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 ترانه علیدوستیموفقیت رازهای  

 ذاتی های جذابیت واسطه به معاصر انسان جهان در رسانه ـ صنعت ـ هنر یک مقام در سینما

 هنرها دیگر از بیش آورد، می ارمغان به توامان را نان و نام که شغلی های وسوسه البته و

 معروف بازیگران بدانید دارید دوست هم شما اگر. است گرفته قرار جوانان توجه مورد

 .باشید همراه ما با شدند بازیگر چگونه

 

 فراهم فرصتی «غزل»نقش در علیدوستی ترانه بازی با «عمقکم زرد آسمان» فیلم کران

 سن رد بازیگری، اینکه با. کنیم صحبت کرده بازی تاکنون که هاییفیلم درباره او با تا آورد

 آگاهی روی از و طمانینه با کرد سعی پس آن از او ولی زد؛ لبخند علیدوستی به پایین

 جلب را توجهم وگوگفت این در آنچه. دارد تجربه هاسال گویی کند؛ انتخاب را هایشنقش

 حتیرابه کردید، بازی فیلم فالن در چرا که پرسیدممی اگر. بود اشتباهاتش پذیرش کرد،

 نوشتار و ادبیات به گرایشش و واقعیات بیان در صراحتش. کردم اشتباه دادمی پاسخ

 تاس بازیگری او. است تشخیص قابل وگوگفت این واژگان پس در که ساخت او از ترکیبی

 آینده قطعا برود پیش اینگونه اگر و دارد کافی انگیزه سینما در حضورش ادامه برای که

 .بود خواهد امروز از تردرخشان اشکاری

 

 تارخ امین بازیگری هایکالس کردید، بازی را «دارم سال51 ترانه من» فیلم که زمانی 

 فکر. شدید دنیا این وارد انگیزه با اول روز از که بود معلوم و بودید گذرانده را

 دمق آگاهانه مسیر این در چقدر برسید؟ تانکنونی جایگاه به سال55 از بعد کردیدمی

 برداشتید؟

 

 زمانی چه گرفتم تصمیمی حسی که زمان آن چه. بوده خودآگاه کارهایم همیشه اول روز از

 اهرظ به تصمیمات که بودم متوجه کامال. بوده آگاهی کارهایم پشت کردم، کار مشورتی که

  خیلی که بود این. بگذارد بزرگ تاثیرات کارم مسیر روی توانستمی روزها آن جزیی
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 علت آینده از ترس دادممی اجازه کمتر جاها بعضی کاش گویممی امروز. کردممی سختگیری

 البته .نکردم ضرر خب اما. داشتم گیریتصمیم در بیشتری آرامش کاش و باشد تصمیماتم

 کالس به ورود ابتدای همان در و سالگی51 در من اگر اینکه. دارم اعتقاد هم شانس به

 اما. تاس شانس واقعا بود، یکی من با شخصیت آن نام که شدم انتخاب نقشی برای بازیگری

 استفاده هم شانس از آدم باشد اگر آگاهی. نیست انسان هایتوانایی نافی الزاما شانس

 ونآزم این از نظرم به. سوزاند را فرصتی چنین شودمی هم راحتیبه کمااینکه کندمی خوبی

 .آمدم بیرون سربلند زودهنگام

 

 ینا دلیل. کردید صبوری سال سه «زیبا شهر» بعدی، فیلم در بازی برای حال این اب 

 بود؟ چه زمانی فاصله

 

 روروبه جورواجور پیشنهادهای انبوه با سال سه آن در. کرد سروصدا خیلی...« ترانه»فیلم

. هست جدید هایچهره دنبال همیشه هم سینما و راه آغاز در و بودم جدیدی چهره من. شدم

 تظرندمن همه کردممی فکر اینکه از. برگرفت در را من ترسی که بود زیاد پیشنهادهایم آنقدر

 برایم بعدی انتخاب که بود این. نه یا بودم اولم فیلم سر بر وهویهای آن الیق من آیا ببینند

 .بود شده سخت

 

 کردید؟ چه سال سه آن در 

 

 ستاندا دایم کنارش در و رفتممی نویسیفیلمنامه کالس. نوشتممی دیگری کار هر از بیش

 زا زمان آن تا کنم، کار ایشان با تا کرد دعوت من از فرهادی آقای که روزی. نوشتممی کوتاه

