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خاطره بازی با خطرات و مشکالت «در چشم باد»

تلخ و شیرین

از آقــای طاهــری خواســتیم بعــد از ایــن همــه ســال خاطرهبــازی کنــد و از گذشــته برایمــان بگویــد .از تلخیهــا و
حسین طاهری این روزها درگیر ســاخت سریال «سلمان» است  /عکس :مهر

اضافه شد؟

اقتضای قصه از نظر آ ق ــای جــوزانــی ایـجــاب مـیکــرد از
بازیگرهای تاجیک استفاده کند .برای همین هم پس
از جستوجوی بسیار توانست بــه آ قــای حبیبا...
ع ـبــدالــرزا قاف و لطافت یوسفی برسد و از آنها برای
همکاری دعــوت به عمل آورد .نکته مهم در اینباره
شهرت آ قــای ع ـبــدالــرزاقاف بــود کــه در تاجیکستان
بیش از 100فیلم در دوره شوریسابق بازی کردهبود و
بازیگری شناخته شده در این کشور محسوب میشد
و وقتی ما در تاجیکستان بودیم همه میدانستند
مهمانهای ایشان هستیم .او از دوران نوجوانی در
کار بازیگری بود و روستا به روستا تئاتر کار کردهبود.
حتی خــود او نیز در شهر دوشنبه مجموعه تئاتری
داشــت که همراه همسر و دیگر اعضای خــانــواده در
آن کار میکردند .برای همین هم عبدالرزاقاف تقریبا

چ ـ ــرا سـ ــر یـ ــال درچ ـ ـش ـ ـمبـ ــاد در تــاج ـی ـک ـس ـتــان
پخش نشد؟

تصویری از عبدالرزاق با محاسن سپیدشده

کمهمتی مـقــامــات دول ـتــی ب ــود .چــون در آن سالها
طم ـح ـلــی ی ــا درخ ــواس ــت
م ـیتــوان ـســت ب ــا ی ــک ارت ـبــا 
وزارتخارجه ،یا رایزنی فرهنگی یا درخواست دفتر صدا
و سیما و ...این اتفاق رخ دهد .برای همین فکر میکنم
در این زمینه سستی صورت گرفت .شرایط خوبی بود و
تلویزیون تاجیکستان هم قطعا از آن استقبال میکرد.
چون کار مشترک بسیار خوبی بود .تقریبا ششبازیگر
تاجیک در ا یــن سریال حضور داشتند و بــازی بسیار
خوبی هم از خودشان به نمایش گذاشتند .متاسفانه
این سریال پخش نشد و تداومی در این زمینه صورت
نگرفت.
در زمـ ــان ک ــار ح ـب ـی ـبا ...عـ ـب ــدال ــرزاقاف را چطور
دیــدیــد؟راب ـطــه ای ـشــان بــا ســایــر عــوامــل ای ــن ســر یــال
به چه صورت بود؟

او با همه رابطه دوستانهای داشت و از کسانی مانند
کامبیز دیرباز ،پارسا پیروزفر ،سعید نیکپور و ...بپرسید
آنها هم از رابطه گرم و صمیمانه او خواهندگفت .او یک
رفیق تمام و کمال بود .حیف شد او را از دست دادیم و
نتوانستیم از تواناییهای چنین بازیگری بهتر و بیشتر
استفاده کنیم.

بقیه است .ایشان هم لطف کرد و دو مورد خیلی خاص را برایمان مرور کرد.

جعفری جوزانی در پشت صحنه سریال «در چشم باد»

ســر یــال بــه یــادگــار ب ـگــذارد .ایـشــان چطور بــه ایــن پــروژه

یــک بــاز یـگــر وی ــژه و خــاص بــود و رنــگ و لـعــاب خوبی
بــه پـ ــروژه داد .ی ــادم هست آن زم ــان بــه مــا میگفت
مـ ــن بـ ـ ــروم دیـ ـگ ــر مـ ــا را ف ـ ــرام ـ ــوش خ ــواهـ ـی ــدک ــرد.
ال ـب ـتــه ک ــه فـ ــرامـ ــوش نـ ـش ــد؛ امـ ــا م ـتــاس ـفــانــه نشد
یهــایــی ادامـ ـ ــه داشــتــ هب ــاش ــد و
ک ــه چ ـن ـیــن ه ـم ـکــار 
ایـ ــن س ــر ی ــال ه ــم در ک ــش ــور تــاج ـی ـک ـس ـتــان پخش
نـ ـش ــد .در صـ ــور تـ ــی کـ ــه در دور های مـ ـیش ــد ا ی ــن
کــشــور ه ــم س ــر ی ــال را بـبـیـنــد و ع ـ ـبـ ــدالـ ــرزاقاف هم
خیلی دوســت داشــت ایــن سریال در کشورش دیده
شــود .حتی دوســت داشــت کــه بــاز هــم در آ ثــار ایرانی
حضور داشتهباشد و این پل ارتباطی باقی بماند که از
این موضوع هم غفلت شد.

