
این شهید بزرگوار پرداختم. همچنین درنهایت 
با گفت وگو با خانواده شهید رجایی سعی کردم 
قرابت بیشتری به لحاظ شخصیتی و رفتاری با 
این شهید بزرگوار به دست آورم. بنابراین سریال 
»روزهای ناتمام«... سومین کاری محسوب می 
شود که اینبار با گریم خوب محسن دارسنج در 
نقش شهید رجایی به عنوان یکی از بزرگ ترین 
شــهدای تاریخ معاصر و خاصــه تاریخ انقالب 
ظاهر شــدم و بابت این توفیق خدا را شــاکرم. 

)خبرگزاری دیباچه(

نظر شخصی
تشنه اطالع و عالقه مند به تاریخ معاصر هم 
که نباشیم، اما پای التهاب روزها و سال های اولیه 
پس از انقالب و ترورهای پرشمار دولت مردان در 
آن روزها در قالب اثری نمایشی که وسط می آید 
گوشــمان تیز و توجه مان جلب می شود که آن 
اثر از منظر چه شخصیتی و با چه دیدگاهی قرار 
است به اتفاقات آن روزها بپردازد. به دلیل رویکرد 
یکسان و مشابه آثار نمایشی در گذر این سال ها به 
زندگی شخصیت های مهم سیاسی آن دوران - 
در حالی که این برهه از تاریخ بستری است بسیار 
منعطف برای هر گونه نگاه و رویکرد سیاســی، 
معمایی و انسانی - چیســتی و چرایی مواجهه 
فیلمســاز اهمیت فراوانی پیدا می کند: آیا قرار 
است اتفاقات را دوباره از همان زاویه همیشگی و 
تکراری به تصویر بکشد یا بنا دارد از زاویه تازه ای 
به موضوع نگاه کند. از طرفی در واقع این بستری 
است با قابلیت بسیار باال و برخوردار از سندهای 
تصویری و مکتــوب در ترکیب بــا گفته های 
شاهدین زنده از کنش ها و واکنش های خبرگان 
سیاسی آن دوران، که به خوبی می تواند مسیر 
تولید بسیاری از سریال های تلویزیونی را شکل 
داده و هموار کند. البته که چنین مســاعدتی، 
سختی های ناشــی از واقع نمایی، و تضارب آرا 
و عقاید را نیز در پی خواهد داشــت. حال با این 
تفاسیر، توقع می رود هر روایتی از جنس سریال 
»راز ناتمام« ضمن بهره برداری از این بستر مهیا، 
ساختار نمایشی اش را چنان در پیوند باورپذیر با 
اسناد و شواهد موجود قرار دهد که مابه ازاهای 
شخصیتی و روایی اش از جدیت الزم برای جلب 
توجه برخوردار گردد. یعنــی هر اثری به مانند 
»راز ناتمام« اگر قرار اســت با محوریت زندگی 
یکی از نخبگان ایرانی و با دست گذاشتن روی 
مهم ترین برهه زندگی اش به تصویر کشــیده 
شــود، از چهره پردازی تا شخصیت پردازی باید 
از چنان وفاداری به شخصیت او و چنان جدیتی 
برخوردار باشد که ما چیزی دور از خود واقعی آن 
فرد مورد نظر در قامت نقش نبینیم: نمونه اش 
آن چه مهدی هاشــمی در »روزگار قریب« به 
نمایش گذاشت که - در عین شبیه سازی های 
الزم در زمینه نزدیک سازی به چهره مورد نظر - 
فضاسازی، روایت و اجرا نیز همگی به کمک ارائه 
شمایلی باورپذیر از زندگی پرفراز و نشیب دکتر 

قریب می آمد.
در »راز ناتمام« نیز وقتی قرار اســت هدف 
شبیه سازی دقیقی باشد از سیر و سلوک و زندگی 

و همچنین دوران حضور دکتر باهنر در زندان های 
زمان قبل از انقالب و پس از آن نمایشی باشد از 
حضورش در مسند امور اجرایی و اداری کشور، 
همه چیز باید در خدمت ارائه تصویر و موقعیتی 
باورپذیر باشد. اگر این باورپذیری شکل نگیرد، 
تعدد ایده ها و موقعیت ها نیز کامالً بی اثر و بیهوده 
جلوه می نماید. در »راز ناتمام« چهره پرداز کارش 
را برای نزدیک سازی چهره های سیاسی آن دوران 
تا حد امکان به بهترین شــکل انجام داده است و 
پیاده سازی دکتر باهنر روی صورت جم به خوبی 
انجام شده است. می ماند هدایت کارگردان و خود 
فرهاد جم که باالخره از نقش علی در »همسران« 
فاصله بگیرد و از آن تصویر آشنا و همیشگی اش در 

