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زوجهای طنزی كه در كنار هم طوری قرار میگیرند كه اصطالحا مانند در و تخته
پیچ و مهره و چر خدندهها عمل میكنند طوری كه بودن یكی باعث تكمیل دیگری میشود و
نبود یكی از آنها باعث میشود تا جایی از كار لنگ بزند و آنطور كه باید قصه و روایت به درستی
پیش نمیرود ،میتواند از جمله ویژگیهای مهم دیگری برای موفقیت یك زوج طناز باشد
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راههایی برای شخصیتپردازی موفق کاراکترها و زوجهای هنری در آ ثار طنز

غیـرهمسـان گزینی!

مرد هزارچهره و شخصیتهای متنوعی که مهران مدیری بازی کرد

دو قطبیسازی شخصیتی
حضور زوجهای كمدی كه بار جذابیت ســریال و فیلمها را به دوش میكشــند ،هم اســتقبال خوبی از مخاطبهــا دریافت میكنند و هم
موفقیت خوبی برای آن فیلم و ســریال به همــراه میآورند .برای همیــن هم فیلمنامهنویسهــا و كارگردانهای ژانر طنز میکوشــند برای
آزاده باقری
خبرنگار

موفقیت قطعی خود از چاشنی زوجهای كمدی در آ ثار خود بهره بگیرند.
شــاید بتوان یكی از قدیمیتر یــن و محبوبترین زوجهــای كمدی را كه توانســتهاند محبوبیــت جهانی هم پیــدا كنند و همیشــه نام آنها
به دنبــال یكدیگر آمده اســت  ،لــورل و هاردی دانســت .زوج كمدیــن مشــهور دهههای 20تا50میــادی ســینمای آمریكا كه در طول ســه
دهه فعالیتشــان نزدیك به  ۱۰۰فیلم به طور مشــترك با هم بازی كردند و در همین مدت زمان توانســتند عنــوان موفقترین زوج كمدی

سینما را با خود به یدك بكشند .برای همین هم حتی از این زوج كمدی به عنوان الگو نیز یاد شده بســیاری هنوز هم تالش میكنند با الگو گرفتن از سبك خلق
موقعیت طنز آنهــا بهره ببرند .به عنــوان مثال ،نگاه كــردن هاردی به دوربیــن زمانی كه اتفاقــی رخ میدهد ،باعث ایجاد فضای كمدی میشــود كــه افرادی مانند
مهران مدیری و سیامك انصاری هم به خوبی توانستند در سریالهایی كه نقش آفرینی كردهاند از این روش برای به خنده آوردن مخاطب استفاده كنند.

زوجهای طنز ماندگار
در تلویزیون
در فیلم و ســریالهای ایرانی شــاهد زوجهای هنری ماندگار
بسیاری بوده و هستیم كه توانســتهاند فیلم و سریالهای
ماندگاری را خلق كنند و همچنان هم با دیدن آنها لبخند به
لبها بیاورند .مهران مدیری و سیامك انصاری ،رضا عطاران
و حمیــد لوالیــی ،پیمــان قاس ـمخانی و محســن تنابنــده و
احمد مهرانفر ،پژمان جمشیدی و سام درخشانی ،هومن
برقنورد و بهنام تشــكر ،ایرج طهماســب و حمید جبلی و...
جهــای كمدی هســتند كــه آثار طنــز مانــدگاری را
از جملــه زو 
بــا یكدیگر خلــق كردهانــد و همچنــان هــم توانســتهاند نظر
ب را به خود جلب كنند .به طوری كه یكی از اصلیترین دالیل موفقیت یك سریال طنز میتواند قرار گرفتن این زوجهای طناز در كنار هم باشد.
مخاط 
اما ایــن زوجهای هنری چــه كار میكنند و با چه سیســتمی پیش میروند كــه میتوانند به خوبــی موقعیتهای كمیك و خنــدهدار را به وجــود آورند؟
موقعیتهای خندهآوری كه هر ببینده و مخاطب سختگیری را هم به خنده وا میدارد و همین بستر به وجود آمده موجب میشود در ذهن مخاطب
باقی بمانند و شاید با هر بار دیدن آن صحنهها باز هم خنده بر لبهای آنها بنشیند.

یكــی از روشهایــی كــه بــا كمــك زوجهــای كمــدی بــه وجــود
ی ســازی اســت .ایجــاد
میآیــد ،ایجــاد فضایــی بــرای دو قطبــ 
تضــاد و كنتراســت شــخصیتی و پارادوكسهــای رفتــاری
باعث میشــود فضای طنــز خنــدهداری ایجــاد شــود .اینكه
زوج طنــاز دارای تضــاد طبقاتــی و شــخصیتی باشــند یــا یكــی
از شــخصیتها باهوشتــر و دیگــری كنــد ذهنتــر باشــد
یــا یكــی از نظــر ظاهــری چــاق باشــد و دیگــری الغــر باشــد و از
ایــن ویژگــی بــرای خلــق صحنههــای طنــز كمــك گرفته شــود
یــا یكــی دارای آداب معاشــرت بــه اصطالح باال شــهری باشــد
و دیگــری لوتیگــری پاییــن شــهری داشــته باشــد یــا یكــی زبر
و زرنــگ باشــد و دیگــری از پــس ســادهترین كارها بــر نیاید یا
یكــی ســادهلــوح باشــد و دیگــری ســاد ه لوحتــر از او باشــد یا
یكــی بخواهد دیگــری را دور بزنــد و دیگری هم همین نقشــه
را در ســر داشــته باشــد و ...باعــث خواهــد شــد تا فضــای دو
قطبی بــه وجــود آید كــه اگر بــه بهترین شــكل ممكــن از این
تضــاد اســتفاده شــود ،مخاطــب آن را به خوبــی درك كــرده و
خنده را به همــراه خواهد آورد .از همیــن رو نیز میتوان گفت
متضاد بــودن هــم خود بــه خــود باعث خلــق صحنــه كمیك
ن و البته سختترین
میشــود.برای همین یكی از ســادهتری 
روشهــا بــرای آنكــه بایــد باورپذیــری را نیز بــا خود بــه همراه
داشــته باشــد ،ایجــاد ایــن تضادهــا بــرای زوج كمدی اســت.
چگونگی كشــف و پیاده ســازی همیــن تضادهــا و غلو كردن
ایــن طنزهــا در مقابل چشــم بیننــده بســیار مهم اســت كه
نویسنده ،كارگردان و بازیگرها باید با هم چنین صحنههایی
را به بهترین شــكل ممكن خلق كننــد .بیننده بــا دیدن این
تضادهــا و پذیــرش آن میتوانــد بــه ایــن تفــاوت و دو قطبــی
ســازی بخندد .این در حالیاســت كه اگر این دو قطبیسازی
شــخصیت به درســتی پیش نرود ،اصــا میتوانــد تبدیل به
پاشنه آشــیل شــده و به كلیت ســریال و روایت داستانی آن
لطمه وارد كند.

