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برنامههای شاخص صداوسیما در شبکهسپهر
رادیو و تلویزیون

شبکهســپهر ویژهبرنامه ســین را با هــدف معرفی برنامههای شــاخص شــبکهها و
بخشهای مختلف صدا و سیمای جمهوری اسالمی ایران تولید میکند.
بــه گــزارش روابط عمومــی معاونــت فضای مجــازی رســانهملی ،رســول شــکری نیا،
مدیر شــبکه تلویزیونی ســپهر با اعالم این خبر افزود :برنامه ســین در قاب شبکه

ســپهر بر اســاس اهداف ترســیم شــده این شــبکه و با هدف معرفی هرچه بیشتر
برنامههای مهم ،شــاخص و برگزیده شبکههای سیما اعم از ســریال ها ،فیلمهای
سینمایی و تلویزیونی ،برنامههای تولیدی و ترکیبی برگزیده تهیه و تولید میشود.
وی افــزود :در ایــن برنامــه عــاوه بــر پرداختــن بــه پشــت صحنــه ســاخت و تهیــه

روایت قطبالدین صادقی از سردار رشید و ماجرای نظارت کیفی روی سریال

به دنبال صداقت در روایت بودم

قطبالدین صادقی که از باســوادترین چهرههای دنیای هنر است و کارنامه بلندباالیی
در حــوزه کارگردانی ،بازیگــری ،نویســندگی و ...دارد ،در این ســریال عالوه بر نقش ســردار
رشــید ،به عنوان ناظر کیفــی قصه هــم حضــور دارد .در ادامه با او گــپ و گفتی دربــاره این
نقشودشواریهاینظارترویمجموعههایتاریخیاینچنینیداشتیم.
با نقش ســردار رشید شــروع کنیم .کمی از شــخصیت این سردار و شــناختی که از او
دارید،بگویید.

ســردار رشــید آخریــن ســردار بــزرگ از دودمــان اردالن اســت کــه دو بارحتــی قبــل از
سنجرخان روسها را شکست داد و یک سال هم در کردســتان حاکم بود .در ادامه
او را فریــب میدهنــد و شــریفالدوله به دنبــال ترفند دولــت مرکزی که میخواســت
همه مقتدران مناطق مختلف ایران را دســتگیر و قتل عام کند ،او را هم فریب دادند
و گفتند که تو قرار است بعد از من حاکم کردستان شوی .بعد هم کلی برای او مراسم
برگزار میکنند و خلعت و شمشــیر میدهند تا فــردا صبح زود که او را بیهوش شــده
در رختخوابش دستگیر میکنند و به تهران میفرستند .ما تا اینجای کار را میبینیم،
برای اینکه یک ســال بعــد او از زندان فــرار میکنــد و باز هم مبــارزه را شــروع میکند.
آخرین بار هم که او را میگیرند ،خودش با پای خودش به تهران میرود و بعد تا سال
 1342تحتالحفظ آزاد میشــود .او آدم بسیار بزرگی است که نقش ـههای دور و درازی
دارد و دارای تشخص نژادی و شخصیتی است.
شــما در مورد هر نقشــی کــه میپذیر یــد ،اغلــب با مطالعــه پیــش میرویــد .در مورد
سردار رشید چطور؟ جدا از سبقه تاریخی آن که گفتید ،چقدر خودتان در خلق آن دخیل
بودید و چقدر از متن کمک گرفتید؟

بسیاری از دیالوگهای این شــخصیت را خودم نوشتم چون سناریویی که هم آقای
زندهیاد دری و هم شخصی که بعد از ایشان آمدند و نوشتند؛ به شکلی بود که نشان
میداد جزئیات شخصیتی و تاریخی او را به اندازه من نمیشناسند چرا که شخصیت
مبارز و انســانی او خیلی جالب و گســترده بود .البته همه این تغییــرات و مواردی که
قرار بود به کار اضافه شــود را اول برای آقای لطیفی میخواندم و اگر ایشــان موافقت
میکرد آن را به کار اضافه میکردم.
کمی هم از این تعامل با آقای لطیفی به عنوان کارگردان بگویید.

