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چالش های موقعیت مهدی
گفت وگو با ابراهیم امینی درباره نگارش فیلمنامه »موقعیت مهدی« 
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نگاهی به فیلم » موقعیت مهدی« 
مصایب باکری بودن!

»موقعیت مهدی« تشابهی به سایر فیلم های زندگی نامه ای 
ندارد و 6برش یا داســتان کوتاه از خلوت و تنهایی 2برادر را 
انتخاب کرده که ربط چندانی به فتوحات شان ندارد و انرژی 
خود را به این امر معطوف کرده که صرفا 6تابلو شــاعرانه از 
سه ،چهار ســال آخر عمر باکری ها را پیش چشم مخاطب 
به تصویر بکشــد و در نگاهی ضد جریانــی، در اوج جنگ و 
خونریزی به دنبال پلیور آبی باشــد که فاطمه برای حمید 
بافته یا لباس های همیشه خیس مهدی در کشاکش رزم را 
درشت نمایی کند و در جشن ازدواج شان در پی کلت کمری 

باشد به عنوان مهریه!
هر 6 داســتان روایتگر تنهایی آدم هاست و از دست دادن ها 
و فقدان ها و تشــدید مدام تنهایی در گذر زمــان و تنهاتر 
شدنشــان، فاطمه همســر حمید، با وجود داشتن 2 بچه 
تنهاست و در شهری غریب مجبور است تنهایی برای بردن 
نوزادش به درمانگاه اقدام کند و نهایتا از پســر خردسالش 
احســان انتظار دارد که مردش باشــد و وقتی خانه را ترک 
می کنند دوربین هنوز در خانه اســت و صدای زنگ تلفنی 
گوش خراش که می خواهد خبر از واقعه ای شوم بدهد و بعد 
از وارسی کامل چهارگوشه خانه خلوت توسط دوربین مادر 
جوان را از پشــت پنجره در قاب می گیرد که زیر برف راهی 
درمانگاه هســتند و هنوز خبر اصلی را نشنیده اند. صفیه در 
تنهایی ازدواج می کند و در کنار آقا مهدی باز هم تنهاســت 
و بعد از آن هم عمری تنهایی در انتظارش است. خسرو با از 
دســت دادن بهترین رفیقش محمد به قدری تنها شده که 
نمی خواهد به سرنوشت مهدی دچار شود و با جسارت تمام 
می گوید که او مهدی باکری نیســت کــه از جنازه برادرش 
چشــم بپوشــد به این دلیل که جنازه دیگران هم بر خاک 
دشمن جامانده و خود آقا مهدی هم چه در جمع خانواده و 
چه در جمع فرماندهان سپاه تنهاست! اینجاست که او خود 
به استقبال فرشته مرگ می رود و زمانی که گیر افتادنشان 
حتمی شده و آخرین امیدهای رسیدن نیروهای کمکی نقش 
بر آب شده، به جای عقب نشــینی، در جواب بسیجی بغل 
دستی اش که سعی می کند دلداری اش داده و امیدوار نگهش 
دارد در اوج یاس و ناامیدی می گوید که همه  چیز تمام شده و 
قرار نیست اتفاقی بهتر بیفتد. اعترافی به شدت تلخ و گزنده، 
انگار با شــناختی که او پیدا کرده یقین دارد او و لشــکرش 
گوشت جلوی توپ شده اند و دیگر حاضر نیست به این دنیای 
ریاکار بازگردد و در مقابل اصرار بیش از حد جمشید نظمی و 
سایر رزمندگان که هراس اسارت آقا مهدی را دارند مقاومت 
می کند و به عقب نمی رود تا اثبات کنــد انگیزه کافی برای 
بازگشــت به دنیایی که حتی نمی تواند خواهرش را مجاب 
کند، ندارد؛ خواهری که او را در شهادت برادر مقصر دانسته و 
مستحق شماتت می داند و انگار شانه های نحیف این فرمانده 
جوان دیگر تاب تحمل این میزان از مرارت را ندارد. او مجبور 
است برادر بی گناهش را برای نوشــتن توبه نامه تحت فشار 
قرار دهد تا از کارهایی که نکرده و نمی داند چیســت اعالم 
برائت کند. از آن سو خود را در مقابل همسر و فرزندان حمید 
مقصر بداند که نتوانست مانع شهادتش بشود و حتی توانایی 
انتقال جنازه اش را نداشت. از آن سو همسرش از دیدارهای 
کوتاه بنالد و اینکه دست کم یک بار به اندازه ای در خانه بماند 
که لباس های شسته شده اش خشــک شود و از سوی دیگر 
فرماندهان دیگر او را به مقاومت بی خــود در مقابل فرمان 
عقب نشینی متهم می کنند و ادوات نظامی و نیروی انسانی 
کافی برای پیشبرد اهداف جنگی اش در اختیارش نگذاشته 
و شکست را برایش به ارمغان می آورند چرا که شرایط نابرابر 
جنگی باعث شده جوانی ۳۰ساله در بهترین سال های عمر به 
جای لذت بردن از زندگی، شانه اش زیر بار مسئولیتی چنان 
سنگین خم شود و کسی هم پیدا نشود کمک حالش شده و 

