
پوریا آذربایجانــی و فیلمنامه بهبهانی نیا 
نیز سیر داســتانی اش را از ایجاد یک داغ 
بزرگ و یک فقدان ســنگین آغاز می کند 
و در حادثه تصادف، پــدر )فرهاد آییش( 
و مادر )مائده طهماســبی( یــا به عبارتی 
تکیه گاه های خانواده شکیبا را از ادامه زندگی 
و همراهی با پنج فرزندشان محروم می کند. 
بهبهانی نیا مثل همیشه راوی قصه ای است 
با محوریت خانواده و اینبار کمی مهیب تر، 
هجرت همزمان را برای پدر و مادر و به تبع 
آن استیصال و احساس بی پناهی را بسیار 
ســنگین تر، تقدیر فرزندان و بازماندگانی 
می کند که پیش از این آرزوهای دور و دراز 
زیادی در ســر می پروراندند. بهبهانی نیا 
می داند دریغ کردن همراهی پدر و مادر چه 
آوار سنگینی است بر سر زندگی فرزندان و 
روایت تصویری اش چه گرامیداشت مؤثری 
است از حفظ کانون گرم خانواده و البته چه 
اندرز ارزشمندی برای قدردانی از صاحبان 

این نهاد مهم و امن.
هویت گمشده

موضوع هویت گمشــده نیز از جمله 
سوژه ها و راهکارهای مورد عالقه بهبهانی نیا 
در بنیان گــذاری و پیاده ســازی مفاهیم 
انسانی مورد نظرش بوده است. بهبهانی نیا 
در »خانه پدری« راوی زندگــی زنی به نام 
سارا با بازی شقایق فراهانی می شود که در 
سنین بزرگسالی متوجه می شود خانواده ای 
که در آن بزرگ شــده، خانواده واقعی اش 
نیســتند و جســتجویش در یافتن پدر و 
مادر واقعی و مصائــب و حوادث پیرامونش 
دستمایه داســتان »خانه پدری« می شود. 
مثل بســیاری از فیلمنامه هایش، روایتش 
متشــکل از قطب های خیر و شر و چاشنی 
هویت گمشده است؛ چاشــنی دلپذیری 
که در »خاک ســرخ« و »ترانه مادری« نیز 
مبنا، ورودی و عامل چالش های روایی است 
و حتی در »برف بی صــدا می بارد« نیز چند 
قطره ای از این چاشنی، سر داستان احمد و 
پدرش چکانده است. در »خانه پدری« اما به 
نوعی محرک قصه است و در »خاک سرخ« 
نیز همینطور. در »خاک ســرخ« زنی بعد از 
آگاهی از هویت سال ها مخفی مانده اش، راه 
زادگاهش خرمشــهر را در پیش می گیرد؛ 
زادگاهی درگیر با جنگی سخت و تحمیلی تا 
حکایت وصل بر خالف میل و انتظار ما، ولی بر 
اساس اقتضائات داستانی مسیری باشد پر از 
خوف و رجای فصل و وصل و البته پر از رنج، 
آسیب و هجران، جهت آشنایی ما با روزهای 
سخت رفته بر مردمان این شهر: روایتی از دل 
آتش و انفجار، آمیخته با نمایش رشادت و 
ایثار مردم در حفظ آخرین عالئم حیاتی شهر، 
به امید پیوند دوباره با زندگی. دلواپسی ما 
برای پیوند دوباره اعضای خانواده محجوب نیز 
به مثابه همان نگرانی توأم با حس وطن پرستی 
برای برگشــت امید و جریان افتادن دوباره 
زندگی در این شهر برای مردمانش هست. 

رویکرد مضمونی و محتوایی »ترانه مادری« 
نیز منشــعب از هویت پنهان مانده این بار 
برای دو برادر به نام های پویا و بهرام با بازی 
محسن افشانی و ســیاوش خیرابی است. 
»ترانه مادری« روایت برادران یتیمی است که 
از یک طرف مصلحت و از سوی دیگر اختالف، 
هویت آن ها را مخفی و سرپرستی شان را در 
اختیار خاله )فاطمه گودرزی( و دایی شان 
)دانیال حکیمی( قرار داده و میانشان فاصله 
جغرافیایی می اندازد تا اینکه قبولی شان در 
یک دانشــگاه عاملی می شود برای ارتباط 
نزدیکتر و بســتری برای پرده برداشتن از 
رازی قدیمی. این شگرد امتحان پس داده، 
پیش برنده بخشی از قصه سریال »کیمیا« 
نیز هســت. جایی که آرش مشفق با بازی 
پوریا سرخ تا ســنین جوانی هویت مادر 
)مهراوه شریفی نیا( را از فرزندش )گلوریا 
هاردی( مخفی نگه می دارد و بخش مهمی 
از جذابیتهای داستانی سریال به جنبش و 
تکاپوی طرفین ماجرا برای پرده برداری از 
این هویِت پنهان شده و لحظات تلخ و شیرین 

