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دیالوگهای رامبد و جنابخان گاهی از دغدغههای ساده فراتر رفته
و شوخیهایی حتی در حد پرونده مفاسد اقتصادی یا حتی سیاسی را رقم میزند.
شوخیهایی که بخشی از آنها به شناخت این دو شخصیت از یکدیگر برمیگردد.
شوخیهایی که هیچگاه هیچیک نیاز به عذرخواهی نداشته باشد

پشتصحنهموفقیتزوجهنریتشکر وبرقنورداز نگاهخودشان

از رفتوآمد خانوادگی
تا ساخت زوج موفق

هومن برقنورد و بهنام تشکر بازیگرانی هستند که در ســالهای اخیر یکی از زوجهای موفق تلویزیون را تشکیل دادند
اما این موفقیت فقــط به خاطر هنر بازیگری آنها نیســت .این دو هنرمند حرفهای در پشــت صحنه هم دوســتی نزدیکی
دارند .در این بخش میخواهیم رابطه شخصی آنها را که در گفتوگوهای مختلف به آن اشاره کردهاند ،بررسی کنیم.

هومن بر قنورد کال آدم پررابطه و رفیقبازی نیست.
حتی فعالیت خاصی در شبکههای اجتماعی نــدارد و
خــودش بارها اعتراف کــرده اهــل دوستیهای عمیق
و ...نیست ا م ــا بــا ا ی ــن ح ــال در چـنــد گفتوگویش
اش ـ ـ ــاره کـ ـ ــرده «بـ ـهـ ـن ــام ت ـش ـکــر بـ ـ ــرای مـ ــن دوسـ ــت
خــوبــی اس ــت .الـبـتــه اه ــل رفـیــق ب ــازی نیستم .یعنی
هیچوقت آدم دوســت بــازی نــبــودهام .تنها دوستم
بهنام است که با هم رفت و آمد خانوادگی دار یــم .ما
نقاط مشترک بسیاری داریم و با یکدیگر کار کردهایم.
بــه هــر ح ــال آدمهـ ــا بــه نــوعــی بــا یـکــدیـگــر هماهنگ
و مچ میشوند».
در واقــع دوستی ایــن دو بازیگر از سطح عــادی جلوتر
رفته و حتی ارتـبــاط محکم خــانــوادگــی پیدا کــردهانــد.
همین مسأله نشان میدهد شناخت و تعامل این
دو هنرمند از کجا آب میخورد و ریشهاش چیست؟
البته بــرقنــورد در م ــورد رفـیـقبــاز نــبــودنــش ایـنطــور
گفته که چــون فرصتش را نــدارد و آرامــش خــودش را

مهمتر مـیدا نــد ترجیح میدهد دوستیهای کمتر و
باکیفیتتری داشته باشد.
در سوی دیگر ،تشکر در رابطه با ارتباط دوستانهاش
با برقنورد به شوخی گفته  «:وقتی با هم کار میکردیم
 12ســاعــت ســرکــار بــا کـنــار هــم بــودیــم .بقیه ســاعــات
ش ـبــا ن ـهروز را بهتر ا س ــت تنها بــا شـیــم چ ــون در ا یــن
 12ساعت بــه ا ن ــدازه کافی هــم را میبینیم و صحبت
میکنیم (باخنده) .البته دوستی ما که جای خودش
را دارد ».تشکر دلیل موفقیت خــودش بــا بــر قنــورد
را اینطور بیان میکند  «:به نظر من تنها کــاری که من
و هــومــن ان ـجــام دادی ــم ایــن بــود کــه مقابل همدیگر
نــبــودیــم بـلـکــه هـ ـم ــراه ه ــم ب ــودی ــم .س ـعــی نـکــردیــم
از هــم سبقت بگیریم ،سعی کــرد یــم ب ــازی و شرایط
همدیگر را درک کنیم و از کارهایی که برخی از پارتنرها
بــا هــم میکنند تــا یکی بیشتر از دیـگــری دیــده شــود،
نداشتیم .بــرای ما خود کار مهم بود و با همین نیت
بــر ســر کــار مـیآمــدیــم و ایــن اح ـتــرام متقابل هــمــواره

میان ما وجــود دارد؛ احترامی که به نظر من تا امــروز
جواب داده است».
جــالــب اس ــت بــدانـیــد بـهـنــام تشکر در نــحــوه حضور
ب ــرقن ــورد در ســاخـتـمــان پــزشــکــان نـقــش بــه ســزایــی
داشته .سریالی که این زوج هنری درون آن تشکیل
شــد .تشکر در راب ـطــه بــا حــضــور بــرقنــورد گــفــتـه «:در
سریال ساختمان پزشکان ،بــرای ایفای نقش ناصر
ب ــرادر د کـتــر نیما چند ا ســم در نظر گرفته شــده بــود،
سروش صحت و پیمان قاسمخانی از من پرسیدند
بــا کـ ــدام یــک از ای ــن اســامــی راحــتت ــر هــســتــم و من
بالفاصله گفتم ،هومن بــر قنــورد .مــن پیش از این
هومن برقنورد را در تئاتر میشناختم .هومن پیش
از من در تلویزیون بازی کرده بود و من مطمئن بودم
از پس ایفای نقش برمیآید».
ا یـ ــن زوج هــن ــری ت ــا ب ــه حـ ــال چــنــد س ــری ــال و فیلم
سینمایی را بازی کردهاند اما هنوز شخصیتهایشان
تــک ــراری ن ـشــده و مـثــل فــرمــول مــوفــقــیــت بـ ــرای آثــار

