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نمی خواهم خودم 
را توجیه کنم ولی 
از نظر من معموال 
محبوبیت به مرور و با 
یک سلسله اتفاقات 
رخ می دهد. یعنی 
زمان بگذرد، سوء 
برداشت ها برطرف 
شود و نظرها شکل 
دیگری به خودشان 
بگیرند، آن موقع 
می شود به کسی 
گفت که محبوب و 
دوست داشتنی است 
ولی در این نقطه 
به جرأت می توانم 
بگویم که برای من 
معروفیت بیشتر 
اتفاق افتاده است 
و عده ای من را 
می شناسند

فارغ از چارچوب بودن خوب نیست اما من فکر میکنم 
اگر مثل هالیوود ما بتوانیم با تماشای استعداد یک نفر 
جدا از تصمیماتی که او برای زندگی شخصی وظاهرش 
گرفته درباره اش نظر بدهیم خیلی بهر است. کمتر کسی 
فکر میکرد لیدی گاگا با آن میزان از آوانگارد بودن بتواند 
اینقدر خوب بازی کند یا با ظاهری ساده و گریمی ساده 

جلوی دوربین حاضر شود و جایزه بگیرد. 
بلــه، نظرها کامال عوض می شــود. همان هایی 
که او را زیر ســوال می بردند، حاال تحســینش 
می کنند. همان قشری که می گویند چرا آرایش 
می کنی، به عکس بدون آرایش من هم ناســزا 
می گویند! پــس هنگامی که تــو در این نقطه 
ایستاده ای و تصمیم گرفته ای که مورد قضاوت 
قرار بگیری، خواسته و ناخواسته به تو ناسزا هم 
می گویند پس آرایش کنی یــا نکنی، حرفی را 
بزنی یا نزنی و... ناســزا می شنوی. بسته به یک 
سری تصمیمات می توانی شدتش را کمترکنی 
ولی اگر محبوب نباشــی هر چــه تالش کنی 
نمی توانی محبوب بشــوی. یعنی اگــر هزار و 
یک متن بنویســی و  راجع به عشق، انسانیت، 
دوست داشتن، یاری و مهربانی حرف بزنی، باز 
هم نمی شود. این نقطه است که آدم ها را دچار 
پارادوکس می کند؛ یعنــی در خلوت خودش 
می گوید که من را دوســت ندارنــد و حاال چه 
کار می توانم بکنــم؟ عکس از خودم نمی گذارم 
و متن های خوب هم می نویسم ولی نمی توانم 
قدرت عکاس، رســانه و یک ایونــت را در نظر 
نگیرم. می روم، جوراب رنگی   هم می پوشم، اگر 
کسی هم آنجا به من فحش داد اشکالی ندارد. 
تو این جنس از اتفاقات را برای خودت می خری 
و به همان اندازه دیده می شــوی که من به طور 
مثال با شــال قرمز رنگم دیده می شوم. درواقع 
می خواهم بگویم که قصه  ما صرفا یکی است و 
مثل آن جوجه ای است که هر شخص یک رنگی 

به آن می زند و می فروشد.
نقد آدم ها و چهره هایی که در حوزه  نقد فیلم 
و سینما شاخص هستند چقدر اهمیت دارد؟ 
شما گفتید که من نه نیازی به رسانه دارم و نه 
برای دیده شدن در رسانه تالشی می کنم. 
وقتی فردی مثل هوشــنگ گلمکانی قبل 
از نمایش فیلم ها در جشنواره، یادداشتی 
می نویســد و آن فیلم  ممکن است حتی 
جایزه هم بگیرد؛ این مســاله چقدر برای 
شما اهمیت دارد؟ برای مثال آرش خوشخو 
نقد بسیار تندی راجع به »خوب، بد، جلف« 
نوشــت و گفت ریحانه پارسا در این فیلم 
اضافی بوده است. می خواهم بدانم وقتی نقد 

درباره خودتان می خوانید از آن می گذرید 
یا اینکه برای شما مهم است و حتی 

ممکن است که بخواهید واکنش 
نشان بدهید. 

