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حامد بهداد نیز در 
سریال »دل« که 
یکی از ضعیف ترین 
وپرحاشیه ترین 
کارهای شبکه 
نمایش خانگی 
در سال ۹۹ بود، 
توانست با یک 
حضور حرفه ای و 
درخشنده، خود را از 
زیر سایه انتقادات آن 
سریال بیرون بکشد 
و نمایش دهد. او 
در »می خواهم زنده 
بمانم « نیز تا اینجای 
کار مردی مرموز و 
تاثیرگذار را به خوبی 
به مخاطبش نشان 
داده و در سن پختگی 
با انتخاب های 
درست و بجا خودش 
را بیش از پیش در 
تلویزیون و سینمای 
ایران تثبیت و 
ماندگار  می کند.

حجازی فر« در ســریاِل قوام نیافته »دوپینگ« 
که هر دو نقشــی طنازانه را به درســتی نمایش 
می دهند و در کنار آن ها »محســن تنابنده« در 
مجموعه »پایتخت« و در نیمه دوم سال »حسام 
محمودی« در مجموعه »باخانمان« در شمایل 
یک کمدین که اصراری به خنده آور بودن ندارند، 
اما قدرت طنزپردازی خوبی با بازی شــان دارند، 
نمونه هــای بازی های قوی مردانه در ســال ۹۹ 
هستند. شــخصیت هایی که از پس کنش مندی 
خود بر مشکالت فائق می شوند و به واسطه کنش ها 
و منش هایشــان زمام امور را در دست می گیرند. 
از این منظر به درســتی می توان به مصداق های 
شخصیتی نظیر »حســام منظور« در مجموعه 
»نجال« اشاره کرد که او را دارای بُعدی چندپهلو 
از گستره نادیدنی و نامکشوف از سلسله رویدادها 

می کند. 
مجموعه های »شــاهرگ« و »خانــه امن«؛ دو 
مجموعه ای که موضوعی امنیتی داشتند و به ظاهر 
سفارشــی جلوه کردند، اما درواقع فیلمنامه ای 
مســتقل را جلو بردند نیز از مواردی هستند که 
شایسته ی توجه محسوب می شــوند. در این دو 
ســریال عباس غزالی و حمیدرضا پگاه بسیار به 

چشم مخاطب آمدند.

 کارگردانی سریال تلویزیونی 
امــا صحبــت دربــاره کارگردانــی 
مجموعه هــای تلویزیونی و شــبکه 
نمایش خانگی آســان تر و رهنمون شده تر از آثار 
سینمایی و یا دیگر قسمت های تحلیلی-تشریحِی 

موردنظر است، چراکه اگر پایه قاعده مند و اصولی 
شرایط ساخت ســریالهای تلویزیونی را درنظر 
بگیریم می دانیــم نمیتوان توقعات از ســاخت 
یک فیلم ســینمایی را در اسلوب مجموعه های 
تلویزیونی پیاده سازی کرد، به همین جهت اگر 
بخواهیم با تعرفه های جهانِی این پارامترهای ملی 
و بومی خود کارگردانی آثار منتشرشده از این قاب 
جادویی را قیاس و ارزیابی کنیم، باید بیشتر توجه 
خود را بر بینامتنی های حاصل آمده از جریان و 
سیر شخصیت ها و اتفاقات حاصل آمده میان آنان 
جلب کنیم، از این رو که می توان به صورت متقن 
چنین گفت که اساسا آثار تلویزیونی چنان تمام 
هم و غم خود را روی فونداســیون متِن خویش 
– حال چه درســت چه غلط-  گذاشــته اند که 
دیگر خبری از چارچوب های رایج رکنی به اسم 
کارگردانــی در آن ها یافت نمی شــود. از این رو 
کارگردانی مجموعه های تلویزیونی خواه ناخواه 
بر جاده پر پیچ و خِم زوال به صورت بومی بسیار 
تاکیدی مؤکد بر قصه اش دارد و ِسمت خود را از 

قِبل داستانگویی با دوربینش نادیده می گیرد. 
طیف آثار تلویزیونی نظیر »بیگانه ای بامن است«، 
»زیرخاکی« و »شرم« چون آثار اسبق خود تمام 
فوکوس هنرمندانه و صدالبته تکنیکالیته خود را 
بر روی چارچوبی ســوار می کنند تا موجب عدم 
فاصله گــذاری میان اجزای آفرینــش اثر  مانند 
کارگردانی، تدوین و فیلمنامه با مخاطب نشوند 
اما این راه به کل غلط اســت. با این حال در این 
مسیر رویکردی تازه در ســاخت و برساخت آثار 
تلویزیونِی وام دارنده از تکنیک ها و آثار بســیار 

موفق غربی- هالیوودی بــه روی غلتک افتاده 
است که برخی از فیلمســازان و مجموعه سازان 
بومِی ما که لفظ و فلسفه »سبک« را به آثار خود 
می چسبانند وادار به این مساله شدند تا با چیستِی 
یک پرسش تجربه گرایانه کنش هایی غیربومی 
با حرکت های تند و سریع و متضارب دوربین را 
به داســتاِن پرتنش و پر ماجرای خود که در ژانر 
پلیسی، جاسوسی یا معمایی قرار است عرض اندام 
کند وصله پینه کردند تا بتوانند با تجربه گرایی های 
مدرنیستی خود گام در مســیری گذارند که از 
اساس با آن بیگانه بوده اند. از میان آن ها می توان به 
مجموعه »خانه امن« با تمی امنیتی و حائز سنگِر 
مواضع خود اشــاره کرد که به واسطه تکنیکش 
سعی برآن داشت تا جنس روایت خود را هالیوودی 
و مدرن جلوه دهد. مجموعه »پایتخت« نسبت به 
باقی مجموعه ها مسیر قابل قبول تری را از حیث 

کارگردانی و کار با دوربین دارد. 

 بهترین کارگردانی در شــبکه 
نمایش خانگی سال 99 

 
  از آن سو جنس کارگردانی و کار با دوربینی که 
اصلی ترین رکن  و رســالت هرکارگردان است، 
در فرایند مجموعه های شــبکه نمایش خانگی 
متفاوت است. زیرا در مجموعه های شبکه نمایش 
خانگی سعی برآن شده با دوری جستن از المان ها 
و مفادهای تعریف شده همیشگی در کارگردانی؛ 
گامی نوین و تجربه گرایانه  برداشــته شود. جدا 
از نبود محدودیت های روایی کــه در تلویزیون 


