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تلویزیون

محمود پاکنیت در گفتوگو با «صبا»:

«سارق روح»

براساسداستانهایواقعیاست

با زمان پخش مشکل دارم

گف 
ت وگو محمود پاکنیت بازیگر دو عرصه ســینما و تلویزیون اســت که در
وحید خانهساز سریالهای مطرحی چون «پدرساالر» ساخته اکبر خواجویی« ،روزی
روزگاری» ساخته امراله احمدجو« ،خانهای در تاریکی» ساخته سعید
سلطانی و «شب دهم» ساخته حسن فتحی ایفای نقش کرده است .سریال «سارق روح»
به کارگردانی احمد معظمی آخرین سریالی است که محمود پاکنیت در آن حضور دارد.
این بازیگر درباره نقشش و ویژگیهای این سریال با روزنامه «صبا» به گفتوگو نشست.
فیلمنامه سـریال «سـارق روح» چه ویژگیهایی
داشـت که باعـث شـد شـما درآن ایفـای نقش
کنید ؟
این سـریال دربـاره جامعـه خودمان اسـت و از
آدمهایی میگوید کـه از دیگران سوءاسـتفاده
میکننـد و بـه آ نهـا زیا نهـای مـادی
و روحیروانـی وارد میکننـد .بزر گتریـن
ویژگـی «سـارق روح» این اسـت که براسـاس
اتفاقـات واقعـی شـکل گرفتـه اسـت؛ یعنـی
فیلمنامـه آن براسـاس پروندههـای موجود در
اداره پلیس نوشـته شده و شـخصیتهای فیلم
نیـز واقعی هسـتند و تنها اسـم و فامیـل آنها
تغییر کـرده و وقایعی کـه در سـریال میبینیم
همـان اتفاقهایـی هسـتند کـه در تهـران رخ

دادهانـد.
ایـن اتفاقها و حـوادث واقعـی چقدر نمایشـی و
دراماتیـک شـدهاند؟
همانطور که گفتـم وقایع فیلم براسـاس واقعیت
نوشـته شـدهاند و تخیلـی در آن بـه کار گرفتـه
نشـده و براسـاس دنیـای ذهنـی و خیالبافـی

توگو
گف 

فخرالدین صدیقشریف یکی از بازیگران فعال
تلویزیون و سینماست و در این دو عرصه کارنامه
وحید خانهساز پرباری دارد و از ابتدای فعالیتش تاکنون در چند
اثر تاریخی ایفای نقش کرده و سریال «ایراندخت» به کارگردانی
محمدرضا ورزی ،آخرین اثر تلویوزیونی اوست .این بازیگر درباره
لزوم تولید آثار تاریخی و نقشــش در این سریال با روزنامه «صبا»
گفتوگو کرد.

فخرالدین صدیقشریف بازیگر «ایراندخت» در گفتوگو با «صبا»:

تاریخ چراغ راه آیندگان است
مسئوالن،هنرمندانوفیلمسازانبایدسلیقه
مخاطبراباتولیدآثاردرخورارتقادهند

