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چون جانش توســط روس ها در خطر است. اما هیچ اتفاقی 
نمی افتد. در ادامه، خاتون ناخواســته و به واسطه اصرارش 
برای مالقات با پروین باعث لو رفتِن او می شود. نتیجه، حمله 
نیروهای زیردست شیرزاد به مخفیگاه پروین است. این در 
حالی است که حتی در آن شرایط هم شیرزاد تالش می کند 
تا از تیراندازی نیروهایش جلوگیری کند. با تمام این شرایط، 
خاتون مدام شــیرزاد را در این اتفاق مقصر جلوه می دهد و 
هیچ مسئولیتی در قبال لو رفتِن مقر پروین قبول نمی کند. 
در این میان ظاهرًا این که شیرزاد از قبل در مورد این حادثه 
هشدار داده بود هم مهم نیست. مورد دیگر، ماجرای مرگ 
امیرعلی است. این خاتون است که به اشتباه فرزندش را باالی 
سر یک کودک بیمار می برد و امیرعلی همین جا به تیفوس 
مبتال می شود. اما باز هم او مدام دارد از سیلی شیرزاد صحبت 
می کند. مشکالت شــخصیت پردازی باعث شده که خاتون 
در برخی از موارد زنی به نظر نرســد که می خواهد مستقل 
باشد و حق خود را از جامعه مردساالر بگیرد بلکه بیشتر زنی 
بی منطق به نظر برسد که سعی می کند مسئولیت هیچ کدام 

از کارهایش را قبول نکند.
در چنیــن شــرایطی، توضیحات رجــب اف در مورد 
درگیری پدر خاتون با انگلیســی ها در جنوب، طعنه او به 
این که گویا جســارت در خانواده خاتون ارثی است و تأیید 
خاتون با این پاســخ که، »بله. به همین سرزمین شباهت 
داریم« شخصیت نمی سازد. در عوض این مقاومت را یک امر 
ذاتی می داند که ممکن بود در خاتون یا هر زن دیگری وجود 
داشته باشد یا نداشته باشــد و فرصت را برای شعار دادن و 

بیان یک جمله قصار فراهم می کند.

 مثبت: صداقت
برخــی از افرادی که بــا هدف حمایــت از یک حزب، 
ایدئولوژی یا تفکر خاص به سراغ ساخت یک فیلم یا مجموعه 
نمایشــی می روند، حرف اصلی خود را زیر َزرَورق مباحثی 
می پیچند که برای عموم مخاطبــان از ارج وقرب باالتری 
برخوردار اســت. به عنوان مثال، ســازندگان چنین آثاری 
ممکن است تمام شــخصیت های نزدیک به یک طرز فکر 
خاص را آدم هایی وطن پرست و تمام شخصیت های مقابل 
را افرادی فاقد حّس وطن پرستی نشــان دهند. در چنین 
شرایطی، احتمال زیادی وجود دارد که آن محصول، به اثری 
ریاکار تبدیل شــود. مخاطب ممکن است احساس کند که 
به علت خصوصیتی چون وطن پرستی جذب فالن شخصیت 
می شود درحالی که هدف، حمایت از یک جناح سیاسی یا 

یک تفکر ایدئولوژیک است.
خوشــبختانه »خاتون« به تمامی از ایــن آفت در امان 
می ماند. اگر قرار اســت میهن پرستی به عنوان ارزش اصلی 
این مجموعه مطرح شود، پس تمام اختالفات دیگر به حاشیه 
می روند. شــخصیت هایی که در هر فیلــم دیگری ممکن 
است به عنوان نیروهای رقیب مطرح شــوند، در »خاتون« 
)و علی رغم تأکید بر اختالفات بنیادین فکری شان(  در یک 
جبهه قرار می گیرند. هر شخصیتی )هر خطای بزرگی هم 
که مرتکب شده باشد(  در صورت داشتن حّس میهن پرستی 
فرصت تطهیر را به دست می آورد. در این زمینه فرق چندانی 
میان شــخصیتی با گرایش آشــکار چپ )مثل پدر خاتون 
با بازی بیژن امکانیان(، یک بــورژوا )جهانگیر خان روزبه(، 
یک فرد مذهبی )حاج ضرابی با بازی بابک کریمی( و حتی 
فردی که به ناچار تن به سلطه روس ها داده )شیرزاد( وجود 
ندارد. البته که شخصیت ها با توجه به رفتارهایی که انجام 
می دهند قضاوت می شوند )مخاطب ممکن است در لحظاتی 
از شیرزاد متنفر یا از جهانگیر دل چرکین شود(. همچنین 
میان نیروهای بیگانه نیز تفاوت وجود دارد )در مثلث شوروی 
– انگلیس – آمریکا، این شوروی است که به وضوح بیش از دو 
رأس دیگر مورد هجوم قرار می گیرد( اما وقتی بحث حمایت 
از تمامیت ارضی مملکت پیش بیاید، تمام مسائل دیگر به 
حاشیه می روند. به واسطه همین رویکرد است که »خاتون« 
از یک مجموعه ریاکار فاصله گرفته و، به شکلی یک دست، 
ارزش های مّد نظر سازندگانش را به مخاطب منتقل می کند. 
البته ممکن است یک مخاطب با ارزش های منتقل شده از 
طریق یک اثر هنری موافق یا مخالف باشد. اما نکته مهم تر، 
صداقت سازندگان در بیان شفاف ارزش های مورد نظرشان 
اســت. می توان تینا پاکروان و همکارانــش را از این جنبه 
ستایش کرد که زیر پرچم احزاب و جناح ها نمی روند و سعی 
می کنند مباحث کالن تری را از طریق »خاتون« مطرح کنند.

