
زیر ذره بین

را شناسایی کرد. مشــکل اول، حضور شخصیت های فرعی 
یا مکملی اســت که یا از پتانســیل آن ها به خوبی استفاده 
نمی شود یا اساسًا حضورشــان چندان کارکرد دراماتیکی 
ندارد و داســتان را از نفس می اندازد. به عنــوان نمونه ای از 
دسته اول می توان به شخصیت ماری )مهتاب ثروتی( اشاره 
کرد. او از ته دل به شیرزاد عالقه مند است و بنابراین می تواند 
رأس ســوم قدرتمندی در روابط عاشقانه مجموعه باشد اما 
فیلمساز ساده ترین راه را برای جا دادن ماری در این معادله 
انتخاب کرده است. مثبت بودِن تمام وکمال ماری و دل بستگی 
بی قیدوشــرط او به خاتون باعث می شــود که با شخصیتی 
تک بعدی روبه رو باشــیم. به عنوان مثالی از دســته دوم هم 
می توان به خواهر و شوهرخواهر رضا اشاره کرد که حذف شان 
از ماجرا، نه ضربه ای جدی به روند حرکت داستان می زند و نه 
مشکلی اساسی در روند پردازش شخصیت رضا ایجاد می کند.
اما در میان شخصیت های اصلی هم الاقل با یک شخصیت 
تخت روبه روییم: خود رضا. مقایســه »خاتون« با یک فیلم 
بزرگ کالسیک می تواند نشان دهد که چرا رضا، حلقه ضعیف 
زنجیره »خاتون« اســت. مثلث اصلی »خاتون« – خاتون، 
شیرزاد، رضا – از جنبه هایی بی شباهت به مثلث اصلی فیلم 
»کازابالنکا« – الســا، ریک، ویکتور – نیســت. اگر قرار بود 
»کازابالنکا« هم از دید شخصیت السا )اینگرید برگمن( روایت 
شود، با داستان زنی روبه رو می شدیم که میان عشق به آدمی 

با روحیات پیچیده و یک عشق همراه با 
فعالیت های میهن پرستانه، دومی 

را انتخاب می کند. اما در آن جا 
داشــتیم ماجرا را از زاویه 

نــگاه ریــک )همفری 
بــوگارت( می دیدیم 
و به همیــن دلیل 
تخت و تک ُبعدی 
بــودن ویکتــور 
الزلو )پل هنرید( 
نه تنها قابل درک و 
پذیرش بود بلکه به 

یکی از نقاط قوت فیلم 
تبدیل می شد. ویکتور یک 

میهن پرســت قابل احترام 
بــود کــه اصاًل 

شخصیتی به جذابیت ریک محسوب نمی شد و همین امر، 
همدلی مخاطب با ریــک را افزایش می داد؛ خصوصیتی که 
برای افزایش جذابیت فیلم ضروری بود. اما در این جا داریم 
ماجرا را از دید شخصیت زن می بینیم و به همین دلیل عدم 
تعادل میان دو قطب مذکر داستان – یکی فردی با روحیاتی 
پیچیــده و غیرقابل پیش بینی که از نظر دراماتیک بســیار 
جذاب تر است و دیگری یک شــخصیت تخت و تیپیک که 
عماًل ضعف شخصیتی چندانی در او مشاهده نمی کنیم  باعث 
می شود که تعادل داستان به هم بریزد. به همین دلیل است که 
هر وقت شخصیت شیرزاد کم رنگ می شود، داستان هم افت 
می کند. فراموش نکنید که در تئوری های فیلمنامه نویسی 
می گویند آن چه در نقاط سیاه شخصیت های مثبت و نقاط 
ســفید شــخصیت های منفی، جذاب ترین بخش های این 
شخصیت ها محسوب می شــوند. به همین خاطر است که 
شیرزاد هر چند شاید در مقایســه با رضا شخصیت مثبتی 
نباشد اما به شخصیتی به مراتب جذاب تر از رضا تبدیل شده 

است.

 مثبت: ارجاعات
مواجهه با ارجاعــات مختلف در دل یــک اثر تاریخی 
طبیعی اســت. در بســیاری از موارد، ارجاع به نشــانه های 
فرهنگی در راســتای درک بهتر مخاطب از فضای زیستی 
مردم یک جغرافیای خاص در یک دوره خاص ضروری است. 
با این وجود، این ارجاعات )اگر هوشــمندانه و با چشم 
باز انتخاب شــوند( می توانند اهمیت بیشــتری 
پیدا کنند. ارجاع درست، می تواند الیه های 
جدیدی برای اثر ایجاد و فرصت برقراری 
ارتباط با یک اثر را در سطوحی مختلف 
برای مخاطب فراهم کند. این ارجاعات 
لحظه ای، وقفه ای در مســیر داستان 
ایجاد نمی کنند و بنابراین مشــکلی 
برای مخاطبی که ایده ای در مورد منبع 
ارجاع نداشته باشــد به وجود نخواهند 
آورد. با این وجود، مخاطبی که نکته اصلی 
آن ارجاع را بفهمد، درک بهتری از درونیات 
شــخصیت ها و روابط میان آدم های داســتان 