شما در «ایراندخت» آخرین ساخته محمدرضا ورزی ایفای نقش کردهاید.
این سریال را اثری عاشقانه میدانید یا تاریخی؟
صرف نظر از ماجرای عاشــقانهای که در قصه «ایراندخت» وجود دارد ،این اثر به معرفی
چهره برجستهای به نام ستارخان میپردازد.
ستارخان در تاریخ معاصر از چه اهمیتی برخوردار است و دلیل مهم بودنش
چیست؟
به نظرم ستارخان یکی از شخصیتهای ماندگار تاریخ است که در خطه آذربایجان نیز
بسیار مورد احترام است؛ زیرا خیلی از اتفاقهایی که در آن برهه تاریخی افتاده قاعدتاً با
حضور ستارخان شکل گرفته و اشخاصی چون او بودند که باعث شدند این بخش از ایران
بر دشمنان چیره شود و ســتارخانها بودند که آذربایجان را نگه داشتند .درواقع روشن
شدن این موضوع باعث میشود که ملت ایران ریشههای خود را بشناسد.
منظورتانایناستکهتولیدآثارتاریخیمیتواندبرفرهنگمخاطبتأثیربگذارد؟
بله ،باعث میشود که مخاطب نســبت به فرهنگ خود شناخت بیشتری پیدا کند و این
ارتقای فرهنگی از آسیبهای بزرگی که امکان وقوعشــان هست ،جلوگیری میکند و
درنهایت هشداری است برای بیگانگان؛ زیرا آنها مطلع میشوند که ایران همیشه زنده
است و در هر شرایطی ستارخانهای بســیاری را در دل خود جای داده است؛ بنابراین
میتوان گفت ،همیشه ابرمردهایی وجود دارند تا مملکت را از چنگال بیگانگان رها کنند.
برای تولید آثار تاریخی به چه عناصری نیاز داریم و چرا تلویزیون نسبت به

نویسـنده به رشـته تحریـر درنیامده اسـت .این
وقایـع آنقـدر وحشـتناک و دراماتیک هسـتند
کـه احتیاجی به حـذف و اضافـه ندارنـد و البته تا
آنجایـی کـه میدانـم ناجا نیـز در زمـان تحویل
پروندههـا از عوامل سـریال خواسـته کـه دخل و
تصرفـی در آنها نشـود تـا مـردم در اینبـاره به
آگاهی برسـند.
به نظرتان بیـان واضح حوادث جامعـه باعث تنش
و اضطراب مخاطبان نخواهد شـد؟
نه ،بـه هیـچ وجـه؛ البتـه زمانـی اینگونه بـود که
دربـاره پروندههای حسـاس قضایی اطالعرسـانی
نمیشـد و مـردم از اتفاقـات اطرافشـان بیخبـر
بودنـد و بهراحتـی در دام افـراد کالهبردار و شـیاد
میافتادنـد ،امـا در حـال حاضر مسـئوالن بـه این
نتیجه رسـیدهاند کـه مـردم بایـد از اتفاقهایی که
در جامعـه رخ میدهـد باخبر باشـند تا نسـبت به
آنها آگاهـی پیدا کننـد و جلوی حـوادث احتمالی
را بگیرند.
شما در این سریال چه نقشی دارید؟
در سـریال «سـارق روح» نقـش مـردی بـه نـام
خرامـان را بـازی میکنـم .او فـردی اسـت کـه
بـا وعدههایـش آدمهـا را ترغیـب میکنـد تـا
ثروتشـان را به یک موسسه ببخشـند و پس از آن
که ذخیرههـای مالیشـان تمام شـد ،آنهـا را به
مـرگ توصیـ ه میکنـد.
کمی بیشتر درباره نقشتان توضیح دهید.
درواقع خرامان شـخصیتی اسـت کـه میخواهد
هفت نفـر را به مرحلـهای برسـاند که به بهشـت
برونـد و خـود نیـز آمرزیـده شـود و بـرای ایـن

