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با رامبد جوان در 
ابتدا کار کردم و بعد 
 دوست
شدم و مدت هاست 
که خیلی با هم 
 صمیمی هستیم
ولی من هیچوقت در 
فیلم های ســینمایی 
 رامبد
بازی نکرده ام. حتما 
اگر یک روز آنقدر 
 خوب باشم
که رامبد بخواهد از 
من استفاده کند، 
 خودش از من
دعوت میکند. 
هیچوقت در زندگی 
 به جز یک نفر از
کسی نخواسته ام که 
با من کار کند؛ آن یک 
 نفر هم
نازنین سهامی زاده 
بوده است

که هر پدیده  هنری مرا به شــدت مجذوب خودش 
می کند. هیچ وقت هدفی نداشته ام که بگویم یک روز 
به فالن نقطه می رسم؛ هر کسی رویاهایی دارد اما 
این با هدف فرق می کند. من همواره هدفم این بوده 
که کار هنری خوب انجام دهم و وقتی هدف شما این 
باشد، خیلی از کارها را انجام نمی دهید. کارهایی که 
شاید اگر انجام داده بودم االن به لحاظ مالی در یک 
شرایط فوق العاده قرار می گرفتم؛ اما چون از نظر من 
کار هنری حتی متوسطی هم نبود، انجامش ندادم و 
از این بابت بسیار خوشحال و راضی هستم. در حال 
حاضر که موفق تر هستم بیشتر تشویق می شوم! من 
تقریباً از نه سالگی، شاید حتی زودتر به کار هنری رو 
آوردم اما هیچ وقت تشویق ویژه ای نشدم و همیشه 
یک تشویق خیلی معمولی از سوی خانواده دریافت 

کرده ام.
برای موفقیت در شــاخه های مختلف 
روحیه جنگجویی الزم است. آیا روحیه 
جنگجویی در شما بیشتر برای رسیدن 
به خواسته هایتان وجود دارد یا ممارست و 

تعامل با آدم ها در راستای آن هدف؟
حس جنگجویی در من بســیار زیاد است، آن هم 
در جنگ با خودم. من با هیچکس جز خودم جنگ 
ندارم؛ اینکه بجنگم و خسته نشوم، بجنگم و روحیه ام 
را از دست ندهم، بجنگم و خیلی صبر کنم. همیشه 
در حال صبر کردن هستم و این بزرگ ترین جنگی 
است که با خودم دارم. این خواستن و تمرین، بسیار 
برای من مهم اســت. تعامل با آدم ها از نظر من یک 
بخش اصلی از هر کار هنری اســت. البته خیلی از 
دوستان عزیز من هستند که با آدم ها تعامل زیادی 
ندارند اما جذابیت رشته  هنری، تعامل با آدم هاست. 
منتها تعامل با آدم ها را یک نکته ســاده می کند و 
آن هم این است که شما بدانید دوست دارید با چه 
آدم هایی کار کنید. من با یک آدم هایی هیچوقت کار 
نکردم، در صورتی که رابطه ی خوبی با هم داریم و به 
یکدیگر احترام می گذاریم اما می دانم که کار کردن 
با آن ها برای من ممکن نیســت و احتمال دارد که 
احترام ها از بین برود. یا اینکه بعضی ها هستند که 
شخصیت آن ها را بسیار دوست دارم ولی کار آن ها را 
دوست ندارم. من یاد گرفته ام با کسانی کار کنم که 
در چارچوب باورها و ارزش هایی که برای کار خودم 
به آن ها معتقد هستم، فعالیت کنند، بنابراین این 
شانس را داشته ام که در تلویزیون، رادیو، تئاتر، عرصه  
تصویر و بازیگری با آدم های محدود اما بسیار درجه 
یک و حرفه ای کار کنم. این خیلی مهم است که آدم 
با پیشنهاد همه از خود بیخود نشود و به همه  آن ها 
پاسخ مثبت ندهد. من خیلی عالقه دارم که در عرصه  
سینما بیشتر فعال باشم اما تا به حال، حداقل در یک 
سال گذشته سه فیلم نقش اول را رد کرده ام؛ صرفا 
به دلیل اینکه فیلمنامه یا جهان بینی فیلمسازش را 
دوست نداشتم. این دلیل شاید به ظاهر ساده بیاید اما 

به نظر من بسیار مهم است.
در مسیری که شما در آن گام برداشتید 
موانع زیــادی از ســمت آدم هایی که 
ترمز ایجاد می کنند دیده می شــود. چه 
زمانی بی اعتنایی بــه موانع و حرف ها و 
سختی های ایجاد شده برای شما حکم 
بزنگاهی را گرفت که حس کردید باید 

