
را وارد یک زندگــی منحصربه فرد و موقعیت خاص می کند و 
عالوه بر آشنایی با زندگی مردم در آن دوران، به امروز هم فکر 
می کنیــد. یکی از ویژگی های فیلم ها و ســریال های خوب این 
است که تنها در زمانه خودشان نمی مانند، وارد زمان می شوند 
و در طــول تاریخ حرکت می کنند. «دایی جان ناپلئون» ســال 
۱۳۵۴ بــرای اولین بار نمایش داده شــد. اما در همان ســال 
متوقف نشد و همچنان با روزگار و زمان جلو آمد. آثار چاپلین 
هم چنیــن ویژگی هایــی دارد و اساســا کمدی کالســیک ها، 
امروز هم دیده می شــوند و می توان همچنان با آنها احساس 
نزدیکی کرد. به خاطر داشــته باشــیم، این سریال در دهه ۳۰ 
زندگی تقوایی ســاخته شده است. فیلم ســازی که بعدها به 
پختگی بیشــتری در کارگردانی رســید. بعد از ساخت «دایی 
جان ناپلئون» پیشنهاد ســاخت سریالی بر مبنای داستان های 
نویســندگان معاصر ایران به او داده می شــود. این سریال به 
پیش تولید هم رسید، اما به دلیل مخالفت با برخی داستان ها 
مثال «گیله مرد» بزرگ علوی، ســاخت آن متوقف شد. پس از 
انقالب از او خواستند تا ســریال «کوچک جنگلی» را بسازد و 
می دانیم که برای ســاخت آن دو، سه سال تالش کرد، اما این 
سریال را به دالیلی نساخت که در کتاب به روایت ناصر تقوایی 
مفصــل به این موضوع پرداخته شــده اســت. تقوایی روایت 
می کند زمانی که برای صحبت و پیش نویس قرارداد ســریال 
«کوچک جنگلی» به تلویزیون رفت و بعد از بحث های فراوان 
و شــروط تقوایی برای ساخت ســریال، یکی از مدیران خطاب 
بــه تقوایی گفت: «فراموش نکنید شــما ســریال «دایی جان 
ناپلئون» را ســاختید» یعنی به عنوان متهم با او برخورد شــد 
که مثال الزم نیســت با چنین سابقه ای برای ما شرط بگذاری و 
تقوایی هم در جواب گفت: «اتفاقا شــما به خاطر ساخت آن 

سریال از من دعوت به همکاری کردید».
او ادامــه داد: «نکته هایــی که در ســریال می بینیم، اغلب 
در رمان نیســت. کار آســانی نیســت که یک رمان را که دارای 
فضای ذهنی اســت به یک فضای عینی تبدیل کنید. همیشــه 
بین نویسندگان آثار ادبی و فیلم سازان از این جهت اختالف نظر 
وجود خواهد داشت؛ چراکه دنیای ادبیات و تصویر تفاوت های 
آشکاری با هم دارند. اما نتیجه کار آن قدر خوب بوده که وقتی 
پزشــکزاد سریال را می بیند، احســاس می کند تصویر آدم هایی 
که در ســریال می بیند دقیقا همان هایی هستند که در ذهنش 
بوده و خلق کرده. همه می دانیم یک کارگردان خوب در وهله 
اول باید انتخاب های درســتی داشــته باشــد و همه عوامل و 
بازیگران در ســریال «دایی جان ناپلئون» کامال درست انتخاب 
شده اند. تنها در مورد شخصیت سعید، نظر متفاوتی دارم. این 
مــورد را با ناصر تقوایی هم در میان گذاشــتم که اساســا فکر 
می کنم می توانست شخصیت سعید را به عنوان راوی داستان 
انتخاب نکند. سعید راوی داستان و اول شخص است و ویژگی 
اول شــخص این است که در همه لحظه ها حضور داشته باشد 
تا داســتان را روایت کند. بهتر بود تقوایی راوی سوم شخص و 

