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عبدالرزاقاف تقریبا یک بازیگر ویژه و خاص بود و رنگ و لعاب خوبی به پروژه داد .یادم
هست آن زمان به ما میگفت من بروم دیگر ما را فراموش خواهیدکرد .البته که فراموش
نشد؛ اما متاسفانه نشد چنین همکاریهایی ادامه داشتهباشد و این سریال هم در کشور
تاجیکستان پخش نشد .در صورتی که در دورهای میشد مردم این کشور هم سریال را ببینند و
عبدالرزاقاف هم خیلی دوست داشت این سریال در کشورش دیده شود

گفتوگو با حسین طاهری ،کارگردان سریال سلمان و مجری طر ح «درچشمباد»

حبیب ،رفیق همه ما بود

سریال «درچشمباد» یکی از پربازدیدترین سریالهای دهه 80بود که هنوز هم با وجود گذشــت یک دهه از آن مورد استقبال قرار گرفته و بیننده را مجاب

کرده مجدد آن را تماشا کند .برای همین هم هنوز نام این سریال و بازیگرانی که بهخوبی نقشآفرینی کردهاند در خاطرها باقی ماندهاست .بازیگران ایرانی
آزادهباقری
روزنامهنگار

و تاجیکی که با بــازی روان و خوبشــان موجب شــدند بیننده آنهــا را باور کند و همراهشــان شــود .چندی پیــش خبر درگذشــت حبیــبا ...عبدالرزاقاف،
بازیگر تاجیکی که در این سریال نقش «حسام آقا» را بازی میکرد ،منتشر شد .بازیگر سرشناس تاجیک که تا قبل از فوتش نقشهای بسیاری بازی کرد و
در دوران شــوروی ســابق در بیش از 100فیلــم نیز بــه بازیگری پرداخــت .به بهانه پخــش مجدد این ســریال و درگذشــت این بازیگــر خــوش آوازه تاجیکی با
حســین طاهری ،مجری طرح و ناظر پروژه گفتوگو کردیم .کســی که بیشــتر عمر کاری خود را در تلویزیون گذراندهاســت و در حال حاضــر نیز تهیهکنندگی

سریال در حال ساخت «سلمان فارسی» را برعهده دارد.
آقای طاهری! آغاز پروژه سریال درچشمباد از سال
 1382آغ ــاز شــد و بــه مــدت پـنـجســال هــم طــول کشید.
مراحل اولیه ساخت آن چطور طی شد؟

من ابتدای سال 84به پروژه ملحق شدم و فاز نخست
ایــن مجموعه بــه تهیهکنندگی آ ق ــای رضــا انـصــار یــان
و کــارگــردانــی مسعود جعفری جــوزانــی ب ــود .بــه دلیل
اختالفهایی که بین دوستان داخلی پروژه ایجاد شد،
ســاز مــان تصمیم گرفت تهیهکنندگی ا یــن مجموعه
از آ ق ــای ان ـصــار یــان بــه مــرحــوم ح ـب ـی ـبا ...کــاسـهســاز
مــحــول ش ــود .از اواخـ ــر سـ ــال 83آ ق ــای کــاس ـهســاز به
عنوان تهیهکننده سریال درچشمباد همکار یشان
را بــا ایــن پ ــروژه آغــاز کــرد و مــن هــم اب ـتــدای س ــال 84و
مب ــاد پــیــوسـتــم.
آغـ ــاز ف ــازج ــدی ــد ب ــه س ــری ــال درچـ ـشـ ـ 
بــا ایــن حــال در جــر یــان نسبی آغ ــاز کــار ب ــودم و شــروع
در لوکیشنی بــود کــه بــه «خــانــه سـمـنــدون» شناخته
مـیشــد؛ خــانـهای در پامنار  .آن زمــان بــه دلیل همان
اخـتــافــاتــی کــه بــه آن ـهــا اشـ ــاره ک ــردم بــاعــث شــدهبــود
بــاز ی ـگــران تــاجـیـکمــان بــه تاجیکستان بــرگــردنــد تا
مجدد از آنها دعــوت بــه ادام ــه کــار شــود .س ــال 84که
فاز جدید آغاز شد از مرحوم حبیبا ...عبدالرزاقاف و
لطافت یوسفی ،بازیگران تاجیکی مجدد دعوت شد
تا به ادامــه کــار بپردازند .در همان زمــان نیز به دنبال
بازیگر تاجیک دیگری بودیم که بازیگر مقابل آقای

پــارســا پـیــروزفــر بــاشــد .ب ــرای همین هــم ه ـمــراه آ قــای
جوزانی ،امیر کریمی و فیلمبردار به تاجیکستان سفر
کردیم تا بازیگر موردنظر را نیز انتخاب کنیم .ستاره
ص ـفــرخــواه بــه ای ــن شـکــل بــه مجموعه درچـش ـمبــاد
اضــافــه شــد .آن زمــان خانم صـفــرخــواه ،مجری خبری
تــلــو یــزیــون تاجیکستان ب ــود و ق ـ ــرارداد را بستیم و
به ایران آمدیم.
سختیهای ساخت سریال در آن دوران چه بود؟

