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شاید هیچکس فکرش را نمیکرد که روزی زوج پژمان جمشیدی و سام درخشانی تبدیل به یکی از
موفقترین زوجهای کمدی سینما و تلویزیون ایران شود؛ زوجی که کارشان را با نقشآفرینی
در سریال تلویزیونی «پژمان» آغاز کردند و آنقدر در این اثر خوش درخشیدند که بعد از آن با حضور
در آثار سینمایی و نمایش خانگی تبدیل به یکی از زوجهای پولساز هنرهای نمایشی شدند

مهران مدیری و سیامک انصاری
کیســت کــه ندا نــد مهــران مد یــری و ســیامک انصــاری
ســا لهای ســال یکــی از موفقتر یــن زو جهــای تلویزیــون
بودنــد؛ زوجــی کــه بیــش از دو دهــه تجربــه همــکاری مشــترک
در آ ثــار متعــدد تلویزیو نــی ،نما یــش خانگــی و ســینمایی را
در کارنامه دارند.
«پاورچین» یکی از بهتریــن تجربههای مشــترک این زوج هنری
بود که البته به واسطه حضور جواد رضویان ماندگارتر نیز شد.
«نقطهچین» نیز تجربه دیگری از این زوج هنری بود که البته به
اندازه پاورچین نتوانست بدرخشــد اما باز هم اثر قابلتوجهی
در آن سالها به شمار میآمد.
امــا یکــی از بهتریــن و ماندگارتریــن ایــن تجربههای مشــترک را
باید «ش ـبهای بــرره» دانســت .داســتانی جذاب دربــاره مردی
به نــام کیانــوش با بــازی ســیامک انصــاری که بــه یک روســتای
عجیبوغریب تبعید میشــود و رفتارهای اهالی این روستا که
برره نام دارد حسابی زندگی او را بههممیریزد.
ســریال «جایزه بــزرگ» و «باغ مظفــر» دیگر تجربههای مشــترک

ایــن دو نفــر در تلویزیــون بــود .امــا «مــرد هزارچهره» یکــی دیگر
از نقــاط اوج ســالها همــکاری مشــترک ایــن زوج هنری اســت؛
زوجی کــه بعدها در ســریال تلویزیونی «در حاشــیه» نیــز یک بار
دیگــر با حضور جــواد رضویــان در تیــم آنها خوش درخشــیدند.
تاکشــوی «دورهمــی» و بخــش نمایشــی آن هم آخریــن تجربه
همکاری آنها بود.
البته مدیری و انصاری در شــبکه نمایشخانگی نیز تجربههای
مختلفی داشتند که ســریال «قهوه تلخ» موفقترین آنهاست؛
ســریالی که از آن بهعنــوان یکــی از مهمترین آثار تولیدشــده در
شــبکه نمایــش خانگــی یــاد میشــود« .ویــای من» و «شــوخی
کــردم» از دیگــر تجربههــای مشــترک آنهــا در شــبکهنمایش
خانگی است.
در این میان نبایــد از نقش جواد رضویان نیــز در این تیم غافل
شــد .او معموال یک پــای اصلــی کارهای مهــم و مانــدگار مهران
مدیــری بوده اســت .حضــور او در پاورچیــن و در حاشــیه نقش
بسیاری در بیشتر دیدهشدن این مجموعهها داشت.
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مکملها

«دودکش  »2این شبها تنور سریالهای شبانگاهی تلویزیون را حسابی

(دودکش ،پادری) دارند؛ پای تماشــای آن نشســتهاند امــا بخش مهمی از

محمد حسینآبادی

خاص و منحصر بهفردشان اسباب خنده بسیاری از مخاطبان میشد و ا

روزنامهنگار

اما تلویزیون در این سالها شــاهد حضور زوجهای هنری موفقی بوده که

پخش دودکش  2بهانهای شد تا نگاهی به این موضوع داشته باشیم و کا

پژمان جمشیدی و سام درخش

شــاید هیچکس فکــرش را نمیکرد که روزی زوج پژمان جمشــیدی و ســام درخشــانی تبدیل
کمدی سینما و تلویزیون ایران شود؛ زوجی که کارشان را با نقشآفرینی در سریال تلویزیون
این اثر خوش درخشیدند که بعد از آن با حضور در آثار سینمایی و نمایش خانگی تبدیل به
نمایشی شــدند .پژمان برای هر دو نفر آنها یک نقطه عطف و کلید موفقیت بود .پژمان جمش
فوتبال وارد عرصــه بازیگری کرد و در ادامه نیز نشــان داد که همپای بســیاری از بازیگران ســی
رشد دارد و ســام درخشــانی نیز بعد از حضور در این مجموعه ،بهعنوان بازیگری توانمند جد
بهواسطه جنس رفاقتشان و البته حماقت نهفته در رفتار آنها در مقابل دوربین ،بهسرعت
باز کردند .زوجــی که دیدن آنهــا در کنار هم خنــده را بر لــب مخاطبان مینشــاند .این زوج بعـ
ســینمایی «خوب ،بد ،جلف  »1و «خــوب ،بد ،جلف  »2و ســریال نمایــش خانگی «خوب بد جل
فیلم تگزاس  1و  2حضور پیدا کردند و هر بار نیز توانستند در زمینه فروش به موفقیت قابل

