
نظر شخصی

»خون سرد« را انگار دو گروه کاماًل مجزا ساخته اند: فیلمنامه اش را دو گروه متفاوت نوشته اند 
و کارگردانی اش را هم دو گروه مختلف به عهده داشته اند. دلیل این ادعا اختالف سطح بخش های 
مختلف سریال است. مثاًل باورکردنی نیست که صحنه های قابل قبولی مثل لحظه خودکشی لیندا 
کیانی و افتتاحیه کلیشه ای فیلم در ترکیه را یک نفر کارگردانی کرده باشد. یا در خصوص فیلم نامه 
قبوالندن این نکته به خود که نکات ظریف شخصیت پردازانه سرگرد را همان گروهی نوشته باشند 
که صحنه های مربوط به اسیدپاشی را نوشته اند. در این باره باید گفت چطور ممکن است شخصی که 
پیشه اش شیادی و اسیدپاشی است به این سادگی خام دیگری شود، سوار ماشین اش کنند و جان اش 
را از دست بدهد؟ با این حال در مجموع »خون سرد« نوید یک »دکستر« ایرانی را می دهد منتهی با 
دقتی پایین و وسواسی کمتر. در آن جا قاتل سریالی سعی می کرد هیچ نشانه ای از خود باقی نگذارد 
اما دکتر در این جا بعضاً بی احتیاط عمل می کند و اگر سریال بخواهد در پایان به این نتیجه برسد که 
پلیس سختی فراوانی در دستگیری او متحمل می شود نیاز است بر وسواس و هوش کاراکتر بیافزاید. 
البته تمام این ها به این معنی نیســت که با یک اثر ضعیف طرفیم. »خون سرد« به خوبی می تواند 
مخاطب را ســرگرم کند، روی جراحت های کاراکترها تأکید می کند و هــدف اش باورپذیر کردن 
آن هاست. در امر نور و رنگ نیز چیزی کم نمی گذارد. بازی بازیگرانی هم چون حقیقت دوست و امیر 

آقایی نیز اندازه و خوب است.

سریال »خون ســرد« در ژانر جنایی به کارگردانی امیرحسین ترابی و تهیه کنندگی بهمن 
کامیار محصول شبکه اینترنتی فیلم نت است که پخش خود را از 28 مردادماه آغاز کرده است. 
شهرام حقیقت دوست، امیر آقایی، سارا بهرامی، سارا رسول زاده، امیررضا دالوری و لیندا کیانی 
از مهم ترین بازیگران سریال محسوب می شوند. ســرگرد امیرعلی طلوعی )شهرام حقیقت 
دوست( در حال پیگیری پرونده گروهی از قاچاقچیان اعضای بدن است که به اسم امیر شهسواری 
)امیررضا دالوری( می رسد و در این مسیر از دوستش دکتر کسری کیا )امیر آقایی( که در پزشکی 
قانونی کار می کند کمک می گیرد و این در حالی است که دکتر کیا روش خاص خود را برای برخورد 

با جنایت کاران دارد.

چهره شاخص

نظر عوامل

دیگران چه گفته اند؟

به دلیل جسارت در انتخاب موضوع به زعم نگارنده گروه نویسندگان 
را می توان به عنوان چهره شاخص این اثر دانست.

