
دیگران چه گفته اند؟
روزنامه هفت صبح: »]حمیدرضا[ آذرنگ 
اشــرافی کامل بر موقعیت کاراکتر داشــته و 
نقش لیث را طوری ارائه کرده اســت که به دل 
مخاطب می نشیند. بیننده حس وحال درونی 
او را درک می کنــد و پی بــه نگرانی پدرانه اش 
می برد؛ بی آن که بازیگر ذره ای زور اضافه بزند و 
متوسل به رفتارهای اغراق آمیز شود. از بازیگری 
که سال ها روی صحنه تئاتر با نقش های مختلف 
دســت و پنجه نرم کرده، جز این توقع نمی رود. 
نکته مهم تر این که کاراکتر لیث هیچ نسبتی با 

تجربه های قبلی این بازیگر ندارد.«
مهدی موسوی تبار )روزنامه فرهیختگان(: 
»بدون مرز بودن زمان و مکان هرچند در نگاه 
اول می تواند یک نقطه قوت باشــد اما در عمل، 
نداشتن محدودیت و مرز باعث شده چهارچوب 
مشخصی برای مخاطب ترسیم نشود و او با یک 
فضای الیتناهی روبه رو شــود. اگر فضاســازی 
صحیــح، بعضی بازی هــای اســتاندارد مانند 
حمیدرضا آذرنگ و نازنین فراهانی و اســتفاده 
صحیح از افسانه ها و داستان های ایرانی را نقاط 
قوت این ســریال بدانیم امــا دیالوگ ها و زبان 
مشــوش و بالتکلیف »مســتوران« مهم ترین 
ضعف آشکار آن است. نیاز به ساختن سریال های 
تاریخی با استفاده از داستان های ایرانی حتماً در 
سال های اخیر احساس شده و از این جهت باید 
از ســاخت فصل های تازه »مستوران« حمایت 
کرد و راه را برای دیگرانی کــه می خواهند در 
این حوزه فعالیت کنند همــوار کرد، اما این راه 
نیاز به اصالحاتی در فــرم و محتوا دارد. یادمان 
نرفته ســریال هایی مانند »هشت بهشــت«، 
»سلطان وشبان« و »روزی روزگاری« با استفاده 
از ویژگی هایی مانند قصه گویی، انتخاب صحیح 
بازیگــران و همچنین زبان متناســب با دوره 
تاریخی با توجه به زبان مقصد چگونه توانستند 
موفق شوند و مخاطبان زیادی را پای تلویزیون 
بنشــانند و اصطالحاً خیابان خلوت کن شوند. 
»مستوران« به دلیل استفاده از عنصر فانتزی یا 
همان رئالیسم جادویی با آثاری که اسامی شان 
را آوردیم متفاوت است و حتماً رفتن به چنین 
فضایی، شجاعت و جســارت می خواهد و برای 
ارتباط با مخاطبان نیاز به گذشــت زمان دارد، 
اما به طور کلی باید از ساخته شدن سریال های 
تاریخی در بستر شبکه های تلویزیونی و شبکه 
نمایش خانگی حمایت کــرد و به لطف ادبیات 
غنی ایرانی، مشکلی از بابت اتمام چنین منابعی 
هم نداریم. هرچند »مستوران« یک گام روبه جلو 
در سریال های تاریخی و احترام به شعور و چشم 
مخاطب است اما نباید به لکنت زبان و همچنین 
آشفتگی هایی که به اسم نوآوری در سریال دیده 
می شــود بی تفاوت بود؛ لکنتی که مانع ارتباط 

صحیح با مخاطب می شود.«
هادی مؤمنیان )خبرگزاری فارس(: »برخی 
دیالوگ نویســی آن را نقد کرده  و نوشته اند که 

»مستوران« مجموعه ای تاریخی است که به ســفارش سازمان هنری 
رسانه ای اوج و به کارگردانی مسعود آب پرور و سیدجمال سیدحاتمی ساخته 
شده است. حمیدرضا آذرنگ، نازنین فراهانی، بیژن بنفشه خواه، رؤیا میرعلمی، 
رابعه اسکویی، یداهلل شادمانی، قربان نجفی، جواد انصافی، صفا آقاجانی، علی 
دهکردی و اسداهلل یکتا از جمله بازیگران این مجموعه هستند. این مجموعه 

در 26 قسمت و برای پخش از شبکه اول سیما ساخته شد.
»مســتوران« روایت گر ماجراهایی تلفیقی از داستان های کهن ایرانی 
مانند »هزارویک شب«، »کشکول«، »گلســتان« و »شاهنامه« است که در 
جایی در ایران حدود پانصد سال پیش، در شهری به نام زابل جان رخ می دهد. 
»مستوران« با ماجرای دزدیده شدن کودکی به اسم لطفعلی آغاز می شود. این 
دزدی مرموز در یکی از روزهایی که کاروان شادی به شهر رسیده توسط یکی 
از افراد قبیله ای به نام قبیله وحشیان انجام می شود. لطفعلی پسر لیث عطار 
و لطیفه خاتون است. پدر و مادر برای پیدا کردن فرزند با اتفاق های عجیبی 
روبه رو می شوند. آن ها به دنبال راهی هستند تا به هر قیمت کودکشان را بیابند، 

اما موانع زیادی بر سر راه شان خواهد بود.
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وقتی گنجینه ای 
عظیم از حکایات 
و قصه های ایرانی 
داریم که جایش 
فقط در حافظه 
اندیشمندان و 
ادیبان و قفسه های 
کتابخانه هاست 
و قالبی تصویری 
برای جایگیری اش 
در حافظه جمعی 
نیافته ایم، آن وقت 
است که ساخت 
سریالی مانند 
»مستوران« حکم طال 
پیدا می کند


