
فرزندان را به انجام برساند و زن نیز مدیریت 
آشــپزخانه ای را بر عهده دارد که پذیرش 
مسئولیت و انجامش رابطه بسیار مستقیمی 

با روحیات استقالل طلب و قدرتمند او دارد.
بهبهانی نیا در »کیمیا« اما ابعاد بیشتر 
و متفاوت تری از نشانه های موجود در یک 
زن مســتقل را عینیت بخشید. نمایشی از 
برهه های مختلف زندگی او از دوران نوجوانی 
تا جوانی و بزرگسالی که هر کدام به صورتی 
فعاالنه در کوران روزهای حساس انقالب و 
جنگ تحمیلی و پس از آن ســپری شد، در 
واقع به شکلی تدریجی پازل شخصیتی اش 
را پیش روی ما می سازد و شمایلی مستقل، 
کنش گر و اجتماعی از او در قالب و متن اثر 
تراش می دهد. برای نمایش عوامل بیرونی 
و تأثیرگذار در صورت بندی وجوه مستقل، 
مثل همیشه بهبهانی نیا پای فقدان را وسط 
می کشــد و با به بوته آزمایش گذاشــتن 
اســتقامتش در نبود گاهی مادر، گاهی پدر 
و گاهی برادر، بر قــوای بردباری و حمیت او 

می افزاید.
تقویت نیروی صبر، استواری و استقالل 
در خانواده شــکیبای سریال »برف بی صدا 
می بارد« را نیز بهبهانی نیا از مسیر یک تجربه 
تلخ مرتبط با کوچ پدر و مادر خانواده به انجام 
می رساند. راه و سیره پیشبرد روایت و تجهیز 
استقالل فردی و گروهی در نزد و میان افراد 
خانواده، اینجا با یک ضربه به مراتب مهیب تر 
و جراحت عمیق تر به نسبت آثار گذشته، بر 
پیکر بازمانده ها مورد نظر قرار گرفت تا در 
یک خودآزمایی و زورآزمایی سخت با تقدیر و 
سرنوشت، عیارشان را بسنجد و ساختنشان 
را با سوختن و با گذر از دل طوفان به انجام 

برساند.
اختالف خانوادگی

موضوع تنش و اختالفــات خانوادگی 
نیز از عناصر مرســوم و همیشگی در آثار 
بهبهانی نیا بوده و در هر اثر به شکل و شیوه ای 
و بر مبنای اقتضائات داستانی در قامت اثر آن 
را نقش بندی و طراحی کرده است. معموالً 
نیز از اختالفات و کدورت های ریز و درشت، 
بستری ساخته برای دوستی ها و آشتی های 

پایدار و عمیق تر.
در سریال »خانه پدری« مبنای اختالف 
خواهری و برادری، سهم خواهی از بابت همان 
خانه قدیمی و موروثی است که عنوان اثر را 
نیز به خودش اختصاص داده است؛ البته با 
چاشنی اختالفات کوچک و بزرگ دیگر که 
به سبب اینکه یک سمتش با افزودنی هایی 
مثل آگاهی و شــناخت است نهایتًا ختم به 
خیر و معبری برای رابطه هایی مستحکم تر 
می شود. موضوع اختالفات دو خواهر سریال 
»نرگس« و همچنین درگیری های شخصیت 
زن اصلی سریال با شوکت نیز از اضالع اصلی 
داستانی اثری است که با ضمائم الزم، فراز و 
فرودهای روایت بر روی آن بنیانگذاری شده 
اســت؛ اختالفاتی که هر چه جلوتر می رود 

ابعاد خطرناک تر و آســیب آفرین بیشتری 
پیدا می کند تا اینکه باالخره حق به حق دار 
می رسد و آگاهی و سربه راهی سهم خواهر 

ناسازگار قصه می شود.
ماجرای اختالف خواهــری و برادری 
در ســریال »ترانه مــادری« نیز محصول 
سهم خواهی و طمع برادر یا به عبارتی دایی 
قصه برای تصاحب خانه ای است که نه سهم 
او، بلکه سهم خواهرزاده های یتیمی است 
که او صرفًا به ســبب بزرگ کردن یکی از 
آن ها، ســهم خودش می داند. درگیری ها 
باال می گیرد، مخصوصًا در نبود مادربزرگ 
داستان، اما نهایتًا این حق و عدالت است که 

پیروز می شود.
بهبهانی نیا در سریال »فاصله ها«، دعوای 
پدری و فرزندی را عامل اصلی رخدادهای 
داستانی اثر می گیرد.  پسر خانواده سلوک 
و احکام به زعم خودش محدودکننده پدر 
را بر نمی تابد و همین زمینه ساز مشاجرات 
لفظی زیاد و ایجاد فاصله ای فراوان و دوری 
روزافزون میان این دو می شــود. با ســیر 
آگاهی بخشــی که بهبهانی نیا برای آن ها 
ترسیم می کند، سرانجام قصه اما نه تلخ که 
روشن و منتهی به کوتاه آمدن پدر از مواضع 
افراطی گذشته و عبرت گیری تجربی پسر و 
باور و یقین قلبی اش به محیط امن و آرام خانه 