دانای کل را انتخاب می کرد».
۱-سینمای ناصر تقوایی نوشته سعید عقیقی و رضا غیاث

بهناز شــیربانی: شاید تا پیش از ساخت ســریال «دایی جان ناپلئون» کمتر کسی تصور می کرد ماحصل ترجمه تصویری رمان ایرج پزشــکزاد، به سریالی بدل شود که در یاد و خاطره چند 
نســل ماندگار شود و همچنان یکی از باشکوه ترین ســریال های تلویزیون لقب بگیرد. سینمای ناصر تقوایی منحصربه فرد اســت، آنچنان که تنها سریالش را هم با همان دقت و وسواس 
مثال زدنی در ساخت آثار سینمایی مقابل دوربین برد. «آنچه پزشکزاد و تقوایی با دقت ترسیم کرده اند، سیر تغییر و تحولی است که هم گام با سیاست و تغییر سلسله پادشاهی در طبقات 
اجتماعی روی داده است».۱ دقت و تبحر تقوایی در اقتباس بر کسی پوشیده نیست و بومی کردن منابع اقتباس، از جمله نکاتی است که آثارش را در زمره شاخص ترین های سینمای ایران 
دســته بندی می کند. «دایی جان ناپلئون» تنها سریالی اســت که او مقابل دوربین برد، چه بسا که اگر بخت با او یار بود و بهترین ســال های عمرش را در نبرد با سانسور از دست نمی داد 
و جایگاهش در ســینمای ایران به عنوان سینماگری مؤلف بیشتر فهم می شد، بدون شک شاهد آثار بیشــتری از او بودیم. ناصر تقوایی از سینما خداحافظی کرد؛ درست در سال هایی که 
می توانست بهترین آثارش را ارائه کند. با این حال همچنان فیلم های ارزشمندش مرور می شود. این بار در تحلیل فیلم های مهم تاریخ سینمای ایران به مرور سریال «دایی جان ناپلئون» 

ساخته ناصر تقوایی پرداختیم تا از چرایی محبوبیت این سریال ارزشمند صحبت کنیم.

هر پدیده ای بســته به اینکه در کدام بســتر طبقه اجتماعی ظهور داشته باشد، 
ماهیتش دچار تغییر می شــود؛ حتی اگر به لحاظ صوری هم آن پدیده در بسترهای 
متفاوتی نمایان شــود. از این منظر، قمار به عنوان کنشــی بســیار پیوسته در بافتار 
طبقه ســوژه ای که به آن دســت می زند، یکــی از بهترین مورد هاســت. قمار برای 
اقلیت «برخوردار»، کنشی اســت از سر لذت جویی؛ البته نه همیشه . فرار از مالل یا 
ارضای میل برتری جویی هم می تواند از دیگر رانه هایی باشــد که مردمان این طبقه 
را به ســوی قمار سوق می دهد. طبقه «متوسط» نیز به میزانی در این امیال با طبقه 

برخوردار شریک است؛ اما بیشتر از آن، میل تغییر به طبقه است.
حکایت طبقه کم برخوردار متفاوت است. قمار برای غالب مردمان این طبقه میل 
به تغییر اســت؛ فیلم «تومان» ساخته تحسین برانگیز «مرتضی فرشباف» در نسبت 
قمار با طبقه کارگر است که البته در خوانشی طبقاتی نمی ماند و فراتر از آن می رود.
داود (با بازی میرســعید مولویان) و دوســتش عزیز (با بــازی مجتبی پیرزاده) 
کارگران کارخانه شــیر هستند که حسابی درگیر شرط بندی مسابقات اسب دوانی در 

گنبدکاووس پده اند؛ سنتی که از قرار معلوم بسیاری از مردم آن منطقه با آن درگیرند. 
داوِد قدرت طلب و عاصی، تن به شــرط بندی های مرســوم نمی دهد. اگر برای بقیه 
برگه های شــرط بندی تیری در تاریکی اســت، برای داود این کار، کنشی است برای 

رسیدن به وضعیت یا «همه چیز» و البته سوی دیگرش یا «هیچ چیز».
داود خیلی زود از خاســتگاه طبقاتی اش جدا می شــود. شیوه قمار کردن او هم 
متفاوت می شود. در شیوه جدید «شرط بندی اینترنتی» برای او فقط فرم عوض شده 
است. نکته کلیدی در شخصیت داود و شانس آوردن های پی درپی اش همین جاست. 
بارها در جواب ترس و تردید دوستانش در شرط هایی که می بندد، می گوید هیچ چیز 
عوض نشــده فقط یک صفر اضافه شده؛ در واقع منطق شانس آوردن های پیاپی او 

در شجاعت بازگشت به وضعیت قبل در هر لحظه است.
داود در عیــن حال پروتاگونیســت و آنتاگونیســت فیلم اســت. گاهی در شــور 
شــرط بندی ها با او همراه می شــویم و گاهی در بی تفاوتی و خشــونتش نسبت به 
دیگران به خصوص نامزدش آیلین (با بازی پردیس احمدیه) از او متنفر می شــویم. 

