
سینمای ایران

کارکردشان این است که به سرانجام رساندن 
درام و خط اصلی قصه ی فیلم کمک کنند.

علیرضا ثانی فر یکی از آن بازیگرانی 
اســت که با اینکه هنوز چهره اش 
برای مخاطب عام جــا نیفتاده، به 
شدت تواناست. به این جهت که او 
ویژگی های گیشه را ندارد انتخابش 
در سینما ریسک محسوب می شود 
اما شما این ریســک را به نفع فیلم 

انجام دادید؟ 
علیرضا ثانی فر هم مثل اکتای براهنی و آناهیتا 
تیموریان از دوستان بسیار قدیمی و نزدیک 
من است. از ابتدا به توانایی های بازی او اعتقاد 
و ایمان داشــتم و ثانی فر بــرای من در زمره 
بازیگران بسیار توانمند ســینمای ایران قرار 
می گیرد و با شناختی که از او داشتم از منظر 
من ریسک تلقی نمی شــد. من مطمئن بودم 
که او به درســتی و با قدرت این نقش را ایفا 
می کند و به همین خاطــر در آن لحظه اصال 
فکر نمی کردم که ریســکی را انجام می دهم 
یا انتخابی می کنم که آزمون و خطاست چرا 
که ثانی فر سال هاســت در فیلم های دیگر با 
نقش های کوتاه تر حضور داشته و در فیلم های 
کوتاه درخشانی هم بازی کرده است. این ها من 
را مجاب  کرد که این نقش را به او بســپارم و 
امروز هم خیلی راضی هستم چرا که به خوبی 

از عهده  این نقش برآمد.
چون فیلم اول شما بود و نمی خواستید 
پروداکشــن گرانی داشته باشید از 
یک تک لوکیشن مشخص که خانه  

لواسان بود استفاده کردید؟ 
خیر. مــن هرآنچه که در بســتر قصه، درام و 
روایت و ساخت فیلم الزم بود را با کمک تهیه 
کننده و گروه تولید فیلم در اختیار داشــتم و 
ما اصال به این فکر نکردیم که ممکن اســت 
فیلم با چه هزینه ای و به چه شکل تمام شود 
و این دقیقا همان چیزی بود که ما از ابتدا در 

ذهن و در فیلمنامه داشتیم. از اول به آن فکر 
کرده بودیم و هیــچ قضیه  ای مربوط به تولید 
باعث نشــد که ما از لوکیشــن ها یا فضاهایی 

صرف نظر کنیم.
در میان فیلم هایی که اغلب شهری، 
اجتماعی با فضای بســیار ملتهب 
هســتند و از تدوین هــای پر کات 
استفاده می شود، »لتیان« می خواهد 
ذائقه را کمی عوض کند یا شما این 

سبک فیلم ها را دوست دارید؟
به هر حال به نظر می رسد که هر فیلمساز و یا 
کارگردانی که فیلمی را می سازد سلیقه اش به 
همان سینما و دیدگاه است. بالطبع این فیلم 
در حوزه  کارگردانی و اجرایی سلیقه  من است. 
من برای فیلم اول مساله ای را انتخاب کرده ام 
که فکر می کــردم بر آن قصه و فضا اشــراف 
دارم و طبقه  خودم را روایت می کنم. در اجرا 
هم کامال و دقیقا منطبق با ســالیق خودم در 
فیلمسازی عمل کردم؛ عالقه  من این سبک 

فیلم و این مدل فیلمسازی است.
بین هم نسل های خودتان، کار کدام 
یک از کارگردان ها را ویژه تر دنبال 
می کنید و فکر می کنید که ورودش 
به سینما ورود مبارکی بوده و به نفع 

سینما است؟
من فکــر می کنم کــه در یک دهه  گذشــته 
فیلمســازان اول بســیار خوبی وارد سینما 
شــده اند که هر کــدام در جهت پیشــبرد 
فیلمسازی در ســینمای ایران کمک زیادی 
کرده اند. تعدادشــان بســیار زیاد اســت و 
فیلم های اول خوبی را می بینیم و  فکر می کنم 
که یک جریان تازه  به ســینمای ایران آمده 
ولی مشــخصا می توانم بگویم کــه در میان 
همه  کسانی که در یک دهه  گذشته به عنوان 
سردمداران فیلم های اولی یا دومی وارد سینما 
شده اند، به نظر من ســعید روستایی در این 
مسیر بسیار کمک کرده و باعث شده تا اعتماد 
سرمایه گذاران و تهیه کنندگان به فیلمسازان 
جوان بیشتر شــود و فرصتی را فراهم کرده 
برای اینکــه جوان ترها وارد شــوند و بتوانند 

فیلم بسازند.

من فکر می کنم که 
در یک دهه  گذشته 
فیلمسازان اول 
بسیار خوبی وارد 
سینما شده اند که 
هر کدام در جهت 
پیشبرد فیلمسازی 
در سینمای ایران 
کمک زیادی کرده اند. 
تعدادشان بسیار 
زیاد است و فیلم های 
اول خوبی را می بینیم 
و  فکر می کنم که 
یک جریان تازه  به 
سینمای ایران آمده

مجید مطلبی تهیه کننده ای است که 
به صورت شــخصی و خصوصی کار 
می کند، او مستقل اســت و وابسته 
به جایی نیســت. چقدر به این فکر 
کرده اید که با تهیه کننده های وابسته 
و سرمایه دارتر مثل حوزه هنری و اوج 

کار کنید؟
مجید مطلبی دوست من بوده و در حال حاضر 
هم جزو تهیه کننده های موفق سینما است و 
تا جایی که من او را می شناســم و اطالع دارم، 
سرمایه های فیلم را مستقال از بخش خصوصی 
و به عبارت بهتر غیردولتی فراهم می کند و یا 
احیانا اگر سرمایه گذار دیگری را دعوت به کار 
کند او هم از بخش خصوصی اســت. در مورد 
فکر کردن به ســرمایه گذار دیگر هم واقعیت 
این است که من فیلم اولم را ساخته ام و در ادامه  
مسیر باید ببینم که عالقه دارم چه موضوعات 
و فیلم هایی را ادامه دهم امــا فکر می کنم که 
تهیه کننده ها یا ســرمایه گذاران عالقه مند به 
فیلمسازی من، بیشــتر در بخش خصوصی و 

مستقل باشند تا بخش های وابسته و دولتی.


