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 مجله تخصصی سینما و تلویزیون 
 شماره 12  

 خرداد 1401

احســـان دبیروزیری:
ابــراهـــیـم امـیـنـی 
فیلمنامه نویس  حــــاال 
مهمــی در ســینمای ایران محسوب 
می شود. البته فعالیت او در این سال ها 
نبوده و  فیلمنامه نویســی  به  محدود 
داده که در حوزه های مختلفی  نشان 
توانایی کار دارد. با این وجود مهم ترین 
به عنوان  اخیر  او در دهه  فعالیت های 
فـیلمـنامه نـویس بـه خـصـوص در 
بــا  همـکــــــاری هـــایـــش 
محمدحســـین مهدویان رقم خورده 
نیمروز«،  »ماجرای  قسمت  دو  است: 
سه  و  گردو«  »درخت  »التاری«، 
فیلمی که در جشنواره فیلم فجر سال 
گذشته داشت و دو تای آن ها در اکران 
نوروزی سال 1401 روی پرده رفتند: 
بازنـده«  »مــرد  مهدی«،  »موقعیت 
این آخری  و »دسـته دختران« )کـه 
اکران است(. این گفت وگو  در نوبت 
با امینی به دو بخش تقسیم می شود. 
در بخش اول، او از فیلم ستایش شده 
گفته، هدف گذاری  مهدی«  »موقعیت 
خود و هادی حجازی فر را شرح داده 
و امکانات و سختی های نوشتن یک 
فیلمنامه تاریخی را بیان کرده است. 
»مرد  به  هم  مصاحبه  دوم  بخش 
بازنده«، لذت ها و سختی های نوشتن 
الگوهای  اساس  بر  فیلمنامه  یک 
از  برخی  مورد  در  توضیح  و  ژانری، 
ابهامات یا ایراداتی اختصاص دارد که 
عده ای آن ها را به »مرد بازنده« وارد  

دانسته اند.
بخش اول: »موقعیت مهدی«

گفت وگویــی از آقــای حجازی فر 
می خواندم کــه در آن گفته بودند ما 
به عنوان تماشــاگر نباید »موقعیت 
مهدی« را از نظر اجرایی بخشــی 
از ســریالی ببینیم که دارد در مورد 
شــهید باکــری می ســازد. یعنی 
این گونه نیست که تصاویری برای 
سریال گرفته شــده و بعد بخشی از 
آن تصاویر برای تبدیل به یک فیلم 
سینمایی تدوین مجدد شده باشند 
بلکــه تصاویر فیلم ســینمایی جدا 
گرفته شــدند. می خواستم بدانم در 
مرحله فیلمنامه )یا به طور کلی طراحی 
داســتان( هم همین اتفــاق افتاد؟ 
یعنی آیا فیلمنامه بر اســاس همان 
پژوهش ها اما مستقل از سریال بوده 
یا بخش هایی از همان چیزی بوده که 

در سریال خواهیم دید؟
داستان هم به همان شــکل در اجرا مجزا 
از ســریال بود. در مورد بعضی از صحنه ها که 
مشــترک بودند، شــیوه برگزاری، میزانسن یا 

دکوپاژ در نسخه ســینمایی متفاوت بود. این 
تفاوت، پیش از هر چیز به فیلمنامه برمی گردد. 
یعنی در فیلمنامه هم همین گونه بود. علتش 
هم این بود که در همان مراحل ابتدایی که قرار 
بود طرح دو نسخه را داشته باشیم، آن چه را که 
پیش از ما اتفاق افتاده بود مرور کردیم؛ یعنی 
کارهایی که هر دو نسخه تلویزیونی و سینمایی 
را داشتند. در مورد کارهایی که به یاد آوردیم 
معمواًل یک نسخه از آن یکی بهتر بود و تفاوت 
چشمگیری میان دو نسخه وجود داشت. برای 
این که به چنین آســیبی دچار نشویم تصمیم 
گرفتیم از همان ابتدا متفاوت و مستقل از هم به 
این دو کار فکر کنیم. حتی ترکیب نویسنده ها 
با هم فرق داشت. در سریال ما چهار نفری کار را 
نوشتیم و دو دوست دیگر، امین بهروزی و فارس 
باقری، به ما در نگارش سریال کمک می کردند. 
ولی در نسخه ســینمایی من و هادی بودیم. 
وقتی سریال پخش شود، حرف های ما روشن تر 
می شود و مخاطب می تواند این تفاوت را ببیند. 
حرف من به این معنا است که آن ها که فیلم را 
دیدند همچنان می توانند مخاطب سریال هم 
باشند به خاطر این که داستان ها و کاراکترهای 

اصلی با نسخه سینمایی متفاوت اند.
فرض کنید ســریالی در کار نبود و 
بر اساس پژوهش های انجام شده 
می خواســتید فقط یــک فیلمنامه 
ســینمایی در مورد شــهید باکری 
بنویسید. به نظرتان ساختار روایی 
آن فیلم چقدر به نسخه فعلی نزدیک 

