
مطمئن باش اگــر به شــبکه نمایش خانگی 
بیاید و دوبــاره ببینم پیش خــودم می گویم 
چقدر بد بازی کرده ام. همه اش دارم خودم را 
نقد می کنم. خودم هم از این موضوع خســته 
شده ام! اسم نمی آورم ولی اآلن که سکانس های 
فیلم های قبلی ام را در فضای مجازی می بینم، 
نمی توانم تحمل شان کنم و از آن ها رد می شوم. 
خیلی جاها از بازی خودم بدم می آید. به خاطر 
همین مطمئنم که کار بعدی ام از »شادروان« 
خیلی بهتر خواهد بــود. وقتی مدام خودت را 
نقد کنــی، ایرادات خــود را می فهمی. خیلی 
جاها حّس بازی ام قوی بود و تماشاگر عام با آن 
ارتباط برقرار می کرد. اما بعد که از نظر تکنیک 
بازیگری نگاه می کردم، می دیدم خیلی خوب 

نیست.
از طرف دیگر، اوایل کار با دوســتانم پالتو 
می گرفتیم و تمرین می کردیم. من و دوستانی 
که دغدغه همه شان مثل خودم سینما بود، یا 
در پالتو یا در خانه دور هم جمع می شــدیم، 
حرف می زدیم، نقد می کردیم، بازی می کردیم، 
سربه سر هم می گذاشــتیم. در دو – سه سال 
اول این پالتــو رفتن ها و تمریــن بیان و بدن 
خیلی خوب بود. اآلن مشغله کاری این اجازه 
را نمی دهد. اما اگر کاری برایم جدی شــود و 
بگویم سر این کار می روم، دیگر هر کاری را که 
خارج از آن فیلم داشــته باشم می گذارم کنار 
و صددرصد تمرکــزم روی آن کار خواهد بود. 
پروســه پیش تولید موقع خوبی برای تمرین 
بازیگری است. قشنگ می توانی تمرین کرده و 
خودت را برای ورود به رینگ گرم کنی. چون 

پالن اول که شروع شود وارد رینگ شده ای و 
هیچ تکراری برایت وجود ندارد.

پس خودت هم این فکر را می کردی 
که مدام داری بهتر می شوی؟

صددرصد. می گویند یکی از سکانس های 
خوب بازی من در »شادروان« همان مونولوگی 
اســت که راجع به مارادونا می گویم. دیروز 7 
یا 8 بار آن ســکانس را در گوشی ام نگاه کردم 
و با دوســتانم صحبت می کردم که بازی ام در 
این سکانس خوب اســت یا نه. و بعد می گفتم 
»در این یــک ثانیه از حس بیــرون آمده ام«. 
همین جور که کارهای دیگری انجام می دهم، 

دارم خودم را تحلیل می کنم.

خانواده ات چه؟ خیلی نقدت می کنند؟
اعضای خانواده ما این جوری اند که وقتی 
سکوت می کنند یعنی تو بد کار کرده ای. چون 
اگر خوب باشــی از تو تعریف می کنند. ســر 
»پدر«، »آقازاده« و »ژن خوک« نه پدرم کار 
مرا نقد )یا از آن تعریف( کرد و نه ساعد. اما سر 
اکران فیلم »شــادروان« در برج میالد، پدرم 
بعد از اتمام فیلم از برج میــالد رفت. من هم 
آن جا درگیر بودم. اما وقتی توانســتم تلفنی 
با او صحبت کنم، بیست دقیقه داشت تعریف 

می کرد.

کالس بازیگری هم رفته ای؟
یک ســال شــاگرد خانم آزیتا حاجیان 
بودم و بعد از آن که خانم حاجیان باید به یک 
ســفر طوالنی مدت می رفتند، زیر تظر آقای 

علی صالحــی – مدیر آموزشــی کالس های 
آقای تارخ – حضور داشتم. فکر کنم مجموعًا 
چیزی حدود دو سال آن جا شاگرد بودم و یاد 

می گرفتم.

آن موقع با نــام خانوادگی مهراد در 
کالس ها حضور داشتی؟

نه. آن موقع سهیلی بود.

پس همه به چشم پسر سعید سهیلی 
به تو نگاه می کردنــد! فکر کنم نام 
خانوادگی را از همان جا عوض کردی.

دقیقًا از همان موقع ها بود.

هم در سریال »آقازاده« بازی کردی 
و هم در فیلم »ژن خوک« که به نوعی 
طعنه به آقازادگی بــود. خودت هم 
نوعی آقــازاده در عرصه هنر بودی 
که سعی کردی از آن فرار کنی؛ هم 
با توجه به تغییر نام خانوادگی ات و 
هم حتی با توجه به آن چه از قول تو 
مبنی بر این خوانده ام که زمانی بدون 
معرفی خودت به مؤسسات و دفاتر 
سینمایی می رفتی و تست می دادی. 
خودت چه نگاهی به آقازاده ها داری؟

نگاهم بــه آقازاده بودن از مســیر حرکتم 
مشخص است. جوری حرکت کرده ام که مثل 
آن ها نباشــم. دقیق تر بگویم: مثل نمونه های 
بدش نباشــم. چون مــا نمی توانیــم بگوییم 
همه چیز بد اســت یا صددرصد یــک چیز را 
بزنیم. من فکر می کنم آقازاده خوب هم وجود 
دارد. اما شاید آن قدر کم تعدادند که ندیده ایم. 
ولی ما ســعی کردیم یــک یا دو بــار آقازاده 
خوب را از طریق سریال ساختن نشان دهیم. 
به خاطر همین آن کاراکتر حالتی اسطوره ای 
و افســانه ای پیدا کرده بود و می گفتند چنین 
شخصیتی وجود ندارد. واقعیت هم این است 
که این شــخصیت ها خیلــی کم تعدادند. ما 
بازیگران به خاطر شــغلی که داریم، با افرادی 
از صنف های مختلف )تجار، سیاســیون و...( 
برخورد می کنیم. آقــازاده معروف هم زیاد به 
پست من خورده است. شخصًا این گونه نیستم 
که اگر بدانم فردی آقازاده و در کار سیاســت 
اســت، به او فحش بدهم یا با او ارتباط برقرار 
نکنم. با یک مکالمه یــا مالقات اول، می فهمم 
که آن آقازاده خوب است یا بد؛ ژن خوک است 
یا ژن خوب. اگر بد باشد، سریع ارتباطم را قطع 
می کنم. نمی دانم. شــاید کسانی باشند که پز 
بدهند که با پسر فالنی رفیق اند و می توانند از 
او پوئن بگیرند. ولی در مورد خودم پیش آمده 
که یک آقازاده ده بار به مــن زنگ زده و چون 
متوجه شخصیت او شده ام جواب نداده ام. اما 
آقازاده های مذهبی خوبی هم می شناسم که 

می دانم آدم های پاکی اند.

خودت هــم پله پله باال آمــدی و از 
آن ها نبودی که بخواهی از آقازادگی 

چهره ماه

وقتی مدام خودت 
را نقد کنی، ایرادات 
خود را می فهمی. 
خیلی جاها حّس 
بازی ام قوی بود و 
تماشاگر عام با آن 
ارتباط برقرار می کرد. 
اما بعد که از نظر 
تکنیک بازیگری نگاه 
می کردم، می دیدم 
خیلی خوب نیست
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ما نمی توانیم بگوییم 
همه چیز بد است 
یا صددرصد یک 
چیز را بزنیم. من 
فکر می کنم آقازاده 
خوب هم وجود دارد. 
اما شاید آن قدر 
کم تعدادند که 
ندیده ایم


