
اصاًل این یک 
قانون نانوشته است 
که اگر پشت صحنه 
خوب باشد، به 
مخاطب منتقل 
می شود. من دیگر 
بعد از »شادروان« 
به این اعتقاد پیدا 
کرده ام. چون کارهای 
دیگر را در سینما 
دیده ایم. من فکر 
می کنم 90 درصد 
کارهایی که دیده 
نمی شوند و مخاطب 
با آن ها ارتباط برقرار 
نمی کند، به خاطر 
پشت صحنه شان 
است

ولی در »شــادروان« این گونه نمی شود، 
می شود؟

نــه دیگــر. می خواهــم همین را 
بگویم. از طرف دیگر هم بنا را روی 
شوخی هایی بر اســاس حوادثی 
چون مرگ پدر گذاشــته که بعدها 
ممکن بود به واسطه شــان متهم به 
زیر ســؤال بردن نهــاد خانواده یا 
موارد این چنینی شود. موقع خواندن 
فیلمنامه نگران این نبودی که ممکن 
است بعدها چنین سوءتفاهم هایی 

ایجاد شود؟
نه. اصــاًل. روی مــرگ پدر زیــاد تأکید 
نمی شــود. تکلیف فیلمنامه با خودش روشن 
است و خیلی سریع از ســکانس دوم می رود 
به سراغ بحث همبســتگی خانواده. حادثه ای 
تلخ، اما به شــکلی شــیرین، اتفاق می افتد و 
تکلیف تماشــاگر با فیلم خیلی سریع روشن 

می شود.

فکر می کنم تا حدی در مورد سؤالی 
که می خواهــم بپرســم توضیح 
دادی. مهم تریــن کاراکترهایی که 
به واسطه شــان نزد مردم شناخته 
شــدی در ســریال های »پدر« و 
»آقازاده« بودند؛ شــخصیت هایی 
کاماًل مثبــت و ســربه راه. حاال در 
»شــادروان« نقش متفاوتی را ایفا 
کرده ای: شخصیتی بسیار شیطان 
و عصیان گر )هر چنــد، همان طور 
که اشاره کردم، در »ژن خوک« هم 
نقش متفاوتی داشتی(. از بین این 

دو جنس کاراکتر، کدام یک برایت 
جذاب تر یا چالش برانگیزتر است؟

بعد از آن دو کاراکتر، هــر نقش دیگری 
به جــز آن مــدل برایم جــذاب بــود. چون  
همان طور که گفتم  می خواســتم یک نقش 
جدید بازی کنم. اما نقش نادر به همین دالیلی 
که گفتی )عصیان گر بودن، این که خیلی راحت 
و سریع جواب دیگران را می دهد و مسائلی از 
این قبیل( یک جور راحتــی برایم ایجاد کرد. 
این راحتی، مهم ترین خصوصیت این نقش بود 
که در »آقازاده« و »پدر« نداشتم. در آن آثار 
نقش یک مأمور امنیتی و یک پسر کاماًل موجه 
را بازی می کردم. در هر دو مورد، به واســطه 
نقشی که بازی می کردم، هم میمیک صورتم، 
هم حرکت بدن و هم طرز دیالوگ گفتنم کاماًل 
کنترل شده بود. ولی در »شادروان« از همان 
مرحله پیش تولید خــودم را رها کردم. اولین 
بار بود که چنین اتفاقی برایم می افتاد. حتی 
در »ژن خوک« هم این حــّس صددرصد را 
نداشــتم. چون هم آن موقع کم تجربه تر بودم 
و هم پدرم  و )جــدا از این که پدرم بود، فردی 
به نام سعید ســهیلی( باالی سرم بود. باالخره 
آدم در چنین شرایطی نمی تواند کاماًل راحت 
باشد. اما در »شادروان« از همان اول خودم را 
رها کردم و به نقش سپردم. و فکر می کنم این 
نکته در خوِد فیلم مشــخص است. راه رفتن، 
حرکات دست، و لحن حرف زدن شخصیت در 
این جا برایم خیلی آسان تر بود تا بازی کردن در 

»پدر« و »آقازاده«.

