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پیش از این چه فعالیت هایی داشتید و 
به چه کاری مشغول بودید؟ آن طور که 
به نظر می رسد فیلم »قهرمان« اولین 
فعالیت حرفه ای شما مقابل دوربین 
بوده و پیش از ایــن در زمینه  تئاتر 
مشغول به فعالیت بوده اید. آیا در حوزه  
بازیگری و هنر، تحصیالت آکادمیک 
هم دارید؟ در دل چه خانواده ای بزرگ 
شــده اید و آیا خانواده ای سینمایی 
دارید؟ چند ســالتان است و فعالیت 

هنری را از چه سالی آغاز کرده اید؟ 
من متولد ۱7 مهر ۱۳۶۵ در شیراز هستم. سی 
و پنج ساله هستم و پنج ســال است که تئاتر 
کار می کنــم. فیلم »قهرمــان« اولین حضور 
حرفه ای من در مقابل دوربین بوده و تحصیالت 
آکادمیک ندارم امــا در کالس های بازیگری 
مؤسسه بامداد به مدیریت پریسا بخت آور 
شرکت داشته ام. خانواده  من سینمایی 
نیستند و تنها من به عنوان بازیگر به 

این مسیر قدم گذاشتم.

بخشــی از بازیگــران فیلــم 
»قهرمــان« را بازیگران بومی 
اســتان فارس و شیراز تشکیل 
داده انــد. آیا شــما هــم جزو 
بازیگران بومی این شهر بوده اید 

که دعوت به همکاری شدید؟  
من در شیراز تئاتر کار می کردم ولی 
در حال حاضر ســاکن کرج هستم 
و به واســطه  حضور در کالس های 
مؤسســه بامداد و ازطریق پریسا 
بخت آور به این فیلم معرفی شدم. 
من از اصغــر فرهادی و پریســا 
بخت آور که به من اعتماد کردند 
تشکر می کنم اگر این اعتماد نبود 
شــاید من االن بازیگر فیلم اصغر 
فرهادی نبودم و همیشــه قدردان 

آنها هستم.

در تفکر ســحر گلدوســت اصغر 
فرهادی در چه جایگاهی قرار داشته 
و در رویاهایش آیا این را با خودش 
مرور می کرده که روزی بازیگر اصغر 

فرهادی شود یا خیر؟
بله. من همیشه در رویاهایم، خودم را می دیدم 
که در خدمت این کارگردان هســتم. این باور 
آن قدر قوی بود که به لطف خدا و اصغر فرهادی 
این افتخار نصیب من شد و به نوعی شاید تفکر 

قوی خودم را به سمت خودم جذب کردم.

بازی برای اصغــر فرهادی می تواند 
آرزوی خیلی ها باشــد و می دانیم که 
این فیلمســاز برای این نقش خیلی 
جستجو کرده  و حتی تست گرفته اند. 
قبل از این اتفاق چقــدر به این فکر 
می کردید که چنین همکاری شــکل 

بگیرد؟
قطعا همکاری با اصغر فرهــادی بزرگ ترین 
آرزوی من بوده و طبیعتــا خیلی به این اتفاق 
فکر می کردم و اعتمادی که او به من داشــت 

باعث شکل گیری این همکاری شد.

برای رســیدن به ایــن نقش چه 
مراحلی را پشت سر گذاشته اید و چه 
چالش هایی داشته اید؟ چون می دانیم 
که اصغر فرهــادی دورخوانی های 
خیلی ســختی دارد و در واقع روی 
بازی ها خیلی ســخت گیری دارد. 
چطور از پس این چالش ها برآمدید 
و آیا لحظاتی برای شما بوده که فکر 
کنید به درد ایــن کار نمی خورید یا 
پشیمان شده باشید یا هر اتفاقی که 
باعث شود که این موقعیت برای شما 

سخت شود؟ 
تمرین هــا و دورخوانی های زیــادی با اصغر 
فرهادی داشتیم و با هر بار تکرار تمرین ها من 
بیشتر به نقش نزدیک می شدم و او با شناختی 
که از من پیدا کرده بــود تمرین هایی را به من 
می داد که بتوانم زودتر و بهتر به نقش نزدیک 
شوم. اما در پاسخ به نکته بعدی هم باید بگویم 
که هیچ وقت و حتی لحظه ای کوتاه اتفاق نیفتاد 
که فکر کنم به درد این کار نمی خورم. همیشه 
دوست دارم که روی توانایی های خودم حساب 

باز کنم و راه درست را بروم و امیدوار باشم. 

سخت ترین قســمت کار کردن با 
اصغر فرهادی بعــد از پیش تولید و 
در مرحله  تولید کجا است؟ یعنی چه 
شاخصه هایی در شکل کارگردانی او 
وجود دارد که گاهی حتی کار را برای 

بازیگرها سخت می کند؟
اصغر فرهادی با توجه به شــناختی که 
از روحیه و شــخصیت بازیگــران دارد 
به همان نســبت تمریناتی را به بازیگر 
می دهد. من عاشق انجام دادن کارهای 
سخت هســتم و این چند ماه برای من 

سراسر لذت و یادگیری بود.