می شد؟
راســتش نمی دانــم. به هرحال حتمــاً تغییر 
می کرد. اما نمی دانم چه شــکلی می شد. یک 
سری از دغدغه ها و نگرانی هایمان را این گونه 
پوشش می دادیم یا بر آن مرهم می گذاشتیم که 
می گفتیم چون نسخه سریال را داریم می توانیم 
آن جا به ایــن قضایا بپردازیــم. موقع نگارش 
هزار مســأله پیش می آید؛ مثاًل توقع مخاطب 
برای دیدن یک فیلــم زندگی نامه ای از مهدی 
باکری. ما می دانستیم در نسخه سینمایی این 
توقع برآورده نمی شــود چون هدف مان یک 
فیلــم زندگی نامه ای نبود. یا مثاًل شــیوه های 
فرماندهی مهــدی باکری یا عملکرد لشــکر 
عاشــورا در جنگ یا عملکرد لشکر در عملیات 
خیبر یا تأثیر مهدی و این لشــکر در عملیات 
بدر. اگر بخواهم جمع بندی کنم، می دانستیم 
که فیلم به مجموعه پرسش های نظامی و اطراف 
فرماندهی جواب نمی دهد. اما آن چه خیال ما 
را راحت می کرد این بود که می دانســتیم یک 
نسخه سریال داریم و همه این ها را می گذاریم 
برای ســریال و فیلم خود را فــارغ از نگرانی ها 
روایت می کنیم. نگاه کردیم که بیشــتر از هر 
چیز دوست داریم چه داستانی را روایت کنیم 
یا پژوهش ها چه داســتانی را بیشتر از هر چیز 
دیگری به مــا می دهند. که رســیدیم به یک 
داستان خانوادگی و داستان دو برادر. چون این 
آسودگی را داشــتیم رفتیم سراغ یک داستان 
خانوادگی و تقریباً ملودرام. اما اگر این آسودگی 

را نداشتیم و تمام آن پرسش ها وجود داشتند، 
نمی دانم تا چه اندازه می توانســتیم به همین 
نسخه برســیم یا تا چه اندازه نگرانی مان باعث 
می شــد که به آن پرسش ها پاسخ دهیم. شاید 
لحن فیلم جنگی تر می شــد یا زمان بیشتری 
از فیلم در جنگ می گذشــت. ولی این جا این 
انتخاِب متفاوت را داشتیم. فکر می کردیم پیش 
از دیدن فیلم همه انتظار دیدن فیلم باکری ها )و 
در نتیجه انتظار یک فیلم تماماً جنگی( را دارند و 
احساس کردیم مسیر متفاوتی است که بخش 
زیادی از فیلم در خانه و خانواده و در روابط بین 
برادران و همسران بگذرد. برای ما این انتخاب 
جالب بود و فکر کردیم شاید برای مخاطب هم 

تازگی داشته باشد.
شاید در این نسخه بتوان گفت بیش 
از آن که ببینیم که مهدی باکری دقیقاً 
چه کارهایی کرد، قرار اســت با این 
مواجه شویم که »مهدی باکری بودن 

چگونه است«.
برنامه مــا این بود کــه برش هایی از چند 
موقعیت متفــاوت از مهــدی و حمید باکری 
ببینیم. تعبیر شما درســت است. هدف ما این 

نبود ولی تعبیر خوبی است.
روی این بحــث مکث می کنم چون 
با توجه به شیوه پرده بندی فیلمنامه 
که سابقه چندانی در سینمای ایران 
ندارد - این که شــش بُرش داریم 
که لزوماً به طور کامل از زندگی خود 
مهدی باکری نیستند - عده ای این 
بحث را مطرح کردند که چون پروژه 
در اصل یک مجموعــه تلویزیونی 
بوده، شاید انتخاب چنین ساختاری 
اجتناب ناپذیر بوده اســت. این امر 
چقدر در این نــوع پرده بندی تأثیر 

گذاشت؟
تصمیم مــا برای نوشــتن، هیچ وقت یک 
تصمیم پیشــاپیش نیســت. مثاًل این طوری 
نیست که بخواهیم روی یک پروژه کار کنیم و 
پیشاپیش که داریم با کارگردان حرف می زنیم 
بگوییم که »این را این مدلی بنویسیم«. این طور 
نیست که پیش از شروع پژوهش یا پیش از ورود 
به طراحی، ساختار نهایی تصمیم گرفته شده 
باشد. معمواًل مسیر این طوری است که پژوهش 
پیش می رود، آهسته آهســته چیزهایی برای 
ما جذاب تر می شــود و خودش را بیشتر نشان 
می دهد. طرح آرام آرام شــکل می گیرد و بعد 
به آهستگی به سمت ســاختار نهایی می رویم. 
پس این گونه نبــود که تصمیم را بــرای این 
ساختار پرده بندی از مراحل اول نگارش گرفته 
باشــیم. از طرفی چند راه برای موقعیت هایی 
کــه می خواهیم در مورد یــک کاراکتر واقعی 
در یک فیلم  یا ســریال  بســازیم وجود دارد. 
یکی اش این است که یک برش کوتاه از زندگی 
او – مثاًل در چند روز  نشــان دهیم. این هدف 
ما نبود چون احساس می کردیم ممکن است 
تصویری که از کاراکتر ارائــه می دهیم خیلی 
منحصر به یک مکان و یــک زمان  )و بنابراین، 

می دانستیم که 
فیلم به مجموعه 
پرسش های نظامی 
و اطراف فرماندهی 
جواب نمی دهد. اما 
آن چه خیال ما را 
راحت می کرد این 
بود که می دانستیم 
یک نسخه سریال 
داریم و همه این ها 
را می گذاریم برای 
سریال و فیلم خود 
را فارغ از نگرانی ها 
روایت می کنیم