تولید چنین آثاری بیاهمیت است؟
ابتدا به کارگردانها و فیلمسازانی نیاز داریم که جسارت داشته باشند و دل به دریا بزنند و
مقاطع تاریخی را هرچند کوتاه مورد بررسی قرار دهند و به تولید اثر درباره آن بپردازند و
به نظرم دلیل عمده این کاستی عدم بودجه کافی است و نقش بزرگی در تولید آثار تاریخی
دارد .بهطور مثال اگر قرار باشــد با وضعیت اقتصادی فعلی و هزینههای موجود سریال
«والیت عشق» را بسازیم امکانپذیر نیست و با مشکالت بزرگی مواجه خواهیم شد.
پس چاره کار چیست؟
حامیان مالی و اسپانسرهایی که در تولید پروژههای مختلف با تلویزیون همکاری میکنند
و در ساخت آثار سهیم هستند میتوانند در تولید یک اثر تاریخی سهیم باشند یا حتی
چند اسپانسر دست به دســت هم دهند و با بودجهای که هزینه میکنند به تولید آثار
پرهزینه کمک کنند و در مقابل نیز نام «برند» آنها در تیتراژ قید میشود و بهنوعی مطرح
میشوند .یا مث ً
ال اینکه در میان برنامههایی که در اواسط سریالهای تلویزیونی پخش
میشود برندشان را در قالب تیزر تبلیغ کنند؛ و حتی میتوانند رپرتاژ آگهی داشته باشند
و بهوسیله آن از پشتصحنه سریال ،بخشهایی را نشــان دهند .اما به هرحال برخی از
دستاندرکاران راهکارهای مفید را نمیدانند.
شاید در مدیریت این بخش باید قویتر عمل کنیم؟
اگر افراد کاربلد به طراحی بپردازند و پس ازآن با اسپانســرها به گفتوگو بنشــینند و
راهکارهای تبلیغاتی را به آنها نشــان دهند میشود کار تاریخی ساخت و در عین حال
از تبلیغات درست نیز بهره برد؛ البته سازمان صداوسیما نیز باید بودجهای به این بخش
اختصاص دهد تا به این ترتیب نسلهای آینده از آثار به جا مانده استفاده کنند و از گذشته
خود باخبر شوند.
و به این ترتیب نیاز مخاطب نیز برآورده میشود؛ زیرا معموالً از آثار تاریخی
استقبال شده است.
بله و نکته مهمتر اینکه ما هرچه بیننده را به سادهپســندی عادت بدهیم سلیقهاش در
همان سطحی که هست باقی میماند .بگذارید مثالی بزنم .شما دانشآموز کالس دومی
را در نظر بگیرید که باید به مقاطع باالتری برود و درنهایت به دانشگاه برسد این اتفاق به
آموزش نیاز دارد ،بنابراین مسئوالن ،هنرمندان و فیلمسازان باید سلیقه مخاطب را با تولید

آمرزیـده شـدن همـان مسـیری را مـیرود که
آنهـا میرونـد .ایـن شـخصیت کـه در طـول
قصـه و هفت قسـمت دیـده میشـود ،در نوع و
ب خـورده و در تالش
رده خـودش بهنوعی فریـ 
اسـت دیگـران را به همـان بـاوری برسـاند که
خـودش بـه آن رسـیده اسـت و تصـورش این
اسـت مسـیری که انتخاب کرده درسـت است.
با این تفاسـیر خرامان شـخصیتی منفی نیست،
درست است؟
بـه نظـرم شـخصیتی بهعنـوان منفـی نداریم
و همـه آدمهـا خاکسـتری هسـتند .حـال این
خاکسـتری بودن گاه به سـمت تاریکـی میرود
و گاه به سـمت روشـنی .خرامان آدمی است که
ماننـد دیگر آدمهـای فیلم فریب خورده اسـت.
درست است و مخاطب دلش برای او میسوزد.
بلـه و گاه پیش آمده کـه مخاطبان از مـن درباره
او پرسـیدهاند و برایشـان ایجاد سـوال شده که
چنین شـخصیتی واقع ًا وجود داشته؟ و نظرشان
این بـوده که این شـخصیت چقدر بیچاره اسـت
که اتفاق ًا درسـت هم هست؛ زیرا کسـانی که در
چنیـن مجموعههایی قـرار میگیرنـد اول خود
فریـب میخورنـد و سـپس دیگـران را فریـب
میدهنـد .درنهایـت اشـخاصی چـون خرامان
آدمهای خودباختهای هسـتند کـه از همان ابتدا
خودشـان را در اختیـار دیگـران قـرار دادهاند و
چنان بر ذهـن و تفکر آنها کار شـده کـه از مال
و امکانات و موقعیتشـان و درنهایت از جانشـان
میگذرند کـه این موضوع وحشـتناک اسـت.
بـه نظـرم سـریال «سـارق روح» زمـان پخش
مناسـبی نـدارد و خیلـی از مخاطبـان از پخش
آن بیخبرنـد.
با شـما موافقـم و من نیز بـا زمان پخش سـریال
مشـکل دارم و نظرم این اسـت کـه اگـر در روز
و سـاعت پرمخاطبـی روی آنتـن میرفـت بـا
اسـتقبال بیشـتری مواجه میشـد؛ هرچند در
حـال حاضـر نیز نظـر مخاطبـان را جلـب کرده
اما به هرحـال تلویزیون چنیـن تصمیمی گرفته
و امیدوارم زمان بهتـری بـرای آن در نظر گرفته
شـود و شـبکههای دیگـری نیـز آن را بـه روی
آنتـن ببرند.
در حال حاضر به چه کاری مشغولید؟
فعال در هیچ پروژهای حضور ندارم.

