
سینمای ایران

 شــما گفتید. این، ژانری است که سخت 
بومی می شود و در طول فرآیند نگارش فیلمنامه 
مدام دنبال مســائل یا لحظه هایــی بودیم که 
بتوانیم کاراکتر را بومــی کنیم. این تالش بعدًا 
در ساخت هم توسط حســین و گروهش ادامه 
پیدا کرد. وقتی فیلم را دیدم، این احســاس در 
من تقویت شد که همه چیز فیلم ایرانی است و 
کارآگاه فیلم هم کارآگاه ما است. فکر می کنم 

این اتفاق افتاد.

»مرد بازنده« - همان طور که اشاره 
شــد - ترکیبی از ژانرهاست: یک 
هســته کارآگاهی دارد؛ حال وهوایی 
شبیه فیلم های نوآر دارد؛ جنبه هایی از 
فیلم مثل اشاره به فساد سازمان یافته 
شاید شــبیه تریلرهای جاسوسی و 
سیاســی دهه های 1960 و 1970 
باشــد؛ و یک رگــه ملودراماتیک 
خانوادگی محوری هــم وجود دارد. 
نگران نبودید که این ُســر خوردن 
بین گونه های مختلف به یکدستی کار 

ضربه بزند؟

نه. به این علت که کاری کــه داریم انجام 
می دهیم چیز جدیدی نیست. یعنی تجربه ای 
نیســت که ما برای اولین بار انجام داده باشیم. 
اساســًا ترکیب ژانرها مدتی است در سینمای 
آمریکا دارد دنبال می شود. دیگر اآلن مطالعات 
ژانر بیشــتر به ســمت فیلم هایــی رفته که 
فیلم هــای چندژانری یا بین ژانری هســتند. 
یعنی ساب ژانرهای جدیدی ایجاد شده است. 
دســته بندی فیلم ها در قالب ژانر در دهه های 
گذشته خیلی راحت تر بود اما امروزه در منابع 
انگلیسی زبان در مقابل نام اکثر فیلم ها، چند ژانر 
نوشته شده است. یک مسأله که به ما اطمیناِن 
انتخاِب این مسیر را می داد این بود که در جریان 
روز ســینمای جهان یا الاقل سینمای آمریکا 
این مسیر وجود دارد. علتش هم این است که 
هر ژانری مخاطبان خود را دارد و وقتی در یک 
ژانر محدود می شویم به نظرم داریم از بخشی از 
مخاطبان خود صرف نظر می کنیم. این را هم در 
مورد ایران می گویم و هم در مورد آمریکا. وقتی 
از ژانرهای متفاوتی بهره می گیریم، انگار داریم 

طیف وسیع تری از مخاطبان را می بینیم.
مسأله دوم این است که این کار، پیشنهاد 

ما به ســینمای ایران اســت. من خودم بسیار 
فیلمنامه نویســی ژانر را دوســت دارم. به این 
معنا که دوست دارم در ژانرهای مورد عالقه ام 
– که کارآگاهی و پلیسی در این فهرست جزء 
باالترین ها است – بنویسم. اما فضای تولید در 
سینمای ایران – در حدی که با تهیه کننده ها 
مراوده دارم و می شنوم – این است که نگرانی در 

مورد فروش فیلم ژانر وجود دارد.

اتفاقاً می خواستم این بحث را مطرح 
کنم که، با وجود توضیحات شــما، 
کماکان به نظرم این رفت وبرگشت 
میان ژانرهای مختلف کار کم خطری 
نبوده چون به قول شــما چنین کاری 
در ســینمای آمریکا جا افتاده اما در 
سینمای ایران که اساساً به یک یا دو 

ژانر محدود شده ماجرا فرق می کند.
تمایل این است که فیلمنامه های اجتماعی 
یا کمدی کار کنیم. این کار سینمای ما را به لحاظ 
ژانری محدود می کند. پیشنهادی که در »مرد 
بازنده« داریــم ترکیب ژانرها اســت. این کار 
به تهیه کننــدگان قوت قلــب می دهد که این 
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