نمایشیشدهاند.
تشکر دلــیــل تــکــراری نــشــدن را ایــن طــور بـیــان کــرده:
«شاید دلیل این اتفاق درک درست فضاهای مختلف
فــضــاهــای ســریــالهــایــی بــاشــد ک ــه م ــا در آن ـهــا ب ــازی
میکنیم .در هــر حــال دود ک ــش مانند دزد و پلیس
نیست و دزد و پلیس هم مثل ساختمان پزشکان
نیست و هر کدام از این سریالها در فضای متفاوت
کــار میکنند و آد مهــا یــشــان شبیه هــم نیستند .به
همین دلیل ما سعی کردیم خود کاراکتر و فضا را آنالیز
کنیم و ببینیم این آدمها چه نقاط قوت و ضعفی دارند
و بــر چــه مختصاتی اســتــوارنــد تــا طبق آن مختصات
پیش بــرویــم .اگــر متن را درســت بخوانیم کــه بــه نظر
من متن بــرزو نیکنژاد متن درستی هم اســت ،خود
متن هــم ایــن فضا را بــرای مــا ایــجــاد میکند .از طرف
دیگر هدایت خود کارگردان هم است که با استفاده
درســت از ایــن مسائل میتوان کاراکترهای متفاوتی
ایجاد کرد».

رامبد جوان و جناب خان چگونه زوج هنری شدند؟
زوجهای هنری را بیشتر در فیلم و
سریالها دیــدهایــم .از فیلمهای
خ ــارج ــی و زوجه ـ ـ ــای ب ـینــظــیــر و
محبوبی چــون ترنس هیل و باد
عطیه مؤذن
خبرنگار

اس ــپ ــان ــس ــر در وسـ ــتـ ــرنهـ ــای
اســپــاگــتــی ت ــا ل ـ ــورل و ه ـ ــاردی در
کــمــدیهــای کالسیک سینمای
آمریکا.

بهنام تشکر و هومن برقنورد هم که این شبها پس از
چند سالی دوبــاره در یک اثر نمایشی به هم رسیدهاند،
نــمــونـهای از همین زوجهـ ــای هــنــری هستند کــه اتفاقا
زمانی هم به لورل هاردی ایرانی معروف شدند .بازیگران
مختلفی این سالها دیده شدند که حضور دونفرهشان
به تعاملی منحصربهفرد در میدان بازیگری تبدیلشده
و الــبــتــه کــمــتــر هــســتــنــد کــســان ـیکــه عــمــر ک ــاریش ــان
به یک دهه برسد.

رامبد جــوان و جناب خــان زوجــی که هرگاه در آیتم یا
بخشی از برنامه «خـنــدوانــه» باهم بــودهانــد هــر دو پا
بهپای هم توانستهاند شوخیها و طنازیهای جالبی
به بار بیاورند .برنامه خندوانه با حــدود  ۸۰۰قسمت
و عمری کــه دارد بــه یــک دهــه م ـیرســد .در کنار همه
جذابیتهای آیتمی ،استنداپ کمدی ،ادا بــازی و....
شخصیت جناب خان را بهگونهای پرداخت کــرده که
نبود این شخصیت بزرگترین خأل هر فصل از برنامه
بوده است.

همین عــرو ســک جنوبی ا هــل ســاز و عاشق فوتبال
خیلی وقتها در تکمیل عالیق نداشته رامبد جوان
و تضادهای او پیش میآید و بــرای همین شخصیتی
مستقل با فردیتی مجزا و منحصربهفرد را ایفا میکند
که قطعا بخش مهمی از آن جــدای از نویسندگان و

مشاوران به خود محمد بحرانی برمیگردد.
دیالو گهای رامبد و جنا بخان گاهی از دغدغههای
ســاده فراتر رفته و شوخیهایی حتی در حد پرونده
مفاسد اقتصادی یا حتی سیاسی را رقم میزند.
شــوخ ـیهــایــی ک ــه بـخـشــی از آنــهــا ب ــه شــنــاخــت ایــن

دو شخصیت از یکدیگر بــرم ـیگــردد .هــم شناخت
از مــخــتــصــات و وی ــژگـ ـیه ــای ک ــه ب ـ ــرای جــن ــاب خــان
تــعــریـفشــده و هــم شــنــاخــت جــنــاب خ ــان یــا محمد
بــحــرانــی از زوج هــنــری خــود کــه تکمیلکننده رامبد
بــوده اســت .حضوری پرتاثیر در کنار رامبد که بتواند
شوخیهایی طناز با موضوعاتی خیلی جــدی آ نقــدر
هنرمندانه و باظرافت ایجاد کند که هیچگاه هیچیک
نیاز عذرخواهی نداشته باشد.
خیلی از زوجهــای هنری آنقــدر در فیلم و سریالها با
یکدیگر بود هاند که حضور یک شخصیت بهتنهایی
نتوانسته همان جذابیت دو نفره را ایـجــاد کند .در
خندوانه هم ممکن اســت در بسیاری از قسمتها
جناب خــان حضور نداشته باشد و رامبد بهتنهایی
برنامه را پیش ببرد یا حتی جناب خان با مهمانهای
برنامه گــرم بگیرد و گــفـتوگــوهــای جــذابــی رقــم بزند
بــاای ـنحــال بخش گــفـتوگــوهــا و بــازیهــای دو نفره
این زوج توانسته است یکی از مهمترین بخشهای
خندوانه تلقی شود.