و خانواده است.
در ســریال »کیمیا« نیز بر اساس حجم 
وسیع داستانی، با ســویه های مختلفی از 
اختالفات خانوادگی طرفیم که بنابر موقعیت 
قصه در آن گنجانده شده است: به طور اهم 
از اختالف پدر و فرزنــدی )کیمیا و پدرش( 
بر مســایل عقیدتی و فکری تــا دعواها و 
کشمکش های زن و شوهری در اثر انتخاب 
اشتباه )کیمیا و شــوهر اولش(. به انضمام 
کلی اختالف ریز و درشت دیگر که در پهنه 
داستانی اثر جای داده می شود. بهبهانی نیا 
طبق معمول از درون این قهر و غضب های 
پردامنه، میوه آگاهی، هم گرایی و پذیرش 
بیرون می کشــد و حتی در تجربه شکست 
و منجر به جدایی در زندگی شــخصیت زن 
اصلی داستان از همسرش نیز وجه تعلیمی 
و شناختی و دلســوزانه اش برای هشدار به 

انتخابی آگاهانه خودنمایی می کند.
 ماجرای اختــالف خواهرانــه )الیکا 
عبدالرزاقــی، مریم شــیرازی، مهســا 
طهماسبی( بعد از سریال »نرگس« در »برف 
بی صدا می بارد« نیز از اقالم داســتانی اثر 
است. با این تفاوت که اینبار سویه ناسازگار، 
خواهر بزرگ  تری اســت که هر لحظه از سر 
غفلت و فریب خوردگــی بر آتش اختالف و 
دوری اش با سایر اعضای خانواده می دمد و 
زندگی اش را دستخوش ناکامی ها، شکست ها 
و ســرخوردگی های ویران کننده می کند. 
نهایتًا تبعاتش هر چند برای او تلخ، گزنده و 
غیرقابل هضم اما بصیرت افزا و آگاهی بخش 
است و هم آوایی اش با دیگر اعضای خانواده 

و بازگشت را به دنبال دارد.
راز

وجه معمایی و وجود رازی سر به مهر در 
دل روایت هــا، از عالقه مندی ها و از عناصر 
همیشگی و حی وحاضر در قصه های مرحوم 
بهبهانی نیا بود؛ گاهی در پوشش همان روایت 
هویت گمشده و گاه در قالب رازی پنهان در 
دل آدم ها. احتماالً شکل گیری سریال پلیسی 
»کارآگاهان« به کارگردانی حمید لبخنده 
با فیلمنامه او نیز خیلــی بی ربط با همین 
عالقه مندی قابل ردیابی و پایدار در آثارش 
نبود و شاید بتوان آن را از دالیل احتمالی این 
تجربه متفاوت ساختاری قلمداد کرد. عالوه 
بر وجوه رازآمیزی که با تکیه بر همان موقعیت 
هویت گمشده، عامل شکل گیری بسیاری از 
آثار کارنامه اش مثل »خانه پدری«، »خاک 
ســرخ« و »ترانه مادری«، »کیمیا« و »برف 
بی صدا می بارد« اســت، او به تبع ماجراها و 
اقتضائات داستانی، رازی مگو را نیز چاشنی 
آثارش کرده که هر کــدام بر جذابیت آن ها 
افزوده است. مثل راز نسبت برادری بهرام و 
پویا در سریال »ترانه مادری« یا رازی از عالقه 
نافرجام در زندگی گذشــته پدر در سریال 
»فاصله ها« و همچنین بیماری پنهان شده 
حاج عطای سریال »برف بی صدا می بارد« و 
همچنین پرده بــرداری از هویت پدر واقعی 
احمد در همین سریال که همگی جذابیت 
آثارش را دوچندان و ماندگاری نام و یاد او را 

همیشگی خواهد کرد.
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بهبهانی نیا در 
سریال »فاصله ها«، 
دعوای پدری و 
فرزندی را عامل 
اصلی رخدادهای 
داستانی اثر می گیرد.  
پسر خانواده سلوک و 
احکام به زعم خودش 
محدودکننده پدر را 
بر نمی تابد و همین 
زمینه ساز مشاجرات 
لفظی زیاد و ایجاد 
فاصله ای فراوان و 
دوری روزافزون میان 
این دو می شود. با 
سیر آگاهی بخشی 
که بهبهانی نیا برای 
آن ها ترسیم می کند، 
سرانجام قصه اما 
نه تلخ که روشن و 
منتهی به کوتاه آمدن 
پدر از مواضع افراطی 
گذشته و عبرت گیری 
تجربی پسر و باور 
و یقین قلبی اش به 
محیط امن و آرام 
خانه و خانواده است


