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سید رسول منفرد

که  � کارهـــای متعـــددی داشـــتید  شـــما و آقـــای تنابنـــده قبـــل از ایـــن 
کار متفاوتی اســـت، هم صاحب ســـبک است  پایتخت از بین آن ها هم 
و هـــم ممتـــاز. می شـــود گفت ســـهل و ممتنع اســـت و در عین ســـادگی 
گی های ســـبکی پایتخت از  کرد. این ویژ کاری را تولید  نمی شـــود چنین 

گرفته اســـت؟ کجـــا آمده و چطور شـــکل 
که فکر  فکر می کنم بخشـــی از علتـــش تجربه واقعی زندگی آدم هایی اســـت 
که  کردند. خیلی ســـخت اســـت  پایتخـــت را بنیـــان گذاشـــتند و تولیـــدش 
کنیـــد و بعد ایده و فکر  شـــما در شـــرایط دیگری توی دنیای دیگری زندگی 
کنیـــد که خیلی بـــا آن متضاد باشـــد. ممکن اســـت تولید  چیـــزی را تولیـــد 
شـــود ولـــی جاهایی دچـــار تناقض می شـــود. به دلیـــل اینکه ســـازنده ها یا 
گر هـــم در واقع  آن شـــرایط زندگـــی ســـاده شهرســـتانی را تجربه نکردنـــد یا ا
کرده باشـــند روی شـــنیده ها و دیده هایشـــان اســـت و عمـــق ندارد.  تجربه 
کامـــًا معلوم اســـت که جاهایی باســـمه ای اســـت. پایتخـــت محصول فکر 
کردند. بنده بچه شهرســـتان  که این نـــوع زندگی را تجربه  آدم هایی اســـت 
هســـتم. آقـــای تنابنـــده بچـــه شهرســـتان اســـت. آقـــای مهران فـــر بچـــه 
کردیم، بزرگ شـــدیم و  شهرســـتان اســـت. همه ماها تو شهرســـتان زندگی 
که این را به یک  روابط ســـاده شهرستانی ها را می شناســـیم. طبیعتًا وقتی 
اثـــر هنـــری تبدیل می کنیـــم تا حدی زیـــر و بم هایـــش را دیده ایـــم. باهاش 

کردیم.  بزرگ شـــدیم و زندگـــی 
کـــه شـــاید لحـــن شـــوخی ها، روابـــط و بده  بـــه همیـــن دلیـــل هم هســـت 
بســـتان ها قابـــل درک و لمـــس اســـت. ایـــن، ظاهـــر قضیـــه اســـت ولـــی در 
که پایتخت به ارزش هایی معتقد و پایبند اســـت  باطن، قضیه این اســـت 
کامًا  کـــه جزء اصـــول تربیتی مـــا ایرانی ها اســـت؛ یعنی  و بـــر آن اصـــرار دارد 
یـــک فرهنـــگ ایرانـــی درش هســـت؛ مثـــل هم نوع دوســـتی مثـــل مهمان 

که ممکن اســـت توی  کوچکتر  دوســـتی مثل احترام به همدیگر و بزرگتر به 
کمرنگ شـــده باشـــد ولی این توی ذات ما هســـت.  کمی  ســـال های اخیر 
کنیم رد شـــویم ولی  ممکن اســـت توی رد شـــدن از یک چـــراغ قرمز تخطی 
قطعـــًا وقتـــی بزرگتـــری توی خانه هســـت هنـــوز پایمـــان را جلویشـــان دراز 
که لقمه اول بســـم اهلل  نمی کنیم. هنوز ســـر ســـفره رعایت بزرگتر را می کنیم 
کننـــد. حتمًا جلـــو بزرگترمان ســـعی می کنیم  را بگویـــد و بعـــد بقیه شـــروع 
کـــه تـــوی جمـــع دیگـــری انجـــام می دهیم انجـــام ندهیـــم. احترام  کاری را 
که با همدیگر داریم زن، شـــوهر،  بـــه همســـایه و اینکه توی اوج اختافاتـــی 
برادر، پســـرعمه، پســـرخاله، همســـایه ولی باألخـــره مرزهای آشـــتی را برای 
خودمـــان بـــه جـــا بگذاریم. وقتی پای مشـــکلی که همـــه را در بـــر می گیرد، 
کنیم. از  کنار بگذاریم و بایســـتیم آن مشـــکل را حـــل  دیگـــر آن  اختافات را 
که توی پایتخت به شکل های  آن بحران رد شـــویم. اینها چیزهایی اســـت 

مختلفی مطرح شـــده اســـت.
که از بچگی باهاش بزرگ شـــدیم و خاص  یک بخش، رابطه تربیتی اســـت 
این شـــهر آن شـــهر این شهرســـتان و آن روستا هم نیســـت. ویژگی تربیتی 
کـــه ما از  کـــه مـــا ایرانی ها داریـــم. یک بخش هم تربیت دینی اســـت  اســـت 
بچگی شـــدیم و باهاش آشـــناییم. مثل اینکه نمی توانیم فرقی بین حال 
که  که یک لقمه حـــرام یک لقمه ای  و حـــرام نگذاریـــم. قطعًا اعتقـــاد داریم 
کند ولی در  از ربا به دســـت آمده ممکن اســـت ظاهرًا مشـــکاتی را برطـــرف 
که نســـل های بعـــدی ما بچه های مـــا نوه های ما باید  آینـــده مضراتی دارد 
که اســـمش خداترســـی اســـت  تقاصـــش را پس بدهند. این خوفی اســـت 
و مـــا از بچگـــی باهـــاش بـــزرگ شـــدیم. یا مثـــًا اینکـــه وقتی بزرگتـــری توی 
کردنش  خانه هســـت، هر چند آن بزرگتر دچار بیماری باشـــد، تر و خشـــک 
که  کنیم  کار ســـختی اســـت. اینکه ایـــن بزرگتر را مـــا همچنان فکـــر  خیلـــی 
کنیم، حرفش  جزئی از خانواده اســـت و باید بهش برســـیم، َتر و خشـــکش 

داستان
قهرمانان معمولی

وس مقدم گفت وگوی اختصاصی با سیر

 وقتی شروع به ساخت پایتخت یک 
شد تردید وجود داشت. جنس این 
کار کمی ناسازگار و متفاوت بود با آنچه 
آن زمان از تلویزیون پخش می شد. 
اولین بار بود که خانواده ای از شهر 
کوچکی داشتند قصه ای را تعریف 
می کردند. داستان ها اغلب توی تهران 
و آپارتمان های شیک و خانه های 
لوکس و مشکالت توی آن سطح مطرح 
می شد. 
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 پایتخت محصول فکر آدم هایی است 
که این نوع زندگی را تجربه کردند. 
بنده بچه شهرستان هستم. آقای 

تنابنده بچه شهرستان است. آقای 
مهران فر بچه شهرستان است. همه 

ماها تو شهرستان زندگی کردیم، بزرگ 
شدیم و روابط ساده شهرستانی ها را 

می شناسیم.

که  کنیـــم. هنوز ســـایه اش باالی ســـر خانواده هســـت. هـــر چقدر  گـــوش  را 
ایـــن بزرگتـــر مـــا مریض احوال باشـــد مشـــکاتی داشـــته باشـــد ولـــی بزرگتر 
گوشـــه  اســـت نمی توانیـــم او را ندیده بگیریم. مســـافرت برویم بندازیمش 
کنیم اصًا وجـــود ندارد.  خانـــه به امان خدا یا چه می دانم ســـر ســـفره فکر 
کنیـــم نه به بزرگتر. اینهـــا و خیلی چیزهای  لقمـــه اول را بـــه کوچکتر تقدیم 
تربیتـــی دیگـــر، چیزهایی اســـت که ماها چـــون باهاش بزرگ شـــدیم وقتی 
تـــوی قصـــه ای مثـــل پایتخت قـــرار می گیـــرد مخاطب ما احســـاس می کند 
گذاشـــته  کـــه وجود داشـــته، انـــگار دارد زیر ذره بین  گمشـــده ای  چیزهای 

می شـــود و بهـــش توجه می شـــود. برایش جذاب اســـت و تازگـــی دارد.
 

گرفته اســـت. از آن  � شـــخصیت شـــما در آبادان به این شـــکل، شکل 
دوره در خانـــواده، اقـــوام یـــا محیط آبـــادان و فرهنگش مثالـــی دارید که 

مشـــخصًا بخواهید بفرمایید؟
تقریبـــًا می توانـــم بگویـــم بچگـــی ماها بـــا همین شـــکل و شـــمایل در واقع 
کـــه بـــه دلیل  گرفتـــه اســـت. خـــود مـــن از یـــک خانـــواده ای بـــودم  شـــکل 
کرده بود یا مادرم ازدواج قبلی داشـــت، با خواهران  کـــه پدرم قبًا  ازدواجی 
که هم  کنـــار هم زندگـــی می کردیـــم. ولی بـــه خاطـــر دارم  و بـــرادران ناتنـــی 
کند.  پـــدر من، هم مـــادر من ســـعی می کردند انصـــاف را بین همـــه رعایت 
کنند. هرچند خب عاقه اش ممکن اســـت به  تعـــادل را بین همه رعایـــت 
بچـــه ی خـــودش بیشـــتر از بچه ی مـــادر دیگر یا فرزند جداشـــده ای باشـــد 
ولـــی وقتی پای یکســـری مســـائل وســـط می آمد ســـعی می کردنـــد انصاف 
گر همه   کـــه ا کننـــد. خـــوب، انصاف خـــودش یک چیزی اســـت  را رعایـــت 
کـــم رعایـــت بکنیـــم جامعه خیلـــی حال بهتـــری پیدا  در زندگی مـــان یـــک 
می کنـــد. مثـــال بزنـــم ما تـــوی جایـــی زندگـــی می کردیـــم در »ســـربندر« که 
خانه هـــای ســـازمانی اداره گمرک بود و همه شـــبیه همدیگـــر بودند؛ یعنی 
که این  مثـــًا دویســـت خانوار آنجـــا زندگـــی می کردند ولی مـــن یادم اســـت 
خانواده ها در عین اینکه مســـتقل بودند و زندگی خودشـــان را داشتند ولی 
کـــه اوِل این مجموعـــه زندگی می کرد با خانـــواده ای که تِه این  خانـــواده ای 
مجموعه زندگی می کرد مراودات و بده بســـتان هایی با همدیگر داشـــتند، 
طوری که به نظر می رســـید همه یک خانواده هســـتند، جدا نیستند. ولی 

خب اســـتقال هم داشـــتند. 
یـــادم اســـت پـــدِر یکـــی از همکاســـی های مـــن ریاضیاتـــش خـــوب بـــود و 
گرفته بود. ولی ماها هفت هشـــت تا بچه ای  پســـرش هم خب طبیعتًا یـــاد 
که تـــوی خانـــه آن ها جمع  کارمان ایـــن بود  کـــه ریاضی مـــان ضعیـــف بـــود 
شـــویم و انـــگار او دارد بـــه بچه خـــودش آمـــوزش می دهد، واقعـــًا مثل یک 
معلم دلســـوز بـــه ماها هم این آمـــوزش را می داد. مـــادرش پذیرایی می کرد 

مثـــل بچه های خـــودش. آن موقـــع تلویزیون تازه تـــوی آبادان آمـــده بود. 
کـــودک تلویزیـــون را  همـــه را جمـــع می کـــرد و می نشســـتیم برنامه هـــای 
نـــگاه می کردیـــم. چـــون مـــا تلویزیـــون نداشـــتیم ولی آنهـــا داشـــتند. این 
فضـــای رفاقت هـــا و ایـــن دوســـتی طبیعتـــًا تـــو شهرســـتان های دیگـــر هم 
که مـــا از بچگی  بـــه شـــکل های دیگـــر وجـــود دارد. این هـــا باعـــث می شـــد 
کنیم، آن  کنیـــم، همســـایه داری را رعایـــت  یـــاد بگیریـــم، انصـــاف را رعایت 
کنیـــم. وقتی تو  کـــه احترام بـــه بزرگتر اســـت را یاد بگیریـــم و رعایت  چیـــزی 
ک به اموال و ناموس آن خانواده نداشـــته  کســـی می رویم چشـــم ناپا خانه 

باشـــیم. این ها قوام شـــکل گیری ســـریالی اســـت مثـــل پایتخت. 
که فکـــر اصلی  متعلق به ایشـــان اســـت او هم توی  طبیعتـــًا آقـــای تنابنده 
همیـــن محیـــط بـــزرگ شـــده. مثـــًا احتـــرام آقـــای تنابنـــده به پـــدرش به 
مـــادرش را مـــن تـــوی ایـــن ســـال ها چون با هم دوســـت هســـتیم مـــراوده 
که پدرش مریض شـــد چه حـــال و احوالی  داریـــم دیـــدم و می بینم. وقتـــی 
کـــه بـــه نظرم ریشـــه تـــوی ایـــن اصول  داشـــت واقعـــًا. ایـــن چیـــزی اســـت 
کـــه ما به عنوان یـــک ایرانی  تربیتی ما دارد. یک بخشـــش آموزشـــی اســـت 
گرفتیم. یک بخشـــش هـــم باالخره این تربیـــت دینی و  بلد هســـتیم و یاد 

گرفتیم. کـــه از بچگی بـــا ماها بوده اســـت و یـــاد  مذهبـــی اســـت 

کـــه تـــوی ایـــران ســـاخته می شـــود یـــک نوع پیـــروی،  � ســـریال هایی 
تقلیـــد و دنبالـــه روی باال و پایین از ســـریال های خارجی هســـتند حاال 
آمریکایـــی، ترکیـــه ای و... . در پایتخـــت هم شـــما از جایـــی بهره برداری 
که  کامـــًا زاییـــده همیـــن جـــا و انســـان هایی بوده اســـت  شـــده یـــا نه 

کردند؟ خلقـــش 
کامًا  که  ببینیـــد من فکر می کنم پایتخت جزء معدود ســـریال هایی اســـت 
ایرونی اســـت؛ یعنی علت این محبوبیـــت و نفوذش هم بین همه ایرانی ها 
نـــه فقط ایرانی های مقیم کشـــور خودمـــان، ایرانی های خارج از کشـــور به 
دلیل این اســـت که خالص اســـت، شریف اســـت، شیله پیله توش نیست، 
گر باشـــد  ادا نیســـت. در واقع نمونه برداری از جاهای دیگر نشـــده اســـت.  ا
مـــا بایـــد دیده باشـــیم یـــا شـــماها بایـــد دیـــده و شـــنیده باشـــید. بگویید 
کار خارجی اســـت. ولی خب حرف هایی توش هست  اینجایش شـــبیه آن 
که توی ترکیه هم زندگی می کنند باشـــد  که ممکن اســـت حرف آدم  هایـــی 
گذاشـــتن، ممکن اســـت حرف آدمی تو آفریقا هم باشد. شاید  مثل احترام 
که ایرانی هم نیســـتند ولی این ســـریال را  کـــه خیلی  ها  برای همین اســـت 
که  کـــه دیدند و برایشـــان تعریف شـــده اســـت برایشـــان جالب بوده اســـت 
کـــه پایتخـــت برگرفته از  همچیـــن چیـــزی وجـــود دارد. واقعیت این اســـت 
گرفت.  که تـــوی پایتخت یک شـــکل  یـــک ایـــده ی ابتدایی ای بوده اســـت 
که یک خانـــواده به  طرحـــی بوده اســـت متعلق به آقـــای »تورج اصانـــی« 
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کامیون  دالیلـــی خانه ای را توی تهران می خرند، وسایل شـــان پشـــت یک 
اســـت. قرار اســـت بیایند خانه  شـــان را تحویل بگیرند و درست یک اتفاقی 
کـــه آن خانه تحویـــل داده نمی شـــود و این ها مجبور می شـــوند  می افتـــاد 
کارشـــان رسیدگی  ســـیزده روز عید را تا اداره ها باز شـــود و همه برگردند ســـر 
که  کنند و تازه تو سختی  کامیون مجبور می شـــوند زندگی  شـــود پشـــت آن 
کـــه چقـــدر می توانند  قـــرار می گیرنـــد در واقـــع َجنـــم این ها بیـــرون می زند 
کننـــد چقـــدر راحت طلـــب هســـتند، اختافات شـــان  ســـختی را تحمـــل 

چیســـت، محبت هایشـــان چیســـت، همه این ها می زند بیرون. 
ایرانـــی  کامـــًا  آدم هـــای  بـــا  اســـت  ایرانـــی  واقعـــًا  قصـــه  یـــک  پایتخـــت، 
که هیچ  دیالوگ هـــای قابـــل لمس و لوکیشـــن های قابـــل درک و آشـــنایی 
گر  کدامـــش نمی توانـــم بگویـــم مثـــًا بخاطر زیبایـــی انتخاب شـــده. نـــه، ا
که زیبا شـــود  کـــه شـــمال زیبایـــی را دارد ما تاشـــی نکردیم  شـــمال اســـت 
کنار ریـــل قطار  گـــر آدم ها، یـــک خانـــواده ای  شـــمال ایـــران زیبا هســـت یا ا
زندگـــی می کنـــد خودبه خـــود مصائـــب خـــودش را دارد وقتی ایـــن قطار رد 
می شـــود وســـائل این خانـــه می لرزد]خنده[. این هـــا به ما قصه مـــی داد و 
کامًا قصه هایی  که دیدیـــد توی این چند قســـمت  قصه ها هـــم اینجوری 
که انـــگار برای همســـایه بغلـــی مـــا دارد اتفـــاق می افتد. انـــگار برای  اســـت 
کـــه اتفاق می افتاد مشـــکات  همـــکار مـــا دارد اتفـــاق می افتد. مشـــکاتی 
خیلـــی ملموس اســـت. بحث نداشـــتن مســـکن، تأمین مســـکن اول از راه 
که توی  غیرقانونـــی بعد قانونی مشـــکات عدیـــده ای داریـــم جامعه مـــان 
که  که در واقع آن چیزی  پایتخت ســـعی شده اســـت به ســـادگی بدون این 
که مشـــکات را بگوید ولی امیدبخش و شیرین دارد به  وظیفه طنز اســـت 

وظیفـــه اش عمـــل می کند.

گی های پایتخت این اســـت که توانســـته  � بلـــه و جالب اســـت. از ویژ
کنـــار موضـــوع  اســـت موضـــوع و امـــر شـــخصی و خانوادگـــی را بگـــذارد 
اجتماعی و سیاســـی و ملی. کاری که خیلـــی اوقات اتفاق نمی افتد. در 
کثر ســـریال  ها چنین نشانه شناســـی ای وجود نـــدارد. پایتخت مردمی  ا
هســـت امـــا شـــعاری نیســـت و وارد موضوعـــات سیاســـی و اجتماعـــی 
می شـــود اما بیرون نمی زند. حتـــی موضوعاتی مثل انتخابـــات، ترامپ 
گر وســـط بیاورد مخاطب آن را درک  را، سیاســـی ترین موضوعات را هم ا
می کنـــد و همـــراه می شـــود و ایـــن را خـــارج از فیلم احســـاس نمی کند. 
ایـــن اتفاق چه طـــور به دســـت آمده اســـت؟ چه طور توانســـتید به این 

دســـت آورد برسید؟
گر برویم بیرون و گشـــتی تـــوی خیابان  خـــب طبیعی اســـت. همیـــن االن ا
بزنیم می بینیم مردم ایران بعد از انقاب خیلی دور از سیاســـت نیســـتند. 
سیاســـت مدار نیستند ولی آشنا هستند با امور سیاسِی مملکت خودشان 
کـــه بگوییـــم دافعـــه دارند.  و جهـــان، دچـــار سیاســـت زدگی هـــم نشـــدند 
ولـــی بـــا روحیه خـــاص ایرانی جماعت ســـراغش می روند، باهاش شـــوخی 
می کننـــد، می خندنـــد، ناراحـــت می شـــوند. همـــه ایـــن ویژگی هـــا را دارند 

کنیـــد چقدر قیمت  و گویـــی جزئی از زندگی مردم شـــده اســـت. شـــما نگاه 
دالر بـــاال و پایین شـــدنش تنیده شـــد توی زندگی، امورات حتی شـــخصی 
و احـــواالت خصوصـــی آدم هـــا. خـــب طبیعتـــًا وقتـــی ایـــن اتفـــاق می افتد 
که جزئـــی از این جامعـــه و مردم هســـتند،  شـــخصیت های پایتخـــت هـــم 
قطعـــأ متأثر می شـــوند. باهاش شـــوخی می کنند. باهـــاش می جنگند. به 
جایـــش دفعش می کنند. وقتـــی این خانواده توی شـــرایطی قـــرار می گیرد 
کـــه معضلـــی اتفـــاق افتـــاده اســـت مثـــل بحـــث داعش یـــا توی مشـــکات 
این جوری قـــرار می گیرد با روحیات خودش باهاش روبه رو می شـــود. برای 
گل درشت نمی شـــود. این خانواده نقی است  همین، شعاری نمی شـــود، 
کـــه حاال توی بحـــران داعش قرار می گیرد نه تعـــدادی آدم باتجربه، آموزش 
دیـــده  برای حل مشـــکل داعش. به همین خاطر با روحیـــات این خانواده 
که این آدم ها رفتارهایی را از خودشـــان  ما سراغ شـــان می رویم و می بینیم 
کامًا در خدمت شـــخصیت های قصه است؛ یعنی ما  که  نشـــان می دهند 
گفته ایم این ها نســـبت به ناموس شـــان تعصب دارند، خب معلوم  قبلش 
اســـت وقتی نقی می بیند داعشـــی می گویـــد دو تا حوری هم اینجا هســـت 
خونـــش به جـــوش می آید دیگر. برای همین گل درشـــت نمی شـــود. چون 
که تو اوج  که نقی نســـبت به خانـــواده اش تعصب دارد. یا وقتـــی  ما دیدیم 
دعـــوا با همدیگر هســـتند ولـــی یک دفعه پـــای یک خطر وســـط می آید آن 

کنـــار می گذارند و متحد می شـــوند.  اختافات را 
االن تـــو جامعه ما بارهـــا اتفاق افتاده اســـت. خیلی اختافات وجـــود دارد 
ولـــی به محض اینکه احســـاس می کنیم یکی می خواهد ســـیخونک بزند، 
کنـــار هم قرار  می خواهـــد آرامـــش یـــک خانـــواده را بگیرد. بقیـــه خانواده ها 
می گیرند. برای همین تماشـــاچی احســـاس می کند که شـــعار داده نشده، 
کنـــد یک پیام سیاســـی را،  گل درشـــت نیســـت. بـــه زور نمی خواهد ُحقنه 

بلکه رفتارهـــای این آدم هـــا دربرگیرنده ی آن اهداف می شـــود.

