
این فیلم در خود یک 
لحن کمدی خفیف، 
یک گرایش جنایی و 
پلیسی و حادثه ای، 
یک رایحه نوآری و 
یک صحنه موزیکال 
دارد و یکی، دو 
پالنش تنه به تنه 
فیلمهای ترسناک 
میزند و گرایش هایی 
از ژانرهای مختلف را 
در آن میبینیم. درواقع 
»سراسر شــب«یک 
فیلم عشقی است اما 
زیرژانرهای خیلی 
متعددی را با خود به 
همراه دارد و اینها 
را در کنار همدیگر 
گذاشته است

وجود دارد. یعنی این فیلم در خود یک لحن کمدی 
خفیف، یک گرایش جنایی و پلیسی و حادثه ای، 
یک رایحه  نوآری و یک صحنه  موزیکال دارد و یکی، 
دو پالنش تنه به تنه  فیلم های ترسناک می زند و 
گرایش هایی از ژانرهای مختلف را در آن می بینیم. 
درواقع »سراسر شــب« یک فیلم عشقی است اما 
زیرژانرهای خیلی متعددی را با خود به همراه دارد و 

این ها را در کنار همدیگر گذاشته است. 

این فیلمنامه را به همراه زامیاد سعدوندیان 
نوشــته اید. می خواهیم بدانیم که نقش 
ســعدوندیان چقدر بوده و تاثیر نگاه او 

چقدر در فیلمنامه وجود دارد؟ 
نسخه  اولیه را من نوشتم و زامیاد از نسخه  دوم به 
ما ملحق شد که بودن او برای من خیلی خوشایند 
بود، چرا که کاراکترهای این فیلم جوان هستند و 
من دیگر یک آدم شصت و سه، چهار ساله هستم و 
حضور یک جوان بیست و چند ساله در کنارم برایم 
بسیار دلچسب بود. درواقع نسخه ی دوم را زامیاد 
براساس نســخه  اولی که من نوشته بودم، نوشت. 
این نسخه را برای پروانه  ساخت ارائه دادیم اما ایراد 
گرفتند و گفتند که یکی از شخصیت ها باید به کلی 
عوض شود. کاراکتر دختر کتک خورده درواقع یک 
فاحشه بود و نمی دانم چرا در فیلم های همه  آقایان 
فاحشه وجود دارد اما به فیلم من که می رسد یکباره 
تابو می شود. ما به خاطر همین موضوع مجبور شدیم 
فیلمنامه را دوباره بنویسیم. این بار نسخه  بعدی را 
نوشتیم که درواقع مشترک باهم کار کردیم و در 
نهایت همان فیلمنامه ای شــد که جلوی دوربین 

رفت. درواقع سه نسخه فیلمنامه کار شد. 

در بخش هایی از فیلم و با توجه به اینکه 
ارجاعاتی از ســلیقه های شخصی شما 
در سینمای جهان می بینیم، مدام دلمان 
می خواهد برای شخصیت ها و حتی مفاهیم 
مابه ازا پیدا کنیم. یعنی مخاطب این حق را 
دارد که گاهی مــرادی را در آقای موتمن 
پیدا کند و یا موضوع گرسنگی را نتیجه  

تاثیر مادیات در سینما و اجتماع بداند؟ 
درواقع شخصیت داوود مرادی تا حد خیلی زیادی 
خود من هســتم و حتی خانه ای که در آن زندگی 
می کند دقیقا مثــل خانه  من چیده شده اســت. 
عکس هایی که به دیوار اســت، عکس های دیوار 
خانه  خود من اســت. عکس آن پسربچه ای که در 
کنار تلویزیون اســت، اصال عکس پسر خود من 
اســت. درواقع داوود مرادی خود من هستم! امیر 
جعفری هم موقع بازی و به وقت گفتن دیالوگ ها 
از من می پرسید: اگر تو بودی این جمله را چطور 
می گفتی؟ و من به او می گفتــم و او هم ادای من 

را درمی آورد! 

یک مساله ای که در سینمای ایران و در 
میان منتقدان وجود دارد این اســت که 
پس از تماشای یک فیلم سوال »که چه« را 
می پرسند. مانند اینکه ما به عنوان مخاطب 
برای مثال بعد از تماشای یک تابلویی که 
در سبک کوبیسم نقاشــی شده چیزي 

نمی پرســیم و هنر را ستایش می کنیم. 
می خواهیم از فرزاد موتمن که ما او را به 
عنوان مدرس و کارشــناس سینما هم 
می شناسیم، بپرسیم که آیا سوال »که 
چه« یا »چرا داســتان نداشت« سوال 