پری امیرحمزه و لوریک میناسیان

هومن برقنورد و بهنام تشکر
هومــن برقنــورد و بهنــام تشــکر زوجــی بودنــد کــه کنــار هــم
قرار گرفتــن آنها در دودکــش  2انگیزه انتشــار این پرونده شــد؛
زوجــی کــه خیلــی قبــل از آن کــه نامــی از دودکــش مطــرح شــده
باشــد ،برای اولین بار در «ســاختمان پزشــکان» نقــش دو برادر
را بــازی کردنــد .دکتــر نیمــا افشــار بــا بــازی بهنــام تشــکر و ناصر
افشــار با بازی هومن برقنورد دو شــخصیت جذاب ســاختمان
پزشــکان بودند کــه رقابتهــا و گاهــی دشــمنیهای آنهــا با هم
اســباب خنــده مخاطبــان میشــد .دو بــرادر بــا روحیاتــی کامــا
متفاوت کــه هر کــدام در تــاش بود تــا برتری خــود را نســبت به
دیگری به رخ بکشد.
این زوج طالیی یک ســال بعد در ســریال «دزد و پلیس» سعید
آقاخانــی در کنار هــم قــرار گرفتند امــا نقطهعطــف حضــور آنها را
بایــد در س ـهگانه دودکــش جس ـتوجو کــرد؛ جایــی کــه هومن

برقنورد در نقش فیروز مشتاق و بهنام تشکر در نقش نصرت
ســوزنچیان رقابتی جالب توجه را با هم شکل دادهاند .هر کدام
از ایــن دو شــخصیت بــا خواهــر دیگــری ازدواج کــرده و همیــن
نســبت مســتحکم خانوادگی و خویشــاوندی اســت کــه باعث
شــده با وجود اختــاف نظر جــدی اما باز هــم با یکدیگــر رفاقت
نیز داشتهباشند.
بیشــک دودکــش بــدون کلکلهــای فیــروز و نصــرت ماندگار
نمیشــد و حرفــی از ســاخت فصــل دوم و ســوم ایــن مجموعــه
نیز مطرح نبود؛ حضور این دو شــخصیت در قصه و کنشهای
بامــزه و تقابــل خنــدهدار آنهــا بــا هــم بــود کــه باعث شــد فصل
دوم این ســریال بــا عنــوان «پــادری» و فصل ســوم آن بــا عنوان
دودکــش  2روی آنتــن بــرود و اتفاقــا همچــون فصــل اول آن بــا
اقبال مخاطبان نیز همراه شود.

در میان همــه زوجهــای موفق هنــری ســریالهای تلویزیونی بدونشــک
باید به نــام پــری امیرحمــزه و لوریــک میناســیان نیز اشــاره کــرد .زوجی که
هرچند یکبــار و تنها در یــک مجموعه نمایشــی در کنار هم حاضر شــدند
امــا با همــان یک مجموعــه توانســتند خاطــرات خوشــی را بــرای مخاطبان
رقــم بزننــد« .کارآ گاه شمســی و دســتیارش مــادام» عنــوان ایــن تجربــه
مشــترک و موفــق بــود کــه در ســال  1380از شــبکه پنــج ســیما روی آنتــن
رفت و طیــف گســتردهای از مخاطبــان را با خــود همــراه کرد .داســتان این
مجموعه درباره دو خانم دوســت و همســایه به نامهای شمســی و مادام
اســت .شمســی زنی باهوش و کنجکاو اما تندخو و عصبی است که عالقه
زیــادی بــه داســتانهای پلیســی و جنایــی دارد امــا صاحبخانه و همســایه
او مــادام ،زنــی فربــه و آرام و ســاده اســت کــه حوصلــه ماجراجوییهــای
شمســی را نــدارد ولــی همیشــه او را بــرای رســیدن بــه هدفــش همراهــی
میکند .یــک زوج بامــزه و دوستداســتنی که دو خانم مســن امــا مهربان
آن را تشــکیل میدهنــد و داســتانهای جالبــی کــه هــر بــار مخاطبــان را
پای گیرندههای تلویزیون مینشاند.

