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شروع این کارها در 
فضای مجازی برای 
من جنبه سرگرمی 
داشت یعنی اصال 
به صورت جدی نبود 
و به یکباره توسط 
یکی از دوستانم 
دیده شد. اگر 
هم من به واسطه 
ویدئوهایی که نشر 
می دهم در فضای 
مجازی خواستم 
دیده شوم به میل و 
خواسته خودم بوده 
و به خودم مربوط 
است

همه مصداق نداشت و آن ها اقلیت بودند و اتفاقا 
من دوستان زیادی در تئاتر دارم.

بعضی از بزرگ ترهــا و قدیمی های 
تئاتر فکــر می کنند که اگــر تئاتر با 
حضور بازیگرانی پر شــد که میان 
عموم خیلی طرفدار دارند، بد است؛ 
تئاتر برای قشــر خاصی اســت که 
دیگران نمی توانند وارد آن شوند که 

این نگرش غلط است!
بله؛ من این موضوع را قبول دارم که به واسطه 
فضای مجازی خیلی از افــرادی که نباید دیده 
شــوند، دیده می شــوند چون فضای مجازی 
تریبونی شــده که هر کســی می تواند نظرات 
خودش را القا کند. اصال نمی گویم مرا بپذیرند 
چون من نیازی به پذیرفته شدن ندارم، می گویم 
اگر می خواهنــد موضع گیری کننــد اول کار 
را ببینند بعد قضاوت کننــد، چون اگر اجرای 
بدی از من ارایه شــد خودبه خود چه بخواهم 
چه نخواهم حذف خواهم شــد. پس نگران این 
موضوع نباشــند. من اگر روی پرده نقره ای یا 
روی صحنه تئاتر، خوب نباشــم دیگر نیستم و 

بین مردم جایگاهم را از دست خواهم داد.

فکر می کنید اگــر فرض کنیم فضای 
مجازی نبود چقدر در دیده شــدن یا 
کم دیده شدن شما فاصله می افتاد؟ 
مثال فکر می کردید این شــانس را 
داشته باشــید که در حوزه بازی مثل 
چهره هایی همانند هوتن شــکیبا، 
نوید محمدزاده، سعید چنگیزیان و... 

کشف شوید؟
فکر می کنم اگر فضای مجــازی نبود، یا خیلی 
فاصله می افتاد یا اصال دیده نمی شــدم. من و 
نوید محمدزاده به صورت مشترک در سال87 
جایزه بازیگری دوم دانشگاهی کشور را گرفتیم 
و هوتن شکیبا هم اول شد. هوتن شکیبا و نوید 
محمد زاده که مــن خیلی دوستشــان دارم و 
به نظرم استعداد های مطلق در زمینه بازیگری 
هســتند در تهران بودند و ماندنــد ولی من به 
شیراز برگشتم چون فکر می کردم شاید نتوانم 
در این فضا رقابت کنم و البته که در آنجا شاغل 
بودم و منبع درآمد داشــتم بــه همین دلیل 
نمی توانســتم به یکباره دلم را بــه دریا بزنم و 
ریسک کنم، به سراغ بازیگری بروم و به تهران 

مهاجرت کنم.

االن که به این تصمیم فکر می کنید 
پشیمان نیستید و فکر می کنید نباید 

برمی گشتید؟
خیر؛ مــن در آن زمان تصمیمــی را گرفتم و 
به تصمیمم هــم احترام می گــذارم چون در 
آن زمان احســاس می کردم تصمیم درســت 
همان بود. شــاید من در این ســن باید دیده 
می شــدم یا تقدیر من در همین سن بود. شاید 
اگــر آن موقع می رفتم هیــچ اتفاقی نمی افتاد 
و ســرخورده برمی گشــتم و دیگر هرگز سراغ 

بازیگری نمی رفتم. من به شیراز برگشتم و در 
آنجا با گروه خوبی که داشتم تئاتر را ادامه دادم 
و حاال دیده شده ام. اگر فضای مجازی نبود برای 
من و خیلی از افراد دیگر بیشتر طول می کشید 
و زمان بیشتری می برد. در حال حاضر به دانیال 
خیرخواه اشاره می کنم که به نظر من این پسر 
یک اعجوبه است. شبیه او هیچ کس را نداریم 
جز یک نمونه خارجی به نام لوســیانو روســو. 
غیر از او و دانیال خیرخواه چه کسی می تواند 
این قدر خوب، بدن و ماهیچه های صورتش را 
بشناسد و از آن استفاده کند؟ او تئاتری است 
و ســبقه تئاتری دارد ولی جوان است اما آیا تا 
قبل از حضور در فضای مجازی دیده شده بود؟ 
خیر. پس به واســطه فضای مجازی دیده شد 
و چقدر هم خوب که اســتعدادهایش حداقل 
خاک نمی خورد و توسط مردم دیده می شود! 
ضمن این که او به تازگی یک تئاتر هم کار کرده 
که خیلی برای او خوشحالم و به یقین می دانم 

بیشتر از این هم دیده خواهد شد.

