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بـخش دوم: »مـرد بـازنده«
جلوتر بــه این می رســیم که »مرد 
بازنده« ترکیبی از چند ژانر اســت 
امــا هســته داســتان را می توان 
یک کار کارآگاهــی در نظر گرفت. 
بعضــی از ژانرها هســتند که برای 
کار  معمــوالً  بومی سازی شــان 
راحت تری داریم. به عنوان مثال در 
مورد کمدی می تــوان گفت که هم 
الگوهایش جهانی تر و عمومی ترند 
و هم خود ما یک سنّت کمدی کهن 
به نام روحوضی داریــم. همین، کار 
بومی ســازی را راحت تر می کند. اما 
در مورد برخی از ژانرها چنین نیست. 
مثاًل در مــورد فیلم هــای جنایی یا 
کارآگاهی، بخش مهمی از ســنت 
چاپی و تصویری مــا خیلی "غربی" 
است: از فیلم های ساموئل خاچیکیان 
در اواخر دهــه 30 و اوایل دهه 40 
گرفته تا حتی نمونه ای چون مجموعه 
تلویزیونــی »کارآگاه علوی« )که در 
آن جا انگار باید داستان را 60 سال 
به عقب می بردند تا آن شــمایل، آن 
نوع رفتار و گفتار باورپذیر شــود(. 
شــما در »مرد بازنده« سعی کردید 
یک داستان کارآگاهی معاصر و بومی 
را روایت کنید: یعنی آدمی که ما او را 
به عنوان یک فرد ایرانی بپذیریم و در 
عین حال بــاور کنیم که همین امروز 
دارد با ما زندگی می کند و ممکن است 
در خیابان با او روبه رو شــویم. این 
تصمیم طبعــاً پیچیدگی هایی دارد و 
سخت تر از این اســت که مثاًل یک 
ملودرام ایرانی بسازیم. آیا باورپذیر 
کردن شــخصیت اصلی )احمد(، از 
همان نقطه اول طرحی که داشتید و 
می خواســتید آن را گسترش دهید، 
به یک چالش اساسی بر سر راه شما 

بدل شد؟
نکته ای که می گویید کاماًل درست است و 
از همان ابتدا یکی از نگرانی های ما بود. مقدمه 
شما هم درست است و نمی خواهم زیاد تکرارش 
کنم. به هر حال این ژانری است که خیلی دوست 
داشتیم در آن تجربه کنیم و بنویسیم. یکی از 
ژانرهای مورد عالقه من هم هست. این لذت را 
هنگام نگارش قســمت اول »ماجرای نیمروز« 
هم با حسین داشــتم و برای من تجربه خیلی 
لذت بخشــی بود. بعدًا نمایش و بازخوردهای 
فیلم، این لــذت را چند برابر کــرد. آن جا هم 
درست اســت که یک اتمســفر سیاسی وجود 
دارد اما خود فیلم به لحاظ ژانری این مایه های 
کارآگاهی و پلیســی را داشــت اما نــه به طور 
کامل. این جا فرصتی بود که فیلمی بنویســیم 
در حال وهوا و ژانری که مورد عالقه ما اســت و 
فیلم های زیادی در نوجوانی در این ژانر دیده ایم 

و دوست داشته ایم. اما نگرانی ما همان بود که
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