از آن وضعیت بغرنج خالصش کند.
هادی حجازی فر، به عنوان نویســنده کارگــردان و بازیگر 
نقش نخســت فیلم تمام تالش خود را بــه کار می گیرد تا 
ســیمایی که از مهدی باکری تصویر کرده  متمایز از احمد 
متوسلیان )ایستاده در غبار( و آتابای باشد چرا که به دالیل 
مشــابهت شــکلی و مضمونی فضای جنگ و ترک بودن 
قهرمان، بیم آن می رفت که به دام کلیشــه و تکرار بیفتد 
اما به مدد گریم مناسب، درک صحیح از نقش و ارائه بازی 
متفاوت، با وجود فاصله سنی اش، توانســته نقش را برای 
مخاطب باورپذیر کرده و ریزه کاری های شخصیتی جوانان 
حزب اللهی ترک اوایل انقالب را در نگاه ها و مأخوذ به حیا 
بودن ذاتی اش به نمایش گذارد همچنان که ژیال شاهی در 
نقش صفیه توانسته است که آن شرم حضور و معصومیت 
دختری آذری -به خصوص در 4دهه پیش- را تجسم بخشد 
و خواســته هایش را با مقدمه چینی های بسیار و به صورت 
غیرمســتقیم بر زبان بیاورد و گاهی مجبور شود که با زبان 
بی زبانی از کمبودها بنالد و البته تمام سعی اش را در برای 
درک محذورات همســرش کرده و با تنهایی هایش بسازد 

و بسوزد!
فیلم در خلق لحظات احساســی به شدت موفق عمل کرده 
و توانســته مخاطب را با خود همراه کــرده و همدلی اش را 
برانگیزد که در این میان نقش موســیقی متن برخاسته از 
الالیی ها، نوحه ها و نواهای سنتی آذربایجان کاماًل مشهود 
است که توانسته با همان حضور به اندازه و مینیمال در راستا 
و در تکمیل داستان های کوتاه تشکیل دهنده فیلم باشد و نه 

بیشتر و نه کمتر!
با تمام این تلخی ها و ناکامی ها، فیلم پر است از عشق های 
بی آالیش و بی منت، عشــق بــرادر به برادر و دوشــادوش 
و بی چون و چرا در کنــارش جنگیدن و به عنــوان بازوی 
اجرایی اش نقش ایفا کردن بی هیچ حرف و حدیثی، عشق 
صفیه و فاطمه به شوهرانشان و تحمل همه گونه سختی و 
غربت با کمترین دلخوری و شماتت، دوستی عمیق خسرو با 
محمد که ریشه در دوران کودکی دارد و در یکی از اپیزودها 
به ریشــه یابی آن پرداخته می شود و خسرو به تالفی روزی 
که با پایی مصدوم روی کول محمد تا خانه رفت حاال برای 
انتقال جنازه اش رودر روی فرمانده اش می ایستد و حتی به 
نفی اش می پردازد. عشق همه به وطن و تالش جمعی برای 
نجات وجب به وجبش از دست دشمن که به قیمت زندگی 
تک تک شــان تمام می شود! عشــق هایی خالص و بی ریا و 
بی تکلف چون عشــق مهدی به خانواده برادر شهیدش که 
می خواهد با به دوش کشــیدن اثاثیه سنگین و باال بردن از 

پله ها به نمایش گذارد... .

