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روزنامه فرهنگ و هنر

دانشآموخته لیسانس رشته
لیال سلمانی گرافیک اســت و بهخاطر
گفت وگو عالقهاش بــه بازیگری در
سال ۸۱به کالسهای بازیگری آموزشگاه
کارنامه رفت و سه سال بعد در سال ۸۴از
همین کالسها به فیلم «رویای خیس» پوران
درخشنده معرفی شد و بازی کرد .او در این
فیلم جذاب و پرطرفدار با افســانه پاکرو
همبازی بود .از دیگر فیلمهای او میتوان به
«آباجان»« ،آخرین بار کی سحر را دیدی»،
«کوچه بینام»« ،برف» « ،فرشتگان قصاب»،
«قاعده تصادف»« ،گس»« ،انتهای خیابان
هشتم»« ،گیرنده» و «تله روباه» اشاره کرد.
سالی نیست که غفاری در جشنواره فیلم
فجر کار نداشته باشد و امسال هم در فیلم
«سونامی» میالد صدرعاملی حضور دارد .به
این بهانه با او گپی زدیم که میخوانید.
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تجربه همکاری با میــاد صدرعاملی بهعنوان
کارگردان فیلماولی که امســال در جشنواره
حضور دارد چطور بود و چه مقدار اسم و سابقه
فیلمسازی رســول صدرعاملی در انتخاب شما
برای حضور در این فیلم دخیل بوده است؟
نام رســول صدرعاملی به هیچ عنــوان در انتخاب من
دخیل نبود زیرا مــن میالد صدرعاملی را از ســالها
پیش میشناســم .او و همچنین برادرش ،محمدرضا
صدرعاملی از دوستان من هستند و خوشحالم که افتخار
این را داشتم در فیلمکوتاه میالد حضور داشته باشم .من
بسیار به تفکر و جهانبینی میالد در سینما عالقهمندم
و خوشحالم که در اولین فیلم بلند او حضور دارم .رسول
صدرعاملی در انتخاب من نقشــی نداشته است ،بلکه
شناختی که از خود میالد و کارش داشتم من را مجاب به
حضور در این فیلم کرد .باید بگویم «سونامی» فیلمنامه
بسیار خوبی داشت و من از تکتک لحظههای این کار
لذت بردم.
آیا میتوان گفت که تجربه آن فیلمکوتاه ،مزید
بر علت شد تا در این کار هم حضور داشته باشید؟
قاعدتا شناختی بوده است که نسبت به میالد صدرعاملی
داشتم؛ بهتر است اینطور بگویم وقتی میخواهم کاری
را قبول کنم ابتدا فیلمنامه و کارگردان و بعد هم عوامل
پشتصحنه برایم مهم هستند« .ســونامی» در همه
بخشها آنقدر حرفهای جلو رفت که شــکی برای کار
نکردن من در آن باقی نگذاشــت و بســیار لذتبخش
بود کــه با این کارگــردان حرفهای کار کنــم؛ از همه
مهمتر میتوانم به این نکته اشاره کنم که او در خانواده
سینمایی بزرگ شده ،تمام چموخم کار را میداند و این
موضوع در طول کار ،باعث آرامش ما بود .به اعتقاد من
همه چیز تکمیل بود.
و به همین دلیل مانند یک کارگردان باتجربه عمل
میکند.
کامال همینطور است .آن فیلمکوتاهی هم که چند سال
پیش کار کردیم برای من فیلمکوتاه به حساب نمیآمد
بلکه مثل یک فیلم سینمایی بود.