کـــه االن دیگـــر جزئی از  � بـــه نظرتـــان چـــرا تجربه خوبی مثـــل پایتخت 
تاریخ رســـانه این ســـالها شـــده، خیلـــی در ســـریال های دیگـــر بازتاب 
پیـــدا نمی کنـــد و ما تـــوی خیلی از ســـریال ها ایـــن بازنمایـــی واقعیت را 

؟ نمی بینیم
کـــه به عقـــل بنده  بایـــد از دوســـتان بپرســـید؛ نمی دانـــم. ولـــی تـــا جایـــی 
کارهایـــی مثل این یـــک انـــرژی و ســـرمایه گذاری  کـــه  می رســـد این اســـت 
که پدیده ای به اســـم  فکـــری مضاعفـــی احتیـــاج دارد. واقعیت این اســـت 
که هـــر روز و هر شـــب نمونه هایش تکثیر شـــود.  پایتخـــت این طور نیســـت 
چـــون اصًا دســـتوری و بخش نامه ای نیســـت. باید بجوشـــد تـــا تبدیل به 
پایتخـــت شـــود. هـــر چند ســـال یکبـــار هرازگاهی ممکن اســـت ایـــن اتفاق 
بیفتد. ولی ســـؤال شـــما را جور دیگری هم می توانم توضیح دهم و آن هم 
که توانســـته اســـت بـــه یک عنصر  که چرا ِبرندی مثل پایتخت  ایـــن اســـت 
وحـــدت ملی تبدیل شـــود، حفظ نمی شـــود؟ از ســـلطنت طلب خـــارج از 
کـــه با نظام ِعنـــاد دارد تا روحانیونـــی که بنده و آقـــای تنابنده رفتیم  کشـــور 

 توی هر منطقه و هر جغرافیایی، توی 
هر شهر و هر روستایی استعدادهایی 
گر این استعدادها بهش  وجود دارد که ا
پرداخته شود می تواند ایجاد شغل و 
سرمایه کند و متناسب با بومی کردنش 
به داد آدم برسد. قصه سوژه پایتخت 
بعدی ما این بود ولی متأسفانه به نظر 
رسید چیز چیپ و بی ارزشی است و ما 
هم کنارش گذاشتیم. 
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کارهایمان به ما مشـــاوره دادند تا  باهاشـــان حرف زدیـــم و برای بخشـــی از 
کردند،  که تازه چشـــم بـــاز  کوچکی  کوچه بـــازار و بچه هـــای خیلـــی  مـــردم 
کـــه با وجود تنـــوع قومیتی  خواهـــان پایتخت هســـتند. یـــا هم وطن هایی 
کشـــور داریم همه ببیننده پایتخت هســـتند. خـــب این خیلی چیز  کـــه در 
ارزشـــمندی است ولی ســـازندگانش با بدبختی بیچارگی این ِبرند را تا االن 
کردنـــد، ســـرمایه گذارش را پیدا  کرده انـــد. با بدبختی پولـــش را جور  حفـــظ 

کـــه بماند.  کردند به این  کردنـــد و تبدیلـــش 
چرا ما امســـال پایتخت نداریم؟ این حتمًا ســـؤال بعدی تان اســـت! بروید 
گر پایتخت را دوســـت نـــدارد چرا تـــاش می کند  بپرســـید دیگـــر، این تیـــم ا
کـــه پایتخت می رود  ســـینمایی اش را بســـازد؟ پس چه موانعی وجود دارد 
کـــه یک فشـــار از باال و  توی ســـایه به فراموشـــی ســـپرده می شـــود تا زمانی 
که آقا عید شـــد. جایی بیایـــد به مدیران فرهنگی، یا صدای مردم دربیاید 

کـــه پایتخت هـــای قبلی بخاطر اســـتقبال  امیـــدوار هســـتیم همان طـــور 
کرده اســـت، پایتخـــت بعدی هم  مـــردم و درخواست شـــان ادامـــه پیدا 
روی آنتـــن بیایـــد. قاعدتـــًا از پایتخـــت یک تا پنـــج اضافه بـــر اینکه یک 
مســـیر زمانی ســـپری شـــده اســـت، یک مســـیر رشـــد و بلوغی هم طی 
شـــده اســـت. این مســـیر برای شـــما چه بوده اســـت و به کدام ســـمت 
کارهـــای قبلی رســـیده بود چه  کـــه از  حرکـــت می کنـــد؟ بازخوردهایـــی 

تأثیـــری در پایتخت هـــای بعدی داشـــته و خواهد داشـــت؟
که  من فکر می کنم پروســـه تولید این پنج ســـری پایتخت نشـــان می دهد 
مردم پایتخت به پایتخت توقع  شـــان باالتر رفته اســـت. نه تنها مردم بلکه 
خـــود تیـــم. به همین خاطر هر وقت از من می پرســـند: آقـــا پایتخت بعدی 
کار هســـت؟ می گویم به ســـه چیز بســـتگی دارد؛ یک، ما ســـوژه و حرف  در 
تازه تـــری بـــرای زدن داشـــته باشـــیم. دو، مردم همچنان دوســـت داشـــته 
باشـــند پایتخـــت را در آینده ببینند. ســـه. مدیران فرهنگـــی به این نتیجه 
که آیا برای این خواســـت ملی ارزش قائل شـــوند و ســـرمایه گذاری  برســـند 

گر جور باشـــد،  کننـــد یا نه. این ســـه تا ا
مـــا تـــا به حـــال بر این اســـاس جلـــو رفتیم. نـــگاه می کنید پایتخـــت پنج به 
نســـبت پایتخت یک به یک موضوع جدی تر جهانـــی و فراملی می پردازد. 
که دنیا باهاش درگیر اســـت. اصًا غیـــر از این  یعنی می شـــود یک معضلـــی 
باشـــد، ما ترجیـــح می دهیم خاطرات خـــوش پایتخت های دیگـــر را خراب 
نکنیم به ِصرف این که فقط یک پایتخت ســـاخته شـــود که ســـاخته شده 

باشد. 

به نظر می رســـد شـــما در ســـری های اول پایتخت، وقتی اقبال مردم  �
به این ســـبک فیلم ســـازی برآمـــده از واقعیـــت را دیدید ســـعی می کنید 
این مزیـــت مردمی بودن، مزیت واقعی بـــودن، مزیت اتکای به فرهنگ 
کنید. این درســـت اســـت؟  همیـــن جامعـــه و همیـــن مـــردم را پررنگ تر 

شـــما تاش کردیـــد ایـــن را پررنگ تر کنید؟
بلـــه، وقتـــی پایتخـــت یک ســـاخته شـــد اصـــًا قـــرار نبـــود ادامه دار شـــود. 
وقتـــی شـــروع به ســـاخت پایتخت یک شـــد تردیـــد وجود داشـــت. جنس 
کار کمی ناســـازگار و متفاوت بـــود با آنچه آن زمـــان از تلویزیون پخش  ایـــن 
می شـــد. اولیـــن بار بود که خانواده ای از شـــهر کوچکی داشـــتند قصه ای را 
تعریـــف می کردند. داســـتان ها اغلب توی تهـــران و آپارتمان های شـــیک و 
خانه هـــای لوکس و مشـــکات توی آن ســـطح مطرح می شـــد. وقتی برای 
اولیـــن بار خانـــواده ای از یک شهرســـتان کوچک می خواســـتند راه بیفتند 
که آیا اصًا تماشـــاچی  بیایند خب این نگرانی برای مدیران وجود داشـــت 
کنـــد؟ آیـــا ایـــن تیـــم بازیگـــری ویترین  بـــا این هـــا می توانـــد ارتبـــاط برقـــرار 
کاملـــی هســـت بـــرای جـــذب مخاطـــب؟ ایـــن نگرانـــی تـــا پخش قســـمت 
که پخش شـــد این حبـــاب ترکید هم  ســـوم ادامه داشـــت. قســـمت ســـوم 
بـــرای تلوزیـــون ترکیـــد هم بـــرای ما؛ چـــون ما هـــم نگران جـــذب مخاطب 

بودیـــم. مـــا همزمـــان با پخش قســـمت ســـوم تـــوی لوکیشـــنی در خیابان 
کار می کردیـــم و مـــن آفیش مان شـــب کاری بود.  صیـــاد شـــیرازی داشـــتیم 
کـــردم ترافیک  مثـــًا پنج بعدازظهر آمدم دیدم راه بندان اســـت. احســـاس 
تصـــادف شـــده اســـت. به ســـختی باألخره خـــودم را رســـاندم دیـــدم مردم 
فهمیدند لوکیشـــن پایتخت اینجاســـت و جمع شـــده اند. تـــازه فهمیدیم 
کار  کـــه این حبـــاب ترکیده اســـت و مردم از قســـمت ســـه دیگر حتـــی مانع 
ما می شـــدند؛ چون دوســـت داشـــتند بازیگرها را ببینند. خودبه خود این 

نگرانـــی از مدیرها برطرف شـــد. 
کـــه ما به فکر ادامه بیفتیـــم. چون ما قصه هایی  این مرغوبیت باعث شـــد 
داشـــتیم که تو پایتخت یک نتوانســـتیم اصًا مطرح کنیم. وقتی مخاطب 
که از نوع سریال ســـازی ای  کـــرد آن تصوراتی  اســـتقبال عجیب غریبی ازش 
گر برود تو شهرســـتان برود تو روســـتا، مخاطب فضاهای لوکس نبیند،  که ا
چهره های آنچنانی نبیند ممکن اســـت پیگیر نباشـــد بالعکـــس دیدیم نه 
مـــردم اتفاقـــًا بـــا پایتختی ها خیلـــی همراه و همدل هســـتند. چون شـــبیه 
خودشـــان هســـتند. عیـــن خودشـــان لبـــاس می پوشـــند عین خودشـــان 
کـــه بـــه فکـــر  حـــرف می زننـــد و بعـــدش تـــازه ایـــن محبوبیـــت باعـــث شـــد 
که بله وقتی این  کلی ما اســـت  پایتخت دو، ســـه و... بیفتیـــم. و این اصل 

محبوبیت ها هســـت مـــا برده ایم.

شـــما توی پایتخـــت یکســـری از ظرفیت هـــا و امتیازاتـــی را که جامعه  �
ایرانی دارد و منعکس نشـــده یا کمتر منعکس شده بود نشان داده اید. 
فکـــر می کنیـــد دیگـــر چـــه مـــوارد و امتیـــازات و ظرفیت هایـــی در جامعه 
ایرانـــی هســـت که می تواند به کار ســـینما بیاید و ســـینما و تلویزیون را 

بالنده تـــر، پررونق تـــر، زنده تـــر و مردمی تر بکند؟
که در  که بـــه تعـــداد آدم های موجـــود  ببینیـــد مـــن اعتقـــادم بر این اســـت 
کی زندگی می کنند قصه و مســـأله و حرف جدید برای زدن هســـت  کـــره خا
ولـــی آنچـــه در مـــورد پایتخـــت می توانم بگویـــم یک بخشـــش همین قصه 
کردیم و متأســـفانه مورد  که مـــا برای پایتخت شـــش فکـــر  جدیدی اســـت 
اســـتقبال مدیران قرار نگرفت و ما عطایش را به لقایش بخشـــیدیم. اینکه 
که اقتصاد تک  محصولـــی فقط نفت، نفت،  چـــرا هی جیـــغ و داد می کنیم 
نفـــت! باالخـــره یـــک روز این چـــاه تمام می شـــود. چـــرا نـــگاه نمی کنیم به 
کارآفرینـــی می کنند؟ هم  که از ابتدایی ترین چیزهایشـــان هم  کشـــورهایی 
خودکفا می شـــوند و هم تولید سرمایه می کنند. شـــما دامپروری را ببینید؛ 
کره چه اســـتفاده هایی  از شـــیر چه اســـتفاده هایی می شـــود، از نمی دانـــم 
می شـــود. ما اســـتعداد بســـیار بســـیار زیادی دور و برمان داریـــم ولی چون 
کـــم ارزش و بی اهمیت اســـت و بعضـــی وقت ها هم مســـخره  بـــه نظرمـــان 
و خنـــده دار اســـت ســـراغش نمی رویم. مثـــال می زنم؛ تـــوی فرهنگ ما هر 
گر  گر درســـت اســـتفاده شـــود مفید اســـت، ا که ا جانـــوری یک چیزی دارد 
گوســـفند را در نظر بگیرید  درســـت اســـتفاده نشـــود مضر اســـت. مثًا یک 
کـــه ذبح می شـــود تا زمانـــی که محو می شـــود چه  ایـــن گوســـفند از زمانـــی 
که  چیزهایی دارد؟ پوســـت، روده، دندان، اســـکلت نمی دانم ُســـم هر چه 
گر همین را بیاورید توی قالب یک قصه داســـتانی، آقا می شـــود  بگوییـــد. ا
کرد. توی هر منطقه و هـــر جغرافیایی، توی  کرد ایجاد ثـــروت  ایجاد شـــغل 
گر این اســـتعدادها  که ا هر شـــهر و هر روســـتایی اســـتعدادهایی وجود دارد 
کند و متناســـب با  بهـــش پرداخته شـــود می تواند ایجاد شـــغل و ســـرمایه 
کردنـــش به داد آدم برســـد. قصه ســـوژه پایتخت بعدی مـــا این بود  بومـــی 
کنارش  ولی متأســـفانه به نظر رســـید چیز چیپ و بی ارزشی اســـت و ما هم 

گذاشتیم.

خیلی متشکرم. �
خواهش می کنم.

 قضیه این است که پایتخت به 
ارزش هایی معتقد و پایبند است و بر 

آن اصرار دارد که جزء اصول تربیتی 
ما ایرانی ها است؛ یعنی کاماًل یک 
فرهنگ ایرانی درش هست؛ مثل 

هم نوع دوستی مثل مهمان دوستی 
مثل احترام به همدیگر و بزرگتر به 

کوچکتر که ممکن است تو سال های 
اخیر کمی کمرنگ شده باشد ولی این 

توی ذات ما هست.
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ویژه نامه تقدیر از سیروس مقدم
  نهمین جشنواره مردمی فیلم عمار

روح اهلل رشیدی

سه.  �
که عامۀ  »صـــدا، دوربین، حرکت«؛ این شـــاید آشـــناترین ترکیبی باشـــد 
مردم از ســـینما به یاد دارند. »حرکت« در ایـــن فرمان، خبر از آغاز ضبط 
یـــک پان می دهـــد. با ایـــن معنـــا، حرکـــت جزءالینفک همـــۀ تولیدات 
غ از ایـــن درجه معنا، می تـــوان عنصر  تصویری محســـوب می شـــود. فار

کرد: حرکت را در ســـطوح و ســـاحات دیگری نیز جســـتجو 
کـــه در عواملی مانند میزانســـن ها،  1. حرکـــت در ســـطح و ســـاحت فرم؛ 
گریـــم، طراحـــی صحنـــه و مقوالتـــی از این  تصویربـــرداری، نـــور و رنـــگ، 

کرد.  جســـتجو  دست 
که در خـــود قصـــه و ماجراهای  2. حرکـــت در ســـطح و ســـاحت محتـــوا؛ 

آن نهفته اســـت. 

دو.  �
درون  رویکـــردی  محتـــوا،  و  فـــرم  ســـطح  در  حرکـــت  مفهـــوم  بررســـی 
کـــه »آیـــا فیلـــم حرکـــت دارد یـــا نه؟«  ســـینمایی دارد؛ مـــراد ایـــن اســـت 
کـــه بتوانند در ایـــن دو ســـطح از عنصر  تولیـــدات نمایشـــی، بـــه میزانـــی 
حرکـــت بهـــره ببرنـــد، متمایـــز می شـــوند. مخاطـــب ســـینما و تلویزیون 
نیـــز با درک این ســـطوح از معنـــای حرکت، آثـــار ســـینمایی و تلویزیونی 

را قضـــاوت می کنـــد.
مفهـــوم  می تـــوان  هـــم  یک بـــار  ســـینمایی،  درون  رویکـــرد  از  گذشـــته 
کـــرد. ایـــن بـــار پرســـش  حرکـــت را از موضعـــی بـــرون ســـینمایی بررســـی 
کـــه »آیـــا فیلـــم حرکـــت می آفریند یـــا نـــه؟« حرکت در  ایـــن خواهـــد بـــود 
ایـــن معنـــا، وجهی اجتماعـــی پیدا می کنـــد. یک فیلم چگونـــه می تواند 
حرکـــت بیافرینـــد؟ طبعًا بخشـــی از این قابلیت، به همـــان حرکت درون 
کـــه در فـــرم و محتوایش حرکت داشـــته  ســـینمایی برمی گـــردد. فیلمـــی 
باشـــد، بخشـــی از راه را برای ایجاد حرکت پیموده اســـت. بخش دیگر را 

کرد. کلیـــت فیلم جســـتجو  کـــم بر  بایـــد در اندیشـــۀ حا

یک.  �
مجموعـــۀ تلویزیونـــی »پایتخت« از حیـــث »حرکت« یکـــی از نمونه های 
قابل مطالعه اســـت. در ایـــن مجموعۀ چند فصلی، حرکـــت را در معانی 
چندگانه اش مشـــاهده می کنیـــم؛ هم در معنای درون ســـینمایی اش و 

هم حرکـــت در معنای برون ســـینمایی اش. 
کـــه  می کشـــید  تصویـــر  بـــه  را  شهرســـتانی  خانـــواده ای  اول،  پایتخـــِت 
یـــک  می خواســـت پایتخت نشـــین شـــود. همـــۀ دارونـــدارش را پشـــت 

کامیـــون ریخـــت و آمد پایتخـــت. پایتخت امـــا آن ها را پـــس زد. خانوادۀ 
کامیون نشـــین شـــد. آن هـــا چنـــدی در حیرانـــِی  شـــریف شهرســـتانی، 
پایتخـــت بـــه ســـر بردنـــد و درنهایـــت، عطـــای پایتخـــت را بـــه لقایـــش 
بخشـــیدند و رو به ســـوی دیار خـــود نهادند. این نخســـتین نموِد حرکت 
در مجموعـــۀ پایتخـــت بـــود؛ حرکـــت از پیرامون بـــه مرکز و از حاشـــیه به 

 . متن
در فصل های بعدی این سریال نیز، چنین جابجایی ها و حرکت هایی 

کمابیش مشاهده می کنیم. در بعضی فصول، پررنگ تر و در بعضی  را 
کم رنگ تر و محدودتر.  دیگر 

اوج حرکـــت در پایتخـــت را امـــا در فصـــل پنجمش می بینیـــم. ]نقدها به 
ســـری اخیر پایتخت را وامی نهیم و موضوع اصلی این نوشـــتار )حرکت( 
را در ایـــن ســـری دنبـــال می کنیم.[ در ایـــن فصل، خانـــوادۀ معمولی، پا 
کش وقوس های فـــراوان، خود  را از مرزهـــای ایـــران فراتر نهاده و پـــس از 
را در میانـــۀ یـــک معرکۀ ســـخت و نفس گیر بـــا عناصر تکفیـــری می یابند. 
آن هـــا در این معرکـــه می ایســـتند و مقاومت می کنند و پیروز می شـــوند. 
ایـــن درگیری، نماد مهم ترین رویداد جهان اســـام در دهۀ اخیر اســـت. 
کـــه روزی برای حاشیه نشـــینی در پایتخت،  حـــاال آن خانـــوادۀ معمولی 
که در پیشـــانِی یک  خـــود را به آب وآتش می زد، به چنان بلوغی رســـیده 
کامیون بســـاط  گـــر آنجا پشـــت یک  نبـــرد رزمی ســـخت قـــرار می گیـــرد. ا
گیرد، حاال ســـوار  کـــرده بـــود و جاده ها را می گشـــت تا شـــاید جایـــی آرام 
بـــر یک تانک شـــده و جســـورانه به ســـوی دشـــمن شـــلیک می کنـــد. ما 
که مدام در مســـیر  در پایتخـــت پنج، بـــا مجموعه ای از آدم هـــا روبروییم 

تکامل و شـــدن قرار دارند.
کـــه مخاطب را نیـــز با خود بـــه حرکت  نه تنهـــا خـــود فیلـــم حرکـــت دارد، 
وامـــی دارد و او را بـــه ایجـــاد تغییر دعـــوت می کند. این دعـــوت به تحرک 
گاه، نـــخ تســـبیح  گاهانـــه بـــوده باشـــد، خـــواه ناخـــودآ و تغییـــر، خـــواه آ

مجموعـــۀ پایتخت اســـت.
کـــه در  پایتخـــت بـــرای آدم هایـــش عاملیـــت قائـــل اســـت. چـــه آن روز 
گرفتـــار آمـــده بودنـــد و چـــه آنگاه کـــه در محاصـــرۀ  تلـــۀ پایتخت نشـــینی 
تکفیری هـــا، نزدیـــک بـــود جانشـــان را ببازنـــد. در پایتخـــت، آدم هـــا )از 
کهن ســـالش( همه در مســـیر حرکت، نقـــش و تاثیر  گرفتـــه تا  نوجوانـــش 
گود نیســـت. از ایـــن منظر،  دارنـــد. هیچ کـــس بی مســـئولیت و بیـــرون از 
حتـــی مجموعـــۀ پایتخـــت را می شـــود محصولـــی ضدمحافظـــه کاری نیز 
دانســـت. محافظـــه کاری به یک معنا، ســـلب عاملیت از افراد انســـانی و 
تســـلیم در برابر جبر ساختارهاســـت. آدم های پایتخت، در هر موقعیتی 

اراده بـــرای ایجـــاد تغییـــر در وضع موجـــود را دارند. 

