ون که خاطرههای بسیاری را برای مخاطبان ساختند

ی ماندگار

ی گرم کرده است و گروه زیادی از مخاطبان بهواسطه خاطرات خوشی که از فصول قبلی این سریال

ز ایــن خاطرهها قطعا بــا نام هومن برقنورد و بهنام تشــکر گره خوردهاســت .زوجــی که کلکلهای

این شبها نیز یکبار دیگر این خاطرات خوش را برای مخاطبان زنده کردهاند.

ه دیدن تکرار برخی آ ثار آنها در شــبکههایی همچون آیفیلم و تماشا خاطراتمان را زنده میکند.

ارنامه شماری از مهمترین زوجهای تلویزیونی را بازخوانی کنیم.

شانی

ل بــه یکی از موفقتریــن زوجهای
نی «پژمان» آغاز کردند و آنقدر در
ه یکی از زوجهای پولساز هنرهای
شــیدی با این اثر خود را از دنیای
ینمای ایران قابلیت و اســتعداد
دی گرفته شد .زوج پژمان و سام
ت جای خود را در میان مخاطبان
ــد از موفقیت در پژمــان در فیلم
لــف :رادیواکتیــو» و همچنین دو
ل قبولی دست پیدا کنند.
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پرویز پرستویی و فاطمه معتمدآریا
امــا همــه زوجهــای هنــری موفــق در مجموعههــای نمایشــی
ســیما لزوما بازیگــران مرد نیســتند ،گاهــی نیز زوجهــای هنری
و خاطر هســاز از همبــازی شــدن بازیگــران مــرد و زن پد یــد
آمدهانــد .پرویــز پرســتویی و فاطمــه معتمدآریا یکــی از همین
زو جهــای هنــری هســتند.هر چنــد پر ســتویی و معتمدآر یــا
ســا لها قبــل از آن کــه در تلویزیــون همبــازی شــوند ،در
ســینما تجربــه حضــور مشــترک مقابــل دوربیــن را بــه دســت
آورده بودنــد امــا آنچه آنهــا را بــه عنوان یــک زوج هنــری بیش از
پیش در نــگاه مخاطبان تثبیــت کرد؛ حضور آنها در دو ســریال
تلویزیو نــی پرمخا طــب «ز یــر تیــغ» و «آشپزبا شــی» در قا مــت
یک زوج هنری بود.
مهــر مــادری ،مــرد عوضــی ،شــوخی و عزیــزم مــن کوک نیســتم
عنــوان آ ثــاری ســینمایی هســتند کــه در آنهــا پر ســتویی
و معتمدآر یــا تجربــه همــکاری مشــترک را بــه دســت آوردنــد؛
آ ثــاری کــه همگــی متعلــق بــه نیم ـه دوم دهــه  70هســتند امــا

متفاو تتریــن تجربــه آنهــا در ایــن عرصــه در تلویزیــون
و بــا زیــر تیــغ محمدرضــا هنرمنــد رقــم خورد.جایــی کــه در آن
پرســتویی و معتمدآریــا در نقــش محمــود و فاطمــه قصــه
زیرتیغ ،دو ســتون اصلی ســاختار یک درام خانوادگی به شــدت
تلــخ بودنــد .قصــهای دربــاره یــک قتــل غیرعمــد کــه شــیرازه
دو خانــواده صمیمــی و نزدیــک بــه هــم را از هــم پاشــید و آنهــا
در مقابل هم قرار داد.
این زوج موفق ســه ســال بعد یعنــی در ســال  1388نیــز یک بار
دیگــر در کنــار هــم حضــور یافتنــد و ایــن بــار بــه جای یــک قصه
تلــخ ،دو جبهــه اصلــی یــک درام خانوادگــی پراتفــاق خانوادگــی
شــدند.درامی کــه البتــه پایانــی شــیرین داشــت تــا بعــد از چند
مــاه کشــمکش اکبــر عالیمقــام و مینــو خیرخــواه بــا بــازی
پرســتویی و معتمدآریــا در نهایــت بســاط غــم از خانــه آنهــا
برچیده شــود و روال زندگی آشپزباشــی و همســرش بــه همان
مسیر سابق بازگردد.

