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به عنوان یکی از اولین مرزهایی که مورد هجوم 
نیروهای بیگانه در جریــان جنگ جهانی دوم 
قرار گرفت ، دالیلی منطقی بــرای این انتخاب 
بود. به نظر می رســید پاکروان بــا انتخاب یک 
قهرمان زن، نیم نگاهی هم به جنبش های زنانه 
و اولین تالش های فمینیستی در ایران دارد که 
با خرده  داستان هایی مثل مبارزه و کشته شدن 
پروین )با بازی ستاره پســیانی( و معرفی خانم 
فهمیه اکبــر )با بازی غزل شــاکری( به عنوان 
یکی از زنان پیش روی زمان خودش این گمان 

پررنگ تر هم می شد.
اما آن چه که عماًل »خاتــون« به ما عرضه 
می کند بیشــتر تصویری چندپــاره از یکی از 
مهم ترین مقاطع تاریخی ایران اســت. نمایشی 
که نه توان ارائه درست دالوری های ارتش ایران 
را دارد و نه به شــکلی درست می تواند درگیری 
کشــوری که در دوران گذار به ســر می برد با 
واقعه ای مهیب مانند جنگ جهانی را روایت کند. 
گیالن پاکروان که درگیر هجوم نیروهای روسی، 
خیانت امرای ارشد ارتش، نبرد نابرابر و دالورانه 
سربازان کشور با قوای شوروی، قحطی و بیماری 
است، در شهر نشــانه ای از این وضعیت با خود 
ندارد. در شهری که با این همه بحران مواجه شده 
و انبارش به جای مواد غذایی پر از جنازه و زخمی 
است، اثری از این تنش ها نمی بینیم و خیابان ها 
و کافه ها مانند یک روز عادی اســت و مردم با 
آســودگی به زندگی می پردازند. این تصویری 
است که در تمام سریال وجود دارد. تهران درگیر 
با جنگ و اشغال، شهری است تمیز با سینماهایی 
که همیشه فیلمی برای نمایش دارند، کافه هایی 
که چراغشــان همیشه روشن اســت و مردمی 
که مدام و بی دلیل در شــهر می آیند و می روند 
و خوش پوش و شــیک به زندگی می پردازند. از 
ایران دهه بیست در سریال »خاتون«، تصویری 
ناآشــنا و جعلی روایت می شــود. زنان به کافه 
می روند، قهوه و چای برایشــان ِسرو می شود، 
با مردان غریبه معاشــرت می کنند، دســت به 
اسلحه هستند و سردمدار فعالیت های چریکی 
ضدحکومتی و ضــد اشــغالگران. چیزی که با 
واقعیت آن روزگار فاصله ای نجومی دارد. از این 
گذشته علی رغم این که نیم فصل اول سریال در 
گیالن می گذرد مخاطب اثــری از زبان و لهجه 
گیلکی نمی بیند. همه شخصیت های فرادست 
با لهجه و زبان غیرگیلکــی صحبت می کنند و 
افراد زیردست و دون پایه لهجه محلی دارند. از 
کتاب فروش گرفته تا افســر ارتش همه با لهجه 
تهرانی حرف می زنند. این در حالی است که به 
دلیل ارتباط کمتر و سخت تر مردم در دهه بیست 
قاعدتًا باید بخش عمده ای از مردم محلی با زبان 
خودشان سخن بگویند اما در سریال این چنین 
نیست. وضع در تهران هم بهتر از این نیست. اگر 
پس زمینه تاریخی سریال را حذف کنیم، به نظر 
می رســد با افرادی از روزگار فعلی مواجهیم که 
کلمات مرســوم این دوره را به کار می برند و از 
لحن و کلمات حدود هشتاد ســال پیش اثری 

