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تاریخچه

هومن برقنورد و بهنام تشکر در دهه  ۷۰و با حضور در تئاتر  ،کار حرفهای خود
را آغاز کردند .پس از سالها کسب تجربه روی صحنه ،در اواخر دهه  ۸۰بازی در
نقشهای کوچک در تلویزیون را تجربه کردند و باالخره در سال  90و با سریال
«ساختمان پزشکان» سروش صحت به شهرت رسیدند

کامــل دارنــد و بــه دلیــل ســابقه تئاتــری ،بــر بدنشــان
مسلط هستند .آنها حاضرجوابی ویژه بازیگران تئاتر را
هم دارند و این ویژگی در کلکلهای بیپایانی که با هم
دارند ،به کمکشان میآید.

نقد عادات فرهنگی و اجتماعی

دودکش  2با حضور شخصیتهای اصلی قسمت اول

یکی از کارکردهای کمــدی ،ارائه نقد اجتماعی و نمایش
عادتهــای فرهنگی ناپســند بــه گونــهای طنزآمیز برای
به فکر فرو بــردن بیننده اســت .در مجموعه دودکش
هم ایــن اتفاق افتــاده و به طور مشــخص تاکیــد زیادی
بــر گســترش فرهنــگ چشــم و همچشــمی در روابــط
فامیلی شــده اســت .از همان نخستین ســری ،تعامل
فیروز و نصرت بر پایه چشــم و همچشــمی و حســادت
بــود و همیــن باعــث بــروز مشــکالت مختلفــی بــرای
خانوادههــا میشــد .نقد اجتماعــی دیگری که در ســری
تــازه دودکــش بــه چشــم میخــورد ،نمایش اســتفاده
نامناســب و بیش از حد جامعه ایرانی از فضای مجازی
و شــبکههای اجتماعی اســت .در فصل تازه سریال که
این شــبها روی آنتن شــبکه یک اســت ،نصرت شاخ
اینســتاگرام شــده و مدام یــک میلیــون فالوئــرش را به
رخ میکشــد .نمایــش منتقدانه ایــن اتفاق و اشــاره به
درآمدهــای ناعادالنــه چنیــن افــرادی ،از نــکات مثبــت
دودکش محســوب میشــود .ضمن اینکه با نمایش
رفتارهــای نصــرت ،شــاهد نقــد پدیــده تــازه بــه دوران
رسیدگی نیز هستیم.

چرا زوج فیروز و نصرت برای بیننده جذاب است؟

شناخت خوب  2بازیگر از یکدیگر

از کلکل تا کمدی!

سریال «دودکش» در ماه رمضان  92روی آنتن شبکه یک سیما رفت؛ در زمانی که چند سالی بود با کوچ رضا عطاران از تلویزیون به سینما ،سریال سازها در ماه
رمضان کمتر ســراغ کارهای کمدی میرفتند .این ســریال بــه تهیهکنندگی زینب تقوایی ،کارگردانی محمدحســین لطیفی و نویســندگی برزو نیکنژاد توانســت
محمد وفایی
خبرنگار

بینندگان زیادی را جذب کند .ماه رمضان  ۹۵نیز فصل بعدی این مجموعه با نام «پادری» ســاخته شــد .این بار هم کارگردانی بر عهده لطیفی بود اما دیگر خبری
از تقوایی و نیکنژاد نبود و ســیدمحمود رضوی و کوروش نریمانی به ترتیب تهیهکننده و نویســنده کار بودند .این فصل نتوانســت موفقیت فصل اول را تکرار
کند .حاال چندروزی اســت که فصــل تازه ایــن مجموعه بــا عنــوان «دودکــش  »۲روی آنتن شــبکهیک رفته؛ فصلــی که زینــب تقوایــی تهیهکننده و بــرزو نیکنژاد
کارگردانش هستند .به نظر میرسد سریال تا اینجای کار توانســته رضایت نسبی مخاطبان را داشته باشــد و به موفقیت فصلاول نزدیک شود .در این گزارش

به مهمترین بخش مجموعــه دودکش در فصلهــای مختلف میپردازیــم؛ یعنی زوج فیــروز و نصرت با بــازی هومن برقنورد و بهنام تشــکر و دالیل موفقیتشــان .زوجــی که در همه
فصلها بار اصلی قصه را بر دوش دارند و ویژگیهایشان باعث شده برای بینندگان سریال محبوب باشند.

