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سینما و تلویزیون

بازيگرانى كه بيشترين همكارى را با هم داشته اند

ستاره ها در کنار هم
گـــروه سینما و تــلــویــزیــون -طــی ســال هــای
گذشته بــرخــى ســتــاره هــای سینما در کنار
یکدیگر بیشترین همکاری را داشتند و به
تعبیر سینمایی ها یک «زوج سینمایی» موفق
را تشکیل دادند .گاهى اولين بازی آن ها باعث
شد تا اين همكارى در فيلم هاى ديگرى ادامه
پيدا كند .در اين مطلب بعضی از موفق ترين و
پرتكرارترين فعالیت های ستاره های سینما را
مرور کردیم؛ از  9بار همبازى شدن «محمدرضا
فــروتــن» و «نيكى كريمى» تــا بــازی  2ستاره
معروف فيلم هاى کودکان و نوجوانان ،يعنی
«ايرج طهماسب» و «حميد جبلى».
محمدرضا فروتن و نیکی کریمی
«محمدرضا فروتن» و «نیکی کریمی» را میتوان
رکـــوددار همکاری با یکدیگر دانــســت؛ آنهــا در
 ۹فیلم با یکدیگر همکاری کــردهانــد .فیلم «دو
زن» یکی از مهمترین تجربههای مشترک آن دو
محسوب میشود؛ فروتن در نقش مردی که برای
رسیدن به آن چه میخواهد حاضر است دست به
هرکاری بزند و رفتاری جنونآمیز از خود نشان
م ـیدهــد و کریمی در نقش دخــتــری بــاهــوش و
ماجراجو که اهداف و آرزوهای فراوانی دارد ،یکی
از بهترین بازیهای خود را ارائه میدهند .از دیگر
همکاریهای مشترک این دو بازیگر میتوان به
«نوک برج»« ،بربادرفته»« ،زن دوم»« ،محاکمه در
خیابان»« ،شبانهروز»« ،دموکراسی تو روز روشن»،
«خیابانهای آرام» و «شیفت شب» اشاره کرد که
موردتوجه قرار گرفت.
خسرو شکیبایی و امین حیایی
«خسرو شکیبایی» و «امین حیایی» در  ۵فیلم با
یکدیگر همکاری کردهاند« .مزاحم» اولین تجربه
مشترک آنهــا محسوب م ـیشــود؛ شکیبایی در
نقش بازیگری مشهور و حیایی در نقش نامزد
قبلی همسر او ،بــازی خوبی را ارائــه میدهند.
«چــه کسی امیر را کشت؟» از متفاوتترین آثار
کارنامه بازیگران این فیلم به شمار م ـیرود زیرا
فیلم مجموعهای از مونولوگهای کاراکترهاست.

«اثــیــری» و «ســتــاره بــود» از دیگر همکاریهای
مشترک خسرو شکیبایی و امین حیایی به شمار
میآید« .شب» آخرین همکاری مشترک این بازیگر
اســت؛ حیایی نقش گروهبانی را بــازی میکند
که باید مجرمی را تحویل مراجع قضایی دهد و
شکیبایی فردی به نام سید است که یک مهمانخانه
قدیمی را اداره میکند.
جواد عزتی و پژمان جمشیدی
«جــواد عزتی» و «پژمان جمشیدی» نخستین بار
در فیلم «ما همه با هم هستیم» با یکدیگر همبازی
شدند .آنها اگر چه در سکانسهای کوتاهی با هم
همبازی بودند اما خلق لحظات کمدی فیلم مدیون
حضور دلنشین این دو نفر است .فیلم «جهان با من
برقص» مهمترین همکاری آنها محسوب میشود؛
هــردو در ایفای یکی از متفاوتترین نقشهای
کارنامه خود درخشان عمل کردند و ترکیب جذابی
را به وجــود آوردنــد« .دوزیــســت» آخرین همکاری
مشترک عزتی و جمشیدی در نوبت اکران است.
پرویز پرستویی و رضا کیانیان
«پــرویــز پــرســتــویــی» و «رضـــا کــیــانــیــان» از جمله
بــازیــگــرانــی هستند کــه تجربه ایــفــای نقشهای
متفاوت بسیاری را در کارنامه هنری خود دارند.
بازی در فیلم «آژانس شیشهای» را میتوان نقطه
عطف کــارنــامــه هــر دو بازیگر دانــســت .سکانس
مواجهه «حــاج کاظم» و«سلحشور» از بهترین و
بهیادماندنیترین سکانسهای فیلم اســت .در
فیلم «روبــان قرمز»« ،پرستویی» نقش «داوود» و
«کیانیان» نقش مــردی افغانی به نام «جمعه» را
بازی میکنند که هر دو به یک زن عالقهمند می
شوند« .پاداش سکوت» و «صد سال به این سالها»
از دیگر همکاریهای مشترک آنهــا محسوب
میشود.
ايرج طهماسب و حميد جبلى
بیتردید «ايــرج طهماسب» و «حميد جبلى» را
میتوان از ماندگارترین زوجهــای هنری دانست
که از محبوبیت فراوانی برخوردارند و آثار مشترک