از پایتخت تا پاِی جنگ!

پایتخت برای آدم هایش عاملیت 
قائل است. چه آن روز که در تلۀ 
پایتخت نشینی گرفتار آمده بودند و 
چه آنگاه که در محاصرۀ تکفیری ها، 
نزدیک بود جانشان را ببازند. در 
پایتخت، آدم ها )از نوجوانش گرفته 
تا کهن سالش( همه در مسیر حرکت، 
نقش و تاثیر دارند.
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ویژه نامه تقدیر از سیروس مقدم
  نهمین جشنواره مردمی فیلم عمار

سیدمحمدجواد میری
سردبیر  روزنامه قدس

کرد.  کردم. پایتخـــت 2 جذبم   1. مـــن پایتخـــت 1 را با عینک تردید تماشـــا 
که  امـــا ایـــن ســـال ها شـــاید پایتخـــت 3 تـــا 5 تنهـــا برنامه  هایـــی بوده انـــد 
به خاطرش رســـمًا پای تلویزیون نشســـته ام و دریافتم انتظـــار برای دیدن 
پایتخت وجه مشـــترک خیلی ها بوده و هســـت. تلویزیون ما ســـریال زیاده 
که توانســـته  کم. این وســـط تنها ســـریالی  کـــرده، اما ســـریال موفق  تولیـــد 
خودش را به فصل پنجم برســـاند، پایتخت بوده اســـت. این البد به خاطر 
کارگـــردان و طـــراح قصـــه و... هم هســـت. اما  حرفه ای گـــری تهیه کننـــده و 
چـــه شـــاخصی حرفه ای گری این تیـــم را از بقیـــه جدا می کند؟ و به راســـتی 

که موفـــق می ماند و محبوب می شـــود؟ پایتخـــت چـــه دارد 
 2. وسط قاب فانتزی و مجلل تلویزیون، در وانفسای داستان سرایی های 

که از زندگی عادی  بیگانـــه از زندگی مردم، پایتخت این مزیت بـــزرگ را دارد 
مـــردم ایـــران و قهرمان هـــای ســـاده و معمولـــی اش حـــرف می زنـــد. البتـــه 
خیلـــی از ســـریال ها می خواهند به زندگی مـــردم نزدیک شـــوند و به خیال 
خودشـــان طبقه فقیر یـــا آســـیب پذیر را موضوع قـــرار دهند، امـــا درنهایت 
حکایـــت آنان را بیشـــتر از منظـــری تحقیرآمیـــز و نه همدالنه، یا به شـــکلی 
تصنعـــی و غیرواقعی روایت می کنند. پایتخت اما با بازســـازی واقعی زندگی 
ایرانـــی، زمینه هم ذات پنـــداری واقعی مخاطب با شـــخصیت ها و همدلی 
آنـــان بـــا قصه هـــای خـــود را فراهـــم می کنـــد. پایتخـــت این گونـــه فرصـــت 
می یابـــد حتی برخـــی عناصر منفی فرهنـــگ عمومی ماننـــد مصرف زدگی، 
گران قیمـــت و... را  ک  غیبت، تفاخر به شاســـی بلند و ال ســـی دی و پوشـــا
کرده باشـــد. اصـــًا بر همین  هم دســـت بیندازد، بی آنکـــه به مردم توهین 
کـــه بیگانگی بـــا فرهنگ ایرانـــی را خیلی  که برخـــاف آثاری  اســـاس اســـت 
زود لو می دهند، پایتخت از نشـــان دادن رفتارهـــا و روحیات مذهبی مردم 
کشـــیدن نماز و دعا و توســـل و  ایـــران ترســـی نـــدارد و البته بـــرای به تصویر 
کلیشـــه هم نمی افتد.  گنبـــد و بارگاه امامزاده ها، به ورطه شـــعار و  زیـــارت و 
پایتخت فرهنگ ریشـــه دار مذهبی در مردم ایران را انکار نمی کند و همین 

کردن داســـتانش بســـیار موثـــر می افتد. در واقعی 
که با همه   3. پایتخت ســـریالی اســـت در مدح خانواده ایرانی؛ خانواده ای 

گرم  اختافات و شـــاخ و شـــانه کشـــیدن های ظاهری و مقطعی، همیشـــه 
که زن در آن به عنوان همســـر و  و هم جـــوش و همـــراه هم اند؛ خانـــواده ای 

مادری مهربـــان، روح زندگی را در خانواده می دمـــد و مرد را فدایی خودش 
می کنـــد. »هما« به ســـختی می کشـــد و رنج می بینـــد، امـــا درنهایت مقهور 
شـــرایط نمی شـــود؛ از هویـــت زنانـــه و نقـــش خود دفـــاع می کند، اما شـــعار 
فمینیســـتی و زن ســـاالرانه نمی دهـــد؛ او و »فهیمـــه« محـــور هم بســـتگی 
کلیشـــه تقابل خواهرشـــوهر- زن برادر،  خانواده انـــد و به جای جان گرفتن از 

بـــه زندگی معمولی خانواده شـــان جان می بخشـــند.
 4. در فرهنـــگ ایرانـــی روایـــت درســـت زندگی و مصائـــب و لطایفش بدون 

زبان طنز انگار شـــدنی نیســـت. طنز داشـــتن پایتخت، یکی از عوامل مهم 
نشســـتن آن به جـــان و دل مخاطب ایرانـــی و یکی از راه های فرار داســـتان 
کلیشه هاســـت. امـــا شـــادی بخش بـــودن پایتخـــت فقـــط به خاطر طنز  از 
کودکانه  بودنش نیســـت. داســـتان ها معمـــواًل با حســـادت ها و تعصبـــات 
»نقی« و اختافاتش با »ارســـطو« یا دیگرانی شبیه خودش شکل می گیرد، 
اما با عزم جزم و یکدلی او با دوســـتان و اعضـــای خانواده اش پایان می یابد 
و غـــرور و ســـرزندگی و امیـــد را در مخاطبان زنده می کنـــد. از همین جهت، 
»شادی بخش«بودن پایتخت3 بســـیار عمیق تر و شیرین تر از سریال هایی 

که ســـعی می کنند تنها با طنزپردازی بیننـــده را بخندانند. اســـت 
 5. پایتخـــت رونمایـــی از ظرفیت هـــای بومـــی داســـتان پردازی در عرصه 

هنـــر ملـــی نیز هســـت. متعلق بـــه هویـــت ایرانی اســـت چـــون علی آبادی 
ُکشـــتی اش و جنگل هـــا و پلنگش  اســـت و دربـــاره مازنـــدران، مردمـــش، 

یک مردم نگاری 
ین ایرانی شیر
یک ایرانی یال استراتژ درباره ی پایتخت، تنها سر

پایتخت رونمایی از ظرفیت های بومی 
داستان پردازی در عرصه هنر ملی 

نیز هست. متعلق به هویت ایرانی 
است چون علی آبادی است و درباره 

مازندران، مردمش، ُکشتی اش و 
جنگل ها و پلنگش حرف می زند بی آن 

که جنبه ی صرفًا توریستی بیابد. 
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که جنبـــه ی صرفـــًا توریســـتی بیابد. لهجـــه مازنی  حـــرف می زنـــد بـــی آن 
نـــه  نیـــز  را  »اوس موســـی«  مشـــهدی  لهجـــه  تکمیلـــش  در  و  خانـــواده 
به عنـــوان دســـتمایه ســـخره و خنـــده، بلکـــه به عنـــوان بســـتری شـــیرین 
برای شـــخصیت پردازی طنازانـــه و هنرمندانه به کار می گیـــرد. برای اولین 
کهـــن و پر رمـــز و راز  بـــار روی یـــک نمـــاد هویتی مهم ایـــران یعنـــی ورزش 
که بـــرای مثال، تاریخ ســـینمای  »کشـــتی« دســـت می گذارد، همان گونه 
کشـــور بی تاریخ آمریکا پر اســـت از فیلم های ســـینمایی جذاب با موضوع 

بســـکتبال و بوکس. و...
 6. در ورای همـــه ی این هـــا یـــا به عنـــوان عصـــاره و در امتـــداد همـــه ی 

ایـــن ظرفیت هـــا، پایتخت تنهـــا ســـریال اســـتراتژیک ما در این ســـال ها 
بوده اســـت. اســـتراتژیک بـــودن پایتخت نـــه مثل داســـتان پردازی های 
شـــعارزده ی  ســـریال  های  و  ســـینمایی ها  بعضـــی  تقلیـــدی  و  فانتـــزی 
کـــردن متـــن آن با  تلویزیونـــی یـــا خانگـــی اســـت و نـــه به خاطر شـــوخی 
کلیدواژه های سیاســـی روز. پایتخت با همه افت و خیزش، دســـت روی 
کار را در دل داستان ســـازی  »مســـأله «های ملـــی می گـــذارد و البته ایـــن 
روان و ســـاده و صمیمـــی خـــود انجـــام می دهد. یک بار نشـــان می دهد 

چگونـــه قهرمـــان معمولـــی ایرانی، ضربه فنـــی  می شـــود و چگونه نرمش 
کـــردن حریـــف چینـــی  ک  کـــه بـــرای خـــا قهرمانانـــه را نـــه بـــرای نرمـــش 
کوه خـــواری و  کار می گیـــرد. یـــک بـــار داســـتان  و روس و آمریکایـــی بـــه 
جنگل خـــواری را پیش می کشـــد و یک بار حکایـــت خون خواری داعش 
که از مســـیر داســـتانی  را. بـــه دفـــاع از مدافعـــان حـــرم می پـــردازد بی آن 
ج شـــود. نشـــان می دهد »پایتخـــت« حقیقی ایـــران، حرم  خـــودش خار
امـــام رضا ؟ع؟ اســـت و ســـفر زیارتی مشـــهد، بیـــت الغزل همـــه آرزوهای 
شـــیرین زندگـــی ایرانیـــان. مصائـــب تهران نشـــینی و لـــذات بازگشـــت به 
که شـــعار زیـــادی بدهد. غـــرور و هیجان و  بـــوم را روایـــت می کنـــد بی آن 
کشـــتار داعش  کشـــتی و چه در روبرویی با  غیرت ملی را چه در داســـتان 
که بـــه ورطه ناسیونالیســـم  خ می کشـــد و تحریـــک می کنـــد بـــی آن  بـــه ر
که می توان ســـختگیرانه  کـــور بیفتد. و... خاصه، بـــا همه نقاط ضعفی 
کافی  بـــرای این ســـریال برشـــمرد، همین بـــرای منحصر به فـــرد بودنش 
که بگوییـــم »پایتخت« آیینه ی مســـائل ایران اســـامی اســـت بر  اســـت 
پایـــه ی ارزش های خـــودش، در دل یک مردم نگاری شـــیرین ایرانی. به 
امیـــد موفقیـــت تیم ســـازنده اش در اســـتمرار ایده های بومـــی و ایرانی و 

راهبـــردی  پایتخت.

پایتخت سریالی است در مدح 
خانواده ایرانی؛ خانواده ای که با همه 
اختالفات و شاخ و شانه کشیدن های 
ظاهری و مقطعی، همیشه گرم و 
هم جوش و همراه هم اند؛

8



ویژه نامه تقدیر از سیروس مقدم
  نهمین جشنواره مردمی فیلم عمار

نعمت اهلل سعیدی

نقـــی معمولـــی، یـــک آدم معمولی اســـت. یـــک آدم معمولـــی مثل همه 
کـــه خیال می  مـــا آدم هـــای معمولـــی. مثـــل همه مـــا آدمهـــای معمولی 
کنیـــم غیـــر معمولی و اســـتثنایی هســـتیم! اما نیســـتیم. چـــون معمواًل 
حتـــی نمی دانیـــم آیـــا می خواهیـــم معمولـــی باشـــیم یـــا نمی خواهیم؟! 
کار را بـــه وحـــدت وجـــود یـــا وحـــدت  نمی خواهـــم همیـــن اول بحـــث، 
نمـــود و شـــهود برســـانم! شـــاید بهتـــر باشـــد در مـــورد نقـــی معمولـــی، 
معمولـــی حـــرف زد یـــا نوشـــت. مـــا آدم هـــا معمـــواًل نمی دانیـــم باالخره 
می خواهیم معمولی باشـــیم یـــا نمی خواهیم؟! چون معمـــوال وقتی به 
کافـــی پول و درآمـــد داریـــم، تمام فکـــر و ذکرمان می رود ســـمت  انـــدازه 
اینکـــه چطـــور متفـــاوت باشـــیم؟ و از خـــود می پرســـیم، بـــرای متفاوت 
و اســـتثنایی بـــودن چـــه چیزهایـــی امـــروز معمولی تـــر اســـت؟ تـــا ما هم 
کنیم.  مثـــل تمام معمولی های اســـتثنایی، اســـتثنایی و معمولـــی رفتار 

وگرنـــه مثا چرا بـــه دنبال مـــد و برندها هســـتیم؟ اصًا برنـــد یعنی چه؟ 
کنیم، این اســـتثنایی  گر دقـــت  برنـــد یعنی یـــک اســـتثنایی معمولـــی! ا
که ما را جـــذب خـــودش می کند. بلکـــه معمولی  بـــودن برندهـــا نیســـت 
که معمـــواًل تمام معمولی ها  بودن آنهاســـت. مد و برند یعنی چیزهایی 
از آن اســـتفاده می کننـــد و یـــا معمـــواًل آنگونـــه هســـتند! پس مـــا آدم ها 
نیـــز تـــاش می کنیـــم مثل تمـــام آدم هـــای معمولی اســـتثنایی باشـــیم. 
کـــه اســـتثنایی ها معمواًل هســـتند!  یـــا همـــان قـــدر اســـتثنایی باشـــیم 

هنـــوز هـــم نمی خواهم از وحـــدت وجود و نمـــود حرف بزنـــم! نمی دانم 
کـــه باالخـــره می خواهیـــم معمولی  چـــرا معمـــواًل مـــا آدمهـــا نمی دانیـــم 
کـــه  باشـــیم یـــا نمی خواهیـــم؟! مدل هـــا و برندهـــا یعنـــی اســـتثناهایی 
کنند،  کـــه از مـــد و برندها تبعیت مـــی  کســـانی  امـــروز معمولی هســـتند. 
که  نمـــی خواهنـــد متفاوت و اســـتثنایی باشـــند. مگـــر همان مقـــداری 
گر یک نـــوع قیافه  معمـــوال تمـــام متفاوت هـــا متفاوت هســـتند! مثـــًا ا
کســـی ســـمت  و لباســـی ده یـــا صـــد ســـال پیش مـــد بوده اســـت، امروز 
آن نمـــی رود. چـــرا؟ چون ایـــن نوع لباس و قیافه ده ســـال و صد ســـال 
پیـــش معمولـــی بوده اســـت. پس امروز اســـتثنایی و متفاوت می شـــود. 
امـــا اســـتثنایی ها و متفاوت هـــا امروز معمـــوال این جوری نیســـتند! و ما 
نمی خواهیـــم یـــک غیر معمولی غیر معمولی باشـــیم. بـــه نظرم پیچیده 

شـــد. شـــاید بهتر باشـــد ژنتیکی و فرگشـــتی ادامـــه بدهیم!

و  ژنتیکـــی  ک  اشـــترا درصـــد   ۹۹ از  بیـــش  شـــامپانزه ها  و  انســـانها  مـــا 
کـــه دانشـــمندان زیست شـــناس امـــروز  کروموزومـــی داریـــم. می دانیـــم 
گی هـــای جســـمی، مـــادی و حتـــی رفتـــاری  کرده انـــد، تمـــام ویژ کشـــف 

که نـــه فقط  مـــا دقیقـــًا برخاســـته از نـــوع ژنتیک مـــان اســـت. ژن هایـــی 
یـــا قـــد و وزن و باقـــی خصوصیـــات ظاهـــری  رنـــگ چشـــم و پوســـت، 
کننـــد، بلکـــه در نـــوع رفتـــار و خصوصیـــات عاطفی و  مـــا را تعییـــن مـــی 
کامًا نقـــش موثر دارنـــد. شـــنیده ام برخی هـــا جدیدا  احساســـی مـــا نیـــز 
کـــه حتـــی ایمـــان داشـــتن بـــه خداوند نیـــز بـــه طیفی از  ادعـــا می کننـــد 
کروموزوم هـــای بدن مـــا ارتبـــاط دارد. چقـــدر خوب!   ژن هـــای داخـــل 

یـــِن َحِنیًفا  ِقـــْم َوْجَهَك ِللّدِ
َ
در آیـــه 3۰ از ســـوره مبارکه روم مـــی فرماید: َفأ

یُن   َتْبِدیَل ِلَخْلـــِق اهلِل َذِلـــَك الّدِ
َ

ـــاَس َعَلْیَهـــا ال ِتـــي َفَطـــَر الّنَ
َ
ِفْطـــَرَت اهلِل اّل

گرایش   َیْعَلُمـــوَن ... )پـــس روى خـــود را با 
َ

ـــاِس ال ْکَثـــَر الّنَ
َ
ـــُم َوَلِکـــّنَ أ اْلَقّیِ

کـــه خدا  کـــن. بـــا همان سرشـــتی  تمـــام بـــه حـــق، به ســـوى ایـــن دین 
مـــردم را بـــر آن سرشـــته اســـت. آفرینـــش خـــداى تغییرپذیـــر نیســـت. 
ایـــن اســـت همـــان دیـــن پایـــدار ولـــی بیشـــتر مـــردم نمـــی  داننـــد...( 
بگذریـــم. ســـت.  یکـــی  مفهـــوم  هرحـــال  بـــه  ژنتیـــک...  یـــا   فطـــرت 

که  کمتـــر از فقـــط یـــک درصـــد تفـــاوت ژنتیکی اســـت  خاصـــه، چیـــزی 
یعنـــی  ایـــن  میمـــون.  را  میمون هـــا  و  می کنـــد  انســـان  را  انســـانها  مـــا 
طـــور  همیـــن  نیـــز  یکدیگـــر  بـــا  انســـانها  مـــا  تفاوت هـــای  اینکه، شـــاید 
کـــه سرنوشـــت ما  کوچـــک اســـت  اســـت. همیـــن تفاوت هـــای جزئـــی و 
انســـان ها را متفـــاوت می کنـــد. وگرنه شـــباهت ژنتیکـــی ما بـــا دانه برنج 
غ عشـــق نیـــز بـــاالی شـــصت تـــا 85 درصـــد اســـت... خ و مـــر گل ســـر  و 

کـــه می خواهیـــم اســـتثنایی  بـــودن اســـت  بـــرای معمولـــی  مـــا آدمهـــا 
کـــه معمـــواًل دوســـت  باشـــیم. چـــون ایـــن طـــوری ســـاخته شـــده ایـــم 
داریـــم اســـتثنایی باشـــیم. اصا اجـــازه دهید یـــک طور دیگـــر بگویم؛ ما 
آدمهـــا هر چقـــدر معمولی    تر باشـــیم، اســـتثنایی تر میشـــویم! و بدبختی 
کنیم معمولی تر می شـــویم!  که هرچقدر اســـتثنایی تر رفتـــار  اینجاســـت 
بخـــش زیـــادی از مصیبت های نقی معمولی و یا ارســـطو همین اســـت. 
گـــر نمی خواســـت اســـتثنایی باشـــد، می توانســـت بـــه راحتـــی  ارســـطو ا
مثـــل تمـــام جوان هـــای معمولـــی، ازدواجـــی معمولـــی داشـــته باشـــد. 
گرفتار  کـــه از همـــان ابتـــدای نقـــد یـــک ســـریال  آیـــا این درســـت اســـت 
 بحث وحدت وجود و نمود شـــویم؟! حســـاس نشـــو...  حســـاس نشو!

