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سینمایی انفجار عظیم در شبکه 5
فیلم ســینمایی «انفجار عظیم» به کارگردانی جانگ وو پارک ،پنجشــنبه ۲۵شهریور
ساعت  ۴۰دقیقه بامداد از شبکه پنج تماشایی میشود.
بــه گــزارش روابطعمومــی شــبکه پنــج ســیما ،ایــن اثــر ســینمایی محصــول 2007
کــره جنو بــی در ژا نــر طنــز ا ســت و هنرمندا نــی همچــون هنگســیون جا نــگ،

وو ســیونگ کیــم و ســیونگ جیــن کانــگ مقابــل دوربیــن جانــگ وو پــارک ایفــای
نقش کردهاند.
انفجــار عظیــم ازجملــه آ ثــاری اســت کــه در قالــب آشــنایی بــرای مخاطبــان روایتگر
چالشهــای زندگــی شــخصی و شــغلی پــارک ِمــن ســو شــده اســت کــه بــه زندگی و

شغلش بسیار وفادار است.
او کوچکترین خطایی نمیکند و بســیار بــه قانون احترام میگذارد .مدیر قســمتی
که پــارک من ســو در آنجــا مشــغول فعالیت اســت ،رشــوه میگیــرد و ایــن موضوع
به خاطر قانون گرایی مان سو فاش میشود و او...

آشنایی فرشاد گویلی ،بازیگر نقش اصلی سریال سنجرخان

خ را روایت میکند

با سنجرخان زندگی کردم

ن

همانطــور کــه گفتیــم ،فرشــاد گویلــی از بازیگــران کــرد اســت کــه قبلتــر در چنــد ســریال اســتانی حضــور
داشــته و اینجــا نقــش اصلــی قصــه یعنــی ســنجرخان را بــازی میکنــد .از او دربــاره زندگــی بــا ســنجرخان و
ایــن تجربــه در گپــی کــه داشــتیم ،پرســیدیم.
اول بگوییــد اصــا چــه شــد که نقش ســنجرخان به شــما رســید؟

گــروه پیشتولیــد ســریال ســنجرخان کــه حــدود شــش مــاه در ســنندج ،ســقز  ،مریــوان و ...همزمــان
درگیــر پیشتولیــد و انتخــاب بازیگــر بودنــد؛ مــن آن مقطــع در تهــران ســر اجــرای مســعود دلخــواه و
بعــد هــم قطبالدیــن صادقــی بــودم .در ایــن بیــن فرصتــی پیــش آمــد کــه آ قــای جاللی(تهیهکننــده)
اجراهــای مــن را دیدنــد و ایــن بهگفتــه خودشــان شــروع اصلــی چنیــن انتخابــی بــود .همچنیــن تــا
زمانــی کــه او بعــدا بــا مــن تمــاس گرفــت ،هیــچ شــناخت و ارتباطــی بــا گــروه نداشــتم .از ســوی دیگــر
بــرای ایــن نقــش گزینههــای دیگــری را هــم درنظــر گرفتهبودنــد تــا درنهایــت بــا جلســاتی کــه بــا آ قــای
لطیفــی داشــتیم ،باالخــره تصمیــم ایــن شــد کــه مــن نقــش ســنجرخان را بــازی کنــم.
  کمــی هــم از ویژگیهــای ســنجرخان بگوییــد .شــما چطــور ایــن نقــش و شــخصیت را تعر یــف میکنیــد؟

در وهلــه اول کــه اســم ســنجرخان در کردســتان میآیــد ،خیلیهــا او را بهواســطه صحبتهایــی کــه
در خانــواده و جمــع از شــخصیتش شــده ،بــه عنــوان یــک مبــارز میشناســند .در واقــع جنبــه حماســی
ســنجرخان و مبارزاتــی کــه داشــته پررنگتر یــن موضوعــی اســت کــه مــردم از او بــه یــاد میآورنــد.
در ســریال هــم بخشهایــی از قصــه بــه همیــن وجــه از شــخصیت او پرداختــه امــا کلیــت مجموعــه
عــاوه بــر بحــث مبارزاتــی و حماســی ،بــه شــخصیت او بــه عنــوان یــک انســان آزاده میپــردازد ،کســی
کــه برخــاف آنک ـه خــانزاده اســت امــا طرفــدار مــردم اســت و زمانــی کــه میبینــد از طر یــق
دیگرخانهــا بــه رعایــا ظلــم میشــود ،عمومــا بــا آنهــا درمیافتــد ،در حــدی کــه یکبــار
در خشکســالی و قحطــی در انبــار خوانیــن را میشــکند و هرچــه آنجــا هســت را بیــن
مــردم تقســیم میکنــد ،جریانــی کــه بهواســطه آن مــورد کینــهخانهــا قــرار میگیــرد
و مجبــور میشــود در مقطعــی کــوچ کنــد .او انســان آزادهای بــود کــه ظلــم را نــه علیــه
خــودش و نــه مــردم تــاب نمـیآورد.
و در ســریال چقــدر بــه ایــن وجوه پرداخته شــده؟

