
دقیقاً. برای همین است که می گویم این 
آدم ها بسیار مهم هستند. بحث گرفتن انتقالی 
اصاًل به خاطر فرزند بیمارش است تا بتواند او را 
بهتر درمان کند. اما به خاطر اهمیت این اتفاق، 

حتی از آن هم می گذرد.
دیالوگی هم بود که با ممیزی روبه رو 

شود؟
حتماً بوده ولی در خاطرم نیست.

ولی چیزی که روی روند داســتان 
تأثیر بگذارد نبود؟

نه واقعاً. البته انتهای فیلم عوض شد.
دیالوگی که آخر گفته می شــود که 

قطعاً دیالوگ اصلی نبود.
قطعاً نبود. به هرحال هر کســی مراقب 
آبروی خودش است. اما حرفی که می خواهم 
بزنم این است که اآلن که فیلم »علف زار« اکران 
شد، چه اتفاقی افتاد؟ غیر از این است که شاید 
حتی نگاه بعضی از مردم به قضات عوض شده 
و به یک ســری از قضات عالقه مند شده اند؟ 
فیلم های دیگر هم که اکران شود اتفاق خاصی 
نمی افتد. درست است که سینما مهم است اما 
قرار نیســت بنیانی را عوض کند. اگر هم قرار 
باشد این کار را بکند، صد سال طول می کشد. 
بنابراین فکر می کنم »علف زار« نمونه بارزی در 
این زمینه است که با اکران این فیلم ها اتفاقی 
نمی افتد. مردم آن قدر آگاه هستند که بد را از 

خوب تشخیص می دهند.
با توجــه به تعدد شــخصیت ها و 
تقابل های دونفره ای که یک طرف هر 
کدام شخصیت امیرحسین حضور 
دارد، هماهنگی بازیگران از اهمیت 
بسیاری برخوردار اســت. قبل از 
فیلمبرداری چقدر با بازیگران تمرین 

کردید؟ آیا دورخوانی داشتید؟
کاش این ســؤال را از بقیه می پرسیدید! 
من تا لحظه ای که فیلمبرداری پالن ها شروع 
شود داشتم لطیفه می گفتم و روی میز ضرب 
می گرفتم. حتی یک جا ســارا ناراحت شد، از 
اتاق بیرون رفت و گفت نمی تواند تمرکز کند. 
من هم می گفتم: »بگذارید خوشحال باشیم«! 
اما جدا از شــوخی فکر می کنم بچه ها خیلی 
حرفه ای بودند. شاید آن جا به زبان نمی آوردم 
اما عقیده ام این بود که فیلم خیلی تلخ است. 
تجربه مشابهی را در فیلم خانم صمدی ]»خط 
فرضی«[ داشتم. آن هم فیلم تلخی بود و پشت 
صحنه اش از خود فیلم تلخ تر بود. احســاس 
کردم »علف زار« آن قدر تلخ است که نیاز نیست 
پشت صحنه اش این قدر تلخ باشد وگرنه همه 
ما در مقابل دوربین آدم های افسرده و کم رمقی 
خواهیم بود. به نظر خودم این ایده جواب داد. 
حتی در یک فیلم غم انگیز و تلخ هم داشــتن 
یک پشت صحنه ســرحال و شوخ ضربه ای به 
فیلم نمی زند. در »جهان بــا من برقص« هم 
این طوری بود. آن جا هم سکانس های خیلی 
تلخی داشتیم ولی پشت صحنه آن قدر همه 
با هم بگو و بخند داشــتیم و خوشحال بودیم 
که آن حــال خوب در خود فیلــم هم جاری 

بود. بازیگری که حرفه ای باشد می داند که در 
یک پالن چه نقشی دارد و چه کار باید بکند. 
البته بعضی ها عادت دارند که دقایقی تمرکز 
کنند. نقش ســارا هم واقعاً نقش سختی بود 
و به بهترین شــکل ممکن هم بازی کرد. اما 
این خاطره ای بود که خودش هم بعداً تعریف 
می کرد. به هرحال اگر در شوخی ها زیاده روی 

کردم از بچه های گروه عذرخواهی می کنم.
با این حرفی که زدید، مشــخص 
اســت که به ِمتُد اکتینگ اعتقادی 