خاصـــه شـــباهت های مـــا بـــا نقـــی و همـــا و ارســـطو خیلـــی بیشـــتر از 
ایـــن  بـــه  اینقـــدر شـــباهت نداشـــتیم،  گـــر  ا کـــه  ایـــن حرف هـــا اســـت. 
باقـــی  نمی رســـیدیم.  همزادپنـــداری  بـــه  آنهـــا  بـــا  ســـادگی  و  راحتـــی 
گونه اند.  شـــخصیت های ســـریال های پایتخـــت نیـــز تقریبـــًا بـــه همیـــن 
کـــه  گرفتـــه تـــا آقـــای جبرئیلـــی  کـــه عـــازم مکـــه اســـت  از عمـــوی همـــا 
معلمـــی بازنشســـته اســـت و دارد از تهـــران بـــه علی آبـــاد بازمی گـــردد، تا 

و به رشد / 1 پایتخت ر

 ما نقی های معمولی 

ما آدمها هر چقدر معمولی    تر باشیم، 
استثنایی تر می شویم! و بدبختی 

اینجاست که هرچقدر استثنایی تر رفتار 
کنیم معمولی تر می شویم! بخش زیادی 

از مصیبت های نقی معمولی و ارسطو 
همین است.

۹
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 بابـــا پنجعلـــی، فهیمـــه، بهبود، رحمـــت و عســـل خالـــه و ... و دیگران.

که ما  مثـــا نقـــی معمولـــی یـــک آدم معمولـــی اســـت و نشـــان می دهـــد 
کـــه معمولی تـــر باشـــیم، خاص تـــر هســـتیم. نقـــی  آدم هـــا چـــرا هـــر قـــدر 
معمولـــی معمـــوال در زندگـــی ســـعی می کنـــد مثـــل بســـیاری از مـــا، آن 
کـــه  کنـــد و آن چیزهایـــی را  کـــه معمـــواًل هســـت، پنهـــان  چیزهایـــی را 
نیســـت نشـــان بدهد! امـــا بنابـــر دالیلی، ســـیروس مقدم بیشـــتر از هما 
کـــه حـــدود 12 ســـال اســـت بـــا نقـــی معمولـــی زندگـــی می کننـــد بـــا این 
کـــه ســـیروس مقدم تمـــام عمرش  کرده اســـت! چرا  شـــخصیت زندگـــی 
کرده اســـت. او هم  را بـــا مشـــترکات خـــودش و این شـــخصیت ها زندگی 
که خودش  کشـــیده اســـت  آن قـــدر نقی معمولی را شـــناخته و به تصویر 
کتاب هـــا نیز خیلی  را می شناســـد و در ایـــن ســـریال به تصویر می کشـــد. 
کتـــاب زیاد  که  کســـی  کرده اند.  بیشـــتر از همـــا بـــا نقـــی معمولی زندگـــی 
می خوانـــد، زیادتـــر بـــا نقی و تمـــام نقی هـــای این دنیا آشـــنا می شـــود. 
کره زمین  می گوینـــد بیـــش از 4 میلیارد ســـال از پیدایش حیات بـــر روی 
می گـــذرد. 7۰۰ میلیـــون ســـال پیش حیوانات بـــه وجود آمـــده اند و2۰۰ 
میلیـــون ســـال پیش نخســـتین پســـتانداران اولیـــه. حـــدود 2۰ میلیون 
گیبون ها از انسان ســـانان اولیه جـــدا شـــدند و 14 میلیون  ســـال پیـــش 
گفـــت حـــدود  ســـال پیـــش اورانگوتان ها. بـــا ایـــن حســـاب، می تـــوان 
دو میلیـــون و 4۰۰ هـــزار ســـال از پیدایـــش نخســـتین انســـان های اولیه 
که عوض شـــدن خیلی  می گـــذرد. این اعـــداد و ارقام نشـــان می دهنـــد 
راحت نیســـت. نقی و هما نیز در طول ده ها قســـمت از پنج دوره سریال 

پایتخـــت، خیلـــی تغییـــر نمی کنند. چون ســـیروس مقـــدم می داند 
کـــه خـــودش محصـــول چهـــارده تـــا چهـــار میلیـــارد 

که  ســـال حرکـــت و تحـــول اســـت. می دانـــد 
ما انســـان ها بیش از ۹۹ ممیـــز ۹۹ ممیز 

که  ۹۹% شـــبیه یکدیگریـــم!  می داند 
حـــرف  یـــک  شـــخصیت«  »تحـــول 

کـــه از بین بی  کشـــکی دیگر اســـت 
کـــه در  کشـــکیات دیگـــری  شـــمار 

انتقادی ســـینمای غربی  ادبیـــات 
وجـــود دارد، بـــر ســـر زبان هـــا افتاده 

شـــخصیت  تحـــول  وگرنـــه  اســـت. 
کیلویی چند اســـت؟! اصل شـــخصیت ها 

شـــناخت...  باید  را 
  

کـــرده تهرانی  شـــود. یک  کـــه هوس  نقـــی معمولـــی یک علی آبادی اســـت 
کشـــتی اســـت. یک شوهر  که خیال می کند قهرمان  گچ کار معمولی اســـت 
که می خواهد  کثر قریب به اتفاق شـــوهرهای ایرانی اســـت  معمولـــی مثل ا
شـــوهری خاص باشد. خاصه نقی معمولی آینه ۹۹ ممیز ۹۹ ممیز ۹۹% ما 
که ما انسان ها  مردان ایرانی، بلکه ما انســـان ها اســـت. برای همین اســـت 
متوجـــه می شـــویم مـــِن نقی معمولـــی... هیچی نیســـتم! و چقـــدر خوب 
اســـت ایـــن هیچی بـــودن! و چه قـــدر می خندیم به همیـــن هیچی بودن 
کشـــتی  که خانه ای دردســـر دار را خریده اســـت! یا روی تشـــک  خودمـــان 
 فیتیلـــه پیـــچ می شـــود! و تمـــام مـــردم علی آبـــاد نیز بـــه مـــا می خندند...

که خنـــده دار و دوســـت داشـــتنی اســـت. ما  همیـــن هیچـــی بودن اســـت 
که چیزی بشـــویم. اما مثل نقی معمولی و  آدم ها یک عمر زرنگی می کنیم 
ارســـطو معمواًل حاصل تمام ایـــن زرنگی های ما آخرش هیچی می شـــود! 
کـــه دســـت از زرنگ بـــازی برای  مـــا آدم هـــا دقیقًا وقتـــی چیزی می شـــویم 
کـــه می فهمیم  چیـــزی شـــدن ها برداریم. وقتی چیزی و کســـی می شـــویم 
گرفته  که فعا هســـتی تصمیـــم  کرد  بایـــد تســـلیم تقدیر شـــد. باید قبـــول 
کنیم و پشـــت  که آواره باشـــیم. پس بهتر اســـت ایـــن آوارگی را قبول  اســـت 
که انگار،  کامیون خانه ای بســـازیم. یعنی وقتی متوجه می شـــویم  همیـــن 
کامیون اســـت! وقتـــی می فهمیم  تمـــام خانه هـــای مردم این دنیا پشـــت 
ک می شـــود. که زرنگ باشـــند، یک روز خا  پشـــت تمام مردان، هرقدر هم 

گر مـــا آدم ها  از مهبانـــگ تـــا بـــه امـــروز 14 میلیـــارد ســـال گذشـــته اســـت! ا
می توانســـتیم زرنـــگ باشـــیم، برای آمـــدن به ایـــن دنیا و چیزی بـــودن 14 
میلیـــارد ســـال معطـــل نمی شـــدیم! 14 میلیارد ســـال رو به رشـــد بودن ما 
کام های نقی معمولـــی ، هنـــگام احوال پرســـی از دیگران(  )یکـــی از تکیـــه 
که به ما هـــم فرصت چیزی بـــودن بدهند. چرا ارســـطو  طـــول نمی کشـــید 
گواهینامـــه پایه یـــک، 14  کـــه بـــدون داشـــتن  نمی خواهـــد بفهمـــد 
میلیـــارد ســـال راه آمده اســـت؟! 14 میلیارد ســـال خود هســـتی 
کامیون ها در هـــر تصادفی مچاله  راننـــده بوده و او مســـافر. 
کامیـــوِن   می شـــوند و ســـگ دســـت می شـــکانند. هیـــچ 
آدم  کـــردن، 18چـــرخ نمی شـــود!  تصـــادف  بـــا  1۰چرخـــی 
کند 14 میلیارد ســـال  که خیـــال  بایـــد خیلی احمق باشـــد 
کـــه ذرات جهـــان، بـــدون طراحـــی و فیلمنامه یک  اســـت 
تصـــادف می کننـــد!  بـــا خودشـــان  کارگـــردان، خودشـــان 
کافی ســـت. تا ببینیـــم خدا چه  همین قـــدر مقدمه چینی 

می خواهـــد...

همین هیچی بودن است که خنده دار 
و دوست داشتنی است. ما آدم ها یک 
عمر زرنگی می کنیم که چیزی بشویم. 
 
ً
اما مثل نقی معمولی و ارسطو معموال

حاصل تمام این زرنگی های ما آخرش 
هیچی می شود! ما آدم ها دقیقًا وقتی 
چیزی می شویم که دست از زرنگ بازی 
برای چیزی شدن ها برداریم.
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سید علی سیدان

کســـی می گوییم  کارگردان خوب چیســـت؟ احتمااًل ما به  تصـــور ما از یک 
که توانایـــی به ظهور رســـاندن درام را داشـــته باشـــد؛ یا  کارگـــردان خـــوب 
که توانایی  که مدیوم ســـینما و این ابزار بیانی را بشناســـد؛ یا کسی  کســـی 
که زاویـــه دیدش در  کســـی  مدیریت تیم فیلمســـازی را داشـــته باشـــد؛ یا 
کـــه بهتریـــن قاب هـــا را بـــرای بهتریـــن قصه ها  زندگـــی بـــه او اجـــازه دهد 

کنـــد و با پیوســـتگی قاب ها داســـتان زندگـــی را نمایش دهد. انتخـــاب 
کاربلد  کارگـــردان  می توان ویژگی های بیشـــماری از این دســـت برای یک 
کارگـــردان بایـــد یـــک ویژگی مهـــم دیگر  کـــرد. اما عـــاوه بـــر اینهـــا  ردیـــف 
کـــه فیلم را  که درنهایت اوســـت  کســـی  کارگـــردان، )یعنی  داشـــته باشـــد؛ 
که  بـــرای مـــا »فیلم« می کند( بایـــد بتواند از میـــان ســـوژه های پرتعدادی 
کند  دور و بـــرش ریختـــه، دســـت بـــه انتخـــاب بزنـــد و ســـوژه هایی را فیلم 
که »ســـینمایی«  که الیق فیلم شـــدن باشـــند. هـــر ماجرایی لیاقت ندارد 
شـــود. شـــاید نتوان تعریـــف مشـــخصی از ویژگی های یک ســـوژه مطلوب 
ســـینمایی ارائه داد. تشـــخیص این مطلب بســـتگی به شـــم ســـینمایی 
کدام ماجرا این ظرفیت را دارد  یک فیلمســـاز دارد. او تشـــخیص می دهد 

کند. کارگـــردان را در ســـینما جلوه گر  کثر توانایی هـــای  کـــه حدا
کنون در تاریخ ســـینما شـــده  کـــه تا بـــا ایـــن حال بـــر اســـاس تجربه هایی 
کم دو شرط را برای یک ســـوژه مطلوب سینمایی  اســـت می توان دســـت 
کرد: اول اینکه ســـوژه ذاتـــًا دراماتیک باشـــد. دراماتیک بودن  شناســـایی 
گره گشـــایی داشـــته باشـــد،  گره افکنی و  بنـــا بر همـــان تلقی ســـنتی یعنی 

ُکنش داشـــته باشـــد و ... .  قهرمان و ضدقهرمان داشـــته باشـــد، تنش و 
دوم اینکـــه ســـوژه بایـــد بـــا هویـــت، تاریـــخ و افـــق پیـــش روی یـــک ملت 
تناســـب و ســـازگاری داشـــته باشـــد. »ســـینما یـــا ملـــی اســـت یـــا ســـینما 
نیســـت.« جزمیت این جمله برای نشـــان دادن اهمیت موضوع اســـت؛ 
وگرنـــه ممکن اســـت تاریخ ســـینمای ایـــران و جهان فیلم هایـــی به خود 
کـــردن اجزا و  کـــه فیلمســـازانش توانســـته باشـــند با ســـاده  دیـــده باشـــد 
عناصـــر قصـــه، فیلم هایـــی اصطاحا »انســـانی« یـــا »جهانـــی« بیافرینند. 
کردن اجزا و عناصر به بدیهیات اولیه انســـانی، ســـینما  گزیر، ســـاده  اما نا
و فیلمســـاز را از بســـیاری قابلیت هـــای تکنیکی ســـینما محـــروم می کند. 
کـــه پیچیدگی هـــا و تضادهـــای درونی عناصـــر یک فرهنـــگ و هویت  چـــرا 
اختیـــار  در  الیه الیه تـــری  و  دراماتیک تـــر  زنده تـــر،  ســـوژه های  می توانـــد 

دهد. قرار  فیلمســـاز 
البتـــه مســـیر جهانی شـــدن هـــم از ملی شـــدن می گذرد. حتـــی مخاطب 
جهانـــی هـــم دوســـت دارد بـــا یک فیلـــم ملـــی اصیـــل مواجه شـــود نه با 
یـــک فیلـــم بی هویت و خنثـــی: »مـــردم جهان فـــورد را می ســـتایند چون 
کوروساوا را می ســـتایند چون به شدت ژاپنی  به شـــدت آمریکایی اســـت و 

است«.
بـــا این مقدمه، حاال به آثار ســـیروس مقـــدم نگاهی دوبـــاره بیندازیم: به 
ســـوی افتخـــار، پلیس جـــوان، نرگس، اغمـــا، چاردیواری، چک برگشـــتی 
کرده،  کـــه شـــروع بـــه ســـاختن آثار نمایشـــی  و ... »پایتخـــت«. او از روزی 
کـــه پیونـــد  همـــواره ســـوژه هایی را دســـت مایه ســـریال هایش قـــرار داده 

وس مقدم سوژه هایش را از کجا پیدا می کند؟ سیر

از علی آباد تا  الذقیه

سیروس مقدم شجاع است؛ به این 
دلیل که سوژه هایش ملی و ارجینال 

است و این، امکان کپی پرداری از 
نمونه های مشابه فرنگی را از او 

می گیرد و او مجبور است خودش همه 
داستان ها و سکانس ها و پالن ها را 

در ذهنش و گاهی استوری برد و در 
نهایت سر صحنه خلق کند. 
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ویژه نامه تقدیر از سیروس مقدم
  نهمین جشنواره مردمی فیلم عمار

عمیقـــی بـــا زیســـت بوم و جهان پدیـــداری مـــا داشـــته اند. ایـــن موضـــوع 
که ســـیروس مقدم به شـــدت از همان »شـــم سینمایی«   نشـــان می دهد 
برخـــوردار اســـت. او بـــا انتخـــاب ســـوژه های اواًل دراماتیـــک و ثانیـــًا ملی و 
بومـــی، نصـــف راه را مـــی رود. نصـــف دیگـــر قابلیت هـــای تکنیکی اوســـت 
کـــه با ســـوژه منطبـــق می شـــود و نتیجه های شـــیرین و دلچســـبی مانند 
کارگردان  کارنامه او مانند هـــر  ســـریال »پایتخت« را بـــه بار می آورد. البتـــه 
دیگـــری فراز و فرودش را نشـــان می دهـــد اما آثار خوب مقـــدم آن قدر زیاد 
گفت: اواًل شـــم ســـینمایی مقـــدم در انتخاب  که می توان درباره او  اســـت 
نـــاب  ســـوژه های  شـــاخک هایش  و  اســـت  قـــوی  بســـیار  ســـوژه هایش 
ســـینمایی را به خوبی شناســـایی می کند و ثانیًا او این شـــم ســـینمایی را 
که هر  کرده اســـت  طـــوری پـــرورش داده و آن را در مقـــام اجرا، »تکنیکی« 
کند،  کارگـــردان دیگری به جای مقدم بخواهد ســـوژه های مقـــدم را فیلم 

کارش قطعـــا به قـــوت ســـریال های مقدم نخواهد شـــد. خروجـــی 
کارگـــردان خوبی  که چـــرا ســـیروس مقـــدم  کنیـــم  بـــرای آنکـــه بهتـــر درک 
گویاتـــر از ســـریال »پایتخـــت« نیســـت. ســـوژه های  اســـت، هیـــچ مثالـــی 
پایتخت هـــای یک تـــا پنج همه ذاتـــًا دراماتیک و جذاب اســـت. پایتخت 
بـــرای  تهـــران  بـــه  مهاجـــرت  از  ناشـــی  کشـــمکش های  داســـتان  یـــک، 
خانـــواده ای علی آبـــادی اســـت. پایتخـــت دو، یـــک فیلـــم جـــاده ای ناب 
که می توانـــد خرده داســـتان های بســـیاری را در دل خودش جای  اســـت 
دهـــد و بـــا تکیـــه بـــر پیشـــینه شـــخصیت های ســـری اول مـــا را با ســـریال 
کنـــد. پایتخت ســـه، درام درونی و بیرونی قهرمان اصلی داســـتان  همـــراه 
)نقـــی معمولـــی( در دل یک رویـــداد ورزش قهرمانی ملی اســـت. پایتخت 
کاری  گرایش هـــای عاطفـــی خانوادگـــی و اصـــول اخـــاق  چهـــار، تعـــارض 
و ســـودای پولـــدار شـــدن را بـــه تصویـــر می کشـــد. پایتخت پنج هـــم تمام 
کشـــمکش بـــا یـــک ضدقهرمـــان  هســـتی شـــخصیت های داســـتان را در 
دیوصفـــت )داعـــش( بـــه مخاطـــره می انـــدازد و نهایـــت دلهـــره را بـــرای 

مخاطـــب بـــه ارمغان مـــی آورد.
نکتـــه مهمتر آنکـــه همه این ســـوژه های دراماتیک، با تـــار و پود فرهنگ، 
گره خورده اســـت. اساســـًا منشـــأ سوژه های  هویت، سیاســـت و تاریخ ما 
کنیم و ســـیروس  دراماتیـــک را بایـــد در فرهنـــگ و تاریـــخ ملی مـــان پیـــدا 
به خوبـــی  را  ایـــن موضـــوع  کارگـــردان حرفـــه ای  یـــک  به عنـــوان  مقـــدم 
کـــه تمام  کـــرده اســـت. پایتخـــت یک، تولد شـــخصیت هایی اســـت  درک 
گرفتـــه تـــا  هویت شـــان ملـــی و بومـــی اســـت. از تکیه کام هـــا و دیالوگ هـــا 
روابط خانوادگی و مشـــکات معیشـــتی و خلق وخوی بومـــی و اعتقادات 
دینـــی و غیـــره. طـــرح مضمـــون دوگانـــه »تهـــران، شهرســـتان« یـــا »مرکز، 
کـــه نه تنها بـــه یک قومیـــت خاصی برنخـــورد بلکه  پیرامـــون« به گونـــه ای 