بایــد گفــت ســنجرخان یــک ســریال جنگــی نیســت و بخشــی از آن بــه جنگهایــی کــه
او کــرده ،پرداختــه امــا انعــکاس روحیــه انساندوســتانه و ویژگیهــای شــخصیتی
ســنجرخان در طــول برخــوردش باخانــواده ،مــردم و ...از مــواردی ا ســت کــه
قصــه ایــن ســریال از آن میگویــد .ســنجرخان در جنــگ نیــز بــا همیــن روحیــه
حضــور دارد و معتقــد اســت کــه بایــد رودرو جنگیــد و از پشــت بــه هیچکــس
خنجــر نــزد.

بــه او چطــور ؟

زمانــی کــه قــرار شــد مــن ایــن نقــش را بــازی کنــم ،ســراغ فضایــی رفتــم کــه بیشــتر ایــن
شــخصیت را بشنا ســم .متاســفانه امــا مســتندات و منابــع خیلــی کمــی در کتا بهــا و
کتابخانههــا دربــاره ایــن قهرمــان ملــی وجــود دارد .آنچــه در ایــن مســیر بــه مــن کمــک زیــادی
کــرد ،کســانی بودنــد کــه بــه شــکلی بــه ســنجرخان پیونــد میخوردنــد ،مثــل نــوادگان و نــوه ایشــان
کــه برخــی بــا مــن همســن و ســالند و بــا هــم صحبتهــای زیــادی کردیــم .آنهــا از خصوصیــات بــارز
ســنجرخان بــرای مــن گفتنــد؛ مــواردی کــه جزئیــات زیــاد و کاربــردی داشــت کــه خیلیهــا در جریــان
آن نبود نــد .ا یــن خیلــی کمککننــده بــود ،در کنــار آ نکــه روحیــه مبارز هجویانــه ســنجرخان هــم
بــرای مــا آشناســت و همــه اینهــا خیلــی دســت بــه دســت هــم دادنــد تــا بــه کاراکتــر نزدیــک شــوم و
از عهــده ایفــای نقــش او بربیایــم.
در کنــار اینهــا از اولیــن همــکاری و تعاملــی کــه بــا آ قــای لطیفــی بهعنــوان کارگــردان داشــتید ،هــم
بگوییــد و ابتــدا نگــران ایــن ماجــرا نبودیــد؟

میتوانــم ســاعتها در اینبــاره حــرف بزنــم؛ دربــاره همــکاریای کــه خیلــی لذتبخــش بــود .آقــای
لطیفــی بســیار انســان صبــور و منعطفــی هســتند و بــه نظــر مــن چنیــن کار ســنگینی حتمــا بایــد بــه
شــخصی مثــل او ســپرده میشــد چــون فــراز و نشــیب ز یــادی بــرای تولیــد آن وجــود داشــته و دارد.
در کنــار بخــش حرف ـهای و آ ثــاری کــه از ایشــان دیدیــم هــم بایــد بگویــم کــه او واقعــا پرطاقــت و آرام
و یــک فــرد ویــژه اســت کــه توانســته ایــن کار را هــم بهخوبــی هدایــت کنــد.
در طــول ایــن تعامــات شــما چقــدر در ســاختن و بازآفرینــی ســنجرخان ورود کردیــد و روی نقــش
تاثیــر گذا شــتید؟

