یک اثــر نمایشی بــرای ماندگار شــدن و باقیماندن
یهــایــی
در حــافـظــه تــاری ـخــی مـخــاطـبــانــش ،بــه ویــژگـ 
نـیــاز دارد .اث ــرگ ــذاری ســر یــالــی مانند در چـشـمبــاد و
جلب توجه بیننده تلویزیون حتی پــس از پخش
دوبـ ــاره ،عیار کیفیت آن را مشخص میکند .آنچه
در ادام ــه مـیخــوانـیــد ،مهمترین دالی ــل موفقیت
مهمترین اثر مسعود جعفریجوزانی است.

دالیل موفقیت در چشمباد چه بود؟

زندهباد این عاشقانه

مرور تاریخ معاصر با یک شخصیت مرکزی
تولید آثار تاریخی در تلویزیون همیشه با سختیهای
پرشماری روبهرو بوده و بهجز محدودیتهای مالی،
انـتـخــاب برهههایی مناسب ب ــرای روای ــت تــار یــخ از
مشکالت همیشگی فیلمسازان است .در چشمباد
هوشمندانه توانسته بــا محوریت یــک شخصیت
اص ـلــی بــه س ـهواق ـع ـ هتــاری ـخــی بـسـیــار مـهــم نهضت
جنگل ،اشغال ایــران و جنگتحمیلی بپردازد که در
ســه دوره مختلف قــاجــار  ،پهلوی و پــس از انقالب
اسالمی رخ دادهاســت .بیننده پس از دیدن سریال
میتواند تا حدودی به این سه رویداد تاریخی نزدیک
شــود و اطالعاتی درب ــاره آنها کسب کند؛ بـهویــژه در
فصل دوم جزئیات قابلتوجهی درباره هجوم ارتش
متفقین به ایران وجود داشت و دوربین تا حدودی
به دربار رضاشاه نیز نزدیک شد.

توجه به ارزشهای ملی مشترک
پــرداخـتــن بــه مــوضــوع هــویــت ملی در ســر یــالهــای
تلویزیونی یکی از نیازهایی است که در حال حاضر
هــم حــس م ـیشــود و خــأ چنین آ ثـ ــاری در رســانــه
ملی هــمــواره وجــود داشـتـهاســت .در چشمباد این
ویــژگــی را در بهترین شکل خــود داشـتــه و در برخی
دقایق توانست لحظات حماسی خاصی را خلق کند.
سکانسهایی مانند آوردن سر میرزاکوچکخان

و شـهــادت اســد مثالهایی بــرای ایــن نــوع لحظات
اس ــت .عــاوهبــر ای ــن ،تــوجــه بــه هــویــت منطقهای و
انتخاب یک خانواده تاجیک به عنوان دیگر خانواده
محوری سریال ،از دیگر امتیازات در چشمباد است
که میتواند آن را برای مخاطب فارسیزبان در بیرون
از مرزها جذاب و دیدنی کند.

داستانیبهشدتعاشقانه
تقریبا در همه آ ث ــار نمایشی چــه در سینما و چه
تلویزیون ،رد پایی از مضمون عشق دیده میشود.
ســر یــالهــای تلویزیونی هــم از ایــن قــاعــده مستثنا
نیست و نویسنده و کارگردان معموال یک داستان
عاشقانه را یا به عنوان خطداستانی اصلی یا به عنوان
حاشیه قصهاصلی در کــار میگنجانند .در سریال
در چشمباد قصهعاشقانه محوریت دارد و در کنار آن
شاهد مرور حــوادث تاریخی نیز هستیم .جرقههای
عشق میان بیژن و لیلی از همان کودکی میخورد و در

