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»دودکش ۱« را محمد حسین لطیفی ساخت و بعد از آن 

محمد تقی فهیم

»پادری« را ســاخت اما چون تمایلی به ادامه دار کردن 
سریال نداشــت و معتقد بود ادامه ها خوب در نمی آید، 
نامش را به »پادری« تغییر داد. »دودکش ۲« ساخته برزو 
نیک نژاد، نسبت به فصل اول و حتی »پادری« کار ضعیفی 
است. »دودکش ۱« و »پادری« اگر چه ضعف هایی داشتند 
اما هر دو قابل قبول بودند؛ این در حالی است که متأسفانه 
»دودکش۲« فاقد عناصر جذاب و پرکشــش است.  در 
ساخت ادامه سریال ها که عمومًا خوب درنمی آید )به جز »نون خ« و »پایتخت«( 
عموما دوستان بر اساس همان عناصر و کلیشه های جواب داده ی فصل های اول جلو 
می روند؛ در حالی که ادامه سریال باید مستقل باشد و در عین حفظ کاراکترها با 
ویژگی های ثابتشــان، ســریال باید دارای ویژگی های جدیدی هم باشــد. در 
»دودکش۲« ما نوگرایی نمی بینیم و حتی از نظر داســتان پــردازی و پرداخت 
شخصیت ها کار عقب رفت دارد. خواسته اند که کار را تغییر دهند و در این مسیر به 
سمت شخصیت های چاق و الغر و خنگ بازی یک شخصیت و کپی برداری از لورل 
و هاردی رفته اند؛ در حالی که زمین تا آسمان با آنها متفاوت هستند و قادر نیستند 
همچون فضایی را ایجاد کرده و همچون عناصر جذابی را ارائه دهند. شخصیت بهروز 
خنگ تر شده است؛ این چه میمیک صورتی اســت؟ مگر با حرکت چشم و ابرو 

عاشقش می شوند؟ بهروز را ناقص کرده اند.

جدای از فصل پیشین، کار دارای سکانس های طوالنی و گاه 

نیما نعمتی زاده

نسبتا طوالنی و کم اثر است، تا جایی که کمک چندانی به 
پیشبرد داستان نمی کند.نویسنده تالش دارد با تکرار تکیه 
کالم  ها، شوخی و ویژگی شخصیت های قبلی، داستان را 
پیش ببرد اما بدنه رویداد ها پاسخگوی جذب مخاطب 
نبوده و مالحتی نیز ندارند.به عبارتی نزدیک تر، داستان 
کشــش فصل قبل را نداشــته و تقریبا خالی اســت. 
شخصیت ها نیز به شیرینی قبل نیستند که بخش بزرگی 
از آن به کارگردانی برمی گردد. برزو نیک نژاد در هدایت بازیگران به گونه ای عمل کرده 
که بیننده شخصیت ها را خیلی به جا نیاورده و نمی شناسد. کاراکترهایی که تماشاگر 
مدت ها با آنها زندگی کرده بودند. یکی از ویژگی های مجموعه های چند فصلی، تداوم 
فضا و ویژگی شخصیت های آشنا است آنچه که تماشاگر شاهد است، ایجاد خلل در 
ظاهر آدم های داستان است.البته تغییر ظاهر کاراکترهای آشنا، قبال در سریال چند 
فصلی پایتخت تجربه شده بود که این ریسک تا اندازه ای جواب بدی نداد. از طرفی، 
به نظر می رسد بازیگران دودکش انگیزه شان سست شده و حوصله صرف انرژی را 

ندارند.

  نقطه قوت دیگر دودکش، طنز 

مریم فاطمی

مناسب آن است که ترکیبی از 
طنز کالمی و طنــز موقعیت 
می باشــد. نکته مهم این است 
که دودکش در عیــن این که 
طنز پــر رنگــی دارد و کمتر 
صحنه ای می توان در آن پیدا کرد که در آن شــوخی و 
طنز نباشد اما به دام ابتذال و لودگی و حرکات و کلمات 
سخیف و جلف نیفتاده اســت.یکی از وجوه طنز موفق 
ســریال، تکیه کالم هایی اســت که کاراکترها از آنها 
استفاده می کنند. به عنوان مثال تکیه  کالم هایی مانند 
»به ضرس قاطــع«، »قطع بــه یقیــن«، »مغلطه«، 
»سفســطه« و ... از دهان آدم های عــادی که حداکثر 
میزان سواد آنها دیپلم اســت خارج می شود و به طور 
مکرر نیز اتفاق می افتد که ایــن پارادوکس ایجاد طنز 
می کند.یکی از نقاط ضعف دودکش غیر منطقی بودن و 
نداشــتن منطــق روایی برخــی از حوادث داســتان 
برمی گردد که اتفاقا گاهی این حوادث، مبنای حوادث 
دیگر نیز قرار می گیرند و چند قسمت براساس آن حادثه 

شکل می گیرد. 