مــن هیچو قــت آدم خنثــی نبــودم یعنــی نمیتوانــم مــدام منتظــر بمانــم تــا بگوینــد چــکار کنــم
واکنشهــا در موقعیــتهــای مختلــف را چطــور انجــام دهــم .در واقــع از زمانــی کــه در حوزه
تئاتــر کار میکــردم و فعالیتهایــی کــه بعــد از آن هــم داشــتم ،همیشــه ســعیام ایــن
بــوده تــا بــا نقشــم در تعامــل باشــم و دســت خالــی ســر صحنــه نــروم .بــه همیــن دلیــل
ایدههایــی را بــا خــودم میبــرم و گاهــی بــا صحبتهایــی کــه میکنیــم ،متوجــه
میشــوم برخــی از آنهــا ممکــن اســت قابلیــت اجرایــی نداشــته باشــند .مــن
ایــن عــادت را دارم و در راســتای آن مــدام بــا آ قــای لطیفــی در تعامــل هســتم و
دربــاره بــازی خــودم و شــخصیتهای مقابلــم بــا ایشــان صحبــت میکنــم.
او هــم اگــر حــس کنــد کــه میتوانــد بــرای ایــده مطــر ح شــده از طــرف
مــن بازیگــر  ،مســیر مناســبی را در اجــرا پیــدا کنــد ،آن را میپذیــرد
و بــا هوشــمندی مدیریتــش میکنــد .همــه اینهــا باعــث شــد تــا
از لحظهلحظــه ایــن کار و تعامــل لــذت ببــرم.
ســنجرخان هــم در ایــن کار لهج ـهای نــدارد ،بــه نظــر شــما ایــن
اتفــاق خوبــی اســت؟

ابتــدا در فیلمنامــه لهجــه کمرنگــی لحــاظ شــده بــود کــه بعــد
از صحبــت بــا آقــای لطیفــی بــه ایــن رســیدیم کــه اگــر نباشــد
بهتــر اســت ،مگــر آنکــه الزم باشــد در بخــش خاصــی الزم شــود
تــا ایــن اتفــاق بیفتــد .بــا ایــن حــال گفتیــم شــما فکــر کنیــد ایــن
کار اصــا بــرای کشــور دیگــری اســت کــه در نهایــت دوبلــه شــده
پخــش میشــود .بــه همیــن دلیــل اینجــا همــه بــا فارســی روان
صحبــت میکنیــم .آقــای لطیفــی هــم تاکیــد دارنــد دیالوگهــا
را از آن خــود کنیــم و بــا آن راحــت باشــیم.

اصالــت کــردی شــما در ایــن فضــا چقدر بــه کمکتان آمد؟

دگی او در مقطعی از تاریخ که پر از حادثه بود بگوید.

ل و خیلی از بازیگران اصلی این ســریال از ویژگیهای اصلی سنجرخان است .در این ســریال محمود پاکنیت نقش حاکم سنندج

ــش آیــتا ...شــریعتمدار (یکــی از روحانیون ســنی منطقــه) ،پیام
حمد نجفــی به عنــوان فرمانــده قــوای روس ،جلیل فرجــاد در نق ِ

زن ســنجرخان) ،حمیدرضا
خان برادر ســنجرخان ،علی اوســیوند
پیشــکار حاکم ســنندج (آصــف دیوان) ،فاطمه شــکری (ندیمــه ِ
ِ

ن) ،و قطبالدین صادقی نقش سردار رشید و سمت ناظر کیفی پروژه را به عهده دارد .همچنین حسن ترقی (فیضا ...خان) ،شیما

رخان) ،لیلی ســعیدی (زن خلیلخان) ،سودا قنبری (زن برادر ســنجرخان) ،زاهد زندی (برادر دیگر سنجرخان) و تارا قبادی (زن دوم

نوان بازیگران بومی در این سریال حضور دارند.

بازیگران و عوامل این سریال گفتوگویی داشتیم تا از جزییات قصه سنجرخان وزیری بیشتر باخبر شویم.

رادیو و تلویزیون
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بههر حــال بهوا ســطه آ نکــه مــن در ا یــن منطقــه زند گــی کــردم ،از
ســنجرخان چیزها یــی شــنید هبودم و بهعلــت آواز های کــه دارد،
اســم او همیشــه بــه گوشمــان خوردهاســت .همچنیــن اینکــه
مــن هــم کردز بــان هســتم با عــث میشــود تــا بــه هــر جهــت
ســعی کنــم تــا بخشــی از مقابلههایــی کــه از آن شــنیدم را در کنــار
ویژگیهــای ایــن شــخصبت آنطــور کــه بایــد ارائــه کنــم.
و بــرای تلفیــق و تکمیــل ایــن شــناخت از ســنجرخان و نزدیــک شــدن

