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»شادروان« با عمده کارهای مهمی 
که پیش از این انجام داده ای- البته 
می توان »ژن خوک« را هم اســتثنا 
دانست - متفاوت است. معموالً وقتی 
بازیگر در قالب یک شــخصیت جا 
می افتد، مدام پیشنهادهای مشابهی 
دریافت می کند. چه شــد که برای 
بازی در »شادروان« انتخاب شدی؟ 
آیا خودت تصمیم گرفتی که مسیر را 

عوض کنی؟
انتخــاب »آقازاده« بعــد از »پدر« خیلی 
سخت و ریســکی بود. فکر نمی کنم کسی که 
بازیگری برایش جدی باشد، یک نقش مثبت 
مشــابه با یک اثر مطرح و دیده شــده را بازی 
کند. اما کاًل این مدلی هســتم که یک ســری 
جاها خودم را در خطر می انــدازم و می گویم 
می روم تا ببینم چه می شــود. شــاید خوب 
شــود. اگر هم خراب شــود تصمیم را خودم 
گرفته ام. وقتــی حامد عنقا بــرای »آقازاده« 
به من زنگ زد، دیالوگش دقیقــًا این بود که 
»می خواهم یک حامد دیگر بــرای من بازی 
کنــی«. یک طــرح یک خطی برایــم گفت و 
همان جا تصمیم گرفتم بازی کنم. پشــیمان 
هم نیستم و فکر می کنم مسیر خیلی درستی 
بود. بعد از »آقازاده« تصمیم گرفتم تغییر را از 
ظاهر خودم شروع کنم. شــروع به بلندکردن 
موهایم کردم. هیچ پیشــنهاد و صحبتی هم 
در کار نبود. فکر کردم شــاید یک سال و نیم 
یا دو ســال طول بکشــد تا موهایم بلند شود. 
پس یک سال و نیم یا دو ســال کار نمی کنم 
اما می خواهم فیلــم بعدی ام را بــا موی بلند 
بازی کنم. بعــد از »آقازاده« پیشــنهادهایی 
داشــتم که خیلی از آن ها می خواستند من را 
در این چاله بیاندازند که دوباره نقش مثبت  و 
حتی نقش روحانی یا طلبه  را بازی کنم. البته 
کسانی که شخصیت مرا می شناختند، به من 
پیشــنهادات متفاوتی می دادنــد اما خود آن 
پیشنهادها خوب نبود. بنابراین به یک کار دیگر 
و غیرسینمایی مشغول شدم. از سوی دیگر در 
تولید و تهیه »گشت 3« با پدرم شریک شدم. 
سرمایه گذار »گشــت 3« من بودم. در همین 
حین موهایم بلند می شــد و منتظر یک نقش 
متفاوت بودم تــا این که »شــادروان« به من 
پیشنهاد شد. فیلمنامه را خیلی دوست داشتم 
اما با خوِد نقش به طور صددرصد ارتباط برقرار 
نکردم. اعتقاد داشــتم که این نقش روی من 
نمی نشیند. شاید همان فکری که خیلی ها در 
این مورد داشتند که مدام باید نقش های مشابه 
»آقازاده« و »پدر« را بــازی کنم، حتی درون 
خود من هم تا حدی شــکل گرفته بود. حس 
می کردم این نقش را بایــد بازیگری مثل رضا 
عطاران، که او را در نقش های مشابه دیده ایم، 
بازی کند. اما از قدرت ریســک حسین نمازی 
خوشم آمد که چنین نقشی را می خواهد به من 
بدهد. شاید هدفش همین بود که می خواست 
ساختارشکنی کند و شاید مقداری به فروش 

هم فکر می کرد.

