
آوانگارد

تا جایی که اذیتم 
نکند و تا جایی که به 
خودم نگویم دیگر 
کار کمدی بس 
است، جلوی خودم 
را نمی گیرم. وقتی 
بعد از یک اتفاق، 
یک ژانری از سینما 
چندین بار به سمتم 
می آید شاید نتوان 
گفت که خیلی 
عالی بوده ام ولی 
می شود گفت که 
احتماال دیده ها یا 
شنیده  ها حاکی 
از این است که 
من در کمدی به 
اندازه سن و سال 
و تجربه  خودم، 
توانسته ام یک 
قدم کوچک 
بردارم و این را 
نمی شود نادیده  
گرفت

جسارت انتخاب، چیزی  است که به وضوح 
در شــما وجود دارد. بعد از سریال »پدر« 
با توجه به توانایی هایی که بــروز دادید 
می توانســتید انتخاب نقش جدی داشته 
باشید اما در قالب یک فیلم طنز مثل »خوب، 
بد، جلف2« حضور پیدا کردید. چه چیزی 
باعث شد که از یک نقش جدی به سمت 

نقش کمدی بروید؟
فضایی که من قبل از این کار تجربه کرده بودم فضایی 
نبود که بخواهد حتی به سریال هم ختم شود، یعنی 
بستری که من در آن آموزش بازیگری می دیدم طوری 
نبود که انتظار داشته باشم پیشنهاد حضور در سریال 
تلویزیونی مناسبتی و مذهبی برای من پیش آید. فضای 
ذهنی هم نسالن و اطرافیانم هم در زمان انتخاب رشته  
مدرسه  به شکل دیگری بود. بســیار رویاپرداز بودیم و 
خودمان را بازیگر درجه سه هالیوود می دیدیم! ولی زمان 
می گذرد و آدم متوجه می شود چیزی که در رویاهایش 
بوده با چیزی که اتفاق می افتد یا می تواند اتفاق بیفتد 
فاصله  زیادی دارد، به نظر مــن در آن نقطه واقع بینی 
خیلی می تواند کمک کند و من خوشحالم که این مساله 
به من کمک کرد و دست از تحصیالت آکادمیک کشیدم 
. این اولین قدم من برای این ماجرا بود که تمام تبعاتش را 
به جان خریدم و به دانشگاه نرفتم. بعد از آن باالخره باید 
یک کاری انجام می دادم، حال چه بازیگری بود یا نبود، 
به هر حال زندگی باید جریان پیدا میکرد برای همین 
سعی کردم مسیری را که فکر میکردم درست است ادامه 
بدهم. در میان کسانی که مخصوصا در رشته های هنری 
مشغول به تحصیل هستند این را زیاد می بینیم که سمت 
مرکز شهر در کافه ها و کتاب فروشی ها کار می کنند و 
حس کردم این انتخاب بهتر از این است که بخواهم به 
دانشگاه بروم. در کمترین حالتش حداقل خودم را گول 
نمی زنم و هر روز شش صبح به دانشگاه نمی روم که یک 
روزی بازیگر بشوم و یا یک سیکل بی انتهای تکراری را 
پیش ببرم تا اینکه یک روز بخواهم دیده شوم.  من دو، 
سه ماه بعد از اینکه تئاتر خوانده بودم و پیش دانشگاهی 
را هم تمام کرده بودم، در کافه ای مشغول به کار شدم و 
سریال »پدر« خیلی اتفاقی سر راهم قرار گرفت. خیلی 
قبل تر از این ها و در سال 94 که 16 ساله بودم برای یک 
فیلم سینمایی انتخاب شدم و آن کار اصال ساخته نشد 
اما فضایی که آن چند ماه تمرین به ذهن من داده بود این 
بود که مسیر جذاب برای تویی که دوست داری بازیگر 
بشوی این است که دو، سه سال یک بار یک کار سینمایی 
آن هم از نوع جدی بازی کنی و بعد صبر کنی و آرام و بی 
صدا یک روندی را پیش ببری و شاید در این بین چند 
کار هم بازی کنی. این چیزی بود که من خیلی قبل تر 
برای خودم می دیدم. سریال به خودی خود همیشه و یا 
حداقل در پنجاه درصد مواقع جواب داده و به نظر من 
ستاره هایی را ساخته که همین روزها هم شاهد آن ها  
هستیم؛ درواقع نمی شود منکر قدرت رسانه  با آن حجم 

درباره رهایی از چارچوب گفتگوی فارغ از حاشیه 
درباره متن با ریحانه پارسا

شباهت کمدی به تئاتر بیشتر است

 سربلندم چون 
چاپلوسی کسی را نمی کنم

 دنیاخمامی :   ریحانه پارسا هرچند اغلب روزهای پرحاشیه ای را میگذراند اما باید فارغ از حاشیه با او درباره متن کارها و انتخاب هاو اقدامات در 
عرصه تصویر صحبت کرد. بازیگر تازه کار و جوانی که به قول خودش اثر به اثر پخته تر میشود و میل به کشف بیشتری دارد. خوب بد جلف 2 

بهانه ای شد برای زیر و رو کردن زمینی که برای او تا اینجا سابقه کاری ساخته و ما درباره اش با او حرف زدیم.