مولف اصلی هرکاری کارگردان اســت و شما هر دانشــی داشته باشید
و بخواهیــد نکت ـهای را لحــاظ کنیــد ،بایــد از خــط فکــری کارگــردان
آن را عبــور دهیــد .اینجا هــم کار گروهی اســت و هــر اتفاقــی باید با
هماهنگی با کارگردان اجرایی شــود وگرنه آشــفتگی به بــار میآید.
ایــن هماهنگــی هــم بیــن همــه اعضــای گــروه در ایــن مجموعــه
وجود داشت.
شما سمت ناظر کیفی سنجرخان را هم به عهده دارید ،با توجه
به اطالعــات و شــناختتان از تاریــخ و این قصه،
در چه بخشهایــی از کار الزم بود تا تغییراتی
ایجادکنید؟

شهــای ســناریو ،اعمال
مــن در خیلــی از بخ 
نفوذ و چون اشتباه تاریخی داشت آنها را تصحیح
کــردم .همچنیــن از آنجــا کــه آ قــای لطیفــی هــم در
جریــان اطالعاتــی کــه در ایــن فضــا داشــتم ،بــود هــر
پیشــنهادی را که داشــتم میپذیرفت .من حتی بازیگر
شهــا حواســم بــه این بــود که
عــوض کــردم و در همــه بخ 
اشــتباهی رخ ندهد ،ماجرایی برعکس یا با خطا تعریف نشود،
جایی ناخواسته به کردها و اعتقاداتشان توهینی نشود و موارد
دیگری که جزو کار ناظر کیفی است.
در واقــع مــن ناظــر مســؤولیت روایــت صحیــح ایــن ماجــرا بــودم و
اگــر اشــتباهی رخ م ـیداد ،همــان موقــع میخوانــدم و جلویــش را
میگرفتم ،از دکور و صحنــه گرفته تا لباس .در حیــن این کار هم مثال
بارها لبــاس بازیگــران را تغییــر دادم ،چــون اطالعــات کافی دربــاره آن
شــخصیت و بخشهایی از کار وجود نداشــت .اصال بــه همین دلیل
با حکم تلویزیون و به تقاضای اســتاندار کرمانشــاه قرار شــد ســر این

روایت محمود پاکنیت از نقش حاکم جالد کردستان

شریف قصاب ،خونخوار واقعی است
محمــود پاکنیــت در قصــه ســنجرخان در نقــش شــریفالدوله و یــک حاکــم حاضر
شدهاســت .البته پیش از این کار هم مــا او را در نقــش حکما و امیران دیــده بودیم؛
موضوعی که از پاکنیت درباره تمایزش با بقیه این تجربهها پرســیدیم و او در گپ و
گفتی که داشــتیم ،بیان کرد :شریفالدوله ،شــخصیت منفی قصه است که از تهران
برای ســرکوب انقالبیون آنجا راهی ســنندج میشــود .او در این کار موفق میشــود و
آخر سر هم به تهران برمیگردد .از آنجا که او بســیار خونخوار بوده و این شاید یکی از
اصلیترین ویژگیهایی است که آن را با بقیه تا حدی متمایز میکند ،همه او را به
اسم شریف قصاب میشناسند.
قصه و فضــای این ســریال هــم موضوع دیگــری بود کــه پاکنیــت با اشــاره به
آن گفت :داســتان سنجرخان بســیار گیرا و دلنشــین اســت و فکر میکنم اگر
تماشــاگر شــروع به دیــدن آن کند ،دیگــر تــا پایــان کار رهایش نمیکنــد ،چون
دارای تعلیق و گرههای زیادی اســت کــه هر کدام گیرایی خاص خــودش را دارد.
همچنین گروهــی که در حــال کارنــد ،اکثــرا از اهالی کردســتان هســتند و
به نظــرم ایــن یکــی از لطفهای کار اســت کــه اهمیــت زیــادی دارد.
این اتفــاق ،دلگرمی بــرای مراکز استانهاســت که نشــان میدهد
خودشــان نیــز میتواننــد آ ثــار باکیفیتــی تولیــد کننــد و از ســوی
دیگر مــن اعتقادم بــر این اســت کــه باید بــه اســتعدادهایی که
در شهرســتانها دور افتادنــد ،کمــک شــود .این فاصلــه باعث
شده خیلی از بچههای مستعد این فضا نتوانند آنطور که باید
خودشان را نشان دهند.
این بازیگر کــه خودش تا بــه حال در کارهای اســتانی زیــادی حاضر
شدهاســت ،با بیــان لــزوم توجــه به پتانســیلی کــه در شهرســتانها
وجــود دارد ،افــزود :واقعا الزم اســت از شهرســتانها حمایت بیشــتری
شود و از آنها بخواهند کار تولید کنند .در طول این جریان هم باید از نظر
بودجه در مضیقه قرارشــان ندهند .مثال همین ســریال مدتــی به دلیل

