
سینمای ایران

ما در سینما دستیاران زیادی داریم 
که بــا کارگردانان شــاخصی کار 
کرده اند اما نتوانســتند کارگردان 
بشــوند، این تفکر پیش می آید که 
شاید موانع زیادی وجود داشته باشد 
که اجازه ندهد دستیارهای جوان تر 
کارگردان بشــوند. خود شما برای 
ســاخت فیلم اولتان می توانستید 

زودتر وارد عمل بشوید و نشده ؟ 
چیزی که مهم اســت نیــت ورود آدم ها به 
سینماست. بسیاری در سینما به حرفه  شریف 
دســتیاری و برنامه ریزی عالقه مند هستند، 
وارد آن می شــوند و قصدشــان این است که 
در نهایت همین حرفه را بــرای خود انتخاب 
کنند و به طور تخصصی این کار را انجام دهند. 
نگاه من از ابتدا این بود که روزی وارد حیطه  
ساخت فیلم شوم و به همین خاطر این مسیر 
را پشت سر گذاشتم تا از سینما یاد بگیرم. از 
کار کردن در کنار کارگردان  ها آموخته ام و در 
سینما تجربه کسب کرده ام تا روزی برسد که 
بخواهم فیلم خودم را بســازم. در هر حال به 
نظر می رسد که ورود به سینما همیشه سخت 
بوده ولی ایــن روزها شــاید از جهاتی بهتر و 
از جهات دیگر کمی ســخت تر شده ؛ چرا که 
امروز اقتصاد سینما به شــکلی شده که پیدا 
کردن سرمایه مخصوصا برای فیلمسازان اول 
که باید اعتمادی را حاصل کنند کار ســختی 
است و من این شــانس را داشتم که توانستم 
تهیه کننده را که از دوســتانم بود بنا به قصه 
و سوابقم مجاب کنم. در دوره ای که من اقدام 
کرده بودم مجوزهایی بود و پروانه  کارگردانی 
هم جداگانه بررسی می شد که گاهی مشکالتی 
پیش می آمد و برای گرفتن این مجوزها زمان 
طوالنی سپری می شد. امروز فکر می کنم که 
شــاید رد کردن بعضی از موانعی که الزامش 
را نمی توان متوجه شــد ســاده تر باشد ولی 
در کل به نظر می رســد که ورود به سینما از 
دریچه های دیگری سخت تر شده که اصلش 
به ســرمایه بازمی گردد و اینکه اساسا تصور 
می شود طیف ها یا کســانی وجود دارند که از 
ورود جوانان به سینما و ساخت فیلم اول ترس 
دارند ولی فکر می کنم این اتفاق آرام آرام دارد 
می افتد و آدم هایی می آیند که مسیر تازه ای را 
شکل می دهند و سینما دارد پوست می اندازد. 
مافیایی که ما در بازیگری ســراغ 
داریم، در کارگردانی و جلوگیری از 

کار کردن برخی وجود دارد یا خیر؟ 
قطعا هیچ چیز به شکل عریان و علنی نیست 
و همه  منکر این ماجرا می شــوند اما من فکر 
می کنم که در تفکرات بدنه  ســینما، منظورم 
بخشی از آدم هایی است که در سینما هستند 
و همچنین بخشی از تصمیم گیرندگان، چنین 
مســاله ای وجود دارد و برای ورود اشخاصی 
به حوزه  ســاخت فیلم و یا دیگــر حوزه های 
تخصصی ســینما ممانعت به عمــل می آید 
و یا حداقل ســنگ اندازی هایی می شــود. به 
نظر می رســد که ایــن ماجرا وجــود دارد و 

جریان هایی هســتند که به شــکل غیرعلنی 
برای ورود و یا کار در محیط ســینما ممانعت 

می کنند.
فیلم اولی بودن در ساخت، در حال 
حاضر بر خالف دهه گذشته به مراتب 
کار خیلی راحت تری شــده؛ از این 
حیث که بازیگران شاخص راحت تر 
به فیلمســاز اولی اعتماد می کنند و 
جلوی دوربین آن کارگردان می روند 
چون می خواهند بــا یک نگاه جدید 
همکاری کنند. چقدر با بازیگرانتان 
مبنــای رفاقت گذاشــتید و چقدر 

