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طی 2دهه گذشته، عموها و خاله های زیادی در تلویزیون ایران ظهور کرده اند که قصدشان، سرگرم کردن و 
البته آموزش کودکان و حتی نوجوانان بوده است. آنها شخصیت  هایی می ساختند که مورد عالقه بچه ها بود 
تا از مجرای این عالقه، بتوانند مفاهیم مورد نیاز برای زندگی را، به آنها منتقل کنند. برخی از این شخصیت ها حاال یا حضور ندارند یا 
کم رنگ شده اند یا از یادها رفته اند؛ اما هنوز که هنوز است یکی از این عموها به شدت دارد کار می کند و در یادها مانده است. داریوش 
فرضیایی که همه از کوچک و بزرگ او را با شخصیت هنری اش یعنی »عموپورنگ« می شناسند یکی از موفق ترین و محبوب ترین 
و ماندگارترین چهره های فعال در حوزه برنامه های کودک و نوجوان محســوب می شود. این در شرایطی است که در آذرماه سال 
گذشته شایعه ممنوع الکارشدن او در صدا و سیما مطرح و بحث برانگیز شد. داریوش فرضیایی یا همان عمو پورنگ در گفت وگو با 
روز هفتم همشهری، با تکذیب شایعه ممنوع التصویر شدنش این شایعه پراکنی را کار و شیطنت عده ای می داند که به دنبال منافع 
شخصی خودشان هستند و تأکید می کند که تلویزیون، خانه اول او است. اگر جزو نسلی هستید که خاطرات زیادی با اجراهای این 

شخصیت دارید، این شما و این همه مصاحبتی که با او داشته ایم.

نوستالژی

تلویزیون خانه اول من است...

عصر یخبندانِ  
زندگی مشترک

زمین های خاکی 
حلقه اتصال مردم بود

قرار نیست همه کارآفرین 
بشوند

چرا برخی زوج ها در زندگی مشترک دچار طالق 
عاطفی می شوند

خاطره بازی با غالمحسین نوریان که یکی از معدود 
بازمانده های فوتبالیست های دهه 30  است

 نکته هایی درباره آغاز کسب وکار توسط زنان 
از نگاه »سمیرا مهدوی زاده«  کارآفرین زن

101215

 چند دهه خاطره بازی 
با عروسک های ایرج طهماسب

عروسک های 
دوست داشتنی

    شما سال هاســت که در حوزه 
کودک و نوجــوان کار می کنید؛ 
ســال هایی که برنامه های کودک 
و نوجــوان زیادی آمــده و رفته 
و فراموش شــده. دلیل ماندگاری 
برنامه های عمو پورنگ در چیست 
و چه عواملی را در این اتفاق دخیل 

می دانید؟
در ابتدا باید این را بگویم که تلویزیون خانه اول 
من است. تلویزیون در هر شهر و کشوری وجود 
دارد و تقریباً همه به آن دسترسی دارند. بنابراین 
با توجه به گستردگی مخاطبان رسانه ملی، تمام 
تالش خود را می کنم که برنامه های خوبی برای 
تلویزیون بسازم و افراد زیادی را پای تلویزیون 
بنشانم. البته اینکه کدام برنامه ها جزو برنامه های 
خوب قــرار می گیرد، تصمیم نهایــی با مردم و 
مخاطبان اســت، اما من و دیگر همکارانم طی 
این سال ها با بهره گیری از عوامل مختلف تمام 
تالش خودمان را کرده ایم تا این برنامه مخاطبان 
زیادی را جذب خود کنــد. برخورداری از تنوع، 
انتقال مفاهیم درست سبک زندگی، شاد بودن 
محتوای برنامه و آموزش راه های شاد زیســتن 
از اهــداف اصلی برنامه های عموپورنگ اســت 
که به نظرم تأثیرگذار هم بوده اســت. همچنین 
ما در این سال ها تالش کرده ایم که برنامه های 

عمو پورنگ با مقتضیات زمان پیش برود.
    منظورتــان چیســت؟ یعنی 
دقیقا چه اتفاقی برای نزدیکی به 
مقتضیات زمانه در برنامه های شما 

