
فیلم، این چیزی است که صید کرده است. این 
صید متعلق به خودش است. تصمیم او درباره 
این صید با تصمیم سیستم متفاوت است. و او 
به تصمیم خودش عمــل می کند. برای همین 
به خاطر ایــن رفتار پایانی، به نظــرم همه فیلم 

ارزش پیدا می کند.

یکی از جنبه های دیگر فیلم که مورد 
اشاره قرار گرفت، تأکید روی شرایط 
خانوادگی احمد است. انتخاب های 
اولیه در فیلمنامه - مثاًل فرزندی که 
180 درجه از نظر فکــری و از نظر 
ســبک زندگی با پــدرش اختالف 
دارد - بدیع نیســتند اما روی کاغذ 
انتخاب های درستی به نظر می رسند 
تا هم در ارتباط با خــط اصلی قرار 
بگیرند و هم به شخصیت عمق بدهند 
و کشمکش های درونی و فردی اش 
را برجسته کنند. اما طبیعتاً خط اصلی 
داســتانْی پیگیری آن قتل از سوی 
احمد اســت. در طول فیلم به شکل 
ویــژه ای روی بخــش خانوادگی 
تأکید می شود. شاید در اواسط فیلم 
این گونه به نظر برسد که برای دقایقی 
از خط اصلی دور شده ایم و این روابط 
خانوادگی است که به محور کار تبدیل 
شده اســت. با توجه به انتظاری که 
با دیدن فیلم های مشابه در ما شکل 
گرفته است، این میزان تأکید روی 
روابط آشفته خانوادگی احمد بیش از 
حالت معمولی است که ممکن است 
در فیلم های مشابه ببینیم. علت این 

تأکید چه بوده است؟
یکــی از علت هایــش ایــن اســت کــه 
می خواســتیم فیلــم کاراکترمحــور باشــد. 
همین اآلن می توانیم فــرض کنیم که اگر این 
داستان های خانوادگی وجود نداشت یا خیلی 
کم رنگ تر بود با چــه فیلمی روبــه رو بودیم. 
کم شــدن این داســتان ها به معنی کم شدن از 
کاراکتر احمــد، ماجرامحورتر شــدن فیلم، و 
اصالت یافتن بیشتر پرونده بود. شما به این اشاره 
کردید که در انتهای فیلــم و در پالت بیرونی 
ممکن است حسی از سرخوردگی ایجاد شود. 
می خواهم بگویم اگر این بخش های خانوادگی 
وجود نداشــت )داســتان ترس های خودش، 
داستان به سرانجام رسیدن ارتباط او با پسرش( 
آن حسی که شما تجربه اش کردید بسیار تقویت 

می شد.

یعنی همان پوچی.
بله. خیلی تقویت می شــد. به خاطر این که 
اآلن شــما از تعبیر خوب پالت درونی استفاده 
کردید. داســتان احمد با پســرش در پایان به 
سرانجام می رسد، داستان خودش با خودش به 
سرانجام می رسد، پالت بیرونی هم به سرانجام 
می رسد. اگر آن موارد کم رنگ تر می شد، نقدی 
کــه اآلن در مورد پالت بیرونــی دارید که یک 

کم گنگ است و این به ســرانجام رسیدن 
واضح نیست یا دســتاوردش بزرگ نیست، 
این آســیب احتمالی خیلی بیشتر می شد. 
ضمن این که این جزء تصمیمات نویسندگان 
و کارگردان اســت که از همان اول به فیلم 
جهت می دهــد. وقتــی با هــم گفت وگو 
می کردیم، این جزء تصمیمــات اولیه مان 
بود. می خواســتیم یک فیلم کارآگاهی کار 
کنیم که کاراکترمحور باشد. یعنی این که از 
داستان دور می شویم به نظرم تعبیر درستی 
نیست. داستان اتفاقًا همان جا است. جایی 
که از دید شما از داستان اصلی دور می شود 
کجا است؟ خانواده است؟ بسیار خوب. برای 
ما داستان همان خانواده است. یعنی داستان 
آدمی اســت درگیر مناسبات خانوادگی که 
پرونده ای وارد زندگی اش می شود و این دو 
روی هم تأثیر می گذارند و حال واحوال او را 
دگرگون می کنند تا پایان که پسر به کمک 
پدر می آید. یعنی نتیجه آن داســتان، تأثیر 
روی این داستان اســت. این کاری بود که 
انجام دادیم تا احســاس نکنیم مسیری که 
دیدیم بیهوده اســت. داستان های ما به هم 
رسیده، با هم تداخل و به هم کمک می کنند.

