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در مورد زوجهای هنری نظر منتقدان سینما شرط نیست و همواره واکنشهای
تماشاگر عام است که باعث تداوم حضور یک زوج در کنار یکدیگر   میشود.
به همین دلیل آنگاه که نخستین شکست تجاری برای اثر یک زوج کمدی رخ بدهد
استفاده از آنها در فیلم یا سریال بعدی بسیار سخت و شاید غیرممکن خواهد شد
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نگاهی به پیشینه و جزئیات مفهوم «زوجهنری» در سینما و تلویزیون

یک روح در دو بدن

نهچندان طوالنی در دو یا چند فیلم همبازی شدند
امــا چهر ههایی که بهعنوان زو جهــا یهـنــری شناخته
میشوند ،عموما در آثار طنز و کمدی دیده میشوند.
در آثــار غیرکمدی ،معموال درام اثــر هنری در اولویتی
باالتر از انتخاب بازیگران قرار میگیرد و براساس درام
اســت کــه بازیگرها انتخاب مـیشــونــد .در فیلمها و
سریالهای کمدی اما گاه این اولویت واژگــون است
و وقتی بنا به استفاده از یک زوج کمدی است ،قصه
براساس ویژگیهای شخصیتی این زوج که در ذهن
تماشاگر تثبیتشده ،نوشته میشود و اساسا بدون
زوج اصلی به سختی با بازیگران دیگر قابل اجراست.

اهمیت شیمی بین بازیگرها

باد اسپنسر و ترنس هیل  ،زوج موفق دهه  70میالدی

موفقیت زو جها یهنری به عوامل بسیاری بستگی
دارد .در رأس این عوامل چیزی است که در اصطالح
منتقدان سینما« ،شیمی» خوانده میشود .شیمی
به جزییات حسی ارتباط یک زوج هنری اطالق میشود
ک ــه از مــیــمــیــک صـ ــورت و لــحــن ح ـ ــرفزدن گــرف ـتــه تا
چـهــرهپــردازی ،لباس و بــازی بازیگرها را دربرمیگیرد.
نتیجه این شیمی ممکن است زوج هنری را خوب و
باورپذیر از آب درآورد یا نه .اگر نتیجه همکاری مثبت
شــد ،گــاه ممکن اســت در چند اثــر همکار شوند و به
زوج تبدیل شوند .با ایــن همه عواملی چــون شرایط
سینما و حتی شرایط کلی حاکم بر جامعه نیز میتواند
بر موفقیت یک زوج هنری تأثیرگذار باشد.

تماشاگر مهم است

قدمــت زوجهایهنــری بســیار بیشــتر از قدمــت ســینما و تلویزیــون اســت؛ چراکــه ایــن زوجها
پیشــتر ســالها در ســالنهای تئاتــر دیده شــده بودنــد .به همیــن دلیل از نخســتین ســالهای
مصطفی قاسمیان
روزنامهنگار

پیدایش صنعت ســینما و بعد از آغاز تولید ســریالهای تلویزیونی همواره یکی از راههای جذب
تماشــاگران حضــور زوجهــای هنــری بــوده اســت؛ زوجهایــی کــه نــزد مخاطبــان بــه دلیــل وجــود
پیشزمینه ذهنی حاصل از تماشای آ ثار متعدد قبلی ،آشــنا هستند و برای جلبنظر مخاطبان
مسیر هموارتری دارند .گزارش پیشرو به این زوجها میپردازد.

تفاوت ،اساس تشکیل زوجهنری
زوجه ـ ــای ه ـنــری ب ــراس ــاس ویــژگ ـیهــایــی بــا یکدیگر
جفت میشوند که عموما مکمل یکدیگر باشند و
همین ا مــر ا ســت که میتواند فرصت پاسکار یهای
مـنــاسـبــی بــه آن ـهــا بــدهــد و دس ــت نــویـسـنــده را بــرای
نگارش شوخیهایی متناسب با شخصیت آنها باز
بــگــذارد .استن لــورل و الــیــور ه ــاردی بهعنوان یکی از
مشهورترین زوجهــای تاریخ سینما ،عالوه بر داشتن
ظاهری کامال متضاد ،از نظر شخصیتی نیز متفاوت
بودند؛ لورل به عنوان کاراکتر نادانتر شناخته میشد
و هــاردی بسیار عاقلتر بــود .باد اسپنسر (پاگنده) و
ترنس هیل زوج هنری ایتالیایی نیز که در ایران بسیار
مشهور هستند از جنبههای مشخصی بــا یکدیگر
تفاوتهای آشکاری داشتند .این گزاره برای زوجهای
هنری خودمان مثل محسن تنابنده و احمد مهرانفر
در مجموعه «پایتخت» یــا ســام در خـشــا نــی و پژمان
جمشیدی نیز صادق است.