مدیرکل صدا و سیمای مرکز کردستان از شکلگیری این سریال گفت

قابلیت پخش بینالمللی داریم

جعفر عبدالملکی ،مدیرکل صدا وســیمای مرکز کردســتان با بیان اینکه ســاخت این ســریال نقطه عطف و راهنمایی مهــم برای معرفی
استان کردستان به سایر هموطنانمان اســت ،گفت :این ســریال با پژوهش و مطالعه در فرهنگ و تاریخ استان کردستان تالش کرده
چهرهای دقیق از استان را به تصویر بکشد .از سوی دیگر سنجرخان از شخصیتهای برجســته و وطنپرست تاریخ معاصر ایران است
که در مقابله و مبارزه با استعمار ،تاریخساز بوده .این سریال فداکاریها ،دلبستگی و همبستگی مردم این خطه را با تمامیت ارزی ایران
اسالمی نشان میدهد .کردســتان شخصیتهای تاریخســاز بزرگی دارد و شناســاندن آنان به جامعه ،بازگو کننده هویت ملی ماست که
به ارائه تصویر واقعی از این استان فرهنگی کمک میکند.
عبدالملکی با اشــاره به آخریــن وضعیت تولید ســنجرخان افــزود :با توجه بــه وضعیت محیطــی و تاریخی اســتان ،لوکیش ـنهای جذابی
داشــتیم که تقریبــا  80درصــد آن فیلمبــرداری شــده و نزدیــک 20درصد ســکانسهای خارجــی هنــوز ماندهاســت ،از جمله مــواردی که به
صحنههــای جنگی برمیگــردد و امیدوار یــم بتوانیــم در صورت مهیا بــودن شــرایط ،وضعیت کرونا و مســائل مالــی ظرف دو مــاه آینده آن
را هم به پایــان برســانیم .مدیرکل صداوســیما مرکــز کردســتان درادامه درخصوص پخش ســریال ســنجرخان هم بیــان کــرد :دراین باره
ابتدا باید از حمایتهای ریاســت محترم ســازمان آقای دکتر علی عســگری و رهنمودهــای معاون محترم امور اســتانها که بــا اعتماد به
نیروهای بومی مرکــز و کمکهای آقای فاطمی که ســاخت و تولید این ســریال فاخــر را امکان پذیر کردند؛تشــکر کنم .در این مســیر ما با
وجود تنگناها ،نگذاشــتیم وقفهای در ســاخت این ســریال ایجاد شــود .از ســوی دیگر تولید آثار فاخر ،درباره شــخصیتهای بزرگ کرد،
قابل ارائه در مراودات بینالمللی هم هست و بیشک کشورهای همسایه نیز همچون اقلیم کردســتان عراق  ،از پخش این اثر فاخر در
شبکههایشــان اســتقبال خواهندکرد .با وجود این در حال حاضر ضمن رایزنیهای صورت گرفته با معاونت امور اســتانها این ســریال
قرار است در یکی از شبکههای ملی تلویزیون روی آنتن برود.

ــن بــود کــه پــروژهای مانــدگار در فرهنــگ و تار یــخ
کنیم .کمبود بودجــه را بهانه نکردیم کــه از کیفیت
خواســتیم کار را به شــکلی به اتمــام برســانیم که در

انتها ســربلند باشــیم .همچنیــن هدف دیگــر ما در ایــن مجموعه
آن بود کــه بــا اســتفاده از عوامــل اســتانی و بازیگــران این اســتان،
چهرههایی را به سینما و تلویزیون ایران معرفی کنیم.

میخواند ،تدریس میکنــد و فعالیتهای جالب توجهی
دارد .عــاوه براینها فیروزه اشــتراکهایی هــم با خود من
داشت که نزدیک شدن به او را برایم راحتتر میکرد.
از آنجا که سنجرخان اولین تجربه کاری مالیی است که از
یک شــبکه سراســری روی آنتن میرود ،از او درباره حس
و حــال و نگرانیهایی کــه بابت این اتفاق دارد پرســیدیم
و او در این باره گفــت :در وهله اول یکــی از افتخارات من
این اســت که با آ قــای لطیفی در مقــام کارگــردان همراه و
با بازیگــران حرفهای مثــل قطبالدین صادقــی ،محمود
پاکنیــت ،پیــام دهکــردی و ...آشــنا شــدم .در طــول این
کار از آ قــای لطیفی خیلی یــاد گرفتم .اوایل کمی اســترس
داشتم چون ایشــان را نمیشــناختم اما در ادامه تالشم
را کردم و ایشــان هم باعث شــدند تا من آرامش بگیرم و
بتوانم نقش را به بهترین نحو بازی کنم.
مالیــی بــا اشــاره شــناختش از فرهنــگ کردها هــم عنوان