پرچـــم آن شهرســـتان را هـــم بـــاال ببـــرد و در عیـــن حـــال از ما خنـــده هم 
گلدسته« و  کمی نیســـت. پایتخت دو، بر محور »گنبد و  بگیرد، دســـتاورد 
طی طریق شـــخصیت ها برای نصب آن در مکان مقدس مســـجد شـــکل 
می گیـــرد و جغرافیـــای شـــمال و جنـــوب ایـــران را مـــرور می کنـــد. پایتخت 
کـــه ورزش اســـاطیری ماســـت، بســـتری برای یـــک قصه  ُکشـــتی را  ســـه، 
کـــه در حاشـــیه اش، موضوعـــات ملی و  پرکشـــش ورزشـــی قـــرار می دهـــد 
مهمی مانند محیط زیســـت ایران، عشـــق زن و مرد در چارچوب خانواده 
و جوانمـــردی و مردانگی در ورزش را طـــرح می کند. مقدم پیش از این در 
ســـریال به یادماندنـــی »به ســـوی افتخار« تجربه ســـاختن درام ورزشـــی را 
کاما  اندوختـــه و موفق شـــده بـــود. پایتخت چهـــار هـــم دارای موضوعی 
گری  بســـاز و بفروش هـــای ضدقانون در  بومـــی اســـت: تنش میان ســـودا
شـــمال ایـــران بـــا مســـئوالن و متولیان اجـــرا و نظـــارت بر اجـــرای قوانین؛ 
که طبیعت و اقتصـــاد و هویت این مناطـــق را به خطر انداخته  موضوعـــی 
کـــه مـــا را بـــه الذقیـــه ســـوریه می برد و  اســـت. و ســـرانجام پایتخـــت پنـــج 
غیـــرت مـــا بر نامـــوس خانوادگی، ملـــی و دینی مان را در برابر یک دشـــمن 
واقعـــی )و نـــه فرضی( بـــه نام داعـــش هویدا می کنـــد و از شـــخصیت های 

معمولـــی پایتخـــت »مدافع حرم« می ســـازد.
همه این ســـوژه های ملی و در عین حال دراماتیـــک، از زاویه دید دوربین 
ســـیروس مقدم دیدنی شده است. ســـیروس مقدم شجاع است؛ به این 
کپی پرداری  که ســـوژه هایش ملی و اریجینال اســـت و این، امـــکان  دلیل 
از نمونه هـــای مشـــابه فرنگـــی را از او می گیـــرد و او مجبـــور اســـت خودش 
گاهی استوری برد  همه داســـتان ها و ســـکانس ها و پان ها را در ذهنش و 
کند. او هوشـــمند هم هســـت؛ به این دلیل  و در نهایت ســـر صحنه خلق 
کارگردانـــی اش را  کثـــر توانایـــی  کـــدام ســـوژه ها می تواند حدا کـــه می دانـــد 
کشـــتی فینال نقـــی معمولی  بـــروز دهد. بـــه یاد بیاورید ســـکانس طایی 
کنید ســـکانس بی نظیر پایتخت  را در پایتخـــت ســـه؛ یـــا در ذهنتان مـــرور 
کـــه نقی و ارســـطو و رحمت و دیگران، زنـــان و بچه های در چنگال  پنـــج را 
کـــدام قصـــه ایـــن توفیق را  کارگـــردان با  کـــدام  داعـــش را نجـــات دادنـــد. 
کند؟  کارگردانی  که چنین صحنه های ســـینمایی درجه یکـــی را  می یابـــد 
کـــه به موضوعـــات ملـــی و تاریخی خودش دلبســـته  کارگردانـــی  بی شـــک 
کســـی جزو عشـــاق ســـینما  گر  باشـــد، چنین توفیقی پیدا می کند. حتی ا
گزیر باید ســـوژه هایش را  باشـــد و صرفا به فرم »ســـینما« متعهد باشـــد، نا
از میـــان دراماتیک ترین حوادث و الهام بخش ترین شـــخصیت های ملی 
کند تـــا بتواند بـــا پرداخت ســـینمایی پیچیدگی هـــای آن ها، با  انتخـــاب 

کند و از فیلمســـاز بودنش لذت ببرد. ســـینما معاشـــقه 

کدام کارگردان با کدام قصه این 
توفیق را می یابد که چنین صحنه های 
سینمایی درجه یکی را کارگردانی کند؟ 
بی شک کارگردانی که به موضوعات 
ملی و تاریخی خودش دلبسته باشد. 
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سید ناصر حسینی پور    
نویسندۀ کتاب»پایی که جا ماند«

ــم  ــدم فیل ــیروس مق ــت دارم س دوس
»پایــی کــه جــا مانــد « را بســازد.

حجت االسالم شهاب مرادی
رئیس وقت سازمان فرهنگی هنری 

شهرداری تهران

نگــران ســریال های ترکیــه ای بودیــم، 
»پایتخــت« نشــان داد مــردم هنــوز بــا 

رســانه ملی انــد.

حاج سعید حدادیان
شاعر و مداح اهل بیت ؟مهع؟

مــن بــه عنــوان مخاطبــی کــه حساســم 
ایــن  دارم  دغدغــه  زمینــه  ایــن  در  و 
حــرف را مــی زنــم. نمــاز در بســیاری از 
فیلــم و ســریال هــای مــا اصــا نمــاز 
نیســت شــاید بتــوان گفــت تنهــا در 
ســریال »پایتخــت« ســال 91، ســیروس 
مقــدم دربــاره نمــاز بســیار مردمــی و 
روان کار کــرد و دلواپســی هــای مربــوط 
بــه نمــاز را بســیار خــوب نشــان داد. 
در باقــی مــوارد ایــن تصویرهــا از نمــاز 
مخــدوش اســت. مــن متاســفم کــه 
و  معتــاد  نقــش  مــا  بازیگــران  برخــی 
ســیگاری و منفی و نقش هــای خارجی 
را خــوب بــازی مــی کننــد امــا بــه نمــاز کــه 

می رســند کــم مــی آورنــد.

وحید یامین پور
پژوهشگر حوزه هنر اسالمی و فعال 

رسانه ای

ســریال  کارگــردان  مثــل  هــم  مــن 
واجــد  را  ســریال  ایــن  »پایتخــت«، 
ویژگی هــای قابــل اعتنایــی در معرفــی 
صمیمــی  ســالم،  پــاک،  خانــواده ای 
»پایتخــت«،  دانــم.  مــی  صــادق  و 
برخــاف بســیاری دیگــر از ســریال های 
در  برتــری  مولفه هــای  خانوادگــی 
معرفــی زیبایی هــای خانــواده ی ایرانــی 
اعصــاب  درام هــای  مقابــل  در  و  دارد 
از  اســت  پــر  کــه  ایرانــی  کــن  خــورد 
و  گــرم  زنکــی،  خالــه  غرولندهــای 

اســت. داشــتنی  دوســت 

مهدی فخیم زاده
کارگردان و بازیگر 

ســیروس مقــدم آدمــی اســت کــه بــه 
دلیــل تجربــه هــای عظیمــی کــه در کار 
ســریال ســازی دارد، مــی شــود بــه او 

راحــت اعتمــاد کــرد.

من آرمانگرای بی سروصدای
یونم  تلویز

وس مقدم از نگاه چهره ها سیر
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ابوالفضل اقبالی 
دانشجوی دکتری علوم اجتماعی دانشگاه تهران

کارگردانی  مجموعه 5گانه »پایتخت« به نویســـندگی محســـن تنابنـــده و 
ســـیروس مقـــدم را بـــه جـــد می تـــوان یکـــی از آثـــار مطلـــوب رســـانه ملی 
در بازنمایـــی عناصـــر متعالـــی فرهنـــگ و ســـنت جامعه ایرانـــی از جمله 
کـــرد. در ایـــن  خانـــواده در یـــک فـــرم جـــذاب و مخاطب پســـند تلقـــی 
کوتـــاه ســـعی خواهم داشـــت مروری بـــر نقاط برجســـته این  یادداشـــت 
اثر فاخر داشـــته باشـــم. البتـــه نیم نگاهی نیز بـــه یک نقطه ضعـــف اثر از 

منظـــر مناســـبات جنســـیتی در خانـــواده خواهم داشـــت.

الف( نکات مثبت اثر: �
قـــوت  نقـــاط  از مهمتریـــن  یکـــی  بازنمایـــی خانـــواده ای معمولـــی:   .1  

کـــه مـــردم و خانواده هـــای ایرانـــی در این  ســـریال پایتخـــت ایـــن اســـت 
ســـریال بـــه نوعـــی خـــود و مســـائل روزمره خودشـــان را شـــاهد هســـتند 
کـــم بـــر تولیـــدات ســـینمایی و حتـــی تلویزیونـــی ما  و برخـــاف رونـــد حا
کـــه بـــه بازنمایـــی طیـــف و طبقـــه خاصـــی از جامعـــه می نماینـــد، ایـــن 
ســـریال آینـــه ای بـــرای عموم مـــردم و خانواده هـــای جامعـــه ایرانی بود. 
کـــه از یک طـــرف افرادی  مخاطبـــان این ســـریال شـــاهد افـــرادی بودند 
که با مســـائلی  کامًا عادی و در دســـترس و از جنس خودشـــان هســـتند 
کدام  عادی و شـــبیه مســـائل مردم مواجه هســـتند و از ســـوی دیگـــر هر 
بـــه نوعـــی قهرمـــان داســـتان و افـــرادی محبوب بـــه شـــمار می روند. به 
عبـــارت دیگر یکـــی از مهمتریـــن علل اســـتقبال مـــردم از پایتخت مقوله 
کامـــًا معمولی و  »قهرمانـــان عـــادی « اســـت. همه چیـــز در این ســـریال 
ح و داســـتان پیچیـــده ای دارد،  عادی اســـت. ســـریال پایتخـــت نه طـــر
خ می دهـــد و نـــه از مســـائل پیچیـــده و  نـــه اتفاقـــات شـــگرفی در آن ر
فلســـفی جهـــان حرفی به میـــان می آورد. بلکـــه برعکس در این ســـریال 
همـــه چیز عـــادی و روزمره اســـت. امـــا همیـــن اتفاقات عـــادی و روزمره 
کـــردن دو پســـرخاله باهـــم، آلزایمـــر داشـــتن یـــک پیرمـــرد  کل کل  مثـــل 
روســـتایی و حتـــی فروریختن ســـقف یک خانه باعث می شـــود هرشـــب 
میلیون هـــا ایرانی در ایران و دیگر نقاط جهان پای شـــبکه یک ســـیما و 
کنند. در سریال  شـــبکه های جام جم بنشـــینند و این ســـریال را تماشـــا 
خ می دهد تا  کـــه ر پایتخـــت همه چیز بومـــی و ایرانی اســـت. از اتفاقاتی 

شـــخصیت ها، دیالوگ هـــا و حتـــی طراحی صحنـــه و لباس. این ســـریال 
که بـــرای همه ما ایرانی ها آشناســـت.  دربـــاره موضوعاتی حـــرف می زند 
کرده ایم.  همـــه به نوعـــی اتفاقات ایـــن ســـریال را در زندگی خود تجربـــه 
شـــخصیت هایش را در جامعـــه و دور و بـــر خـــود از نزدیـــک دیده ایـــم و 

شـــوخی هایش برایمان شـــیرین اســـت و آشـــنا. 
گی هـــا و نقـــاط قـــوت ســـریال پایتخـــت   2. خانواده گرایـــی: از دیگـــر ویژ

کـــه در فضـــای ضدخانـــواده و فردگـــرای  بـــودن آن اســـت  خانواده گـــرا 
پایتخـــت  ســـریال  اســـت.  تقدیـــر  قابـــل  بســـیار  موجـــود،  رســـانه های 
کـــه در آن مشـــاهده  یـــک ســـریال خانواده گراســـت و خانـــواده ای را هـــم 
می کنیـــم نـــه از نـــوع خانواده هســـته ای امـــروزی بلکـــه از نـــوع خانواده 
که  کلیت خـــود و بـــا بازنمایـــی جذابی  گســـترده اســـت. ایـــن ســـریال در 
کنار هم  گســـترده و هم زیســـتی مســـالمت آمیز ســـه نســـل در  از خانواده 
گســـترده در ذهن  ارائـــه می کنـــد، به تأییـــد و ایجـــاد تمایل به خانـــواده 
و ذائقـــه مخاطـــب می انجامـــد. بـــرای اثبـــات ایـــن ادعـــا می تـــوان ایـــن 
که یکـــی از ابزارهـــای مؤثـــر تاثیرگـــذاری و عمق  کار بـــرد  اســـتدالل را بـــه 
گفتـــار و منش  نفـــوذ پیـــام یـــک فیلم یـــا ســـریال بـــر مخاطـــب، رفتـــار و 
که در  کســـی  گفتار  قهرمـــان ســـریال یا فیلم اســـت. مخاطـــب از رفتـــار و 
فیلـــم به عنوان شـــخص اول و یا قهرمـــان بازنمایی می گردد ناخواســـته 
تبعیـــت ذهنـــی و یا رفتـــاری می کنـــد و به دلیـــل محبوبیـــت آن قهرمان 
که از ســـوی او به مخاطـــب منتقل می گردد  در ذهـــن مخاطـــب، پیامی 
خـــواه ناخـــواه از عمـــق تاثیرگذاری بیشـــتری برخـــوردار خواهـــد بود. در 
ســـریال پایتخـــت نیـــز »نقـــی« شـــخصیت اول و بـــه نوعـــی قهرمـــان این 
که هم بـــه لحاظ تیپ شـــخصیتی و هم ســـادگی و خلوصی  ســـریال بـــود 
گفتـــار او بـــه چشـــم می خورد نـــزد مخاطـــب از محبوبیت  کـــه در رفتـــار و 
گردیده بود. حال این شـــخصیت محبوب ســـریال به  باالیـــی برخـــوردار 
کـــه به دلیل  که بـــه تکریم پدر ســـالخورده ای  دلیـــل احتـــرام و اهتمامی 
آلزایمـــر داشـــتن و ســـن باال همواره مشـــغول غـــر زدن بود، داشـــت، این 
کـــه بزرگترها و والدین همـــواره باید  پیـــام را بـــه مخاطب منتقـــل می کرد 
کنار مـــا برایمان اذیت  گر وجود آنهـــا در  گیرند حتـــی ا مـــورد احترام قـــرار 

و ســـختی به همراه داشـــته باشـــد.
و  گی هـــا  ویژ دیگـــر  از  رســـانه ای:  عدالـــت  و  قومیت هـــا  بازنمایـــی   .3  

قوت هـــای ســـریال پایتخـــت توجه و اســـتفاده عالی از ظرفیـــت فرهنگی 
و اجتماعـــی قومیت هـــا در برنامه ســـازی اســـت. برخـــاف رونـــد موجود 
کـــه هیـــچ خبری  در فیلـــم و ســـریال های ســـاخته شـــده در جامعـــه مـــا 

پایتخت رسانه ملی!

سریال پایتخت یک سریال 
خانواده گراست و خانواده ای را هم 
که در آن مشاهده می کنیم نه از نوع 
خانواده هسته ای امروزی بلکه از نوع 
خانواده گسترده است. این سریال 
در کلیت خود و با بازنمایی جذابی 
که از خانواده گسترده و هم زیستی 
مسالمت آمیز سه نسل در کنار هم 
ارائه می کند، به تأیید و ایجاد تمایل 
به خانواده گسترده در ذهن و ذائقه 
مخاطب می انجامد. 
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و  نیســـت  آنهـــا  در  قومیت هـــا  از 
فقـــط  برنامه هـــا  ایـــن  دوربیـــن 
تهـــران را بازنمایـــی می کنـــد، ایـــن 
کرده  ســـریال بـــه قومیت ها توجـــه 
و بـــه خوبی توانســـته از مناســـبات 
اصیـــل  اجتماعـــی  و  فرهنگـــی 
خانواده گرایی،  همچـــون  مازنی ها 
انســـجام خانواده و روابط فامیلی، 
نـــوازی،  مهمـــان  و  گرمـــی  خـــون 
و  پهلوانـــی  مـــرام  دوســـتی،  نـــوع 
گرفته و آن را  ورزشـــکاری و... بهره 
در یـــک قالب شایســـته و مخاطب 

کنـــد.  پســـند بازنمایـــی 
 4. تمسخر عشـــق های لحظه ای: 

کـــم بـــر تولیدات  برخـــاف رویه حا
که  کشـــور  ســـینمایی و تلویزیونـــی 
مقولـــه عشـــق میان دختر و پســـر را 
به شـــکل ســـخیف و لحظـــه ای آن 
کـــرده و تأییـــد می کنند،  بازنمایـــی 
از دیگـــر نقاط قوت ایـــن مجموعه 
کـــه بـــه خوبی توانســـت  ایـــن بـــود 
عاقـــه لحظـــه ای و زودگـــذر میـــان 
بازنمایـــی  بـــا  را  دختـــر  و  پســـر 
عشـــق های ســـریع و آنی ارسطو به 
کـــه همواره  همســـران بالقـــوه اش! 
کشـــیده  ناتمـــام می مانـــد، به طنز 
کنـــد. بازنمایـــی همراه  و مســـخره 
و  مجـــازی  عشـــق های  تأییـــد  بـــا 
دو  میـــان  زودگـــذر  عاقه هـــای 
جنـــس را می تـــوان عـــادت زشـــت 
و ســـریال های  جریـــان ســـینمایی 
کـــه  دانســـت  کشـــور  تلویزیونـــی 

گیـــر و در حال شـــیوع، آســـیب هایی جـــدی بر  ماننـــد یـــک اپیدمـــی فرا
پیکـــر خانواده هـــای ایرانـــی وارد می کنـــد و خوشـــبختانه در این ســـریال 
موفق ما نه تنها شـــاهد آن نیســـتیم بلکه تحقیر آن را در نگاه مخاطبان 

ســـریال می بینیـــم و ایـــن اتفـــاق مبارکـــی بـــرای رســـانه ملی اســـت.
 5. رئالیســـم جـــذاب: از دیگـــر نقـــاط قوت این ســـریال درهـــم آمیختن 

که ســـطح  داســـتان ســـریال بـــا واقعیـــات عینـــی و ملمـــوس جامعه بود 
باالیـــی از جذابیـــت و غافلگیـــری را بـــرای مخاطـــب رقم زد. مســـابقات 
فوتبـــال جام جهانی، خطـــر انقراض یوزپلنگ ایرانـــی، موضوع مدافعان 
که در مســـیر داســـتانی این ســـریال  حـــرم و... از مســـائل روز جامعه بود 

گنجانده شـــد. بـــه خوبی 
ســـریال پایتخت نقـــاط مثبت دیگری نیـــز مانند توجه بـــه روزی حال، 
دعـــا و نیایـــش واقعـــی و باورپذیـــر، تجلـــی عشـــق واقعـــی در خانـــواده، 
کرام به بزرگســـاالن و اســـتحکام  کاری و تاش زن برای همســـرش، ا فـــدا
و اخـــاق در خانواده، آســـیب شناســـی معضاتی چون بلوتـــوث، ترویج 
که منجر به  کردن در جامعه، نتایج چشـــم و هم چشـــمی  خودپزشـــکی 

دور شـــدن از فرهنـــگ اصیـــل می شـــود و... می پردازد. 

ب( و اما یک ماحظه �
کـــه در ســـریال پایتخـــت و بازنمایـــی آن از خانـــواده  یکـــی از مـــواردی 

کیفیت  در تعـــارض بـــا نـــگاه اســـامی بـــه خانـــواده بـــه نظر مـــی رســـید، 
بازنمایی از ســـاخت قدرت در خانواده نقـــی معمولی بود. در آموزه های 
اســـامی نســـبت به خانـــواده و مناســـبات آن بر اقتـــدار مـــرد در جایگاه 
کـــه در ســـریال پایتخت ما  کیـــد می شـــود  ولـــی و سرپرســـت خانـــواده تا
دقیقـــا شـــاهد خاف این موضوع هســـتیم و پدر خانـــواده در مواجهه با 
کاما در موضع ضعف قرار دارد. اساســـا  همســـر و اعضای خانـــواده خود 
در این ســـریال هیـــچ مرد نرمالی بازنمایی نشـــده اســـت و تمـــام مردان 
ایـــن ســـریال به نوعی دارای شـــخصیت هـــای چیپ و بنجل! هســـتند. 
گـــر این موضـــوع را نمی تـــوان با اقتضائات داســـتانی  بـــه نظـــر نگارنده، ا

یـــک مجموعه طنـــز نیز توجیـــه نمود...