افتاده؟
مثاًل اجرای شعر و مســابقه در برنامه ها قدیمی 
شده است و دیگر جوابگوی نیاز مخاطب نیست. 
من و گروه عمــو پورنگ و اتاق فکــری که این 
برنامه را پشتیبانی می کند تصمیم گرفته ایم که 
فقط در قالب یک برنامه در میان بچه ها نباشیم 
بلکه خانواده عمو پورنگ در قاب تلویزیون قرار 
بگیرد و چیزهای تازه و جدیدی به مخاطب ارائه 
کنیم. البته شاید این برنامه هم مانند بسیاری از 
برنامه ها نقاط ضعفی داشــته باشد اما هدفمان 
متعالی است و ســعی کرده ایم که برنامه ای با 

محتوای غنی ساخته شود.
    سال های اخیر آنچنان که باید 
و شــاید برنامه های مناسبتی در 

حوزه کودک و نوجوان ســاخته 
نمی شود که محتوای خوبی داشته 
باشد. اگر هم برنامه نسبتًا موفقی 
ساخته شــده، اغلب ضعف هایی 
داشته اســت؛ آن هم درحالی که 
نیاز به چنین برنامه هایی البته در 
قالب اســتانداردش بسیار بیشتر 
از گذشــته هم احساس می شود. 
از دیدگاه شــما دلیل این موضوع 

چیست؟
تعداد این برنامه ها کم هم هســت و احســاس 
می کنم که باید کارهای بیشتر و بهتری در حوزه 
کودک و نوجوان ساخته شود. کسانی که در این 
حوزه فعالیت می کننــد، باید نگاهی متفاوت تر 
نسبت به سایر حوزه ها داشــته باشند. با اینکه 
کار در حوزه کودک و نوجوان بسیار حائز اهمیت 
است اما متأسفانه برنامه های کودک و نوجوان 
جزو مظلوم تریــن و مهجورتریــن برنامه های 
سینما و تلویزیون هســتند. درصورتی که باید 
بیشترین حمایت را از آثار کودک انجام داد، چون 
کودکان امروز، آینده سازان فردای این مملکت 
هستند. خوشــبختانه حداقل در مجموعه های 
عموپورنگ کودک را جــدی گرفته ایم و در این 
ســال ها واقعاً آنچه به خورد مخاطب کودک و 
نوجوان می دهیم، برای ما دغدغه بوده اســت. 
به عنوان مثال مــا در »محله گل و بلبل« خیلی 
مسائل را مدنظر قرار داده ایم تا برنامه ای آموزنده 
برای کودکان و نوجوانان باشــد. در این برنامه 

قناعت، همبستگی و هوای هم داشتن را آموزش 
داده ایم. یا در »کلبه عمو پورنگ« درخت کهن، 
نماد اصالت اســت. در این برنامــه، مهارت های 
اجتماعی و حس نوع دوســتی و وطن پرســتی 
و بسیاری از مسائل آموزشــی دیگر به نمایش 
درآمده است. بنابراین باید به برنامه های کودک 
و نوجوان توجه خاصی شــود. من به عنوان یک 
خدمتگزار از همه عزیزان خواهش می کنم که در 
این مسیر گام بگذارند و برنامه هایی با محتوای 
خوب و مناســب برای مخاطب کودک نوجوان 
ساخته شود. از همه مسئوالن و دست اندرکاران 
هم تقاضا دارم تا حمایت ویــژه ای از این حوزه 

داشته باشند و به سراغ چیزهای دیگر نروند.
    شــما از دهه 70شمسی درگیر 
برنامه سازی برای بچه ها هستید. 
3-2 دهه از شــروع به کار شــما 
گذشــته اســت و طبیعی است 
که شــرایط هم عوض شده است. 
به نظرتان برنامه سازی برای کودکان 
و نوجوانان در عصر ما، نســبت به 
دوره ای که شروع به کار کرده اید، 

تغییراتی داشته یا نه؟
درگذشته ســاخت برنامه برای بچه ها آسان تر و 
روان تر بود، ولی امروز این کار بسیار سخت شده 
است. کودک امروز با کودک دهه های قبل بسیار 

متفاوت است.
    این تفــاوت را در چه چیزهایی 

می بینید؟

مطالبات بچه های این دوره نسبت به دوره های 
گذشــته تفاوت دارد. نگاه کودک امروز با نگاه 
بچه های دهه قبل فرق می کند و ما با چرخه ای 
مواجه شــده ایم که شــاید برای نسل های قبل 
قابل فهم نباشد. هم اکنون دنیایی از اطالعات در 
اختیار بچه ها قرار دارد که اگر به روز نباشیم، آنها 

قطعاً ما را پس می زنند.
    این گسترش اطالعات در تقاضای 
کودک چه تغییراتــی ایجاد کرده 

