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چه خصوصیتی در شخصیت شهاب 
ادهم وجود داشت که باعث شد بازی 

در سریال »بی نشان« را بپذیرید؟
شخصیت شهاب ادهم شخصیت مثبتی 
اســت که ســال ها در جبهه زحمت کشیده، 
فرمانده بوده و ایثارگری کرده اســت. اآلن هم 
یکی از جانبازان دفاع مقدس است. بعد از اتمام 
جنگ، ایشان دوستانش را جمع کرده، خیریه ای 
درســت کرده و خودش هم روزنامه نگار است 
و حاال، با تجربه ای که به دست آورده، سردبیر 
یک سایت معروف شده که خوانندگان بسیاری 
دارد. شــهاب آدمی اســت که مردم دوستش 
دارند، معتمد، معتقد و بااخالق است. مشخصات 
اولیه شخصیت این بود. زمانی که فیلمنامه را 
خواندم، دیدم که ایــن ویژگی ها را همه مردم 
در اجتماع دوســت دارند. خود قصه هم قصه 
خوبی بود و نویسندگان برایش زحمت کشیده 
بودند. فیلمنامه چند بار بازنویســی شده و کار 
شســته ورفته و خوبی بود. دیگر چه چیزی از 
این بهتر می خواســتیم؟ کارگردان خوب بود، 
تهیه کننده خوب بود، متن خوب بود و شخصیت 
را هم دوســت داشــتم. برای همین این کار را 

پذیرفتم.
با بررســی کارنامه شــما می توان 
به این نتیجه رســید که تمایلی به 
نقش های تکراری ندارید و حوزه های 
گســترده ای از نقش هــا را تجربه 
کرده اید. آیا شــخصیت شهاب در 
»بی نشان« از این جنبه هم برای شما 
جذاب بود و تازه بودن آن در پذیرش 

این نقش از سوی شما تأثیر داشت؟
از شــما ممنونم که کارنامه هنری من را 
دنبال کردید. بله. من خیلی نقش های تکراری 
را دوســت ندارم مگر این که مجبور باشم. این 
نقش هم، الاقل برای من، تکراری نبود. تا حاال 
نقش یک خبرنگار را بــازی نکرده بودم و فقط 
شنیده هایی از کسانی داشتم که خبرنگار بودند. 
برای این کار، در این مورد که سردبیر چه کاره 
است و حیطه مســئولیت هایش تا کجا است 
تحقیق کردم. با نیروهای یک روزنامه )که البته 
یک روزنامه ورزشی بود( هم صحبت کردم. فکر 
می کنم این شخصیت برای من و برای بیننده ها 
شخصیت تازه ای بود. تا حاال شخصیت خبرنگار 
کار نشــده بود. البته آن ور آب و در کشورهای 
دیگر کارهای این مدلی دیــده بودم که نقش 
اصلی شــان یک خبرنگار بود که در زندگی اش 
چالش هایی داشت و کم کم کار به جاهای باریک 
می کشید. می شود گفت که این متن هم به نوعی 
راجع به زندگی همان نوع خبرنگارها است اما 
یک خبرنگار ایرانی که با مســائل و مشکالت 
و معضالت خبرنگاری در کشــور خودش دارد 
دســت وپنجه نرم می کند و در مقابل فســاد 
می ایســتد. بنابراین می تواند یــک نقش نو و 
یک کار جدید، هم برای بازی و هم برای دیده 

