
ضدنقد

چوب دو سر سوزی 
است که برای 
مخاطب معنای 
دلدادگی را همســو 
با موازینی حائز 
چارچوب تلقی میکند؛ 
به همین علت اسِت 
های فاسد که تاکنون 
بسان دیگر شخصیت 
قصه به هدفش 
نرسیده است

 و ناخواسته بوده اســت- نبرد با تمایالت
 لئیم )پست( درون شخصیت هایش بداند.
 با این ادله میتوان تشخیص داد همانطور که
 مخاطب با حرکاِت رنجور و علیل دوربین و
 اسلوموشــن هایی پریشان حال؛ شخصیت
 قصه را در حیــن گروگان گیــری، نزاع و
 یاغی گری و یا ولنگاری و خیانت به ناموس و
 خانواده دنبال میکند؛ عمال افزون بر ریختن
 قبح و پیامد کریه آن عمل به منزلت تصاویری
 که همدردی با مجرم را عینی میکنند دلش
 برای خاطی میسوزد و سعی میکند که جرم

آنان را برای خود ندید بگیرد.
      عجیب، پرسش برانگیز و کمیک است که

 چطور فیلمنامه نویــس و کارگردان به این
 نگاه رسیده اند که با توجیه این امر که چون
 شخصیت ها دل دارند و عاشقی میکنند باید
 به دور از تمامی قوانین، ارزشها و هنجارها
 و با چشــم پوشــی بر تک تک تعرفه های
 قانونی، عرفی و منطقی تمامی فسق و فجور
 و هرزگی هایشــان مورد ترحم و رقت قرار
 گیرند! گویی بن مایه اثر ضد خانواده اســت
 و کالبدش در مســیر روایت ضدانسانی اش
 چیزی غیر از آتش حســد و کینه در میان
 شخصیت هایش را لهیب نمی بخشد؛ نیکی،

گذشت و مهربانی کم یا مفقود شده است.
 دغدغــه شــخصیت ها چیــزی جز

 ناک اوت کردن یکدیگر نیســت و
 اسکلت اثر با شخصیت هایی که

 هرکدام باید جواب تبهکاری های
 خــود را پس دهند ســمپات
 میشود و معموال در تالش است
 که  محض خالی نبودن عریضه،
 موسیقی های متنی تهی را به اثر
 تحمیل کند تا بیشتر به گامهای

 شــخصیت کمک کند تا عرض
 راهرو بــه در ورودی را برای عبور

 از پله ها، سرسراها و اتاق های داخلی
 که معموال بر انســانها سایه انداخته اند

طی کند.
       در ســر هیچکــدام از شــخصیت های

 سریال »دل« بذر نیکی و مصلحت اندیشی
 پرورش نیافته است که آنها را حتی المقدور
 شخصیتی خاکســتری جلوه دهد؛ گویی
 همه مهر و محبت هایی که میکنند از فرط
 رسیدن به خواســته ها و نیت های شیطانی
 و پلشت شان اســت که هیچ فرایند و روند
 ملموس و فرمیکی ندارد. »دل« نه کنش و
 انگیزه روانی شخصیتش را برای مخاطبش
 ملموس میکند و نه واکنــش و پیامدهای
 آن را. نه تقیدی زمان مند دارد و نه تعهدی

مکان مند!
      ذات مجموعه »دل« - نه عشق- بلکه هوس

 است، مساله و دغدغه دیگری نیز نمیتواند
 داشته باشد و در یک منجالب انسانی هایی
 بی درد و رنج، شکم ســیر و کاپیتالیست
 صرفا بوالهوسی را توجیه میکند و روایتش
 فرسنگ ها از عشق دور است. اساسا عشق
 آرامش، دوستی، متانت، فروتنی و حجبی
 را به همراه می آورد که توامــان با لذتی از
 تکامل در معشوق، عاشق را مطیع معشوق
 ساخته و به پاالیش و تهذیب روح میپردازد،
 چنانچه عاشق با شــکوه و ُسروری درونی
 ریاضت طلبانه، سالک راه عاشقی میشود.
 از ارکان تکنیــکال ســریال نظیر تیتراژ
 متظاهرانه بی روح، سرد و تختش گرفته
 تا اجزای مهم خانواده چون پدر آرش
 - »اتابک سپنتا«- با بازی قابل قبول
 بیژن امکانیان که محمل شخصیتی
  اســت که آتش زیرخاکستر است و
 شکیبایی و بردباری خود را همچنان
 در مقام پوشش حفظ کرده است تا
 بتواند پازل تئــوری توطئه خود را از
 قضا با زنی که خود در کشمکش نزاع با
 شوهِر اوباشش است تکمیل کند. در قطب
 مخالف او همسرش که مادر »آرش« است،
 با بازی تک بعدی، شرورانه و قابل تامل
 نسرین مقانلو بی هیچ تمهید و نشانه ای
 از جانب پدر مفلوک و زمین گیرش مبنی
 بر اینکه به شــوهرش »اتابک« سخت
 بگیرد، چپ و راست شــوهرش را خوار و

 خفیف کرده و در نهان حرف هایی را بسان
 عروسک خیمه شــب بازی به او میگوید که
 خود را آشــکارا بالتقصیر و مظلوم جلوه
 دهد... چرا؟... چــه نفعی از این عمل میبرد
 و با چه پشتوانه ای اینچنین کمر به اجرای
 حکِم نادیده پدر علیلش بسته است که حتی
 ذره ای خم به ابرو از کوچک کردن شوهرش
 - که مثال عاشقش اســت – نمی آورد؟ از
 آن طرف متن فیلمنامــه )در حکم اجرا( از
 اواســط روایتش »آوا« را با بازِی سطحی و
 بی پیرایه و تفنِن یکتا ناصــر وارد جریان
 کرده تا مثلِث عشقی ]آرش، رستا، نکیسا[
 را – با ورود شخصیت بی قید و دمدمی مزاج
 »رابی« و شخصیت سفیه، پلید و روباه صفِت
 »آوا«-  تبدیل به یک پنج ضلعی بچگانه ای
 کند که همه شــخصیت هایش هیچ بُعدی
 غیر از هوس و تمامیت خواهی پارتنرشــان
 که گویی ماهیت این میل بیشــتر جنسی
 است تا احساسی و عاشقانه نداشته باشند.
 شخصیت »آرش« با بازی خوب حامد بهداد
 چوب دو سر سوزی است که برای مخاطب
 معنای دلدادگی را همســو با موازینی حائز
 چارچوب تلقی میکند؛ به همین علت است
 که تاکنون بسان دیگر شخصیت های فاسِد

قصه به هدفش نرسیده است.
      »دل« در سیالیتی آغشته به هوسی سترون

 گرفتار اســت؛ به هیچ چیزی غیر از میل و
 هوســی نوجوانانه و خام- که با پوشش دل
 و احساس عشق را ننگین میکند– پایبند
 نیست و توهینی مســتقیم به وقت، شور و
 شعور مخاطبی است که هرآنچه از سریال
 دنبال کرده اســت نه برای او طرح مساله و
 دغدغه ای زیستی کرده اســت و التیام بر
 زخم های نهاِن مردمی ) بــا زبانی فرمیک،
 هنری و سینمایی( گذاشته است و نه مخاطب
 توانایی برقراری ارتباط با دوربیِن بی هویت
 ضدارزشی و ضدشخصیت سریال را دارد.
 این یک جهان بسیار منفعت طلبانه و حتی
 ضدانسانی است که کش دار و نامربوط ادامه

پیدا میکند.


