
فیلــم »بــدون قــرار قبلــی« بــا الهــام از داســتان 
کوتاه »مشــهد« از کتاب »بهترین شــکل ممکن« 
اثر مصطفی مســتور، ســاخته شــده اســت. هر 
چنــد شــباهت چندانــی بــه آن نــدارد. این فیلم 
دوبــاره بحث هایــی را دربــاره ســنخی از ســینما کــه در ســال های 
نه چنــدان دور بــه »فیلــم دینــی« مشــهور بود، بــر زبان هــا انداخته 

اســت. یــک طــرف معتقــد اســت کــه »بــدون قــرار قبلــی« ســنت 
و مذهــب را بــه نوســتالژی و توریســم فروکاســته اســت و طــرف 
دیگــر بــر ایــن بــاور اســت کــه این فیلــم، به ســینمای دینــی روحی 

تــازه بخشــیده اســت. آیــا »بــدون قــرار قبلــی« 
بــه ســمت »بهترین شــکل ممکــن« از ســینمای 

دینــی حرکــت کــرده اســت؟
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نشریۀ     ر        وز انۀ
فجر فیلم  رۀ  ا جشــنو چهلمــن 
هشتم ه    ر  شما

» سینما نقد  « مجلۀ  مۀ  یژه  نا و

پرونده ای برای فیلم »بدون قرار قبلی«

شت نو نقد 
» سینما نقد  « مجلۀ  مۀ  یژه  نا و

ن ا سید علی  سید   : بری سرد
جی  خا محمد   : یه یر تحر بری   د

 : ن یسندگا نو ی  را  شو
ی   هلل ســعید ، نعمت ا تقی فهیم محمد

یش  ر ین آ ، فرد ه د ز ا حید رضا و  محمد
نی  لح ســلطا صا ، محمد نی لقا د طا و ا  د

ه لزد با میثم   و 
ر ه پو پنا نی  ما  : ی هرن یر  مد

@naghd_nevesht   : ی ز ی مجا فضا

بهروز شعیبی در آخرین فیلمش، دست روی ایده بسیار مهم بازگشت انسان ها به 
موطنشان گذاشته است. آنهم در کانون این بازگشت به سراغ نسل جوان رفته 
است. یعنی زنی جوان به نام یاسمین )با بازی پگاه آهنگرانی( که اساسا چیزی از 

وطن و زادگاهش به یاد ندارد، در این سیروسلوک، محور قرار گرفته است. او که زندگی بحرانی 
و شکســت خورده دارد، برحســب اتفاقی مانند مرگ پدرش، به ایران، مشهد و محل تولدش 
سفر می کند تا به مرحله کیفی تری از زندگی دست یابد. در این مسیر البته یاسمین در مواجه با 
معنویات جاری بر زندگی مردم و خصوصا بارگاه امام رضا )ع( دستخوش تغییر احوال می شود.
فرهاد توحیدی در نگارش داستان بازگشت به خویش، نگاهی داشته به داستانی از مصطفی 

مستور. بنابراین، اصل دستمایه نویسنده و اجرای کارگردان 
مبتنی بر رویکرد ملی و متناسب با فراخوان امروزه است. اما 
در تبدیل این موضوع و محتوا به ســینما و فیلمی که بتواند 
منتقل کننده و پیام دهنده بــه منظور جال دادن روح و روان 
مخاطب باشد موفق است؟ پاسخ این پرسش روشن و قاطع 
است. خیر. چرا که فیلمساز قالب کهنه و ساخت و پرداخت 
ضعیفی را برای نیت سفارش دهندگان انتخاب کرده است. 

در حد گنجایش این ستون وارد جزئیات می شویم.
بدون قرار قبلــی، همه چیز دارد، هیچ چیز هــم ندارد! چرا؟ 
چون وقتی درامی شکل نمی گیرد، دیگر آن همه چیز به درد 
آمارسازی می خورد. تعبیر بهترش اینکه پنجمین فیلم بهروز 
شعیبی، می تواند آنتن تلویزیون را در مناسبت های مختلف 
پــر کند. حتی بــه خاطر اینکه عکــس زیــاد دارد می تواند نیاز 
ارسال کنندگان کارت تبریک در عید نوروز را هم تامین کند. 
کنده از تصویرهای خوب و چشــم نواز اســت. از شــیر  فیلم، آ
ک پشــت! اصال چــرا راه دور برویــم؟ فیلم با  غ تا گوشــت ال مر

شتر شروع می شود و آنقدر این شترها برای فیلمساز جالب است که در نزدیک پایان، گله ای 
شتر را جلو دوربین رژه می دهد تا حسابی شترزده بشویم.

کسسوارها، فیلم  آیا صرف تار، انار، شال، کفن سفید در کویر، سفال گری و از این قبیل آ
می دهد؟ دهه شصت معروف به فیلم های گلخانه ای پر از حوض فیروزه ای، انار، مردان 
ریش بلند فیلسوف و غیره بود و خیلی زود پس زده شدند. این بازگشت به دوران قبل در 
صورتی می توانســت قابل دفاع باشد که اول از همه داستانی چفت وبست دار می بود و 
بعد از آن آدم ها ساخته می شــدند و روی منطق بازگشت یاسمین چکش کاری صورت 

