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 اصغر فرهادی این 
ویژگی را دارد که به 
حرف ها و پیشنهادات 
همه گوش بدهد، 
نمی گویم که اعمال 
می کند اما می شنود 
و گاهی اوقات ممکن 
است که اعمال هم 
کند، بستگی دارد که 
این نظرات چقدر در 
چهارچوب کارش 
درست بگنجد

شــما یکی از بازیگرانی هستید که در 
مقابل دوربین به حدی راحت هستید که ما 
شکل بازی شما را بازی نمی بینیم و گویی 
شخصیت را زندگی می کنید؛ این تفاوت 
شما با باقی بازیگران است. این را از استاد 
خاصی درس گرفته اید یا برای خودتان 
این اصل را گذاشته اید که بازیگری خوب 

است که با دوربین راحت باشد؟
من فکر می کنم تمام آنچه که دارم آموخته هایی از 
تماشای آثاری که دیده ام، اســاتیدی که داشته ام، 
کتاب هایی که خوانده ام و تجربه زندگی ام اســت. 
همچنین ســلیقه  شــخصی من هم در آن دخیل 
می شــود که در آن عالقه ی زیادی بــه فیلم های 
اجتماعــی وجــود دارد. فیلم هــای اجتماعی هم 
تأکیدشان بر واقعی نشان دادن آدم ها و قابل باور کردن 
شخصیت ها است و به همین دلیل من همیشه سعی 
کرده ام که به عنوان بازیگر دیده نشوم و آنچه دیده 
می شود، شخصیتی باشد که بازی می کنم. نمی دانم 
که چقدر موفق هستم اما تالش کرده ام که کاراکتر را 
در موقعیتی که در فیلمنامه قرار دارد، درک کنم و باور 

خودم را به تماشاچی منتقل کنم.
به نظر می رســد که خیلی موفق شدید 
که نقش های ماندگاری را ثبت کردید. 

 پریساسادات خضرایی:   فرشته صدرعرفایی از آن دسته بازیگرانی 
است که بازی او در مقابل دوربین آن قدر باورپذیر است که هر نوع 
مخاطبی می تواند با کاراکتر او ارتباط برقرار  کند. بازیگری که حتی در 
بیان، لهجه و آوا در فیلم های زیادی موفق ظاهر شده و کسی نیست که بازی به یاد 
ماندنی او در فیلم »شبی که ماه کامل شد« را از یاد برده باشد. بازیگری که گزیده کار 
است و اگر هم نقشی را بر عهده می گیرد تمام تالشش را می کند تا آن نقش 
باورپذیر از آب دربیاید. هنرمندی که احترام زیادی برای بازیگری قائل است و در 
هر اثری که حضور پیدا کرده، نقش را از آِن خود کرده است. او در آخرین فیلم اصغر 
فرهادی یعنی »قهرمان« حضور داشته و همکاری کارگردان و فیلمنامه نویسی مثل 
فرهادی که به جزئیات توجه ویژه ای دارد با بازیگر توانایی چون او باعث به وجود 
آمدن شخصیتی شده که به قلب و ذهن تماشاچی رسوخ می کند. در مورد کار کردن 
با فیلمساز بزرگی مثل اصغر فرهادی و زوایای پیچیده  بازیگری با او به گفت وگو 

نشسته ایم که در ادامه آن را می خوانید. 
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