پیدا کند.
برخی از ارجاعات در »خاتون« 
چنیــن نقشــی را بــر 
دارنــد.  عهــده 
آشــکارترینش 
ارجاع به رابین 
هود اســت که 
بارها تکــرار و 
اصاًل به بخشی از 
داستان تبدیل 
می شــود. اما 
در مــواردی 
بــا ارجاعات 
ظریف تــری 
و  بــه ر و ر
 . هســتیم
ن  ا به عنــو
در  مثــال، 
اپیــزود 21 
و زمانی که 
بعد از مدتی 

دوباره با مادر شیرزاد )شبنم مقدمی( روبه رو می شویم، پس از 
سکانس حضور دوباره او، تصویری از پوستر فیلم »ربکا« )آلفرد 
هیچکاک( را در سینما می بینیم: ماجرای زنی که حضورش 
در زندگی یک مرد تحت تأثیر سلطه زنی غایب قرار می گیرد. 
این ارجاع کوتاه به مخاطبی که متوجه آن شده، کمک می کند 
تا نقش مادر شیرزاد را در وقایع رخ داده به یاد آورده و حوادث 
مـلــتـهـب اپیزودهای اول را در ذهن خود مرور کند. یک 

ارجاع به موقع، این گونه می تواند به اثر کمک کند.

 منفی: تحول شخصیت
عدم نمایش برخــی از بزنگاه ها و دوره هــای مهِم گذار 
در مورد شــخصیت اصلی و انتقال بخش مهمی از بار انتقال 
حس وحال ایــن دوران به دیالوگ هایی کــه خاتون بر زبان 
می آورد، باعث شده تا تحول او سســت و اغراق شده به نظر 
برسد. هرچند او مدام از بی توجهی شیرزاد نسبت به خودش 
در دوره بحرانی پس از مرگ امیرعلی یا دوره زندانی شدنش 
صحبت می کند، اما کماکان به نظر می رسد که سیلی شیرزاد 
نقش اصلی را در بی میل شدِن خاتون نسبت به شیرزاد ایفا 
کرده اســت. همچنین صرف این که پــدر خاتون یک مبارز 
بوده یا مثاًل با گروه 53 نفر همکاری داشته، به تنهایی توجیه 
مناسبی برای مبارزشدن خاتون نیست. حضور شخصیتی مثل 
پروین در این میان می توانست نقشی کلیدی در باورپذیری 
تحول خاتون ایفا کند اما متأسفانه بخش عمده آن چه از پروین 
در طول حضور کوتاه مدتش می بینیم، جمالتی شعاری است 
که مایه چندانی برای باورپذیر کــردن تحول خاتون فراهم 
نمی کنند. خاتــون به عنوان زنی که در زندگی شــخصی به 
مشــکل خورده و می خواهد حّق خود را از همسرش بگیرد، 
قابل درک و باورپذیر اســت اما مقدمه چینی فیلمنامه برای 
پذیرش او به عنوان زنی که دغدغه وطن را دارد و تا جایی پیش 
می رود که نجات او در انتهای مجموعه، به شــکلی استعاری 
حفظ آینده ایران به نظر می رسد )همان طور که نام دخترش 

را هم ایران می گذارد( نحیف است.
در مورد شیرزاد هم می توان به مشکل مشابهی اشاره کرد. 
او در اپیزودهای اول آن قدر میهن پرســت نمایانده می شود 
که حاضر است به سر مافوق خائنش شلیک کند. اما با سلطه 
روس ها بر شــمال کشــور، به مطیع امر مزدور روس تبدیل 
می شود. بله! قابل درک است که چالش مواجهه با ابرقدرتی 
که بر کشور حاکم شده تفاوت فراوانی با چالش مقابله با یک 
فرد مافوق در یک اتاق در شرایط بحرانی دارد. عدم رضایت 
شیرزاد از شرایطی که در آن قرار گرفته و تالش برای کاهش 
صدمات وارده به هموطنانش هم قابل درک است. اما او در تمام 
این مدت و علی رغم سرپیچی های مقطعی اش کماکان یک 
فرد »مطیع« محسوب می شود که حتی حاضر است )علی رغم 
میل باطنی اش(  همسرش را به خاطر خوش آمد فردی مثل 
رجب اف طالق دهد. این نوع رفتارها، نسبت چندانی با مردی 

ندارد که آن شلیک اولیه را به سمت مافوقش انجام داد.
این مشکالت شــخصیت پردازی باعث می شود که در 
برخی از موارد احساس کنیم این دسِت فیلمساز بوده که وارد 
شده و شخصیت را وادار به انجام یک کنش خاص کرده است 
)مثل تعرض شیرزاد به خاتون در زندان که برای کاراکتری 
که از او شــناخته ایم چندان باورپذیر به نظر نمی رسد( و در 
مواردی حتی منطق برخی از رفتارها هم زیر ســؤال است. 
درست است که خاتون قرار است قربانی رفتارهای نامتعادل 
شــیرزاد به نظر برســد، اما نقش خودش هــم در برخی از 
مشکالِت رخ داده چندان کم نیست.  به عنوان مثال، شیرزاد 
به وضوح هم بــه خاتون و هم به اخوان )ســروش صحت( 
می گوید به پروین خبر برســانند که از کشــور خارج شود 