می گرفت و بعد در اجرا به قواعد سینما پایبند بود.
شــعیبی با کویر شــروع می کند و مرگی که قرار اســت اتفاقات بعدی روی آن ســوار 
ج روایــت می شــود، امــا فیلمســاز مبتنــی بر  شــود. حــاال بخشــی از قصــه در خــار
ج به جای دادن نمای شاهد  گزارش های ژورنالیستی عمل می کند. وقتی کات می کند به خار
در النگ شات تا مخاطب بفهمد قصه درکجاست، به نمای بسته داخلی می خورد. یعنی این 
گر بــرای اولین بار وارد  حداقــل اصول ســینمایی را که وقتی دوربین به مثابه پی اووی تماشــا
جایی غریبه می شــود باید نمایی از محیط و خصوصا المانی شناخته شده از آنجا را در »قاب 
باز« بگیرد که بله ما وارد اینجا شدیم و از این پس داستانمان در این جغرافیا اتفاق خواهد افتاد 
ج کشــور، انگار  را ارائه کند؛ اما دریغ... بده بســتان های خار
میان آدم آهنی ها انجام می شــود و فیلمساز، زمان طوالنی 
روایــت در اروپــا را خشــک برگــزار می کنــد، یــک قطــره بــاران 
نمی بارد ولی به محض ورود به ایران ابرها سوراخ می شوند. 
یعنــی چی ؟ مهمتر از اینها چهل دقیقه از فیلم می گذرد ولی 
مخاطــب نمی فهمــد »آلکــس« بیماری اش چیســت. حاال  
بعد از این می گوید سندروم فالن دارد. چرا؟ چون فیلمساز 
چنان غرق در جعلی ســازی از برخی مســائل بوده که نیازی 

نمی بیند اطالعات الزم را به موقع به مخاطبش بدهد.
فیلم بــدون قرار قبلی در تدوین هم شــلخته اســت. نمایی 
گر بایــد صبر کند تا  ک پشــتی می گیرد که تماشــا فیکس از ال
بیفتد توی آب. کات می شــود به آدم ها و چند فصل بعد در 
محیط زندگی خانواده مشهدی باید ببینیم که آنهاحوض 
ک پشــت دارنــد. واقعا آن پــالن، آنجا چکاره اســت. چه  و ال
کارکــردی دارد. برخــی پالن ها آنقدر کوتاه اســت که حداقل 
زمــان را بــرای ارتبــاط نمی دهــد ولــی اغلــب آنقــدر طوالنی 

هستند که فیلم را به اثری خنثی و کشدار تبدیل کرده است.
شــعیبی تــا توانســته پالن هــای شســته و رفته ســاخته اســت اما نتوانســته ایــن پالن هــا را در 
میزانسن های حس وحال دار بیافریند. آنجایی هم که به این منظور نزدیک می شود به تصنع 
می رســد. مثال بخش هایی که در خانواده مشــهدی ســپری می شــود و نیز رفتن یاســمین به 
روستای محل تولدش ظرفیت هوشمندی سینمایی داشت ولی همین پتانسیل را شعیبی 
تبدیل به میزانســن های مرده می کند تــا همچنان و نهایتا اثرش در کف کارهای ســیاحتی و 

توریستی متوقف شود.

محمدتقی فهیم

الکس،  انار نخورده!

آیا صرف تار، انار، شال، کفن سفید در کویر، 
سفال گری و از این قبیل آکسسوارها، فیلم 
می دهد؟ دهه شصت معروف به فیلم های 
گلخانه ای پر از حوض فیروزه ای، انار، مردان ریش 
بلند فیلسوف و غیره بود و خیلی زود پس زده 
شدند. این بازگشت به دوران قبل در صورتی 
می توانست قابل دفاع باشد که اول از همه 
داستانی چفت وبست دار می بود و بعد از آن آدم ها 
ساخته می شدند

@ naghd_nevesh t



کارنامــه اش، هــم  بهــروز شــعیبی فیلمســاز عجیبــی اســت. در 
ســریال مینیاتــوری و مانــدگاری چــون »پرده نشــین« را دارد هم کار 
ســهل گیرانه ای مثــل »روز بلــوا«. هم در اثــری ماننــد »تنهایی لیال« 

چنان نقشی را بازی کرده و هم در فیلم بی مانند »دهلیز« چنین بازی شگفتی را 
از عطاران گرفته؛ با این همه یک نخ تسبیح همه آثارش - حتی شاید بتوان گفت 
همان هایی را هم در که در آن ها فقط بازیگر بوده - به هم متصل می کند: نجابت. 
شــعیبی به راســتی فیلمســاز نجیبــی اســت؛ و البتــه جســور. تهــور نزدیــک شــدن 
بــه ســوژه هایی را دارد کــه کمتــر کســی می توانــد بــه ســمت آن هــا بــرود. ترجیــح 

می دهــد بــه جــای روشــنفکربازی و چرک نمایی و 
نق ونالــه و افــزودن زخمــی به زخم هــای مخاطب 
با نشــتر ُبرنده تصویــر و اندوختن نــام و اعتباری در 
ســابقه هنری خویش، بیشــتر از روشنی بگوید و به 
سپیدی ها بیندیشــد؛ ولو به قیمت نزدیک شدن 

به لغزش گاه هایی پرخطر.
فیلم »بدون قرار قبلی«، یکی از همین فیلم های زالل 
و هم دالنه و مصفایی اســت که در ســینمای خسته 
و تلخ این ســال ها کمتر همانندش را به خاطر داریم؛ 
فیلمی است درباره بازگشت به ریشه ها و غبارروبی از 
ک باران خورده  دفینه ها و جوانه زدنی دوباره از دل خا
اصالت هــا؛ بــا بارقه هــای روشــنی از معنویــت و نور؛ و 
البته چنان که اقتضای ســخن گفتــن از این مفاهیم 
اســت، کاری صعــب و بر لبــه تیغ. حقیقت آن اســت 
 کــه در ســینمای ایــران-   بــه چــه علــت،  نمی دانــم! 

-  امــا ســاختن فیلــم روشــن و امیدبخــش، هم شــانه 
کارکردن در معدن، از سخت ترین کارهاست. در این سینما به آسانی می توان بازیگر 
خموده ای را با یقه  دریده و تن پوشــی چرک، روانه کوچه های تنگ و نیمه تاریک و 
فرسوده شــهر کرد و انبوهی ناسزا و بدوگویی را بر زبانش راند یا پری روی دیوسیرت 
دیگــری را بــر صندلــی پشــتی اتوموبیل هــای گران قیمــت بــاالی شــهر نشــاند و بــه 
بدکرداری کشاند و پدری ستمگر و درنده خوی را چون بالیی آسمانی بر سر مخاطب 
آوار کرد و با روایت های پریشان و بی سامان و نافرجام، یکی یکی به جوایز سینمایی 

نزدیک شد. 