ســه بازیگر اصلی و  ۹نفــر از عوامل فنــی اصلی به همــراه خود
جعفریجوزانــی ،تنهــا کســانی بودنــد که بــرای تصویربــرداری
بخشهایــی از فصــل ســوم بــه آمر یــکا ســفر کردنــد .در ایــن فصــل بیــژن
پا به ســن گذاشــته و پس از مهاجرت به آمریکا ،در رشته پزشکی تحصیل
کــرده و به عنــوان جــراح در یکــی از بیمارســتانهای آمریکا مشــغول به کار
اســت .البتــه او از عالقه همیشــگیاش یعنــی خلبانی هــم باز نمانــده و به
پروازهــای تفریحی بــا هواپیمــای تکنفره ادامــه میدهد .زندگی عاشــقانه
بیژن هم با یک زن آمریکایی در حال ســپری شــدن اســت تا اینکه دوباره
نشــانههایی از عشــق کودکیاش لیلــی مییابــد .در نهایــت او تصمیمش
را میگیــرد و با اینکه نــادر این تصمیــم را احمقانــه میداند ،به ایران ســفر
میکند تا لیلی را پیدا کند .آن هم در شــرایطی که تازه انقالب اسالمی ایران
به پیروزی رســیده و کشــور در وضعیــت پایداری به ســر نمیبــرد .خانواده
محمود دژگیــر و فاطمهایرانــی در کنار بیژن و لیلی شــخصیتهای محوری
ایــن فصــل هســتند .بخــش قابلتوجهــی از فازســوم در چش ـمباد نیــز در
جبهــه میگــذرد و شــاهد تالشهــای بیــژن بــرای یافتــن فرزنــدش عباس
هســتیم .بیــژن در ایــن مســیر دچــار تحوالتی میشــود و نســبت بــه دفاع
ایــران در برابــر عــراق احســاس وظیفــه میکنــد .در پایــان فصــل ســوم که
پایان کل ســریال نیز هســت ،شــاهد شــهادت بیــژن در آغــوش عباس در
مسجدجامع خرمشهر هستیم .پایانی تراژیک که مسعود جعفریجوزانی
دربــارهاش گفتــه بــود« :وقتــی بیــژن بــه مقصــد میرســد ،مــردم زمیــن را
آب و جــارو میکننــد ،همــه چیــز بــرای وصلــت آمــاده میشــود .هــم بــرای
رســیدن هم برای رفتن و آرمیدن ».محمود پاکنیت ،هومن سیدی ،سام
درخشــانی ،ســیما تیرانداز و مصطفی زمانی مهمتریــن بازیگرانی بودند که
در ایــن فصل بــه ســریال اضافــه شــدند .در نهایت ایــن ســریال در خرداد
 ۱۳۸۹و در  ۴۴قسمت به پایان رسید.

دو فصل بعدی هم با قوت پیگیری میشود .ایجاد
مثلثهای عشقی در فصل دو و سه با ورود زنهای
دیگر به زندگی بیژن ،باعث تعلیق بیشتر در درام و
درگیر شدن احساسات بیننده میشود.
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از دانشگاه ایالتی سانفرانسیسکو کسب کرده بود.

ترکیببازیگران
انــتــخــاب ب ــازی ــگ ــران س ــری ــال در چــش ـمبــاد یــکــی از
مهمترین نقاط قــوت آن محسوب میشود و تأثیر
غیرقابلانکاری در خروجی کــار داشتهاست .پارسا
پیروزفر به عنوان بازیگر نقش اصلی انتخاب بسیار
مطمئنی اســت ،چــون عــاوه بر ویژگیهای ظاهری،
تجربه و سواد قابلقبولی در هنرهای نمایشی دارد.
کامبیز دیرباز به خوبی از پس نقش نــادر برآمده و
انتخاب او نیز نشان از هوشمندی جعفریجوزانی
دارد .جسارت کارگردان در سپردن نقش به بازیگرانی
کــه پیش از آن بــه عــنــوان بــازیــگــر کــمــدی شناخته
میشدند ،یکی دیگر از امتیازات در چشمباد است
و محمدرضا هدایتی ،اکبرعبدی و رضــا شفیعیجم
پاسخ اعتماد کارگردان را به بهترین شکل دادهانــد.
در پایان مـیتــوان به معرفی بازیگران جوانی مانند
نیوشا ضیغمی و طناز طباطبایی اشاره کرد که بعدها
چهره شدند.

انتخابدرست کارگردان
م ـســعــود ج ـع ـفــریجــوزانــی ب ــه ع ــن ــوان نــویــســنــده
و کـ ــارگـ ــردان س ــر ی ــال ،ب ـه ـتــریــن ش ـخــصــی بـ ــود که
میتوانست از پــس ساخت در چشمباد بربیاید.
تجربیات متعدد جوزانی در سینما و تلویزیون ،او
را از هر جهت بــرای به عهدهگرفتن مسؤولیت این
سریال مناسب میکرد .جوزانی در زمــان کلیدزدن
در چـشـمبــاد ۵۵ســالــه ب ــود و پـیــش از آن ساخت
فیلمهایی مانند جــادههــای ســرد ،شیر سنگی ،در
مسیر تندباد و بلوغ را در کارنامهاش داشت .او عالوه
بر تجربه ،سواد الزم برای کارگردانی یک پروژه بزرگ را
هم داشــت و مــدرک کارشناسی ارشــد فیلمسازی را
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پرداختن به موضوع هویتملی در سریالهایتلویزیونی یکی از نیازهایی است که در حالحاضر هم
حس میشود و خأل چنین آ ثاری در رسانهملی همواره وجود داشتهاست .در چشمباد این ویژگی را
در بهترین شکل خود دارا بود و در برخی دقایق توانست لحظات حماسی خاصی را خلق کند .سکانسهایی
مانند آوردن سر میرزا کوچکخان و شهادت اسد مثالهایی برای این نوع لحظات است

