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یک بخش قصه  و 
درام فیلم است و 
بخش دیگر معناهای 
زیر متنی فیلم است 
که امیدوارم تماشاگر 
با نگاه تیزبینش 
این ها را مجددا برای 
خود معنی کند. صرفا 
لبه  این قصه یک 
داستان عاشقانه  را 
مطرح می کند

سخت مجوز می دهند باعث شد که 
خودش فیلم را نســازد و با شما این 

همکاری را داشته باشد؟ 
دوستی من با اکتای براهنی حداقل به پانزده 
سال قبل برمی گردد و ســالیان سال است که 
در کنار هم هســتیم. در هر کاری که در حوزه  
فیلم کوتاه و سینما انجام داده ایم یا در کنار هم 
بوده ایم و یا با مشورت هم این کار را کرده ایم. 
ایده  »لتیان« در ابتدا به ذهن من رسید. وقتی 
ایده را بــا اکتای براهنی مطــرح کردم، او هم 
طرحی را از قبل داشت که نزدیک به این ایده 
بود. ما به صورت مشترک روی آن طرح و این 
ایده کار کردیم تا به یک طرح نهایی به اســم 
»لتیان« رسیدیم. سپس آناهیتا تیموریان که 
او هم از دوستان قدیمی ما هست به این پروژه 
دعوت شد که به همراه اکتای این فیلمنامه را 
نوشتند. اکتای قصد ساخت این فیلم را نداشت، 
چرا که من از ابتدا ایده و تصمیم ساخت آن را 
داشتم. او با قلمش این فیلمنامه را نگارش کرد 
و در مسیر رسیدن به فیلم، بسیار به من کمک 
کرد. در مورد پدر ایشان هم می توانم بگویم که 
براهنی بزرگ، باعث افتخار ادبیات کشــور ما 
هســتند و نه فقط برای من که نسبت دوستی 

نزدیکی با اکتای دارم، که فکــر می کنم نزد 
همه  ادبیات دوستان این مملکت قابل ستایش 
هســتند و فکر نمی کنم ممانعــت یا دالیلی 
وجود داشته باشد و عالقه  ما به ایشان همیشه 

جایگاه خودش را دارد.
فیلمنامه فیلم از جهاتی مشابه برخی 
از فیلم های مهم ســینمای خودمان 
و حتی خارج از کشــور است، یک 
میهمانــی که مبنای بر مال شــدن 
اتفاقاتی می شــود، مثل »سعادت 
آباد« و چند نمونه دیگر؛ یا در خارج 
مثل »کشتار« از رومن پوالنسکی و 
همین به خودی خود می توانست در 
نگاه اول مخاطب را پس بزند، چقدر 
به این مســاله فکر کردید؟ و چقدر 
قبول دارید که این تم تکراری است؟ 
در ســینمای همه  دنیا و سینمای خودمان از 
اساس خیلی از داســتان ها به لحاظ تماتیک 
به هم ارتباط پیدا می کنند. عده ای به ســفر 
می روند و اتفاقی می افتد پس می توانیم بگوییم 
»ماجرا« اثر آنتونیونی و »درباره  الی...« از این 
نظر به هم شبیه هســتند ولی این دو بسیار 
متفاوت اند و در نگاه ســازنده  فیلم، جزئیات، 
کاراکترها و درام ثانی بــا همدیگر فرق دارند. 
من فکر می کنم که به لحاظ تماتیک در سینما 
در حال حاضر برای هر موضوعی می شود صد 
مثال آورد چرا که همه بر اساس ساختارهایی 
جلو می روند ولی الزاما به این معنی نیست که 
این فیلم ها هم در معانی، هــم در پرداخت و 
ساختار و نگاه سازنده به موضوع، شباهت هایی 

با هم داشته باشند. 
مبنای واکنش و کنش اینکه یک مرد 
صرفا به دلیل اینکه همسرش پیش از 
این ازدواجی داشته چنین تصمیماتی 
را بگیرد و کل فیلم بر اساس آن پیش 
برود، کمی با هم ناسازگار است. با 
اکتای براهنی چقدر به تغییر شــکل 
پایان بندی فکر کردید و چند پایان 