اما سخن گفتن از ریشه ها و رویش  ها به این آسانی نیست؛ ظرافت و دقتی 
می طلبد و حتی جسارتی برای پشت چشم نازک کردن و روی درهم کشیدن 
هم صنفان و دوســتان هنری که هرکســی دل و جرئت رفتن به سمتش را 
ندارد. حقیقت آن است که فیلم »بدون قرار قبلی« هم به دلیل مضمون اصلی و ایدۀ 
مرکــزی اش به شــکل دلهره آوری به مرزهای ابتذال و کلیشــه نزدیک شــده اســت و در 
لحظاتــی نفس مخاطب را به دلیل مماس شــدن با آن ها بند مــی آورد. فقط کافی بود 
ماجرای درمان بیماری کودک اوتیستی چند قدم بیشتر از این به پنجره فوالد حرم امام 
رضا)ع( نزدیک می شد، یا آن که وقوف خانم دکتر آلمانی در خانۀ پدری، کمی او را بیش 
گرد و دختر  از این متحول می کرد یا ارتباط عاطفی شا
اســتاد، اندکی از این غلیظ تر می شــد؛ خــدا می داند 
چه بر سر این فیلم ریزبافت می آمد! به باور نگارنده، 
فیلــم »بدون قرار قلبی«، به خوبی »دهلیز« از پس 
ایدۀ لغزنده و دشوار خود برنیامده، اما از ملهکه نیز 
به شــکل نفسگیری گریخته و با مهارت، اصطالحًا 

مویی رد کرده است. 
»بدون قرار قبلی« قصــۀ ُتنکی دارد و بخش مهمی از 
توانــش صرف پــردازش صحنه های میانــی و معرفی 
شــخصیت پــدر شــده اســت. فیلم نامــه را بیــش از 
وقایــع، دیالوگ هــا و متــن نامه هــا پیــش می برنــد و 
بازی پگاه آهنگرانــی و لهجۀ بالتکلیفش چیزی بر اثر 
نیفزوده و حضــور صابر ابر در آن بی وجه می نماید. با 
ایــن همه تا حــدود قابل قبولی نحوۀ ســفر قهرمان و 
جزئی نگاری های دلنشــین و باحوصلــۀ کارگردانی، 
توانســته مخاطــب را به تغییــر حال شــخصیت اصلی 
نزدیک ســازد و دقایق دآلرامی را در خانۀ پدری- خانه ای که این سال ها بسیاری کمر 

به ویرانی  اش بسته اند -  برای مخاطب بیافریند. 
عنوان بندی محمد روح االمین و تداعی سراب صحرا با نحوۀ حروف چینی  خاصش 
هنرمندانه است و صدای محمد معتمدی حال خوش آیندی به روایت بخشیده. 
بازی شعیبی با غزل استاد شفیعی کدکنی و ایهام تناسب شاخه نبات ها به راستی 
زیباست. فیلم بدون قرار قبلی، یک بی قراری شیرین و برآمده از قلبی سلیم است که 

باید حضورش در شرایط فرهنگی ایران امروز بسیار مغتنم دانست.

بی قرار قلبی

»بدون قرار قبلی« قصۀ ُتنکی دارد و بخش 
مهمی از توانش صرف پردازش صحنه های 
میانی و معرفی شخصیت پدر شده است. 
فیلم نامه را بیش از وقایع، دیالوگ ها و متن 
نامه ها پیش می برند و بازی پگاه آهنگرانی و 
لهجۀ بالتکلیفش چیزی بر اثر نیفزوده و حضور 
صابر ابر در آن بی وجه می نماید

محمدرضا وحیدزاده

فیلــم خــوب ســاختن ســخت اســت امــا فیلــم دربــاره خوبی هــا 
ساختن، ســخت تر. خلِق جهانی پر از انرژی مثبت و حاِل خوش 
گر بــود از  و ســرزندگی انــگار بــرای فیلمســازها راحــت نیســت که ا

تماشــای »بــدون قرار قبلــی« ِکیف نمی کردیــم. فیلم جدید بهروز شــعیبی در 
میــاِن علف زارها و مغزهای کوچک زنگ زده یک اثر خالف جریان اســت؛ یک 
فیلِم شیرین که خاطراِت مشترِک همه ما را فرا می خواند و نوستالژ های دلپذیِر 
گذشــته ای رو بــه فراموشــی را به بــازی می گیرد. »بــدون قرار قبلــی« یک فیلم 
جدی است اما برای نشان دادن جدیتش هیاهو ندارد و شلوغ کاری نمی کند؛ 

اقیانوس آرامی می  سازد، قایِق کوچکی را در دل این اقیانوس به حرکت در 
گر را به ساحل یک هویِت درآستانه فراموشی  می رساند. می آورد و تماشا

»اصالــت« اولیــن کلیــدواژه ای اســت که بعد از تماشــای »بــدون قرار 
قبلــی« در ذهــن بیننده جــا می گیرد. بهروز شــعیبی  بــرای نمایش 

یــک جغرافیای اصیل در فیلمش رنج زیادی کشــیده و با زیرکی 
از افتــادن بــه دام گل درشــت نمایی نجات پیدا کرده اســت. 

ســکانس های حضور شــخصیت های اصلــی در حرم امام 
رضا)ع( جدی ترین شاهِد این ادعاست که شعیبی سوژه 

مستعِد شعارزدگی اش را از شعاری شدن نجات داده 
گاهانــه از هرچیزی که رنگ وبــوی اغراق بدهد  و آ

پرهیز کرده است. شخصیت اصلی »بدون قرار 
قبلی« آن گونه که مخاطب پیش بینی می کند 

متحول نمی شــود و قرار نیســت این ســفِر 
بدوِن قراِر قبلی زندگی اش را زیرورو کند. 

