
برای درخشــش در »علف زار« و 
موفقیت هایی که به دســت آوردید 
تبریک می گوییم. چگونه شد که این 

فیلمنامه را انتخاب کردید؟
ممنونم. ظاهراً فیلمنامه را برای دو، سه 
بازیگر فرســتاده بودند و بنا به دالیلی امکان 
همکاری فراهم نشد. در ابتدا هیچ کس نظری 
روی من نداشت. بعداً دســتیار این کار من را 
پیشنهاد داد. با آقای رادان هم از قبل دوست 
بودیم. اما صادقانه باید بگویم که از این نقش 
دور بودم. البته قباًل در فیلم »دوزیست« نقش 
جدی تری داشتم که هنوز اکران نشده است. 
به جــز آن، حتی وقتــی در نقش های جدی 
بازی کرده بودم )مثل »سوءتفاهم« یا »ایده 
اصلی«( باز رگه هایی از کمدی را چاشنی کار 
می کردم. اما نقش مــن در »علف زار« نقش 

جدی و متفاوتی بود.
وقتی این نقش به شما پیشنهاد شد 

چه احساسی داشتید؟
در طول سال هایی که دارم در سینما کار 
می کنم، دو فیلمنامه بوده که آن ها را از ابتدا 
تا انتهــا خواندم بدون این کــه آن ها را زمین 
بگذارم: یکی »جهان با من برقص« و دیگری 
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هر صفحه اش من را غافلگیر می کرد.
پیش از خوانــدن فیلمنامه با کاظم 

دانشی آشنایی داشتید؟
اصالً از قبل با آقای دانشی آشنایی نداشتم. 
صادقانه بگویم مطمئن نبودم که سینما را بلد 
باشد. اما در حین کار من را غافلگیر می کرد، 
فعل خواستن را صرف می کرد، و وقتی چیزی 
را می خواست از آن نمی گذشت. خروجی کار 
بسیار فراتر از تصور من بود و خیلی به بازی در 
این فیلم افتخار می کنم. »علف زار« را خیلی 

دوست دارم.
با توجــه بــه داســتان ملتهب 
فیلــم، قاعدتاً بایــد احتمال بروز 

حساسیت هایی را هم داده باشید.
در کنار همه اعتراضاتی که همیشــه به 
ممیزی ها و مسائل مشابه می کنیم، در مواردی 
هم باید از مســئوالن تشکر کنیم. »علف زار« 
فیلم حساسی است و موضوع حساسی دارد. 
این که اجازه دادند این فیلم ســاخته و اکران 

شود، جای امیدواری است.
وقتی فیلمنامه را خواندید احساس 
می کردیــد کــه این یــک نقش 

به اصطالح »جایزه بگیر« است؟
نه. اصالً به این مسائل فکر نمی کردم چون 
مطمئن نبودم در این نقش خوب بازی کنم. 
به طور کلی نقش ها را بــرای گرفتن جایزه یا 
متفاوت نمایی انتخاب نمی کنم. اگر از قصه ای 
خوشم بیاید دوست دارم در آن حضور داشته 
باشم و لذت ببرم. نقش امیرحسین را خیلی 

دوست داشتم.
تصویری که هنگام خواندن فیلمنامه 

از امیرحسین داشتید چقدر به آن چه 
اآلن در فیلم قابل مشــاهده است 

نزدیک بود؟
همان موقع که فیلمنامه را خواندم، همین 
شخصیتی را در آن دیدم که اآلن بازی کرده ام: 
آدمی که از لحاظ ذهنی درگیر است، زیاد اهل 
حرف زدن نیست، آدم چندان خوش مشربی 

نیست...
اما شخصیت پیچیده ای است.

بله. شــما ببینید در همین دو ســاعتی 
که در فیلم می بینیم با چــه گرفتاری هایی 
روبه رو است. همیشه می پرسم که چرا نباید 
به سراغ پیدا کردن چنین قاضی هایی و ساختن 
فیلم هایی در مورد زندگی آن ها برویم. انسان 
خوب بودن در شرایط عادی کار چندان سختی 
نیســت. ولی وقتی با پیشنهادهای مختلفی 
روبه رویید، و وقتی حتی زندگی خانوادگی تان 
به رأی صادرشده توسط شما وابسته می شود، 
معلوم می شود چه کسی آدم خوبی است و چه 
کسی آدم بدی. آدم هایی که حتی علی رغم 
گرفتاری های شخصی شان پای حرف مردم 
می ایستند، قهرمانان بزرگ و آدم های بسیار 
مهمی اند. درست است که این قاضی که من 
بازی کردم مابه ازای خارجی ندارد و از دل یک 
کاراکتر واقعی ساخته نشده، اما مطمئنم که 
از این دست آدم ها در قوه قضاییه داریم و چه 
پرونده هایی وجود داشته که آن ها در مقابل 
تهدید و تطمیع مقاومــت کردند و پای حق 
ایستادند. به نظرم این آدم های خیلی جای کار 

