
 زیر تیغ نقد

نویســنده: آریاباقــــری: این بار تضمین 
قطعی تــری میتــوان داد که اگــر با پخش 
چندین باره ســریالی چــون »آوای باران« - 
در مدیوم خود- مخاطب شــرایط ســمپات 
شــدن با چنین مضامیِن سرگشته از هستی 
و ریاضت کشانه ای که برای رسیدن به آغوش 
ارجمند مادری در تنگنــای روزگار کمر خم 
نکرده است را داشــته؛ رویه ای که کارگردان 
ســریال »ملکــه گدایان« درحــال پیمودن 
طریقت رفته خود اســت دقیقا ضدتم »آوای 
باران« اســت و میتوان گفت نوعی خودزنی 
محســوب میشــود. همان آونگ یکنواختی 
که ســوار بر مرکب سانتی مانتالیسم توانسته 
اســت نبض مردم را به واســطه تماتیک های 
تظلم خواهانه خانوادگی به دســت آورد حال 
در یــک جمود مســامحه طلب بــا پذیرش 
شــرایط جدیِد شــبکه نمایــش خانگی، با 
دندان گردی های تهیه کنندگان صرفا ماکتی 
از آن روایت های نیمه ملودرام های ســطحِی 

سریال های نخست یافت میشود.
     گویی ســهیلی زاده بیــش از حد طبیعی 
خود به نسبت دیگر فیلمســازان به ماجرای 
کودکان کار عالقه مند است. گویی یا دریافته 
است که از چنین مضامینی که حکایت فرزند 
مسروقه و والدیِن مظلوم را به واسطه عامالن 
و دالالن خانوادگِی حریــص و پر آز دربردارد 
امکان بهره بــرداری و باج گیری های عاطفی- 

احساســِی وافری از مخاطب میتوان یافت و 
یا واقعا این مســاله دغدغه زیستی و اصیل او 
بوده است؛ آنچنان که تمام هّم و غم خود را بر 
روی چنین تمی گذاشته است که با هر اثر یک 
گام رو به جلو بردارد و بتواند با گذشت زمان از 
چنین مسائل اساسِی جامعه شناسانه ای چون 
کودکان کار به صــورت بنیان کن پرده دری و 
انتقاد کند، با زبان تند و تیــز خود نقد کند و 
موجب ویرانِی طریقِت سالک راه تباه شدگان 

باشد که خب متاسفانه چنین نیست!!
      زیــرا با هــر ســریال جدیدتــری که از 
»حسین ســهیلی زاده« در تطور زمان شاهد 
هستیم میتوانیم گمگشــتگِی فیلمساز را در 
تصاویر و تم اکثر آثارش جســت وجو کنیم. 
آنچنان کــه اگر روزی »حســین ســهیلی 
زاده« با ساخت ســریال هایی چون »آخرین 
گنــاه/1385«، »آخرین دعــوت/1387«، 
»ترانۀ مادری/1387«، »دلنوازان/1388«، 
»فاصله هــا/ 1389« و »آوای باران/1392« 
از یک طریقت قوام یافته روشــن و هدفمند 
بهره مند بود چنان که میتوانستیم با بررسی 
چندین قسمت از یک ســریالش به منویاِت 
روایی و اجزاشناسِی تکنیکِی آن، آنچنان رسید 
که دریابیم کارگردانش کیست؛ حال با بررسی 
تجدیدنظرطلبانه ای کــه روی آثارش داریم 
بیشــتر از اینکه او را حامی رنج دغدغه مندان 
بدانیم، پشت عاملین آن تم ها میتوان قلمداد 

گویی ســهیلی زاده 
بیــش از حد طبیعی

خود به نسبت دیگر 
فیلمســازان به 
ماجرای

 کودکان کار 
عالقهمند است. او 
دریافته است که 
از چنین مضامینی 
که حکایت فرزند 
مسروقه را دربردارد 
امکان بهره برداری 
و باجگیری عاطفی 
بیشتری در داستان 
وجود دارد 

کنیم.
     چرا که با گذشــت زمان، گویی تن دادن به 
ساختار و چارچوِب حس و تکنیک زدای شبکه 
نمایش خانگی کــه با هیچ نظارت ســازمان 
یافته ای هم نمیتوان به ســاز و کاِر مضمحل 
درونش پی برد گویی تنفس واپسین نفس های 
کارگردان ملودرام ســاز را فراهم آورده است. 
کارگردانی که اگر سوژه ای می یافت با بررسی 
دقیق و ترکیب موشــکافانه از عوامل تولیدی 
و مشــاوران خبره ای که در برداشت درصدد 
آن بود که اثری بروز و مبتنی بر آســیب ها و 
مشکالت روز جامعه ولو ضعیف و سطحی ارائه 
دهد تــا حداقل مخاطبان خــود را راضی نگه 
دارد؛ زیرا دغدغه او زمانی توده عظیمی از مردم 
بودند که به قدری درهم تنیده زندگی میکردند 
که نمیشد به مشکالت و مصائب آنان نقب زنیم  
و این شجاعت را زمانی سهیلی زاده نشان داد 
که با تز تند و تیز خود نیز میتوان از پس عوام 
فریبی و در مضیقه گذاشتنشان، دقیقا حرف 
دل همان جوانان و نوجوانانی را زد که از زیست 
ظالمانه و تک ساحتِی بزرگساالن خود به آخر 
خط رسیده اند و قصد طغیان و رهایی از آشیانه 

فاخته خود را طالب هستند.
     به عبارت دیگر اگر بخواهیم صادق باشــیم؛ 
»حسین ســهیلی زاده« هرچه باشد زمانی در 
سنگر کسی شــیپور میزد و بیرق روایت را به 
اهتزاز درمی آورد که با تم و داستانکی انسانی و 


