
 جایگاه ویژه

سریال »آقازاده« در شخصیت پردازی 
دو گونه سیاه و ســفید را در خود دارد؛ 
هرچند که نویســنده تمام تالشش را 
کرده خاکســتری بودن را گاهی به رخ 
بیننده بکشد اما آیا با تصویر فراواقعی 
از انسان های خوب و بد می توان باعث 
ایجاد الگو یا فرهنگ ســازی شــد و 
مخاطب را به سمت خصلت های خوب 

سوق داد؟ 
قبل از پاســخ به این ســوال، به مقدمه ای راجع 
به ســریال »آقازاده« می پــردازم. اگر نخواهیم 
خیلی مثبت و یا خیلی منفی به ماجرا نگاه کنیم، 
»آقازاده« حرکتی را در حوزه  نمایش خانگی شروع 

کرد که پیش از این وجود نداشت و این حرکت یک 
تغییر رویکرد برای سریال سازی در نمایش خانگی 
بود. اگر سریال سازی در سینمای خانگی را مرور 
کنیم می بینیم که این جریان در کشور بیشتر با 
سریال های طنز و درام های عاشقانه و با کارهای 
مهران مدیــری، »قلب یخی« و امثــال آن آغاز 
شد، منتها »آقازاده« یک رویکرد تازه با موضوعی 
سیاسی را در سریال سازی اجتماعی شروع کرد. 
این سریال به حوزه ی سیاسی ورود کرد و البته 
به نظر من این موضوع، قدرت ریســک باالیی را 
طلب می کرد چراکه ما تجربه  مشــابه موفقی را 
در تلویزیون بله اما در ســینمای خانگی شاهد 
نبوده ایم.  البته حمایت هایی که از این ســریال 

من»آقازاده« را 
زاییده یک سینمای 
مستقل نمیدانم اما 
حرکتش میتواند 
برای ســینمای 
مستقل تحریک 
کننده باشد.

وجود داشت این قدرت ریسک را برای سازنده اش 
فراهم کرد تــا هم در محتوا و هــم در فرم روایت 
اقدام به نوآوری کند؛  فــارغ از اینکه این نوآوری 
موفق بوده است یا نه. از ســوی دیگر خود پدیده  
آقازادگی موضوعیت داشت و این پدیده و حواشی 
آن پیش زمینه ای را برای حرکت به سمت ساخت 
ایجاد کرده بود و شاید در این مقطع باید این اتفاق 
می افتاد تا ســینمای مستقل هم پالسی دریافت 
کند که بهتر اســت از این حجم درام سازی های 
اجتماعی به سمت خالقیت محوری و موضوعات 
روز اجتماعی حرکت کند. البته من »آقازاده« را 
زاییده  یک سینمای مستقل نمی دانم اما حرکتش 
می تواند برای ســینمای مستقل تحریک کننده 

باشد. 

چرا سینما ؟
از این جهت واژه  سینما را استفاده می کنم که به 
هر حال محتوا همان محتواســت منتها جزئیات 
روایت و فرم تفاوت دارد. این سینمای اجتماعی 
که شاید نزدیک به دو دهه است بر روابط شخصی 
بین انسان ها و درام های عاشقانه زوم کرده، الزم 
بود از این موضع کمی فاصله بگیرد. انگار سینمای 
اجتماعی ما فراموش کرده که می تواند پدیده های 
روز اجتماعی خود را واکاوی کند. برای مثال اگر 
ما کارهای مشابه را در سینمای هالیوود بررسی 
کنیم مشاهده می کنیم که در زمان بحران مالی 

از  »آقازاده« به کارگردانی بهرنگ توفیقی و نویسندگی حامد عنقا یکی   گروه سینما: 
سریال هایی است که این روزها در شبکه نمایش خانگی بسیاری را با خود همراه کرده  است. 
»آقازاده« درامی پرستاره است که آمار میزان تماشای آنالین آن، رکورد تازه ای در سریال های 
شبکه نمایش خانگی محسوب می شود. سریالی که در انتخاب موضوع، محتوا و فرم روایت دست به نوآوری زده 
و از همان نخستین روزهای ساخت، می شد چنین آینده ای را برای آن متصور بود. اما مخاطبان این مجموعه دو 
دسته اند؛ دسته ای که این درام را می پسندند و مشتاقانه دنبال می کنند و در طرف دیگر مخاطبانی که خروجی 
جدید عنقا را شعارزده و اثری تلویزیونی می دانند. جالب اینکه همین عده هم تماشاگر سریال هستند اما برای 
گرفتن گاف و کشف نقاط ضعف! در کل اما نمی توان گفت که »آقازاده« سریال ضعیفی است چرا که هم در 
پرداخت و پیچیدگی های داستانی و هم در شخصیت پردازی قابل قبول گام برداشته و دم دستی و سطحی نیست. 
امیرحسین مکاریانی؛ روزنامه نگار و منتقد سینما با ما درباره این سریال به تحلیل نشست و عوامل قوت و ضعف 

این مجموعه را خاصه در شخصیت پردازی با هم مرور و ارزیابی کردیم که در ادامه می خوانید. 