 در فصل نخست ظرفیت پردازش 

جبار آذین

مسائل خانوادگی و اجتماعی با 
رویکرد طنز بسیار گویاتر، پویاتر و 
مقبول تر از فصــل دوم بود. در 
فصــل دوم بسترســازی برای 
حوادث اصلی بسیار کند صورت 
می گیــرد. همچنین مخاطب 
بعضی برخوردها و تکیه کالم های 
تکراری در فصل نخست را در فصل دو مشاهد می کند.تمام 
همت فیلمنامه نویسان و کارگردان صرف حرکت در مسیر 
دودکش یک شده و موضوع اصلی سریال تحت الشعاع 
یافتن نیمه گمشده بهروز )با بازی امیرحسین رستمی( قرار 
گرفته اســت. مخاطــب از این نــوع ســریال ها انتظار 
بازخوردهای حادثه ای دارد. اگر قرار باشــد هیچ حرکت 
جذاب و پیگیرانه ای در بدنه داســتان ایجاد نشود، طرح 
داستان های فرعی فقط به درازگویی در سریال می انجامد.

 ســریال به قدری بی کیفیت 

مشرق نیوز

کــه  شــده  نوشــته 
شخصیت های ســریال در 
یکی از قسمت ها ۲5  دقیقه 
مشــغول بازی اسم و فامیل 
هســتند و بدتریــن بخش 
سریال تمسخر شــهروندان 
افغانستانی است. امیر نامیرا یکی از اکانت های فعال 
از برادران افغانستانی در توییتر خطاب به سازندگان 
این سریال می نویســد: آقایان و خانم های عوامل 
سریال دودکش ۲! یکی از سکانس های امشب تان 
که در آن چند تا کارگر جوان افغانستانی را به نمایش 
گذاشتید خیلی خیلی بد بود. به نظر من سرشار از 
کنایه و تمسخر و منت گذاشتن به مهاجرین ساکن 
جمهوری اســالمی ایــران بود. من به جای شــما 

شرمنده شدم.

 
از  ســال  هـــــــــشت   

روزنامه جوان

دودکـــش یــک می گذرد و 
این در بطن داستان و بزرگ 
شــدن کــودکان ســریال 
امــا  اســت،  مشــخص 
تکیه کالم ها هیــچ تغییری 
نکرده فقط نقش بهروز اغراق 
شده و حتی به خنگ بودنش 
هم افزوده شده است و اضافه کنید که نصرت با بازی 
بهنام تشکر لحن گفتاری نامرسومی دارد و منطق 
این گونه لحن گفتاری که نشــانی از مردی ندارد، 
مشخص نیست، از طرفی روند بی اخالقی در خانواده 
به اوج خود رســیده و کل کل های فیروز، نصرت و 
بهروز نه تنها ربطی به شــوخی کمدی ندارد بلکه 
خانواده را زیر ســؤال می برد، البته این موضوع در 
فصل یــک هم وجــود داشــت، اما چگالــی این 
بی اخالقی ها یا کل کل های بی مورد یا زیر ســؤال 
بردن نوع زندگــی هم کمتر بــود یا بــا توجه به 

کارگردانی ساختار مطلوب تری داشت.

مروری بر آنچه که در نقد »دودکش2 « گذشت

اندکی ناامـید کننده 
با فیلمنامه ای متوسط

گلساسادات بحری:   سریال دودکش 2 ابتدای تابستان امسال روی آنتن شبکه 1 
رفت و خیلی از مخاطبان انتظار داشتند که فصل جدید این سریال مانند فصل قبل 
طنز ظریف و جدیدی داشته باشد اما آنچه روی آنتن رفت با انتقادات فراوانی مواجه 
شد. هرچند که در بخش بازیگری با بازی شیرین تری از برخی بازیگران مثل امیرحسین رستمی 
شاهد بودیم اما در بخش های دیگر مثل فیلمنامه و کارگردانی »دودکش2« نتوانست همسان با 
انتظارات مخاطبان پیش برود. در همین راستا رسانه ها نیز نقدهای جدی زیادی به این فصل از 

دودکش داشتند که در ادامه و با اتمام پخش این مجموعه برخی از آنها را می خوانیم. 