این سال ها بیرون بزند.
چیزی که در آثار زندگی نامه ای در سینمای 
آمریکا نیز دیده ایم این است که وسواس بیشتر 
از شبیه سازی چهره ها بر روی اجرای باورپذیر و 
گیرایی مضمونی است که در واقع عامل اصلی 
جلب توجه و نظر و همراهی مخاطب است. تصور 
ذهنی ما از شهید باهنر، داشتن رأفت و صالبت 
به طور همزمان است و ترسیم و اجرای درست و 
دقیق آن، در واقع قدم اول جلب توجه مخاطب 
است و پس از این مرحله کارگردان باید از پس 
ساختارسازی درســت و تزریق التهاب الزم به 
لحظه لحظه این اثر بربیاید. با توجه به اطالع ما 
از نحوه شهادت دکتر باهنر و دیگر هم قطارانش، 
آن چه ما را وادار به تماشــای اثر می کند روند 
ماجرا، جدیت اثر، چگونگی مســیر و این نکته 
است که عوامل اثر چقدر جدی و از زاویه ای قابل 

اعتنا و جدید به وقایع آن دوران نگریسته اند.
کار عوامــل »راز ناتمام« وقتی ســخت تر 
میشــود که روایتی معمایی را نیز از دل یافتن 
علل و عوامل شهادت دکتر باهنر بیرون کشیده 
و چاشنی اثر می کنند و ســعی دارند با گشودن 
پرونده ای نیمه بــاز در راه یافتن عاملین حوادث 
آن سال ها، پیوندی داســتانی و معمایی میان 
دیروز و امروز ایجاد کرده و در یافتن رمز و رازهایی 
سربه مهر قدمی بردارند: پیوندی قابل تحسین 
روی کاغذ و به شدت دشوار در اجرا که در صورت 
عدم طراحی درســت و عدم بهره وری مناسب، 
به نوعی کیفیت اثر را نشــانه رفته، سریال را از 
دســترس خارج و از دایره توجه، نقد و نظر دور 
می کند. در تراکم ایده ها و پیاده ســازی یک به 
یک آن ها، چنان چه پای پیوند دو برهه زمانی با 
فاصله زیاد  وسط باشد )که در عین ارتباط روایی، 
هویت مستقل داســتانی هم دارند( خیلی باید 
مواظب حفظ تعادل اثر و پیشگیری از سردرگمی 
احتمالی در تفهیم آن بــه مخاطب بود. چرا که 
عدم تناســب، موجب قیاس و برتــری یکی بر 
دیگری و تضییع حقوق هر طــرف و در نهایت 
برهم خوردن توازن روایت می شود و جمع بندی 
اثر حول موضوعی واحد را دچار اشکال می کند 
تا حرفش نامفهــوم و با لکنت به گوش مخاطب 
برسد. حال اینکه عوامل »راز ناتمام« چقدر در 
برآوردن اهداف و نیت هایشان موفق بوده اند، با 
اهل فن و مخاطبی است که سریال را به تماشا 

نشسته است.

57

 مجله تخصصی سینما و تلویزیون 
 شماره 14  
 آذر 1401

به دلیل رویکرد 
یکسان و مشابه آثار 
نمایشی در گذر این 
سال ها به زندگی 
شخصیت های مهم 
سیاسی آن دوران - 
در حالی که این برهه 
از تاریخ بستری 
است بسیار منعطف 
برای هر گونه نگاه 
و رویکرد سیاسی، 
معمایی و انسانی 
- چیستی و چرایی 
مواجهه فیلمساز 
اهمیت فراوانی پیدا 
می کند: آیا قرار 
است اتفاقات را 
دوباره از همان زاویه 
همیشگی و تکراری 
به تصویر بکشد یا بنا 
دارد از زاویه تازه ای 
به موضوع نگاه کند

کار عوامل 
»راز ناتمام« وقتی 
سخت تر میشود که 
روایتی معمایی را نیز 
از دل یافتن علل و 
عوامل شهادت دکتر 
باهنر بیرون کشیده و 
چاشنی اثر می کنند و 
سعی دارند با گشودن 
پرونده ای نیمه باز 
در راه یافتن عاملین 
حوادث آن سال ها، 
پیوندی داستانی و 
معمایی میان دیروز و 
امروز ایجاد کرده و در 
یافتن رمز و رازهایی 
سربه مهر قدمی 
بردارند: پیوندی قابل 
تحسین روی کاغذ 
و به شدت دشوار 
در اجرا 