همه برای ایران
الگو های داستانی در سینمای دفاع مقدس 

در میان انواع چرخه های فیلمسازی  که بعد از پیروزی انقالب 
اســالمی در دهه6۰ پدید آمــد، چرخه فیلم هــای جنگی از 
نمونه های بــارز، تولید ژنریک بر اســاس مقتضیــات بومی و 
ویژگی های فرهنگی است. فیلم جنگی ایرانی، بر اساس اتفاق 
پیش آمده برای کشور که تحمیل جنگ از سوی عراق و براساس 
یک نیاز واقعی بود ســاخته شــدند. بخش دولتی از فیلم های 
مورد نظر خــود حمایت می کرد امــا بخش خصوصی نیز بیکار 
ننشست و تولیدات قابل توجهی را عرضه کرد. چه تولیدات بخش 
دولتی که در آن نهادها مانند اســتودیو عمل می کردند و چه 
فیلم های تولید شده در بخش خصوصی، توانستند جنگ را وارد 
سازوکار تجاری سینما کرده و سینماهای پشت جبهه در زمان 
جنگ و صلح را با آثاری درباره فعال نگه دارند. این نوع ســینما 
براساس نیاز و نه براساس بخشنامه  یا حمایت دولتی به وجود 
آمد. گونه ای از سینمای ایران که حاصل ترکیب سینمای جنگ 
در صنایع فیلمسازی  دیگر کشــورها، با رویکرد های فرهنگی 
جنگ در جبهه خودی بود. قدرت سینمای ایران را می توان در 
مقایسه با تولیدات سینمای کشور عراق در آن دوره درک کرد. 
چرخه فیلم های جنگی شمایل ها، الگوها و قراردادهای روایی، 
شــخصیتی و گفتاری خود را بنا کردند و مردم آنها را به عنوان 
بخشی از فرهنگ با خود به زندگی روزمره خود منتقل کردند. 
ستاره ها، کارگردانان و عوامل سینمای جنگی توانستند براساس 
نیازهای چرخه خود را توانا کنند. سینمای ایران در این چرخه 

خود را بازسازی و درون زایی کرد.
در این فهرست سعی می کنیم سینمای جنگی ایران را بر اساس 
الگوهای روایی تقســیم بندی کنیم تا چهره ژنریک این چرخه 
بزرگ کــه تنها تولید بومی ســینمای ما که می تــوان آن را با 

نمونه های خارجی مقایسه کرد، بیشتردیده شود.

فیلم های تبعات جنگ 
همزمان با تولید فیلم های 
جنگی که در آن جنگیدن 
با دشمن مســئله اصلی 
بود، فیلم هایی هم ساخته 
می شد که در آنها نتایج و 
تبعات جنگ داستان فیلم 

را رقم می زد. این گروه از فیلم ها به دو دســته تبعات جنگ 
در جبهــه و گروهی دیگر به تبعات جنگ در پشــت جبهه 
می پرداختند. مهم ترین مســئله این فیلم ها تبدیل کردن 
جنگ به یک مسئله ملی و عقیدتی بود. از فیلم های تبعات 
جنگ که در جبهه ها می گذشت می توان به این فیلم ها اشاره 
کرد: 1۳62: دیار عاشــقان )حسن کاربخش( و 1۳6۳: نینوا 

)ر. مالقلی پور(.  

 فیلم های اردوگاهی 
در دهه6۰ تنها 2فیلم در الگوو قرارداده ای فیلم های اردوگاهی 
ساخته شده اســت. فیلم های جنگی در این دوره را می توان به 
2دســته فیلم های زمان جنگ و فیلم های بعد از پایان جنگ 
نیز تقسیم بندی کرد. فیلم های ساخته شــده در زمان جنگ 
فیلم هایی کوچک از منظر تولید هستند و فیلم های بعد از جنگ 
از لحاظ سازوکار ساخت صحنه های جنگی فیلم های عظیم تری 
هســتند. مضامین، الگوها و قراردادهای ســینمای جنگ در 
دهه7۰ با دهه6۰ متفاوت اســت. نگاه به جنــگ در این دوره 

مرزبندی تفکر و حدود سیاسی نیز هست.
در پایان باید خاطرنشان کرد که این مجموعه مطالب پیش نویس 
- و حتی نه مقدمه ای - برای بررسی تولید ژنریک در سینمای 
ایران دهه6۰ است؛ ســینمایی که مانند همه تولیدات صنعتی 
سینما در جهان با ژانر برخورد منحصر به فردی دارد و نیازمند 

بازنگری تاریخی، تحلیلی و تئوریک است.

