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است یا نه. نکته این اســت که ما این »نیامدن«های شیرزاد 
را ندیده ایم و تنهــا از طریق همین یــک جمله متوجه اش 
می شویم. اما »آمدن« شیرزاد و تالش او برای به دست آوردن 
خاتون را می بینیم و بنابراین تأثیر بیشتری از آن می گیریم. 
کوچک ترین تأثیر این استراتژی، به تعویق افتادن همدلی با 
قهرمان داستان اســت. در واقع خاتون از زمانی که دست از 
غرولند کردن برداشته و به کنش دست می زند، به شخصیت 

همدلی برانگیزتری تبدیل می شود.

 مثبت: جاه طلبی
طبعًا قرار نیست این مجموعه را با پرخرج ترین نمونه های 
مشابه خارجی مقایســه کنیم اما در مقیاس مجموعه های 
ایرانــی، »خاتــون« مشــخصًا مجموعــه ای اســت که با 
دست ودل بازی ساخته شده اســت. این نکته را، از جمله، در 
طراحی صحنه کار مشاهده می کنیم. طراحی یک فضای بزرگ 
تاریخی، صرفًا یک اقدام خودنمایانه نیست و مستقیمًا می تواند 
بر ساختار اثر تأثیر بگذارد. اگر یک اثر تاریخی به شکلی محقر 
و با هزینه اندک ساخته شود، طبعًا امکانات در دسترس برای 
کارگردان محدود می شود. او دیگر نمی تواند برای مخاطب 
»فضا« بسازد و ناچار اســت به نمایش چند عنصر یا اِلِمان از 
دوره مورد بحث کفایت کند. در چنین آثاری عمدتًا با نماهایی 
ثابت روبه رو می شویم که در آن ها ترکیب چند عنصر )مثاًل یک 
چلچراغ، یک قاب عکس، یک میز و مواردی از این قبیل(  قرار 
است ما را متقاعد کند که داریم فیلم یا مجموعه ای در مورد 
فالن دوره تاریخی تماشــا می کنیم. چنین آثاری از نمایش 
»روح زندگی در یک مکان و زمان خاص« باز می مانند چون 
فاقد پیوستگی فضایی هستند. معماری نقش مهمی در خلق 
این پیوســتگی فضایی دارد و همین جا است که هزینه های 
انجام شــده برای مجموعه ای مثل »خاتــون« خودنمایی 
می کند. در مواردی چنین به نظر می رسد که دست اندکاران 
»خاتون« یک خیابان را از سر تا ته با مختصات سال 1320 
هماهنگ کرده اند و این باعث شــده تا تینا پاکروان بتواند با 
استفاده از کمک و تجربه تیم فیلمبرداری )با مدیریت هومن 
بهمنش و ســینا کرمانی زاده( و البته کامیاب امین عشایری 
)طراح صحنه(، پیوستگی فضایی را حفظ کند. حرکات مداوم 
دوربین در بسیاری از سکانس ها )از جمله سکانس های شلوغ( 
و سرک کشیدن به گوشه های مختلف لوکیشن ها )که می تواند 
در راه ساختن ذهنی معماری کّلی بخش های مختلف به ما 
کمک کند( به مخاطب می باوراند که دارد تهران یا گیالن سال 
1320 را مشــاهده می کند و نه تهران یا گیالنی امروزی که 
بخش هایی از آن شبیه سال 1320 شده است. طبعًا در این راه 
نباید نقش عواملی چون منشی های صحنه و دستیار کارگردان 
را در کاهش قابل توجه گاف های تصویری )مشکلی که یکی 
از عوامل باورپذیر نبودن برخی از آثار تاریخی ایرانی است( از 
یاد برد. داشتن یک تیم باتجربه در پشت صحنه، یکی از همان 
عواملی است که باعث می شود هزینه های صورت گرفته برای 

خلق یک اثر عظیم، به نتیجه ای قابل قبول منتهی شود.

 منفی: تصادف
می گویند در یک داستان عامه پسند با روایتی کالسیک، 
عنصر تصادف )الاقل وقتی نقشی کلیدی در پیشبرد داستان 
داشته باشــد( زمانی مجاز اســت که در ابتدای راه رخ دهد 
و در ادامه، روابــط عّلی باید نقش اصلی را ایفــا کنند. اما در 
برخی از موارد، ســهل انگاری هایی)به خصوص در مواردی 
که شخصیت ها قرار اســت بعد از مدتی دوباره با هم رودررو 
شــوند( در فیلمنامه »خاتون« به چشم می خورد. به همین 
دلیل، برخی از این برخوردها کاماًل تصادفی به نظر می رسد. 

می توان دلیل این رویکرد را حدس زد. شاید پاکروان ترجیح 
داده به جای مقدمه چینی برای هر برخوردی)که ممکن 

است باعث افزایش زمان مجموعه و کسل کننده شدن 
داستان شــود(  شخصیت ها را به شــکلی ناگهانی و 
تصادفی با هم روبه رو کند. اما این رویارویی های ظاهرًا 
اتفاقی، در مواردی ممکن اســت توی ذوق مخاطب 

بزند. این مشکل به خصوص در اولین اپیزودهایی قابل 
مشاهده اســت که در تهران می گذرند. درست است که 

تهران در سال 1320 به مراتب کوچک تر از امروز بوده 
اما مگر چقدر کوچک بوده که آدم های آشــنا مدام 
به شکلی تصادفی )و در بسیاری از موارد در یک هتل 

