محسناتي است كه ايشان
مسير اصلي خودش قرار مي
دهند و اين يكي از ّ
دارند .به نظر من آقاي افش���ار مديريت خوبي روي كار داشتند و همين
گروه خوبي را هم بوجود آورده بود.
هرك���دام از بازيگران اين مجموعه كه قهرمانان اصلي قصه را تش���كيل
دهند ،يك گذشتهاي داش���تند كه قبل از آنكه ما وارد قصه روزمان
مي
شويم ،توسط بازيگران خوب تئاتر تبريز در كليبر فيلمبرداري شد .حدودا
ها بازيهاي بسيار درخشاني ارائه
دوماه اختصاص داده ش���ده بود و بچه
هايي كه در قسمت گذشته كار كردند همه حرفهاي و
دادند .اكثر جوان
آورند و هدفهاي بازيگري را
كنند .ادا و اصول در نمي
صميمانه بازي مي
اند .من با
هاي خود به خوبي برآمده
اند و از پس نقش
به درستي آموخته
اينكه آنقدري ش���ناخت ندارم ،از همين تريبون به اين عزيزان تبريك و
گويم.
نباشيد مي
خسته
* تا اينجاي كار بازخورد مخاطبين چگونه بوده؟
** هر اثر هنري را در نهايت تماش���اچي بايد بپس���ندد و با آن ارتباط
برقرار كند.
سريال «آنام» به دليل رازگونه بودن و معمايي بودنش بسياري از مردم
را درگيرخودش كرده .خيلي از مردم س���ريال را دوست دارند و شتابزده
هستند كه به پايان ماجرا پي ببرند .تماشاچي بايد منتظر باشد بيش از
اين چيزي كه تا به حال بوده غافلگير شود؛ بنابراين يك غافلگيري پيش
روي تماشاچي هست .دير يا زود شما با حوادث و اتفاقهاي آدمهاي ديگر
روبرو ميش���ويد و اينها هركدام ميتوانند در روند قصه و در سرنوشت
آدمها تأثيرگذار باشند.
* چرا خود شما در نقش گذشته «اميد ثروتيان» بازي نكرديد؟
باشد.
** يكي از داليل آن فاصله زماني خيلي زياد از نظر سني مي
من اتفاقاً به اين شيوه كاري خيلي معتقد هستم .دو سه مورد از كارهايي
كه قبال كار كرديم خيلي از دوس���تان كه اصرار داشتند نقش جواني و
پيري خودشان را بازي كنند ،ناموفق بودند و همين باعث لطمهزدن به
گويم چندين كاري كه خودم انجام دادهام
كار شد .اين را با قاطعيت مي
و چندين كاري كه پخش شد؛ مثال فرض كنيد يك دختر 24ساله نقش
70سالگي خودش را بازي كرده و بزرگترين لطمه را به كار زده.
* نقش مقابل شما را خانم
مهران��ه مهينترابي ،از
اگر م�ن االن بخواهم
بازيگران خوب كشورمان
راج�ع به ش�خصيت و
اند .به نظر شما
بازي كرده
پاي�ان آن صحبت كنم
پارتنر تا چه اندازه در بازي
يك بازيگر اثرگذار است؟
ممك�ن اس�ت خيل�ي
** هنرپيش���ه مقاب���ل
مس�ائل ب�از ش�ود و
تواند بگذارد
تأثيربسزايي مي
زيبايي كار از بين برود
در واقع ميتواند باعث ش���ود
كه بازيگر مقابل رش���د كند.
