
بعد از هشت قسمتی که در زمان نگارش این 
یادداشت از پخش سریال »یاغی« به کارگردانی 
محمد کارت می گذرد رفته رفته می توان به مسیر 
کلی داستان پی برد و محتوای مورد نظر سازندگان 
اثر را تشخیص داد. هر چند که همچنان با پخش 
قســمت های تازه کاراکترهایی به قصه اضافه 
می شوند که رازآلود بودن ماجرای »یاغی« را حفظ 

کرده و تعلیق روایی آن را باال می برند.
 رؤیاسازی و رؤیاپردازی و جنگ برای پیروزی 
و ســخن گفتن از امید و رهایی در مجموعه های 
اخیر شبکه خانگی و حتی آثار سینمایی کشور 
تقریباً نایاب شده است. طبیعتاً این تاثیری ست که 
سینما از جامعه گرفته و ترجیح داده بیشتر از هر 
چیزی، نقد صریح و بی پروا را درباره آینده نامعلوم 
و تلخ مردمانش هدف قرار دهد )البته روی سخن 
ما با سینمای جدی و اجتماعی کشور است(. اما به 
نظر می رسد سریال »یاغی«، حداقل تا اینجای 
کار، در مسیر جنگ برای رؤیای یک جوان مستعد 
و باهوش، با رویکردی انســانی و اخالقی هدفی 
تازه و متفاوت را در پیش گرفته است. باید ببینیم 
آیا این مجموعه حقیقتًا قرار است یک قهرمان 
مبارز و موفق را در رگبار مصیبت ها به سر منزل 
مقصود برساند یا در ادامه مسیر سریال با چالش ها 
و اتفاق های تازه به سمت وســویی دیگر خواهد 
رفت. پس شاید هنوز برای قضاوت در مورد کلیت 
مجموعه »یاغی« زود باشد و نتوان نظر نهایی را 
درباره کیفیت این اثر ابراز داشت. ولی با این حال 
چیزی که از همان قسمت های ابتدایی مشهود 
بوده، یک دستی و کیفیت باالی بازی بازیگران 
سریال »یاغی« اســت؛ چه ستاره ها و بازیگران 
باتجربه ای که در باالترین سطح ظاهر شده اند و 
چه جوان ها و پدیده هایی که برای اولین بار تجربه 
درخشش در یک مجموعه پر مخاطب را پشت 

سر می گذارند.
سریال »یاغی« به کارگردانی محمد کارت در 
ادامه فیلم »شنای پروانه« به طبقه ای می پردازد 
که گرفتار جبر جغرافیایی، و خانواده و دوستان 
و اطرافیانی هســتند که هر کدام به جای یاری 
رساندن به موانع جدی در مسیر زندگی تبدیل 
می شوند. »یاغی« مسیر بســیار دقیق و گام به 
گامی را در پرداخت یک قصه اجتماعی پیموده 
و توانســته با معرفی قهرمان و ضد قهرمان های 
شناسنامه دار، شخصیت های تأثیرگذاری را بسازد 
که احتماالً در ادامه داستان مواجهه و برخورد های 
جذاب و پرکششــی را در برابر یکدیگر تجربه 
خواهند کرد. چنین پرداختی فضای مناســبی 
را برای بازیگران مهیا کرده تــا اکثراً با اجرایی 
برون گرا و احساســی، توانایی خود را در ایفای 
نقش های نزدیک به تیپ به رخ بکشند. در این 
یادداشت تالش کرده ایم از منظر کیفیت بازیگری 
سریال »یاغی«، نگاهی به این مجموعه و ستاره ها 
و پدیده هایش داشــته باشــیم و البته بهترین 
بازیگرانی که تا این جای کار در این سریال خوش 

درخشیده اند را معرفی کنیم.
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