برخالف روند موجود در فیلم و سریال های 
ساخته شده در جامعه ما که هیچ خبری از 

قومیت ها در آنها نیست و دوربین این برنامه ها 
فقط تهران را بازنمایی می کند، این سریال به 

قومیت ها توجه کرده و به خوبی توانسته از 
مناسبات فرهنگی و اجتماعی اصیل مازنی ها 

بهره گرفته و آن را در یک قالب شایسته و 
مخاطب پسند بازنمایی کند. 
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محمدرضا شهبازی
سردبیر باشگاه طنز و کاریکاتور انقالب اسالمی

کارهای  هرچه فکر می کنم جز »زیر آســـمان شهر1«، »وضعیت ســـفید« و برخی 
گریخـــت«، از میان  تلویزیونـــی رضا عطـــاران ماننـــد »خانه بـــه دوش« و »متهم 
که  چنـــد ده ســـریال طنز متاخـــر تلویزیون نمی توانـــم مـــوردی را به یاد بیـــاورم 
کترهایـــش را  کارا ماننـــد مجموعـــه »پایتخـــت« در عیـــن طنـــز بـــودن، شـــرافت 
که این وری اش را اســـم بردیم، بگذار از آنطرفش  خدشـــه دار نکرده باشـــد. حاال 
هم اســـم ببریم. »ســـاختمان پزشـــکان«، »پژمـــان«، »شـــمعدانی«، »دیوار به 
دیـــوار«، »نقطه چیـــن«، »پاورچین«، »زن بابـــا« و... معروف ترین ســـریال های 
کترهایشـــان را با خنده  کارا که شـــرافت  طنز چند ســـال اخیـــر تلویزیون بودنـــد 

مخاطب تاخـــت زدند.
کار، ابله و دســـت و پا چلفتی، زن  دور هـــم جمـــع کردن یک عده آدم طمـــاع، ریا
کار برای  ذلیل، شـــوهر ندیده و ترشـــیده، بی ادب، وقیح و... شـــاید راحت ترین 
ســـاخت یک ســـریال طنز در این ســـال ها بوده باشـــد. باالخـــره این همه جک 
و جانـــور در یـــک قاب که قـــرار بگیرند و چهارتـــا دیالوگ که بگوینـــد، الجرم باید 
گر سریال برای  یک لبخند به لب مخاطب بنشـــیند دیگر که غالبا می نشـــیند. ا
پخش در نوروز ســـاخته شـــود، به این ترکیب یک ســـفره هفت سین و سورنای 
گر بـــرای مـــاه رمضان باشـــد، یک مســـجد و دو  شـــب عیـــد اضافه می شـــود. و ا

ســـکانس ســـفره افطار یا ســـحر و بعد دکمه روشـــن مخلوط کن زده می شود. 
کترهایش اتو کشـــیده نباشـــند،  در این بلبشـــو ســـاختن ســـریال طنزی که کارا
کـــس دیگـــر گاهی خطا هـــم بکنند امـــا بر دامـــن شرافت شـــان گردی  مثـــل هر 
کار آسانی نیســـت؛ پایتخت یکی از این سریال هاست. پایتخت از نظر  ننشـــیند 
تنوع شـــخصیت، شـــاید یکی از متنوع ترین ســـریال ها باشـــد. در این داســـتان 
همه جور آدمی دیده می شـــود اما همگی تقریبا یک شـــاخصه مشـــترک دارند: 

»شرافت«.

نه شـــخصیت های منفی و نه شخصیت های مثبت داســـتان وقتی دست از پا 
خطا می کنند، هیچکدام شرافتشـــان زیر ســـوال نمی رود. ارسطو ممکن است 
کـــردن لباس، فامیل را جمع کند و ببرد ترکیه، نقی ممکن اســـت  بـــرای قاچاق 
بـــرای دوزار ده شـــاهی زن و بچـــه اش را در هچل بیاندازد، رحمت ممکن اســـت 
کارها بکند  باالترین عشـــقش ماشین شاسی بلندش باشـــد و بخاطر آن خیلی 
کارهایشـــان  و... امـــا همـــه اینها آدم های شـــریفی هســـتند. آدم هایی که ما به 
می خندیـــم اما آنها را خوار و ذلیل و تحقیرشـــده نمی بینیم. شـــما شـــخصیتی 
مثـــل بابا پنجعلی را با تمام ضعف های جســـمی و عقلی اش بده دســـت خیلی 
کارگردان هـــای کمدی ســـاز تـــا ببینی همین یـــک پیرمرد را چطـــور می توانند  از 
بـــه گند بکشـــند و او را مضحکه شـــخصیت های پیـــر و جوان ســـریال کنند. اما 
گیر بودنش، با همـــه مزاحمت هایش،  پنجعلـــی در پایتخت با همه دســـت و پا
با همه ســـربار بودنـــش هنوز ارجمند اســـت. مزاحمت دارد اما مزاحم نیســـت؛ 
ممکن اســـت جایی که نباید، حرف اضافی بزند، اما اضافی نیســـت در خانواده 
معمولـــی. هیچ کس در ســـریال بـــه او بی احترامی نمی کند و حتـــی زیرزیرکی به 

او نیشخند نمی زند.
منظـــورم اصـــا این نیســـت که در آخر ســـریال شـــخصیت ها هم مثل داســـتان 
خـــوب جمـــع می شـــوند ها؛ نـــه! اینکه بیســـت و نه قســـمت دســـت و پـــا زدن 
شـــخصیت های درب و داغـــان در لجنـــزار را در قســـمت آخر با یـــک پایان بندی 
خوش بشـــوری و ببری، چیزی اســـت که شاید نظر ممیز و مدیران صدا و سیما 
کنـــد اما نمی تواند شـــرافت را به شـــخصیت های له شـــده برگرداند. در  را جلـــب 
پایتخت، شـــخصیت ها همیشه شریف اند. حتی وقتی دارند نقشه می کشند تا 
به خیال خودشـــان زرنگی کنند و یکجور مشـــکات را بپیچانند، باز هم »پست 
فطـــرت« نمی شـــوند. و این خیلـــی نکته مهمی اســـت در شـــخصیت پردازی و 

ایجاد موقعیت کمدی و ســـاخت ســـریال طنز.
گیـــرد؛ مانند  پایتخـــت از ایـــن جهت می تواند بـــرای اهالی طنز مـــورد توجه قرار 

وضعیت ســـفید و خانه بـــه دوش و... 

یف بانمک این آدم های شر
نگاهی به طنز در مجموعه پایتخت

در این بلبشو ساختن سریال طنزی که 
کترهایش اتو کشیده نباشند، مثل  کارا
هر کس دیگر گاهی خطا هم بکنند 
اما بر دامن شرافت شان گردی ننشیند 
کار آسانی نیست؛ پایتخت یکی از این 
سریال هاست. 
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نعمت اهلل سعیدی

ســـریال پایتخت یک را می تـــوان تقابل پایتخت و علی آباد دانســـت! اما 
قبـــل از اینکـــه به تفاوت های پایتخت یک با دو و ســـه و غیـــره بپردازیم، 

اجـــازه دهید باز هم از ژن های مشـــترک پایتخـــت و مخاطب بگوییم؛
البتـــه بنده بـــه احتمال زیاد جـــزو ژنوتیپ های بی ُعرضه روزگار به شـــمار 
می آیـــم! چـــون مثل نقـــی معمولـــی در تمام ایـــن 5 بخش ســـریال های 
کســـی رشـــوه  پایتخـــت، من هم در تمام عمر نتوانســـته ام هزار تومان به 
کرده اید؟!  بدهم! شـــما چـــه؟! تا بـــه حال چند بـــار و چقـــدر اختـــاس 
که  راســـتی چـــرا نقـــی معمولی در جریـــان این همـــه حـــوادث و باهایی 
کارکنان پزشـــک قانونی  ســـرش می آیـــد، آخر هـــم نمی تواند بـــه یکـــی از 
)یـــا اعضـــای شـــورای شـــهر در بخش ســـوم ســـریال( هـــزار تومان رشـــوه 
بدهـــد!؟ مگر ســـر تـــا پـــای ایـــن مملکـــت را ارتشـــا و دزدی و اختاس و 
مفاســـد بر نداشـــته اســـت!؟ مگـــر این همـــه هندوانه زیر بغل ســـیروس 
که »مشـــترکات جامعـــه« را خوب می شناســـد!؟ )و  مقـــدم  نگذاشـــتیم 
که ان شـــاءاهلل بابت واقع گرایی ســـیروس مقدم  هندوانه هـــای دیگـــری 

می خواهیـــم زیر بغلـــش بگذاریم!(
واقعًا حرف حســـاب ســـیروس مقدم چیســـت؟ آیا در جمهوری اسامی 
کســـی این ســـوال را بپرسید،  گیر نیســـت؟ از هر  گرفتن فرا رشـــوه دادن و 
پاســـخش مثبـــت اســـت. چـــه ایرانی باشـــد و چه خارجـــی. امـــا وقتی از 
کـــه خودشـــان در ایـــن مملکـــت دارنـــد زندگـــی می کننـــد  ایرانی هایـــی 
کـــرده ای، معمواًل  می پرســـیم خودت چندبار رشـــوه داده ای یا اختاس 
پاســـخ می دهنـــد اصًا! )و یا خیلی بـــه ندرت...( پس چرا نقی و ارســـطو 
کـــه شـــده مثـــًا بـــه یـــک پلیـــس  موفـــق نمی شـــوند بـــرای یک بـــار هـــم 
کـــه  راهنمایـــی و رانندگـــی رشـــوه بدهنـــد؟ ســـوال اصلی تـــر اینجاســـت 
آیـــا این رشـــوه نـــدادن و نگرفتـــن شـــخصیت های مختلف ســـریال های 

پایتخـــت، رئـــال و واقع گرایانه اســـت؟ 
ممکـــن اســـت از رئالیســـم جادویـــی زیـــاد شـــنیده باشـــیم. امـــا بعیـــد 
ایـــن  بـــه  باشـــیم.  شـــنیده  چیـــزی  رئالیســـم  جـــادوی  از  می دانـــم 
کنیـــم از جـــادوی رئالیســـم  کنیـــد تـــا فرصـــت  پرســـش های اخیـــر فکـــر 
در  مخصوصـــًا  کنیـــم.  صحبـــت  پایتخـــت  ســـریال های  در  موجـــود 
مـــی شـــود.  کـــه »همـــا« عضـــو شـــورای شـــهر علی آبـــاد  قســـمت هایی 
کارگردانـــی چـــون ســـیروس  کـــه  توضیـــح داد  بهتـــر می تـــوان  آنجـــا  در 
و می شناســـد؟ اســـت  را شـــناخته  اســـامی   مقـــدم چقـــدر جمهـــوری 

که در  در نخســـتین قســـمت ســـریال، نقـــی و خانـــواده اش را می بینیـــم 
کـــردن از علی آبـــاد هســـتند. اواًل عمـــوی همـــا را می بینیـــم  کـــوچ  حـــال 
کـــه چنـــد بـــار بـــه مکـــه رفته امـــا 6۰۰  کـــه عـــازم مکـــه اســـت. پیرمـــردی 
هـــزار تومـــان قـــرض نقـــی را نمی دهـــد! حتـــی هنـــوز هـــم می خواهـــد از 
کـــه نه  او یـــک میلیـــون و 4۰۰ هـــزار تومـــان دیگـــر تیـــغ بزنـــد! پیرمـــردی 
تنهـــا در بخشـــیدن یـــک یخچـــال به عنـــوان جهیزیـــه یـــک زوج فقیر )و 
کـــردن دارد بلکـــه در ریـــا نکـــردن خود نیـــز ریا  دانشـــجو( عاقـــه بـــه ریـــا 
کـــه تهرانی هـــا چگونه ریـــا می کننـــد؟ آیا  می کنـــد! بعدهـــا بایـــد ببینیـــم 
آنهـــا هـــم تظاهـــر بـــه جهیزیـــه دادن و مکـــه رفتـــن می کننـــد؟ یـــا تظاهر 
بـــه دماغ خـــوب داشـــتن؟! بین ایـــن تظاهـــر و آن تظاهر چقـــدر تفاوت 
کجـــا می رود؟ کجا به   وجـــود دارد؟ یـــا بـــه عبـــارت دقیق تـــر نقـــی دارد از 

گوســـفند برایشـــان مـــی آورد. )کـــه بـــرای خانه  عمـــوی خـــود نقـــی یـــک 
گوســـفند  تهـــران  در  اســـت  معتقـــد  او  کننـــد.(  قربانـــی  تهران شـــان 
گـــران اســـت. آقـــای »جبرائیلـــی« هـــم نظـــر مثبتـــی نســـبت بـــه تهـــران 
از  دارد  نقـــی  برعکـــس  کـــه  اســـت  بازنشســـته  معلـــم  یـــک  او  نـــدارد. 
اندوختـــه  اینکـــه  بـــدون  هـــم  )آن  بازمی گـــردد.  آبـــاد  علـــی  بـــه  تهـــران 
دارد  نقـــی  کـــه  اســـت  معتقـــد  او  باشـــد!(  کـــرده  جمـــع  را  خاصـــی 
آیـــا  نمی شـــود.  آدم  خـــود  زادگاه  کجـــا  هیـــچ  چـــون  می کنـــد.  اشـــتباه 
کـــه در آن زاده شـــده اند، ایـــن جـــور اســـت؟ کســـانی   تهـــران هـــم بـــرای 

کاه را ســـر  هنـــوز به نزدیکی های تهران نرســـیده، یـــک قاچاقچی اولین 
اعضـــای خانـــواده نقـــی می گـــذارد. یعنی در پاســـگاه ایســـت و بازرســـی، 
ک و جیب هـــای بابا پنجعلـــی می گذارد.  ترقه هـــای قاچاق را داخل ســـا
کـــه بـــه قصـــد مشـــهد رفتن بـــا نقی عـــازم تهران  )پیرمـــرد فراموشـــکاری 
که بـــا به هم زدن جشـــن عروســـی،  شـــده اســـت!( همیـــن ترقه هاســـت 
که باید  که هســـت با وضعیتـــی  نخســـتین چالـــش جدی بیـــن وضعیتی 
کلی  که بیش از ۹۰ درصد فرمول  باشـــد را پیش می آورد. همان چالشـــی 
وضعیت هـــای دراماتیـــک را در مجموعه ســـریال های پایتخـــت به خود 
 اختصـــاص داده اســـت. جـــدال واقعیـــت بـــا حقیقـــت. فعـــًا بگذریم...

تهـــران شـــهر قانـــون اســـت. زیـــرا میلیون هـــا نفـــر جمعیـــت نمی تواننـــد 
کننـــد. اینجـــا احتماال  بـــدون قانـــون در یـــک جا جمـــع شـــوند و زندگی 

و به رشد/ 2 پایتخت ر

تهران علیه علی آباد

واقعًا حرف حساب سیروس مقدم 
چیست؟ آیا در جمهوری اسالمی 

گیر نیست؟  رشوه دادن و گرفتن فرا
از هر کسی این سوال را بپرسید، 

پاسخش مثبت است. چه ایرانی باشد 
و چه خارجی.
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)نخســـتین  یـــک موتـــور ســـیکلت شـــد.  نفـــره ســـوار  نمی شـــود چهـــار 
جایـــی  هـــر  کامیـــون  بـــا  نمی شـــود  اینجـــا  اول(  قســـمت  ســـکانس 
و  نقـــی  و  کـــرده  دشـــت  را  جریمه شـــان  نخســـتین  ارســـطو  ایســـتاد. 
کـــه جنـــازه صاحـــب خانـــه  بـــه ســـمت خانـــه می رونـــد. جایـــی  همـــا 
کـــه مثـــل علی  قبلـــی منتظـــر آنهاســـت! چـــون تهـــران شـــهری نیســـت 
بـــدون  می تـــوان  اینجـــا  کننـــد.  فضولـــی  یکدیگـــر  کار  در  مـــردم  آبـــاد، 
 فضولـــی مـــردم و حتـــی فرزنـــدان در تنهایـــی روی تخـــت افتـــاد و مـــرد!

صاحـــب خانـــه قبلـــی نقی مـــرده اســـت. اما بـــرای نقـــی و خانـــواده اش 
بوروکراســـی تهـــران تازه زنده شـــده اســـت! البتـــه این بوروکراســـی فقط 
کاغذهـــا جاری می  گرچـــه روی  دولتـــی نیســـت. زیـــرا بروکراســـی واقعی ا
کـــه بر اســـاس  شـــود امـــا از روح آدم هـــا سرچشـــمه می گیـــرد. آدم هایـــی 
یـــک نظـــم و ترتیـــب مشـــخص دماغ عمـــل می کننـــد و پارتی یـــا مجلس 
کند.  ختـــم می گیرند. فعًا بهتر اســـت نقی با بروکراســـی پارتی ها شـــروع 

»قهرمـــان« همشـــهری ســـابق نقـــی و ارســـطو اســـت. او و همســـرش در 
کـــه در حیـــاط آن باید  یـــک عمـــارت اعیانی ســـرایدار هســـتند. عمارتی 
گر  کلفت خانـــه نیز حتـــی ا کـــه  کـــرد! عمارتی  بـــا دوچرخـــه رفـــت و آمـــد 
کـــرده باشـــد نگـــران شـــادابی پوســـت صـــورت خودش  6۰ ســـالگی را رد 
تقابـــل موســـیقی ســـنتی و  را می تـــوان  اســـتخر  اســـت! ســـکانس های 
موســـیقی معاصـــر دانســـت. امـــا فرصـــت نداریـــم از موســـیقی ســـریال 
کارکـــرد اصلی ایـــن ســـکانس باز می گـــردد به  کنیـــم.  پایتخـــت صحبـــت 
کـــه نیاز  شـــناخت خـــوب ســـیروس مقـــدم از مخاطبانش. مخاطبانـــی 
 دارنـــد چیزهـــای خنـــده دار ایـــن دنیـــا را ببیننـــد و بـــه آنهـــا بخندنـــد. 

که  طنـــز موجود در ســـریال های پایتخت از همین جنس اســـت. طنزی 
کند. بلکه می داند این  نمی خواهـــد واقعًا چیزی را در این دنیا مســـخره 
کافی ســـت این  کافی مســـخره و خنده دار هســـت! فقط  دنیـــا به اندازه 
کشـــید و به  طنزهـــای خنـــده دار را از متـــن همیـــن زندگـــی واقعی بیرون 
آنهـــا خندیـــد. به عبارت دیگر الزم نیســـت واقعیت را برای ســـاختن طنز 
حقیقـــی تغییـــر داد؛ بلکه باید حقیقت همین واقعیـــت را در متن زندگی 
که هـــر قدر بـــه عمق شـــخصیت هایی  کـــرد. بـــرای همین اســـت  کشـــف 
می خندیـــم! بیشـــتر  می کنیـــم  نفـــوذ  بیشـــتر  ارســـطو  و  نقـــی   مثـــل 

مـــا  رویاســـازی  کاتالیـــزور  خـــود  اصلـــی  جایـــگاه  در  موســـیقی  خاصـــه 
گر قبل از شـــنیدن این موســـیقی مثل نقی  انسان هاســـت. مخصوصـــًا ا
کـــرده باشـــیم!  و ارســـطو و بابـــا پنجعلـــی از مـــواد توهـــم زا نیـــز اســـتفاده 
کـــه بـــا شـــنیدن موســـیقی در رویاهـــای خـــود غوطه ور  حـــاال آماده ایـــم 
شـــویم. رویاهای این آدم های ســـاده علی آبادی مثل خودشـــان ساده 

و شـــاداب اســـت. مخاطـــب نیـــز می توانـــد خـــودش را در این ســـادگی و 
کـــرده و لـــذت ببـــرد. شـــاید از همیـــن ســـکانس ها اســـت  شـــادابی رهـــا 
کـــه توجـــه مخاطبـــان بـــه موســـیقی ســـریال پایتخـــت جلب می شـــود. 
کـــرد. کـــه بایـــد ســـر فرصـــت بیشـــتر از آن صحبـــت   البتـــه موســـیقی ای 

در ســـوره مبارکـــه یاســـین آیـــه 3۰ می فرماید: َیـــا َحْســـَرًة َعَلـــی اْلِعَبـــاِد َما 
َکاُنـــوا ِبـــِه َیْســـَتْهِزُئوَن... دریغا بـــر ایـــن بندگان!   