فیلم های جنگی قبل از جنگ 
فیلم های »مرز« )جمشــید حیــدری / 1۳59( و 
»برزخی ها« )ایرج قادری / 1۳61( فیلم هایی هستند 
که در آنها، تجاوز دشمن باعث شکل گیری داستان ها 
می شود اما این فیلم ها اشــاره مستقیمی به جنگ 
ایران و عراق ندارند اما با اقبالی که مردم  آنها نشــان 
دادند زمینه بروز و گســترش فیلم هــای جنگی در 
بخش خصوصی بیشتر شد. اهمیت این دو فیلم که 
در بخش خصوصی ساخته شدند - برزخی ها با خشم 
برخی هم روبه رو شد - این بود که به همه راه ساخت 
فیلم جنگی را نشان داد؛ روحیه ای که در جبهه باعث 

پیشبرد جنگ بود در سینما نیز زنده شد.
فیلم های عملیاتی 

فیلم های عملیاتی که در آن گروهــی از رزمندگان به 
عملیات اعزام می شــوند در دهه6۰ یکی از مهم ترین و 
پول ساز ترین چرخه های فیلمسازی  جنگی بود. بیشترین 
جنبه تجاری و موفقیت سینمایی فیلم ها در این چرخه 
بود. پرفروش ترین و پرمخاطب تریــن فیلم دهه6۰ - 
»عقاب ها« - در این چرخه ساخته شده. این چرخه به 
2دسته فیلم های کماندویی )کاله کج ها( و عملیات سایر 
نیروها تقسیم می شوند؛ فیلم های چرخه اول به شکل 
مستقیم از روی نمونه های خارجی ساخته می شد اما در 
طول زمان بومی تر شدند. چرخه دوم بیشتر بومی بود و 
سعی کرد در این راه بیشتر به واقعیت های جنگ توجه 

نشان دهد تا الگو های سینمای جنگی جهان.
 فیلم های مقاومت 

در میان فیلم های جنگی فیلم هایی هستند که مسئله 
اصلی در داستان آنها مقاومت در برابر حمله و تجاوز 

دشمن است.

نگاه

اسامی

جنگ روی پرده

حمید رستمی؛ منتقدنقد علیرضا محمودی ؛ روزنامه نگار

ابراهیم امینی ازجمله فیلمنامه نویسانی است 
که در ســال های اخیر همکاری زیادی با هادی 
حجازی فر و محمدحســین مهدویان داشته. او 
»موقعیت مهدی« را برای هادی حجازی فر نوشته؛ 
فیلمی که درجشنواره مورد تحسین قرار گرفت و 
نسخه سینمایی اش در لیست اکران نوروزی قرار 
گرفت و امسال تلویزیون مینی سریال آن را در 
نوبت پخش از آنتن شبکه هایش دارد. امینی از 
دوستی اش با حجازی فر می گوید و اینکه تالش 
داشت تا بتواند داســتانی خلق کند که به دور از 

شعار و شعارزدگی باشد.

شما یکی از نویســندگان پروژه های 
»ماجرای نیمروز«، »ماجــرای نیمروز رد خون« 
و »التاری« بوده اید که هادی حجازی فر در آنها 
بازی داشت. آشنایی شما با ایشان از این پروژه ها 

رقم خورد یا قبل از آن هم رفاقتی باهم داشتید؟ 
آشــنایی من با هادی حجازی فر به زمان دانشــگاه 
بازمی گردد؛ من ورودی8۳ مقطع کارشناسی ارشد 
در دانشــگاه تربیت مدرس و هادی سال باالیی ما و 
ورودی82 بــود. آن زمان یک ســالم و علیکی باهم 
داشتیم اما صمیمی نبودیم تا اینکه به عنوان نویسنده 
در »ایستاده در غبار« حضور پیدا کردم. تیم سازنده 
برای این فیلم به دنبال بازیگر برای ایفای نقش احمد 
متوسلیان بود و من آن زمان هادی را به محمدحسین 
مهدویان معرفی کــردم؛ چراکه به لحــاظ ظاهر و 
رفتار شباهتی بین ایشــان و احمد متوسلیان یافتم. 
پس از حضور هادی در ایســتاده در غبــار رابطه ما 
نزدیک تر و دوستانه تر شد. هادی در چند پروژه ای که 
با محمدحسین مهدویان همکاری داشت، همیشه 
درباره فیلمنامه ای که می نوشــتم و در کارگردانی با 
محمدحسین مهدویان گپ وگفت داشت و به راحتی 
هر رفتاری از کاراکتر و دیالوگ را که برایش نوشته شده 
بود، نمی پذیرفت. ممکن است برخی این رفتار هادی 
را تعبیر به بدقلقی او کنند اما من می گویم اصوال ایشان 
از چالش های بین دو ایده می خواهد به نکته سومی 
برسد که در اجرا مؤثرتر است. در حقیقت نگاه ایشان 
به نقش هایش، نگاه فیلمنامه نویس و کارگردان است؛ 