درستی است؟ 
بستگی به فیلم دارد اما فیلم »سراسر شب« بسیار 
داستان دارد. یعنی بخشی از این فیلم یک اقتباس 
ادبی از »پس از تاریکی« موراکامی اســت که آن 
هم داستان دختری است که خواهرش خوابیده 
و از طریق یک تلویزیون با مرد مرموزی در ارتباط 
اســت. در قصه  موراکامی این دختر حتی در آخر 
از خواب بیدار نمی شود، همانطور خواب می ماند 
و هیچ اتفاقــی نمی افتد. در فیلم مــا دختر بیدار 
می شود و یک قصه  پلیسی و حادثه ای هم در خود 
دارد که مثل قصه  اول ما است. یعنی در آن قصه هم 
دختری به دنبال برادرش است که او را تعقیب کند 
تا خودش را تحویل دهد، چرا که جرمی مرتکب 
شده و مثل دختر اصلی ما در جست وجوی چیزی 
اســت ولی فیلم دو پایان دارد؛ یک پایان خوش 
که برای قصه  مهتا است و یک پایان تلخ که برای 
داستان فرعی ماست. شما این فیلم را در کنار هر 
فیلم ایرانی دیگری بگذارید می بینید که ما چقدر 
داســتان داریم؛ یعنی اصال در قیاس با فیلم های 
دیگر اگر بگوییم که این فیلم داســتان ندارد یک 
شوخی است. این فیلم به شدت داستان دارد فقط 
نکته ای که وجود دارد این اســت که در فیلم های 
دیگر چیزهای بی اهمیت، طوری مطرح می شوند 
که انگار خیلی مهم هســتند، در حالی که در این 
فیلم ما داســتان مان را که خیلی هم مهم است تا 
یک جایی پی می گیریم تا بفهمیم که اتفاقا آن مهم 
نیست و مساله  دیگری است که اهمیت دارد. درواقع 
اینکه مهتا می خواهد بداند چه بر سر خواهرش آمده 
خیلی مهم نیست، چیزی که مهم است این است 
که مهتا خودش عاشق می شود؛ یعنی داستان ما 
را به یک جای دیگری می برد. اصوال ما در دنیایی 
زندگی می کنیم که دیگر داستان ها باعث هیجانمان 
نمی شوند چرا که ما هیجان انگیزترین داستان ها را 
دیده  ایم. یعنی من فکر نمی کنم دیگر کوبنده تر از 
این وجود داشته باشد که ما یک قصه ای را ببینیم 
که در آن زمین منفجر شــود و ما حتی این را هم 
دیده ایم. در حال حاضر در زمینه  داستانگویی هیچ 
چیزی نیست که بتواند ما را هیجان زده کند. آن 
چیزی که می تواند ما را هیجان زده کند فرم و شکل 

داستان گفتن است، نه اینکه چه داریم می گوییم. 
من فکر می کنم »سراسر شب« به دلیل نوع روایت 
که قصه را تعریف می کند خیلی هیجان انگیز است.

ابهامــی کــه در تعریف هرکــدام از 
شــخصیت ها وجود دارد باعث شده تا 
انگار بین ما و آن ها تا آخر فیلم حصاری 
وجود داشته باشد که اجازه نمی دهد آن ها 
را کامال بشناسیم. شما قصدی داشتید که 
شخصیت ها تا پایان برای مخاطب در 
ابهام و پیچیدگی بمانند و نتوانیم به همه  

الیه های آن ها برسیم؟
فیلم در دادن اطالعات به تماشاچی کنس است و 
امساک می کند. دلیلش این است که یک نوع فیلمی 
اســت که بیش از آنکه بخواهد داستانی را تعریف 
کند، در حال ساختن موقعیت و فضای آن است. 
فیلم با چارچوب های قدیمی شــخصیت پردازی 
تعریف نمی شــود اما بــه اندازه  کافــی راجع به 
شخصیت ها اطالعات می دهد و اتفاقا شخصیت ها 
خیلی دقیق هســتند. برای مثال مهتا را در نظر 
بگیرید؛ او دو نیمه دارد. در نیمه  اول فیلم، گرچه 
دانشجوست اما مثل یک دختر دبیرستانی ناپخته 
و خام اســت و حتی در راه رفتن هم بیشتر شبیه 
به یک دختر پانزده، شانزده ســاله راه می رود. در 
نیمه  دوم و از جایی که با پسر همراه شده، کم کم 
زن می شود؛ یعنی حاال حســادت می کند، حاال 
می پرســد آن دختری که با او به کافه رفته ای چه 
کســی بوده؟ حاال حتی نحوه  راه رفتنش عوض 
می شود. درواقع زنانگی پیدا می کند تا عاشق شود 
چراکه در نیمه  دوم بالغ می شود. شخصیت طناز که 
در فیلم خیلی کم حضور دارد، فقط با نوع لباسی که 
پوشیده و نوع حرفی که می زند خودش را معرفی 
می کند و کسانی که می دانند بچه هایی که در آن 
سال ها سیاسی بودند چه حال و هوایی داشتند، به 
راحتی می توانند او را بفهمند چون ما را به یاد دختر 
چپی های دهه پنجاه مي اندازد که در امریکا موقع 
درس خواندن می دیدیم. درواقع فقط با نحوه  لباس 
پوشــیدنش ما را کامال به آن سمت می برد. داوود 
مرادی که اصال خود من هستم، یعنی فیلمسازی 
که گاهی ممکن است حتی پول شام خوردنش را 
هم نداشته باشد. یعنی ما هرآنچه که باید راجع به 
شخصیت ها بدانیم را در اختیار داریم. شخصیت 
مریم که آنقدر خیال پردازی کرده و به در بســته 
خورده که حاال خوابیده و نمی خواهد بیدار شود، 
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