ســریالها و مجموعههای مختلــف در قالب آیتمهــای گوناگون ،فرصت شــناخت
هرچه بیشــتر مردم و مخاطبان بــا این برنامههــا را فراهم میکند.شــکری نیا افزود:
در بخش نوســتالژی نیــز برنامههای پر بیننده ســالیان گذشــته در قالــب خاطره با
توضیحات مجری و کارشناس و عوامل برخی از آن آثار به نمایش درمیآید.

گفتوگو با بازیگران و تهیهکننده سریال تاریخی سنجرخان که قصهای از دل تاریخ

کار به عنوان ناظر کیفی حضور داشتهباشم تا موضوعات دکور ،شخصیتسازی،
م و ...به درســتی اتفــاق بیفتد.
تهــا ،آیینها ،مراس ـ 
صداقــت در روایت ،حفــظ حرم 
آقای لطیفی هم همیشــه متواضعانه و بــا لطفی کــه دارد ،میگوید اصال ایــن کار برای
توســت به همیــن دلیــل در یک قــاب گروهی منســجم که بــا احتــرام و ارتبــاط همراه
اســت ،من هرآنچه تجربه و دانش داشــتم را در اختیار گروه قرار دادم و آنها هم بحق
به آن توجه و نکات الزم را رعایت کردند.

«سنجرخان» ،سردار کردستان

نظارت روی شخصیت بیشتر از  300بازیگر سخت نبود؟

ایــن کار حــدود 350بازیگــر دارد و اگــر هرکــدام یک اشــتباه حتــی کوچک هم داشــته
باشــند ،فاجعه رخ میدهــد .از ســوی دیگر ایران کشــور کثیرالملتی اســت کــه در آن
اعتقادات ،باورها و نگاههای مختلفی کنار هــم زندگی میکنند .در این بین اگر خدای
ناکرده اشتباهی در بعضی موارد رخ دهد ،اسباب دلخوری اقوام ایجاد میشود.
کشــان حساس هستند
مردم هر منطقه روی ارزشها و شــخصیتهای کاریزماتی 
به همین علت با همه سختیهایی که وجود دارد ،کنترل فرهنگی و روایتی در چنین
آثاری یک اصل الزم و ضروری است ،نگاهی که باید براساس صداقت باشد ،نه دروغ
و جریانهای دیگر بــه همین دلیل هر دو ســو مرا بــرای این کار انتخــاب کردند ،حتی
مرحوم دری هم گفتهبود اگر تو نباشی ،من این کار را نمیسازم.
خود شما هم که اصالتا کرد هستید ،این اتفاق چقدر روی نگاه و نظارت شما در کنار
مطالعاتتاریخی کهداشتید،اثر گذاشت؟

خیلی زیاد ،از آنجا که کرد هستم و فرهنگم کردی است و تمام منطقه و تاریخ اینجا را
میشناسم ،فکر میکنم مناسبترین کسی بودم که میتوانستم این همکاری را با
گروه نویسندگی و کارگردانی داشتهباشم.
در بین بازیگران مختلف چهرههای بومی زیادی از جمله بازیگر نقش ســنجرخان از
اهالی کردستان است ،به نظر شما این انتخابها چطور از آب درآمدهاند؟ آیا این ریسک
نبود؟