چراکه سابقه کارگردانی تئاتر دارد.
چه زمان به پروژه دعوت شدید؟ 

پس از »درخت گردو« هــادی با من تماس گرفت و 
گفت می خواهد فیلم اولش را که داستان روز داشت 
و قصه شهری بود، بســازد. در مرحله طرح فیلمنامه 
بودیم که به ایشان پیشنهاد شد نقش مهدی باکری را 
ایفا کند اما آن زمان گفت که برای کسی این نقش را 
بازی نمی کنم مگر آنکه کارگردانی اثر را به من بدهید. 
پس از موافقت با پیشنهاد هادی، وارد مرحله نگارش 

موقعیت مهدی شدیم.
شــما در گفت وگو با یکی از رسانه ها 
به این مسئله اشاره کردید که نوشتن فیلمنامه 
توسط 2 یا 3نفر روی کیفیت کار اثرگذار است و 
در برخی مواقع باعث ارتقای آن می شود. نگارش 

مشترک فیلمنامه چه مزایایی دارد؟
هر تصمیمی یکســری محاســن و معایبی دارد اما 
برای من کار گروهی یا نوشتن اشــتراکی بیشتر از 
آسیب، دستاورد داشته اســت. ممکن است بعدا به 
نتیجه دیگری برســم اما هم اکنون می گویم بسیار 
روش مفیدی اســت. این روش در غرب در دهه های 
گذشته تجربه شــده اســت و کارها اکثرا به صورت 
مشترک و توسط یک تیم نوشــته می شود اما ما در 
ایران به تازگی وارد این راه شده ایم. بخواهم صادقانه 
صحبت کنم نوشتن گروهی یک فیلمنامه دستاورد 
مالی کمتری دارد اما معتقدم کیفیت باالی کار یکی 
از دستاوردهای مهم آن اســت؛ چراکه نگارش یک 
فیلمنامه توسط 2یا ۳نفر باعث می شود نگاه و ایده ها 
به هم برخورد کنند و چالشی ایجاد شود تا به فیلمنامه 
خوب برسیم. هادی حجازی فر در کارهای مهدویان 
نیز همین را می خواســت و چالش ایجاد می کرد اما 
در موقعیت مهدی جایمان عوض شده و من به عنوان 
فیلمنامه نویس با ایشان به عنوان کارگردان و صاحب 
ایده چالش داشــتم و این گپ وگفت در تمام طول 

کار ادامه داشــت؛ یعنی دائما هنــگام فیلمبرداری 
بازنگری روی متن صورت می گرفــت و دیالوگ ها 
جابه جا می شــد. حتی در مرحله تدوین نیز حسین 
جمشیدی گوهری، به عنوان تدوینگر کمک شایانی 
به فیلمنامه کرد تا لحظه هــای خاصی که مدنظر ما 
بود و به اصطالح آنها که دارد، دیده شود. نکته دیگر 
اینکه نوشتن فیلمنامه به صورت گروهی به کار سرعت 
می بخشد اما از سوی دیگر رسیدن به نقطه اشتراک 
زمان زیادی از افراد می گیرد. کار گروهی بیشــتر از 
آنکه در نوشتن شکل بگیرد در گفت وگوهای طوالنی 
می گذرد. همچنین بخش مهمی از کار پیاده کردن، 
نظم دادن و ساختار بخشــیدن به متن است. پس از 
تمام این مراحل باید متن را به کسانی که با آنها کار 
می کردیم، با مدیران بخش هــای مختلف که در آن 
سهیم بودند، عرضه می کردیم تا بخوانند و نظر بدهند؛ 
چراکه نخستین مخاطبان فیلمنامه بودند. پس از آن 
باید نظرات دیگر عوامل پروژه یعنی فیلمبردار، طراح 
صحنه و لباس، آهنگســاز و تدوینگر را می گرفتیم 
و هریک را که در راســتای مســیر فیلمنامه و تصور 
مشــترک کارگردان از فیلم بود، اعمال می کردیم. 
در حقیقــت باید به چیزی می رســیدیم که جامعه 
کوچک سازندگان فیلم و مدیران بخش های مختلف 
آن را دوست داشته باشند. فرایند نگارش فیلمنامه 
موقعیت مهدی ســخت بود؛ چراکه باید به چیزی 
می رسیدیم که هر دو دوست داشته باشیم اما در عین 

حال لذتبخش بود.
هادی حجازی فــر به دفعــات در 
مصاحبه هایش از ســختگیری هایش صحبت و 
به این مسئله اشاره کرده که گاهی مواقع آنقدر 
پافشاری می کند تا اتفاقی که درنظر دارد، رقم 