موسیقیمتناسبباروححماسیسریال
دیــگــر نقطهقوت ســریــال ،موسیقی متن و تیتراژ
آن اس ــت کــه تــوســط حــســی ـنعــلــیــزاده ،آهنگساز
و ن ــوازن ــده بــاتــجــربــه ســاخــتــه ش ــدهاس ــت .ســپــردن
مــوســیــقــی در چــش ـمبــاد کــه اثـ ــری بــا ح ــال و هــوای
وطـندوســتــانــه و ملی اســت بــه آهنگسازی مانند
علیزاده ،نشان از حسن سلیقه سازندگان سریال
دارد .این آهنگساز که از هنرمندان مطرح موسیقی
ایــرانــی محسوب مـیشــود ،تأثیری ویــژه بر تکمیل
حــس و حــال صحنههای ســریــال گذاشته و تصور
مــوفــقــیــت در چ ــشــمب ــاد ب ـ ــدون مــوســیــقــی متن
فعلیاش ،کار دشواری است.

از روایت اشغال تا بازیافتن عشق کودکی
بهترین فصل سریال و به نوعی اصلیترین
بخش آن دورهای است که قهرمان قصه به
دوره جوانی رسیده است .میرزاحسن(سعید
نیکپور ) و همسرش(ما هچهره خلیلی) در
ا یــن فصل پا به سن گذاشتهاند و فرزندان
خانواده ایرانی دوران جوانی را سپری میکنند.
نادر (کامبیز دیرباز ) وارد تجارتشده ،بیژن
(پارسا پیروزفر ) خلبان ار تــش شاهنشاهی
اســت و اســد (م ـهــدی کــاس ـهســاز ) و فاطمه
( گ ـ ــاره ع ـبــاســی) دی ـگــر ف ــرزن ــدان خ ــان ــواده
هستند .به تصویرکشیدن ماجرای اشغال
ای ـ ــران تــوســط مـتـفـقـیــن در شـ ـه ــری ــور،۱۳۲۰
متــریــن رویـ ـ ــداد س ـیــاســی ای ــن ف ـصــل از
م ـه ـ 
درچشمباد است که به شیوهای نسبتا دقیق
و البته دراماتیک به این اتفاق مهم پرداخته
میشود .نمایش رضاشاه (سعید راد) هم در
زمــان پخش سریال با واکنشهای متنوعی
همراه شد.
به جز رضاشاه ،جمعی دیگر از شخصیتهای
مهم تــار یــخ معاصر ا ی ــران مانند محمدعلی
فروغی و تیمسار خسروانی هم در این فاز از
سریال بهنمایش درمیآیند که البته فروغی از
پشتپرده نمایش داده شده و فقط صدای

او بــا دوبـلــه مـهــران مــدیــری پخش میشود.
سـکــانـسهــای حمله نـیــروهــای ش ــوروی به
شمال ایران از بهیادماندنیترین بخشهای
ســریــال اس ــت کــه بــه دلــیــل فــیــلــمــبــرداری در
شمال به نوعی قسمتهای آغازین سریال
را به خاطر بیننده میآورد .در فصل دوم ،بیژن
با دختری به نام ایران (سحر جعفریجوزانی)
آش ـنــا مـ ـیش ــود ک ــه ال ـبــتــه ایـ ــن آشــنــایــی به
نتیجهای نمیرسد و به جدایی ختم میشود.
در نهایت بـیــژن در اواخ ــر ایــن فصل بهطور
ت ـصــادفــی بــا لـیـلــی (ســت ــاره ص ــف ــرآوه) عشق
کــودکـیاش بــرخــورد میکند و ایــن دو پس از

اتفاقات و فراز و نشیبهای بسیار با هم به
ایران بازمیگردند .محمود دژگیر (محمدرضا
هــدایــتــی) بــه عــنــوان دامـ ــاد خــانــوادهایــرانــی،
حــس ـنآقــا حسینیقشنگه (اک ــب ــر عــبــدی)
هـمــســایــه خ ــان ــوادهای ــران ــی ،فــخــرالــســادات
(اللـهاســکــنــدری) دختر حاجقاسم و همسر
اسد و سرگرد اسفندیاری (جهانگیر الماسی)
از دیگر شخصیتهای اصلیای بودند که در
فصلدوم به سریال اضافه میشوند .بخش
قابلتوجهی از ایــن فصل در شهر کغزالی
فــیــلــمــبــرداری ش ــده تــا فــضــای تــهــران ده ــه۲۰
شمسی برای بیننده تداعی شود.

