
زبان یک دست و نظام مندی ندارد و برخی دیگر 
قصه را کشــدار و غیر جذاب خوانده اند. برخی 
نیز نقدهای فرامتنی چون هزینه گزاف و دکور 
سنگین و جلوه های ویژه را پیش کشیده اند. اما 
هر کسی که به تماشای این سریال نشسته باشد 
این موضوع را به درستی دریافته که »مستوران« 
ســریال جذابی است، ســریالی پر کشش که 
مخاطــب را به خود جذب می کنــد و  با کمک 
قصه به دل تاریخ و ادبیات و اســطوره می برد... 
قصه های مجموعه تلویزیونی»مستوران« دارای 
دو شکل منظوم و منثور اســت. شکل منظوم 
را بیت و شــکل منثور را حکایت، راز، افســانه، 
نقل، داســتان و... پیش می برد. عبارات آغازین 
هر قســمت مســتوران یعنی»یکی بود و یکی 
نبود...« با صدای ماندگار محمدرضا سرشار اجرا 
می شود. این صدا برای ایرانی های امروز بیش از 
هر چیز یادآور»قصه های ظهر جمعه« است. به 
طور کلی می توان گفت این سریال ستایشی از 
جایگاه و اهمیت »قصه« در فرهنگ ایرانی است. 
در سریال»مستوران« به شیوه قصه های عامه 
ایرانی زمان و مکان فرضی اند، مشخص نیست 
که قصه ها مربوط به چه زمانی است. این زمان 
و مکان فرضی، بُعد کلــی و جهانی به قصه داده 
است. حوادث و اعمال شخصیت ها در بستر زمان 
و مکان صورت می گیرد. مــراد از عنصر زمان، 
زمان و تاریخ دقیق تقویمی نیست، بلکه ظرفی 
است که بتوان سیر حوادث را در آن نشان داد. در 
این سریال یکی از بن مایه هایی که سبب تقویت 
تخیل در قصه و اعجاب در بیننده آن می شود، 
طرح امور شگفت انگیز و خارق العاده و فراطبیعی 
 است که گاه برخی از آن ها در دایره فهم معمول 
بشری توجیه ناپذیرند. شــکافتن سنگ از غم 
قصه پر غصه دختری جوان، یا پر سیمرغ و... بنا 
به ضرورت موضوع، در »مستوران« از این امور 
فراوان یافت می شود؛ از موارد دیگر می توان به 
حضور دوال پا، پیرمرد غیب دان، لوح زرین )که 

پیشگوی آینده است(، سیمرغ و... اشاره کرد.«
زینب علیپور طهرانــی )روزنامه جام جم(: 
»گرچه مستوران شــهری در ناکجا آباد است و 
مردم آن متعلق به هیچ مکان خاصی نیســتند 
اما فضاسازی این سریال برای مخاطبان جذاب 
است؛ به خصوص بخشی که به قوم »وحشی ها« 
تعلق دارد و عده ای با ظاهــری عجیب در یک 
مکان نامعلوم تری زیســت می کنند. یا یک غار 
ترســناک و در عین حال جادویــی که راز پدر 
جهاندخت هم هست. نکته مهم بعدی این است 
که فضای این سریال هر کسی را به یاد قصه های 
مادربزرگ هــا در دوران کودکی اش می اندازد؛ 
همان قصه هایی که در عین تلخی و شــیرینی 
که داشت، پیام های بسیاری را به بچه ها منتقل 
می کرد و شب ها بعد از شــنیدن آن افسانه ها، 

رؤیابافی می کردند.«
نظر عوامل

محمدرضا سرشار )راوی(: »دو عامل من را 
برای روایت در »مستوران« ترغیب کرد؛ یکی 
این که پشتیبان و سرمایه گذار اصلی آن، مؤسسه 
اوج بود که این امر، یک اطمینان نسبی به من 

