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می زنند، قطعا داری به سمت موفق می روی، 
البته این از نظر من جمله ی تلخی اســت، چه 
حیف و چقدر بد که اینطور اســت. این حرف 
اصال نمی تواند مصداقی برای کار من باشد چرا 
که من کارم را از دو یا سه سکانس شروع کردم 
و از مسیر کاری ام مشخص است که یک چنین 
اتفاقی نمی تواند افتاده باشد. برای مثال من در 
یک سکانس در فیلم »انتهای خیابان هشتم« 
کار علیرضا امینی حضور داشتم و بعد یک دفعه 
خداوند کمک کرد و »زن ها شگفت انگیزند« را 
بازی کردم و بعد از آن در »بی تابی بیتا« حضور 
داشــتم. همانطور که گفتم این خواست خدا 
بوده اســت، اینکه با حامد بهداد در اوج حامد 
بهداد بودنش هم بازی شوم که این ها می تواند 
یک چیزهایــی را در ذهن هر آدمــی بیاورد 
که بسیار هم طبیعی اســت و از نظر من اصال 
اشکالی ندارد. به این دلیل که هر آدمی می تواند 
هر نظری داشته باشد و برای من محترم است 
اما مهم این اســت که خــودم می دانم که چه 
کار کرده ام و از خودم خبــر دارم و این به من 
آرامش خاطر داده و می دهد. من به این دلیل 
که آن اتفاقات را کنار بزنم سعی نکرده ام، بلکه 
به این خاطر که در این کار هدفی دارم تالشم 

را بیشتر کردم. 

ما در سن شما کم کم داریم به یک 
صف می رســیم و بازیگــران دهه 
هفتادی و اواخر دهه شــصت زیاد 
شده اند و انگار یک رقابت و پویایی 
شکل گرفته است. تالشی می کنید تا 
در معرض انتخاب ها قرار بگیرید؟ و 
باتوجه به این مساله چقدر می توانید 
انگیزه داشته باشــید تا باتوجه به 
تالش های خودتان به جایگاهی که 
می خواهید برسید و چقدر لینک ها و 

روابط تاثیر دارد؟ 
من شاید چون آدم مثبت اندیش یا خوشبینی 
هستم، دوست دارم اینطور فکر کنم که به نظرم 

هر کسی که تالش کند می رســد و برای هر 
کسی در هر جایگاهی که باشد تالش، تالش 
و تالش مهم اســت. در کنار تالش؛ خواستن 
بی وقفه، یعنی خواستنی که از ته دل باشد و 
هدف مشخص، تو را به هر آنچه که می خواهی 
می رساند و نیازی به هیچ چیز دیگری نیست. 
به قول نویــد محمدزاده کــه در مصاحبه ای 
خیلی قشنگ گفت: خدا یک جوری می چیند 
که خودت نمی فهمی چطور چیده و فقط باید 
تالش کنی. اینکــه در درونت چه می خواهی 
خیلی مهم است و من همیشه دلم می خواهد 
که همه به هــر آنچه که دلشــان می خواهد 
برسند و اعتقادم این است که نه فقط یک نفر 
و یک عده ی خاص، بلکه همــه می توانند به 
بهترین اتفاق ها دست پیدا کنند. مهم تالش و 
خواستن است و اینکه به هر حال خواست خدا 
است. همه ی این ها باید جمع باشد و یک پکیج 
است و بیشترین چیزی که تاثیر دارد تالش و 

هدف تو است. 

در بازیگران نسل های قبلی فضای 
مجازی برای پرزنــت کردن و بولد 
کردن بازیگران وجود نداشت اما در 
حال حاضر به نظر می رسد که این 
فضا نقش زیادی دارد. چقدر نقش 
فضای مجازی را در پیشــبرد یک 
بازیگر، چــه محبوبیت و چه گرفتن 

کار موثر می دانید؟ 
فضای مجازی چــه بخواهیم چــه نخواهیم 
و چه خوشــمان بیاید چه خوشــمان نیاید 
در حال حاضر بر روی هر چیــزی تاثیرگذار 
است. یعنی درواقع برای هر اتفاقی می بینیم 
که آدم ها عکس العمل نشــان می دهند و در 
زندگی انسان ها مســاله ی مهمی شده است؛ 
اگر بخواهیم مثال بزنیــم مخصوصا در ایران 
اینطور شده  اما اینکه بخواهد در کار ما و مدل 
کار ما تاثیر بگذارد را نمی دانم. من بیشتر سعی 
می کنم که اگر هم چیــزی در فضای مجازی 

می گذارم خبری دربــاره ی کارهایم و یا یک 
چیزی درباره ی کارم باشــد. ســعی ام بر این 
است اما نمی گویم که همه اش اینطور است، 
به هر حال گاهی اوقات هم دوست داری یک 
عکسی بگذاری که هیچ ربطی به فیلمی ندارد 
اما سعی می کنم که اینطور باشد و به نظر من 
تاثیرگذاری این کار خیلی بیشــتر است. در 
مورد پرزنت کردن هم بایــد بگویم که خیر، 
فکر نمی کنم کــه خیلی در مــورد بازیگری 

تاثیرگذار باشد. 

چقدر فیلم های خارجی نگاه می کنید 
و تا چه حد سینمای اروپا و هالیوود 
را دنبال می کنیــد؟ فانتزی نقش و 
کاراکتر خاصی چه در سینمای ایران 
و چه در هالیوود در ذهنتان هست که 
بگویید کاش مشابه این نقش به من 

پیشنهاد شود؟
بله، فیلم کــه طبیعتا می بینــم ولی در مورد 
اینکه فانتزی داشته باشم واقعیت این است که 
همیشه یک فانتزی داشته ام، اینکه بخواهم آن 
را بازی کنم یا نه را نمی دانم اما دوست داشتم 
که در آن زمان بودم و اگر می شــد آن را بازی 
می کردم چرا که آن نقش را بسیار دوست دارم. 
من فیلم »بر باد رفته« و شخصیت اسکارلت 

اوهارا را بسیار دوست می دارم. 

چقدر سریال های شــبکه نمایش 
خانگی را دنبال می کنید و نگاه شما 
به عنوان یک بازیگــر به مدیومی 
مثل VOD و شبکه نمایش خانگی 

چیست؟
در هر صورت به نظر مــن هر بازیگری باید در 
آن فیلدی که کار می کند آگاه باشــد و کارها 
را ببیند. من از آن دست بازیگرانی هستم که 
دوست دارم کارهایی که ســاخته می شود را 
ببینم و تا آنجایی که بتوانم و وقت کنم سعی 

می کنم که آن ها را ببینم. 

فضای مجازی چه 
بخواهیم چه نخواهیم 
و چه خوشمان بیاید 
چه خوشمان نیاید در 
حال حاضر بر روی 
هر چیزی تاثیرگذار 
است. یعنی درواقع 
برای هر اتفاقی 
می بینیم که آدم ها 
عکس العمل نشان 
می دهند و در زندگی 
انسان ها مساله ی 
مهمی شده است