چند پله پیشرفت کنید؟ 
من از نصیحت های پدرم این را یاد گرفته بودم که 
باید پله پله باال رفت و نمی شــود یک دفعه به اوج 
رسید. در هر کاری، اگر می خواهی بمانی باید پله 
پله باال بروی. بله، طبیعتــا به هر حیطه ای که وارد 
شدم تقریبا مثل همه  مبتدی هایی که وارد عرصه ای 
می شوند مشکالتی داشتم. به طور کلی وقتی وارد 
حرفه  هنر می شــوی، اول نادیده ات می گیرند اما 
یک عده در همان لحظه ها حواسشان به تو هست 
که اتفاقا مهم همین چند نفری هســتند که تو را 
می بینند. بعد آرام آرام عده ای شــروع می کنند به 
سنگ انداختن اما اگر کارت را درست انجام بدهی، 
آن عده هم با تو موافق می شوند. واقعیت این است 
که اگر بدانید قرار است چه کاری انجام بدهید، نظر 
هیچکس مهم نیست. وارد هر حرفه ای که می شوید، 
در ابتدا اصول آن حرفه را به شــما یاد می دهند که 
باید آن ها را همیشه به خاطر داشته باشید و رعایت 
کنید، چون این اولین قدم اســت و حکم آجر اول 
سنگ بنایی را دارد که داریم روی آن کار می کنید. 
اگر این اصول را رعایت کنید، همیشه می توانید به 
اصالت های خودتان بازگردید. شــاید این جمله به 
ظاهر شــعاری بیاید ولی در مورد من کامال صدق 
می کند و این کاری است که همیشه انجام داده ام. 
وقتی شما اصول کارتان را رعایت می کنید، نه حذف 
می شوید و نه سنگی جلودار پیشرفت شما می شود. 
کما اینکه در تمام این سال ها تلویزیون بارها و بارها 
من را حذف کرد و دســت آخر گفتــم که دیگر با 
تلویزیون کار نمی کنم و خیلی حرفه ای کار اصلی 
خودم را که بازیگری بود پیش گرفتم.  سعی کردم 
که در حرفه ام حواسم به دیگران باشد و خودم جزو 

همان کسانی باشم که توانمندی آدم ها را می بیند.
شما تعامالت خیلی خوبی با هنرمندان 
دارید. این تعامالت را بــه تعمد برای 
پیشــرفت در کارتان ایجاد کردید یا 
استعداد ارتباطات خوب را هم می توان 

به دیگر استعدادهای شما اضافه کرد؟ 

من در برقــراری ارتباط با آدم ها به شــدت موفق 
هستم و این یک هدیه   خداوندی است. ظاهرا از دو 
سالگی همینطور بوده ام و با همه  آدم ها خوب ارتباط 
می گرفتم و به اصطالح با کسی غریبگی نمی کردم 
و همین موضوع باعث شده اســت دوستان بسیار 
زیادی داشته باشــم. رابطه  من با بچه های سینما 
گاهی اوقات برای خودم هم عجیب است. برای مثال 
دو نفر از دوســتان من در عالم سینما و تئاتر اصال 
با هم خوب نیستند و همه این موضوع را می دانند 
ولی هر دو از دوستان بسیار صمیمی من هستند. 
جالب است بدانید که من با اغلب این بچه ها اتفاقا 
فقط دوستی دارم و همکاری نکرده ام. به طور مثال 
با رامبد جوان در ابتدا کار کردم و بعد دوست شدم 
و مدت هاست که خیلی با هم صمیمی هستیم ولی 
من هیچ وقت در فیلم های ســینمایی رامبد بازی 
نکرده ام. حتما اگر یک روز آنقدر خوب باشــم که 
رامبد بخواهد از من اســتفاده کند، خودش از من 
دعوت می کند.  هیچ وقت در زندگی به جز یک نفر از 
کسی نخواسته ام که با من کار کند؛ آن یک نفر هم 
نازنین سهامی زاده بوده است. قبل از اینکه خودشان 
را ببینم، نمایش »چشم در برابر چشم« را از ایشان 
دیدم و گفتم که من دوست دارم با شما کار کنم. این 
اتفاق افتاد و من در نمایش »مانوس« برای او بازی 
کردم و کاندید بهترین بازیگر جشنواره تئاتر فجر 
شدم. بنابراین در دوستی هایم هیچ وقت نشده که از 
بچه ها بخواهم حواسشان به من باشد و مرا سر کار 
ببرند. من تالش می کنم کارم را انجام بدهم تا یک 
روز آن ها هم از من دعوت کنند کما اینکه بعضی از 

آن ها این کار را کرده اند. 
این ارتباط ها چقدر به دیده شــدن و 

معرفی شما به پروژه ها کمک می کند؟ 
زمانی که نیاز بود در حرفه  ام دیده و مطرح شوم، فقط 
با تالش خودم این کار را کردم. من اولین باری که به 
رادیو رفتم تست دادم و برای اولین برنامه  تلویزیونی 
هم که نامش »نقــره« بود، بدون اینکه کســی را 
بشناسم تست دادم. بنابراین در سال های اول هیچ 