ندارید!
حاال ممکن اســت عده ای بگویند دارم 
شکسته نفســی می کنم اما واقعــاً این ها را 
بلد نیســتم. در »علف زار« هــم خّطی برای 
کاراکتر درآوردم و همــان را بازی کردم. کار 
عجیب وغریبــی نکردم. این طور نیســت که 
تمرین خارق العاده ای کرده باشــم. کاًل قبل 
از فیلم یک بار بــه دادگاه رفتم که آن قاضی 
هم خیلی شــبیه مــن نبــود و آدم باحال و 
خوش مشــربی بود. تازه در همان حضور هم 
اتفاق جالبی افتاد. متهمی را قرار بود به زندان 
بفرستند و من گفتم حاال که وثیقه گذاشته، اگر 
ممکن است آزاد شده و سر دادگاه بعدی حاضر 
شود. این اتفاق افتاد و بعد از خروج آن فرد به 
من گفتند: »اگر قرار است از این کارها بکنی از 

دادگاه برو بیرون«!
موفقیت فیلمی مثل »علف زار« طبیعتاً 
تا حد زیادی وابسته به باورپذیری 
شخصیت اصلی اســت. وقتی در 
چنین نقشی بازی کردید )که شاید 
بتوان گفت مهم ترین نقش آفرینی 
شــما تاکنون اســت( به این فکر 
نمی کردید که تصویری که مخاطب 
از قبل از شما دارد ممکن است روی 
باورپذیری نقش اثر بگذارد و مثاًل 
مخاطب همان پژمان جمشــیدی 
»پژمان« یا »خوب، بــد، جلف« را 

ببیند؟
چرا. از این می ترســیدم. اساساً هر بار در 
کارهای جدی بازی می کنم این ترس را دارم. 
ولی خدا را شکر تاکنون هرگز چنین مشکلی 
پیش نیامده اســت و هیچ وقت نشنیدم که 

تماشاگر به کاراکتر جدی من بخندد.
با توجه به بازخورد ویژه ای که بازی 
شما در »علف زار« به بار آورد، برای 
پروژه بعدی هم این ترس را خواهید 

داشت؟
بله. چون تا وقتی زنــده ام و در این حرفه 
هستم )چون ممکن است یک روز خسته شوم 
و نخواهم این کار را ادامه دهم( حتماً کمدی 
بازی می کنم. شاید این حرف مثل شعار باشد 
ولی وقتی مردم می خندند واقعاً ِکیف می کنم. 
این از هزار جایزه برای من باارزش تر است. این 
را صادقانه می گویم. اما ترسی که گفتید در من 
باقی خواهد ماند. اشــکالی هم ندارد. اگر من 
آن قدر بی عرضه ام که نمی توانم چنین تفکیکی 

را ایجاد کنم، حقم است که به من بخندند.

البته فقط به توانایــی بازیگر هم 
مرتبط نیست. ممکن است بازیگر 
کارش را درست انجام دهد اما مِن 
تماشاگر کماکان آن تصویر قبلی را 

به یاد بیاورم.
بله. قبول دارم. اما در مورد »علف زار« فکر 
می کنم آن قدر شروع فیلم تکان دهنده است 

که نفس تماشاگر بند می آید.
بله. شــروع فیلم خیلی مهم است 
و در »علف زار« تأثیر ویژه ای روی 

تماشاگر می گذارد.
به خود کاظم گفتم که چند دقیقه ابتدای 
»علف زار« )پیش از تیتراژ( به تنهایی یک فیلم 

کوتاهِ درخشان است.
به نظر خودتــان تأثیرگذارترین 

سکانس فیلم کدام بود؟
به نظرم یکی آن سکانس سیلوئت است و 
یکی همان که سارا می گوید بچه اش او را دیده 
است. من هر بار که این صحنه را می بینم دیوانه 
می شــوم. خیلی اتفاق تلخی اســت؛ اتفاقی 
که زندگی تو را تا آخر عمــر تحت تأثیر قرار 

می دهد.
ظاهراً شما از سال ها قبل مخاطب 

جدی و تخصصی تئاتر بودید.
بله. من اواخر دهــه 70 و اوایل دهه 80، 
بسیاری از تئاترها را می دیدم. آن موقع حتی 
شماره ام را به یکی از نیروهای تئاتر شهر دادم 
و گفتم اگر تئاتر خوبی روی صحنه رفت و من 
خبردار نشــدم حتماً به من خبر دهد. خیلی 
وقت ها از تمرین پرسپولیس به تئاتر می رفتم. 
نمی دانم چرا. عاشــق تئاتر بودم. آرامشی که 

چهره ماه
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اآلن که فیلم 
»علف زار« اکران شد، 
چه اتفاقی افتاد؟ غیر 
از این است که شاید 
حتی نگاه بعضی 
از مردم به قضات 
عوض شده و به 
یک سری از قضات 
عالقه مند شده اند؟ 
فیلم های دیگر هم 
که اکران شود اتفاق 
خاصی نمی افتد. 
درست است که 
سینما مهم است اما 
قرار نیست بنیانی را 
عوض کند. اگر هم 
قرار باشد این کار را 
بکند، صد سال طول 
می کشد