شخصیت عزیز را هم در این میان نباید نادیده گرفت. رفاقتش یادآورد سنت رفاقت 
در فیلم های کیمیایی اســت، رفاقتی که با همه تفاوت ها و حتی خشمی که از داود 
پیدا می کند، نمی خواهد از او جدا شــود. در واقع عزیز محافظه کارتر از داود اســت، 
می خواهد در حاشــیه امنی که به دســت آورده زندگی آرامی داشته باشد و همین 
نقطه مقابل با داود عصیانگر اســت که هیچ چیز بندش نمی کند؛ نه پول نه زن نه 
بــردن و نه حتی باختن. تنهــا پیوند عاطفی  داود با جهان مردمــان عادی انگار که 
یونس، برادر کوچک عزیز اســت. با فقدان یونس، نقطه پیوند او با زیست روزمره از 

بین می رود.
داســتان داود بعد از رســیدن به پول، داستان فرار اســت؛ فرار از همه چیز و در 
غایت؛ فرار از خودش. فرشــباف در روایت سینمایی این داستان نه فقط موفق بوده 
بلکــه به  نظر اتفاقی نو و ماندگار در ســینمای ایران رقم زده اســت. کارگردانی اثر 
بی آنکه کارگردان از فیلم بیرون بزند، چنان دقیق و فکر شــده است که جهان فیلم 
پــالن به پالن مخاطب را با خــود همراه می کند و تجربه هم پوشــانی ای از جهان 

فیلم با مخاطب پدید می آید. مخاطــب هم زمان با جهان فیلم، هیجان، اضطراب، 
خشم، ناامیدی، مالل، سوگ، شادی و در نهایت امیدواری را تجربه می کند. میزانسن 
حساب شــده اول از همه در خلق این هم پوشانی تأثیرگذار است. تکیه بر میزانسن، 
سینمایی ترین کنش این مدیوم در روایت است. در بسیاری از سکانس ها، حرکت های 
حساب شــده دوربین و بازیگران است که جهان زیست قصه را منتقل می کند. ریتم 
فیلم که موسیقی هم در واقع بخشی از آن است در موفقیت این هم پوشانی بسیار 
مهم اســت. ریتمی که گاهی شعف دارد؛ گاهی مالل و گاهی هیچ انگاری. این پازل 

موفقیت با بازی به  اندازه و درست بازیگران نقش اصلی تکمیل می شود.
باری، تومان خوانشــی رخدادگونــه از زندگی ارائه می دهد و شــخصیت داود 
در این میان، مانیفســت کارگردان از نقش ســوژه در این وضعیت مبتنی بر شانس 
اســت. ســوژه ای که آنچه قهرمانش می کند تن دادن به بازی بدون ترس از باخت 
و از دســت رفتن همه چیز است. شــاید هم داود تجلی آن قماربازی است که موالنا 

می ستاید؛ قماربازی که همه چیزش را می بازد، جز هوس قماری دیگر.

سه شنبه
۳۰ فروردین ۱۴۰۱

سال نوزدهم      شماره ۴۲۶۱

بازتاب

ممنون که با ما پیر شدی؛ 
ایرج طهماسب، آقای مجری

ســحر عصرآزاد: مجموعه «مهمونی» پس از چند ســال وقفه 
در دیدار نوروزی ایرج طهماســب و عروسک هایش با مخاطب، 
ســال ۱۴۰۱ را با رجعت به این رسم خوشــایند، رنگی از تجدید 
خاطره زد. ایرج طهماســب از ســال ۱۳۷۰ که در قالب کاراکتر 
آقای مجری در برنامه «صندوق پســت» به کارگردانی خودش 
و نویسندگی مشــترک با حمید جبلی حضور پیدا کرد، دست به 
تجربه های مختلف و متنوعی در عرصه ســینما و تلویزیون زده 
که حرفه تخصصی اش است. او که فارغ التحصیل رشته تئاتر از 
دانشــکده هنرهای زیبای دانشگاه تهران است، به عنوان بازیگر، 
صداپیشــه، عروســک گردان، نویســنده و کارگردان در فیلم ها و 
ســریال های متعددی حضور پیدا کرده که آثار کودک و نوجوان 
ســهم عمده ای در میان آنها دارند. اینکه طهماســب از ســال 
۱۳۷۰ با پررنگ شــدن تدریجی و موفقیت حضورش در فیلم ها 
و برنامه های کودکانه با عروســک هایی جذاب و دوست داشتنی 
که در صدر آنها کاله قرمزی و پســرخاله قرار می گیرند، همچنان 
دســت به تجربــه در عرصه های مختلــف زده و خودش را به 
چالش کشــیده، از نقاط برجســته کاراکتر هنرمندانه اوست که 