ســفر به ایــران »یاســمین لطفــی« را از 
این رو به آن رو نمی  کند اما سفِر آفاقِی 

یاسمین در خراسان وقتی به یک سفِر انفسی در احواالت شخصی و نسبتش 
با مفهوم »وطن« پیوند می خورد، باورهای او را صیقل می دهد و ریشه اش را در 
ک محکم می کند. مشهد که در قلِب جغرافیای سنت پرور و اصیِل خراسان  خا
ایستاده، یاسمین را سخاوتمندانه در آغوش می گیرد و محبتی مادرانه را نثار او 
می کند. »مام وطن« در »بدون قرار قبلی« یک استعاره عینیت یافته است؛ یک 
گر فیلمش بیاورد.  واقعیِت مستور که شعیبی تالش می کند آن را به یاِد تماشا
روزگار مــا، روزگار محــو سنت هاســت. در جهانــی که همه چیز را یک دســت و 

همــه آدم ها را شــبیه هم می خواهــد، حفظ میــراِث هویتِی یک 
ملت به معنای حرکت در یک مســیر دشــوار اســت و »بدون قرار 
قبلی« می خواهد گامی در این مســیر بردارد. بهروز شــعیبی که 
نام های بزرگی از مصطفی مســتور و سیدمهدی شــجاعی تا علیرضا رضاداد 
و فرهاد توحیدی را کنار خودش داشــته، فیلمی ساخته که یازده سال پس 
از »یــه حبه قنــد« دوباره تابلویی درخشــان از میــراث معنوی مــردم ایران را 
روی پرده ســینما سروشــکل داده است. تابلوی درخشان شــعیبی البته در 
مقایسه با نمونه های مشابهش در سینمای ایران متواضعانه تر، معنوی تر 

و درونی تر است. 
»بــدون قــرار قبلی« ضد قصه نیســت امــا داســتاِن پرقدرتی هــم ندارد. 
فیلمنامه، برداشت آزادی از داستان کوتاه »مشهد« به قلم مصطفی 
کم بر  مســتور از کتــاب »بهترین شــکل ممکن« اســت و بــه روِح حا
این داســتان کوتاه پایبند مانده اما جهاِن خودش را ســاخته. 
پیرنِگ الغــِر فیلمنامه، »بدون قرار قبلــی« را از اتفاق  و کنش 
خالــی کــرده و این شــاید بــاب طبع بخــش قابــل توجهی 
گران نباشــد.  ریتــم فیلــم ُکنــد اســت امــا ُکند  از تماشــا
بودن و درنگ کــردن، برای چنین فیلمی گریزناپذیر 
اســت. »بــدون قــرار قبلی« تمــام هــوش و حواس 
بیننــده اش را برای خلق قاب هــای پرجزئیات 
و زنــده طلب می کنــد. در دنیــای فیلم، فضا 
از داســتان مهم تــر اســت و آن چیــزی که 
کیفیِت منحصربه فرِد فیلم را می سازد، 
گر  خلق اتمســفری تــازه برای تماشــا
است. انگار بهروز شــعیبی در »بدون 
قرار قبلی« مخاطب را به یک سفِر آرام دعوت می کند، سفری به سوی سنت ها.
»بــدون قرار قبلــی« فیلمی برای توصیه هــای اخالقی و تجویزهــای اعتقادی 
گر چیــزی را نصیحــت کند، بــه او تلنگر  نیســت. فیلــم بیــش از آن که به تماشــا
می زند؛ تلنگری که همه ما را به دیدِن خانه پدربزرگ ها و نشستن زیر ُکرسی و 
پرسه زدن در حرم امام رضا)ع( و دل سپردن به صدای نقاره زنی دعوت می کند؛ 
دعوتی شــاعرانه به ایســتادن زیر ســایه هویتی که به زندگی های شــتاب زده و 

کالقه امروز ما، معنا می  دهد.

محمدصالح سلطانی

شکوه اصالت
ریتم فیلم ُکند است اما ُکند بودن و درنگ کردن، 

برای چنین فیلمی گریزناپذیر است. »بدون قرار 
قبلی« تمام هوش و حواس بیننده اش را برای 

خلق قاب های پرجزئیات و زنده طلب می کند. در 
دنیای فیلم، فضا از داستان مهم تر است



ســینمای اقتباســی ایــران در ســال های اخیــر بســیار 
نحیف بوده اســت و صرف اقتباســی بودن »بدون قرار 
قبلی« از کتاب بهترین شکل ممکن )داستان مشهد( 

مصطفــی مســتور قابل تقدیــر اســت. هرچند فیلــم تمامــا به قصه 
ک دارد. متعهد نیست و تنها بر سر مساله »قبر« اشترا

آغاز فیلــم با یک تدوین متوالــی از جان دادن »آقــای لطفی« و 
احیای یک مرد آلمانی همراه اســت. گویی از همین ابتدا 

قرار اســت ایده بازگشــت از آلمان به ایران رقم بخورد. 
یاســمین برای اجــرای آخرین وصیــت پدرش به 

ایــران می آیــد و متوجــه می شــود قبــری در 
صحن عتیق حرم امام رضا )ع( برایش به 

ارث گذاشــته شده است، اما بعدتر 
آقــای مهنــدس بــه او می گوید 

کــه وصیتــی در کار نبــوده 
و بــه صالح دیــد خــودش 
چنین حرفی را زده است.