جدایی و وصال بازمی گردد.
قطب خیر و شر

روایت های بهبهانی نیا از ابتدا تا همین 
آخری )»برف بی صدا می بارد«( همیشــه 
متشکل از قطب های خیر و شر بوده است: 
خیرهایی در قالب قهرمان هایی اغلب زن که 
به ترتیب در »خانه پدری«، »نرگس«، »ترانه 
مادری«، »کیمیا« و »برف بی صدا می بارد« به 
نحوی نماد و نشانی بودند از زنان مستقل و 
فاعل و کارآفرین کــه حتی در مقابل رفتار 
ســلطه جو و کینه ورزانه مردان این آثار قد 

علم کردند.
 قطب های منفی آثــارش هم معموالً از 
نوع پردردسرش بوده اند و صاحب کینه ای 
قدیمی متأثر از یک سوءتفاهم و تصور اشتباه 

که نهایتًا به قربانی شــدن خودشان در 
انبوهی از باورهــای غلط می انجامید. 

جباری »خانه پدری« با بازی مهدی 
فتحی که کینه و کدورتی ناشی از 

دنیاطلبی او را به وادی دشمنی 
با خود و پیرامونش می کشاند در 
واقع از این قبیل افرادی است 
که در فیلمنامه های آثار بعدی  
بهبهانی نیا نیز با شمایلی مشابه 
و قبایی متفاوت و با شــدتی 
کم و بیش حضور داشــته اند. 

شوکت سریال »نرگس« با بازی 
حسن پورشــیرازی نیز بنای 

شخصیتی اش ناسازگاری و عناد 
در زمانی است که منافع و مطامع 

دنیایی اش را در خطر می بیند. پسرش 
بهروز )مهدی ســلوکی( خالف عقیده 

او قرار است مسیر دلش را در پیش بگیرد 
و زندگی تازه ای را آغاز کند و شــوکت که 
عایدی این وصلت با طبقه بســیار پایین تر 
از خودشان را هیچ می بیند، شروع می کند 

به ســنگ اندازی و تخریب و از هیچ رفتار 
غیرانســانی نیز فروگذار نمی کند تا اینکه 
پسر از ســر ناچاری و وابستگی مالی، قدم 
در راه خواســته پدر می گذارد؛ حال اینکه 
فرجام کار، ضربه ای مهلک به خود شوکت 
و زمین گیر شدن او و مغلوب و مغموم شدن 
فرزندی است که بعد از تجربه یک زندگی 
پردرد و بی سرانجام با زخم هایی عمیق باید 
قدم در راه اصالح گذشــته و اثبات خویش 
بگذارد و در پی ترمیم تمام پل های شکسته 

پشت سرش باشد.
فرخ بــه عنوان قطب منفی داســتان 
ســریال »ترانه مادری« با بــازی دانیال 
حکیمی نیز به ســان قبلی ها، وجودش از 
کینه ای قدیمی با چاشــنی منفعت جویی 
بی حدوحصر پر است. فرخ در تمام سریال 
مترصد فرصتی برای تصاحب خانه ای است 
که ســهم خواهرزاده های یتیمش است، تا 
اینکه باالخره ســرش به سنگ می خورد 
تا حق به حق دار برســد. ساســان سریال 
»فاصله ها« با بازی نیما شاهرخ شاهی نیز به 
نوعی بدمن قصه این اثر محسوب می شود 
که تقریباً در تمام سریال به هر حیله ای برای 
فریب رفیقش سعید با نقش آفرینی شاهرخ 
استخری متوسل می شــود تا دغدغه های 
غیرقانونی و غیرانســانی اش را عملی کند. 
شهرام کامفر به عنوان مأمور امنیتی سریال 
»کیمیا« با بازی مهدی سلطانی هم شخصیتی 
است که خصایل منفی مثل حسادت، عناد و 
کینه ورزی با اطرافش را در پیش می گیرد و 
سرانجام خود قربانی و کشته نفرتی می شود 

که بنیانگذارش بوده است.
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داستان ها و 
روایت های آثار 
بهبهانی نیا همیشه 
حول محور خانواده 
و زندگی گشته 
و حفظ حریم و 
حرمت خانوادگی 
در تمامی ابعادش 
همواره مسئله اش 
بوده است. »خانه 
پدری« که از همان 
نام پیداست چنین 
دغدغه ای را دنبال 
می کند و در حال 
تبیین همین نگاه 
خانواده محور برای 
گردهمایی تک تک 
اعضای خانواده کنار 
یکدیگر است