مــردم در وهلــه اول باید کار را دوســت داشــته باشــند ،نــه چهــره را .در این بیــن باید
یهــای معمول را کنار گذاشــت و بــه کیفیت و
اطوارهای ســینمای تجــاری و عوامزدگ 
نتیجه فکر و نگاه کرد .اینجا هم در کنار هنرمندان کرد ،چهرههای ملی
زیادی حضور دارند.
مــن ســربلندم کــه بگویم بچ ههــای کــرد اگــر تواناتــر نگوییــم در
حــد بازیگــران ملــی هســتند .آنهــا کارشــان درســت اســت امــا
فرصت رســانهای شــدن نداشــتند .اتفاقا یکی از اهداف این نوع
تهــای تلویزیــون در همــکاری بــا مناطــق مختلــف ایــران
خالقی 
همین اســت؛ میدان دادن به کســانی که توانایــی و خالقیت
دارنــد امــا مناســبات روزمــره دنیــای تصویر بــه آنها اجــازه و
فرصتبیشتر ندادهاست.
بیضایــی ،مهرجویــی ،تقوایــی و...نیــز همیــن کار را
کردند،چراکه نباید مدام وابسته و آویزان چهرههای روز
تجاری بود .اصل ،هنر اســت و باید از این باب دست
به انتخــاب و اظهار نظــر زد .شــک نکنید اگــر ضعفی
وجود داشت ،آن بازیگر را تغییر میدادیم اما در این
میان من فقط بازیگران غیرکرد را عوض کردم ،چون
بقیه واقعا خوب بازی میکردند.
نکــه زود اســت امــا میتوانیــد بگوییــد چــه
بــا ای 
برآوردی از نتیجه نهایی این سریال دارید؟

بایــد بگویــم ســنجرخان بســیار ســریال آبرومندانه
و خوبی اســت .تــا اینجــای کار کــه بیشــتر از 80درصــد آن پیش
رفته .بــه نظرم از جهت هنری ،زیباییشناســی ،نحــوه بازیگری و
تصویربــرداری ،این اثــر حرفی برای گفتــن دارد .همچنیــن در کنار
این ساختار و ارزش زیباشناســی که دارد به لحاظ محتوا هم این
مجموعه نشــان میدهد در دل ملت متکثر ایرانــی چه پهلوانان
بزرگی هستند که جان و مالشان را در راه مقابله با نیروهای فاسد،
مســتبد ،بیگانــه و ضــد مردمــی فــدا کردنــد .آنهــا بــرای ما خاطــرهای
در دل تاریــخ گذاشــتند کــه میتوانــد الگــوی خوبــی بــرای جوانــان و
آیندگانمانباشد.

مسائل مالی تعطیل شــد و حاال دوباره در حال راه افتادن است؛ اتفاقی که
اصال درست نیست و آسیبهایی را به دنبال دارد .این حرکت واقعا اشتباه
لســازی تلویزیــون را صرف ســاخت چند مجموعه
اســت که ما تمام بودجه سریا 
مشــخص کنیــم و بقیــه عواملــی را کــه در مراکــز اســتانها کار میکننــد رهــا کنیــم .این
سیاستگذاری صحیح نیست و در کل جوامع هنری دلسردی به وجود میآورد.
او ادامــه داد :مــا بایــد ایــن بودجــه را بــرای ســاخت ســریالهای مختلــف درســت
تقســیم کنیم و یکدفعه بخش زیادی را به یــک کار اختصاص ندهیــم تا بعد باعث
شــود بقیــه را معلق نگــه داریم .امــروز بیشــتر بازیگرانــی که بــه آنها ملــی میگوییم
شهرســتانیاند امــا چــون در مراکــز خودشــان کاری وجود نداشــته بــه تهران
رو آوردنــد .ایــن اتفــاق خیلــی بــدی اســت چــرا کــه آن اســتانها هــم به
ایــن نیروها نیاز دارنــد .خود من چــرا باید از شــیراز به تهــران میآمدم،
چون آنجــا کاری انجام نمیشــد .این جر یــان لطمه زیادی بــه آن مرکز
وارد میکنــد چــون باعــث کــوچ اســتعدادها از شهرســتان بــه بقیــه
فضاها میشود.
گویــا ســنجرخان ،اولیــن مجموع ـهای اســت کــه پاکنیت بــه عنوان
کارگــردان با لطیفــی همــراه شدهاســت .او در این بــاره تصریح
کــرد :قبلتــر بــا آ قــای لطیفــی در یــک کار ســینمایی کار
کردم کــه او آنجا طــراح صحنــه و گریم بود .ســنجرخان
اولیــن تجربه همکاری بــا او در مقام کارگردان اســت
و ایــن آقا آنقــدر دلنشــین ،راحت و خوشمشــرب
هســتند که با آنکــه حــدود  70روز در شهرســتان
مشــغول بود یــم ،ا صــا از کار خســته نشــدم.
ایــن در حالی اســت کــه ســکانسهای طوالنی را
میگرفتیــم که گاهی ســاعتها درگیــرش بودیم
امــا بــه دلیــل برخــورد لیــدر گــروه ،بچههــا اغلب
خســتگی را احســاس نمیکردنــد ،چــرا کــه ایشــان
عوامــل را تحــت فشــار نمیگذاشــتند و فضــای آرامی
وجود داشت.