است؟
کودک امروز دیگر نمی پســندد کــه در مورد 
مسائل به صورت ســطحی با آنها صحبت شود. 
شاید در نگاه اول از اینکه با نسل باهوشی مواجه 
هستیم، باعث خوشحالی مان باشد اما با توجه به 
پیشرفت امکانات و به ویژه توسعه فضای مجازی 
و دسترســی بچه ها به هرنوع اطالعات، کارمان 
در مقابل آنها بسیار دشــوارتر شده است. امروز 
بچه ها خیلی زود به اطالعات مختلف دسترسی 
پیدا می کنند و باید نگران باشــیم که در آینده، 
می خواهیم چه خوراک فرهنگی و رســانه ای به 

آنها بدهیم! 
    خب با ایــن توضیحات، وظیفه 
هنرمندانی که بــرای بچه ها برنامه 

و محصول می سازند چه می شود؟
در عصر ارتباطات و با وجــود این همه امکانات، 
اگر کسی بتواند یک ســاعت بچه های امروزی 
را پای گیرنده بنشــاند، حضــور او در تلویزیون 
غنیمت اســت و باید از این پتانســیل استفاده 
کرد و باید تمهیداتی اندیشــیده شــود که این 
پتانســیل به هدر نرود. همچنین باید ســاخت 
برنامه هایــی موردتوجــه قرار بگیــرد که جزو 
موضوعات روز به حســاب می آینــد. به عنوان 
مثال همین فضای مجازی مســئله ای است که 
می توان برنامه هــای تکنیکی فراوانــی درباره 
آن ســاخت. من فکر می کنم کــه برنامه های 
کودک و نوجوان باید با موضوعات و مسائل روز 
 همگام باشد تا بتواند مخاطبان امروزی را با خود 

همراه کند.
    و اینکه این روزها دارید چه کار 
می کنید و آیا در تدارک ســاختن 

برنامه خاصی هستید؟
کلبــه عموپورنگ یــک مجموعه ســنگین 
140قســمتی بود که انرژی زیــادی از ما 
گرفت. بــه همین دلیــل فعــاًل در حال 

استراحت هستیم و برنامه ای را در دست 
ساخت نداریم.

    این استراحت کردن، 
شما را دچار کرختی در 

برنامه سازی نمی کند؟
نه، کار ما به این شکل است که بعد 

از هر سری فعالیت یک دوره استراحت 
می کنیم و بعد با همفکری ســایر عوامل 

به نتیجــه و جمع بندی می رســیم و مجدد کار 
جدیدی را شــروع می کنیم. مهم این است که 
وقتی کار خودمان را دوباره شروع می کنیم، حال 
خوبی داشته باشــیم و با آمادگی کامل ذهنی و 

جسمی پای کار بیاییم.

    شــما در ابتــدای صحبت های 
خودتان تأکید کردید که تلویزیون 
خانه شماست. آذرماه سال گذشته 
شایعه اخراج شــما از صدا و سیما 
در فضای مجازی منتشر و حسابی 
دست به دست شــد. در این رابطه 
توضیح می هید کــه اصل ماجرا از 

چه قرار بود؟
متأسفانه شایعات همیشه وجود دارد. در پاسخ به 
این سؤال باید بگویم که خیر، بنده نه تنها اخراج 
یا ممنوع التصویر نشده ام بلکه بارها از سوی صدا 
و سیما پیشنهاد کار هم دریافت کردم اما از آنجا 
که گروه عموپورنگ همــواره به دنبال ایده های 
جدید و ساختاری متفاوت است ترجیح و تصمیم 
ما این بود که تا زمان رسیدن به یک ایده خوب و 
مناسب کار جدیدی را شروع نکنیم. افرادی که 
این شــایعات را ترویج می کنند، باید بدانند که 
عموپورنگ برای بچه ها اســت و به همین دلیل 
اجازه نمی دهد از او به عنوان یک وســیله برای 
رسیدن به اهداف خودشــان استفاده کنند. من 
به همه نظرات احترام می گذارم و از تمام کسانی 
که این شــایعات را می ســازند می خواهم که با 
شایعه پراکنی های بی اســاس و سراسر کذب و 
دروغ ذهن کــودکان ســرزمین مان را به بازی 
نگیرند و روحیه آنها را خراب نکنند تا مثاًل از این 
طریق به منافع شخصی خودشان برسند. من و 
گروهم تا جایی که بتوانیم و حضور داریم برای 
بچه ها کار خواهیم کرد و امیــدوارم که بتوانیم 
برنامه های بیشتر و با محتوای آموزنده و جذاب 

برای کودکان ایران زمین تولید کنیم.