جهــان داســتانی »بــدون قــرار 
قبلــی« مبتنــی بــر بازگشــت اســت، 

اما بازگشــت بــه چه یا که؟ یاســمین تنها 
5 ســال در ایــران زندگی کــرده اســت و مابقی 

عمرش را در آلمان گذرانده و پزشــک شده است. 
بــا این حــال بایــد بــرای وصیت برگــردد، ایــن وصیت، 

خویشــتِن نادیده گرفته شــده او در 30 ســال اخیر است که 
هــر بار به طریقی انکار شــده اما این بار به خاطــر اجرای وصیت، 

خ می دهد. بازگشت به خویشتن ر
ایــن خویشــتنِ  خویــش بــرای یاســمین، تنهــا وصیــت نیســت، 
کارنامه هنری و ســوابق شغلی پدرش هم هست، میراث ملکی و 
معنوی به جا مانده از اوست و از مهم تر، قبری است که چند نسل 

دست به دست شــده و هر بار پدران و پدربزرگ های 
یاسمین تصمیم گرفته اند که خودشان از قبر داخل 
گذار کنند،  حرم استفاده نکنند و به فرزندان شان وا
ک، نباید فراموش شود.  گویی این خویشــتن، یعنی تعلق به خا
ک همیــن جــا مهــم می شــود، هنگامــی کــه پــدر یاســمین،  خــا
ک و مادر یاسمین را از باد توصیف می کند.  خودش از جنس خا
یاســمین که به آلمــان رفته، مثــل مادرش به باد ســپرده 
شــده است اما بازگشــت وی، حکایت از آن دارد که او 

کی باشد. نیز می تواند خا
ایــده بازگشــت بــه خویشــتن در فیلــم بــدون 
قــرار قبلی دو موضــع سیاســی را در روزگار 
ینکــه  ل ا و . ا مــا تعییــن می کنــد
هرچقــدر تمنای رفتن داشــته 
باشــیم و طلب غیر کنیم و 
بخواهیم از ایران برویم، از 
بازگشت به ایران، یا همان 
گزیریم؛ و  خویشتِن خودمان نا
ک و خون،  دوم اینکــه در دوگانه خا
ک را می گیرد. یاســمین  فیلم ســمت خا
ک بــه دنیــا آمــده و بــه خراســان و  در ایــن خــا
ایران تعلق دارد، پس خویشــتن او همین جاســت 
و از طــرف دیگر، فرزندش الکس، از مادری ایرانی اســت 
و خونــی ایرانی دارد، پــس او نیز برای یافتــن آرامش درونی و 

جستجوی شادی باید پایش به ایران )و حرم امام رضا( برسد.
بدون قرار قبلی از این جهت فیلم مهمی اســت، زیرا در روزگاری که 
سینمای ایران بی خویشتنی را توجیه می کند و دیگری متخاصم را 
خویشتِن خویش می داند، این فیلم همان تز انقالبی و پیشاانقالبی 

شریعتی و مطهری را به زبان سینما ترجمه می کند.

داوود طالقانی

با نگاهی به تاریخ ســینمای ایران به سادگی می توان دریافت که یکی 
از چالش های بزرگ این سینما همیشه خلق یک سینمای دینی بوده 
گران دغدغه مندش نتوانســتند  اســت. چیزی که هیچ وقــت ســینما

آنطــور کــه باید بــه آن نزدیــک شــوند و جز یکــی دو اســتثناء _ همچــون برخــی از آثار 
میرکریمی _ تالش برای خلقش به یک شکســت منتج شده است. اینکه چرا چنین 
اتفاقــی می افتــد و چرا مســیحیان به وضــوح در این حــوزه موفق تــر بوده اند، بحث 
مفصلی اســت که مجــال دیگری می طلبد، اما یکی از پاشــنه آشــیل های ثابت این 
ســینما افتادن در دام شعارگرایی اســت. آثار دینی ســینمای ایران در اغلب اوقات 
به جای رســیدن به یک روایت تصویری درست، به شعارگویی افتاده اند و به جای 

آنکــه بتوانند اندکــی مخاطب را با خود همــراه کنند، حتی ســمپات ترین 
مخاطب شــان را نیز پس زده اند. شــاید یکی از دالیــل بروز چنین 

اتفاقی عدم شناخت درست و کافی فیلمساز از جهان دینی و 
مختصات اش است. ناآشنایی فیلمساز و درک کلیشه ای 

و ظاهری اش از دین و جهان دینی، موجب می شود که 
فیلمســاز به جای خلق یک جهان معنادار و به تصویر 
کشیدن آن، در یک میزانسن کلیشه ای، چند تیپ قرار 
دهد و شروع به لفاظی کند و آن را به عنوان »سینمای 
دینی« به خورد مخاطب دهد. حال آنکه سینما، چه 

دینی و چه غیردینی اش، تمامًا حس است و جایی برای 
گران ایرانی، چه دینی و  لفاظی ندارد. چیزی که ســینما

چه غیردینی شان، اساسًا آن را نفهمیده اند. 
ســینما تمامًا حس است. فیلمسازی موفق می شود یک فیلم _ 

بــه معنای واقعی _ خلق کند که اواًل ســوژه اش را تمامًا حس کرده و با آن 
عجین شده باشد، به گونه ای که سوژه تبدیل به دنیای فیلمساز شود، و ثانیًا بتواند 
آن را به تصویر بکشــد و حس و فضا ایجاد کند. در چنین شــرایطی اســت که ســینما 
خلق می شود و اثر امکان ارتباط با مخاطب را پیدا می کند. از این جهت، »بدون قرار 
قبلی« یک تجربه ی ناب است. یک سینما به معنای واقعی کلمه. بهروز شعیبی به 
خوبی توانسته آنچه که در ذهن داشته را به خوبی به تصویر بکشد و دست به خلق 
فضا و حس بزند.   او با دوری از شعار، یک جهاِن معنادار به تصویر کشیده که مخاطب 
را بــا خــود همراه می کنــد، بی آنکه بخواهد لفاظــی کند. تجربه های موفق پیشــین 
شــعیبی _ به طور خاص »دهلیز« و ســریال »پرده نشین« _ به وضوح نشان می دهد 
که شــعیبی نه تنها دغدغه ی دینی دارد، بلکه جهان دینی را به خوبی می شناســد 