و این کار را بیشتر از تجربه »پدر« و 
»آقازاده« دوست داشتی؟

نه. هر دو را خیلی دوست داشتم.
بعد از خواندن فیلمنامه، توانســتی 
روی قصــه یا شــخصیت تأثیری 
بگــذاری؟ مثــاًل پیش آمــد که با 
کارگردان صحبت کنــی و نظراتی 

داشته باشی که اِعمال شوند؟
کاًل گروه مــا خیلــی اهل تعامــل بود. 

به خصوص سرپرست گروه که کارگردان بود.

اصاًل فیلم هایی کــه این قدر روان 
هســتند، مشــخص اســت که 

پشت صحنه خوبی هم داشته اند.
دقیقًا. اصاًل این یک قانون نانوشــته است 
که اگر پشت صحنه خوب باشــد، به مخاطب 
منتقل می شــود. من دیگر بعد از »شادروان« 
به این اعتقاد پیدا کرده ام. چون کارهای دیگر 
را در ســینما دیده ایم. من فکــر می کنم 90 
درصد کارهایی که دیده نمی شوند و مخاطب 
با آن هــا ارتباط برقــرار نمی کنــد، به خاطر 
پشت صحنه شان است. حسین نمازی از همان 
اول تکلیف ما را مشــخص کرد و دیدیم چقدر 
اهل تعامل است. با اضافه شدن مسعود سالمی، 
کار بهتر هم شد. مسعود ســالمی آدم بسیار 
باسواد و اهل تعاملی است که به بازیگر پیشنهاد 
داده و کمک می کنــد. بنابراین برای بازیگرها 
خیلی خوب اســت که با مســعود سالمی کار 
کنند. خوِد من هم کلی نظر دادم که خیلی از 
آن ها در فیلمنامه وارد شــد و خیلی ها هم رد 
شد. همه بازیگران نظر می دادند. اما مهم ترین 
موردی که خیلی به چشم آمد بحث تی شرت 
شــخصیت بود. حســین نمازی گفته بود که 
می خواهد یک تی شرت فوتبالی تن شخصیت 
کند. چند تا تی شرت فوتبالی پوشیدم و گریم 
شدم. یک شــب به خانه رفته بودم و داشتم با 
خودم فکر می کردم که ناگهــان دیدم چقدر 
موهای مــن – آن جــور که در تســت گریم 
تصویب شده بود – شبیه مارادونا است. پیش 
خودم فکر کردم حاال که قرار اســت تی شرت 
فوتبالی هم بر تن این شــخصیت بــرود، او را 
تبدیل به کســی کنیم که الگویــش مارادونا 
اســت و دوست داشــته یک فوق ســتاره در 
زندگی بشود، آدم بلندپروازی بوده اما شرایط 
نگذاشته است. قضیه را به حسین نمازی گفتم 
و خیلی استقبال کرد. فردا لباس های بارسلونا 
و آرژانتیِن مارادونا را بر تن کردم و دیدم شده ام 
خوِد مارادونا. بعد از آن و در حین فیلمبرداری، 
همین طور دیالوگ ها و ایده هایی اضافه می شد. 
مثاًل برادرش به او می گفت »آقای دست خدا« 

و یکی دیگر می گفت »نادر مارادونا«.

یک جا هم می گوید فرقش با مارادونا 
این است که دست خدا باالی سرش 

نبود.
بله. آن مونولوگ به شــکل علنی داشــت 
شخصیتش را بروز می داد. این عبارت در اواخر 
فیلم گفته می شود )همان جا که آن تغییر ُبعد 
که در موردش صحبت کردیم رخ داده و با آهو 

چهره ماه


