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مواقعی که به پول 
احتیاج دارم، برایم 
مهم تر می شود. 
مواقعی که کمتر به 
آن احتیاج دارم، 
چیزهای دیگر 
برایم مهم می شود. 
همانطور که گفتم 
آدم لحظه به لحظه، 
بسته به شرایط و 
نیازمندی های روح، 
روان و جسمش 
تصمیم می گیرد و 
این ها تغییر می کند

و با بازیگرهای پر سر و صدا برای کار 
داشته باشید که عرصه  بین المللی اش 
هم خوب باشد و شهرت بین المللی 
برای شــما به همراه داشته باشد و 
در کنار آن یــک کار جمع و جور و 
مستقلی که دوست دارید قرار گرفته 

باشد، کدام را انتخاب می کنید؟ 
آدم با یک پارامتر تصمیم هایش را نمی گیرد 
و هر تصمیمی به عوامل بسیار زیادی بستگی 
دارد؛ برای مثال اینکه آن موقع کجای زندگی 
هســتم، آن لحظه چه می خواهــم و در آن 
لحظه چه دارم و چه ندارم، درواقع داشــته ها 
و نداشته های آن لحظه ام که آیا در آن لحظه 
به پول احتیــاج دارم یا بــه محبوبیت و یا به 
مطرح شــدن نیاز دارم. یعنی در جهان بینی 
آن موقع چه چیزی برایم مهم تر اســت. آدم 
در هر لحظه  زندگی اش یک چیزهایی برایش 

اساسی تر می شــود. برای مثال یک موقعی 
است که گوشــه  ناخنش ریشه کرده و چهار 
ستون بدنش سالم است اما دائم نگران همان 
ناخن است. اگر همان لحظه یکی از انگشتانش 
دچار یک زخم بزرگ شود، دیگر آن قبلی را 
فراموش می کند و تمرکزش به جای دیگری 

می رود.
چقدر پول برایتان در انتخاب اولویت 

دارد؟
مواقعی که به پول احتیاج دارم، برایم مهم تر 
می شود. مواقعی که کمتر به آن احتیاج دارم، 
چیزهای دیگر برایم مهم می شود. همانطور 
که گفتم آدم لحظه به لحظه، بسته به شرایط 
و نیازمندی های روح، روان و جسمش تصمیم 

می گیرد و این ها تغییر می کند.
شــما فکر می کنید که در فروردین 
1400 جهان چقدر جای امنی است؟ 
یعنی پــس از گذراندن این دهه ا ی 
که برای همه  ما پرتنش و در زندگی 
شــخصی متفاوت بود، آیا به قول 
مهران مدیری فکر می کنید که این 

جهان دیگر به درد نمی خورد؟
من خیلی به جهان و بــه زندگی عالقه دارم. 
یعنی این طور فکر می کنم که در تمامی ادوار 
ســختی، نامالیمات و مشــکالت بوده اما با 
مسیری که جهان رفته به  رغم همه  مشکالتی 
که هســت و خیلی هایش هم زیاد است من 
بســیار به زندگی، آینده و زیستن خوش بین 
هستم و خیلی آن را دوســت دارم؛ چون ما 

چیزی غیر از این نداریم. 
درواقــع امیــد را مقولــه  مهمی 

می دانید. 
مگر جز این، چیز دیگری هم داریم؟

یک اصلی در حال اثبات است با این 
مضمون که در اصل امید وجود ندارد. 
من این موضوع  را از چند روانشناس 
شاخص شنیده ام. آن ها می گویند: 
امید بی اساس اســت. درواقع شما 
خودتان را گــول می زنید که یک 
اتفاق خوبی در آینده می افتد و آن 

امید، شما را حرکت می دهد.
به نظر من اتفاق خــوب در آینده نمی افتد و 
اتفاق خوب همین االن و همین لحظه است، 
نه اینکه فکر کنم در آینده قرار است چیزی 
تغییر کند. در آینده هم همین اســت اما من 
از همینی که هست خیلی ناراضی نیستم، نه 
به دلیل اینکه شــرایط خیلی ایدئالی دارم یا 
ندارم، چراکه وقتی شرایطم خوب هم نیست 
می گویم این زندگی که هست! چون زندگی 
را دوســت دارم و در مقابل مرگ، زندگی را 
می گذارم و چون کماکان هنوز زنده هســتم 
خوشــحالم. امیدوارم اتفاقات بد کم شــود، 
تالشــم را می کنم، خیلی  چیزها هم دست 

من نیســت اما به آن امید دارم که امید من 
مثل خیلی از امیدهای دیگری که در زندگی 
داشــتم و ناامید شــده ادامه دارد. یک شعر 

خوبی هست که می گوید: 
گر بماندیم باز بردوزیم 

جامه ای کز فراق چاک شده
گر برفتیم عذر ما بپذیر

ای بسا آرزو که خاک شده.
برای همه  آدم ها بســا آرزوشــان که خاک 
شده اما این دلیل نمی شود که آرزو نکنیم و 
ناامید باشیم. به خصوص که من فکر می کنم 
همین االنش هم به  رغــم همه ی نامالیمات، 
ما نشســته ایم و گفت وگو می کنیم پس خدا 

را شکر. 
این شــبیه تفکــر پیام دهکردی اســت که 
می گفت: بعــد از بیماری  حــاال دیگر نان و 
ماست هم که می خورم مزه اش برایم خیلی 

شاهانه  ا ست!
من خیلی روزها ناراحت هستم، خیلی روزها 
غمگین هســتم اما زندگی همین است. یک 
روز آدم شاد است و یک روز غمگین و من این 

مجموعه را دوست دارم. 
این تفکر شــما خیلی به سینمای 
ما کمک می کند چرا که در شرایط 
سختی هستیم و فیلم شما حال ما 
را خوب کرد. در شــرایطی هستیم 
که ســینما در جایگاهی است که 
کارگردان هــا ترجیــح می دهند 
واقعیــت را بگویند و مــا به تفکر 
شیرین و رهای شما در سینما خیلی 

نیاز داریم. 
امیدوارم اینطور باشد. 

شــما تا چه حد شــبکه ی نمایش 
خانگی را دنبــال می کنید؟ چرا که 
فکر می کنم تمایل داشته باشید در 

آن حوزه کار کنید. 
بعضی از آن ها را می بینــم اما خیلی فرصت 
نمی کنم که پیگیر باشــم. قرار است در سال 
آینده سریالی برای شــبکه نمایش خانگی 
بســازم؛ یک کار طنز که در حــال حاضر با 
ایمان صفایی مشــغول نوشتن آن هستیم و 
محمدرضا تخت کشــیان هم تهیه کننده ی 

آن است. 
در ســال آینــده این ســریال را 

می بینیم؟ 
سال آینده ساخته می شود و شاید از نیمه  دوم 

سال پخش هم بشود. 
کار همکارتان، پیمان قاسم خانی، 
یعنی سریال »خوب، بد، جلف: رادیو 
اکتیو« را می بینید و نظری راجع به 

آن دارید؟
قســمت اول و دوم را دیده ام اما درمورد کار 

هیچکس هیچوقت نظر نمی دهم.*