آنها همیشه مخاطبان زیادی داشته است« .کاله
قــرمــزی و پسر خــالــه» ب ــدون شــک محبوبترین
همکاری جبلی و طهماسب اســت کــه استقبال
فــراوان مخاطب از آن به تولید  3فیلم سینمایی
و  8مجموعه تلویزیونی انجامید« .دختر شیرینی
فــــروش» و «رفــیــق بـــد» از دیــگــر هــمــکــاریهــای
بهیادماندنی این دو نفر است که هردو فیلم با تکیه
بر این ترکیب به موفقیت دست یافتهاند؛ ترکیبی
که همیشه پرمخاطب و پولساز بود!
پژمان جمشيدى و سام درخشانى
بعد از تجربه موفق سریال «پژمان»« ،پیمان قاسم
خانی» بــرای ساخت اولین فیلم خود ســراغ زوج
کمدی «پــژمــان جمشيدى» و «ســام درخشانى»
رفت .بعد از موفقیت «خوب ،بد ،جلف» در گیشه
و استقبال تماشاگران« ،مسعود اطیابی» فیلم
«تگزاس» را با بازی این دو ساخت و فروش باالی
فیلم موجب شد تا قسمت دوم آن نیز ساخته شود.
بــازی در قسمت دوم «خــوب ،بــد ،جلف» و نسخه
سریالی آن ،از دیگر همکاریهای این زوج است
و ترکیب شیرین و بامزه آن دو همیشه استقبال
مخاطب را به دنبال داشته است.
ترانه علیدوستی و شهاب حسینی
اصغر فرهادی با «دربــاره الــی» توانست یک زوج
جذاب را به سینمای ایران معرفی کند .بازی روان
و باورپذیر «ترانه علیدوستی» و «شهاب حسینی»
در سریال «شهرزاد» نیز محبوبیت شان را در بین
عموم مردم افزایش داد .سومین همکاری حسینی
و علیدوستی در فیلم فروشنده نیز بار دیگر جواب
داد و باعث شد بیننده بهتر با داستان ملتهب زوج
فیلم همراه شود و با آنها همذاتپنداری کند.
پارسا پیروزفر و امین حیایی
«پارسا پیروزفر» و «امین حیایی» نخستین بار در
فیلم «عــروس خــوشقــدم» با هم همبازی شدند
که یکی از محبوبترین کمدیهای زمــان خود
محسوب مـیشــود .آن ها یک ســال بعد در فیلم
«مهمان مــامــان» بــازی کــردنــد کــه هــر دو یکی از