َّ
ِتیِهـــْم ِمـــْن َرُســـوٍل ِإال

ْ
َیأ

هیـــچ فرســـتاده  اى بر آنـــان نیامد مگـــر آنکـــه او را ریشـــخند می کردند... 
که ایـــن تعبیـــر »یا حســـرتا« خیلی عجیب اســـت!  کـــرده ام  بارهـــا عرض 
ایـــن روزها در فضاهای مجـــازی نیز مبانی مقدس جمهوری اســـامی و 
کمی  گر از  ارزش هـــا و معیارهـــای دینـــی را زیاد به ســـخره می گیرند. امـــا ا
کم مســـخره نیستند! از  کنیم خود این تمســـخرکنندگان هم  باالتر نگاه 
کـــه به صورتی مســـخره آمیز با شـــنیدن خبر مـــرگ پدرش غش  دختـــری 
که پارتی هـــای مســـخره می گیرند. گرفتـــه تا بچـــه پولدارهایـــی   می کنـــد 

کامـــی ســـریال پایتخـــت  بـــه غیـــر از طنـــز موقعیـــت، طنزهـــای  البتـــه 
پنجعلـــی  بابـــا  کوتـــاه  دیالوگ هـــای  کثـــر  ا مثـــًا  اســـت.  جالـــب  هـــم 
خنـــده دار  ســـادگی  دیالوگ هـــا،  ایـــن  از  ســـری  یـــک  اســـت.  طنـــز 
نگـــران  مـــدام  کـــه  آدم هایـــی  مـــا  نشـــان می دهـــد.  را  آدم هـــا  مـــا  روح 
آدم هایـــی  مـــا  نخورده ایـــم.  یـــا  خورده ایـــم  ناهـــار  کـــه  هســـتیم  ایـــن 
امـــا  بزنیـــم!  تودهنـــی  خـــود  مخالفـــان  بـــه  می خواهیـــم  مـــدام  کـــه 
بازگویـــی  پنجعلـــی  بابـــا  کوتـــاه  دیالوگ هـــای  از  دیگـــر  ســـری  یـــک 
الکـــی میگـــه و...! اســـت. حقیقت هایـــی مثـــل   حقیقت هـــای ســـاده 

خاصه، نقی و خانواده اش وارد قسمتی از شهر تهران می شوند که کوچه ها 
گنجشک اول و طوطی پنجم  و خیابان ها اســـامی ناز و زیبایی دارند! مثل 
کمـــک موســـیقی خشـــن و پارتـــِی اعصاب خوردکنی  یـــا فنج ســـوم! امـــا به 
کـــه بچـــه پولدارهـــای همیـــن محلـــه می گیرند، متوجه می شـــویم پشـــت 
کلـــی بچـــه کاغ و قورباغـــه پرنده هم هســـت!  ایـــن اســـامی پرنـــدگان زیبا 

کـــه پلیس هایـــش مـــدام آدم هـــا را جریمه  الغـــرض، تهـــران شـــهری اســـت 
که بـــه آدم هـــای بی گنـــاه اتهام قتـــل می زنند؛ شـــهری  می کننـــد؛ شـــهری 
کشـــیده و به جـــای تحویـــل دادن  کلـــک بـــه خانـــه  کـــه آدم هـــا را بـــا دوز و 
کـــه از آدم های  گاهی می دهند! شـــهری  خانـــه، خود آنها را تحویـــل اداره آ
بی گنـــاه بازجویی می کنند و آدم های بی گناه مجبورنـــد در این بازجویی ها 
کـــه خـــود بـــه خـــود خنـــده دار اســـت! مثـــًا در پاســـخ  حرف هایـــی بزننـــد 
کـــه اختاف تـــان با مقتـــول بر ســـر چه بـــود، نقی  بـــه ایـــن ســـوال بازپـــرس 
کـــه  بافاصلـــه جـــواب می دهـــد ســـر دوغ! داشـــتیم دیـــزی مـــی خوردیـــم 
کـــم مانـــده بود  کـــه  دوغ ریخـــت روی آن مرحـــوم. طـــوری عصبانـــی شـــد 
که ممکن اســـت آدم ها  معاملـــه را بـــه هم بزند! پس تهران شـــهری اســـت 

جانمایه بخش اول سریال پایتخت 
را می توان تقابل تهران و علی آباد 
دانست. تقابل پایتخت و شهرستان. 
یا به قول گالبرایت جامعه شناس و 
اندیشمند معاصر آمریکایی تقابل طبقه 
رضایت طلبان با نمایندگانی از طبقه 
فرودستان. رضایت طلبانی که نهایتًا به 
نقی و خانواده اش حالی می کنند تهران 
جای آدم هایی مثل آنها نیست! 
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 ســـر یـــک دوغ معاملـــه یـــک خانـــه را بـــه هـــم بزننـــد!

گوســـفند آدم را  که تا سر بجنبانی  تهران شـــهری اســـت 
کامیون ارســـطو هر جا بایســـتد  که  می دزدند! شـــهری 
کانال فاضاب  که در  کارگری  اشـــتباه اســـت. )اشـــاره به 
که مردها از زن ها در حال  محبوس می شـــود.( شـــهری 
گلرخ از زنش( و برادر زن ها  گرفتن هستند. )برادر  طاق 
که مهمان ها  کتک زدن دامادشـــان. شـــهری  در حـــال 
کـــه نباید شـــب را در  بی وقـــت می آینـــد. مهمان هایـــی 
کرایه های  کســـی ها  که تا خانه میزبان بمانند. شـــهری 
گـــران هســـتند. شـــهری که  زیـــاد می گیرنـــد و حلیم هـــا 
زن های همســـایه به شوهرانشان شـــک دارند. شهری 
کـــه می توانـــد غریبه هـــا را در چنبـــره بوروکراســـی خـــود 
که حتی خـــارج شـــدن از آن نیز  کنـــد. تا جایـــی  گرفتـــار 
قســـمت  آخریـــن  در  )چـــون  می شـــود.  دردســـرآفرین 
 نیز جـــاده را بـــرای بازگشـــتن خانـــواده نقی بســـته اند!(

به ایـــن ترتیـــب جانمایـــه بخـــش اول ســـریال پایتخت 
دانســـت.  آبـــاد  علـــی  و  تهـــران  تقابـــل  می تـــوان  را 
گالبرایـــت  تقابـــل پایتخـــت و شهرســـتان. یـــا بـــه قـــول 
آمریکایـــی  معاصـــر  اندیشـــمند  و  جامعه شـــناس 
تقابـــل طبقـــه رضایت طلبـــان بـــا نمایندگانـــی از طبقه 
کان شهرهایی مثل  که در  فرودستان. رضایت طلبانی 
که  تهـــران و اصفهـــان جمـــع شـــده اند. رضایت طلبانی 
حتـــی در مـــرگ پدرشـــان نیـــز در درجه نخســـت نگران 
منافـــع شـــخصی خودشـــان هســـتند! رضایت طلبانی 
کـــه نهایتًا بـــه نقی و خانـــواده اش حالـــی می کنند تهران 
جـــای آدم هایـــی مثـــل آنهـــا نیســـت! رضایت طلبانـــی 
کـــه رســـمًا در ماجراهـــای فتنـــه انتخابـــات دهـــم بـــه 
دادنـــد! جنـــگ  اعـــام  جامعـــه  فرودســـت   طبقـــات 

کـــه حســـاب تهرانی ها با  کنیـــم  البتـــه نبایـــد فرامـــوش 
تهـــران فـــرق می کنـــد. خیلـــی از تهرانی هـــا آدم هایـــی 
مثـــل  درســـت  هســـتند 
ارســـطو  و  نقـــی  خـــود 
زندگـــی  فشـــار  ایـــن  و 
که آنها را وادار به  اســـت 
گوســـفند دزدی می کند. 
دقیق تـــر  عبـــارت  بـــه  یـــا 

فشـــار  ایـــن 

وادار  را  معمولـــی  کارمنـــد  یـــک  کـــه  زندگـــی ای  ســـبک  همـــان  اســـت.  زندگـــی  ســـبک 
می کنـــد در ایـــام تعطیـــات عیـــد ماشـــین مـــدل بـــاالی رئیـــس اداره را بـــه امانـــت بگیـــرد. 
بـــر  را  کـــه دمـــاغ همســـرش  اســـت  کـــرده  را مجبـــور  کـــه دامـــاد صاحب خانـــه  همان طـــور 
کـــه واقعـــًا دزد نیســـت و نمی خواهـــد  کنـــد. دامـــادی  اســـاس ســـبک زندگـــی جدیـــد  عمـــل 
بـــدزدد!  را  زنـــش  پـــدر  مرحـــوم  چـــک  کـــه  اســـت  مجبـــور  امـــا  کنـــد؛  اذیـــت  را   کســـی 

کـــه: زندگـــی طبقـــه رضایت طلـــِب  نتیجـــه نهایـــی بخـــش اول ســـریال پایتخـــت ایـــن اســـت 
گرفتـــه  قاهـــره  از  دنیـــا  دیگـــر  کان شـــهرهای  کثـــر  ا )مثـــل  تهـــران  مثـــل  پایتخت هایـــی 
شـــهرها  گونـــه  ایـــن  در  نیســـت.  رضایت بخـــش  هـــم  خیلـــی  و...(  پاریـــس  و  پکـــن  تـــا 
آدم هـــا  بزرگتـــر،  شـــهر  و  می شـــود  بیشـــتر  شـــهرک ها  و  خیابان هـــا  و  کوچـــه  کـــه  هرقـــدر 
تنهایـــی می میرنـــد. زندگـــی می کننـــد و در  تنهایـــی  کـــه در   تنهاتـــر می شـــوند. آدم هایـــی 

الزم نیست واقعیت را برای ساختن طنز 
حقیقی تغییر داد؛ بلکه باید حقیقت 

همین واقعیت را در متن زندگی کشف 
کرد. برای همین است که هر قدر 

به عمق شخصیت هایی مثل نقی 
و ارسطو بیشتر نفوذ می کنیم بیشتر 

می خندیم!
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کوچک، نه بزرگ! � نه 
در مســـتند زندگی شـــهید حکیـــم از مدافعین حرم در ســـوریه به نام »نه 
کوچک«، خطـــاب بـــه دوربین هم رزمـــش جملـــه ای را بیان  بـــزرگ، نـــه 

که بســـیار جمله اساســـی اســـت:  می کند 
کوچک  گـــر  گفت: شـــهادت لباس تک ســـایزه، ا »دوســـتی داشـــتم مـــی 
گـــر بـــزرگ هســـتی باید خـــودت را  کنـــی، ا باشـــی بایـــد خـــودت را بـــزرگ 
کنی تا لباس اندازه ات بشـــه.)البته این جملـــه معروف متعلق  کوچکتـــر 
کوچک  به شـــهید آوینی اســـت( زیـــاد بزرگ بـــودن هـــم مانع شـــهادته، 

کند مـــا به حـــد اعتدالش برســـیم.« بـــودن هـــم مانعـــه. خدا 
کوچک اســـت و نه خیلـــی بزرگ! اندازه اســـت.  واقعـــا شـــهید نه خیلـــی 
مـــن می گویـــم طبیعی اســـت. بـــه ذات طبیعـــت نزدیک اســـت. نهایت 
اعتـــدال اســـت. اصـــا شـــاید واقعی تریـــن آدم در پهنـــه هســـتی شـــهید 
که به غایت هســـتی نزدیک تر شـــده اســـت. بنابراین روایت  باشـــد، چرا 

از شـــهید از طبیعی تریـــن و واقعی تریـــن روایت هـــا در هســـتی اســـت.

حرف های خانوادگی �
النـــاس عیـــال اهلل. رابطـــه خـــدا ومـــردم در ایـــن روایـــت رابطـــه خانوادگی 
که  طرح شـــده اســـت. البته روابط بین بنده و خدا انواع دیگـــری نیز دارد 
گفتگو درباره آن نیســـت، ما اینجا فعا بـــه این بعد از رابطه  کنـــون مجال  ا
کار داریـــم. بنابراین روایت از مردم، بدون واســـطه و بدون انحراف، یعنی 
کـــردن. حرف خانوادگی زدن بســـیارمهم اســـت.  از خانـــواده خـــدا روایت 

اصـــا روایـــت از خانـــواده نزدیـــک تریـــن روایـــت بـــه ذات هســـتی اســـت. 
که هســـتی متنوع اســـت و ابعـــاد مختلفـــی دارد، خانواده هم  همان طور 
گاهی از هم می پاشـــد، اعضای  همین طور اســـت. فـــراز و فرودهایی دارد، 
گاهی خطـــا می کنند، اما  گاهی با هـــم درگیرند،  خانـــواده بـــا هم شـــادند، 
دوبـــاره به دامن خانـــواده بازمی گردند، در دل خانواده رشـــد می کنند، به 

آن عشـــق می ورزنـــد و با آن آرامـــش می گیرند.

مبارزه خانوادگی �
که بحثی  اتفاقـــا حـــرف از خانـــواده زدن نـــه تنها یک بحـــث تمام دینـــی 

تمـــام انقابی نیز هســـت.
مبـــارزه ای دینی-فرهنگـــی علیـــه ظلـــم و ســـتم در  اســـامی،  انقـــاب 
ایـــران و جهـــان را رقـــم زد و ایـــن جریـــان هنوز هـــم ادامه دارد. انســـان 
انقابـــی برایـــش تفاوتـــی نمی کنـــد ظلـــم در اداره، خانـــواده، یـــا شـــهر و 
کشـــورش باشـــد، یا در ســـوریه یا در امریـــکا و... او مبارزه بـــا ظلم جزیی 
از ســـبک زندگـــی اش هســـت. امـــا تفـــاوت ایـــن نـــوع مبـــارزه آن اســـت 
کـــه مبـــارزه ای خانوادگـــی اســـت. بســـیاری از راه پیمایی هـــای انقـــاب 
خ مـــی داده اســـت. خانواده های بســـیاری درگیر  به صـــورت خانوادگـــی ر
کـــودک تا پیرمـــرد، با فرزنـــدان و... در  توزیـــع اعامیـــه و... بوده انـــد. از 
که این مبـــارزه با عما  راه پیمایی هـــا حاضرنـــد. در دوره دفـــاع مقـــدس 
کشـــورهای حامی عـــراق بود، بازهم مبارزه خانوادگی اســـت. انســـان  با 
انقابـــی در خط مقدم و خانواده او در پشـــت جبهه. این امر در ســـوریه 
و عـــراق نیـــز دوباره تکرار می شـــود. نقش همســـران مدافع حرم از نســـل 

ســـوم انقـــاب اســـامی نقشـــی بی بدیل محســـوب می شـــود.

پایتخت ۶؛
آینده ایران!
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ویژه نامه تقدیر از سیروس مقدم
  نهمین جشنواره مردمی فیلم عمار

هجرت خانوادگی �
گفتار هجـــرت بحث مهمی  کتـــاب آزادی انســـان در  شـــهید مطهری در 
کلی ســـفر ســـتوده شده  ح می کند: »در اســـام به طور  را درباره ســـفر طر
کند و از آن  اســـت، ولی اینکه انســـان در در همه عمر در یک شهر زندگی 
کشـــورهای دیگر ســـفر نکند،  کند و به  کشـــوری زندگی  ج نشـــود، در  خار
که ســـفر روی  نیـــز روح انســـان را ضعیـــف و زبـــون بـــار مـــی آورد. آن اثری 
که مســـافرت و هجرت از وطن، در  روح انســـان می گذارد، آن پختگی ای 
روح انســـان ایجـــاد می کند، هیـــچ عامل دیگـــری ایجاد نمی کنـــد. البته 
که انســـان از شـــهر و دیـــار و منطقه خود  هجرت منحصر به این نیســـت 
کنـــد، زبون منطقه اش نباشـــد، اســـیر شـــهر و ده خود نباشـــد،  هجـــرت 
اســـیر عوامـــل جغرافیایی محیـــط خود نباشـــد، بلکه همچنین انســـان 
که به او چســـبیده اســـت و  نبایـــد اســـیر خصلت هـــا و عادت های روحی 
اســـیر جـــو روحی خود نباشـــد... انســـان به یـــک چیزهایی عـــادت پیدا 
می کنـــد، عرف جامعه برای او یک اصل می شـــود و یک عادت جســـمی 
که بتوانـــد از آن چه به  یـــا روحی برای او پیدا می شـــود....مرد آن اســـت 
کند...بنابراین اســـام، هجرت  او چســـبیده اســـت جدا شـــود و هجرت 
را در زندگـــی انســـان ها یـــک اصـــل می دانـــد. معنایش چیســـت؟ احیا و 
پرورش شـــخصیت انســـان، مبارزه با یکی از اساســـی ترین عوامل زبونی 

و اســـارت انســـان.)مطهری، آزادی انسان، ص158-156(

مارپیچ سکوت! �
که حضور و مشـــارکت بخشـــی  بی عدالتی رســـانه ای ســـبب آن می شـــود 
از جامعه در رســـانه ها بیشـــتر باشـــد و به تبـــع آن دیدگاه هـــا، نگرش ها، 
رفتارها و ســـبک زندگی آنان بیشـــتر رسانه ای شود. اقشـــار دیگر جامعه 
که نظرات،  ک می کنند  با مصرف چنین تولیدات رســـانه ای چنیـــن ادرا
نگرش هـــا و ســـبک زندگی  خودشـــان درکل جامعه در اقلیت اســـت. لذا 
که واقعـــا زندگـــی می کنند  چنـــدان تمایلـــی به بـــروز اجتماعـــی آن گونـــه 
گر  کـــه واقعـــا می اندیشـــند، ندارنـــد. زیـــرا چنیـــن می پندارند ا و آن گونـــه 
واقعیـــت خـــود- اعـــم از عایق، نیازهـــا، رفتارهـــا، نگرش هـــا و....- را در 
جامعـــه علنـــی نماینـــد، منـــزوی خواهنـــد شـــد. ایـــن فرآیند بـــه صورت 
مارپیچـــی توســـعه می یابـــد و افـــراد بیشـــتری از طبقـــات مســـتضعف را 
کنـــار حضور  کثریت در  به ســـکوت می کشـــاند. ســـکوت اجتماعی ایـــن ا
که آن اقلیت نیـــز در برآورد  عینـــی و رســـانه ای آن اقلیت، باعث می شـــد 

گردد.  کیفیت خـــود دچار توهـــم  کمیـــت و 
تـــا  گرفتـــه  اصاح طلـــب  از  رســـانه های  از  بســـیاری  کـــه  فضایـــی  در 
ایـــران  حضـــور  خارجـــی  رســـانه های  به خصـــوص  و  احمدی نژادی هـــا 
در ســـوریه را نوعـــی مداخلـــه نظامـــی و قدرت طلبـــی منطقـــه ای تعبیـــر 
می کردنـــد، ایـــن فضـــای ســـکوت اجتماعی به خصـــوص در عرصـــه هنر 
ج از ایـــن دایره،  کا تولید اثری هنـــری خار ایجـــاد شـــده بـــود. بنابرایـــن 
نوعی جســـارت و شـــجاعت در ساختارشـــکنی را نشـــان مـــی داد. )البته 
حـــوزه فیلم ســـازی مســـتند مدافعیـــن حـــرم و حضـــور ایران در ســـوریه، 
کثـــرت مستندســـازان انقابـــی، در ایـــن ســـال ها از ایـــن امـــر  به واســـطه 

مســـتثنی محســـوب می شـــود(

...و اما سیروس مقدم! �
پایتخـــت حرفـــی خانوادگـــی دارد آن هـــم خانـــواده ایرانی! نـــه می خواهد 
کاما  خـــود را بـــزرگ و روشـــنفکر نشـــان دهـــد و نه خـــود را حقیر می کنـــد، 
انـــدازه روایت می کند. نه شـــعار می دهـــد و نه رنگ اســـتانداردهای غربی 
را بـــه خـــود می گیـــرد. بـــا موانـــع و مســـائل خانوادگـــی مواجه می شـــوند. 
ســـفر و هجرت در ذات پایتخـــت در همه 5 گانه اش حضـــور دارد حاال چه 
تهـــران، چه مشـــهد، قشـــم، ترکیه یـــا ســـوریه و... این هجـــرت خانوادگی 

کاری،  هم هســـت. سفرهایی مختلف، سفر زیارتی، ســـفر تحصیلی، سفر 
کانه پایتخت ســـریال مســـافران است. ســـفر تفریحی و... 