 تصویر نگران که گفت من به رودربایستیبی اول همان. بودم ندیده را ایشان نزدیک

 .دربیاید کار از چطور «زیبا شهر» فیلم در مانهمکاری داندنمی و است اولم کار در جاافتاده

 هم من. کنیم تست هم با را کار که خواست. نداد من به مستقیمی پیشنهاد واقع در

  پیشنهادش از و شوم دیده اولم کار تکراری شمایل در دوباره سال سه از بعد خواستمنمی
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 از واقعا و هم با همکاری به شدیم ترغیب زود خیلی خوشبختانه. کردم استقبال

 .بردیم لذت «شهرزیبا»ساخت

 

 لمفی هم ما گویندمی بازیگران بعضی. نداشتید «نان غم» اسم به چیزی مدت این در 

 حفظ وسیع گستره در را مخاطب و مردم هم تا کنیممی بازی هنری فیلم هم و تجاری

 مانمعشیت برای هم و باشیم مانروح شناسانهزیبایی حس جوابگوی هم و کنیم

 کنید؟می فکر اینطوری هم شما. بیفتیم حرج و عسر در خواهیمنمی

 

 جاریت سینمای دارم عقیده اینکه ضمن. نیستم تجاری و هنری به هافیلم بندیدسته اهل من 

 ستا این مشکل. است کیفیت سر بر من بحث اما. ندارد خجالت و نیست سخیفی سینمای

 ناولی به یافتندست از مانتجاری سینمای. است الکن و عقب خیلی ما تجاری سینمای که

 ابتدایی الفبای که چرا ماندمی عقب هم است پولسازی و سرمایه بازگرداندن که هدفش

 است نمایینخ قواعد همان قواعدش و داندنمی را امروز دنیای در سرگرمی و کشش ایجاد

 اریتج هایفیلم آمدنمی بدم شاید هم من وگرنه. کردمی کار داشت شاید انقالب از پیش که

 یزچ یک ثروتمندشدن و است چیز یک نان غم اینکه ضمن. باشم داشته امکارنامه در خوبی

 قهمضی در امروز اگر هم من شاید. اندبوده تامین امزندگی اولیه نیازهای خوشبختانه. دیگر

. نیستم طماعی انسان کل در اما. دهم تن کارها بعضی به کنم وادار را خودم گیرم، قرار

 توانایی اما. کند پولدار مرا توانستمی که امداشته هاسال این در زیادی پیشنهادهای

 که است زمانی خوشبختی حقیقی مانی قول به. ندارم را پسندمنمی که کاری دادنانجام

 وقتهیچ پول که است این هم من محدودیت. فهمدمی را خودش هایمحدودیت انسان

 واهمنخ ثروتمندی آدم دانممی که است این. باشد کاری انجام برای من دلیل تنها تواندنمی

 رد دارند کار جای که هاییفیلم در حضور. برممی لذت بلدم که کاری همان از نتیجه در. شد

 .کرد زندگی آن با بشود که منطقی دستمزدی قبال
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 بازی برای فیلم یک سر عصر و سریال سر ظهر فیلم،تله سر صبح که افراد دسته آن از پس

 ساعت دو روزی چه گیرد،می انرژی من از صحنه سر کارکردن( خنددمینیستید؟ روند،می

 سه دو، که امندیده را این توان خودم در حال به تا که است این. ساعت 02 روزی چه باشد

 .ببرم جلو هم با را کار

 

 نشدید؟ روحی تالطم دچار نظر این از. نداشت موفقی اکران «زیبا شهر» زمان آن 

 

 شکل فیلم پیرامون خوبی جو ولی نداشت، موفقی اکران «زیبا شهر» فیلم است درست

 طورنهما اینکه ضمن. کردند مانتشویق خیلی و پسندیدند دیدند را فیلم که اهلش. گرفت

 .دمکرمی افتخار آن به خیلی خودم و بود من برای دلپذیری خیلی تجربه ساختش گفتم که

 