محمدمهدی عزیزمحمدی )نویسنده(: اسم اولیه سریال »داتورا« 
بود. در ابتدا ایده هایی داشتم که قابل اجرا نبودند. در گفت وگوهای گروهی 
چند ایده را به موازات یکدیگر جلو بردیم تا کامل تر شد و »داتورا« متولد 
شد. به این که سریال جنایی با محوریت قتل های سریالی داشته باشیم. از 
آن جا که به طور مرسوم، قاتالن سریالی زن ها را می کشند، ما در راستای 
ایجاد تفاوت و ادای دین به جامعه زنان در طوفان فکری گروهی که داشتیم 
تصمیم به خلق کاراکتر قاتلی که مردان بدکار را مجازات می کند گرفتیم. 
ورود ما به ژانر جنایی بدون آمادگی اولیه بود که بعدها متوجه اثرات بیشتر 
آن شدیم. وقتی وارد این فضا می شوی سندروم های روانی به سراغ خودت 
هم می آید، تقریباً می توانم بگویم اکنــون اطلس جامعی از تمام اتفاقات 
جنایی هستم. همه پادکست ها، مستندها، فیلم و سریال ها را در این زمینه 
دیده و شنیده ام، حتی سایت هایی مانند مردر پدیا که اطالعات و زندگینامه 
قاتل های سریالی است و کتاب های جرم شناسی را زیر و رو کردم. گویی 
خودم یک پا کارآگاه شده ام. من در لحظه ورود از آسیب های روانی و عوارض 
پنهان آگاه نبودم. سندرومی که از آن صحبت می کنم به این گونه است 
که وقتی شما درباره قاتل های سریالی مطالعه می کنید، در ابتدا متوجه 
می شوید برخی ویژگی های پایه رفتاری آن ها در شما هم موجود است و 
ممکن است شما را هم به همین سمت ببرد و من آماده این مسئله نبودم. به 
همین دلیل در اوایل یک بازه کوتاه پنیک اتک را پشت سر گذاشتم اما کم کم 
آبدیده و آرام و حتی غرق در لذت شــدم. طوری که بسیاری از زخم های 
درونی خودم درمان شد. از سوی دیگر نوشتن با حجم زیادی از لوکیشن و 
کاراکتر بسیار سخت بود و ما از متد جدید »کاراکتر الین استوری« برای 
خودمان استفاده کردیم تا آســان تر در این مسیر جلو برویم. بدون شک 
مدل نوشتن ما مدل جدید و مدرنی بود که در ایران و بین فیلمنامه نویسان 
ایرانی مرسوم نیست. همین اتفاق باعث شد تا انسجام کار و خط داستانی 
کاراکترها بسیار دقیق و منظم باشد و حق همه شخصیت ها به درستی ادا 

شود و شخصیت ها گم نشوند.

روزنامه هفت صبح: آن چه در »خون ســرد« بیش از همه به چشم 
می آید، مشابهت ساختاری ســریال به نمونه های خارجی است. حتی 
می توان این مسئله را در دیالوگ های ســرگرد، متهم و وکیل او دید. در 
دنیای نمایشــی می توان پذیرفت که وکیل متهم در برابر یک سرگرد، 
گردن کشی می کند و به شکل ســریال های آمریکایی حرف می زند. در 
واقعیت اما نمی توان این مسئله را پذیرفت. با این حال آن چه »خون سرد« 
را در قســمت اول همراه کننده کرده، بازی خوب شهرام حقیقت دوست 
است. او شمایل یک ســرگرد را به خوبی عیان کرده و توانسته مخاطب 
را با خود همراه کند. کار امیر آقایی سخت است به ویژه آن که می خواهد 
ایفاگر نقش یک دکتر مرموز باشد. عجالتاً بازی او را قضاوت نمی کنیم و 
منتظر قسمت های بعد می مانیم. انتظار از بازیگر سخت گیری چون سارا 
رسول زاده باالست و باید دید زمین بازی او در این سریال چقدر خواهد بود.

سوســن ســیرجانی )دیجی کاال مگ(: واقعیت این است که یکی 
از مشکالت اساســی این مجموعه ضعف شــدید در شخصیت پردازی 
بازیگران مکمل است. شــخصیت هایی که خرده روایت ها برعهده آن ها 
است و می توانند سر و شکل متفاوتی به یک اثر بدهند. اما هم داستان و 
هم کارگردانی، توجه ویژه ای به بازیگران اصلی داشته و سایر بازیگران و 
شخصیت پردازی مربوط به آن ها را فراموش کرده. همچنین از آن جایی 
که سایر بازیگران مکمل این سریال همه چهره های جدیدی هستند، بهتر 

است چند قسمت دیگر صبر کنیم شاید اتفاق بهتری افتاد.
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