از  و...  تجســـمی  تئاتـــر،  داســـتانی،  ســـینمای  در  کـــه  فضایـــی  در 
کســـی ســـخن نمی گویـــد، در این  حماســـه های مانـــدگار مدافعین حرم 
فضـــا مقـــدم ســـریالش را می ســـازد و بـــه بهترین وجـــه به دالیـــل حضور 
کم  گرفتار مارپیچ ســـکوت حا ایران در ســـوریه و ضرورت آن می پردازد و 

در ایـــن عرصـــه نمی شـــود.
گر بتواند ششـــمین روایت خـــود را از  کنـــون ا پایتخـــت روبه جلوســـت و ا
کنـــد، می تواند بـــه نیاز  آینـــده ایـــران و امیـــد مردمانـــش بـــه آینـــده ارائه 

ضـــروری ایـــن روزهای ما پاســـخی شایســـته بدهد.
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نعمت اهلل سعیدی

کارگردان های تلویزیون جمهوری اسامی  سیروس مقدم یکی از پرکارترین 
به ویژه در سریال ســـازی ایرانی اســـت.  او در ســـریال هایی مثـــل »نرگس«،  
»چاردیواری«،  »زیر هشـــت« و »تا ثریا«،  ســـفر من الخلـــق الی الخلق خود 
کـــرده و بـــا کامیون هـــای ارســـطو در ســـریال های پایتخـــت، ایـــن  را شـــروع 
کمی قضیه اش فرق  کامل می کند. )چک برگشـــتی  مرحله از اســـفار خود را 
می کنـــد.( حاصل این ســـیر و ســـلوک ها بـــرای ســـیروس مقـــدم، در درجه 
که بـــه جای  نخســـت، رســـیدن بـــه یک نـــوع طنـــز خاص اســـت. طنـــزی 
کشـــف می شـــود. ســـریال هایی مثل اغما، پیامک از دیار  ســـاخته شـــدن، 
باقی  و روز حســـرت، ســـفر من الخلق الی الحق او بوده اند. سفری که بدون 
کارگردان آن هنوز در آنها به جایی نرســـیده اســـت. گفـــت   تعـــارف می توان 

گر بنا باشـــد ســـیروس مقدم دوبـــاره »روز  که ا  خیلـــی دوســـت دارم بدانـــم 
حســـرت« بســـازد چه خواهـــد ســـاخت؟ اما فعـــًا همین عالـــم خلق مهم 
کـــه در دریای حـــق و حقیقت غوطه ور اســـت.  نمی خواهم  اســـت. عالمی 
بـــا بحث های مربـــوط به واقعیت و حقیقـــت و تفاوت و تمایزهـــای این دو 
کنـــم. مگر اینکـــه اجمااًل یـــک تعریف  بـــا هم مطلـــب را ســـنگین و طوالنی 
که اتفـــاق افتاده  ســـاده از ایـــن دو داشـــته باشـــیم. واقعیت چیزی اســـت 
کـــه بایـــد اتفـــاق بیفتـــد و باشـــد.  و هســـت. امـــا حقیقـــت چیـــزی اســـت 
کامـــا واقعیت هـــم دارد.  کـــه هر حقیقتـــی  نکتـــه بعـــدی نیز این جاســـت 
کـــه حقیقـــت ندارند.  امـــا برعکـــس آن نـــه. خیلـــی از واقعیـــت ها هســـتند 

 بســـیاری از واقعیت هـــای ایـــن دنیـــا حقیقـــت ندارنـــد. مثـــًا واقعیت این 
که در  که بعضی ها پولدارند و بعضی ها فقیر. اما حقیقت این اســـت  اســـت 
بســـیاری از ســـاعات شـــبانه روز، این دو نفر فرق خاصی با هم ندارند. حتی 
ممکن اســـت آن آدم پولدار به خاطر مریضی مجبور باشـــد غذاهای ســـاده 
کنم، بســـیاری از واقعیت های  بخـــورد. امـــا آن آدم فقیر برعکس. خاصـــه 
ایـــن دنیا فقـــط در خیـــال ما واقعی هســـتند. یعنـــی این ذهنیت ماســـت 
که  کـــه بـــه آن واقعیت هـــا واقعیـــت می دهـــد. امـــا حقیقـــت چیزی اســـت 
گرفته اســـت.    ورای واقعیـــات ایســـتاده و ذهنیت هـــا و عینیت هـــا را در بـــر 

که ظاهـــرًا آزاد  کلـــک خیال انگیز اســـت؛ خیالی  از آن ســـو، عالـــم هنـــر عالم 
کرده و بـــه هرکجا که می خواهد  اســـت. آزاد اســـت که دنیای واقعـــی را ترک 
ســـر بکشـــد. اما ایـــن آزادی هم خودش یک خیال اســـت! یعنـــی ما خیال 
کـــه خیال مـــان آزاد اســـت. امـــا  در حقیقـــت این طـــور نیســـت.  می کنیـــم 
کافی ســـت یک بـــار ســـعی کنیم نمـــازی با تمرکـــز کامل بخوانیـــم. خواهیم 
گرفتـــار اســـت. هنرمند بـــودن یعنـــی تمرین  کـــه خیال مـــان چقـــدر  دیـــد 
که بتواند  کنـــد  خیـــال ورزی. تخیل یک انســـان باید خیلـــی ورزیدگی پیدا 

آزاد شـــود. اصـــًا آزادی واقعـــی یعنـــی همین. یعنـــی آزاد شـــدن از خیاالت 
گرفتـــن. تمـــام دنیـــا خیـــال ماســـت.  کنتـــرل آنهـــا را بـــه دســـت  و قـــدرت 
کـــه خیالش دســـت خـــودش باشـــد، دنیایـــش تحـــت اختیار  پـــس کســـی 
اوســـت. در مراحـــل باالتـــر، چنیـــن آدمی حتـــی می تواند در جهـــان واقعی 
کند. زیـــرا جهان واقعـــی عمدتـــًا خیال ماســـت. بگذریم.  دخـــل و تصـــرف 

در ابتـــدای ســـوره مبارکه واقعه می فرمایـــد: ِإَذا َوَقَعـــِت اْلَواِقَعُة. معنای این 
آیـــه بســـیار عجیب اســـت! وقتی واقع می شـــود واقعـــه! واقع شـــدن واقعه 
که خودش واقعیت اســـت به وقوع می پیوندد؟  یعنی چه؟ چه طور چیزی 
چرا نخســـتین تعریـــف روز قیامت در این ســـوره همین اســـت؟ مگر در این 
دنیـــا واقعیت به وقوع نپیوســـته اســـت؟ پاســـخ اجمالی این پرســـش این 
گر بـــه وقـــوع بپیونـــدد، می شـــود حقیقـــت روز  کـــه خیـــر، واقعیـــت ا اســـت 
که واقعیـــت یعنی چیزی  گفتیـــم  قیامـــت. قیامـــت، اصل واقعیت اســـت. 
که باید باشـــد. به نظرم ســـیروس مقدم  که هســـت و حقیقت یعنی چیزی 
گاه متوجه همین موضوع شـــده اســـت. یعنی متوجه  گاه یا ناخودآ خـــودآ
که اصل قصه و داســـتان  یعنی جدال یا تقابـــل واقعیت با حقیقت.  شـــده 
گرفتاری به نظر برســـد. اما  گاهی پر از مخمصه و  که ممکن اســـت  واقعیتی 
گرفته  که مثـــا تصمیم  کنترل حقیقت اســـت. حقیقتی  همـــه چیز تحـــت 
گلـــرخ را آتش بزنـــد. چـــون می خواهد او و همســـرش  اســـت مـــدارک بـــرادر 
کـــه می خواهـــد نقـــی و خانـــواده اش را به  کننـــد! حقیقتـــی  دوبـــاره آشـــتی 
علی آبـــاد برگرداند. امـــا او آن قـــدر زرنگی های بی خودی بـــه خرج می دهد 
کنـــد. خانه ای  کـــه مجبور می شـــود بی خـــودی خانـــه را تعمیر و بازســـازی 
گر نقی تســـلیم  کـــه بناســـت بـــه زودی توســـط شـــهرداری تخریب شـــود! )ا
حقیقـــت می شـــد و به علـــی آباد برمی گشـــت، الزم نبـــود این همه دردســـر 
گرفتـــار می کند.(  بکشـــد. اما او بـــا زرنگی هـــا و دوز و دغل بازی ها خودش را 

که نقـــی و خانـــواده اش هنـــوز نبایـــد و نمی توانند در   حقیقـــت این اســـت 
خانه خودشـــان باشـــند. 

کـــه هســـتند و برای شـــان از شهرســـتان مهمان  امـــا واقعیـــت ایـــن اســـت 
است.  رســـیده 

گلـــرخ با هم ســـنخیت خاصـــی ندارند و  که ارســـطو و  حقیقـــت این اســـت 
کنند.  ازدواج  نمی تواننـــد 

گیر  گلـــرخ  که ارســـطو خیـــال می کنـــد دلش پیش  امـــا واقعیت این اســـت 
کرده اســـت. 

حقیقت این است که ارسطو نمی تواند کلیه اش را به برادر شعله بدهد. 
کـــه ارســـطو خیـــال می کند  کـــه به وقـــوع پیوســـته این اســـت  امـــا چیـــزی 

کلیـــه را بدهد.  می توانـــد ایـــن 
حقیقت این است که ارسطو یک آدم ساده و شاید کمی هم احمق است. 

و به رشد / 3 پایتخت ر

طنز و تراژدی

واقعیت یعنی چیزی که هست و 
حقیقت یعنی چیزی که باید باشد. 
گاه یا  به نظرم سیروس مقدم خودآ
گاه متوجه همین موضوع شده  ناخودآ
است. یعنی متوجه شده که اصل 
قصه و داستان  یعنی جدال یا تقابل 
واقعیت با حقیقت. واقعیتی که ممکن 
است گاهی پر از مخمصه و گرفتاری 
به نظر برسد. اما همه چیز تحت 
کنترل حقیقت است. حقیقتی که مثال 
تصمیم گرفته است مدارک برادر گلرخ 
را آتش بزند.

ویژه نامه تقدیر از سیروس مقدم
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کشـــیدن و زرنگی  که ارســـطو مدام در حال نقشـــه  امـــا واقعیت این اســـت 
کـــردن و تاش برای خودنمایی بیشـــتر اســـت. 

حقیقت این است که این خانه به درد نقی نمی خورد. 
اما واقعیت این است که نقی نمی خواهد این حقیقت را قبول کند. 

کـــه نقـــی و ارســـطو هربـــار زرنگ بـــازی درآورده انـــد،  حقیقـــت ایـــن اســـت 
کـــه... اســـت  ایـــن  واقعیـــت  امـــا  نگرفته انـــد.  نتیجـــه ای   هیـــچ 

گفتیـــم تقابـــل ایـــن دو وضعیـــت، جوهـــره  کـــه پیـــش از ایـــن   همانطـــور 
نظـــر  ایـــن  از  اســـت.  پایتخـــت  ســـریال های  دراماتیـــک  فرآینـــد  اصلـــی 
کمـــدی، طنـــز و تـــراژدی در اصـــل یـــک چیـــز هســـتند. ســـیروس مقـــدم 
کـــه طنزهـــا و تراژدی هـــا بیـــش از ۹۹ ممیـــز ۹۹ ممیـــز  نیـــز متوجـــه شـــده 
۹۹% شـــبیه یکدیگـــر هســـتند. یـــک رویـــداد همان قـــدر می توانـــد تراژیک 
کامـــًا  کـــه طنـــز اســـت؛ و یـــک موقعیـــت طنـــز واقعـــی در بســـتری  باشـــد 
تراژیـــک شـــکل می گیـــرد. احســـاس می کنـــم - مثـــل ارســـطو - نمی توانم 
از  یـــک قســـمت خـــاص  اجـــازه دهیـــد  پـــس  برســـانم!  را  کام  فحـــوای 
کـــرده و بـــا جزئیـــات بیشـــتری توضیـــح بدهیم.  ایـــن ســـریال را انتخـــاب 

کامیون   در ســـری دوم ســـریال پایتخـــت، 7 قســـمت طـــول می کشـــد تـــا 
گنبـــد و گلدســـته را بـــار زده و به ســـمت مقصد راه بیفتـــد. در این  ارســـطو 
که خروس ســـیاهی به نام »ســـلطان«  هفـــت قســـمت، واقعیت این بـــود 
باید در مســـابقه فینـــال »کمرشـــکن« را شکســـت داده و اول می شـــد. اما 
کـــه در یک تـــراژدی مضحـــک، تبدیل به خورشـــت  حقیقـــت ایـــن اســـت 
فســـنجان می شـــود! و اتفاقـــًا گوشـــت رانش را خـــود »رحمت« بـــه دندان 
بـــه خـــورد صاحبـــش می دهـــد! و  را  یعنـــی تقدیـــر ســـلطان  می کشـــد! 
گـــران تمام می شـــود،  گوســـفند  کـــردن  کـــه عقیـــده داشـــت قربانی  نقـــی 
گاو هلنـــدی قیمـــت دارد!  کـــه انـــدازه دو تـــا  خروســـی را قربانـــی می کنـــد 
نمی دانـــم آیـــا بخش هـــای تراژیـــک ایـــن اتفاقـــات مضحـــک نیـــاز خاصی 
می توانســـت  خـــودش  کـــه  خروســـی  دارد؟!  بیشـــتر  توضیحـــات  بـــه 
می شـــود. ارســـطو  ماشـــین  قربانـــی  شـــود،  زده  تـــاق  ماشـــین  یـــک   بـــا 

کـــم تراژیک نیســـت. امـــا این   بیکار شـــدن ارســـطو نیـــز در ایـــن موقعیت 
تقابـــل و چالـــش تـــراژدی و طنـــز یعنـــی واقعیـــت و حقیقـــت، همین طـــور 
که  ادامـــه پیـــدا می کنـــد تـــا بـــه قســـمت هفتـــم می رســـد. مهـــم نیســـت 
واقعـــه تراژیـــک، تـــراژدِی له شـــدن یـــک پرتقـــال معمولی باشـــد. پرتغالی 
کـــه بی خـــود و بی جهـــت کلی مهم شـــده اســـت. بلکـــه مهم پیروز شـــدن 
که می گویـــد خروس بـــرای خوردن  حقیقـــت بـــر واقعیت اســـت. حقیقتی 
کـــه می گویـــد زندگـــی فقیرانـــه و  اســـت نـــه جنـــگ انداختـــن. حقیقتـــی 
پرزحمـــت نقـــی معمولـــی، مایه عبرت یـــک بچه پولـــدار نیســـت. اما نقی 
کـــرده و زودتـــر از او ســـوار  هـــم حـــق نداشـــت نوبـــت همـــکارش را ضایـــع 
کلـــی از لـــزوم رعایـــت عدالـــت بـــرای نوبت  ماشـــین شـــود. حـــق نداشـــت 
کنـــد اما خـــودش آن را رعایـــت نکند. کارگـــران ســـاختمانی ســـخنرانی   کار 

که آهـــن یکـــی از معمولی تریـــن فلزهای موجـــود در   واقعیـــت ایـــن اســـت 
کـــه با روکش  طبیعت اســـت. یکـــی از عناصـــر موجود در جـــدول مندلیف 
طایـــی مقـــدس نمی شـــود. چون خـــود طا نیـــز همین جـــور اســـت. اما 
گلدسته مقدس اســـت. چون بناست این  گنبد و  که  حقیقت این اســـت 
گنبد و گلدســـته روی سقف یک مســـجد در جزیره قشم قرار بگیرد و مردم 
که امشـــب بار ماشـــین  گلدســـته ای  گنبد و  کند.  مومـــن را به نماز دعوت 
کـــه »بهبـــود« برادرش  ارســـطو شـــده و مقابل خانـــه نقی اســـت. خانه ای 
کردن مواد مخدر به آنجا برده است. )در صورتی  »شـــیرافکن« را برای ترک 
 کـــه خانـــه نقی دســـت او امانت بود و حق نداشـــت چنیـــن کاری را بکند.(

کـــه بایـــد باشـــد در  کـــه هســـت و وضعیتـــی   چالش هـــا بیـــن وضعیتـــی 
مـــدام  کـــه  چالش هایـــی  می رســـد.  اوج  بـــه  ســـریال  از  قســـمت  ایـــن 
وضعیت هایـــی طنزآمیـــز را ایجـــاد می کنـــد. امـــا شـــدت آنهـــا بـــه قـــدری 

کـــه به تدریج دیگر شـــاید مخاطـــب را نخنداند. شـــیرافکن مهمان  اســـت 
کـــه بناســـت در همان  ایـــن خانـــواده نیســـت اما شـــعله هســـت. دختری 
که دزد معتـــادی به نام شـــیرافکن نیز زیر یکـــی از تخت ها   اتاقـــی بخوابـــد 
که واقعیـــت موجـــود حکایت از ایـــن دارد  مخفی شـــده اســـت. معتـــادی 
 کـــه تـــرک بکن نیســـت! مگـــر اینکـــه خـــود حقیقـــت بـــه فریادش برســـد.

 اعتیـــاد یکـــی از واقعیت هـــای زشـــت جامعـــه معاصر ما ســـت. ســـیروس 
کتمـــان واقعیات نیســـت. بنابراین  که اهل سانســـور و  کرده  مقـــدم ثابت 
قـــدم بـــه قـــدم این واقعیـــت زشـــت را در چهـــره ی بـــرادر بهبود بـــه تصویر 
گاهی به  شیوع  که در باقی قسمت های ســـریال نیز  می کشـــد. همان طور 
کثریت قریب به  که ا اعتیاد اشـــاره می شـــود. اما حقیقت این گونه نیســـت 
اتفـــاق جامعه معاصـــر ایرانی، واقعـــًا درگیر پدیده ای به نام اعتیاد باشـــند. 
)بخـــش زیـــادی از این تصویر زشـــت یک ســـوءتفاهم رســـانه ای اســـت. و 
نشـــانه دیگری از اعتیاد رســـانه ها و مخاطبان ما به اخبار ســـیاه( درســـت 
که نقی و ارســـطو و همـــا در مـــورد »بهبود« دچار ســـوء تفاهم  همان طـــور 
می شـــوند و خیال می کنند معتاد شده اســـت. به عبارت دقیق تر سیروس 
که آبروی بهبود نیز در میان اســـت!  مقدم وقتی ســـراغ شـــیرافکن می رود 
گنـــاه کاری شـــیرافکن موضوعیـــت دارد.  حـــاال بی گناهـــی بهبود بیشـــتر از 

کـــرده اســـت. امـــا او هـــم مثـــل نقـــی بی گنـــاه   بهبـــود در امانـــت خیانـــت 
گـــر حقیقـــت این بـــود که نقی هـــم مثل بســـیاری دیگـــر از مردان  اســـت. ا
کنـــد، طنزهای  بـــا زن دیگـــری ارتبـــاط داشـــته و بـــه همســـرش خیانـــت 
تراژیـــک این قســـمت باورپذیر درنمی آمـــد. حکایت بهبود نیـــز تقریبًا یک 
کـــه او معتاد  کثـــر واقعیت ها حکایـــت از ایـــن دارد  چنیـــن چیزی اســـت. ا
که شـــیرافکن  شـــده اســـت. اما حقیقت این نیســـت. واقعیت این اســـت 
تبدیـــل بـــه موجود خبیثی شـــده اســـت. اما در ایـــن مـــورد، حقیقت هم 
همین اســـت! مگر اینکه خود حقیقت تصمیـــم دیگری بگیرد. تصمیمی 
 کـــه در واقـــع بـــه حقیقـــت وجـــودی خـــود ذات شـــیرافکن بســـتگی دارد.

 چالـــش بیـــن وضعیتـــی که بایـــد باشـــد و وضعیتی که هســـت، همچنان 
تـــداوم پیـــدا می کنـــد. بارهـــا در یـــک قدمـــی اینکه  واقعیت آشـــکار شـــود 
کمیـــک  چالش هـــای  ایـــن  نمی گـــذارد.  و  می کنـــد  دخالـــت  حقیقـــت 
بناســـت آخرین تـــراژدی شـــیرافکن را رقم بزننـــد. بهبود متوجه می شـــود 
گرفتار می شـــود. تمام  کند، بیشـــتر  کتمان  که حقیقـــت را بیشـــتر  هرقـــدر 
کـــردن شـــیرافکن، قـــدم  بـــه  قدم بـــه ضرر  زرنگی هـــای او در مـــورد پنهـــان 
که  گفتـــن حقیقت تعلـــل می کند  خـــودش تمـــام می شـــود. او آن قـــدر در 
فرصت هـــا از دســـت مـــی رود. حـــاال وقتـــی حتـــی اعتـــراف می کنـــد اصـــل 
کـــرده و  آشـــکار  را  ماجـــرا چیســـت، شـــیرافکن حاضـــر نمی شـــود خـــود 
کامًا از دســـت رفته اســـت. کنـــد. آبروی بهبـــود   گفته هـــای او را تصدیـــق 

 شـــیرافکن نیـــز با موفقیـــت پول های مهمـــاِن خانـــه را دزدیده و بـــا زیرکی 
کســـی  کنـــد. نهایتًا نیز موفق می شـــود بدون آنکه  می خواهـــد از آنجـــا فرار 
او را ببینـــد از خانـــه خـــارج شـــده و به حیاط بـــرود. هم زمان صـــدای اذان 
گلدســـته ای  گنبد و  گهان چشـــم شـــیرافکن بـــه  صبـــح بلند می شـــود. نا
که  گلدسته ای  گنبد و  که پشـــت ماشـــین ارســـطو اســـت. همان  می افتد 
که ســـر راه شـــیرافکن ســـبز  گلدســـته ای  گنبد و  معجـــزه می کنـــد! همـــان 
که  کـــرده ام  کند. بارها عرض  شـــده و می خواهد مســـیر زندگی او را عـــوض 
 در درام دینـــی، چیـــزی به نام تحـــول شـــخصیت نداریم. اما توبـــه داریم.

گـــر بنـــا بود  شـــیر افکن بـــه تدریج دچـــار تحول شـــخصیتی شـــود، تمام   ا
گنبـــد و  شـــرایط بـــرای خبیث تـــر شـــدن او رقـــم خـــورده اســـت. امـــا ایـــن 
گلدســـته فقـــط آهن نیســـتند. زیـــرا حاال بـــه حقیقـــت پیونـــد خورده اند. 
کـــه آخرین فرصـــت را به شـــیرافکن می دهـــد. و او موفق  همـــان حقیقتی 
کند. نقی مشـــغول ادای نماز صبح اســـت. یعنی مشـــغول  می شـــود توبه 
کند حق نـــدارد نمازش  کـــه به او حکـــم می  پرســـتش حقیقت. حقیقتی 
کند.    را بشـــکند تـــا شـــیرافکن بـــه راحتـــی بتوانـــد به همـــه چیـــز اعتـــراف 
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