می داد تا حتی بدون این که داستان مجموعه را با 
دقت خوانده باشم، بدانم که قاعدتاً باید مجموعه 
سالمی باشد. نکته دیگر هم حال و هوای قدیمی 
و تخیلی این مجموعه بود. روزی که من را برای 
اجرای متن های این مجموعــه دعوت کردند، 
بخش هایی از قسمت های مختلف را که آماده 
شده بود، دیدم و حس کردم حال و هوای آن با 
قصه های قدیمی ایرانی همخوانی دارد؛ چیزی 
شبیه بخشی از برنامه های »قصه ظهر جمعه«. 
این دو عامل باعث شد این پیشــنهاد را قبول 
کنم... »مســتوران« مجموعه ای با حال وهوای 
ایرانی اســت و بنای آن بر این است که دوستی 
و مودت را بین مردم ترویــج کند. درحقیقت 
همان بحث مبارزه خیر و شر را، که مضمون همه 
داستان های قدیمی دنیاســت، محور قرار داده 
است. در جهانی که فضای مجازی درحال حاضر 
بر همه ارکان زندگی مردم سیطره پیدا کرده، 
رجعتی به گذشــته و زندگی های ساده مردم 
قدیم می تواند تنوع جالبی هم باشد.« )روزنامه 

فرهیختگان(
مســعود آب پرور )کارگردان(: »من از آن 
دست فیلمسازان نیســتم که خودم را به گونه 
خاصی در فیلمســازی محدود کنم. به همین 
دلیل در گونه های متفاوت کارگردانی کرده ام. 
نمی خواهم مخاطب، من را فیلمساز فقط یک 
گونه از آثار بشناسد، حتی تجربه کردن گونه های 
متفاوت کمک زیادی به من کرده اســت. وقتی 
پیشنهاد کارگردانی سریال »مستوران« به من 
شد، به شدت اســتقبال کردم و دوست داشتم 
فضای این چنینی را در کارنامه کاری ام داشته 
باشم. البته هفت قسمت ابتدای سریال را آقای 
سیدجمال سیدحاتمی کارگردانی کرد و بعد من 

به پروژه ملحق شدم.« )روزنامه جام جم(
فائزه یارمحمدی )نویسنده(: »هرچه جلوتر 
می رفتیم، به مشکالت بزرگی می خوردیم. این 
مشکالت در تبدیل قصه کهن به فیلمنامه مدرن 
بود. این بحث طوالنی است ولی اگر بخواهم مثال 
بزنم، در قصه های ایرانی قواعد و اصولی وجود 
دارد که وقتی بخواهیم به فیلمنامه تبدیل کنیم 
فیلمنامه از کار بزرگسال تبدیل به کار نوجوان 
الف یا در مواقعی کودک می شــد. روابط علت و 
معلولی در قصه های کهن و شفاهی عماًل وجود 
ندارد، یعنی من می توانم موقع راه رفتن پاهایم 
سر بخورد و وســط یک معدن گنج بیفتم که 
معلوم نیست از کجا آمده و چطور اتفاق افتاده 
است. نبود روابط علی معلولی همچنان که به آن 
حالوت می دهد ولی قصه را غیرقابل باور می کند. 
به همین خاطر همواره به در بسته می خوردیم و 
مجبور بودیم قصه را بگردانیم. یا مثاًل مورد بعد 
این که شــخصیت پردازی در قصه های شفاهی 
عمالً سیاه مطلق یا سفید مطلق است که حداقل 
سلیقه شخصی من و آقای کاظمی که فیلمنامه 
را کار می کردیم از این جنس پردازش کاراکتر 
نبود. اگرچه فکر می کنــم ذائقه کلی مخاطب 
اآلن هم این چنین نیست که آدم مطلق خوب یا 
مطلق بد ببیند. اگر سریال را تماشا کرده باشید 
کاراکترهای منفی ما همگی لحظاتی را از ســر 