سخت گیری کردید؟
در یک دهه  گذشته افرادی وارد سینما شده اند 
که فیلم اولی بودند و فیلم های بســیار خوبی 
ساخته اند؛ آن ها باعث شــدند که نگاه طیفی 
از ســینماگرها و حتی مخاطب به کلیدواژه  
فیلم اولــی تغییر کند و امــروز می بینیم که 
فیلم اولی ها جریان هایی را در سینما به وجود 
آورده اند که بسیار خوشحال کننده است. این 
افتخار را داشتم که تقریبا همه  بازیگرانی را که 
فکر می کردم برای فیلم من مناســب هستند 
در فیلم داشــته باشــم که البته آن ها هم به 
من اعتماد کردند. بخش زیادی از این اعتماد 
به دلیل فیلمنامه  کار بــود و بخش دیگرش 
به سابقه  من و شــرایط تولید ما برمی گشت. 
واقعیت این است که اسمش را هم رفاقت و هم 
سختگیری می توان گذاشت که این مساله از 
طرف همه  ما برای رســیدن به ایده آلی که در 
ذهن داشتیم وجود داشت. همه تالش کردیم و 
سعی کردیم از آن مسائلی که به عنوان ایده آل 
برای ما وجود دارد نگذریــم. در نتیجه برای 
رسیدن به اهداف مشترک، یک ترکیب بسیار 

دوستانه  شکل گرفت.
یکی از ویژگی هــای »لتیان« گروه 
بازیگران خاص و خوب آن اســت. 
چند بار از آدم هــای مختلف »نه« 
شنیده اید تا به این گروه رسیدید یا 
اینکه همگی  انتخاب های اول شما 

بوده اند؟
خاطرم نیست اما فکر نمی کنم که ما از کسی نه 
شنیده باشیم. تقریبا با قدرت می توانم بگویم 
این ترکیب اولیه ای بود که به آن فکر کردیم 
و با همین ترکیب به نتیجه رسیدیم. همه  این 
دوستان لطف کردند و سناریو را خواندند و در 
جلساتی که با هم داشــتیم در نهایت به این 
نتیجه رســیدیم که در این فیلــم با همدیگر 

همکاری کنیم تا فیلم، درست ساخته شود.
تا جایی که یادمان می آید شما ارتباط 
تنگاتنگی با حامد بهداد داشته اید، 
برای این فیلم  چقدر به او فکر کردید؟ 
منهای دوســتی قدیمی من بــا حامد بهداد، 
او یکی از بازیگران بســیار خــوب و توانمند 
سینمای ایران است که این فارغ از رفاقت ما 
و مساله ای اســت که اثبات شده است. حامد 
جایگاه بســیار رفیعی در بازیگری سینمای 
ایران دارد امــا بالطبع برای انتخــاب بازیگر 

چرا که امروز اقتصاد 
سینما به شکلی شده 
که پیدا کردن سرمایه 
مخصوصا برای 
فیلمسازان اول که 
باید اعتمادی را حاصل 
کنند کار سختی است 
و من این شانس را 
داشتم که توانستم 
تهیه کننده را که از 
دوستانم بود بنا به 
قصه و سوابقم مجاب 
کنم

المان های مختلفی وجود دارد که دســت به 
دست هم می دهند. ممکن است بازیگری بسیار 
مورد عالقه  کارگردان باشد اما در آن فیلمنامه 
جایی برای او در ذهن ســازنده وجود نداشته 
باشد. در هر حال حامد همیشه به عنوان یک 
بازیگر خوب در ذهن من حضور داشته اما فکر 
می کردم شــخصیتی که در این فیلم برای او 

مناسب باشد را ندارم.
چقدر به فکر تثبیت زوج امیر جدیدی 
و پری ناز ایزدیار بوده اید که این دو 

انتخاب را داشتید؟
واقعیت مطلب این اســت که من اصال از این 
دریچه بــه آن نگاه نکرده ام. چــرا که من فکر 
می کنم امیر جدیدی و پری ناز ایزدیار در یک 
فیلم با هم بازی کرده بودند و آن »هت تریک«، 
فیلم اول تهیه کننده  من بود. معیار انتخاب من 
تثبیت این زوج یا ادامه دادن مســیر موفقیت 
این ترکیب در فیلم قبلی نبــود و بنا به اینکه 
کدام بازیگر برای کدام کاراکتر فیلم مناســب 

است، دست به این انتخاب زدم.
با اکتای براهنی از زمان »پل خواب« 
قرار ســاخت این فیلم یا نوشــتن 
فیلمنامه توسط ایشان را گذاشتید؛ 
اینکه به دلیل نام پدرشان به ایشان 