بخورد. همکاری با ایشان چگونه بود؟ 
واقعیت این اســت که هادی توجه زیادی به نظرها، 
ایده ها و پیشنهادهایم داشت اما یک خصلتی دارد و 
آن این است که در لحظه اول که ایده ها را می شنود، 
استقبال نمی کند اما چند روز بعد به ایده بازمی گردد. 
این مسئله نشان می دهد هادی باید ایده هایی که برای 
خودش نیســت و از بیرون به آن می رسد، از صافی 
ذهنش بگذراند و برای این قضیه احتیاج به زمان دارد. 
درباره همکاری با ایشان نیز باید بگویم در عین سختی 

لذتبخش بود.
درباره ابعاد فیلمنامه نکات بسیار است 
اما اگر بخواهیم به چند مورد خاص آن اشاره کنیم 
نخستین آن حس شاعرانگی فیلم است؛ چیزی 
که شاید در گذشــته در تعداد کمی از فیلم های 
جنگی مشاهده می شد. این موضوع را از ابتدای 

کار مدنظر قرار دادید؟ 
شــاعرانگی به عنوان یک ویژگی قبــل از نگارش 
فیلمنامه برایمان مسجل شده بود چراکه »موقعیت 
مهدی« نخستین اثر سینمایی هادی بود و مدام به 
این مسئله فکر می کرد که چه مواردی او را نسبت به 
دیگران متمایز می کند؟ عالیق و سالیقش چیست؟ 
مردم قرار است او را با چه موردی به یاد  آورند؟ من 
و هادی مدام با یکدیگر درباره این مسائل گفت وگو 
می کردیم تا ایشــان به یک زبان شخصی که مال 
خودش باشــد، برســد. باتوجه به عالیق و سلیقه 
هادی به عنوان مخاطب ســینما، تعلق خاطری که 
من به ادبیات و شعر کالسیک دارم و فضایی که در 
آن بزرگ شدیم به کلیدواژه شاعرانگی رسیدیم. این 
واژه در مرحله پژوهش به ما خط داد و خاطرات را با 
توجه به معیاری که درنظر گرفته بودیم، طبقه بندی 
کردیم و از آنها که در راستای ایده محوری کار بود، 
بهره بردیم. در حقیقت اگر این معیار را نداشــتیم 
در انبوه خاطرات گم می شــدیم و نمی توانستیم به 

ساختار منسجمی برسیم.
فیلمنامه تا چه اندازه وامدار خاطرات 

واقعی حمید و مهدی باکری است؟ 
بخش های زیادی از فیلمنامه موقعیت مهدی وامدار 
خاطرات اســت و اگر تنها بخش های اندکی هم در 
خاطرات نقل شده باشد با اطمینان می توانم بگویم 
واقعیت را نقض نمی کند و می تواند اتفاق افتاده باشد. 
در حقیقت فیلمنامه بر پژوهش و مستندهایی که ما با 

آن روبه رو بودیم، استوار است.
آیا در خاطرات حس شــاعرانگی هم 
وجود داشت که به شما در زمینه نوشتن فیلمنامه 

کمک کند؟
بخشی از این شاعرانگی در خاطرات وجود دارد و بخش 
دیگر آن برای یکدست شــدن حال و هوای فیلم، در 
فیلمنامه و اجرا به منصه ظهور درآمد قاعدتا همه موارد 
به گونه ای که ما می خواهیم روایت نشده است، پس 
براساس یک ایده محوری، تاریخ را ورق زدیم که در 
این میان مواردی را که در راستای چیزی که ما به دنبال 
آن بودیم. به صورت خالص آماده بود، استفاده کردیم تا 

فیلمنامه نظم یکدستی پیدا کند.
از خاطرات صحبت کردیم و می خواهم 
این سؤال را مطرح کنم که هنگام نگارش فیلمنامه 

با چه چالش هایی مواجه بودید؟ 
با 2چالش از 2ســمت مواجه بودیــم؛ اول آنکه چه 
کنیم موقعیت مهدی سفارشی و شــعاری نشود و 
تصویری کلیشــه ای از فرمانده جنگ ارائه نکند که 
درحقیقت چالش بزرگی بود؛ یعنی آن را ســاختیم 
تا در دامش نیفتیم. همچنین چالش دیگر ما این بود 
که تا کجا می توانیم پیش برویم که اثر دچار اصالح 
و ممیزی نشود. اساسا در مقاطع مختلف صحبت از 
جنگ حساسیت برانگیز است به ویژه زمان هایی که 
فرماندهــان اختالف نظر و حتی دعوا داشــتند. این 
مســائل را تا حد و حدودی و با زبان خاص و ویژه ای 
می توان مطــرح کرد که اگر با زبــان دیگری مطرح 
شود، ممکن است اجازه پخش نگیرد در نتیجه سعی 
کردیم از 2سمت وضعیت را مدیریت کنیم که هم در 
ورطه شعار نیفتیم که مخاطب، نسل امروز و خودمان 
دوستش نداشته باشیم و هم اثری تند و تیز نسازیم که 
نتوان پخش کرد. شاید بتوان گفت موقعیت مهدی را 
برای مخاطب عام، نسل های بعد از خودمان و کسانی 
که از آن دوره خاطره ندارند، ساختیم و دوست داشتیم 