امیر جدیــدی بازیگری اســت که 
ســابقه اش به نســبت، خیلی زیاد 
است و بازیگر بســیار دقیق، منظم 
و کاریزماتیکی اســت. عــالوه بر 
ســختی هایی که در کار بــا اصغر 
فرهادی داشــته اید، آیا این مسأله 
هم سختی محسوب می شده  است 

یا خیر؟
کار کردن با امیر جدیدی برایم ســخت نبود 
چون او می داند که به چه شــکل باید با بازیگر 
مقابل رفتار کرد. او آن قدر اســتادانه در نقش 
رحیم غرق شده بود که من نه امیر جدیدی که 

رحیم را می دیدم.

اینکه توســط کارگردانی مثل اصغر 
فرهادی بــه صورت حرفــه ای به 
این عرصه معرفی شــده اید، چقدر 
می تواند در آینده  مسیر هنری شما و 

انتخاب هایتان تأثیرگذار باشد؟ 
من شــانس خیلی بزرگی آوردم که از طریق 
اصغر فرهادی به ســینما معرفی شدم. قطعا 
بعد از این کاِر بزرگ باید بتوانم با انتخاب های 

درست، مسیرم را به درستی طی کنم.

بعد از »قهرمان« حــاال دیگر باید 
به این فکر کنید که شــروع دیگری 
در انتظار شماســت؛ در حال حاضر 
مشــغول چــه کاری هســتید؟ در 
واقع در این صفی کــه از بازیگراِن 
همسن و سال شما وجود دارد از این به 
بعد چه برندی برای خودتان دارید؟ 
می خواهید چه کار کنیــد و در حال 

حاضر چه پیشنهاداتی گرفته اید؟
بعد از اکــران فیلم »قهرمان« پیشــنهادهای 
زیادی داشــتم و در حال بررسی کردن آن ها 
هستم. برای من مهم است که بتوانم تجربه ای 
که از »قهرمان« به دســت آورده ام را محفوظ 
نگاه دارم و با انتخاب های درســت این مسیر 

را ادامه بدهم.

در سینمای ایران چه کسی برای شما 
فیلمساز مهمی محسوب می شود؟

فیلمسازی که بتواند تمام حرف ها، خواسته ها 
و انتقاداتش را با ساختن فیلم خوب بیان کند.

این طور که ما شما را در فضای مجازی 
رصد کرده ایم به دنبال شوآف و دیده 
شــدن در این فضا نیستید و به نظر 
می رسد که این انتخاب شما نیست؛ 
این مسأله دلیل خاصی دارد یا اینکه 
شخصیت پر ســر و صدا و برونگرا 

بدین معنا ندارید؟
خیر، اتفاقا انتخاب خودم اســت و خیلی اهل 
فضای مجازی نیســتم و روحیاتم به این فضا 

تعلقی ندارد.

من همیشه در 
رویاهایم، خودم 
را می دیدم که 
در خدمت این 
کارگردان هستم. 
این باور آنقدر قوی 
بود که به لطف خدا 
و اصغر فرهادی 
این افتخار نصیب 
من شد و به شکلی 
شاید تفکر قوی 
خودم را به سمت 
خودم جذب کردم.

پریسا سادات خضرایی:   سحر گلدوست چهره ای تازه  است که توسط اصغر فرهادی 
و با فیلم »قهرمان« به سینمای ایران معرفی شده و اولین تجربه تصویری او حضور 
در همین اثر بوده است. گلدوست پیش از این به بازیگری تئاتر مشغول بوده و 
در اولین تجربه تصویری خود در »قهرمان« توانست خوش بدرخشد و نظر منتقدان و مخاطبان 
زیادی را به بازی خود جلب کند. بازیگری که اصالتاً اهل شیراز است و آن طور که در این فیلم نشان 
داد می توان آینده خوبی را برای او متصور بود. کمااینکه فرهادی در گذشته هم کسانی را به این 
عرصه معرفی کرده که امروز جزو بازیگران تراز اول سینما هستند که بازی هایشان قابل تحسین 
است. او این بار هم موفق شده تا استعداد جدیدی را به سینما معرفی کند. درباره  حضور این بازیگر در 
فیلم »قهرمان«، نحوه  انتخابش و کار کردن با فیلمساز بزرگی مثل اصغر فرهادی با او به گفت وگو 
نشسته ایم که پاسخ های بسیار کوتاه و کلی از او دریافت می کردیم و بهتر است بگوییم که از نظر ما 
اصال این گفت وگو به شکل مرسوم شکل نگرفت و فقط دریافت کننده یک سری پاسخ های کلی 
بودیم. احتماال احتیاط اغراق آمیز سحر گلدوست در طول مصاحبه برمی گردد به اینکه تازه به این 
فضای جدی وارد شده و در بطن حاشیه هایی که برای اصغر فرهادی اتفاق افتاده هوشمندانه تر دیده 
که درباره هیچ چیز اظهارنظر نکند حتی شکل همکاری با اصغرفرهادی! اما به هر حال از آنجایی که 
این اولین گفت وگوی رسانه ای این بازیگر جوان است انتشار آن برای ما خالی از لطف نبود که در ادامه 

آن را می خوانید. 