بعد از »آقازاده« 
تصمیم گرفتم تغییر 
را از ظاهر خودم 
شروع کنم. شروع 
به بلندکردن موهایم 
کردم. هیچ پیشنهاد 
و صحبتی هم در کار 
نبود. فکر کردم شاید 
یک سال و نیم یا دو 
سال طول بکشد تا 
موهایم بلند شود. 
پس یک سال و نیم یا 
دو سال کار نمی کنم 
اما می خواهم فیلم 
بعدی ام را با موی 
بلند بازی کنم

انتخاب اول آقای نمازی بودی؟
می دانم اولین نفری بودم کــه برای این 
نقش به دفتــر او رفت ولــی نمی دانم به چه 
کســانی فکر کرده بود. از قرارگذاشــتن ما تا 
قبول کردن این نقش چیــزی حدود یک ماه 
طول کشید. مدام جلسه می گذاشتیم و نقش 
را باال و پایین می کــردم اما در نهایت تصمیم 
گرفتم کــه آن را کار کنم. ایــن همان جنبه 
است که گقتم: دوست دارم خودم را در خطر 
بیاندازم. رفتم و در نهایت از این مسیر راضی  ام.

جنس واکنش های شــخصیت نادر 
در »شــادروان« به مسائل مختلف، 
متفــاوت و گاه غیرقابل پیش بینی 
است. مثاًل در رابطه عاطفی اش یک 
جور اســت و در مقابل اقوام متوقع، 
یک جور دیگر. سعی می کردی جنس 
بازی ات را در موقعیت های مختلف 
تغییر دهی یا بیشتر به این فکر کردی 

که بازی ات یکدست به نظر برسد؟
فیلمنامه فیلم ســینمایی مثل ســریال 
نیســت. تمام جزییات را می دانــی و نقش را 
آنالیز می کنی. می دانی که شــخصیت مثاًل از 
این جا تا دقیقه 30 باید تخت باشــد و بعد که 
با چالش بزرگ – نداشتن پول برای برگزاری 
مراسم پدر – روبه رو می شــوند، طبیعتًا یک 
آدم عادی هم تغییر ُبعــد می دهد. نادر مدل 
خودش را داشت. تا یک جای قصه هر که از او 
سؤال می پرسید سریع جواب می داد، حوصله 
َکل َکل با دیگران را نداشت، بی اعصاب بود، و در 
همان حین که فکر می کرد آدم زرنگ و باهوش 
خانواده اســت آدم احمقی بود که تصمیمات 
احمقانه می گرفت. ولی از جایی به بعد، وقتی 
چالش جدی شده و قضیه عشــق او با آمدن 
شوهر سابق آهو وارد چالش می شود، تغییر ُبعد 
می دهد. اصاًل کاراکتــری که تغییر ُبعد ندهد 
تکراری می شــود. اگر قرار بود شخصیت نادر 

تا انتها یکدست باشــد فیلم در جشنواره و در 
اکران موفق نمی شد و حتی اآلن این مصاحبه 
شکل نمی گرفت. چون در مورد کار بد که اصاًل 

صحبت نمی کنند.

چقدر برای به ثمر نشستن این تغییر 
بُعد کار کردی؟

خیلی تمرین کردیم. تمام نقاط تغییر را 
مشخص کرده بودیم.

نادر به خاطــر همــان تصمیمات 
عجیب وغریبی که اشــاره کردی، 
گاه مخاطب را تا مرز عصبانی کردن 
می برد. اما توانســته بــود همدلی 
مخاطب را با خود داشته باشد. فکر 
می کنی در اجرا چــه عاملی باعث 

رعایت این مرز شده بود؟
فکر می کنم یک چیز حّســی است که از 
درون بازیگر بیرون می آید. کاًل به این اعتقاد 
دارم که هر نقشی بازی کنم، اول تماشاگر باید 
او را دوســت داشته باشد. ســعی می کنم آن 
کاراکتر را جوری از کار در بیاورم که مخاطب با 
او حال کند. مثاًل شخصیت خوِد سینا مهراد را 
با   نادر مارادونا ترکیب می کنم، سعی می کنم 
یک کاراکتر دوست داشــتنی دربیاورم و بعد 
به سراغ قصه می روم. حتی اگر نقش منفی هم 
به من پیشنهاد شود سعی می کنم شخصیت 
منفی ای باشم که دوستش داشته باشند. چون 
قصدم از اول این بود، می دانستم که تماشاگر 

این کاراکتر را دوست خواهد داشت.

مرزی که به آن اشاره کردم، در کلیت 
فیلم هم هســت. خود فیلم هم روی 
مرزی حرکت می کند که یک طرف 
اغــراق در نمایش کنش هاســت؛ 
اغراقی که اگر شدید باشد می تواند 

حتی به لودگی منجر شود...


