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پارسا پیروزفر به عنوان بازیگر نقش اصلی انتخاب بسیار مطمئنی است
چون عالوه بر ویژگیهای ظاهری ،تجربه و سواد قابلقبولی
در هنرهای نمایشی دارد .کامبیز دیرباز به خوبی از پس نقش نادر برآمده
و انتخاب او نیز نشان از هوشمندی جعفریجوزانی دارد
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منالحبیب
حــدود دو مــاه پیــش بــود که
در چش ـمباد برای بار چندم از
تلویزیــون پخــش میشــد.
مثــل همــه دفعــات قبلــی
مردم پای سریال نشستند و
سیدمیالدناظمی
بــا بيــژن ایرانی بــزرگ شــدند.
دبیر قابکوچک
ازنهضــت جنــگل تــا ســفر به
آمر یــکا و جنگ علیه دشــمن
بعثی .هفته دوم بهمن بود که فصل ســوم ســریال
شــروع شــد و بیژن ایرانی کــه روزی مقابــل متفقین
جنگیده بود به خوزستان رفت تا پسر ندیدهاش را
پیدا کند .بیژن در این ســفر درگیر ماجراهای زیادی
شــد و از پز شــک تبد یــل شــد بــه یــک رزمنــده
تمامعیار .سریال در اوج فصل سومش بود که خبر
رســید «آقا حســام» نهضت جنگل یا همــان حبیب
عبدالرزاق معروف که ستاره سینمای تاجیکستان
بود بــه رحمــت خــدا رفــت .عبدالــرزاق در ایــران آثار
معــدودی را بــازی کــرد اما در کشــور خــودش و حتی
کشورهای شوروی ســابق هنرمندی شناختهشده
بود،چراکــه در آثار ز یــادی بهعنــوان بازیگر،کارگردان
و...حضورداشــته .در ســتایش این بازیگــر همزبان
فقط کافی است به صفحه رسمی او در سایت imdb
مراجعه کنید تا با ســیاهه بلندی از آثار پرافتخارش
مواجه شوید.

همه چیز درباره سریال «درچشمباد»

عشق ،وطن ،حرکت!

پخش دوباره سریال درچشمباد از شــبکه آیفیلم باعث جلبتوجه دوباره بینندگان تلویزیون به این سریال عاشــقانه  -تاریخی شد و عالقهمندان این
سریال باز هم این فرصت را پیدا کردند که با آن خاطرهبازی کنند .سریالی از تولیدات مرکز سیمافیلم که در میان تولیدات «الف ویژه» صداوسیما جایگاه
محمد وفایی
خبرنگار

خاصی دارد و از ســریالهای فاخری محســوب میشــود کــه ارزش هزین ـهای را کــه برایش صرف شــده ،داراســت .درچشــمباد در زمان پخــش بازخوردهای
مثبت فراوانی داشــت و توانســت توجه اقشــار مختلف مردم را به خود جلب کنــد و فرصتی به بیننــده تلویزیون داد کــه در کنار دنبالکردن یک داســتان
عاشقانه ،ســری به مهمترین بخشهای تاریخ معاصر ایران بزند .در این گزارش ابتدا به چگونگی ساخت سریال درچشــمباد و ویژگیهای داستانی آن و
سپس به دالیل موفقیت سریال در میان مخاطبان تلویزیون میپردازیم.

آغاز در جنگل

در دوره پخش سریال درچشم باد در فکر پرداختن
به ایــن اثــر بودیــم امــا فــوت عبدالــرزاق باعث شــد
بــا پیشــنهاد حســین طا هــری ،تهیهکننــده فعلــی
ســریال ســلمان و مجــری طرح در چشــم باد ،ســراغ
پرونــده کوچک یادبودی بــرای این بازیگر خوشــنام
و بــزرگ برویــم کــه بــا مــرور ســریال موفق در چشــم
بــاد تلفیقشــده اســت .البتــه از آن زمــان تــا امــروز
حــدود یــک چلــه گذشــته اما ایــن تأخیــر بــه معنای
تعلل یا ...نیست.
بهخاطر فرارســیدن چند مناســبت ملــی و مذهبی،
شــمارههای اخیــر قــاب کوچک بــه مــواردی دیگری
اختصاص پیدا کرد و به شــکل موازی گروه ضمیمه
بهدنبــال گرفتــن مصاحبهها یــی از همباز یهــای
عبدالــرزاق و مســعود جعفــری جوزانــی و ...بــود و
درنهایت آ قــای جوزانی به علت ســفر نتوانســتند با
ما گفتوگــو کننــد و ســایر همباز یــان ایــن هنرمند
فقیــد ترجیحشــان ســکوت بــود و لــی مــا در ا یــن
پرونده با حســین طاهری گفتوگو کردیم و کارنامه
کاری آقا حسام را تا جای ممکن رج زدیم .در کنارش
بر سریال در چشم باد مروری داشتیم.