آثار درخور ارتقا دهند؛ زیرا روح انسان راحتطلب است و مایل نیست به مسائل پیچیده
و سخت بپردازد و اهالی فرهنگ و رسانه نباید این را فراموش کنند و اتاق فکر رسانه باید
این موضوع را جدی بگیرد.
و تولید آثار ضعیف به این روند ضربه میزند؟
دقیقاً .برخی میگویند چرا فالن فیلم ســخیف روی پرده سینماست؟ این اشکال از
ماست که در اینباره کوتاهی کردهایم و اشکال کســانی است که مسیرهای هنری و
فرهنگی یک جامعه را تدوین میکنند .وقتی که به آثار سنگین و تاریخی نمیپردازیم
طبیعتاً چه بخواهیم چه نخواهیم مردم را به آثار ضعیف عادت دادهایم و سادهپسندی
را ترویج کردهایم .مسلماً مردم ترجیح میدهند به سینما بروند و دوساعت بخندند تا
اینکه به دیدن اثری بنشینند که آنها را به فکر وادارد .به هرحال باید این موضوع را
جدی بگیریم و شرایط را بهگونهای پیش ببریم که سلیقه مخاطب باال برود.
درباره نقشتان در سریال «ایراندخت» کمی توضیح دهید.
در ســریال «ایراندخت» شــخصیت «اجاللالملک» را بازی کردهام .او بهنوعی مشاور
ستارخان و رئیس انجمن حقیقت است؛ تشــکلی که تمام حرکتهای ستارخان در آن
شکل میگرفته است.
بازیگر در ارائه نقشهای تاریخی چقدر باید به آن مقطع بخصوص اشراف
داشته باشد تا به نقش نزدیک شود؟
همیشه میگویم شخصیتی که بازیگر آن را ایفا میکند یا در دل تاریخ است یا در جامعه امروز؛
حال اگر قرار باشد شخصیتی تاریخی را بازی کنیم باید به آن مقطع تاریخی رجوع کنیم
و آدمهای آن دوره را بشناسیم؛ بهخصوص شخصیتهای شاخصی که بهنوعی روی آنها
تأکید شده است .مسلماً زمانی که به تاریخ میرویم و راجع به شخصیتهایی چون ستارخان،
باقرخان و دیگر آدمهای مهم مطالعه میکنیم شخصیت مورد نظر را بهتر خواهیم شناخت.
البته بخشی از این موضوع به عهده نویسنده و کارگردان است که باید آن مقطع تاریخی را
تحلیل کنند و بخش دیگر آن به عهده بازیگر است که راجع به آن مقطع به شناخت برسد و به
مطالعهای کامل نیاز دارد تا درنهایت شخصیتی دقیق و کامل را ارائه دهد.
و سخن آخر؟
امیدوارم که نقش اجاللالملک را آنطور که باید ایفا کرده باشم و مورد قبول قرار بگیرد.