سعیده مرادی

عموپورنگ، عموی محبوب 2دهه اخیر بچه ها، از زیر و بم کار برای این گروه می گوید

ایرج طهماسب در ساخت برنامه های کودک دستی 
توانا دارد و تا قبل از »کاله قرمزی« برنامه های مختلفی 
را با حضور عروسک های مختلف روی آنتن برده است. 
یکی از این عروســک ها، »دکتر عروسکی« است که 
در سال1367ایرج طهماسب با حضور او برنامه ای را 
برای شبکه یک ساخت. این کاراکتر که از طریق آن 
نکات بهداشتی به بچه ها آموزش داده می شد، یکی 
از عروسک هایی اســت که ایرج طهماسب توانست 
توســط آن برنامه ای جذاب برای کودکان تولید کند. 
همچنین یکی دیگر از برنامه های نوستالژیک دهه60که 
بعد از دکتر عروسکی ســاخته شد، برنامه عروسکی 
»سالمتی چه خوبه« اســت؛ برنامه ای آموزشی که 
نکته های آموزشی با محوریت سالمتی و تندرستی در 
خود داشت. طنز سالمتی چه خوبه با هنرمندی ایرج 
طهماسب، اکبر عبدی و علیرضا خمسه در سال 1368از 

برنامه کودک پخش می شد.

فیلم سینمایی »کاله قرمزی و پسرخاله« به کارگردانی 
ایرج طهماســب در سال 1373ســاخته شد. فیلم 
کاله قرمزی و پســرخاله یکی از پرمخاطب ترین و 
پرفروش ترین فیلم های تاریخ سینمای ایران است. در 
این فیلم کاله قرمزی به دلیل بازیگوشی هایش از مدرسه 
اخراج می شود و به همین دلیل دنبال شغل می گردد، اما 
تالش او برای به دست آوردن شغل بی نتیجه است. در 
این میان از طریق تلویزیون با برنامه آقای مجری آشنا 
شده و تصمیم می گیرد تا وارد تلویزیون و همکار آقای 
مجری شود. بنابراین نزد پسرخاله به تهران می رود. 
صداپیشگی اصلی این فیلم را حمید جبلی برعهده دارد 
و عروسک گردان ارشد این فیلم نیز دنیا فنی زاده است. 
ایرج طهماسب، فاطمه معتمدآریا، حمیده خیرآبادی، 
مرتضی احمدی، فرخ لقا هوشمند، اکبر دودکار، حسن 
پورشــیرازی، مرضیه محبوب، حمید جبلی و... نیز 

ازجمله بازیگران این فیلم سینمایی هستند.

از دیگر برنامه های کودک و نوجوان دهه 70که در آن 
عروسک ها حضور پررنگی داشتند، برنامه »صندوق 
پست« است. صندوق پست که با نام جغجغه و فرفره 
نیز شناخته می شــود نام برنامه آموزشی تلویزیونی 
خاطره انگیزی است که ایرج طهماسب، کارگردان و 
مجری این برنامه بود. نویسندگی این برنامه عروسکی 
را حمید جبلی و ایرج طهماســب برعهده داشتند. 
صندوق پست در سال 1373ساخته شد و از شبکه دوم 
سیما روی آنتن رفت. موضوع اصلی این برنامه، خواندن 
نامه های ارسالی بچه ها برای این برنامه بود. صندوق 
پست ترکیبی از نمایش مجری و عروسک بود که در 
آن سعی شده بود به جای نصیحت مستقیم از روش 
آموزش نتیجه استفاده شود. در این برنامه عروسک های 
بسیاری حضور داشتند که برخی از مشهورترین این 
عروسک ها جغجغه و فرفره، ژولی پولی و گالبی بودند. 
همچنین کاله قرمزی و پســرخاله حضور داشتند که 
بسیار پرطرفدار شدند و بعدها مجموعه های جدیدی 

را ایجاد کردند.