بهترین بازیهای کارنامه خود را در این فیلم ارائه
دادند« .زن زیادی» و «نقاب» از دیگر همکاریهای
مشترک این دو نفر است؛ دو نقش متفاوت برای
هر دو بازیگر که نشان از توانایی بــاالی آنهــا در
بازیگری است و در کنار هم ،حضور دلنشینی روی
پرده سینما دارند.
هادی حجازی فر و جواد عزتی
«هــادی حجازی فر» و «جــواد عزتی» اولین بار در
فیلم «ماجرای نیمروز» به کارگردانی «محمدحسین
مــهــدویــان» بــا هــم هــمــبــازی شــدنــد و ه ــردو بــازی
درخشانی در ایــن فیلم ارائ ــه دادنـــد« .التـــاری»،
«دوزیست» و «آتابای» از دیگر همکاریهای عزتی
و حجازی فر اســت که سکانسهای مشترک این
دو در فیلم آتابای از بهترین لحظات فیلم به شمار
میآیند.
امين حيايى و محمدرضا گلزار
اولین همکاری «امين حيايى» و «محمدرضا گلزار»
در فیلم «کما» اتفاق افتاد .یکی از محبوبترین
کمدیهای سینمای ایــران کــه در زمــان خــود از
مضمون نو و تــازهای بــرخــوردار بــود و با استقبال
فــــراوان مــخــاطــب رو بــه رو ش ــد .فیلم «تــلــه» به
کارگردانی «سیروس الوند» و «شیش و بــش» به
کارگردانی «بهمن گــودرزی» دیگر همکاریهای

سینمایی ایــن دو نفر اســت .حیایی و گــلــزار در
شبکه نمایش خانگی نیز سریال «ساخت ایــران»
را با یکدیگر کار کردهاند که در زمان پخش بسیار
پرطرفدار بود.
محمدرضا فروتن و حامد بهداد
«مــحــمــدرضــا فــروتــن» و «حــامــد بــهــداد» در فیلم
«محاکمه در خیابان» سکانس مشترکی با یکدیگر
ندارند اما هردو حضوری بهیادماندنی داشته و در
ایفای نقشهای شان موفق عمل کردهاند .بهداد
در فیلم محاکمه در خیابان نقش دوست داماد را
بــازی میکند و فروتن نیز در نقش نکویی حضور
درخشانی دارد و تصویری از قهرمان قدیمی در
فیلمهای کیمیایی را ارائه میدهد .فیلمهای «حس
پنهان» و «شبانه روز» نیز از دیگر همکاریهای این
دو بازیگر است که بازی خوب شان در هردو فیلم
بسیار مورد توجه قرار گرفت.
ترانه علیدوستی و صابر ابر
دربـــــاره الـــی نخستین تــجــربــه مــشــتــرک «تــرانــه
علیدوستی» و «صــابــر اب ــر» بــا یکدیگر محسوب
میشود؛ آنهــا سکانس مشترکی با هم در فیلم
ندارند اما «درباره الی» از بهترین نقشآفرینیهای
هر دو محسوب میشود .در فیلم «آسمان زرد کم
عمق» نقش زوجــی را بــازی میکنند که به مرور

زندگی گذشتهشان میپردازند .این همکاری در
فیلمهای «انتهای خیابان هشتم» و «پذیرایی ساده»
نیز به بهترین وجه اتفاق میافتد.
بهرام رادان و محسن کیایی
«عصر یخبندان» نخستین همکاری «بهرام رادان»
و «محسن کیایی» اســت؛ رادان و کیایی تنها در
سکانسی کوتاه با هم رو به رو میشوند امــا این
فیلم سرآغاز همکاریهای بهیادماندنی این دو در
فیلمهای «بارکد» و «چهارراه استانبول» است .بده
بستانهای آن دو در فیلم بارکد و ایجاد موقعیتهای
کمدی متعدد که مدیون حضور دلنشین آنهاست،
از مهمترین ویژگیهای فیلم است .در فیلم چهارراه
استانبول نیز نقش دو دوست را بازی میکنند که
دچار ورشکستگی شدند و دائم ًا از دست طلبکاران
خود فرار میکنند.
باران کوثری و حامد بهداد
«بـــاران کــوثــری» و «حــامــد بــهــداد» را شاید بتوان
رک ــورددار بیشترین همکاری با یکدیگر دانست.
با نگاهی به فهرست فیلمهای آنها به تعدادی از
فیلمهای تماشایی در ژانرهای متفاوت میرسیم.
«روز سوم»« ،دایره زنگی»« ،جاندار»« ،سد معبر»،
«خانه دختر»« ،هفت ماهگی» و «گیجگاه» از جمله
فیلمهای مشترک کوثری و بهداد بودهاند.