مثل همیشه یکی از بخشهای دشــوار سریالسازی
بحث نقدینگی است .سختی دیگری که در این سریال
دا شـتـیــم بخش پیشتولید و ســا خــت و سازهایی
بــود که قبل از فیلمبرداری باید آ مــاده میشد .تنوع
لوکیشنها و پربازیگر بــودن این سریال سختیهای
کار را چند برابر کردهبود .فرصت کافی نیز برای پیش
تولید نبود و همین موضوع فشار کار را بــرای عوامل
سریال دشوارتر میکرد.
ق ــاع ــدت ــا حـ ــواشـ ــی و اخـ ـت ــافنـ ـظ ــره ــای ــی کـ ــه در
فــاز نخست ســر یــال ش ــروع شــد هــم بــه ایــن سختی و
کندی دامن زدهبود؟

درست است .در فاز نخست که اختالفاتی پیش آمد
باعث شد سازمان به یک جمعبندی برسد و تصمیم
بگیرد تهیهکننده سریال تغییر کند .تغییر تهیهکننده
و انجام جابهجاییها باعث شد ریتم ابتدا کند باشد

تا اینکه به روال بیفتد .اما در هر صورت مشکالتی که
به آنها اشاره کردم با این تغییرات نیز همچنان وجود
داشت .چون ساخت چنین سریالی نیاز به پیشتولید
ق ــویای داشــت کــه زمــان کــم باعث شــد پیشتولید
آنطور که باید برای فیلمبرداری حاضر و آماده نباشد
که قاعدتا در روند فیلمبرداری اثرگذار بود.
واک ـن ـشهــایــی را کــه بـعــد از پـخــش ســر یــال بــرای
اولینبار از شبکه یک سیما آمد به خاطر دارید؟

از آنجا که سریال درچشمباد سریال ارزشمندی بود
از همان پخش قسمتهای اول با استقبال از سوی
مخاطبان مواجه شد .این سریال دارای چند شاخصه
مهم از نگاه فرهنگی بــود و توجه ویــژه آقــای جوزانی
به خرد هفرهنگها در ایــن سریال بسیار محسوس
و حــا ئــز اهمیت ا س ــت .او توانست بهخوبی در این
ســر یــال مـجــمــوعـهای از خــردهفــرهــنـگهــایــی را کــه در
دهههای مختلف به وجــود آمــده به نمایش بگذارد.
در کـنــار ایــن مــوضــوع نــگــاه کــان ایــشــان بــه موضوع
د فــاع مقدس و جنگتحمیلی نیز بسیار بهخوبی به
نمایش درآمـ ــد .بحث مــوضــوع انــقــاب اســامــی نیز
کــه جــزو دغــدغـههــا و بــاورهــای آق ــای جــوزانــی بــود و از
همه مهمتر نگاه ملی و توجه به ایران و ایراندوستی
ن ـیــز در ایـ ــن س ــر ی ــال بــهخ ــوب ــی در ه ــم تــنــیــدهبــود
و بــازتــاب خوبی را نیز بـههــمــراه داش ــت .بــه طــوری که
بعد از گذشت 11س ــال و پخش مجدد همچنان هم
مـخــا طـبهــا آن را دوسـ ــت داشــتــه و بــه تماشایش
مینشینند.
همانطور کــه شما اش ــاره کــردیــد استقبال از این
س ــر ی ــال ب ــا وجـ ــود گــذشــت ب ـیــش از 10س ـ ــال ن ـشــان از
خوشساخت بودن آن دارد .به نظر شما علت ضعف
در ساخت سریالسازی چیست؟

تلویزیون دانشگاهی ا ســت ب ــرای سینمای ا ی ــران و
آمــوزشــی ب ــرای نسل آی ـنــدهاســت .خوشبختانه افــراد
بزرگی مانند آ قــای جعفریجوزانی و میرباقری هستند
که صاحبنظر و مولفند .الزم است تا کسانی مانند این
بزرگان دائم در حال کارکردن باشند اما میبینیم که در
واقعیت اینطور نیست و کسی مانند جعفریجوزانی
نــزدیــک بــه 10س ــال اســت ک ــاری ان ـجــامنــداده و طر حها
و پـیـشـنـهــادهــایــش ســران ـجــامــی نــداش ـت ـهاســت .در
صــور تــی کــه چنین بزرگانی همیشه باید کــار و فرصتی
داشتهباشند تا ایــدههــای خــود را پیاده کنند .جامعه
امروز ما از لحاظ فرهنگی به این افراد نیاز دارد.

نحوه تعامل تلویزیون با کارگردانان و نویسندگان
شاخص باید چطور باشد؟

بــا وجــود آن کــه مــن همیشه گفتهام تلویزیون خانه
من اســت امــا میبینم که گاهی از موضوعات مهمی
غافل میشود .سرمایه ما در تلویزیون تنها ساختمان
و امــکــانــات نیست بلکه ســرمــایــه مــا ســازنــدگــان و
هنرمندانیاند که به عنوان مولف شناخته میشوند
و از چنین سرمایههایی باید نهایت استفاده را کرد
چون همه هنرها روی سر انگشت چنین مولفهایی
میچرخد بنابراین تلویزیون باید به یاد داشتهباشد
از این مولفها همیشه کار خوب بخواهد .کاری که با
اهداف سازمان و با اهداف کالن کشور و اهداف آینده
کشور گره خورده .باید از این کسانی که استاد ساختن
هستند استفاده شود.
حبیبا ...عبدالرزاقاف جزو بازیگران شناختهشده
تاجیک بود که توانست بــازی خوبی هم از خود در این