خود را در یک قالب بسته محدود نکرده است.
تجربه هایی کــه آثار موفق و قابل تأملــی در زمان و حیطه 
کاری خود بودند؛ از بازی در فیلم «عینک دودی» تا نویســندگی 
فیلم های «دختــر ایرونی» و «خوابگاه دختران»، نویســندگی و 
کارگردانی فیلم های «دختر شیرینی فروش» و «زیر درخت هلو»، 
همچنین نویسندگی و بازی در فیلم «رفیق بد» که همگی آثاری 
طنازانه برای مخاطب بزرگسال/ خانواده و بدون حضور عروسک 
بودند. واقعیت این اســت که در این چهار دهه در کنار همه این 
فعالیت ها، حیات کاراکتر آقای مجری زیر پوست ایرج طهماسب 
استمرار داشته است. چه بسا دلیل اصلی این تداوم که برآمده از 
محبوبیت او در این نقش و ارتباط حســی با عروسک هایی زنده 
و دوست داشتنی است، این باشد که بخش مهمی از ویژگی های 
شــخصیتی کاراکتر آقای مجری را از خــودش، خودی که زیر و 
بمش را خوب می شناسد و هنوز کودک درونش زنده و پویاست، 
وام گرفته و به همین دلیل هم ارتباط دراماتیک، مهر و عطوفت، 
قهر و خشــم، تشــویق و تنبیهی که نثار عروسک هایش می کند 
به یک نســبت ســمپاتیک و باورپذیر و ملموس اســت. همین 
محبوبیت زمینه ای ایجاد کرد که او ســه فیلــم «کاله قرمزی و 
پســرخاله»، «کاله قرمزی و سروناز» و «کاله قرمزی و بچه ننه» را 
در عرصه سینما بسازد و با استقبال مواجه شود. همچنین برنامه 
تلویزیونی اش با محوریت عروسک محبوب یعنی کاله قرمزی که 
در همان برنامه «صندوق پســت» متولد شد، چندین سال ادامه 
پیدا کرد و تبدیل به یکی از دید و بازدیدهای خوشایند نوروز برای 
مخاطبان شد. قطعا کاله قرمزی، پسرخاله، گیگیلی، پسرعمه زا، 
دخترعمه زا، جیگر، آقای همساده، دختر همساده، ببعی، فامیل 
دور، دیبی، عزیزم ببخشــید، گابی و... شــخصیت  پردازی و بروز 
خالقانه ای از روی کاغذ تا قاب تصویر داشــته اند که توانسته اند 
فراتر از عروسک و جهان فانتزی و تخیل کودکانه، مخاطبانی از 
نســل های مختلف را با خود درگیر کنند و تبدیل به کاراکترهایی 
واقعی و محبوب و بامزه با تکیه کالم های فراگیر شــوند. یادمان 
نرود که همه این جذاب های دوست داشــتنی در بده بســتان و 
ارتباط دراماتیک با یک کاراکتر منحصربه فرد و به ظاهر ســهل و 
ممتنــع به این بروز و نمود ملموس و باورپذیر رســیده اند که او 
کسی نیست جز آقای مجری یا همان ایرج طهماسب؛ هنرمندی 
که مجزاکردن این دو سویه شــخصیتی اش در زندگی واقعی و 
زندگی نمایشــی، سخت و چه بســا ناممکن باشد؛ چراکه او دم 
خودش را در کالبد این کاراکتر دمیده، به گونه ای که حد و مرزی 

در آمیختگی این دو سویه نمی توان یافت.
مجموعــه «مهمونی»، تازه ترین ســاخته ایرج طهماســب 
شاهدی است بر این مدعا و دلیلی محکم بر تحلیل اشاره شده. 
کاراکتــری که حــاال از ذیل عنوان آقای مجری خارج شــده و با 
نام واقعی خودش در برنامه حضور دارد، ولی بیش از گذشــته 
آقای ایرج طهماســِب مجری است. وقتی عروسک های جذاب 
تازه متولد شــده اش؛ از بچه و قیمه و کته و شاباش و دی جی تا 
پشــه و مگس، این مرد طناز میانســال را که با گذر عمر، گردی 
از ســپیدی بر مو، رنگی از انعطاف در رفتار و جنســی از راحتی 
در منشــش (به لطف رهایی از محدودیت تلویزیون) نشســته، 
خطــاب قــرار داده و با او بده بســتان، کل کل و بحــث و مجاله 
می کنند، او به وسعت و پشتوانه تجربه ارزشمند این چهار دهه، 
دست همراهی مخاطبانی از چند نسل را به گرمی و صمیمیت 

می فشارد.
به همین دلیــل در جواب عذرخواهی او در اولین قســمت 
«مهمونی» که گفت «خیلی ببخشــید من یکم پیر شدم، دست 
خــودم نیســت!» باید گفت «ممنــون که با ما پیر شــدی؛ ایرج 

طهماسب، آقای مجری دوست داشتنی».

منتقد
علی ورامینی