برای این فیلم در نظر داشتید؟ 
یک بخش قصه  و درام فیلم است و بخش دیگر 
معناهای زیر متنی فیلم اســت که امیدوارم 
تماشاگر با نگاه تیزبینش این ها را مجددا برای 
خود معنی کند. صرفا لبه  این قصه یک داستان 
عاشقانه  را مطرح می کند و می توان گفت که 
الیه های دیگر فیلم ساختار دو طبقه  اجتماعی 
را نشان می دهد و من این فیلم را بر پایه  طبقه  
متوسط فرهنگی ایران ساخته ام. از نظر من این 
طبقه در همه  دنیا طبقه  مهمی است و نبودش 
باعث اتفاقات و فجایع بســیاری می شــود. 
متاســفانه فکــر می کنم که طبقه  متوســط 
فرهنگی در ایران نادیده گرفته می شود و این 
طبقه از منظر اقتصادی، سیاســی و فرهنگی 
یک اجتماع می تواند طبقه  بسیار مهمی باشد. 
من سعی کرده ام نه در قالب کلیت حرف های 
یک طبقه بلکه در قالب یک قصه و تقابلش با 
یک طبقه  جدید و نوظهور در ایران که طبقه  
کاراکتر طاها در فیلم است تا حدودی به این 

طبقه بپردازم و در نهایت بتوانم این رویارویی 
را در قالب یک درام دربیاورم.  ما از ابتدا همین 
پایان را داشــتیم. من در ایــن لحظه خیلی 
اعتقادی به پایان باز ندارم و یا شاید برای این 
فیلم نداشتم و فکر می کردم که پایان باید در 
امتداد تئوری، مانیفست و یا مفاهیم فیلم قرار 
گیرد و از اول من و اکتای براهنی خیلی مطلق 

روی این پایان با هم اتفاق نظر داشتیم. 

* زمانی که فیلمنامــه را به وزارت 
ارشاد ارائه دادید درگیر ممیزی هم 
شدید؟ آیا می توانیم اینطور فکر کنیم 
که در فیلمنامه  ابتدایی مانی و سلما با 
هم در رابطه بوده اند و به این شکل 
نبوده که طــالق گرفته و دیگر با هم 

کاری نداشته باشند؟
خیــر، اینطــور نبوده اســت. فیلــم کامال با 
فیلمنامه ای کــه در زمان پروانه  ســاخت به 
ارشاد داده شــد مطابقت دارد و تغییرات زیر 
پنج درصد و آن هم به دلیل این است که شاید 
دیالوگی تغییر کرده و یا فضایی در زمان اجرا 
دستخوش تغییر یا بازنگری شده که این مساله 
بسیار طبیعی است. ولی به طور کلی می توانم 
بگویم که این فیلمنامــه دقیقا همان چیزی 
است که ما به ارشاد ارائه دادیم و این فیلم بنا 
بر همان فیلمنامه  اولیه ساخته شده و هرآنچه 
که امروز در فیلم مشــاهده می شــود همان 
چیزی است که در فیلمنامه بوده و در پروانه  
ساخت دستخوش تغییراتی نشده است. فیلم 
در پروانه  نمایش با ممیزی هایی رو به رو شد 
که زمان زیادی هم برد و شاید یکی از دالیلی 
که در جشــنواره فجر حضور نداشت همین 
مســاله  بود ولی در گفت وگوهای طوالنی، ما 
با وزارت ارشاد به نتایجی رسیدیم و تغییراتی 
شکل گرفت. آن دوســتان هم پذیرفتند که 
بعضی بخش ها تغییر پیدا نکند. در نهایت به 
نسخه  آخر رسید و نسخه ای بود که ما هم آن را 
پذیرفتیم و این نسخه کمترین آسیب ممکن 

را به فیلم وارد می کرد.
توجــه و فوکــوس ویژه تری روی 
دو شــخصیت اصلی )طاها و سلما( 
گذاشته اید درحالی که می شد از چهار 
بازیگر دیگر که همه  آن ها به شدت 
توانمند هســتند در ارائه جزئیات 
بیشتر و حتی روایت داستانک های 
مفصل تر اســتفاده کنید. چرا از خیر 
آن گذشــتید و صرفا به یک سری 

اطالعات کفایت کردید؟ 
این فیلم یک درام اصلی و یک ســری خرده 
پیرنگ ها در جهت درام اصلــی دارد. درواقع 
این فیلمی اســت که حول و حوش یک قصه  
اصلی می چرخد و همــه  کاراکترها در روایت 
و سرنوشت این قصه تاثیر مســتقیم دارند و 
هر آنچه که در این فیلم اتفاق می افتد، خرده 
پیرنگ هــا و قصه های کاراکترهــای فرعی تا 
جایی که بــه این فیلم کمــک می کرد، الزم 
بود. این مساله در فیلم هم بسیار وجود دارد و 


