
دنیا خمامی: بعضی از بازیگران هستند که خیلی کم فیلمنامه یا 
نقشی، توجه شان را آنقدری جلب می کند تا پاسخ مثبت بگویند و 
جلوی دوربین بروند، اما همان تعداد نقش هایی که پذیرفتند و بازی 
کردند، آن ها را ماندگار کرده است. سعید راد یکی از آن بازیگرانی است که حساسیت و 
وسواس زیادی روی نقش دارد و پس از بازگشتش، در چند نقش خوب و قابل توجه بازی 
کرد؛ از »دوئل« تا »چ« و از »رضاخان« سریال »در چشم باد« تا همین »ترور خاموش« 
که نقشی نسبتا درون گرا، بسیار جدی و با سکوت های طوالنی را ایفا کرد و خودش را 
دوباره در جایگاهش ثبت کرد. سعید راد معتقد است که بعد از انتخاب نقش و قبل از هر 
چیز، گروه و فراهم شدن امکاناتی که سبب آسایش بازیگر می شود، موجب خروجی 
بهتری از پروژه می شود، اما وقتی یک بازیگر می پذیرد که در کنار یک گروه باشد باید با 

سختی ها و نقاط ضعف آن کنار بیاید و نباید خودش را از گروه جدا کند.
با سعید راد با محوریت »ستاره های دیروز، ستاره های امروز« و تفاوت جهان بینی  هایش 
گفت وگوی مفصلی داشتیم که سرفصل موضوعات دیگری هم شد که نتیجه اش پیش 

روی شماست.

معموال بین نقش های شما یک فاصله زمانی می افتد و به نظر 
می رســد یک مناعت طبع در پذیرفتن نقــش دارید که این 
فاصله  بین نقش هایتان ایجاد می شــود؛ این صبوری در کار، 
جزو شاخصه های شخصیتی شماســت یا در طول زمان یاد 

گرفته اید؟
در طول مسیری که طی کرده ام یاد گرفته ام و همیشه به دوستان می گویم 
بازیگر، وقتی به نقطه ای می رســد که بازی جلوی دوربین را یاد می گیرد، 
فرصت اشتباه ندارد. اگر قرار باشد هر فیلمنامه ای را بازی کرد من می توانم 
سالی دو سریال و چهار فیلم سینمایی کار کنم ولی همیشه ترجیحم این بوده 
که به همین شکلی که هستم کار کنم. من گزیده کار نیستم اما نقش هایی 
که به دردم خورده را بازی کرده ام. مثال بعد از فیلم »چ« که ســینمایی بود 
هیچ نقش سینمایی را نپذیرفتم هر چند که »گیرنده« را آن میان داشتم که 
سازندگان آن در اصل کاراولی بودند و از آن زمان به بعد دیگر تصمیم گرفتم 

فیلم اولی کار نکنم. 

در طول این سال ها که از شما شــناختی پیدا کرده ام متوجه 
شده ام که شما با آداب، قواعد و نظم اصولی تان پیش می روید. 
آیا اتفاق افتاده که بابت فرم پشت صحنه و اجرایی کار اذیت 

شوید؟
زمان هایی هست که شــما مجبورید برخالف جریان 
آب شــنا کنید. ممکن اســت خسته شوید 
اما برای این که زیر دســت و پا 
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