شدن، باشد.
بازی در نقــش یک خبرنــگار در 
»بی نشــان« تا چه حد برای شــما 

به عنــوان یــک بازیگــر باتجربه 
چالش برانگیز بود؟

به عنوان بازیگر، وقتی بــا نقش جدیدی 
سروکار دارید که تا حاال کار نشده و در فیلم ها 
و ســریال ها مابه ازای بیرونــی چندانی ندارد، 
نمی توانید کارهای قبلی را ببینید و بفهمید با 
شخصیت چه کارهایی کرده اند. تنها دستاویزی 
که در این شرایط برای یک بازیگر می ماند این 
است که نمونه های عینی شخصیت را در جامعه 
دنبال کند. من سعی کردم، فارغ از این که واقعاً 
خبرنگار این شکلی داریم یا نداریم، شخصیتی را 
بازی کنم که باید باشد. از نظر مِن بازیگر، یک 
خبرنگار باید این جوری باشــد. متن هم دارد 
می گوید کــه این آدم یک خبرنگار اســت که 
ایستادگی می کند، ازخودگذشتگی می کند، با 
فشارها مقابله می کند و با چیزی کنار نمی آید. 
این می تواند خصلت هایی باشد که به پیشینه 
او در جبهه و جنگ هم برمی گردد. اما سختی 
این کار برای بازیگر این اســت که بازیگر باید 
چیز جدیدی پیدا کند. اگر شــما می خواهید 
چیزی را پیدا کنید که تا حاال کســی بازی اش 
نکرده و بــا آن مواجه نبوده، ســعی می کنید 
شخصیت تان متعادل باشد. یعنی شخصیتی 
که با خانواده اش مهربان است و به شکل آهسته 
و پیوسته با دشــمنان مقابله می کند. ولی چه 
چیزی شهاب را سر جایش نگه می دارد؟ بگذارید 
مثالی از خود ســریال و کاری کــه در یکی از 
سکانس ها انجام دادم بزنم. در یکی از سکانس ها، 
شخصیت زن به شهاب زنگ می زند و می گوید 
به خاطر فشــارهایی که به او وارد شــده دیگر 
حاضر نیست با شهاب همکاری کند در حالی 
که قباًل قول مدرک به شهاب داده بود. شهاب 
بعد از قطع کردن تلفن مــی رود جلوی عکس 
برادر شهیدش می ایســتد، دستی به تصویر او 
می کشد و بعد پشت میزش نشسته و به فکر فرو 
می رود. درست مثل این است که عهد دوباره ای با 
برادرش می بندد و برادر شهیدش تعهد دیگری، 
به جز تعهدات شخصی و اعتقادی خود شهاب، 
برای او ایجاد کرده و باری را روی دوش این آدم 
اضافه کرده است. فکر می کنم آن قولی که شهاب 
به برادرش داده، نقطه قوت شــهاب برای جلو 
رفتن است. به هرحال درآوردن این شخصیت 
به لحاظ بیانی، رفتاری و تیپیک کار ســاده ای 
نبود. برای این سریال وزن اضافه کردم و همین 
اآلن هم در حال کاهش وزن هستم. سعی کردم 
نشان دهم که در سال هایی که از جنگ گذشته، 
پشت میزنشینِی شخصیت و دنبال کردن اخبار 
مختلف از طریق گوشی، تبلت و کامپیوتر، اضافه 
وزنی برای شخصیت به همراه آورده. با این فکر 
جلو رفتم ولی اآلن برای خودم یک سختی بعد 
از کار به وجود آورده کــه همان کاهش دوباره 

وزن است.
آیا ساخته شدن ســریال همچون 
»بی نشــان« را می توان نشانه ای از 
رویکرد تــازه ای در تلویزیون برای 
پرداختن به مســائلی چون فســاد 