متاسفانه راجع به شما یک ناآگاهی 
وجود دارد و آن این هســت که شما 
سبقه طوالنی در هنر دارید اما چون 
از این ســابقه خیلی صحبت نشده و 
شــما هم از آن چیزی نگفته اید فکر 
نمی کنید به ضرر شــما تمام شــده 
اســت. چون برخی درباره شما فکر 
می کنند با انجام این کارهای طنز دیده 
شدید و این حتما برای شما یک امتیاز 

محسوب نخواهد شد.
بگذارید توضیحی بدهم؛ شــروع این کارها در 
فضای مجازی برای من جنبه سرگرمی داشت 
یعنی اصــال به صورت جدی نبــود و به یکباره 
توسط یکی از دوســتانم دیده شد. اگر هم من 
به واسطه ویدئوهایی که نشر می دهم در فضای 
مجازی خواستم دیده شوم به میل و خواسته 
خودم بــوده و به خودم مربوط اســت. من در 
صفحه شــخصی ام تبلیغات نمی کنم که برایم 
منفعت مالی داشته باشــد و کامال برایم شکل 
سرگرمی دارد. باور کنید هر کس دیگری جای 
من بود بیشترین استفاده مالی را از صفحه اش 
می کرد و در آن صورت اصال نیازی نداشــتم 
تالش کنم و به تئاتر بیایم و دیده شــوم اما به 
این دلیل که به تئاتر و بازیگری عشــق دارم، 

ترجیح می دهم منبع درآمدم هم از آن باشد 
تا از انجــام تبلیغات در فضــای مجازی. 

من ایــن مقاومت را برای خــود دارم و 
ســر حرفم هم می مانم. اگر هم چنین 
کاری کرده باشــم کار اشتباهی نبوده 
چون هر کسی یک راه و مسیری برای 
دیده شــدن دارد. آیا من که االن در 
37 سالگی دیده شده ام به کسی ضرر 
و زیانی رســانده ام؟ خیر. آیا جای 
کسی را پر کرده ام؟ خیر. اگر کسی 

پیدا شد و گفت که شما جای کسی را 
تنگ کرده اید من این کار را می بوسم و 

کنار می گذارم.

افرادی که رشته شــان مهندســی 
است خیلی دقیق هســتند و تمرکز 
باالیی دارنــد و برخالف هنری ها که 
با احساســات و استعدادشان طرف 
هستند آن ها ذهن کادرشده ای دارند. 
حلقه اتصال مهندســی و بازیگری 

برای شما در کدام نقطه است؟
بدون شک مهندسی نه تنها در عرصه بازیگری 
بلکه در خیلی دیگر از جنبه های زندگی به من 
کمک کرده اســت. اگرچه االن سال هاست از 
آن دور هســتم اما هنوز به من کمک می کند. 
از این جهت که مهندسی درواقع به ترتیب جلو 
رفتن و منطق داشتن را همیشه به آدم یادآوری 
می کند، بنابراین در زمینه بازیگری هم کمک 
می کند که بتوانم کنترل احساســات یا تقدم 
منطق بر احساسات را درست پیش ببرم. درکل 
باید بگویم همیشه مهندسی پله پله جلو رفتن 

را در هر زمینه ای به من یادآوری کرده است.

این تسلط شــما در ماهیچه صورت 
و پلک زدن های خــاص و تبحری که 
دارید و در ویدئوهای اینستاگرامتان 
وجود دارد چقدر می تواند در بازیگری 

به شما کمک کند؟
به نظر من به این بستگی دارد که در چه نقش 
یا موقعیتی باشد. شــاید زمانی از آن استفاده 
کنم که به ضرر من باشد یا شــاید به نفع من 
باشد اما بســتگی دارد که چه زمانی و در کجا 

استفاده شود.

از شــما در ویدئوهــای صفحه تان 
کلــوزآپ می بینیم؛ خود شــما فکر 
می کنید در زمینه تســلط به بدن در 
فریم های النگ شات چقدر می توانید 
توانا باشید و شگفت انگیز عمل کنید؟

من این ســوال را جواب نمی دهم و قضاوت را 
می سپارم به شما و مخاطبان فیلم »بی حسی 

موضعی« که به زودی روی پرده می رود.

برای فیلــم »بی حســی موضعی« 
تبصره ای آمده که با رده سنی اکران 
می شود؛ چقدر با این تبصره موافقید؟ 
فکر می کنید ضررها یا منفعتش بیشتر 

است؟
رده بندی ســنی در همه جای دنیا وجود دارد 
و به نظرم خیلی هــم می تواند خوب و مفید 
باشــد ولی چرا فیلم ما در رده سنی +15 
قرار گرفــت را نمی دانم و شــاید نیاز به 

بررسی بیشتر باشد.

منتقــدان هم به ایــن موضوع نقد 
داشتند که باعث می شود مخاطبان 
کم شوند چون ممکن است خیلی از 
پدر و مادرها بخواهند با فرزندانشان 
به سینما بروند و همین باعث شود که 
اصال به سینما نروند که این موضوع 
اولین ضربه را به ســرمایه گذار فیلم 
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