
زیر ذره بین

      »پایتخت« را می توان مجموعه ای دانســت 
که از پس تمامی فراز و فرودها، شــیوه نوین، 
جدید و بدیعی را در دل ســریال های کمدی 
تلویزیونی به منصه ظهور رســانده و توانسته 
است مسیر نوین و قابل توجهی را برای خودش 
در نظر بگیــرد؛ تقلید ســاختاری نمی کند و 
از دل جریانــات روایی خــود مخاطب را یک 
گام با اثرش جلو می برد و بیننده را با اتمســفر 
نوآورانه ای آشــنا می ســازد، پــس خالقیت 
متنی و داســتانی »پایتخت« از این حیث که 
در فضاســازی بدیعی، کاراکترهای ساده و نه 
چنــدان پیچیده اش را بازســازی و بازآفرینی 
می کند و دســت آخر به قــدری در جهان اثر 
خود ملموس می ســازد که محاوره کاراکترها 

محاوره ما می شود بســیار حائز اهمیت است. 
درست است که سوژه اصلی سریال »پایتخت« 
را باید از کاربست خانواده بررسی کرد اما هرگز 
نمی توان نویسنده نهفته این جنس دیالوگ ها و 
کنش مندسازی کاراکترها را از بالفعل نبودنشان 
نادیده گرفت. به عبارت دیگــر »پایتخت« با 
تمامی افت و خیزی که در مراحل اجرا پشــت 
ســر می گذارد تا بهترین را ارائــه دهد با یک 
جنس خاص، روتین و شناخته شــده داستان 
خود را جلو می برد که این امــر آفت فیلمنامه 
در برخی از فصولش نظیر آخرین فصل خود- 
»پایتخت6«- است. البته که نمی توان سریال 
»پایتخت« را بی نقص دانســت و صدالبته که 
نمی توان چنین ادعا کرد که تاکنون با سریالی 

در صدا و سیما مواجه شــده ایم که توانسته 
است بســان »پایتخت« این میزان رضایت 
مخاطبین خود را در هر قشر سنی جذب کند 
و پذیرای نقدهای منصفانه و غیرمنصفانه به 
این شکل اثر باشد. زیرا هنگامی که به صورت 
اجزاشناســانه و ریشــه ای، ماحصل نتایج از 
سریال »پایتخت« را بررسی می کنیم متوجه 
می شویم که تاکنون هیچ سریالی به طور جد 
نتوانسته است مانند سریال »پایتخت« - که 
درلحظات حســی و فرمیکی که رنگ و بوی 
خانواده و خانواده دوستی را به درستی متجلی 
می کند-  این میزان، از هرفصلی که پشت سر 
می گذارد بیرق محبوبیت را بدون هیچ تپق و 
ساختارزدایی سبکی به اهتزاز در بیاورد. این 
مجموعه با تمامی مناقشــات و یا اختالفات 
رسانه ای توانسته اســت با گذر از هر فصلش 
برخالف برخی مجموعه هــای تلویزیونی و 
یا شــبکه خانگی معروف و مطرح، به ترتیب 
مانند: »ستایـــش« و »شهرزاد« که از پس 
یک فراز عالی نتوانســتند فرود باشکوهی را 
از آن خود کنند؛ با دقــت و ظرافت در ظرف 
کلی اثر خود، چینشی دقیق روایی ایجاد کند 
که متن مجموعه با وجود گره های متوسط و 
عامه پسند و عوامانه خود، به صورت هر فصل 

منفک از دیگری دچار انفصال نشود.
 هرچنــد که ایــن انفصــال درون مجموعه 
فیلم های دنباله دار کمدی نیز در ســینمای 
جهان و مخصوصا ایران به وفور یافت می شود 
و می توان به سری دوقســمتی »خوب، بد، 

تاکنون هیچ سریالی 
به طور جد نتوانسته 
است مانند سریال 
»پایتخت« - که 
درلحظات حسی 
و فرمیکی که رنگ 
و بوی خانواده و 
خانواده دوستی را 
بدرستی متجلی 
می کند

نگاهی دقیق تر به » پایتخت 6«

 آریا باقری: هرگز نمیتوان در دل تاریخ مجموعه های تلویزیونی منتشر شده از صدا و سیما چنین 
انبساط مضمونی و تک هجایی از محتوای برآمده از سریالی را چنین در نظر داشت که به واسطه 
سلسله فصل های متمادی که در ایام نوروز و یا ماه مبارک رمضان اینچنین مردم را سرگرم 
می کرد، در گستره عظیمی از موفقیت قرار بگیرد. مجموعه سریال »پایتخت« از »سیروس مقدم«- فیلمساز با 
تجربه و بسیار پرکار و تکنیکال صدا و سیما-  با شکل استاندارد خود توانسته است یکی از خاطره انگیزترین و 
محسوس ترین آثار سریال های خود را به واسطه متن فوق العاده زیبا و منحصر به فرد مرحوم »خشایار الوند« و 

»محسن تنابنده«، در حیطه مردم شمال کشور ایران و مشکالتشان بازنمایی کند.

»شکـلکی از خانواده«