می گذرانند که آن ها را درک می کنید.« )روزنامه 
فرهیختگان(

نظر شخصی
وقتــی گنجینــه ای عظیــم از حکایات 
و قصه هــای ایرانی داریم کــه جایش فقط در 
حافظه اندیشــمندان و ادیبان و قفســه های 
کتابخانه هاســت و قالبــی تصویــری بــرای 
جایگیــری اش در حافظه جمعــی نیافته ایم، 
آن وقــت اســت که ســاخت ســریالی مانند 
»مستوران« حکم طال پیدا می کند. تا جایی که 
به یاد می آوریم همیشه از قدیم االیام قهرمانان 
افســانه های آمریکایی در آرشیو ذهنی مان جا 
خوش کرده اند. اینکه بعد از گذشت سال ها وقتی 
تمایل، اشتیاق و درخواست های مردمی از درون 
محاوره ها و گردهمایی های رسانه ای به تلویزیون 
راه پیدا کرده و منجر شــده به آزمون و خطای 
»مســتوران«، بسیار خوشــحال کننده است. 
تازه کاریم و فوت وفن ســاختش باید دستمان 
بیاید که هیچ ایرادی ندارد. اتفاقاً باید هزینه داد. 

امالی نانوشته است که غلط ندارد.
اولین مشکلی که در »مستوران« به چشم 
می آید، سردرگمی است؛ این که در تفهیم حرف 
اصلی اش دچار یک تشتت و بی قراری و ناتوانی و 
عدم یکپارچگی محتوایی شده و عدم نظم بخشی 
به مضامین مورد نظر در راستای ارائه یک مفهوم 
واحد و بــه خدمت در آوردن کلــی مضمون و 
سویه داســتانی بدون در نظر گرفتن چگونگی 
یکپارچگی اش، کار را از شرایط مطلوب دور کرده 
است. می توان گفت این مجموعه همزمان چند 
چیز را بلند کرده، اما هیچ کدام را محکم نگرفته 
است. گنجاندن و مدنظر قرار دادن سویه هایی 
مثل داستان ها و افســانه های ایرانی، مضامین 
اعتقادی، عرفانی و فلسفی با چاشنی کمی ترس 
و دلهره و تأکید بر زیان های نگاه خرافه آمیز برای 
عبرت آموزی و تعمق بیشتر نهایتاً روایت را دچار 
چند دستگی محتوایی و پراکندگی موضوعی 
و همچنین نارســایی در اجرا و تفهیم مضامین 
مورد نظر کرده اســت و رفته رفته عالقه ما را به 
پیگیری اثر کم و کمتر کرده است. دو کارگردانه 
شدن کار نیز آن را کمی دوپاره کرده است. اما 
کار تاریخی بیشتر وامدار فیلمنامه است و، وقتی 
در مرحله اجــرا عماًل بخش زیــادی از حواس 
کارگردان را درست و غلط وسایل و گویش ها و 
لباس ها و مسائلی از این دست پرت می کند، در 
مرحله فیلمنامه شــاید به صرف وقت بیشتری 

نیاز بود.
چهره شاخص

از شمایل پدری که مستأصل و غمگین گم 
شدن فرزندش است چه تصویر و تصوری داریم؟ 
احتماالً چهره ای با ترکیبــی از امید پیدایی و 
بازگشــت و همچنین غم نبود؛ به بیانی دیگر، 
حالتی میان امید و سوگ با چاشنی تکاپو برای 
یافتن نشانی کوچک. حمیدرضا آذرنگ در ارائه 
چنین تصویری تالشی ستودنی انجام می دهد 
و این توانایی را دارد کــه در حاالت صورت و به 
خصوص چشــمانش مطابق با موقعیت، گاهی 

رنج، گاهی امید و گاهی کالفگی را بگنجاند.
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اولین مشکلی 
که در »مستوران« 
به چشم می آید، 
سردرگمی است؛ 
این که در تفهیم 
حرف اصلی اش 
دچار یک تشتت و 
بی قراری و ناتوانی 
و عدم یکپارچگی 
محتوایی شده و 
عدم نظم بخشی به 
مضامین مورد نظر 
در راستای ارائه 
یک مفهوم واحد و 
به خدمت درآوردن 
کلی مضمون و سویه 
داستانی بدون در 
نظر گرفتن چگونگی 
یکپارچگی اش، کار را 
از شرایط مطلوب دور 
کرده است


