
یکی دیگر از تفاوت های »هامون« با فیلم هایی 
به شمار می رفت که آشفتگی روایی شان بیشتر 
از سر ناتوانی به نظر می رســید تا یک انتخاب 
حساب شــده، اما در »هامون« هم می شــد رّد 
مضامین تکرارشونده آثار ســینمای عرفانی را 
پیدا کرد. طرفداران »هامون« حتماً نریشــن 
مشهور اواخر فیلم را با صدای خسرو شکیبایی 
به خاطر دارند: »خدایا یه معجزه. برای منم یه 
معجزه بفرســت. مثل ابراهیم...« وقتی اندکی 
بعد، خودروی هامون در آســتانه سقوط به دره 
متوقف می شود، می توانســتیم آن را نشانی از 
همان اعجازی بدانیم که حمید هامون در پی آن 
بود. باز هم علیت به شکل آگاهانه ای مخدوش 
می شد تا یک اتفاق ناگهانی، نکته ای را در مسیر 

سیر و سلوک درونی شخصیت به او بفهماند.

بحث سوم: رضا میرکریمی
ســاخت فیلم هایی با مضامیــن عرفانی و 
معنوی هیچ گاه در سینمای ایران متوقف نشد. 
چنین اتفاقی به هیچ وجه غیرطبیعی نبود. از یک 
طرف مدیران ســینمایی عموماً از تولید چنین 
فیلم هایی حمایت می کردند و از طرف دیگر با 
فیلم هایی روبه رو بودیم که بازتاب عقاید بسیاری 
از مردم محسوب می شــدند. اما دهه هشتاد را 
می توان آغاز موج جدیدی از این آثار دانســت. 
رضا میرکریمی، به خصوص با فیلم درخشــان 
»خیلی دور، خیلی نزدیک« نقش مهمی در پا 

گرفتن این جریان تازه داشت.
»خیلی دور، خیلی نزدیک« از جنبه هایی 
با اکثر فیلم های معنویت گرای سینمای ایران 
متفاوت بــود. در این زمینه الاقــل می توان به 
سه جنبه اشاره کرد. در وهله اول، نگاه رحمانی 
میرکریمی به آدم ها است که جلب نظر می کند. 
در بســیاری از آثار او شــاهد این هســتیم که 
آدم های مختلــف تقریباً به یک انــدازه امکان 
رســتگاری دارند. در فیلمی مثل »خیلی دور، 
خیلی نزدیک« عنصری به نام شخصیت منفی 
حضور ندارد. آدم ها اگر از مسیر معنوی منحرف 
شــده باشــند، باز هم افرادی همدلی برانگیز 

هستند.
مورد بعدی، نوع نگاه میرکریمی به دوگانه 
عناصر معنوی/ عناصر مادی است. برخالف اکثر 
نمونه های فیلم های معنویت گرا که بنیان فکری 
خود را بر اســاس تقابل این دو وجه پایه ریزی 
می کنند، در »خیلــی دور، خیلــی نزدیک« 
حال وهوای معنــوی از دل عناصر مادی ایجاد 
می شود. تعلق مادی قرار نیست به خودِی خود 
نشان دهنده منفی بودن شخصیت یا عقب افتادن 
از مســیر معنویت قلمداد شود. شخصیت های 
معنوی هم قرار نیست آدم های منزوی و بریده از 
تعلقات مادی باشند. نمونه اش شخصیت روحانی 
)با بازی به یادماندنی افشین هاشمی( که درس 
مهمی به شخصیت اصلی می دهد اما به هیچ وجه 

دور از مسائل روز نیست.
دوری از تقابل ذکرشــده به ویژگی ســوم 
منجر می شــود. تماشــای »خیلی دور، خیلی 
نزدیک« حــس دوگانه ای در تماشــاگر ایجاد 

کمک کند و ما داریم نمود بیرونی رســتگاری 
درونی او را مشــاهده می کنیم. این شــکل از 
پایان بندی هم قابل درک و توجیه است. بنابراین 
میرکریمی توانست حس معجزه را در مخاطب 
فیلمش ایجاد کند بدون این که در این راه قرار 

باشد قید روابط علّی را بزند.

بحث چهارم: بدون قرار قبلی
هفده ســال بعــد از »خیلــی دور، خیلی 
نزدیک«، فیلــم تازه بهــروز شــعیبی به نام 
»بدون قرار قبلی« هم قرار است حس مشابهی 
را در مخاطــب بیدار کنــد. در این جا با فیلمی 
روبه روییم که بخش عمده داســتانش در شهر 
مشــهد و پیرامون حرم امام رضا )ع( می گذرد. 
تجربه پیشــین ما از مواجهه بــا فیلم هایی در 
فضای مشابه، انتظار وقوع یک اتفاق اعجازآمیز 
و غیرقابل پذیرش به واســطه روابــط متعارف 
روزمره را تقویت می کند. همه ما وقایع مرتبط با 
شفایافتن انسان های بیمار در بارگاه امام رضا )ع( 
را شنیده ایم و در فیلم های سینمایی هم شاهد 

فیلم ماه

می کند. در برخی از موارد متوجه نمی شــویم 
آن چه که داریم می بینیم همان اعجازی است 
که در فیلم های معنویت گرا زیــاد دیده ایم یا 
اتفاقی کاماًل این جهانی و مرتبط با روابط علّی. 
اوج این حــس دوگانــه را در پایان بندی فیلم 
شاهدیم. دســتی که به سوی شخصیت اصلی 
دراز می شود را می توان دست فرزندش دانست 
که به کمک پدر آمده اســت. این دیدگاه کاماًل 
قابل توجیه است و روابط علت و معلولی جوری 

چیده شده اند که رسیدن به این 
پایان را منطقی جلوه دهند. 
امــا در عین حــال تصویر 
پایانی تصویری استعاری 
هم به نظر می رسد. انگار 

دستی از آسمان پایین 
آمده تا به شخصیت 
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پایان بندی 
»بدون قرار قبلی« 
همان حس وحال 
دوگانه تصویر نهایی 
»خیلی دور، خیلی 
نزدیک« را ایجاد 
می کند


