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جبهه مخالف 
به واسطه همان 
کنش شخص قبل 
حساسیت خود را 
نشان داده و از خود 
اکتی نشان می دهد 
که کنون شخص 
ثالث دیگری روی آن 
حساس است

جلف« و یا »گشــت ارشاد« و »نهنگ عنبر« 
اشــاره نمود که هرگز نتوانســتند به نسبت 
توازن مضمونی و باالنس حایل شــکلی که 
نســخه آغازین آنان بر مطبوعات و گیشــه 
و توجه مخاطبان گذاشــته بــود؛ این خأل را 
با نســخه های بعدی جبران و پر کنند.  البته 
نباید غافل شد که اساسا پایه قیاس و قرابت 
این دومدیوم از بن مایه های رسانه ای خود با 

یکدیگر متفاوت و متغیر هستند.
        ســریال پایتخت با تمــی خانواده محور، 
بیشــتر تاثیــر کمــدی خــود را از دل 
موقعیت ســنجی های متعدد و مختلفی که 
کاراکترهــا آن  را خلق می کنند ســاختمان 
خود را اســتخراج کرده است و این امر سهل 
و ساده ای نبود که هرکســی بتواند- غیر از 
»خشــایار الوند«فقید- اینچنین مشکالت 
شــخص اول داســتان را، دغدغه شخصی 
ثانی و ســپس راز شــخص ثالث داســتاِن 
خود کند؛ به گونــه ای که از هــر جبهه که 
مخاطب با کاراکتری همراه می شــود؛ جبهه 
مخالف به واســطه همان کنش شخص قبل 
حساسیت خود را نشــان داده و از خود اکتی 
نشان می دهد که کنون شخص ثالث دیگری 
روی آن حســاس اســت. به همین علت در 
تمامی پایتخت ها؛ این کاراکترها هستند که 
در عین موقعیت زا بودن قصــه خود، همه را 
درگیر می کنند. درست است که سعی شده 
تمامی کاراکترهای قصــه اصلی »پایتخت« 
پرسوناژی یکسان و قابل تعین داشته باشند 
اما همچنــان فیلمنامــه از برخی نقص های 
بنیادین شخصیت پردازانه متن اثر- مخصوصا 
در »پایتخت6«- چنان رنج می برد که هرگز 
نمی تواند خود را به نسبت سایر کمدی های 
منظم، حرفه ای و بســیار ظریف قسمت های 

قبلی بی همتا سازد.
      حــال اگــر بــه درون کالبــد مجموعه 
»پایتخــت« نفوذ کنیــم می توانیــم باری 
دیگر با اطــالع قبلــی از کارگردانی معموال 
گزارشی و سریع االخبار »سیروس مقدم« در 
جزئیات قصه ای کــه معموال با چند دوربین، 
فضاســازی های خودش را کنترل می کند، 
نتیجه بگیریــم که عالوه بر تحــوالت متنی 
و ضمنی ســریال فیلمنامه نویس ســعی در 

تغّیر المان های همسان کمدِی خود با سایر 
کمدی های تلویزیونی دارد.

محوریت کارگردان نیز با دوربین معموال روی 
دست، شخصیت محور و گاها گیج و تنش زای 
خود معموال با موضــع فیلمنامه ماحصل از 
نبوغ موقعیت سازی های »محسن تنابنده« 
یکدست می شــود و از دل این ترکیب یک 
وحدت ســازمان یافته از طرح کلی داستان 
برای مخاطب به درستی شماتیک خود را به 
دست می آورد، چرا که دوربین موقعیت محور 
و تعقیب کننده شخصیت »سیروس مقدم« 
سعی برآن دارد که در گیجی مخاطب همان 
ســان عمل کند که کاراکتر در اســتیصال 
خود دســت و پا می زند و نیــز  فیلمنامه اثر 
شخصیت ها را، شبیه مهره های شطرنج یکی 
پس از دیگری عالوه بر تحفیظ دایره هویت زا 
و منش ساز خود، وارد حوزه استحفاظی دیگر 
کاراکترها می کند؛ چنانچه کاراکترها برای 
روند قصه ممکن است به زندگی هم سرک 
بکشــند؛ به ناچار به یکدیگر دروغ بگویند؛ 
همدیگر را آزار دهند و یا از پیروزی رقیبشان 
وســیله ای تخریب کنند و از حسادت پشت 

لب گاز بگیرند.
 تمامی این نکات مثبت اگــر از طراح اعظم 
روایت، پرده پوشــی نکند موردی ندارد اما 
اگــر چنین نشــود، قصه بســان »پایتخت 
6« در موقعیت ســازی تمــام و کمال خود 
 الکن می ماند؛ مســتاصل می شود و  به جای 
همذات پنداری هایی همسو با جایگاه و ارزش 
کاراکتر، موضع می گیرد و در جامه ای ِشبه 

نقد در شبهه مستغرق می ماند.
     از عوامل و بازیگران خوب و بسیار بااستعداد 
سریال که کامال به عینیت کامل نقش، خود 
را باور دارند و نقششــان را زندگی کرده اند 

و عمال بر یک مــدار دگردیســِی قوام یافته 
بسان انسان های حقیقی؛ پله ها را یکی یکی 
پشت سر می گذارند. به سبب فیلمنامه های 
درخشان مرحوم »خشایار الوند« و »محسن 
تنابنده«- تجربه گرایی می کنند و این حس 
را با مخاطب شریک می شوند نیز میتوان به 
درستِی اکت و باورپذیری نسبی شخصیت ها 
در وهله اجرا رسید. به همین سبب »پایتخت 
6« را می توان جزو معدود آثار سرگرم کننده 
و مفرحی دید کــه بااینکه چفت و بســتی 
چندان قوام یافته و عقلی به تناســب وجود 
شخصیت ها در ادغامشان به مضمون داستان 
دیده نمی شــود، می توان آن را اثری دانست 
که دغدغه دارد، شعار نمی دهد، اهل تظاهر و 
تساهل نیست و بااینکه یکی از بازوان نگارشی 
خود، »خشایار الوند« فقید را از دست داده 
است اما همچنان می تواند کشان کشان خود 
را به مقصد ممزوج بــا انگاره های اجتماعی 
و نقادانه خود برســاند. بااینکه ممکن است 
شخصیت ها هرکدام با گسستی وجودی به 
نسبت کدهای مقرر شــده در پرسوناژ خود 
مواجه شــوند اما همچنان می توان سیطره 
روایی »پایتخت 6« را بــر خالف »پایتخت 
5« - کــه اساســا از دل موقعیتی خطیر که 
 محیطی شاد و توریستی را مبدل به محیطی 
خفقان زده و جنگی، با هوش خود می کند- 

متمایز، رئالیستی تر و امروزی تر دانست. 
      یکی از بزرگ تریــن حفره های »پایتخت 
6« جایگشت غلط شــخصیت ها به تناسب 
پرسوناژشان اســت؛ به عبارت دیگر منیت و 
منزلت  و شأن و شخصیتی که در این سلسله 
مجموعه ها برای تک تک این شخصیت ها به 
صورت دومینووار و پله پله کدگذاری شــده 
بــوده را فیلمنامه »پایتخت 6« با تناســب 


