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مسئولیت فرهنگس��ازی در جامعه برعهده آنان
اس��ت.وقتی در جامعه تمام رس��انهها چه سینما و
چه تلویزیون و چه تئاتر ،مردم را به سادهپس��ندی
عادت میدهند و تئاتری که کارش تولید اندیش��ه
و فکر اس��ت (که به ق��ول اصغر همت کارش تنویر
افکار جامعه اس��ت ،چه توس��ط افرادی که در این
حوزه کار میکنند و چه افرادی که به تماش��ای این
کارها میآیند) بهنوعی سادهانگاری دچار میشود.
این میش��ود که تماش��اگر به تئاتر میآید و منتظر
دیدن صحنههایی است که بخندد و سرگرم بشود.
اینها وظیفه مس��ئوالنی است که مدیریت فرهنگی
را برعهده دارند .برخی از تماش��اگران امروز ما به
تئاتر نمیآیند تا فکر کنند و با یک موضوع فلس��فی
آش��نا ش��وند؛ فقط یک نوع روزمرگی را در پیش
گرفتهاند.ما نباید از جامعهای توقع داش��ته باشیم
ک��ه سرپرس��تان فرهنگیاش به ای��ن موضوع بها
نمیدهند که جامعه رش��د کرده و از سادهپسندی
نجات پیدا کند .در این ش��رایط چه توقعی داریم؟
آیا توقع داریم که مردم برای دیدن کارهای فاخر،
هج��وم بیاورند؟ ن��ه! مردم میرون��د برای دیدن
کارهایی ک��ه در آن بزنوبکوبی وجود دارد و حاال
یک رقصی هم ممکن است در آن وجود
داش��ته باش��د؛ باید بپذیریم کارهایی
که اندیش��ه پشتش وجود دارد ،خیلی
م��ورد اقبال نیس��ت ،البته م��ن توهین
نمیکنم ،دوس��تانی که در انواع و اقسام
تئاترها حضور دارند همکاران ما و
بخش��ی از آنها دوستان
ما هستند و همهشان
قابل احترامند و شاید

امام جواد (ع)

آقای جعفری جوزانی ،آن کار را از خیلی از فیلمهای
س��ینمایی که بازی کردهام ،بیشتر دوست داشته و
دارم .بنابراین در مجموع حرفم این است که برای
بازیگر حرفهای تف��اوت خیلی زیادی ندارد که در
کدام مدیوم حضور پیدا کند و این شرایط است که
او را به سمت یکی از اینها خواهد برد.
ش��ما بهعنوان یک بازیگر حرفهای که در
تمام مدیومها حضور داشتهاید ،انتخاب خودتان
بین تئاتر ،تلویزیون یا سینما چیست؟
بیش��تر هنرمندانی ک��ه در تئاتر حضور
دارن��د ،وقتی به تلویزیون یا س��ینما راه پیدا
میکنن��د ،ه��ر چند خ��ود را ب��ا آن مدیوم
وف��ق میدهند ،اما در اصل چون ریش��ه در
تئاتر داش��تهاند ،حضور قویتری را تجربه
کردهاند .من خودم به تئاتر به دید دانشگاهی
که من را ساخته نگاه میکنم و احساس تعلق
بیشتری به آن دارم.
 یکی از مشکالت تئاتر بعد مالی این
رشته هنری است .به هر حال یک هنرمند
هم از این حوزه انتظاراتی دارد .اما ظاهرًا
انتظارات مالیاش برآورده نمیشود...
...ببینی��د! ت��ا زمانی که ن��گاه درس��ت و نگاه
قدرتمندانه با پش��توانه ش��ناخت ،آن هم از طرف
کسانی که بخشهای فرهنگی جامعه را اداره میکنند
به مقوله بازیگری نش��ود ،نمیتوانیم کاری از پیش
ببری��م .من برای موضوعات مرب��وط به بازیگری
به شهرس��تانهای زیادی س��فر کرده و گروههای
زیادی را از نزدیک دیده و مس��ائل و مشکالتشان
را هم مش��اهده ک��ردهام .حل این مش��کالت در
درجه نخس��ت به نگاه مثب��ت نیاز دارد و مهمتر از
آن بهعن��وان پیشنیاز باید ش��ناخت از این حوزه
وجود داشته باش��د تا بتواند آن نگاه مثبت نسبت
به مقوله تئاتر یا در مجموع بازیگری را شکل دهد.
در برنامههای��ی که ب��رای موضوعاتی مثل داوری
جشنوارههای محلی تئاتر حضور داشتم ،از نزدیک
دیدهام که چقدر اس��تعدادهای دیدهنشده در این
مراکز وجود دارد.
ب��ه نظر ش��مابرای درآمدزای��ی در حوزه
تئاتر و پرکردن سالنها چه باید کرد؟
بهنظرمنراهشایناستکهبلیتشرابهارگانها
و ادارات بفروشند ،تخفیف هم بدهند .بخشی از این
بلیت از بودجه فرهنگی ادارات ،بخش��ی تخفیف و
بخشی هم توسط خود افراد پرداخت شود .اگر این
اتف��اق رخ دهد ،کارکن��ان ادارات و نهادها چه در
بخش خصوصی و چه دولتی ،همراه خانوادههایشان
ب��ا مبلغ اندکی به دیدن تئاتر میروند .این خودش
فرآین��دي را به وجود میآورد که جامعه را با تئاتر
آش��نا میکند .مشکل امروز جامعه ما این است که
با تئاتر آش��نا نیس��ت .همین حاال اگر مخاطبان را
دستهبندی و تقسیم کنید ،بخشی از آنها مخاطبان
خاص هس��تند .قش��ر فرهیخته جامعه که کمی با