ژانر این فیلم درام ورزشی است؛ ژانری که کمتر
در سینمای ایران شاهد آن هستیم؛ به نظر شما
چه مقدار پرداختن به ایــن ژانر میتواند موفق
باشد و نظر مخاطب را جلب کند؟
من وارد بخش فروش نمیشــوم زیرا من تهیهکننده
نیستم .اما بهعنوان بیننده نیاز دارم که ژانرها و فضاهای
متفاوتی را در سینما داشــته باشم؛ یعنی اگر بهعنوان
بیننده دلم میخواهد که فیلمی با درام ورزشی ببینم،
این ژانر باید در بازار وجود داشــته باشــد .فیلمهایی
هســتند که با بخت خوبی همــراه نیســتند و دیده
نمیشوند اما در طول زمان اتفاقهای خوبی برایشان
میافتد زیرا به مخاطبشــان احترامگذاشــتهاند؛ زیرا
داستانی را روایت کردهاند که شاید برای زمان خودشان
نبوده است یا مردم در آن زمان ،فیلم را نمیخواستند
اما بعدها دیده شدهاند .درنهایت ،به اعتقاد من درامی که

«سونامی» روایت میکند(درام ورزشی) ،در اکران موفق
خواهد بود چرا که هیجان ورزش در همه جوامع وجود
دارد و همه را فرا میگیرد؛ اتفاقا در ایران فیلمهایی از
این دست کم هست یا اصال نداریم؛ بنابراین بهشخصه
به دیده شــدن این فیلم امیدوارم زیرا خودم بهعنوان
بیننده ،از اینکه فیلمی را روی پرده ســینما ببینم که
ژانر متفاوتی دارد لذت خواهم برد.
این ژانر کاری در دنیا مرسوم است اما در سینمای
خودمان این ژانر را کمتــر دیدهایم لذا میتوان
گفت که میالد صدرعاملی با نگاهی تیزبینانه به
سمت این کار رفته است.
بله .اگر من بخواهم بهعنوان بیننــده به آن نگاه کنم،
بسیار قابل احترام اســت اینکه نویسنده و کارگردانی
به همراه تیمشان موضوعی را که ما تا به حال نداشتیم
بسازند و مردم میتوانند آن را ببینند و این بسیار قابل
احترام است.
با این تفاســیر شــاید بتوان گفت «سونامی»
مخاطبان خاص خودش را جلب میکند.
فکر میکنم این اتفاق بیفتد ،زیرا در زمان فیلمبرداری
هم ما سکانسهای جذابی داشتیم زیرا هیچ وقت شبیه
آنها را بازی نکردم ،البته کاری به سختی و آسانی آن
ندارم اما متفاوتتر اســت و به اعتقــاد من این تفاوت
خودش را روی پرده نشان میدهد.
باتوجه به اینکه شما بازیگر گزیدهکاری هستید؛
چه مقدار نقشی که در «ســونامی» ایفا کردید
متفاوت از سایر نقشهایتان بود؟
من هنوز فیلم را روی پرده ندیدهام لذا ترجیح میدهم
نگویم که نقش متفاوتی بوده است یا نه؛ زمانی هست
که فکر میکنی متفاوت بازی کــردهای اما وقتی بقیه
میبیننــد میگویند خوب بازی نکرده و مانند ســایر
نقشهایش اســت .کاراکترم در «ســونامی» یکی از
متفاوتترین نقشها و فیلمهایی است که در این سالها
بازی کردهام .حداقل میتوانــم بگویم در ذهن خودم
نقشــی متفاوت را بازی کردهام یعنی کمی بیرونیتر
از سایر نقشهایم اســت .نمیتوانم درباره خروجی و
اســتقبال مخاطبان نظر بدهم اما بــرای خودم نقش
متفاوتی بود و امیدوارم آن را درست بازی کرده باشم.
موفقیــت «ســونامی» را در رقابت با ســایر
فیلماولیها در جشنواره چطور ارزیابی میکنید؟
حقیقتا چون هنوز فیلمها را ندیدهایم نمیتوانم نظری
بدهم اما میتوانم اینطور بگویم که من در هشت سال
گذشته هر سال ،یک یا دو فیلم را در جشنواره داشتم و
فضای جشنواره هر سال برایم دلنشین است و من را یاد
زمانی میاندازد که هنرجو بودم و به جشنواره میرفتم.
به هر حال فضای جشــنواره دلنشین است و امیدوارم
برای هر فیلمی کــه در آن حضور دارد اتفاقات بهحقی
بیفتد.
در پایان اگر نکتهای باقی مانده بفرمایید.
نه .از شما بابت این گفتوگو ممنونم.

