
5یک شنبه 11 دی1401    شماره 1343  پرونده

سریال قبل از مشروطه شروع می شود و بعد به پیروزی مشروطه 
می رسد می افزاید:  داستانی که انتخاب شده، سیاسی یا تاریخی 
نیست، بلکه داستان ملودرام و عاشقانه است که در الیه های زیرین، 
مخاطبان متوجه وقایع تاریخی می شود. مسلما مخاطب شاهد یک 
اثر سیاسی یا تاریخی صرف نخواهد بود و بعد عاشقانه و ملودرام 

داستان پر رنگ خواهد بود.

خانی که دل به مشروطه سپرده
پس از گفت وگو با عبدالرسول گلبن به دنبال بازیگرانی هستیم 
که فرصتی برای گفت وگو داشته باشند. محمود پاک نیت بازیگری 
که همچنان با شکل و شمایل خان مأنوس است و از سریال »پس 

از باران« تا »گیل دخت« همچنان در این نقش می درخشد. او را در 
حال گریم شدن در یکی از اتاق های عمارت، پیدا می کنیم. عنایت 
اهلل آهنگر از گروه گریم با دقت سبیل پاک نیت را مرتب می کند تا 
نقش فتح اهلل خان را تکمیل کند. پاک نیت با روی گشاده و حوصله 
به چند ســؤال ما جواب می دهد. او با اشــاره به عالقه مندی اش 
به بازی در نقش های تاریخی می گوید: فتح اهلل خان، شــخصیت 
جاه طلبی است که همراه با حاکم فارس مسیر قصه را پیش می برد 

و با قوام الدوله مقابل مشروطه خواهان می ایستد.
به گفته او این شخصیت سویه های مثبتی هم دارد و در بخشی از 
قصه، مخاطب شاهد رفتار درست او خواهد بود تا وجوه مختلف این 
شخصیت را بشناسد. او دو پسر تحصیلکرده و فرنگ رفته دارد که 
یکی از آنها طرفدار مشروطه است و در عالقه مندی او به مشروطه 
بی تاثیر نیست، اما به دلیل جاه طلبی و دنبال مقام بودنش چهره 
منفی ای از او می بینیم و شخصیت  دوگانه ای که دارد او را جذاب 

می کند.
پاک نیت درباره همکاری اش با مجتبــی راعی می افزاید: من 
پیش از این هم با راعی همکاری داشتم و وقتی برای این کار دعوت 
شدم می دانستم با یک فیلمنامه خوب و منسجم روبرو می شوم 
ضمن اینکه کارگردانی راعی هم بهترین دلیل برای هر بازیگر برای 

پیوستن به این سریال است.

زن قوی و دانای ایل
الله اسکندری بازیگر شناخته شــده و محبوبی است که بارها 
او را درنقش های به یادماندنی در سریال های ملودرام و اجتماعی 
به خاطر می آوریم. او در این سریال با نقش »بی بی کتا« بازی ای 
متفاوت از خود نشــان داده و نقش محوری ای در ســریال دارد. 
اســکندری درباره این سریال می گوید: داســتان سریال روایتی 
تاریخی از عشایر فارس است که مربوط به صد سال پیش و دوران 

مشروطه و قاجار است و به دلیل فیلمنامه بسیار قوی ای که دارد 
یکی از سریال های تاریخی موفق و پرمخاطب خواهد بود.

 وی درباره نقشــش می گوید: من نقش بی بی کتایون را بازی 
می کنم که یک زن دانا و قوی در ایل است که همسرش خان است 
و به بی بی کتا معروف اســت. او همواره حامی همسرش است و با 

درایت در تصمیم گیری های همسرش حضور دارد.
اسکندری درباره شرایط ســاخت این سریال متذکر می شود: 
ساخت سریال دوسال به طول انجامیده و برای خیلی ها طوالنی 
بوده خصوصا که ما در دوران کرونا هــم در صحنه حاضر بودیم. 
همچنان کــه در گرما و فصل تابســتان فیلمبرداری داشــتیم، 

زمان هایی هم با سرمای زیر صفر در فضای باز کار کردیم.