استفاده از کلیشههای روابط فامیلی
مــروری بر تاریــخ ســینمای کمــدی و حتی طنــز مکتوب
در ایــران نشــان میدهــد یکــی از راههــای جلــب توجــه
مخاطبــان ،ا ســتفاده از کلیش ـههایی ا ســت کــه در
فرهنــگ عا مــه در بــاره نســبتهای فامیلــی مختلــف
وجود دارد .هنوز که هنوز اســت ،نمیتــوان با اطمینان
گفــت دوره جوکهایــی کــه بــا مــادرزن ،مادرشــوهر ،
باجنــاق ،جــاری و ...میســازند ،به پایان رســیده اســت.
در دودکــش هــم از ارتبــاط همــراه بــا کلکل دامــاد و
بــرادرزن اســتفاده شــده و شــکل روابــط فامیل ـیای که
طراحــی شــده بــه گون ـهای اســت کــه هــم فیــروز و هــم
نصــرت همزمــان دامــاد و بــرادرزن یکدیگــر هســتند.
اختالفات همیشــگی این زوج به یکی از مشخصههای
دودکــش تبدیــل شــده و در بســیاری از لحظــات ،بــار
کمــدی کار هــم بــر دوش ایــن ارتباط همــراه بــا تنش و
درگیــری گذاشتهشدهاســت .نــگاه فیــروز بــه نصــرت
همــواره بــا ســوءظن همــراه اســت و از طرفــی بــه دلیل
نســبت فامیلــی نزد یــک ،ا مــکان قطــع ا یــن رابطــه

بــرای هیــچ یــک از دو طــرف وجــود نــدارد .ایــن شــرایط
در بســیاری از خانواد ههــای ایرا نــی وجــود دارد و بــه
همیــن دلیــل ،امــکان درک ایــن زوج توســط مخاطــب
بیشتر میشود.

استفاده از تضاد طبقاتی

پیشینه تئاتری هر دو بازیگر

برقنورد و تشکر
در ادامه در
سریالهای
«دزد و پلیس»،
«تاکسی پلیس»
و «دودکش» و
فیلم سینمایی
«زندانیها»
با یکدیگر
همبازی بودند

هومــن برقنــورد و بهنام تشــکر در دهــه  ۷۰و بــا حضور
در تئاتر ،کار حرفهای خود را آغاز کردند .پس از ســالها
کســب تجربــه روی صحنــه ،در اواخــر دهــه  ۸۰بــازی در
نقشهــای کو چــک در تلویزیــون را تجر بــه کرد نــد و
باالخره در ســال  90و با ســریال «ســاختمان پزشــکان»
ســروش صحــت بــه شــهرت رســیدند .پیشــینه غنــی
تئا تــری با عــث شــده بر قنــورد و تشــکر بــرای شــکل
دادن یــک زوج هنــری کمــدی انتخا بهــای بســیار
خوبی باشــند .هر دوی این بازیگــران صداهای خوب و
تربیتشدهای دارند و نوع اغراق مورد نیاز برای بازی در
نقشهای کمــدی را هم از تئاتــر با خودشــان آوردهاند.
این زوج به ریزهکاریهای اســتفاده از زبــان بدن آگاهی

از سال  90که برقنورد و تشکر نخستین همکاریشان
را در «ساختمان پزشکان» رقم زدند ،به یک زوج هنری
جداییناپذیر تبدیل شــدند و همکاریهــای پی در پی
آنان با هم اتفاق افتاد .این دو در ادامه در ســریالهای
«دزد و پلیــس»« ،تاکســی پلیس» و «دودکــش» و فیلم
ســینمایی «زندانیهــا» بــا یکدیگــر همبــازی بودنــد.
بعــد از پشــت ســر گذاشــتن ایــن تجربههــا ،حــاال ایــن
دو بازیگــر بــه شــناخت خیلــی خوبــی از جزئیــات بــازی
همدیگر دست پیدا کردهاند و این ،کار کارگردان را هم
ســادهتر میکند .مسیر برقنورد و تشــکر برای رسیدن
به هماهنگــی در نــوع دیالوگ گفتــن ،واکنشهــا ،زبان
بــدن و ...کوتاهتــر از ســایر بازیگرانــی اســت کــه بــرای
نخســتین بــار در مقابــل هــم بــازی میکننــد .درســت
ماننــد چیــزی کــه دربــاره فوتبالیســتها میگوینــد،
بر قنــورد و تشــکر هــم چشمبســته همدیگــر را
پیدا میکنند.

در پادری با ثروتمند
شدن نصرت از
طریق هلدینگ
و در دودکش ۲
با کسب درآمد
نصرت از
فضای مجازی
اختالف طبقاتی
ایجاد شد

در ســریالهای موفــق رضا عطــاران که در دهــه  ۸۰روی
آنتــن تلویزیــون میرفــت ،در کنــار عوامــل پرشــماری
که باعــث پربیننده شــدن این ســریالها میشــد ،یک
عامل نقش ویژهای داشت و آن هم تضاد طبقاتی بود.
به طــور کلی تضــاد یکــی از ابزارهــای مهم کمدی اســت
و نمایش فقــر و غنــا در کنار هــم میتوانــد جذابیت کار
کمــدی را افزایش دهــد .در نخســتین فصــل دودکش
از چنین ابزاری اســتفاده نشــد ،اما در پادری با ثروتمند
شــدن نصــرت از طریــق هلدینــگ و در دودکــش  ۲بــا
کســب درآمد نصرت از فضای مجازی ،ایــن تضاد ایجاد
شد و یکی از نکات جالب ســریال ،اختالف طبقاتی بین
دو شــخصیت فیروز و نصرت و البته خانوادههایشــان
اســت .حضور در رســتوران الکچــری به خــرج نصرت در
پــادری و نمایــش خانــه مجلــل و اســتخردار نصــرت در
دودکش  ۲نمونههایی از این موضوع است.

