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انتخاب قطعی ما 
بهرام رادان نبود و 
او اصال نمی خواست 
که این نقش را 
بازی کند. قرار بر 
انتخاب های دیگری 
بود و بزرگان دیگری 
قرار بود که آن را 
بازی کنند و فیلم 
داشت شکل دیگری 
هم پیدا می کرد

بسازیم دهه هفتاد و هشتادی ها از طریق فضای 
مجازی همه نوع فضایی را دیده اند. من این نسل 
را دیده ام و بین آن ها چرخیده ام. در حال حاضر 
شرایط جامعه یک مقدار فرق می کند. فشاری که 
به لحاظ اقتصادی به مردم آمده و علی الخصوص 
جوان هایی که دوســت دارند یک شبه ره صد 
ســاله را بروند ولی با این تفاوت که همین طور 
نمی شود این کار را کرد یعنی برای مثال می بینیم 
که یک جوانی از همین دهه هفتاد و هشتادی ها 
مهندسی خوانده ولی دارد در یک شغل دیگری 
کار می کند. ســعی کردم که این فیلم تأثیرش 
را روی این دهه ها بگذارد به دلیل اینکه به آنها 
حق انتخاب بدهــد و در واقع مواردی را جلوی 
آنها بگذارد که شاید رویه   آنها در زندگی عوض 
شود. االن فضای مجازی فضای الگو گرفتن است، 
یعنی کافی است که افراد یک چیزی را ببینند و 
از آن الگو بگیرند و اما این ها کامال ویترین است 
و اصل ماجرا چیز دیگری است. من سعی کردم 
که در فیلمم این ها را نشان بدهم و عالقه ام بود. 
چون فیلمی که درباره  جوان ها باشد نداریم و 
این طور فیلم ها کم ساخته می شود. برای مثال از 
فیلم هایی که در همین ده سال اخیر ساخته شده 
شاید دو، سه فیلم راجع به این دهه ها بوده و برای 
این جوان ها ساخته شده است و ترجیح من این 

بود که این مسائل را نشان بدهم. 

یک نقدی که به فیلم وارد شده این است 
که بهرام رادان در فیلم نقش بسیار مثبتی 
دارد و حتی او را خاکستری هم طراحی 
نکرده ایــد. اینکه یــک بازیگر آن قدر 
ارتباط خوبی با طرفداران داشته باشد و 
در پشت صحنه هم خوب و کمک کننده 
ظاهر شــود و در اجتماع هم همین طور 
باشــد، دلیلش صرفا تهیه کننده بودن 

رادان بود یا دلیل دیگری هم داشتید؟

بهرام رادان در ابتدای فیلم یک سری تصمیمات 
اشــتباه می گیرد و این تصمیمات اشتباه او را 
به آن مسیر می کشاند و این طور نیست که ما 
بخواهیم یک نفر را کامال خوب نشان بدهیم و 
یک قشری را بد نشان بدهیم. کاراکتر وحید 
هم سیاه نیست و او هم خاکستری است، بهرام 
رادان هم خاکستری است به دلیل اینکه زمانی 
که این ها به خانه اش وارد می شــوند به پلیس 
زنگ نمی زند. اگر این کاراکتر مثبت باشــد 
همان لحظه با پلیس تمــاس می گیرد. چرا به 
دســتیارش می گوید که به پلیس زنگ نزند؟ 
چه چیزی در زندگی او بوده که باعث شــده تا 
این شخصیت به پلیس زنگ نزند؟ یعنی این  
مسائل و تصمیم اشتباه باعث می شود تا کاراکتر 
به سمت خاکستری برود. برای مثال درباره  آن 
اتفاقاتی که با اینفلوئنسر افتاد و به پشت صحنه 
رفت و همه دنبالش کردند، اگر برخورد به یک 
شکل دیگری بود شــاید این آدم برای رادان 
حاشیه درست نمی کرد، یعنی شاید رادان به 
یک شکل دیگری می توانست این موضوع را 
حل کند. رادان خواست که این مسأله را با روش 
خودش حل کند و روش خودش اشتباه بود. اگر 
بخواهیم این طور حســاب کنیم پس خیلی از 
فیلم هایی که درباره  بازیگران است همه مثبت 
هستند. برای مثال شــهاب حسینی در فیلم 
»سوپر اســتار« عصبی برخورد می کند اما در 
نهایت آدم مثبتی به نظر می رسد اما در اینجا 
این طور نیست. در اینجا بهرام رادان با آدم های 
اطرافش و با تصمیمات نادرستی که می گیرد و با 
انتخاب پسری به نام پیام که این دختر را برساند 
درگیر این مسائل شد، در صورتی که خودش 
می توانست به شکل دیگری این ماجرا را حل 
کند و مجبور هم شد که در آخر به پلیس زنگ 
بزند چون کار دیگر خیلی بیخ پیدا کرده بود. 
در واقع او محافظه کارانــه برخورد کرد و این 

محافظه کاری شاید به ضررش تمام شد. ما در 
فیلم قضاوت را بر عهده  مردم گذاشتیم که شما 
ببینید چه کسانی را داریم دنبال می کنیم و چه 
آدم هایی را داریم از دست می دهیم، در واقع 

منظور ما بهرام رادان نوعی است.

بهرام رادان انتخاب اصلی شــما برای 
این نقش بود؟

ما در یــک فضایی قرار گرفتیــم که یکی از  
هنرمندان باید این نقش را بــازی می کرد و 
رادان بازی کرد. در اصــل بهرام رادان با اینکه 
می خواســت این کار را تهیه کند گفت که من 
بازی نمی کنم اما مســیر طوری پیش رفت که 
در نهایت مجبور شد بازی کند. تعداد محدودی 
بازیگر بودند که بتوانند این نقش را بازی کنند و 
ما گزینه هایی بابت این نقش داشتیم که نشد. 
در واقع یا درگیر بودند، یا نمی توانستند بیایند 
و یک نفر اصال نقش را دوست نداشت، یک نفر 
می گفت که این منفی است و مثبتش کنید! یعنی 
این طور نبود که ما بازیگران را تحویل بگیریم؛ 
ما آن ها را قدیسه نمی کنیم. انتخاب قطعی ما 
بهرام رادان نبود و او اصال نمی خواست که این 
نقش را بازی کند. قرار بر انتخاب های دیگری 
بود و بزرگان دیگری قرار بود که آن را بازی کنند 
و فیلم داشت شکل دیگری هم پیدا می کرد. در 
هر صورت ما جنبه  و وجهی از زندگی رادان را 
نشان دادیم که به واقعیت نزدیک تر باشد و اگر 
این اتفاقات رخ می داد رادان همین کار را می کرد 
؛ در واقع ما کاری را کردیم که خود رادان می کرد 
حتی من دلیل اینکه به پلیس زنگ نزده را از او 
نپرسیدم و این را در فیلم گذاشتیم. نمی شود 
گفت که ؛ رادان کاراکتر سفید است و به نظر من 
او یک کاراکتر خاکستری است حتی با وحید 
به لحاظ رنگ تم کارش هیچ تفاوتی نیســت. 
یعنی قطعی نمی توانیم بگوییم که رادان مثبت 