ماند ،يك بده بس���تاني بايد در آن وجود
بازيگري مثل بازي تنيس مي
داش���ته باشد .هرچند ممكن اس���ت بعضي پالنها جدا گرفته شود ولي
حسها خيلي بايد نزديك به هم باش���د .براي مثال در مواقع رانندگي به
دليل فضاي محدود اتومبيل شايد بازيگرها كامال جدا از هم بازي كنند
و پالن گرفته شود و الزم نیس���ت يكي از بازيگرها حضور نداشته باشد
ش���ود و نظارتي كه كارگردان دارد،
هايي كه قبل از آن مي
ولي روخواني
ها خيلي به همديگر نزديك ميشود .من يكي از لحظاتي را كه
اين حس
ميتوانم به آن اشاره كنم ،لحظاتي كه با خانم مهين ترابي در طول زماني
كه در اتومبيل داشتيم ،بدون اينكه ما با هم باشيم اتفاقا پالنهاي خيلي
عالي و دلچسبي از آب درآمده ،به خاطر اينكه حسها خيلي خوب درك
شده و خيلي نزديك به هم بوده.
* نقش مثبت براي شما جذاب ّيت بيشتري دارد يا نقش منفي؟
** براي كس���ي كه به بازيگري عالقمند است و جزء حرفهاش محسوب
ميش���ود ،نقش مثبت و منفي هيچ فرقي نميكند .در هر كدام از اينها
هاي خ���ودش را به نمايش بگذارد .در حال حاضر
تواند تمام قابليت
مي
نقشهاي منفي يك مقدار آزادانهتر نوش���ته ميشود از ابعاد مختلفي
هاي مثبت نيس���ت .نقشهاي مثبت خيلي
برخوردار هس���تند كه نقش
يكدست و يكنواخت ش���دند و فقط خوب بودن در آنها ديده ميشود و
هيچ چيز ديگري براي گفتن ندارند .نقش منفي قابليتهاي بيشتري دارد
آيند.
و بخاطر همين هم خوب درمي
ام دو س���ه تا كار منفي داشتم مانند «پرواز در
من هم در كارنامه كاري
قفس» كار آقاي سيروس مقدم و «روزهاي اعتراض» كار آقاي سهيلي كه
شود گفت خاكستري بودند .من سعي كردم آنها را هم درست
تقريباً مي

کارگردانی سینما
پس از  ۴۰سال!

بازي كنم كه بيننده باور كند .اين درس���ت بازي كردن خيلي مهمتر
است تا اينكه اين نقش به من مي آيد يا نه...
* كداميك از سريالهايتان را بيشتر دوست داريد؟
** سريالهاي زيادي كار كردم و واقعاً براي آنها زحمت كشيده شده.
همانهايي كه توانس���ته با بيننده ارتباط خوبي برقرار كند و مردم آن
را دوس���ت داش���تند ،جزء كارهاي خوب بوده براي مثال« :پهلوانان
ميرند»« ،باغ گيالس»« ،مزد ترس»« ،روزهاي اعتراض»« ،اغما»
نمي
و كارهاي ديگر.
* شما در طول دوران بازيگريتان كارنامه پرباري داريد .تئاتر،
تلويزيون و سينما ،كدام براي شما در اولويت است؟
** براي من به عنوان يك بازيگر فرقي نميكند .بازيگري خيلي پرفراز
و نشيب است ،روزهايي است كه س���تاره ميشوي ،پوستر ميشوي
شود بايد
و  ...ولي اينها ماندگار نيس���ت .كسي كه وارد اين حرفه مي
بداند باالخره روزي جايش را به فرد ديگري ميدهد .اگر با يك چنين
تصور و ديدگاهي در اين حرف���ه فعاليت كند ،ديگر هيچ وقت دچار
بخل و حسد نخواهد شد .در اين حرفه اخالق هنرمندانه و منش خود
را حفظ كند و در جامعه خدمتگزار باش���د ،به دليل اينكه مخاطبين
فكر نكنند كه هنرمند با مردم فاصله دارد .هنرمند از دل جامعه آمده
و براي مردم كار ميكند و بايد كاري كند که متعهدانه باش���د .كسي
نميداند كه چه كسي پول گرفته يا نگرفته ولي در كل آن چيزي كه
ديده ميشود نتيجه كار است و نيازي هم نيست مردم در ريز مشكالت
بازيگرها وارد شوند.