که برایشان جذاب باشد.
به هر حال صحبت از 2فرمانده جنگ، 
آن هم در قد و قواره باکری ها سختی های خاص 
خود را دارد و برخالف پروژه های دیگر پای خانواده 
فرماندهان نیز در میان اســت. تعامل با خانواده 

ایشان به چه شکل بود؟ 
ارتباط با فرماندهان ارشــد و خانواده باکری بیشتر 
برعهده هادی حجازی فر بود و من با خانواده باکری 
در تماس نبودم، اگرچه در جریان امور قرار داشتم. از 
سوی دیگر کار به طور کامل به ما سپرده نشده بود و 
خانواده این فرماندهان جنگ نسبت به روایت ماجرا 
حساسیت داشتند که طبیعی است؛ پس در جریان 
کار بودند و نگرانی هایی وجود داشــت. در حقیقت 
رایزنی های هادی با خانواده باکری در طول ساخت 
فیلم ادامه داشت، همچنین پس از نخستین نمایش 
موقعیت مهدی برای خانواده شهید، آنها با اثر همراه 

شدند و نظرشان نسبت به اول کار تغییر کرد.
یکی دیگر از موارد خاص این فیلم وجه 
حماسی بودن آن است که مخاطبان و حتی قشری 
که نگاه تخصصی به ســینما دارد ازجمله تعداد 
زیادی از منتقدان بــا آن ارتباط برقرار کرده اند. 
چقدر پرداختن به این وجه برایتان اهمیت داشت 
و اساسا هدف شما برای مانور دادن روی این قضیه 

چه بود؟ 
یکی از تصمیماتی که اوایــل کار گرفتیم این بود که 
به خانواده و روابط خانوادگی توجه کنیم و دوســت 
داشتیم به جای آنکه فیلم در خاکریز، جنگ و تشریح 
عملیات بگذرد، در مناســبات عاطفی و خانوادگی 
و رابطه دو برادر اتفاق بیفتد. از ســوی دیگر از ابتدا 
می دانستیم قرار است نســخه سریال ساخته شود و 
در آن فرصت داریم درباره فرماندهی این دو عزیز در 
عملیات های مختلف، عملکرد لشکر و... بپردازیم کما 
اینکه انجام دادیم، در نتیجه با خیال آسوده دو خط 
روایی متفاوت طراحی کردیم. شاید یکی از دالیلی 
که موقعیت مهدی به گفته مخاطبان اثری دلنشین 
است، این است که به اندازه به جنگ پرداخته است؛ 
یعنی مخاطب تشنه دیدن جنگ می شود همچنین 
تعادلی بین لحظاتی که در خانه و خانواده و شــهر و 
لحظاتی که در خاکریز هستیم، به وجود آورده ایم و این 
مسئله کمک کرده است که صحنه های جنگی یا لحن 
حماسی به لحاظ کمیت و لحن پرداخت از اثر بیرون 
نزند و اغراق آمیز نباشد. ما در زمان محدود به سراغ این 
مســائل همراه با جزئیات و پرداخت مینیمال که در 

میزانسن و اجرا رخ داده است، رفتیم.

ناگفته نماند کــه این برقراری ارتباط 
مخاطب )که در جامعه امــروز باورها و نگاهش 
به گذشــته مدام در حال تغییر اســت( با فیلم 
نشان دهنده این است که همچنان فیلم هایی با 
این موضوعات مخاطب دارد، اگر از زوایای دیگری 