 اشقبلی هایفیلم تا کرد فراهم فرصتی...« الی درباره» از بعد فرهادی موفقیت اما 

 هم باز که نرسیدید نتیجه به وقت آن. شود بازخوانی و دیده «زیبا شهر» جمله از

 بوده؟ همراه شما با شانس

 

 فیلم آن موقع آن. فرهادی دوم فیلم هم بود من دوم فیلم هم«شهرزیبا. »صددرصد

 تیموفقی با بعدها. شدمی محسوب شانپیشرفت مسیر در ما مثل هاییآدم ابتدایی هایقدم

 .بوده خوبی کار چه که کردند کشف نو از و کردند رجوع فیلم به آورد دست به فرهادی که

 حتما .بزند خودش نام به فقط را کرده کسب که اعتباری تواندنمی کسیهیچ گویممی همیشه

 من روی اطرافیانم که است تاثیراتی حاصل دارم که نگاهی جنس و هستم االن که آدمی

 دمآ. کند اضافه آدم به چیزی توانستهمی هاسال این طول در کسی هر با همکاری. گذاشتند

 .باشد آگاه موضوع این بر باید فقط
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 کردید بازی فرهادی اصغر از فیلمی در هم باز کارتان ادامه در ولی .

 آمد؟ پیش چگونه «سوریچهارشنبه»

 

 دو یکی، مسیر این در حتی. کنیم همکاری هم با باز بود قرار «شهرزیبا» از بعد زمان همان

 که داشت ایده چند همیشه فرهادی آقای. نرسید سرانجام به که دهیم انجام خواستیم کار

 که بود آنها از یکی هم «سوریچهارشنبه. »برسد ساخت مرحله به کدام نبود مشخص

 ود،ب ما همه برای یمنیخوش خیلی فیلم که «شهرزیبا» اما. بودیم کرده قبل از را صحبتش

 و»سوریچهارشنبه» دو، این نتیجه در. شد حقیقی مانی با فرهادی و من آشنایی باعث

 .شد باعث را خوبی هایفیلم گرفت شکل که تیمی این و نوشتند هم با را «کنعان»بعد

 

 دداشتی عهده بر را هاآدم روابط اتصال حلقه و کلیدی شخصیت «سوریچهارشنبه» در 

 .دارد گفتن برای حرفی که شدید تبدیل بازیگری به دیگر و

 

 به ،باشد هاآدم اتصال حلقه اینکه بر عالوه فیلم این در( انگیزروح) روحی شخصیت. ممنون

 اب فیلمی شدمی باعث زناشویی به فضولش و معصوم و شوخ نگاه مثل هاییویژگی دلیل

 بوسیع فیلم بودنشغمناک رغم به و نکند پیدا سیاهی و تلخ لحن «سوریچهارشنبه» داستان

 .نباشد

 

 حضور شما کنار در تانمقابل بازیگران کردید، بازی که فیلمی سه این در 

 ارهبدراین ابتدا همان از. نبود اینطور «کنعان» فیلم در ولی. داشتند ایکنندهکمک

 داشتید؟ نظری چه

 

 از قبل فقط. داشتند من مقابل ایکنندهکمک حضور فروتن آقای. شماست نظر البته این

  در مرتضی. بود دیگری چیز «مرتضی» شخصیت از بقیه و من تصور فیلمبرداری شروع
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 یعیطب شودمی ساخته فیلمی وقتی. قیافهخوش حد این تا نه و ترمسن بود مردی فیلمنامه

 ینا به کردنعادت من برای. دهدمی قرار تاثیر تحت را داستان لحن بازیگر انتخاب که است

 از حقیقی آقای دیدم چون. کردم اطمینان اما. بود عجیب مقدار یک ابتدا در همسرم شمایل

 است خشنود کرده پیدا مرتضی که جدیدی شکل

 

 داشتید؟ حسی چه شدید، مواجه انتقادات با فیلمی در بارنخستین برای اینکه از 

 

 دیشدی سیل با اینکه اول گرفتم؛ یاد چیزها خیلی و بود مهمی تجربه برایم فیلم این خب،

 تندداش را انتقاد این پسندیدندمی را کارم معموال که کسانی حتی. شدم مواجه انتقادات از