شیرینیهای ســریال در چشــم باد .از بازیگران ،پیچیدگیهای تولید و خالصه هرچه که در ذهنشــان پر رنگتر از

خاطرات بسیار است و هر لوکیشنی که در آن کار کردیم پر از خاطره بود .از شروع ساختوساز و
تهیه امکانات و پشتیبانی و تجهیزات تا ورود بازیگرهای جدید تماما باعث شد هبود در طول
پروژه خاطرات به یادماندنی باقی بماند .تهیه امکانات و پشتیبانی یکی از دشواریهای کار در این سریال
بود که برای تهیه آنها ممکن بود زمان زیادی صرف شود.
یــادم میآید بــرای یافتن یک قطار قدیمی زمــان زیــادی گذاشتیم چــون آقــای جــوزانــی اصــرار داشــت قطار
مدنظرش را که در یک عکس بود پیدا کنیم که باالخره بعد از گشتن بسیار قطاری شبیه آنچه ایشان
میخواست را در یک پارکینگ متروکه در آذربایجان پیدا کردیم.
مجوز گرفته شد و قطار را آوردند تا آن قطار متروکه با همان شکل و شمایل استفاده شود .هواپیمایی که
قرار بود به شکل واقعی اعالمیه پخش کند هم جزو کارهای دشواری بود که به خوبی انجام گرفت .پروازها
هم باید بهصورت واقعی صورت میگرفت و در جاده ورامین از هواپیماهای تکملخه استفاده میشد و
بازیگرها در حد خلبان باید توانایی خود را در مقابل دوربین به معرض نمایش درمیآوردند.
خاطره دیگری که به یــاد دارم از
بیتا تــوکـلــی ،بــاز یـگــر خــردســالــی
است که در آن زمان نقش کودکی لیلی را
ب ــازی م ـیکــرد و بعد از آن س ـتــاره صـفــرآوه
نقش بزرگسالی لیلی را عهدهدار شد.
به یاد دارم شهریور  84بیتا ،خانم صفرآوه
را در ح ـیــاط «خــانــه س ـم ـنــدون» دی ــد و به
سـمــت او دوی ــد او را در آغ ــوش گــرفــت و
بوسید و از زیباییاش تعریف کرد و بسیار
خوشحال بود که بزرگسالیاش را ایشان
بازی میکند.
او در آن زمان مسافر بود و به خاطر اینکه
م ــادرش از کما بـیــرون آمــدهبــود ،تصمیم
گرفت برای ادای دین همراه پدر و مادرش
ب ــه م ـش ـهــد ب ـ ــرود ک ــه م ـتــاس ـفــانــه در راه
برگشت از مشهد تصادف سختی میکنند
و هر سه جــان خــود را از دســت میدهند.
این اتفاق ضربه بسیار سنگینی به ما وارد کرد و از طرف دیگر هنوز کار ما با کودکی لیلی تمام نشدهبود .برای همین
هم به مدیر گروه کودک پیشنهاد دادیــم به ما کمک کند و در شبکه یک عکسی شبیه ایشان را فراخوان دادیــم تا
دختر بچههای همسن و سال و شبیه بیتا که عالقه به بازی دارند بیایند تا از بین آنها انتخاب شوند .طبیعتا با فاصله
دورتر این نقش را کس دیگری بازی کرد و بینندهها متوجه این تغییرات پیش آمده نشدند.

رو در رو

شهرت آقای عبدالرزاقاف خیلیزیاد بود .او در تاجیکستان بیش از 100فیلم در دوره
شوریسابق بازی کردهبود و بازیگری شناخته شده در این کشور محسوب میشد و وقتی ما
در تاجیکستان بودیم همه میدانستند مهمانهای ایشان هستیم .او از دوران نوجوانی
در کار بازیگری بود و روستا به روستا تئاتر کار کردهبود .حتی خود او نیز در شهر دوشنبه
مجموعهتئاتری داشت که همراه همسر و دیگر اعضای خانواده در آن کار میکردند