محسن تنابنده و احمد مهرانفر

کیســت که نــام نقــی معمولــی و ارســطو عامــل را نشــنیده باشــد؛ زوجــی کــه در این
ســالها هر بــار بــا حضورشــان در مقابل دوربیــن طیــف متنوعــی از مخاطبــان را پای
تلویزیــون نشــاندند« .پایتخــت» اساســا بــا شــخصیت نقــی و ارســطو معنــی پیــدا
یکــرد و رقابــت و رفاقــت ایــن دو پســرخاله بود کــه لحظات مختلــف این ســریال را
م
تماشــاییتر میکرد .پســرخالههایی که گاهی ســایه هم را با تیر میزدند و گاهی دیگر
تا پای جان بــرای حمایت از یکدیگــر در میدان بودنــد .نقی و ارســطو تصویری واقعی
از روابط بســیاری از ما ایرانیان با اقوام همسن و ســال خودمان است ،پسرخالهها و
پسرعموها و پسرداییها و پسرعمههایی که با هم بزرگ شــدیم و حاال با رسیدن به
ســنین باالتر همچنان مثل همــان دوران کودکی در عیــن رقابت ،رفاقت نیــز داریم.
البته سابقه همکاری محسن تنابنده یا همان نقی و احمد مهرانفر یا همان ارسطو
بهعنــوان زوج هنــری صرفا بــه «پایتخت»های ش ـشگانه محــدود نمیشــود؛ چرا که
این دو بازیگر برای اولین بار در فیلم ســینمایی «استشــهادی برای خــدا» با یکدیگر
همبــازی شــدند .بعــد از تجربه پایتخــت در ســریال نمایــش خانگی «شــاهگوش» و
ســریال تلویزیونی «علیالبــدل» نیز تجربــه همکاری مشــترک را به دســت آوردند که
آنها نیز در زمره آثار موفق نمایش خانگی و تلویزیون بهشمار میآیند.

حمید لوالیی و مریم امیرجاللی
م ـگــر مــیش ــود از زوجه ـ ــای مــوفــق م ـجــمــوع ـههــای نمایشی
تــلــویــزیــون گـفــت و اش ـ ــارهای بــه زوج ه ـنــری حمید لــوالیــی و
مریم امیرجاللی نکرد؛ زو جــی که معموال نقش زن و شوهر را
بــازی میکردند و حضورشان در قالب ا یــن نقشها خاطرات
مــانــدگــاری را بــرای مخاطبان ساخته اســت«.خــانــه بــه دوش»
اولــی ــن و ال ـب ـتــه ب ـه ـتــر یــن ت ـجــربــه ه ـم ـکــاری ایـ ــن زوج هـنــری
بــود.ت ـجــرب ـهای مــانــدگــار کــه هــنــوز هــم بـعــد از ســالهــا پخش
چ ـنــد بــاره آن از شبکههایی هـمــچــون آی فیلم بــا استقبال
گسترده مخاطبان روب ـهرو میشود.سریال «تــرش و شیرین»
دیگر تجربه همکاری موفق ا یــن زوج هنری بــود کــه در ز مــان
پ ـخــش در زمـ ــره پــرم ـخــاط ـبتــریــن س ــر ی ــاله ــای تــلــویــزیــون
قرار گرفت.
موفقیــت ایــن زوج هنــری پــای آنهــا را بــه «چارخونــه» کــه اولین
ســریال ســروش صحت بود نیز بــاز کرد .حمیــد لوالیــی و مریم

امیرجاللــی در این ســریال نقــش زوج میانســالی بهنــام منصور
جمالی و شــکوه را بازی میکنند که با دو دختر و دامادهایشــان
در مجتمعــی آپارتمانــی زندگــی میکنند و هر بــار درگیــر اتفاقات
تازهای میشوند.
ذبیــح و منظــر آخرین تجربــه همکاری مشــترک حمیــد لوالیی و
مریم امیرجاللی بهعنوان یک زوج هنری بــود که در «چهارچرخ»
جواد مزدآبادی رقم خورد .این مجموعه داســتان مــردی به نام
ذبیــح را روایت میکنــد که عالقه عجیبــی به ماشــین دارد و برای
رســیدن به ایــن آرزو از هیچ تالشــی فروگــذار نمیکنــد .ذبیح که
با ایــن آرزو عمــری به چایفروشــی لبخــط اقدام کرده ،درســت
در زمانی که پول خرید یک ماشــین را به دســت آورده اســت؛ در
شــب خواســتگاری دخترش به واسطه ســرقت پولها به خاک
سیاه مینشــیند و این آغاز درگیریها و دردســرهای بعدی او و
خانوادهاش است.

مرور

مگر میشود از زوجهای موفق مجموعههای نمایشی تلویزیون
گفت و اشارهای به زوج هنری حمید لوالیی و مریم امیرجاللی نکرد
زوجی که معموال نقش زن و شوهر را بازی میکردند و حضورشان در قالب
این نقشها ،خاطرات ماندگاری را برای مخاطبان ساخته است