خاص( با هم مواجه می شــوند؟ پدر خاتون درست همان 
زمانی به خانه برمی گردد که نه تنها خاتون بلکه شیرزاد هم 
آن جا است؛ ســروکله افراد مختلفی که خاتون در گیالن با 
آن ها روبه رو شده بود )از یان لهستانی گرفته تا رجب اف( در 
هتل محل اقامت خاتون پیدا می شود؛ شیرزاد دقیقًا زمانی 
وارد ســـاخـتمان کمـــیسیون مــشـــترک می شود که 

خاتون برای پیگـیری وضـعیت 
پدرش در آن جا حضور دارد؛ شیرزاد در هتل حضور پیدا کرده 
و در حالی در مورد رضا فخار با جهانگیر خان روزبه صحبت 
می کند که رضا درست روی صندلی میز کناری اش نشسته 
است. می توان به موارد جزیی تری هم اشاره کرد. زیاد پیش 

می آید که فیلمنامه نویس یا کارگردان برای باال بردن بار 
دراماتیک یک صحنه، پیه نمایش یک واقعه تصادفی را به 
تن می مالد )مثاًل جایی از »خاتون« درست در لحظه ای 

که خاتون از هتل خارج می شود، رجب اف از پله های 
هتل پاییــن می آید(. چنین مــواردی قابل اغماض 
به نظر می رسند. اما وقتی با تعداد قابل توجهی از این 
دست اتفاقات تصادفی روبه رو هستیم که در مواردی 
ســکانس های تأثیرگذاری از مجموعه را تشــکیل 

می دهند، ماجرا بیشــتر نوعی ســهل انگاری به نظر 
می رسد تا یک انتخاب دراماتیک.

 مثبت: شخصیت ها
تفاوت زمــان یــک مجموعه نمایشــی با یــک فیلم 
ســینمایی، این فرصت را در اختیار پاکرون قــرار داده تا به 
انواع شــخصیت های بالقوه جذاب توجه کند. »خاتون« پر 
از شخصیت های مکمل و فرعی است که در قسمت هایی از 
تیپ های تک ُبعدی و انعطاف ناپذیر فاصله گرفته و رگه هایی از 
شخصیت هایی پیچیده را پیدا می کنند. در درجه اول می توان 
به شخصیت شیرزاد )اشکان خطیبی( اشاره کرد. شیرزاد قرار 
است شخصیتی باشد که هم باید عشق حقیقی او را به خاتون 
باور کنیم و هم تحکم آزاردهنده و مردساالرانه اش را؛ هم باید 
او را به عنوان یک وطن پرست بپذیریم و هم رفتنش زیر بیرق 
سرخ شــوروی را؛ باید هم در حالت مالطفت و هم در حالت 

اقتدار باورپذیر باشد.
نمونه دیگر کاراکتر جهانگیر خان روزبه )مهران مدیری( 
است: مردی بورژوا و نزدیک به انگلیسی ها که در دوران بحران 
مملکت برای خود تجارتی قابل توجه به راه انداخته و از این نمد 
برای خود کالهی دوخته اما اصول گرایی ویژه ای در رفتارش 
به چشم می خورد. او صراحتًا می گوید که ابایی از دست زدن به 
برخی از اقدامات غیرقانونی ندارد اما خطوط قرمزی دارد که 
هرگز پا را از آن ها فراتر نمی گذارد. او از صمیم قلب دل بسته 
خانواده اش است و حاضر اســت به هر شکلی از خانواده اش 
حمایت کند. از سوی دیگر او ویژگی های قابل تحسین دیگری 
هم دارد از جمله وطن پرست بودن و این که علی رغم امکاناتی 
که برای نزدیکی به زنان مختلــف دارد، پس از ازدواج با هلنا 

رگه ای از میل به خیانت یا بی اعتنایی نسبت به همسرش را 
در او مشاهده نمی کنیم )برعکس، به نظر می رسد که او واقعًا 
عاشق همسرش است(. بنابراین با شخصیت پیچیده ای روبه رو 
می شویم که می تواند تأثیر ویژه ای بر تماشاگر بگذارد. راستش 
را بخواهید، رگ وطن پرســتی مخاطب »خاتون« احتمااًل 
بعد از دیدن این که حتی شــخصیتی مثــل جهانگیر خان 
روزبه)علی رغم خرده کالشی هایش(  هم وطن پرستی خاص 
خود را دارد بیش از زمانی تحریک می شود که وطن پرستی 
را در شخصیت های کاماًل مثبتی چون خاتون و رضا می بیند.

در پرداخت بعضی از شخصیت های فرعی تر هم جزییات 
هوشمندانه ای مشاهده می شود. به عنوان نمونه می توان به 
موسیو، مسئول پذیرش هتل )مهران غفوریان( اشاره کرد. 
به نظر می رسد ِمهری پنهان نسبت به خاتون در دل موسیو 
وجود دارد. این عالقه می توانســت به یکی از خطوط اصلی 
داستان تبدیل شود. اما پاکروان ترجیح داده تا آن را در حاشیه 
حفظ کرده و صرفًا نشانه هایی از آن را در مجموعه بگنجاند. 
به ندرت اشاره ای به این احساس می شــود )شاید بتوان به 
جمله ای که قرقی )داریوش موفق( در یکی از قســمت ها به 
موسیو می گوید به عنوان یکی از این موارد معدود اشاره کرد(. 
پرداختن بیشتر به این وجه از شخصیت موسیو می توانست در 
حکم شاخ وبرگی زائد برای داستان باشد اما کم گویی پاکروان 
باعث می شود تا هم شخصیت موسیو بعد پیدا کند و هم مسیر 

حرکت روبه جلوی داستان را سد نکند.

 منفی: شخصیت ها!
درســت اســت که »خاتون« از حضور چند شخصیت 
مکمل بالقوه جذاب و پیچیــده بهره می برد، امــا در روند 
شخصیت پردازی این سریال الاقل می توان دو ضعف عمده 