»یکی بود، یکی نبود« یکی دیگر از فیلم هایی است که 
ایرج طهماسب آن را کارگردانی کرده است. این فیلم 
به نویسندگی حمید جبلی و ایرج طهماسب محصول 
سال 1379است. داستان این فیلم به این شکل است 
که ایرج که همراه همسر و تنها پسرشان در خانه ای 
اجاره ای زندگی می کنــد، نامه ای دریافت می کند که 
در آن بچه ای بیمار از او کمک خواسته است. ایرج این 
نامه را شوخی تلقی می کند و همراه برادر همسرش با 
اتومبیلش به طرف شمال حرکت می کند و زمانی که از 
یک تونل می گذرند خود را در فضایی غریب می یابند و 
برای فرار از باران شدید به درون کلبه ای می روند که 
کسی در آن نیست، اما بعد از میهمانان دیگری مانند 
بره سفید کوچکی که خود را ببعی معرفی می کند، کالغ، 

مرغ، خروس، االغ و گاو سر و کله شان پیدا می شود.

فیلم »کاله قرمزی و ســروناز« به کارگردانی ایرج 
طهماســب در سال 1381ساخته شــد. این فیلم، 
چهارمین فیلم بلند ایرج طهماسب در مقام کارگردان 
است. کاله قرمزی و ســروناز نیز مانند کاله قرمزی و 
پسرخاله توانست جزو پرفروش ترین و پرمخاطب ترین 
فیلم های سال تولید خود قرار بگیرد. داستان فیلم 
نیز بر این اساس است که کاله قرمزی پس از سال ها 
مردود شــدن، باالخره در امتحانات مدرسه قبول و 
به عنوان شاگرد ممتاز مدرسه معرفی می شود؛ طوری 
که حتی تصویرش از تلویزیون نیز پخش می شود. حاال 
بنا به قولی که داده شده آقای مجری باید برایش یک 
دوچرخه بخرد ولــی او توانایی مالی ندارد. در همین 
زمان تلفنی از ســوی عموی کاله قرمزی که قرمزی 
بزرگ نام دارد، به او می شــود و کاله قرمزی را همراه 
آقای مجری و نرگس به منزل مجللش دعوت می کند. 
ایرج طهماســب، فاطمه معتمدآریا، خسرو احمدی، 
رضا عطــاران و رضا فیض نــوروزی از بازیگران این 

فیلم هستند.

یکی دیگر از فیلم های سینمایی ایرج طهماسب فیلم 
»کاله قرمزی و بچه ننه« است که در سال 1390ساخته 
و با استقبال خوب مخاطبان مواجه شد. نویسندگی این 
فیلم را حمید جبلی و ایرج طهماسب بر عهده داشتند. 
در فیلم کاله قرمزی و بچه ننه شخصیت پسرعمه زا 
خلق شــده و شــیطنت های او در کنار کاله قرمزی 
به تصویر کشیده می شــود. در این فیلم سینمایی 
بی احتیاطی پسرعمه زا در اســتفاده از گاز، موجب 
انفجار و خرابی خانه و همچنین خسارت دیدن خانه 
همسایه ها شده که به همین دلیل پسرعمه زا در زندان 
است و خانواده او یعنی کاله قرمزی، پسرخاله و آقای 
مجری در خانه خراب زندگی می کنند و آقای مجری 
مجبور به پرداخت خسارت شاکی هاست. حمید جبلی، 
ایرج طهماسب، خسرو احمدی، مهدی باطبی، عیسی 
یوسفی پور، بهادر مالکی، بنفشــه صمدی و پوپک 

مظفری در این فیلم به ایفای نقش می پردازند.

برنامه »مهمونی« یکــی از جدیدترین کارهای ایرج 
طهماسب است که پس از ۴ ســال دوری از سینما و 
تلویزیون برای نمایش خانگی ساخته شده است. ایرج 
طهماسب در این تاک شــو یک ریسک بزرگ کرده 
است و برخالف ساخته های قبلی خود از عروسک های 
شناخته شــده ای مانند کاله قرمزی و پسرخاله و... 
دوری کرده و به سراغ پردازش شخصیت های جدیدی 
رفته اســت. آنچه این برنامه را جذاب می کند وجود 
میهمان های مختلف در آن اســت. گروه بازیگران و 
صداپیشــگان این مجموعه را هوتن شکیبا، کاظم 
سیاحی، سهیل مستجابیان، الی امامی، امیر ادیب، 
علی زرمهری، سهیل رهبر زارع، احمد فیاض، بهادر 
مالکی، سارا صبری و نازنین شعبانی تشکیل داده اند. 
داستان برنامه مهمونی از جایی آغاز می شود که آقای 
طهماسب به خانه جدیدی نقل مکان کرده که در کنار 
یک سالن عروســی قرار دارد. در این سالن عروسی 
افراد متعددی کار می کنند و هر کدام از آنها قلق های 

عجیبی در شخصیت خود دارند.
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