و با آن عجین اســت. مختصاتش را می داند و می داند که چطور دست 
به تصویرســازی بزند، بی آنکه در دام شــعار بیفتد. »بــدون قرار قبلی« 
یــک متن و اجــرای کم نقــص و کم نظیر دارد. یک داســتان ســاده را به 
دور از ادا و اطوار و به دور از لفاظی، با آرامش و با یک ریتم و روایت مناسب، به تصویر 
می کشــد. انســان خلق می کند، خانواده خلق می کند، وطــن خلق می کند، جهان 
خلــق می کند، فضا می ســازد و حس، و مخاطــب را با خود درگیــر می کند. مخاطب 
به قدری در جهان فیلم غرق می شــود که تا مدت ها پس از پایان فیلم، با آن همراه 
اســت و لذتش را زیر زبانش حس می کند. شعیبی در »بدون قرار قبلی« کار عجیبی 
انجام نمی دهــد، معنا و فضایی را به تصویر می کشــد که برای مخاطب آشناســت، 
گاه هویتی اش قــرار دارد، اما روزمرگی های جهــان مادی امروز  در ناخــودآ
او را از آن غافل کرده و موجب فراموشــی اش شده. شعیبی تنها با 
یــادآوری و تذکر _ آن هــم با حس و تصویر و نه با شــعار و لفظ _ 
ج  مخاطب را در تمام طول فیلم از جهان امروزی اش خار
و در جهان هویتی اش غرق می کند. یک سفر معنوی به 

هویت فراموش شده. 
همه چیز »بدون قرار قبلی« به اندازه و درست است. 
متــن یک دســت و دقیــق اســت و روایــت صادقانــه و 
گر نام کارگــردان را از پیش  بی ادعا. هر چند که شــاید ا
ندانیــم و در تیتــراژ ابتدایــی هم نیایــد، تصــور کنیم اثر 
متعلــق به رضا میرکریمی اســت، خصوصًا یــادآور »خیلی 
دور، خیلــی نزدیک« اوســت، اما بــا این وجود حــس و حال 
شــعیبی کاماًل در اثر مشهود اســت. به وضوح می توان حس کرد 
که شــعیبی تک تک پالن های فیلم را با تمــام حس و جانش خلق کرده 
اســت. دوربیــن ادایی نــدارد و مخاطب را اذیــت نمی کند. بازی ها به اندازه اســت، 
خصوصًا یک بازی کنترل شــده، درست و فوق العاده از پگاه آهنگرانی می بینیم که 
بی شک یکی از بهترین بازی های جشــنواره ی امسال است . موسیقی به خوبی بر 
قامت اثر نشسته و به حس و حال مخاطب می افزاید. تدوین دل نشین و همراه است 
با آنچه شعیبی می خواهد. تمام اجزا با قدرت دست به دست هم داده اند تا تحت 
کارگردانی درست بهروز شعیبی، اثری شاعرانه، دینی و عمیق بسازند و نتیجه ی کار 
درخشان در آمده. »بدون قرار قبلی« نه تنها یکی از بهترین آثار جشنواره ی امسال 
است، بلکه بی شک بهترین اثر بهروز شعیبی است. یک دنیای عمیق و معنادار، یک 

سینمای دینی خالصانه و تمام عیار، یک حِس ناِب فراموش نشدنی...

حِس ناب

درد بی خویشتنی

ناآشنایی فیلمساز و درک کلیشه ای و ظاهری اش از دین 
و جهان دینی، موجب می شود که فیلمساز به جای خلق 

یک جهان معنادار و به تصویر کشیدن آن، در یک میزانسن 
کلیشه ای، چند تیپ قرار دهد و شروع به لفاظی کند و آن را 

به عنوان »سینمای دینی« به خورد مخاطب دهد

بدون قرار قبلی از این جهت فیلم مهمی 
است، زیرا در روزگاری که سینمای ایران 
بی خویشتنی را توجیه می کند و دیگری 
متخاصم را خویشتِن خویش می داند، 
این فیلم همان تز انقالبی و پیشاانقالبی 
شریعتی و مطهری را به زبان سینما 
ترجمه می کند

میثم بالزده



1- نوشــته های نقــد نوشــت تــا آنجــا کــه می دانــم فعــال آرشــیوی قابــل دســترس ندارنــد، امــا فی المجلــس بــرای مطالقعــه بیشــتر؛ یــک پژوهشــی هســت کــه بنــده نوشــتم و در مرکــز پژوهش هــای مجلــس شــورای اســالمی منتشــر شــده و روی 
ســایت آن همیــن االن هســت. ایــن ماجــرا را آنجــا شــرح دادم تــا جایــی کــه بلــد بــودم. آنجــا لطفــا ببینیــد. 

2-   در ایــن مــورد آمارهــای خیره کننــده ای از ســینمای دهــۀ ۶۰ وجــود دارد. ایــن دوره پــر رونق تریــن دوره ســینمای ایــران اســت. فیلــم عقاب هــا در ژآنــر جنگــی بــه کارگردانــی ســاموئل خاچیکیــان، بــه دلیــل اســتقبال مخاطبــان بــه مــدت 
۶ ســال اکــران می شــود و در ایــن مــدت ۸ میلیــون ۶۰۰   هــزار نفــر آن را فقــط در ســالن های ســینما  تماشــا می کننــد. )ســیمای ســینمای ایــران، نگاهــی از دریچــه آمــار بــه ســینما در ســال های 1۳۶۴ تــا 1۳۶۹، 1۳۶۴، منتشــر شــده در 
اردیبهشــت apf.farhang.gov.ir :1۳۹۶( همچنیــن در ســال 1۳۶۴ کل بلیــط فروختــه شــده در ســینمای ایــران بیــش از ۷۷ میلیــون بلیــط اســت، آمــاری کــه در ســال 1۳۶۹ بــه بیــش از ۸1 میلیــون نفــر رســید. )ســالنامه آمــاری ســینمای 

   )apf.farhang.gov.ir :1۳۹۵ ایــران ســال 1۳۶۴، منتشــر شــده در تابســتان
۳-سینمای آن سال های ایران را »سینمای گلخانه ای« هم نامیده اند. به این معنا که از زیست واقعی اقتصادی ناتوان است و باید همواره زیر چتر حمایت دولتی باقی بماند. 