تاریخیســازی در تلویزیــون از آن ماجراهایــی اســت کــه ســبقهاش به چنــد دهــه پیــش برمیگــردد .مجموعههایی که
روایتگــر بخشــی از روزهایی شــدند کــه آدمهایی زمانــی آنهــا را زندگــی کردهاند .ایــن جر یــان از زمان ســاخت «ســربداران»،
«بوعلی ســینا» و حتی قبلتر از آن بــه یکی از ژانرهــای پر و پا قرص دنیای تصویر که پر از ســوژه و قصه اســت ،تبدیل شــد و
گفتن و ساختن از آن همچنان در قالبهای مختلفی ادامه دارد .قصههایی که گاهی از جنگ میگویند و گاهی از زندگی و
فاطمه شهدوست
رسانه

آدمهای بزرگی که روزی صفحه ویژهای را به نام خودشان در دل تاریخ بازکردند.

ایستادگیها و زند

بومیبودن عوامل

را بــازی میکنــد .اح

دهکردی خلیلخ

نعیمی (رضاخان

ســریال «ســنجرخان» که ضیاءالدیــن دری مدتها مشــغول نــگارش آن بود یکــی از ایــن مجموعههای در حال ســاخت

(زن سنجر
مالیی ِ

پایانــی تصویربرداریاش را پشــت ســربگذارد .قصه ســردار کردی کــه با بیشــتر از  300بازیگــر قرار اســت روی آنتن بــرود و از

در ادامه با برخی ب

اســت که این روزها به کارگردانی محمدحســین لطیفی و تهیهکنندگی ســعید جاللی قرار اســت بعد از مدتی وقفه مراحل

سنجرخان) به عن

حسین جاللی ،تهیهکننده سریال سنجرخان از فراز و نشیبهای تولید این مجموعه گفت

دشواریهای بازسازی تاریخ در قالب قصهها
حســین جاللــی ،تهیهکننــده ســریال ســنجرخان در صحبتــی کــه با
جامجم داشــت ،از روند تولید این مجموعــه و اتفاقاتی که در طول
شــکل دادن بــه کار بــا آنهــا درگیــر بودنــد ،تعر یــف کــرد .درگذشــت
ضیاءالدین دری و پیامدهای بعد از این اتفاق هم موضوع دیگری
بود که صحبت آن مطرح شد.
آخر یــن وضعیت :تقریبــا  80درصد پروژه فیلمبرداری شــده که
شــامل تمــام ســکانسها و لوکیش ـنهای داخلی و قســمت کمی
از ســکانسهای خارجی اســت .همچنیــن میراثفرهنگی اســتان
هم همــکاری خوبــی با پــروژه داشــت و چهار پنــج تــا از عمارتهای
تاریخی شــهر از جمله عمارت آصــف و عمارت خســروآباد به عنوان
دارالحکومــه ســنندج و یکــی دو عمــارت دیگــر کــه مدتها نیــاز به
ترمیم داشــتند ،به واسطه این ســریال بازسازی شــدند و در اختیار
مجموعه سنجرخان گذاشته شد.
روند انتخــاب بازیگرها :میتوانــم بگویم برای ایــن مجموعه از
 4000نفر تســت گرفتهشــد و تا بهحال از حدود 5200هنرور اســتفاده
شدهاســت .همچنین نزدیک  1100نفــر از این تعداد تــا امروز جلوی
دوربیــن رفتهانــد و نکتــه مهــم ایــن اســت کــه حــدود 95درصــد
بازیگران بومی استان هستند.
مشــکالت تولیــد ســریال :اولیــن مســالهای کــه در پــروژه
ســنجرخان پیش آمد درگذشــت آ قــای دری بــود که باعث شــد کار
تقریبــا حدود یک ســال دچــار وقفه شــود .یکــی دیگر از مشــکالت
ســریالهای تاریخی تعداد بازیگران است .مدیریت این مجموعه،