 مه. کنم بازی را نقش این بودم مایل خیلی خودم ولی. شدم انتخاب نقش این برای چرا که

 رد متفاوت اینچنین و پروپیمان نقش یک به کردممی حس هم و داشتم دوست را فیلمنامه

 همزمان خب اما. کند بازی حاتمی لیال را نقش این بود قرار ابتدا در. دارم نیاز امکارنامه

 ولی. کنم بازی من که دادم پیشنهاد که بود این. بیایند نتوانستند و آمد دنیا به پسرش

 نتخابما ناچاری سر از نهایتا کنم فکر. هستی جوان نقش این برای تو گفتند و نکردند قبول

 نمک بازی را مینا من که رسید نتیجه به وقتی از حقیقی مانی بود که چه هر( خنددمی) کردند

 هک کردیم صرف زیادی انرژی که بود این ما اشتباه شاید. کرد کمکم و ایستاد پایم خیلی

 فیلم ینا در علیدوستی کنیم ثابت خواستیم یعنی. شود دیده کاراکتر این با من سن اختالف

 رفتگمی شکل داشت داستان کردیمنمی اشاره نکته این به اگر که حالی در. است ساله51

 از بعد همیشه هافیلم. دارد پروپاقرصی طرفداران کنعان امروزه. بود شده پذیرفته و

 .شودمی روشن شانماندگاری تکلیف ساختشان دوران حواشی از گرفتنفاصله

 

 یلمف این. بود «هملت» نمایشنامه از آزاد برداشتی نوعیبه «تردید» تانبعدی فیلم 

 وشنگشوخ خیلی اوفلیا شکسپیر، «هملت» طبق مطمئنا. نشد موفق نهایت در هم

 چرا؟. بود سرخوش خیلی هستید شما که «تردید» اوفلیای اما. نیست
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 اوشسی شخصیتش نام. نیست هملت بازسازی اما هست، هملت از اقتباسی «تردید» فیلم

. قصه در دارد تریاصلی نقش هم هست نمایشنامه در هوراشیو معادل که او دوست. است

 نمود ما امروز اجتماع در تردید فیلم خانواده که چرا نیست هم شده «ایرانیزه» آنچنان

 زا غیر چیزهمه نتیجه در! باشد شمس کاخ اشخانه که نداریم ایخانواده ما. ندارند بیرونی

 فیلم این در مهتاب یعنی. است فیلمساز خیال حاصل و نمایشی داستان اصلی هسته

 .قصه این در اوفلیاست معادل تنها و ندارد را اوفلیا شخصیت

 

 چیست؟ پس نیست، اوفلیا اگر خب 

 

. کند ملع اینکه تا گیردمی تاثیر بیشتر که است «هملت»در ایحاشیه تقریبا نقشی اوفلیا

 اروگ سیاوش،- چیده داستان این برای که مثلثی در که داد توضیح من به اما مسیحی کریم

 دیگر شخصیت دو آن که حالی در. است زندگی شور نماینده که است مهتاب این -مهتاب و

 و بیاورد خود به را اینها که است ایمحرکه نیروی آن مهتاب هستند، کارمحافظه و ناامید

 ارگردانک راهنمایی عینا گویممی که اینها. بجنگند شومشان سرنوشت علیه که کند وادارشان

 .دیدمی پرخاشگر گاهی و پرانرژی را مهتاب نتیجه در. من به است

 

 کردید؟ بازی «تردید» در چرا 

 

 اگر دارم عقیده و. شود «آخرپرده» خوبی به فیلمی که داشت را این پتانسیل «تردید»

 در یقطب به تبدیل زود خیلی او افتادنمی مسیحیکریم واروژ ساختن فیلم در وقفه سال51

 بازگشت در موثری نقش خواستمی دلمان دیگر دوستان از خیلی و من. شدمی فیلمسازی

. رنیامدد باید که آنطور من نظر به نهایتا فیلم. باشیم داشته فیلمسازی عرصه به آدمی چنین

 ما حتی و فیلمسازی جدید شرایط با را خودش تا داشت نیاز بیشتری زمان کارگردان شاید

 نکرد پیدا ساکنابتدابه خودش که اطمینانی کنیم؛ جلب را اطمینانش داشت نیاز. بدهد وفق

 .ما به
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 افتاد؟ اتفاق چطور فرهادی آقای با تانهمکاری سومین و...« الی درباره 