به کســی می شــود عکس العمل نشان 
داد که بی منطــق و عجول اســت و بر 

اساس ذهن آشــفته  خودش صحبت 
می کند اما نمی توانی جلوی کســی 
که رزومه اش نشان دهنده این است 
که بر اساس یک سواد و منطقی این 

حرف را می زند بایستی و بگویی تو اشتباه می کنی. 
به اندازه  خودش رســانه اش را دارد و می تواند نظر 
بدهد ولی این بخش وجود دارد که من نظر او را به 
چه شکل به خودم می قبوالنم. یعنی من می گویم 
که آقای ایکس چنین حرفــی را راجع به من زده، 
اگر نظر او مرا اذیت کند پس چه بهتر! من متوجه 
یک روند اشــتباه در کارم می شــوم و باید مراقب 
انتخاب هایم باشــم تا جای دیگری اضافی نباشم 
ولی اگر من را اذیت نمی کند که زندگی نوش جانم! 

دیگر اضافی هستم یا نیستم، نمی دانم.
خیلی از بازیگران سینما این نگرانی را دارند 
که فالن منتقد چه می نویسد یا چه می گوید. 

شما برای این مساله نگرانی دارید؟
نمی دانم به دلیل سن و یا کم تجربگی من است یا نه 
اما در حال حاضر از این بابت نگرانی ندارم. وقتی منتقد 
با دو فیش واریزی حرفش را عوض می کند، من فکر 
می کنم هر چه جیبش پر تر باشــد بستر دورش هم 

شیرین تر است. 
اگر به این فکر کنید که برای مثال پیمان 
قاسم خانی و محســن چگینی در پیش 
تولید به این فکر کرده اند که ریحانه پارسا 
را بیاوریم تا هم فیلم بفروشــد و هم در 
اینستاگرامش برای ما سر و صدا کند، حس 
بدی به شما دست می دهد یا فکر می کنید که 
باالخره یک معادله و معامله است به همان 
اندازه که شما در فیلم آن ها دیده می شوید. 
اگر اینطور باشد و من بتوانم بفروشم که خیلی عالی 
است! چون برچسب اشتباهی به من نمی زنند و این 
یک اتفاق بسیار خوب است. ما بازیگر بفروش تقریبا 
نداریم و شاید یک یا دو بازیگر را داشته باشیم که حضور 
و اتمسفرشان به تنهایی باعث فروش فیلم شود. پس 
اگر این چنین باشد، اتفاقا من خیلی خوشحال می شوم. 
قرار گرفتن در کنار پژمان جمشــیدی و 
سام درخشانی که هر دو به شدت آدم های 
طنازی هستند، خصوصا برای یک زن که در 
سینمای ایران دست و پایش بسته است و 
نمی تواند بامزه بودنش را نشان بدهد، به 
نظر کار سختی می آید و  برای شما درگیری 

ذهنی ایجاده کرده  بود. درست است؟
برای من چالش بسیار بزرگی بود. یکی از بی نظیرترین 
تجربه های من تجربه  بازی با شخصی مثل فرهاد آئیش 
بود، یک آدم بی نهایت بی ادعا و بازیگر که به نظر من 
می شود بر ســر استعداد این شخص قســم خورد. او 
یک آدم تماشایی  است و هر آنچه که یک بازیگر باید 
داشته باشد را من در آن فضا از ایشان دریافت کردم و 
این چالش کمی نبود. من خیلی سعی کردم که بازیگر 
کمدی دیده نشوم؛ خیلی عالی است که بازیگر کمدی 
باشی ولی چون آن را بلد نبوده و نیستم سعی می کنم 
حداقل ادای بازیگرهای کمدی را درنیاورم. سعی 
کردم که کارم را صرفا مثل حالت دیکته شده انجام 
بدهم  و در این بازی نیفتم که من هم بخواهم 
خنده بگیرم و این مساله بسیار به من کمک کرد.