دیده نمی شود.
ایــن دوره تاریخی که با هجــوم نیروهای 

روسی و انگلیســی به تمام ارکان کشور مواجه 
اســت و تا آن جا در این اشغال غرق می شود که 
سرنوشت نظام سلطنت و پادشاهش را انگلستان 
با نامه ای چندخطی مشخص می کند، خالصه 
می شود در حضور یک کمیسر روس که اصلیتی 
ایرانــی دارد و نیروهایی که بی جهت در شــهر 
رژه می روند اما از دســتگیری چنــد جوان که 
به آذوقه متفقین دســت برد می زنند؛ عاجزند. 
نیروهای بیگانه ای که از شمال و شرق تا جنوب 
و غرب را محل تاخت وتاز خود قــرار داده اند و 
سرنوشــت جنگ را در تهران و با حضور سران 
متفقین رقم می زنند، به یک کمیسر روسی که 
وسط جنگ پی تسویه حساب عشقی با همسر 
شــیرزاد ملک و به چنگ آوردن خاتون است و 
چند افسر جزء انگلیسی که فقط پی نوشیدن و 
باج گرفتن و دختران لهستانی هستند، منحصر 
می شود. تصویری که از اشغالگران در سریال ارائه 
می شــود، تفاوت چندانی با آن چه که عمومًا در 
فیلم های دفاع مقدس دیده ایم ندارد. نیروهایی 
فشــل، کم هوش و کودن. در بخش های زیادی 
از سریال، رضا و دوســتانش در شهر به راحتی 
می چرخند، سوار اتوموبیل  می شوند، پیاده روی 
می کنند، کافه می روند و از کنار نیروهای نظامی 
متفقین عبور می کنند، بدون این که دیده شوند. 
این در حالی اســت  که دار ودســته آن ها که به 
رابین هودی ها مشهور شــده اند، به اصلی ترین 
گرفتاری ارتش ایــران و ارتش متفقین تبدیل 

شده اند. 
ایــن ســهل انگاری در فضاســازی، بــه 
شخصیت پردازی های ســریال هم تسری پیدا 
کرده است. تمرکز نویسنده بر شخصیت خاتون 
)نگار جواهریان( آن چنان بر شخصیت های دیگر 

سایه انداخته اســت که عماًل هیچ شخصیتی 
در طول ســریال به درســتی معرفی نمی شود. 
به عنوان مثال مقایســه کنید شــخصیت پر از 
جزئیات و دقیق خاتون را، کــه تمامی جوانب 
شخصیت اش از پیشینه خانوادگی و معرفی پدر 
و مادرش گرفته تا تسلطش بر تیراندازی و زبان 
فرانسه شکل گرفته، با شخصیت پردازش نشده 
سرگرد ملک و رضا فخار. با وجود این که در طول 
ســریال شــخصیت های زیادی مانند به آذین، 
خانم فهیمه اکبر، موســیو آرســن، ناو سروان 
یداهلل بایندر مابه ازای تاریخــی واقعی دارند اما 
چندان کارکردی در طول و عرض دادن به قصه 
»خاتون« ندارند. این ضعف شــخصیت پردازی 
سبب می شود تماشاگر در فهم دقیق کاراکترهای 
سریال دچار خطا شود. خاتون که قرار است یک 
زن مبارز، وطن دوست و شجاع تصویر شود عماًل 
به زنی خودخواه تبدیل می شود که همه چیز و 
همه کس را در راستای رسیدن به منافع شخصی 
و خانوادگــی اش فدا می کنــد. یک بار به خاطر 
فرزند مــرده اش، یک بار به خاطــر پدرش، یک 
بار به خاطر رضا فخار و بــار دیگر به خاطر فرزند 
تازه متولد شــده اش. هربار که خاتــون در این 
مقاطع مهم ســریال درگیر حوادثی می شــود 
تعدادی آدم کشته می شــوند. سرهنگ ملک 
که قرار اســت نقش یک فرمانده نظامی ارتش 
ایران را که بر سر دوراهی عشق به وطن یا عمل 
به وظیفه نظامی و اطاعــت از مافوق گیر افتاده 
و عصبانی و ناامید اســت به نمایش بگذارد، به 
یک عاشق شکست خورده تبدیل شده که برای 
برگرداندن همســر ســابق فراری اش دست به 
هرکاری می زند و همیشه هم شکست می خورد. 
در طول سریال شخصیت های مختلف و زیادی 
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