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 از آنجایی که تم 
علمی و تحقیقی هم 
در داستان وجود 
داشت موقعیت های 
مکانی تازه تری پیش 
چشم مخاطب در 
آزمایشگاه، محل 
مسابقه، دانشگاه و ... 
می آمد و همین یک 
امتیاز برای سریال 
محسوب می شد

کمااینکه در پایان بندی این انگ به مجموعه 
چسبید و شکل پایان بندی با اینکه حماسی 
بود اما آنقدرها با ذات ســریال در این فصل و 

فصل های قبل هم خوانی نداشت. 

  شخصیت ها   
شاید در روند فیلمنامه نویســی نوین دیگر 
از شخصیت های ســیاه و سفید محض کمتر 
استفاده می شــود و میزان شــخصیت های 
خاکســتری کمتر اســت اما مخاطب ایرانی 
نشان داده که بی میل به همان کاراکترهای 
صفر و صــدی قدیمی نیســت، چیزی که با 
درصد باالتری در سریال های دنباله دار ترکی 
هم شاهد آن هستیم و سال گذشته در فصل 
سوم »ستایش« هم شاهد موفقیتش بودیم. 
در سومین فصل از »بچه مهندس« هم بیشتر 
از دو فصل گذشــته این شــکل از پرداخت 
شخصیت را شــاهد بودیم و این شیوه پاسخ 

مثبتی هم از مخاطب گرفت. 
جــواد جوادی بــه عنوان شــخصیت اصلی 
که حالــت قهرمــان بــه خــود می گیرد، 
از نگاه روانشناســی اجتماعــی دارای همه 

خصیصه هایی است که حاال در اجتماع برای 
ما گمشــده و کمتر پیداســت! قدرتمند، با 
اخالق، وفــادار و بامعرفت، با ادب، عاشــق 
پیشه و ... . نقطه مقابل او مردی صاحب مال 
و ســرمایه اما بی رحم و بدون هیچ پایبندی 
به اصول اخالقی است که شاید در نگاه اول 
کاریکاتوری از واقعیت به نظر برسد اما پیش 
که بــرود جذابیت های داســتانی و حضور 
قهرمان و ضدقهرمان، داســتان را ملموس و 
برای مخاطب ایرانی جذاب می کند. شــاید 
این شــکل روایت کلیشــه و قدیمی شده 
باشد و به یقین، روایت جدید که شخصیت 
پردازی رئال و خاکستری و بدون قهرمان و 
ضدقهرمان دارد، برای جامعه امروز واقعی تر و 
درست تر است اما پسند مخاطبی که سال ها، 
مجموعه های نوســتالژیکش را با این شکل 
از پردازش شــخصیت دیده و در پایان بندی 
هم به پایان شاد رســیده به این نوع روایت 
نزدیک تر اســت و به همین دلیــل بود که 
»بچه مهندس« دچار اقبال عمومی شــد. 
هرچند که در این مدل شخصیت پردازی هم 
نمی توان بیش از اندازه اغراق به خرج داد چرا 
که خنده دار جلوه می کند و به تیپ می رسد؛ 
مشابه اشتباهی که هم در انتخاب بازیگر و هم 
در شکل طراحی ساختمان شخصیت برای 
کاراکتر مهندس عباسی و دخترش مژگان 
رخ داد که خارج از کادر دچار تغییر شخصیت 
شد و هم ادبیات، هم رفتار و هم داستانی که 
برای دگرگونی رفتاری او درنظر گرفته شد 
به شدت باسمه ای و دوست نداشتنی نمایش 

داده شد. 
در انتخــاب بازیگر هم بــرای ضدقهرمان از 

بازیگرانی اســتفاده شد که صورتی با اجزای 
غلوآمیز تری دارنــد و برای نقش های مثبت 
بازیگرانی که ترکیب صورت  ظریف تری دارند 
انتخاب شدند. هرچند که در انتخاب برخی 

اشتباه فاحشی انجام داده است. 

 تعدد لوکیشن   
یکی از دالیل موفقیت »بچه مهندس« این 
بود که به لحــاظ بصری از میزانســن های 
تکراری اســتفاده نمی کرد و تعدد لوکیشن 
یک شاخصه مثبت برای این سریال به حساب 
می آمد و داســتانک ها به قصه شــخصیت 
چندبعدی داده بودند که نیاز به لوکیشن های 
متعدد برای تعریف کردن داشــت و همین 
توانست در برخی اوقات مجموعه ای را که در 
فصل سوم خود به سر می برد از اطناب نجات 
دهد. از آنجایی که تــم علمی و تحقیقی هم 
در داستان وجود داشت موقعیت های مکانی 
تازه تری پیش چشم مخاطب در آزمایشگاه، 
محل مسابقه، دانشــگاه و ... می آمد و همین 

یک امتیاز برای سریال محسوب می شد.

  کارگردانی   
مجموعه ای از دکوپاژ درست، قاب های ساده 
و بی ادا، فرار از تجربه گرایی های تصویر به نفع 
همراهی مخاطب کم دانش تر و وسعت بخشی 
به دامنه بیننده ها، بازیگرانی درســت، بیان 
جزئیات شــیرین و ... همه و همه کارهایی 
اســت که یک کارگردان در بجا بودن آن ها 
نقــش دارد و ایــن نقش در ســریال »بچه 
مهندس« با اغماض بر بعضــی از نقصان ها، 

غیرقابل کتمان بود.