 

. بود کرده تعریف برایمان را شخط یک و داشت را فیلم این طرح «کنعان» از قبل هم باز 

 هادیفر گفت حقیقی. کردند تلفن من به حقیقی آقای با شب یک نوشتمی که را فیلمنامه

 راست .کند بازی شودمی غرق داستان اول که را نقشی آیدنمی ترانه گویدمی و نشسته اینجا

(. خنددمی) کردم خداحافظی و کنممی بازی را نقش آن من نخوانده بگو بهش گفتم گوید؟می

 آدم برای بد نقش فرهادی که هست و بود واضح اینکه ضمن. نداشتیم هم با را هاحرف این

 .است شدنساخته حال در شاهکاری که بود مشخص. الی شدم من که بود این. نویسدنمی

 

 بدی لمفی گفتند، بد فیلم از که آنقدر نظرمبه. «بسته چشمان با زندگی» به برسیم 

 کردید؟ بازی فیلم این در صدرعاملی آقای به تاندِین خاطربه منتها. نبود

 

 که دهدب پیشنهادی بود آمده پیش آن قبل و نداشتم رودربایستی صدرعاملی آقای با. اصال

 بعد اهم چند. آیمنمی گفتم و نیامد خوشم و شد پیشنهاد من به باریک فیلمنامه این. کنم رد

 و شسته و جذاب بود شده ایفیلمنامه. بخوانم را قصه دوباره خواست من از صدرعاملی

 انهمتاسف که بود کرده بازنویسی را داستان دیگری دوست درواقع. شد عوض من نظر و رفته

 من هاینک از شوند دلخور کار صاحبان شاید هم االن. بیاورند فیلم در را نامش ندیدند صالح

 تانهای و نشد بیشتری استفاده پراستعداد دوست این از که شد حیف اما. زدم را حرف این

 بدی فیلم کل در که دارم اعتقاد هم من. نماندند وفادار خوبش فیلمنامه به ساخت موقع

 ابلق خیلی ما برای شاید که کردند برقرار ارتباطی فیلم این با ترهاجوان از یکسری. نشد

 .باشد هم این از بهتر توانستمی فیلم ولی. نباشد درک
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 شد؟ پیدا چطور «تاران دشت راز» فیلم کارهایتان میان 

 

. راحتمنا شده ناتوان اینقدر کودکمان سینمای اینکه از و دارم عالقه خیلی کودک سینمای به

 دگویمی کنندهتهیه حاال ایم،کرده هزینه کلی و ساخته ایدقیقه12 انیمیشن یک گفتند من به

 مفیل ته و سر به واقعی داستانی که است این بگیرد، اکران فیلم دقیقه12 برای تواندنمی

 عدرواق که بود این کنی؟ بازی را گوقصه پرستار نقش چهاردقیقه آییمی. ایمکرده اضافه

 یلمف یک بلکه کردم را امسعی خوشحالم و نیستم هم پشیمان. باشم کرده کمکی تا رفتم

 .شود ساخته( ناتوان هم هرقدر) داشت تکنیک دغدغه که کودک

 

 به را فیلم درنهایت که کند کار شهبازی پرویز بود قرار «بخواد خدا هرچی» فیلم 

 هستید؟ راضی کار نتیجه از. سپرد دستیارش

 

 هبازیش خود دیگر نبود قرار پیوستم گروه به من وقتی. است من خجالت نقطه فیلم این. خیر

. تاس شدنساخته حال در خاص طنز با ابزورد فیلمی که بود این تصورم اما. بسازد را فیلم

 ار کسی توانممی نه و زد گول را من کسی نه. درآمد آب از اشتباه زیادی اینکه مثل تصورم

 قبال و متاسفم فیلم این در حضور از نهایتبی فقط. کنم سرزنش فیلم این در حضورم برای

 .امکرده عذرخواهی طرفدارانم از هم

 شدید؟ هم شدگیغرق سانحه دچار فیلم این در 

 

 یمونساعتیک. غروب دم. دریا توی افتادیم و شد غرق قایقمان آقایان از نفرهشت و من. بله

 .ماندیم زنده که آوردیم شانس مطلقا. کند پیدایمان ماهیگیری قایق یک تا کشید طول


