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ژاله صامتی از آن دست بازیگرانی است که تقریبا

فاطمه فالح

گفت وگو

هرساله حداقل یک فیلم را در جشنواره فجر دارد

و همکارانش معتقدند که حق او همیشه در جشنواره خورده
شده است .این بانوی توانمند سینمای ما امسال هم دو فیلم
در جشنواره دارد« .درخونگاه» و «حمال طال»فیلمای صامتی

در جشنواره هستند که او متفاوت ترین بازی هایش در هر
دو فیلم ایفا کرده است .او تنها زن ،فیلم مردانه«حمال طال»

است .به این بهانه با او گفت و گو کردیم که می خوانید.
تورج اصالنی را بیشتر بهعنوان فیلمبردار در
سینما میشناسیم کمااینکه ایشان سا لها
قبل تلهفیلمی را هم ساخته بودند .بهطور کلی
ایشان را در قامت کارگردان چطور میبینید؟
تــورج اصالنی از بهتریــن فیلمبرداران ســینمای
ایران است چراکه بســیار خوب قاب ،تصویر و فضا
را میشناسد و همه قابهایی که میبندد در جهت
فیلمنامه است نه فقط در جهت زیباسازی تصویری؛
این مورد از بزرگتریــن ویژگیهای یک فیلمبردار
است .او در مقام کارگردانی هم حرفهای عمل کرد.
من تنها زن این فیلمنامه بودم و ســه سکانس هم
بیشــتر بازی نکردم؛ بهتر اســت اینطور بگویم که
فضای فیلم مردانه است و تورج اصالنی هوشمندی
به خرج داد زیرا میدانست که فیلم جدی است و وارد
کردن من بهعنوان تنها زن در قصه میتواند به فیلم
بهتر کمک کند .من فیلم را ندیدم اما فکر میکنم که
در میان آن فضای مردانه ،وجود یک زن بد نباشد .به
نظرم فضاسازی این فیلم آنقدر خوب بود که من فکر
میکنم تورج اصالنی در مقام کارگردانی هم میتواند
درجهیک باشد.
به نقش خودتان در «حمال طال» اشاره کردید؛
چه چیزی شــما را مجاب کرد که در این فیلم
حضور پیدا کنید و این نقش چه جایگاهی در
کارنامه بازیگری شما دارد؟

بهجرأت میتوانم بگویم من هیچ نقش مشابهی ندارم؛
یعنی در تمام این سه دههای که در عرصه بازیگری
حضور دارم هیچ زمانی بازی شبیه هم نداشتم .شاید
همه نقشهای زن در کلیت شــبیه هم باشند اما در
جزییات هیچ اشــتراکی میان بازیهای من وجود
ندارد .شاید بعضیها بگویند این نشان از خودستایی
باشد اما کارنامه کاری من گویای این مسئله هست.
البته بیشــتر همکارانم و حتی مردم بازخوردهای
خوبی نسبت به کارهای من داشــتهاند و من از این
بابت خدا را شــاکرم و همین برای من کافی است.
بازیگری ،حرفه ،کار و زندگی من است اما برای من
شغل محسوب نمیشــود کمااینکه خیلی از روزها
گرفتاری مالی داشــتم اما نقشی که دوست نداشتم
را بازی نکردم .من در گذشــته هم با تورج اصالنی
کار کردهام و او از دوســتان بســیار خوب من است.
به نظر من او نگاه متفکرانهای دارد و سینما را بسیار
خوب میشناسد زیرا من معتقدم همه ما تکبهتک
چه بهعنوان بازیگر ،کارگردان یا عوامل پشتصحنه
اگر نگاه سینمایی نداشته باشیم موفق نخواهیم بود و
تورج اصالنی از آن دست افرادی بود که من در گذشته
هم با او کار کرده بودم و میدانستم نگاه او سینمایی
است؛ همین موضوع برای اینکه من بپذیرم که برای
او بازی کنم ،یک امتیاز محســوب میشد .البته من
فیلمنامه را خواندم و جذب آن شــدم؛ با وجود آن

که فیلم ،مردانه بود و نقــش زنی که من بازی کردم
کار عجیب و غریبی نداشــت و من به تورج اصالنی
هم گفتم که من میآیم اگر چه این زن در آســتین
من هست اما من تمام ســعیام را میکنم که آن را
بانمک و دوستداشتنی ایفا کنم و درواقع بانمکی را
بازی کردم که خیلی معصوم است یعنی در عین حال
که مدیر است اما مانند دختربچهها میماند و این از
سرشــت خوب آن زن میآید .تمام این موارد باعث
شد که من این نقش را قبول کنم و حیفم آمد در کار
خوبی که در سینما ماندگار خواهد بود بازی نکنم .من
معتقدم بسیار مهم است که در یک اثر خوب بتوانم
مشارکت داشته باشم .من مطمئنم «حمال طال» جزو
فیلمهای ماندگار سینما خواهد بود و دلم نیامد که در
این گروه نباشم.
از اطالعاتی که از این فیلم منتشر شده است
میتوان نتیجه گرفت که کار خوب و ماندگاری
خواهد بود .با این تفاســیر موفقیت این فیلم
و حتی نقش خودتان را در جشــنواره چطور
پیشبینی میکنید؟
ترجیح میدهــم درباره خودم صحبــت نکنم زیرا
سالهاست دیگر به این فکر نمیکنم که برای بازی
من اتفاق عجیبی بیفتد .یک مسئله جالبی هست،
اینکه هر ســال که من فیلم دارم همه به من زنگ
میزنند و میگویند امسال جایزه را میگیری و من

هر سال میخندم .من از ســال 74که همه معتقد
بودند من جایزه میگیرم و روز اختتامیه حتی اسم
در میان کاندیداها هم خوانده نشد ،در 21سالگی با
خودم قرار گذاشتم که اگر قرار است در سینما بمانم
نباید به این بخش فکر کنم زیرا این بخش بازی است
که نهتنها من ،حتی خیلی افراد دیگر هم از آن ســر
در نمیآوردند .من با خــودم در رابطه با این موضوع
کنار آمدم .همه دوستان و همکارانم به من میگویند
که ژاله صامتی که همیشه خوب است گویی جزوی
از وظایف من است(باخنده) و من هیچ وقت ارزیابی
نمیشوم .بارها من داور تئاتر بودم و به بازیگری که
نقش کوتاهی داشته جایزه دادم زیرا معتقدم وقتی
تو در همان نقش کوتاه اثرگذار هســتی و در خاطر
تماشاگر میمانی ،خیلی باید فوقالعاده باشی چراکه
در نقش اول ،نزدیک دو ساعت این امکان وجود دارد
که عرض انــدام کند و روندی را در ذهن تماشــاگر
داشته باشــد؛ اما کســی که در یک یا دو سکانس
بازیاش را در ذهن مخاطب ثبت میکند یعنی کارش
فوقالعاده است .نقشــی که در «حمال طال» بازی
کردم خیلی متفاوت از نقشم در «درخونگاه» است .در
هر صورت امیدوارم که «حمال طال» و «درخونگاه»
هر دو در جشنواره امسال موفق شوند و نظر مردم را
جلب کنند.

