
جایگاه ویژه

حقیقت ماجرا این 
است که برای من 
کاراکتر اصلی این 
قصه خانواده صبوری 
بود و هرکدام از این 
کاراکترها هم جزئی 
از این خانواده هستند 
و باید به آن ها بها 
داد و همانطور که 
دیدید همه آدم های 
این خانواده روی 
سرنوشت یکدیگر 
تاثیر داشتند. 

در بخشــی از گفت وگو بــا فریدون 
جیرانی اشــاره کردید کــه در ابتدا 
دوست داشتید نقش »پیمان« را بازی 
کنید. حاال که کار تمام شده و اقبال ها 
را دیدید باز هم اگر زمــان به عقب 
برمی گشت دلتان میخواست ایفاگر 

نقش پیمان باشید؟
مخاطب را میتوان پیش بینی کرد اما گاهی 
نمی توان میزان رضایتش را حدس زد و برای 
من این میزان استقبال شگفت انگیز بود. هر 
بازیگری وقتی نقشــی را بازی میکند کس 
دیگری نمی تواند عینا همان بازی را داشته 
باشد و هر نقشــی برای بازیگر یک آورده 
دارد، من آرمان را در »هم گناه« با این مدل 
بازی کردم و قطعاً اگر پیمان را بازی می کردم، 
آن نقش را به شکل دیگری می دیدید. پیمان 
پیچیدگی هایی داشت که من آن را دوست 
داشتم و برای همین در ابتدا عالقه داشتم که 
آن را بازی کنم اما با توجه به بازخوردهایی 
که در طول پخش و حتی االن پس از پایان آن 
از مخاطب گرفتم بسیار از ایفای نقش آرمان 

راضی هستم. 

یکی از ویژگی های فیلمنامه »همگناه« 
که شما نویسنده آن بودید این است 
که تمام شــخصیت ها دارای عقبه 
و شناســنامه و توضیحات مربوط 
به خودشان هســتند و اینجور 
نیست که کاراکتری بدون عمق 
رها شده باشــد و بی جهت در 
مسیر داستان حضور داشته 
باشد و این موضوعی است 
که معموال در کارهای ایرانی 
رعایت نمی شــود و تمام 
توجه ها به ســمت دو، سه 
شخصیت اصلی است و بقیه 
صرفا به داســتان همان سه 
نفر کمک می کنند و خودشان 

از قصه و ویژگی تهی هستند. 
حقیقت ماجرا این اســت که 
برای من کاراکتر اصلی این قصه 
خانواده صبوری بود و هرکدام 
از این کاراکترهــا هم جزئی از 
این خانواده هســتند و باید به 
آن ها بهــا داد و همانطور که 
دیدید همه آدم های این خانواده 
روی سرنوشــت یکدیگر تاثیر 
داشتند. در مرحله نوشتن دلم 
نمیخواســت همه قصه روی 
دوش کسی باشد و کسی نفر اول 
باشد، الزمه این تصمیم این بود که 
هر کدام از شخصیت ها قصه خودشان 
را داشته باشــند و برای همین نوشتن 
این کار خیلی ســخت بود. ما در مرحله 
نگارش خیلی عذاب کشیدیم که این همه 
قصه را به لحاظ زمانی جای گذاری کنیم تا 
بیرون نمانند و اتفاقات بجا بیفتد و مهندسی 