به عنوان سؤال پایانی، می خواهم 
یک سؤال کلّی تر بپرسم. شما در 
جشنواره فجر ســال 1400 سه 
فیلم داشتید: »موقعیت مهدی«، 
»مرد بازنده« و »دسته دختران«. 
این اتفاق کمیابی است. البته که 
فیلمنامه نویس با فیلمنامه نویس 
فــرق می کند. یعنــی روحیات و 
عادات تمام فیلمنامه نویسان مثل 
هم نیســت. ضمن این که هر سه 
کار، آثار مشــترک بودند که شما 
با همراهی یک یــا چند نفر دیگر 
نوشته بودید و شاید این هم روی 
سرعت گرفتن کار تأثیر داشت. اما 
به طور کلّی، ایــن را احتماالً تمام 
عالقه مندان به ســینما می دانند 
که فیلمنامه نویســی کار بسیار 
وقت گیری است: کاری است که 
باید با طمأنینه زیاد انجام شــود؛ 
درست مثل غذایی که باید با شعله 
کم بپزد و منتظر آماده شــدن غذا 
باشیم. سؤال من در مورد چگونگی 
مدیریت پروژه ها اســت. این که 
در یک بازه زمانی نســبتاً کوتاه 
و با در نظر گرفتــن تمرکزی که 
فیلمنامه نویسی نیاز دارد، چطور 
می توانید ســه یا چهار پروژه کار 
کنید و نگــران این نباشــید که 

فیلمنامه ها قوام پیدا نکنند؟
نکته اول این است که این سه فیلمنامه 
محصول یک سال نیست. من سال قبلش در 
جشنواره فیلمنامه ای نداشتم. در واقع این 
سه فیلمنامه محصول دو سال کار من است. 

دقیق تر بگویم محصول دوران کرونا است. من 
به طور میانگین برای هــر فیلمنامه 5 یا 6 ماه 
وقت می گذارم. بنابراین ســه فیلمنامه برای 
دو سال رقم زیادی نیست. حتی می شد چهار 
فیلمنامه در دو سال نوشت. این که پارسال تصور 
پرکاری در مورد من به وجود آمد، به خاطر عرضه 
همزمان این آثار بــود. در دوره های قبل تر هم 
پیش آمده بود که همین تعداد کار بنویسم اما 
یا همه شان با هم عرضه نشده بودند یا همه شان 
ساخته نشده بودند. در نتیجه، موافقم که این 
تعداد فیلمنامه در یک جشنواره زیاد است اما 
می خواهم بگویم چون با هم عرضه شدند این 
تصور به وجود آمد. وگرنه شــاید این قدر آدم 

پرکاری نباشم که به نظر می آید.
مســأله بعدی همین اســت که همه را با 
همکاری دوستانم نوشتم و هیچ کدام را به تنهایی 
ننوشــتم. در نگارش گروهی امتیازات زیادی 
وجود دارد. هم ما به کیفیــت یکدیگر کمک 
می کنیم و هم گروهی نوشــتن در طول زمان 
در تقسیم کار به ما کمک می کند. یعنی اگر در 
دوره ای دو پروژه همزمان شود، این امر به کمک 
آدم می آید. به اضافه این که من در دانشکده در 
درس نمایشنامه نویسی شــاگرد آقای محمد 
چرمشیر و در فیلمنامه نویســی شاگرد آقای 
مرحوم اصغر عبداللهی بــودم. هر دو را خیلی 
دوست دارم و خیلی از هر دو یاد گرفتم. از جمله 

ویژگی هر دو، زیاد نوشتن بود.

آقای چرمشیر که در تئاتر ایران به 
این امر معروفند.

آقای عبداللهی هم در فیلمنامه نویســی 
شرایط مشابهی داشــتند. این دو نفر الگوهای 
من هستند و یکی از مسائلی که از آن ها آموختم 
همین بود. اشتیاق بسیار زیادی به نوشتن دارم 
و البته مسیری طوالنی برای حرکت به سمت 

آن دو عزیز.

می خواستیم فیلم 
کاراکترمحور باشد. 
همین اآلن می توانیم 
فرض کنیم که اگر 
این داستان های 
خانوادگی وجود 
نداشت یا خیلی 
کم رنگ تر بود با 
چه فیلمی روبه رو 
بودیم. کم شدن این 
داستان ها به معنی 
کم شدن از کاراکتر 
احمد، ماجرامحورتر 
شدن فیلم، و 
اصالت یافتن بیشتر 
پرونده بود

سینمای ایران


