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سادهلوحی،
سادهلوحی و سادهلوحی

تکرار یک فرمول برنده
اینكه یك زوج هنری در ژانــر كمدی موفق عمل میكنند عــاوه بر
فضا ســازی ،تیپســازی و موقعیت ســازی در تكرار قــرار گرفتن این
زوجها در مجموعههای مختلف كنار یكدیگر نیز باعث میشوند تا
مخاطب بتواند با این دو شخصیت طنز ارتباط خوبی برقرار كند .به
طوری كه شاید نتوان نبود یكی را در كنار دیگری تصور كرد .اتفاقی كه
برای لورل و هاردی طی سه دهه فعالیت مشتركشان افتاد و باعث
شد این دو ،زوجی جدایی ناپذیر از نگاه بیننده تلقی شود.
از همین روست كه به عنوان مثال ،زوجی مانند پژمان جمشیدی
و ســام درخشانی در سریال «پــژمــان» كنار هم قــرار میگیرند و بعد

از آن در فیلم و سریالهای «خــوب ،بــد ،جلف»« ،تگزاس  1و  »2و...
میتوانند به عنوان زوج در ژانــر طنز موفق ظاهر شوند و همچنان
هم برای مخاطبها شخصیتهای جذاب و دوست داشتنی باشند
یا در كنار هم قرار گرفتن زوج هنری مانند مهران مدیری و سیامك
انـصــاری درمجموعههای مختلف پاورچین،نطقهچین،شبهای
ب ــرره ،قــهــوه تـلــخ ،در حاشیه و ...بــاعــث شــد تــا ایــن دو در كـنــار هم
بــه عــنــوان زوج هـنــری ثــابــت امــا در قـصـههــای مختلف ق ــرار گیرند
و ب ــه خــوبــی دیـ ــده شــونــد و م ـخــاطــب ب ــه بـهـتــریــن ش ـكــل ممكن
آنها را بپذیرد.

شخصیتهایی كه مكمل یكدیگرند
جهــای طنــزی در كنار هم طــوری قــرار میگیرند
زو 
كــه اصطالحــا ماننــد در و تختــه ،پیــچ و مهــره و
چر خدند ههــا عمل میكنند طوری كــه بودن یكی
باعث تكمیل دیگری میشــود و نبود یكی از آنها
باعث میشــود تا جایــی از كار لنگ بزنــد و آنطور
كه باید قصه و روایت به درســتی پیــش نمیرود،
یهــای مهم دیگــری برای
میتوانــد از جملــه ویژگ 
موفقیت یك زوج طناز باشد.
در ایــن زمــان اســت كــه وجــود یــك شــخصیت
مكمــل در كنار شــخصیت دیگــر میتوانــد كلید
طالیی موفقیــت یك مجموعــه طنز باشــد چون
با هم قصه را طــوری روایت میكننــد كه مخاطب
آن را دنبــال كــرده و دوســت دارد ببینــد ایــن دو
چطــور بــا هــم از چالشــی كــه دچــارش شــدهاند،
عبور میكنند.
از همین رو نیز یك كارگردان و فیلمنام ه نویس میتوانند به خلق شــخصیتهایی بپردازند كه تكمیل كننده یكدیگر هســتند .به عنوان مثال،
ســریال «پایتخت» قرار گرفتن محســن تنابنده و احمد مهرانفر در كنار هم طی هفت فصل باعث شد تا این دو شــخصیت به خوبی هم را پیدا
ل كننده هم در آمدند و مخاطب نیز این دو را به عنوان زوجهای طنزپرداز هنری پذیرفتند.
کرده و در نهایت به شخصیتهای تكمی 
زوج بهنام تشــكر و هومن برقنــورد نیز در این زمینه مصداق خوبی هســتند كه میتــوان موفقیت قرارگیــری ایــن دو را در مجموعههایی مانند
دودكش ،دزد و پلیس و ساختمان پزشكان و ...دید .از سوی دیگر یكی از بهترین زوجهای طنزی كه توانستند آثار ماندگاری را هم از خود به جای
بگذارند زوج رضا عطاران و حمید لوالیی در سریالهای خانه به دوش ،ترش و شیرین و بزنگاه بودهاند كه آنها نیز به خوبی مكمل یكدیگر شدند
تا جایی كه اگر سریالسازی رضا عطاران ادامه پیدا میكرد شاید آثار موفقتری هم از آنها به جا میماند.

یكــی از اصلیتریــن ویژگیهایــی كــه در خلــق شــخصیت طنــز
اثرگــذار اســت ،تیپســازی اســت كــه در آن فــرد به شــكلهای
مختلــف ســادگیاش را بــه نما یــش میگــذارد و بــا وجــود
تالشهایی كــه میكند تــا بتواند از ماجرایــی كــه در آن افتاده به
درســتی بیرون بیاید موفق نمیشــود یا ابر و باد و مه خورشید و
فلك به كار میآیند تا بتوانند از آن شــرایط قسر در بروند و ذهن
كوشــا و باهوششــان باعــث نمیشــود تــا از ماجرایی كــه در آن
گرفتار هستند ،خارج شوند.
همیــن بــه وجــود آمــدن صحنههایــی كــه بــه دلیــل رفتارهــای
ســاده لوحانــه بــه وجــود میآیــد ،شــرایطی را فراهــم میكنــد كــه
باعث میشــود بیننــده بــا دیــدن آن موقعیتها بخنــدد و اصال
یكــی از علتهــای اصلــی موفقیــت ســریالهایی مانندپژمــان،
پایتخــت و ...بــه همین علــت برمیگــردد كــه نویســنده فضایی
را بــرای شــخصیتهای طنز فراهــم میكند كه ســاده لوحــی آنها
بــه خوبی بــه چشــم آمــده و باعــث میشــود تــا صحنــه كمیك و
خندهداری خلق شود.
از ســوی دیگــر وجــود یكــی از شــخصیتها کــه ســاده و دیگری
دغــلكار و حقــه بــاز اســت هــم باعــث میشــود تداخــل ایــن
دو شــخصیت بــا هــم صحنههــای بامــزهای را بــه وجــود آورد.
مخصوصــا كــه همــان شــخصیت دغــلكار نیــز بــه نوعــی
ســادهلوح بــوده و از نظــر خــودش بــر این بــاور اســت كــه زرنگ
اســت و میتوانــد از پــس اتفاقاتــی كــه پیــش رو دارد بــه خوبــی
بگــذرد در صورتــی كــه مخاطــب متوجــه میشــود او نیــز بــه
انــدازه كافی ســاده لــوح اســت .ســاختمان پزشكان،شــبهای
برره،تــرش و شــیرین و ....از ایــن دســت ســریالها بــا داشــتن
شــخصیتهای اینچنینــی باعــث شــدند تــا جذابیــت و قــدرت
طنزپــردازی آنهــا افــزون شــود و مخاطــب نیــز آنهــا را بــاور كنــد
و همراهشان شود.

تجربه

یكی از روشهایی كه با كمك زوجهای كمدی به وجود میآید ،ایجاد فضایی
برای دو قطبی سازی است .ایجاد تضاد و كنتراست شخصیتی و پارادوكسهای رفتاری
باعث میشود فضای طنز خندهداری ایجاد شود .اینكه زوج طناز دارای تضاد طبقاتی
و شخصیتی باشند یا یكی از شخصیتها باهوشتر و دیگری كند ذهنتر باشد