 منفی: سانتی مانتالیسم
اما این میهن پرستی در مواردی به شکلی سانتی مانتال، 
اغراق شــده و بدون پشــتوانه فکری قدرتمند اجرا شده 
اســت. »خاتون« نه پیشــینه چندانی از حوادث منجر به 
اشغال ایران در سال 1320 عرضه می کند و نه استراتژی 
شــخصیت های مقاوم چیزی بیش از این است که »چون 
بیگانگان در کشور ما هســتند باید آن ها را عاصی کنیم.« 
هر چند برخی از شخصیت های مثبت )از پروین تا رضا( در 
مورد ارزش های واالیــی همچون آزادی صحبت می کنند 
اما به نظر می رســد آن هــا عمومًا فقــط می دانند که چه 
نمی خواهند اما ایده مشخصی در مورد آن چه می خواهند 
مطرح نمی کنند. از این جنبه، »خاتون« مجموعه ای است 
که بیشتر ســعی در تحریک احساســات تماشاگر دارد تا 
اندیشه ای مشخص و قابل بحث در مورد ملزومات دستیابی 
به آزادی را مطرح کند. ایــن رویکرد، در بدترین حالت، به 

نوعی سانتی مانتالیسم منجر می شود.
رّد این رویکرد سانتی مانتال را در همان اوایل 

مجموعه مشاهده می کنیم. فیلمساز 
گاه بــرای ایجــاد همدلی)یا، 

در مواردی ترحم( نســبت 
به شــخصیت اصلــی، از 
اســتراتژی هایی)عمدتًا(  
نه چنــدان ســطح بــاال 
استفاده می کند. به عنوان 
مثال، استفاده از تصاویر 
آهسته )اسلو موشن( در 

برخی از صحنه هایی با بار احساســی باال )همچون آمدن 
شــیرزاد به خانه و آگاهی از مرگ امیرعلی یا کشته شدن 
پروین( احتمااًل دم دســتی ترین تمهیدی است که به ذهن 
هر فیلمســازی می رســد و از فرط تکرار )آن هم به شکلی 
غیرخالقانه( حاال دیگر آزاردهنده جلوه کرده و نشان دهنده 
ناتوانی فیلمساز در افزایش بار احساسی صحنه با استفاده از 
روش هایی بدیع تر است. نتیجه، خلق فضایی سانتی مانتال 
اســت که گاه توجه را به برخی از کنش هــای غیرمنطقی 
شــخصیت ها جلب می کند )مثاًل در صحنه کشته شــدن 
پروین، شیرزاد به جای این که جلوی حرکت خاتون را بگیرد 
فرد دیگری را ُهل می دهد. اما واقعًا چرا شیرزاد باید در آن 
لحظه چنین اقدامی انجام دهد؟ صرفًا برای این که خاتون 

هر طور که شده خود را جنازه پروین برساند؟(
این رویکرد در ادامه )و به واسطه همان فقدان پشتوانه 
قوی فکری( مشــخص تر می شــود. شــخصیت ها مدام 
شــعارهای ملی گرایانه می دهند و از ســلطه بیگانگان بر 
کشور می نالند اما کمتر بحثی در مورد آشفتگی های داخلی 
مملکت، و نقش حکومت و گروه های سیاســی مختلف در 
شکل گیری آن آشفتگی مطرح می شود. برخالف انتظاری 
که شروع قدرتمند سریال ایجاد کرده، بسیاری از بحث های 

قابل تعمیم از حد شعارهای کلی فراتر نمی روند.
تمرکز ســازندگان »خاتون« بر تحریک احساســات 
مخاطب، در مواردی به بروز بی منطقی هایی عجیب منجر 
می شــود. به عنوان مثال شخصیت شــجاع قصه ما )رضا( 
حتی یک بار به فکر بهره گیری از حربه ســاده ای همچون 
تغییر چهره نمی افتد و در عوض )به عنوان یک شــخصیت 
تحت تعقیب( مدام در سطح شهر در حال تردد است و گیر 
نمی افتد. یا جایی دیگر، او )درحالی که چند ساعت قبل تا 
حد مرگ کتک خورده( موفق می شــود یک سرباز جوان 
را خفه کند. این صحنه از آن صحنه هایی اســت که اگر در 
سالن های ســینما به نمایش درمی آمد ممکن بود برخی 
از تماشاگران را ترغیب به دســت زدن کند. اما رگه ایی از 
اغراق شده ترین فیلم های اکشن را در این صحنه مشاهده 

می کنیم.
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