کارهــای هماهنگــی و تدارکاتــی ،اســکان و پذیرایــی بازیگــران
غیربومــی ،گریــم روزانــه بازیگرهــا ،مســائل مالــی و تعامــل بــا افــراد
زیادی کــه هــر کــدام خصوصیــات رفتــاری خاصــی دارنــد از مــواردی
است که در طول کار به انرژی و توان زیادی الزم دارد.
دردسرهای بازسازی تاریخ :وقتی یک داستان تاریخی بازسازی
میشــود قاعدتــا دشــواریهای خــاص خــودش را دارد بهخصوص
وقتی که داســتانی واقعی اســت اما مســتندات و منابع خیلی کمی
دربــاره آن وجــود دارد ،آن موقــع دیگــر نمیشــود گفــت بازســازی
چون کار نهایی باید چیزی باشــد که شما آن را ســاختهاید .در مورد
ســنجرخان هم منابــع ما خیلــی کم بــود ،اتفاقی که شــاید بــه دلیل
ضدیت سنجرخان با حکومت آن موقع یعنی رضاخان برمیگردد و
باعث شده خیلی از مولفان و مورخان نتوانسته یا نخواستهاند به
واقعه سنجرخان بپردازند.
طراحی لباس ویژه :ما واقعا از نظــر منابع در محدودیت بودیم
ولی از نظر تاریخی بهخصوص در مورد لباس توانســتیم تا حدودی
دیــن خودمــان را بــه فرهنــگ کــردی ادا کنیــم .بــه جــرات میتوانــم
بگویم شــاید برای اولین بار ســعی کردیم لباس و فرهنــگ کردی را
به صورت فاخر و آنطور که باید نشــان دهیــم؛ اتفاقی که در بعضی
از فیلمهــای گذشــته از هماهنگی و هارمونی مناســب بیــن اجزای
کامل لباس کردی برخوردار نبودهاست.
کیفیــت قصــه ســنجرخان :کیفیــت کاری ایــن ســریال در رده
(الــف) اســت ولــی بودجــه مــا در ردیــف (الــف) نبــود .بــا همــه اینها

ســعیمان بــر ایـ
کردســتان ثبت ک
کار کــم کنیــم و خ

فیروزه سریال از ماجرای ما بهازاهای بیرونی این شخصیت تعریف کرد

فیروزه را با مادربزرگهایم میشناختم
شــیما مالیــی ،از بازیگــران کــرد ســریال
ســنجرخان اســت کــه نقــش همســر
شــخصیت اصلــی قصــه را بــازی
میکنــد .در کارنامــه او عــاوه بــر
کارهــای کوتــاه ،ســینماییهای
بلندی هــم به چشــم میخورد
و تجربه تئاتر هم دارد .مالیی
در گــپ کوتاهــی دربــاره
جریانی که باعث انتخابش
بــرای ایــن نقــش شــد،
گفــت :بــرای ایــن نقــش از
کسانی که مایل بودند آن

را بــازی کنند ،تســت گرفتنــد .در مرحله اول خواســتند با
ویدئویی خودمــان را معرفی کنیم و بعــد از چند ماه برای
تســت نهایی با مــن تماس گرفتنــد تا در آخر بــرای نقش
فیروزه انتخاب شدم.
ویژگیهــای شــخصیت فیــروزه و نقشــی کــه او ایفایــش
را بهعهــده گرفتــه هم ســؤالی بود کــه مالیی در پاســخ به
آن بیــان کــرد :فیروزه شــخصیت واقعــی یک شــیرزن کرد
را دارد .زن خیلــی صبــور ،مهربــان و شــجاع کــه همیشــه
همــراه ســنجرخان اســت و در طول ایــن همراهــی رابطه
عاشــقانهای هــم بــه چشــم میخــورد .از ســوی دیگــر
ســنجرخان در کارهایــش همیشــه بــا فیــروزه مشــورت
میکنــد و او یک زن باســواد اســت کــه در آن دوران شــعر