ما در سن شما کم کم داریم به یک صف 
می رسیم و بازیگرهای دهه هفتادی زیاد 
شده اند و یک رقابت و تکاپویی دارد شکل 
می گیرد. تالشــی می کنید که در معرض 
انتخاب ها قــرار بگیریــد و روابط تان را 

گسترده تر کنید؟

اصال شبیه این شکل تالش ها نیستم، یعنی در من 
جای نمی گیرد و اتفاقا از این بابت بسیار خوشحالم. 
سینمای ما شاید تا سه سال آینده به دلیل حضور 
بازیگرانی که در حال ورود به آن هستند یک جهش 
عجیب و غریب داشــته باشد که االن هم شاهدش 
هستیم. در من چیزی به اسم حسادت وجود ندارد و 
هر دختر بازیگر تازه واردی را تشویق می کنم و حتی 
نسبت به کسانی که قبال هم کار کرده اند این تشویق 
را دارم. به همین خاطر میگویم ما آنقدر بازیگرهای  
خوب پیش رو داریم که در سینما می توانیم منتظر 

اتفاقات خیلی جذابی باشیم. 
حامد عنقا گفت وگویی رادیویی درباره شما 
گفته است اگر من این حق را دارم می توانم 
بگویم که حواسش را پرت مسائل دیگر 
نکند و به کارش بچسبد، چرا که هوش و 
استعداد ویژه ای دارد. چقدر این توصیه را 

می پذیرید و انجامش می دهید؟
حامد عنقا نه تنها برای من حکم پدر که حکم تاج 
سر را دارد یعنی هر جا و به هر شکل هر حرفی که 
بزند من روی چشــمم می گذارم. هوش و استعداد 
هم نظر لطف شــان بوده و نمی دانم که واقعا در چه 
ســطحی هســتم و راجع به »آقازاده« هم جوابی 
بسیار منطقی  داده اند و اصل ماجرا همین بود. حتما 
خاطرشان هســت، زمانی که در حال پیش تولید 
بودند من بی نهایت استقبال می کردم از اینکه یک 
چهره  جدید وارد شود. کمااینکه چند نفر از دوستان 
خودم که عالقه مند و هنرجوی بازیگری بودند را هم 
به این سمت سوق دادم یعنی برای من فضا اینطور 
بود که ما یک بار دیگر متوجه یک چهره ، جدید در 
سینما می شویم و هر کسی که می خواهد وارد شود 

چه بهتر که کار اولش این باشد. 
فانتزی نقش و کاراکتــر خاصی، چه در 
سینمای ایران و چه در هالیوود در ذهنتان 
هست که بگویید کاش مشابه این نقش به 

من پیشنهاد شود؟ 
من قصه های زنانه را بسیار دوست دارم و به شدت 
عالقه مند هستم که این اتفاق برایم رخ دهد و بتوانم 
در فیلم هایی که دغدغه های زنانه دارند بازی کنم 
و این شاید بهترین دغدغه ام باشد. فانتزی خاصی 
در ذهنم نیست ولی هر نقشی که چالش قابل باور و 
قابل قبولی را پیش رویم بگذارد قطعا با جان و دل به 
سمتش می روم و سعی می کنم تا از پس آن بر بیایم. 
اینکه می گویید زنانــه، احیانا فرم های 

فمینیستی که ندارید؟
من اصال نمی توانم وارد این دسته از کلمات بشوم 
و از اول هم با این ها مشــکل داشتم. به دلیل اینکه 
صرفا ژست است و اهالی  مدعی این ماجراها ثابت 
کردند که اینطور نیســتند. خانم فالنی که به من 
می گوید تو راجع به حق طالق حرف بدی زده ای، 
خودش می آید و نان دیگری را می بُرد. نه در رابطه با 
من اما چون سنش باال رفته و هنوز به جایگاهی که 
دلش می خواسته نرسیده، حالش بد است و چهار 
نفر را خرد می کند تا جایگاه خودش حفظ شود؛ پس 
چنین شخصی حق ندارد راجع به این ماجرا حرف 
بزند. وقتی خودت هنوز از ورود یک دختر جوان به 
این حرفه دلت می لــرزد، نمی توانی از حقوق زنان 

بگویی چرا که خودت سنگ اندازی می کنی. 