اقتصادی دانست؟

بله. به نظر من ساخته شدن این سریال ها 
نقطه مثبتی در روند سریال سازی است. نشانه 
و نمودش را هم می توانم استقبال مردم از این 
سریال بدانم. ان شــاءاهلل که دیگران یا همین 
تیم بتوانند ســریال هایی با انتقادهای بیشتر 
نسبت به مفســدین اقتصادی بسازند و مردم 
را نسبت به این مسائل آگاه کنند. چون خود 
این سریال ها نوعی آگاهی هم به همراه خود 
می آورند و مــردم را آگاه می کنند که هر جا 
از آن ها خواست ســرمایه گذاری کنند و قول 
ســود چند برابری دادند، مردم گول نخورند 
و بتوانند گلیم خود را از آب بیرون بکشــند. 
چون، همان طور که در سریال گفته می شود، با 
پس اندازی که سال ها برایش زحمت کشیده و 
جمع کرده اند می خواهند سرپناهی برای زن و 
بچه شان درست کنند و آن وقت آدمی می آید 
و این ســرمایه را از دست شان می گیرد بدون 
این که این ها بدانند دارند به چه راهی می روند. 
آخر هم می بینند که بازنده هستند. این سریال 
می تواند یک شناخت و آگاهی برای مردم به 
همراه بیاورد که خیلی باارزش است و امیدوارم 
سریال های دیگر هم در زمینه مقابله با مفسدان 

اقتصادی ساخته شود.
همان طور که فرمودید، در سینما و 
تلویزیون جهان آثار زیادی در مورد 
خبرنگاران ساخته شده اند. اما به نظر 
می رسد در سینما و تلویزیون ما کمتر 
به این قشر پرداخته شده. علت این 

کم کاری را در چه می دانید؟
چون اصوالً ما به نقد، و به این که عیب های 
همدیگر را بگوییم، عادت نکرده ایم. هر کاری 
که ساخته می شد به یک قشر برمی خورد. مثاًل 
زمانی در مجموعه »اگه بابام زنده بود« )همایون 
اسعدیان( یک نقش منفی بازی کردم و لهجه 
کردی داشت. تقریباً پانزده جلسه که از ضبط 
کار گذشت، به من زنگ زدند که لهجه را حذف 
کنم. گفتم: »مگر می شود؟ ما پانزده روز کار 
کردیم و چندین سکانس گرفته شده. چطور 
لهجه را یک دفعه حذف کنم؟ کار کمدی است 
ولی مسخره که نیست!« به هرحال نقد کردن 
در کشورمان مشکل است و مشکالتی را هم 
ایجاد می کند. مردم را بایــد عادت داد. وقتی 
ما از خودمان عیب جویی کرده و کار همدیگر 
را نقد کنیم، مردم هم به این نقد کردن عادت 
می کنند و به کسی برنمی خورد. اگر من روزی 
بگویم که از همه چیز منزه هستم و اشتباهی 
نمی کنم، نباید بگویید این آدم چقدر آدم خوبی 
است بلکه باید بگویید این آدم نقدپذیر نیست و 
به همین دلیل ممکن است هزاران اشتباه دیگر 
را هم انجام دهد. همان طور که حضرت علی)ع( 
فرمودند، همین ُعجب و تکبر دری اســت بر 

گناه. این را نباید فراموش کنیم.
در این گفت وگو توضیحاتی در این 
مورد دادید اما ممنون می شــویم 
اگر با جزییات بیشتر توضیح دهید 
که، با توجه به تعداد نه چندان زیاد 
خبرنگاران در فیلم ها و ســریال ها، 

تا حاال نقش 
یک خبرنگار را 
بازی نکرده بودم 
و فقط شنیده هایی 
از کسانی داشتم 
که خبرنگار بودند. 
برای این کار، در 
این مورد که سردبیر 
چه کاره است و حیطه 
مسئولیت هایش تا 
کجا است تحقیق 
کردم. با نیروهای 
یک روزنامه )که البته 
یک روزنامه ورزشی 
بود( هم صحبت 
کردم

به نظر من ساخته 
شدن این سریال ها 
نقطه مثبتی در روند 
سریال سازی است. 
نشانه و نمودش را 
هم می توانم استقبال 
مردم از این سریال 
بدانم. ان شاءاهلل که 
دیگران یا همین تیم 
بتوانند سریال هایی 
با انتقادهای بیشتر 
نسبت به مفسدین 
اقتصادی بسازند 
و مردم را نسبت 
به این مسائل آگاه 
کنند. چون خود این 
سریال ها نوعی 
آگاهی هم به همراه 
خود می آورند 