از همه جنس
ه ـمــه زو جهـ ـ ــای ه ـنــری از دو بــاز ی ـگــر مـ ــرد تشکیل
نشده و گــاه یک مــرد و یک زن زوج هنری را تشکیل
میدهند ،زوجهایی مانند کری گرانت و آیرین دان در

سینمای آمریکا و مریم امیرجاللی و زندهیاد سیروس
گرجستانی در تلویزیون خودمان .در سا لهای اخیر
هم پژمان جمشیدی با ژاله صامتی در «زیرخاکی» زوج
جالبی تشکیل دادهانــد که میتواند در آثار متعددی

ت ـکــرار ش ــود .زوجهـ ــای ه ـنــری آنــقــدر ب ــرای مخاطبان
مـحــبــوب هستند کــه حـتــی در آث ــار عــروســکــی نــیــز به
نوعی دیــده میشوند؛ مثال رامبد جــوان و جنابخان
را مــیت ــوان یــک زوج ه ـنــری دان ــس ــت .اگ ــر در دنــیــای
عــروس ـکهــا ب ـگــردیــم ب ــاز هــم کــاراکــتــرهــایــی را پیدا
میکنیم کــه بــتــوان تعامل آنــهــا را نــزدیــک بــه مفهوم
زوجه ـنــری دان ـســت ،مثل کــاهقــرمــزی و پسرخاله و
نمونه آشنای خارجی آن پت و مت.

کمدیسازی بر پایه زوجهنری
گرچه بــاز یـگــران ز ی ــادی هستند کــه در یــک بــازه زمانی

زوجها زندهاند
گرچه در ســینما و تلویزیون کشــور مــا همچنان زوجهــای کمــدی کارکرد خــود را دارند
اما اغلــب زوجهای کمدی مشــهور و موفق تاریخ ســینمای جهان مربــوط به دهههای
قبــل هســتند .در دو دهــه اخیــر چهرههایــی کــه میتوانســتند بــه عنــوان زوج کمــدی
شناخته شــوند کمتر در فیلمهای متعددی همراه هم دیده شــدهاند و معموال شمار
همکاریهــای آنهــا از 3یا4فیلــم فراتــر نمیرود .بــه عــاوه در آثار بعــدی بــا کاراکترهای
به نســبت متفاوتــی با یکدیگــر همبــازی میشــوند و مخصوصــا تکــرار کاراکترهــا فقط
در فرانچایزهــا (فیلمهــای دنبال ـهدار ) اتفــاق میافتد .بنابرایــن با وجودی کــه میتوان
زوجهایی مثل ســایمون پگ و نیک فراســت ،بن اســتیلر و اوون ویلســون و تینا فی و
امی پوهلر را نام برد اما تردیدی نیســت کــه دوران طالیی زوجهای کمــدی به چند دهه
قبل برمیگردد .در عین حال در ایران هنوز زوجهای کمدی از عوامل اصلی جلبتوجه
مخاطبان هســتند و فروش بــاالی فیلمهای ســینمایی کمدی با حضور پژمان و ســام
و همچنیــن پربینندهبــودن ســریالهای طنــز مثــل «دودکــش» و «زیرخاکی» نشــانگر
همین اقبال ادامهدار ایرانیها به زوجهای کمدی است.

زوجهـ ـ ــای هــنــری  /کــمــدی ه ــم ــواره از کـلـیـشـههــای
ذه ــن ــی م ــخ ــاط ــب ــان اس ــت ــف ــاده م ـیکــن ـنــد و بـخـشــی
از شــخــصــیـتپــردازی آث ــار آنــهــا بــر دوش محصوالت
قــبــلـیشــان اس ــت .شــایــد بــه همین دل ـیــل بــاشــد که
ایــن زو جه ــا تنها در سینمای تــجــاری و ســر یــا لهــای
تلویزیونی حــضــور دارن ــد و در سینمای هـنــری ،ا ثــری
از آنها دیــده نمیشود؛ بنابراین بــرای دوام یــک زوج
کمدی ،نظر منتقدان سینما شرط نیست و همواره
واک ـن ـشهــای تــمــاشــاگــر ع ــام اس ــت کــه بــاعــث ت ــداوم
حــضــور یــک زوج در کــنــار یکدیگر مــتــعــدد م ـیشــود.
چهبسا شاید اغلب منتقدان ،زوجهای محبوب مردم
را دوســت نداشته باشند .به همین دلیل آ نگــاه که
نخستین شکست تجاری برای اثر یک زوج کمدی ر خ
بدهد استفاده از آنها در فیلم یا سریال بعدی بسیار
سخت و شاید غیرممکن خواهد شد.