* به عنوان س��ؤال آخر ،نظر شما راجع به ارتباط بازيگران با
فضاي مجازي و فعاليت آنها در زمينههاي مختلف چيست؟
** اين اتفاقي كه اخيرا ً در حال افتادن اس���ت كه بازيگران جوان ما،
خانمها و آقايان تمام مسائلش���ان را در فضاي مجازي در اختيار مردم
دهند از ازدواجش���ان گرفته تا تولد فرزند و سفرهاي خارجي
قرار مي
دانم چه اصراري است كه مردم اين مسائل
ش���ان را ،من نمي
و داخلي
را بدانند؟ و يا مث ً
ال وارد حيطههاي تبليغاتي ميش���وند .اعم از مزون و
برندهايي كه وجود دارد .چه لزومي دارد خودش���ان را به اين صورت
عرضه كنند و وارد حاشيه شوند؟ من خيلي از دوستانم را ميبينم كه
متاسفانه زندگي خود را وقف دنياي مجازي كردند و با اين چيزها خود
را سرگرم ميكنند و از آن هدف اصلي و متعالي كه كار و تالش و
كنند.
فعاليت باش���د ،گذشتند .حتي ديگر به حرفه خود فكر نمي
ها كار كند در
اين خيلي خوب است كه آدم بتواند در همه زمينه
محيط زيست ،بنيادهاي خيريه و  ...اما بايد خودتان هم تالش
كنيد و اصل موضوع ما هنر اس���ت .ديگر نيازي نيست از اين
شاخه به آن شاخه بپريم و اينكه همه جا بخواهيم اظهارنظر كنيم و
خودمان را دخالت دهيم.
باتشكرازهنرمندارزشمندوبااخالقكشورمانكهدراينگفتگو
م��ا را همراهي كردند .مجله جوانان امروز براي اين عزيز و خانواده
محترمشان سالي پربار و سرشار از موفقيت را آرزومند است.

بهزاد فراهانی کارگ��ردان تئاتر
قصد دارد در سال  ۹۷و بعد از ۴۰
سال ،اولین کارگردانی سینمایی
خود را تجربه کند.
بهزاد فراهان��ی کارگردان تئاتر و
بازیگر س��ینما ،تئاتر و تلویزیون
درباره احتم��ال کارگردانی اثری
جدی��د در عرصه تئات��ر گفت:
نمایش��نامه ای را نوش��ته ام که
ایرانی است ولی بُعد روانشناسی
و اجتماعی تند دارد که قصد دارم
در س��ال جدید در صورت امکان
این اثر نمایش��ی را در تماشاخانه
ایرانشهر روی صحنه ببرم.
وی با بی��ان اینکه قص��د دارد
کارگردانی س��ینما را تجربه کند،
یادآور ش��د ۴۰ :سال است که می
خواهم فیلم بس��ازم ولی شرایط
برای این امر مهیا نش��ده است.
سالها است که آرزوی کارگردانی
س��ینما را دارم ول��ی می خواهم
بعد از  ۴۰سال این آرزوی خود را
محقق کنم.
این هنرمند با اشاره به اینکه تهیه
کننده مش��خص و کارهای مدنظر
برای جذب س��رمایه گذار برای
تولید فیلم س��ینمایی اش انجام

شده اس��ت ،اظهار کرد :تنها نیاز
ما صدور مجوز س��اخت این فیلم
س��ینمایی اس��ت که در صورت
صادر شدن ،از بهار  ۹۷کار تولید و
ساخت فیلم را شروع می کنیم.
فراهانی با اش��اره ب��ه موضوع
اجتماعی فیلم س��ینمایی مدنظر
درباره لوکیش��ن مناس��ب برای
ساخت این اثر ،بیان کرد :لوکیشن
ای��ن فیلم خارج از ته��ران و در
محیطی روستایی خواهد بود.
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