دیگ��ر مخاطبان فرق دارند ،به این دلیل اس��ت که
مطالع��ات خاص خود را در این زمینه دارند و تئاتر
هم جزء عالقهمندیهایشان است.این گروه تفکرات
خاص خود و ش��ناخت تقریبا مناس��ب از موضوع
دارند ،به همین دلیل بحث هزینه بلیت برایش��ان
هضم ش��ده اس��ت .در کنار این مخاطبان ،قسمت
عم��دهای از جامع��ه و حتی افرادی ک��ه به دیدن
تئاتر میآیند با بخش عمده کارها آش��نا نیس��تند
و باید آشنا ش��وند .این هم وظیفه کسانی است که

هم ،شرایط به آن سمت کشاندهشان.
سن شما از  60گذشته اما حسابی سرحال
هستید .آیا رژیم غذایی خاصی دارید؟
به طور کل ،صرف نظر از اینکه بازیگر هس��تیم
باید حواس��مان به خورد و خوراک باشد .روشم این
بوده که خیلی به س��مت استفاده از روغنهای جامد
نمی رفتم .حتی کره را هم شاید  ۶ماه یکبار بخورم.
چ��ون چربی اس��ت و این چربی در رگها رس��وب
میکند .برنج هم چون غذای اصلی ایرانی هاس��ت،
میخورم ،اما به شکل کنترل شده.
صبحها زود از خوابی بیدار میش��وید
یا تا دیروق��ت میخوابید؟ چون بین مردم
اینطور جا افتاده که هنرمندان تا لنگ ظهر
میخوابند.
متأس��فانه چیزهایی درب��اره هنرمندان
ش��ایع ش��ده که کاملًا برعکس و غلط است.
اصل��ًا خیلی مواقع ماش��ین س��اعت  ۶صبح
دنبال ما میآید تا برویم سر صحنه .پس باید
س��اعت  ۴:۳۰از خواب بیدار شویم .مواقعی
ک��ه ش��بها کار میکنیم و مثل��ًا  ۷صبح خانه
میرسیم ،طبیعی اس��ت که بعدش بخوابیم.
اما این چیزهایی که میگویند که مثلًا هنرمندان تا
عیاش هستند ،آدم را
ظهر میخوابند یا هنرمندان ّ
عصبانی میکند.
در مجم��وع آدم آرام��ی هس��تید ی��ا زود
عصبانی میشوید؟
به طور کل س��عی میکنم زود عصبانی نش��وم.
سعی میکنم نگاهم به زندگی درست باشد و پر توقع
نباشم .بیشترین چیزی که مرا عصبانی میکند بیان
چیزهای غیرمتعارفی اس��ت که نسبتی با همکاران
من ندارد .اینها مرا اذیت میکند .اما مهمترین چیز
در زندگی آرامش است و سعی میکنم آرام باشم.
البت��ه خیلی برای خود زندگی ارزش قائل نیس��تم،
بلکه زندگی را برای پیوستن به یک مجموعه و حلقه
میدانم .زندگی در کل کائنات معنا دارد.
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