کهنه کردن پارچه های نو
گروه برای پالن بعدی آماده می شوند. هنرورانی که از صبح زود 
به لوکیشن آمده اند پس از گریم و پوشیدن لباس صحنه منتظر 
فیلمبرداری هستند. فرخ نعمتی و صدرالدین حجازی که گریم 
شده و لباس پوشیده  اند، وارد عمارت می شوند. برخی از هنرورها 
متن به دست روی تخت هایی که اطراف میدان قرار دارد، نشسته  اند 
و فیلمنامه را مرور می کنند. صدرالدین صدرایی دستیار کارگردان 
از هنرورها می خواهد فعال روی صندلی ها بنشــینند تا در زمان 
مناسب صدایشان بزند. ژاله زکی زاده طراح لباس سریال به همراه 
دو دستیارش به کمک هنرورهایی که نقش سرباز را بازی می کنند 
می آید و کمربند و کاله و تفنگ هایشان را مرتب می کند. دقت و 
توجه زکی زاده نظرمان را جلب می کند. ژاله زکی زاده سال هاست 
طراحی صحنه و لباس را در ســینما و تلویزون برعهده دارد و او 
را با سریال های »یوســف پیامبر«، »بانوی عمارت«و »شهرزاد « 
می شناسیم. حیاط پشــتی عمارت به اتاق لباس اختصاص دارد. 
زکی زاده با روی گشاده از ما اســتقبال کرده درباره فرایند تهیه 
البسه سریال توضیحات مفصلی می دهد. به گفته او طراحی لباس 
برای سریال های تاریخی دشــواری های خاص خود را دارد یعنی 
باید طوری طراحی شود که تهیه پارچه و دوخت آن ها هم ممکن 
باشد. به همین دلیل پیدا کردن پارچه های لباس که مرتبط با آن 
بخش از تاریخ باشد، در روزگار که همه چیز مدرن و شیک است 

کار دشواری است.
طراح لباس سریال »جشن سربرون« می افزاید: برای بدست 
آوردن پارچه های مورد نظرمان مجبوریم برخــی از پارچه ها را 
رنگ کنیم و مراحل سنگ شور و کهنه کردن برخی از لباس ها را 

سپری کنیم.
زکی زاده دلیل این همه دقت را هوشــیاری مخاطب دانسته 
می گوید: مخاطب امروزی کامال آگاه و باهوش است و متوجه هر 
نوع تغییری می شود. از این رو باید در دوخت لباس، جنس پارچه ها 
دقت الزم را به کار برد. وی انتخاب لباس هنرورها و خان ها را مبتنی 
بر اسناد تاریخی مشروطه عنوان کرده می گوید: همه این طراحی ها 
براساس مستندات تاریخی است و ما تالش کردیم لباس و کاله 
دوران مشــروطه و لباس زنان و مردان ایلیاتی و خان های سریال 
کامال همخوانی با برهه تاریخی داشته باشــد ضمن اینکه برای 
ما لباس بازیگر نقش اول و یک هنرور تفاوتی با هم ندارد ندارد و 
دقتی را که روی لباس بازیگران می گذاریم، روی لباس هنرورها 

هم می گذاریم.

جدال خان ها 
صدرالدین حجازی در جشن سربرون، نقش شوکت خان را دارد. 
او را با سریال های تاریخی »مختارنامه«، »تفنگ سرپر«، »کیمیا« 
و... به یاد می آوریم. با او در حالی که گریم شده در گوشه ای نشسته 

صحبت می کنیم.
حجازی درباره نقشش می گوید: داستان این سریال قصه چند 
خان است که بر سر قدرت با هم درگیر می شوند. من نقش یکی از 
خان ها به نام شوکت خان را برعهده دارم و با محمود پاک نیت که 

نقش فتح ا... خان را بازی می کند درگیر می شوم.
او که از حضور در این سریال راضی است می گوید: خوشحالم که 
در این پروژه حضور دارم، چون عوامل و آدم های حرفه ای در این 

سریال دور هم جمع شده اند.
حجازی با اشاره به ویژگی این خان در سریال می افزاید: اولین 
بار که فیلمنامه را خواندم فکر می کردم مانند دیگر سریال هاست 
اما در روند کار متوجه دقت کارگردان و حساســیت های او شدم. 
ضمن اینکه فیلمنامه با دقت نوشته شده بود و نقش ها با حساسیت 

کنار هم چیده شده بود.