به قضیه نگاه شود...
مجموعه ای از عوامل در ارتباط مخاطب با فیلم دخیل 
هستند و باید زمان بگذرد و در سالن های سینما فیلم 
را با مخاطبان دید و تحلیل کرد اما تصور نمی کردیم 
از سمت رسانه ها، منتقدان و مخاطبان در جشنواره و 
هم اکنون که به صورت سراسری اکران شده است، با 
این حجم از استقبال مخاطب مواجه شویم و برایمان 
قابل پیش بینی نبود. قصد دارم به مســئله ای اشاره 
کنم و آن این است که نقطه اتصال مخاطب به فیلم 
عاطفه است. موقعیت مهدی فیلم بااحساسی است و 
روی مخاطب اثر می گذارد همچنین بیشتر از آنکه 
جنگی باشد یک ملودرام عاشقانه است؛ پس اگر اثری 
درست ساخته و اجرا شود روی مخاطب اثر می گذارد 
و ارتباطی به جنگ و مخاطب نسل های مختلف ندارد 
و نیازی نیست مخاطب درباره جنگ خوانده و مطالعه 
کرده باشد. همچنین شــاید مخاطبان سینما هیچ 
نســبت فامیلی ای با فرماندهان نداشته باشند اما از 
عاطفه نمی توان چشم پوشی کرد و زمانی که یک اثر در 
ژانری می گذرد که به زبان احساسات صحبت می کند، 

می تواند مخاطب را به فیلم وصل کند.
یکی دیگر از نقاط تامل موقعیت مهدی 
نمایش عشق و عالقه برادران باکری به ویژه حمید 
به زندگی، خانواده و همسرانشان است. این موارد 
چقدر در پژوهش هایی که داشتید پررنگ بود؟ 
می توان گفت با نمایش این موارد قصد داشتید 
بگویید جنگ چه بالهایی را می تواند بر سر یک 

خانواده عاشق بیاورد؟ 
فیلمنامه ما محور و محتوامحور نیست بیشتر دنبال 
روایت یک قصه جــذاب با مولفه هــای خاص یک 
کارگردان کار اولی بودیم که کمتر دیده و روایت شده 
است. ممکن است برداشت شما این باشد که عشاق 
بر اثر جنگ از هم دور افتادند که این مسئله به دل ما 
هم چنگ می زند و متاثرمــان می کند. ایرادی ندارد 
اگر این حس در مخاطب ایجاد شــود اما ما به دنبال 
روایتی از موقعیت های متفاوت زندگی افرادی بودیم 
که سرشناس هستند؛ یعنی آنها را به اسم می شناسیم 
اما ممکن است درباره آنها کنکاش نکرده باشیم. در 
حقیقت چند موقعیت با یک محوریت داستانی روایت 

کردیم و در این مسیر خانواده برایمان مهم بود.
6پرده بودن کار اگرچه به فیلم حالتی 
از جنس خاطره نگاری داده اما با حس های بسیاری 
همراه است و حتی به مخاطب تلنگر هم می زند. 
انتخاب این نوع روایت بر چه اساس بوده و چقدر 

به فیلم کمک کرده است؟ 
برخی از دوستان به جای به کار بردن واژه پرده از واژه 
اپیزودیک اســتفاده کردند که درست نیست چراکه 
در روایت اپیزودیک کاراکترهای اصلی، داســتان و 
موضوع تغییر می کند اما در موقعیت مهدی کاراکتر، 
موضوع و داســتان ثابت داریم؛ پس باید واژه پرده را 
برای این فیلم به کار برد. حال اینکه چرا این نوع روایت 
را انتخاب کرده ایم به این دلیل است که در نسخه اولیه 
فیلمنامه با پرش های زمانی و مکانی برخورد کردیم و 
در نسخه های بعدی به این نتیجه رسیدیم که ممکن 
است مخاطب اذیت شود و زمان و مکان را گم کند پس 
در نسخه های پایانی به ایده پرده بندی رسیدیم که از 

تئاتر و سابقه نمایش نویسی ما می آید.
درباره تفاوت نســخه ســینمایی و 
سریالی برایمان بگویید. در ابتدا نسخه سینمایی 

نوشته شد یا نسخه سریال؟ 
ابتدا باید بگویم نکته نگران کننده درباره تجربه های 
پیشــین این بود که یا فیلم ســینمایی بهتر از آب 
درمی آید و یا سریال، پس ما به این نتیجه رسیدیم که 
2اثر مستقل از هم تولید کنیم. از سوی دیگر نسخه 
سریال و فیلم سینمایی که 2خط داستانی متفاوت 
دارند، همزمان نوشته شد و حتی ترکیب نویسندگان 
نســخه ســریال و موقعیت مهدی متفاوت است اما 
لحظه های مشــترک با هم دارند. پیشنهاد می کنم 
مخاطبانی که فیلم را می بینند، نسخه سریال را نیز در 

زمان پخش دنبال کنند.

هلیا نصیریگفت وگو
خبرنگار