کرد :این جریــان یعنی آشــنایی با کردســتان خیلی
به من کمک کرد .از لباسها گرفتــه تا تهلهجهای که
یشــد که احســاس نزدیکی
خیلی از ما آن را داریم باعث م 
زیادی به فضای کار و شخصیتی که بازیش میکنم ،داشته
باشم .همچنین من شخصیت فیروزه را در مادربزرگها و
پیشکســوتان برجســته کرد دیده بودم و از آنها چیزهایی
را میگرفتــم و در کار از همــان مــوارد بــرای نزدیــک شــدن
بیشتر به فیروزه و ساختن آن ،کمک میگرفتم.
او در آخر هم با اشــاره به شــیوه کارگردانی ایــن مجموعه
ا فــزود :آ قــای لطیفــی خیلــی دو ســتانه بــا همــه رفتــار
میکردنــد و بــه اینکــه بازیگــری تجربــه ز یــادی دارد یــا نه
کاری نداشــتند و بــا همــه یــک جــور مواجــه میشــدند.
نــگاه حرف ـهای کــه در طــول آن دســت بازیگــر را هــم بــاز
میگذاشــت و همیشــه تاکید میکرد دیالوگها را آنطور
که راحت هستید بگویید.

فاطمه شکری از ایفای نقش دایه سنجرخان و ندیمه همسر او گفت

یک ندیمه همراز و همدرد

فاطمه شــکری که تا امروز در ســینما ،تئاتر و تلویزیــون نقشهای مختلفــی را از او
دیدهایم ،در سنجرخان با عنوان ندیمه همسر او حضور دارد .شکری ابتدا با اشاره
به فضای کلــی این ســریال ،درباره ایــن شــخصیت در گفتوگویی که داشــتیم،
بیان کــرد :همانطــور کــه میدانید ســنجرخان یــک کار حماســی از مــردم دلیر
کردستان اســت که مدتهاســت به این شــکل به آنها پرداخته نشدهاست.
در نهایت هم با دوندگیهای بسیار محمدحسین لطیفی و تیمش توانستند
دست به ساخت چنین قصهای بزنند.
او افــزود :مــن ندیمــه زن ســنجرخان هســتم کــه بــا او ازخانــه مــادرش
میآیــد و در درگیریهــا و اختالفاتــی کــه گاهــی بــه وجــود میآیــد
پادرمیانــی میکنــد .این جر یــان تاریخی بــرای مقابله بــا ظالمان
در اصــل ســه گــروه دارد ،یکــی رئیســعلی دلــواری اســت کــه
از بو شــهر کارش را شــروع میکنــد ،میــرزا کوچکخــان
از جنــگل و ســنجرخان هــم از کردســتان ایــن اتفــاق را
پیش میبرد .در این بیــن اتفاقاتــی رخ میدهد که ریتم
جالبتوجهــی هــم دارد و هــر کــدام از آنهــا قابــل بحــث
هستند.
شــکری بــا یــادآوری ماب ـهازای واقعــی نقشــش در بیــن
آدمها گفــت :قدیمترهــا خیلیها دایــه داشــتند که مثل

مادر آنهــا را بــزرگ میکردند .من هــم در طول ایــن قصه در نقــش دایــه از قدیم با
ســنجرخان همراه بــودم و در ادامه همراز و هم درد همســر او میشــوم .این دایه
خیلی مورد احترام سنجرخان است و به او بهعنوان مادرش نگاه میکند ،همین
نگاه هم باعث شده تا او جایگاه ویژهای داشته باشد.
ایــن بازیگــر بــا اشــاره بــه بخشــی از دشــواریهایی کــه در طــول کار تــا االن بــا آن
روبهرو شــدند ،عنــوان کرد :مــا اتفاقــات زیــادی را در طــول ایــن کار تجربــه کردیم،
مثال یکبــار بارش باران باعث شــد تا کلبههــا و دکورهــا را آب بگیــرد .کرونا هم که
مدام ســایهاش بر ســر ما بود و خودم دو ماه نتوانســتم ســرکار بــروم .بهطور کلی
روســتایی کــه در آن کار میکردیــم خیلــی شــرایط دشــواری داشــت امــا همــه این
اتفاقات با داســتان و گروه خوبی که وجود داشــت ،شیرین میشــد .من هم این
فضا را میشناختم و با لهجه و فرهنگ کردی آشنا بودم ،جریانی که باعث میشد
همه چیز برایم آشنا باشد.
شــکری در آخر هم از این همکاری با لطیفی گفت و افــزود :این پنجمین همکاری
من با آقای لطیفی بعــد از قلب یخی ،ســردلبران و ...بود .او واقعا بینظیر اســت و
من هیچوقــت بهعنوان یــک کارگردان بــه او نگاه نکردم ،ایشــان نیــز همینطور،
او همیشــه برادر من بوده و تا وقتــی که زنــدهام و کاری از من برمیآیــد حتی بدون
دســتمزد حاضرم برای ایشــان انجــام دهم چرا کــه کار کــردن بــا او لذتبخشترین
تجربهای است که یک بازیگر میتواند داشته باشد.