آنچه گذشت...
در قســمت قبلــی ایــن متــن کــه می دانــم هیچ جــا در دســترس تان 
نیســت1، کمــی توضیح داده شــد که جشــنواره ســینمایی خودش 

یک جور اقتصاد سینماســت. یعنی جشــنواره ســینمایی در جهان، 
تبدیل بــه یــک جنــاح در توزیــع و بازاریابی فیلم هــا، بخصوص 
برای فیلم های نوع اروپایی شده است. و این عمدتا دربرابر نظام 

خ داده، جایی   تولید و توزیع کالســیک یعنی هالیوود ر
که فیلم ها با سرمایه متمرکز کمپانی های قدرتمند 

سینمایی آمریکا تولید می شوند و سال هاست 
بازار را در اختیار دارند. نظام جشنواره ای که به 
آن »چرخه جشنواره ای« هم می گویند، نوع 
فیلم های خود را بار مــی آورد و بزرگ می کند. 

ایــن بحث جــذاب و مفصلــی اســت و کمی در 
متن قبلی گفته شد. و بعد از همه اینها پرسیدم؛ 

جشــنواره ســینمایی ای که ما داریم، چیست؟ و 
اصال برای چیست و ما با آن چکار داریم؟ چون ما که 

به نظام توزیع بین الملــی کاری نداریم، چندان خبری 
هــم از نظــام تولید و توزیع داخلی که یک ســرش جشــنواره 

باشد، نیست. تنها کاری که جشنواره برای فیلم های سینمای ایران 
می کند که البته بسیار کار مهمی هم هست، »معرفی« است. معرفی فیلم و 

کران فیلم، قراردادهای بعدی فیلمساز و بقیه عوامل،  فیلمساز. و این مهم در ا
تاثیر اقتصادی مستقیم دارد. 

این تاثیر اقتصادی شــاید در حال حاضر مهمترین کاری باشــد که از جشــنواره 
فیلم فجر بر می آید و همه به درستی دنبال آن هستند. یعنی همه به جشنواره 
می آیند برای همین. یک ســال ســینمای ایران یکجا در جشــنواره زیر ذره بین 
اســت و آدم و عالم دنبال این اند که؛ فالن فیلم چیست و کی بازی می کند و کی 

ساخته؟ در چنین شرایطی جشنواره یک موهبت است، هم برای فیلم، 
هم برای دولت و هم برای ملت.

جشنواره؛ یک پایمردی طوالنی
اینجــا باید به نکته ای اشــاره کنم کــه از نظر من مهمترین مســئله 

درباره موضوع ماست. آن اینکه جشنواره فیلم فجر احتماال تنها نقطه 
کمیت( با مــردم )به معنای طبقه متوســط  تمــاس دولت )به معنــای حا

شهرنشــین( است. منظور از طبقه متوسط مردمی است که در شهر زندگی 
می کنند و سینما برایشان یک گزینه برای گذران وقت و تفریح و سرگرمی و 
لذت است. آدم هایی که وقت برای این چیزها دارند و این در زندگی شان 

تعریف شده. 
کمیت گفته شــد را بایــد در ابعاد  ایــن جمله که دربــاره تماس مــردم و حا
مختلف پی گرفت. مهمترین وضعی که در این تلقی پیش می آید و درست 
هم هست این است که جشنواره برای ما و در جامعه ما رویدادی سیاسی 

است. یعنی اتفاقی است که اهمیت اش چیزی بسیار بیش از مسئله سینما 
و صرفا سینماست. ورای آن جایی است که می شود سیاست و ملتی 

را در آن دید. 
در توضیح اینکه چرا جشنواره یک اتفاق سیاسی است، چیزهایی 
بایــد گفته شــود. اول اینکه تقریبا هیــچ رویدادی بعــد از انقالب به 
اندازه جشنواره فیلم فجر با این ترتیب و نظم پیگیری نشده است. 
تنها چیزی که مثل آن ادامه یافته جشنواره موسیقی فجر است که از 

دوره نخست تا همین امسال بوده. دیگر رویدادهای مشابه فرهنگی و 
غیر فرهنگی جملگی نیمه کاره رها، یا نامنظم برگزار شده اند. دوم اینکه سینما 

با تمام حیثیت اش همیشه در ایران و به خصوص در ایران پس از انقالب اسالمی 
جایی بســیار مهم داشته. یعنی چیزی بوده که ما -به عنوان ملت، از آن طلب 
چیزی داشــته ایم و او هــم گاه اجابت کرده اســت. این حرف، بــرای من چیزی 
بیش از »دیدن مردم در آیینه سینما.« یعنی این نوع عبارات با طنین کلیشه ای 
 توضیــح نمی دهنــد کــه بین مــردم ایــران و ســینمای ما واقعــا چه رفته اســت. 