فیلمبــرداری ســریال درچش ـمباد بــه نویســندگی و
کارگردانی مســعود جعفریجوزانی در مهرمــاه  ۸۲و در
جســال کار فشــرده
شــمال ایران آغاز شــد و بعــد از پن 
و ســخت در نهایت ســال  ۸۷بــه پایــان رســید .پس از
پیشرفتن تدوین ســریال ،نهایتا نخستین قسمت
آن جمعــه پنجــم تیــر  ۱۳۸۸روی آنتــن شــبکهیک
ســیما رفت و از همان قسمت اول ،نشــان داد ارزش
ســالها انتظار برای پخش را داشتهاســت .چند سال
حضــور ســریال در اخبــار تولیــدات تلویزیونــی ،انتظار
مخاطبان را بهقدری باال برده بود که در صورت کیفیت
یشــد.
پایین بــا واکنشهای منفــی فراوانــی روبهرو م 
درچش ـمباد در سه فاز ســاخته شــده که در این فازها
تاریخ سیاســی  -اجتماعی ایــران را در ســه مقطع ،۱۳۰۰
 ۱۳۲۰و  ۱۳۶۰به نمایش میگذارد .ســریال در فاز اول به
نهضت جنگل به رهبــری میرزاکوچکخان میپردازد.
در ایــن فصــل از ســریال زندگــی و مبــارزات سیاســی
خانــواده «ایرانــی» را میبینیــم کــه میرزاحســن ایرانــی
(ســعید نیکپور ) به عنوان شــخصیت اصلی همراه با
حســام آقا(حبی ـبا ...عبدالــرزاق) در نهضــت جنــگل
حضــور فعــال دارنــد .شــخصیتهای فرعــی ماننــد
عموعباس(بهنام وارسته) و رعنا(نیوشا ضیغمی) بار
عاشقانه سریال را در قســمتهای نخست بر دوش
دارند و البته به کودکان دو خانواده اصلی سریال یعنی
بیژن ،نــادر و لیلی هــم تا حــدودی نزدیک میشــویم و

کارگردان با شــاخوبرگدادن به روابط بین بیژن و لیلی
ما را متوجــه اهمیت این دو شــخصیت در فصلهای
بعــدی ســریال میکنــد .پــس از بــه پایــان رســیدن
قیــام جنــگل و شــهادت میرزاکوچکخــان ،خانــواده
میرزاحسن و حســام آقا به تهران مهاجرت میکنند و
شــخصیتهای تازهای ماننــد حاجقاســم(فخرالدین
صدیقشــریف) و همســرش(فریبا متخصــص) و
رضاقلیخان(رضــا شــفیعیجم) بــه ســریال اضافــه
میشــوند .جداشــدن خانــواده حســامآقا ،مهلقــا و
لیلــی از خانــواده ایرانــی از اتفاقــات مهــم پایــان
فصل اول است.

لسآنجلس  -خرمشهر
ب ـخــشــی از ف ـ ــاز آخ ـ ــر سـ ــریـ ــال در چـ ـشـ ـمب ــاد در
لسآنجلس آمریکا آغــاز م ـیشــود ،جایی کــه بیژن
و نــادر ایــرانــی را بــه هــمــراه فخرالسادات میبینیم.
البته تصویربرداری در آمریکا کار ســادهای نبود و با
توجه به روابط دو کشور  ،گرفتن ویزا و فراهم کردن
مــقــدمــات سفر عــوامــل ســریــال بــا دشـ ــواری ز یــادی
همراه بــود .راهــی که مسعود جعفر یجوزانی برای
دور زدن این مشکل در پیش گرفت ،سفر کردن با
یک گروه بسیار کمتعداد و استفاده از عوامل فنی
آمریکایی بود.