دارند و باید در موردشان حرف بزنیم.
امیرحسین در »علف زار« شخصیتی 
است که در طول داستان با آدم های 
مختلفی روبه رو می شود و در مقابل هر 

کدام، جنبه ای متفاوت از شخصیت 
خود را آشکار می کند. چه تمهیدی 
اندیشــیدید که ایــن تنوع 
برخوردها یکدســتی جنس 

بازی شما را از بین نبرد؟
به نظرم یک قاضی اگر بخواهد 
روی پرونده ها تســلط داشــته 
باشد، در درجه اول باید خودش 
را کنترل کند. من شخصاً در 
یک پالن تحــت تأثیر بازی 
سارا ]بهرامی[ قرار گرفتم و 
در آن سکانس گریه کردم. 
منظور من جایی است که 
ســارا می گوید بچه اش 
او را دیــده و از قاضــی 
می پرســد که آیا برای 
این هم حکمی دارد یا نه. 
همیــن اآلن هم که دارم 

تعریف می کنم، تحت تأثیر 
قرار می گیرم. اگر آن سکانس 

در تدوین با اشــک من گذاشته می شد، 
شاید از لحاظ درام تأثیر بیشتری روی مخاطب 
داشت اما به نظرم از لحاظ بازی غلط بود. در 
برداشت های بعدی به این فکر کردم که این 

آدم یک قاضی است و نباید تحت تأثیر چنین 
اتفاقاتی قرار گیرد. خوشبختانه در تدوین هم 
انتخاب درستی انجام شده بود. فقط در یک جا، 
وقتی دارد از آن پسر بازجویی می کند، تا حدی 
روی دیگر شــخصیت را می بینیم و عصبانی 
می شود. این کار هم به عمد انجام شده بود. در 
آن جا هم هدفش این است که طرف را تحت 
تأثیر را قرار داده و بترســاند تا از او اطالعات 

بگیرد و این کار را هم می کند.
پس آن نخ تســبیحی که قرار بود 
وحدت شخصیت را حفظ کند، همین 

کنترل شدگی در رفتار بود؟
بله؛ آدمــی که تحت تأثیر اطــراف قرار 
نمی گیرد. شخصیت من در »علف زار« حتی 
در مواجهه با شــهردار هم تحــت تأثیر قرار 
نمی گیرد. در انتها هم کارتی را که از شهردار 
گرفته بود از پنجره به بیــرون پرت می کند. 
البته آن جا به این فکر کردیم که این آدم نباید 
آشغال به بیرون بیاندازد اما فکر کردیم به درام 
قصه بیشتر کمک می کند! اآلن اصاًل اعتقادم 
در مورد یک قاضی خوب همین است که تحت 

تأثیر قرار نگیرد.
در تمرینات به این یکدستی و این 
تعریف از شخصیت رسیدید یا در 

حین کار این تصویر شکل گرفت؟
به نظرم سختی کار )فیلم یا سریال( همان 
روزهــای اول فیلمبرداری اســت. بعد از آن 
شخصیت مشخص می شود و دیگر همان را 
بازی می کنی. برای من این شکلی است. مثاًل 
در »زیرخاکی« در یک سری از سکانس ها اصاًل 
شخصیت فریبرز باغ بیشه را نمی بینید. چون 
آن نماها را روزهای اول فیلمبرداری کردیم. 
در آن نماها نوع بیان من کاماًل عادی اســت. 
بعد از دو روز به آن تصویر رسیدیم. 
به خصوص در کشــور مــا چون 
همه چیز ســریع و فورس ماژور 
پیش می رود و مناســبت های 
پخشــی داریم و مسائل دیگر، 
کار را سریع شروع کردیم و بعد 
از دو روز بــه آن مدل صحبت 
کردن و رفتار رسیدیم. شاید 
بیننده کمتر متوجه شود ولی 
خودم متوجه می شوم که در 
فصل اول »زیرخاکی«، آن 
شخصیت گاهی اوقات اصاًل 
فریبرز نیست. با این وجود 
در »علــف زار« این نکته 
که شــخصیت من آدِم 
تحت تأثیــر قرارگرفتن 
نیســت نکته ای بود که 
از همان اول زیاد به آن 
فکر می کــردم. به نظرم 
این بارزترین خصوصیت 

شخصیت بود.
به خاطر همیــن هم بود 
که این قدر روی ماجــرای فرزند 

امیرحسین تأکید شد.
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در طول 
سال هایی که دارم 
در سینما کار می کنم، 
دو فیلمنامه بوده که 
آن ها را از ابتدا تا 
انتها خواندم بدون 
این که آن ها را زمین 
بگذارم: یکی »جهان 
با من برقص« و 
دیگری »علف زار«. 
فیلمنامه را خیلی 
دوست داشتم و هر 
صفحه اش من را 
غافلگیر می کرد