مردم ایران، آنهایی که سینما می روند، از سینما در مقام یک هنر مدرن 
چیزی طلــب می کنند و از آن می خواهند، همراه روزها و رازهایشــان 
باشد. و این نوع رابطه در نوعی فیلم های ایرانی از کارهای کیارستمی 

تــا حاتمی کیــا و مهرجویی و فرهــادی و تبریزی و حتــی فیلم های 
کمدی فارسی قابل ردیابی است. سینه فیل های ایرانی همیشه 

یــه نوع خاصــی رابطه با فیلم ایرانــی دارند، یک جــور خاصی فیلم 
می بینند، به خصوص فیلم های ایرانی را. یکجور رابطه آشتی هست 

بین آنها و فیلم ها. فیلم ایرانی برای آنها با اینکه می دانند نسبت به فیلم های 
خارجــی چقــدر ضعیف اســت، یک چیــز دیگر اســت، یــک کار دیگر 
می کنــد. ایــن جــور رابطه بــا فیلم کــه در آن 
ایرانی بودن سینما به عنوان یک عشق 

حاضر است، عملی متفاوت است و فرهنگ سینمایی خاصی را می پروراند. در 
فیلم های ایرانی همیشه، یک درک از ایرانی بودن، یک درک از نحوی که می شود 
در جهان بودن حاضر می شود و مخاطب منتظر آن است. جشنواره یک رویداد 
سیاسی است چون در آن فیلم هایی نمایش داده می شود که چنین امکانی به 
کمیت( منتظر چنین صحنه ای اســت.  مخاطــب ایرانی می دهد. و دولت )حا

صحنه ای که می شود هم مالقاتی ترتیب داد و هم پنهان ماند. 

جشنواره فیلم فجر ؛ یک تاریخ دستکاری شده
گزارشــی که در باال از رابطه مخاطب و جشــنواره ارائه شــد، در 
دوره هــای اخیــر کمرنگ شــده. یعنی جشــنواره مدام به 
مناسک بی معنی نزدیک تر شده، مناسکی که برگزاری 
آن مــی رود تا بــدل به نوعــی کنترل شــود. نطفه این 
وضعیــت در ســال های ابتدایی شــروع جشــنواره 

بسته شده است. 
جشنواره فیلم فجر در دورانی پایه گذاری شد که 
ســینمای ایران با گسســت از شکل صنعتی 
ســینمای عامه پســنِد پیــش از انقــالب، 
می رفــت تــا موجودیتــی کامــال وابســته به 
دولــت پیــدا کنــد. در ایــن دوران )از ســال 
13۶1، اولیــن ســال برگــزاری جشــنواره( 
فیلم هــا عمدتــا وابســته بــه نهادهــای 
کمیتــی ســاخته می شــدند. بنیــاد  حا
سینمایی فارابی، حوزه هنری سازمان 
تبلیغــات اســالمی، بینــاد مســتضعفان 
انقــالب اســالمی، ســپاه پاســداران انقــالب 
اســالمی، از جمله نهادهایی بودند که برای تولید 
فیلــم بودجه می دادنــد. با وجود ایــن، همان زمان 
در ســال های دهــه ۶0 برخی آثار از نوع ســینمای عامه پســند در ژانرهای 
جنگــی، کــودک و حادثــه ای در ســینمای ایــران تولیــد می شــدند کــه در 
جذب مخاطب بسیار موفق بودند.2  وضعیت که پیش آمد این بود که در 
سال های آغازین جشنواره فیلم فجر همزمان با تاسیس بنیاد سینمایی 
فارابــی جهــت هدایــت حمایت هــا از تولیــد فیلــم توســط دولــت، کم کم 
شروع جشــنواره آغاِز شکل گیری و تداوم نوعی از فیلم در ایران موسوم به 
»سینمای جشــنواره ای« شد. ســینمای جشنواره ای ریشــه در فیلم 
روشــنفکری های پیش از انقالب هم داشــت و چند فیلمســاز 
موفق ایرانی آن را در جشنواره های جهانی پیش می بردند. 
ایــن مســیر بــا تقویــت نــوع فیلم هایی کــه عمدتــا بودجه 
خــود را از منابعی غیر از بازار ســینما و فروش گیشــه، در 
می آوردند، سینمای ایران را به راهی می برد که تدریجا 
حیات اقتصادی آن وابســته به منابعی بیرون از خود 
شــد. در حقیقــت می شــود گفــت؛ در دهــه ۶0 و بعــد از 
گشایش سالن های سینما فیلم ها، فیلمسازان و مخاطبان 
حضور گرم خود را در سینمای پررونق آن سال ها ثابت کردند. 
اما سیاست سینمایی، سینما را به سمت دیگری می برد. 
چیزی که در نطفه آغازین جشنواره مهم است، تولد آن در 
نقطه تغییر جهت سینمای ایران از سینمایی مخاطب محور 

به سمت سینمایی وابسته و غیر درون زاست. 3 

و حاال؟
از ایــن چیزهایــی که گفته شــد، بخصــوص آخری، شــاید واقعا 
نتوان اســتنتاجی در جهت »اصالح« جشــنواره داشــت. یعنی 
جشنواره به شکل کنونی که نه بازار است و نه جشنواره چندان 
قابــل اصــالح نیســت. و بهتر اینکــه بگوییم؛ جشــنواره فیلــم فجر از 
نقطه ای غیر از خودش قابل اصالح اســت. آن نقطه سیاست اساسی 
ســینمای ایران است. آن سیاست، یعنی آن فکر اساسی باید جای سینما در 
زندگی مان داریم می تواند راه داشتن یک سینمای زنده و یک جشنواره زنده 
را روشن کند.   یک چیز مهم گفته شد؛ هرچه سیاست سینمای گلخانه ای 
بیشــتر شــده، ســینما در ایران ضعیف تر شــده، یعنی هرچه دولت بیشتر 
وســط رابطه ملت و ســینما ایســتاده و داوری کرده، جای خود را به عنوان 
سیاست گذار بیشتر از دست داده. این شاید شروع خوبی برای، برای یک 

اصالح اساسی باشد. 

عشق چهل ساله من
سید باقر نبوی ثالث

در چهل سال گذشته در انجام هیچ کاری به اندازه برگزاری جشنواره فیلم فجر پایمردی نکردیم!
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