
روابط چنین اتفاقاتی بوده ایم. نکته این است که 
سازندگان »بدون قرار قبلی« هم به طور خاص 
چنین انتظاراتی را ایجــاد می کنند. در فیلم با 
کودکی مبتال به اوتیسم به نام الکس روبه روییم. 
آمدن الکس به ایران همراه با مادرش این 
انتظار را ایجاد می کند که قرار اســت با روایت 
مشابهی از شفا یافتن روبه رو باشیم. اما توحیدی 
و تراب بیگــی )فیلمنامه نویســان »بدون قرار 
قبلی«( و بهروز شعیبی )کارگردان فیلم( تمرکز 
بر روابط علــت و معلولی را از یــاد نمی برند. ما 
شاهد این هســتیم که چگونه حضور الکس در 
محیطی گرم و صمیمــی )کاماًل خالف فضایی 
که در آلمان با آن مواجه بود( به این بهبود کمک 

کرده است.
در چنین شــرایطی، پایان بنــدی »بدون 
قرار قبلی« همان حس وحــال دوگانه تصویر 
نهایی »خیلــی دور، خیلی نزدیــک« را ایجاد 
می کند؛ جایی که الکس با شــنیدن و تماشای 
نقاره خوانی مبهوت بر جا می ماند. انتخاب این 
صحنه به عنوان پایان بنــدی فیلم، چند نتیجه 
مهم را به طور همزمان بار می آورد. اوالً حســی 
از وجود عواطفی غیرمــادی را مؤکد می کند. 
مشخصاً آن چه الکس را تحت تأثیر قرار می دهد 
صرفاً صدای ساز نیســت بلکه ترکیبی است از 
اجزاء فضای حرم کــه حال وهوایی ملکوتی را 
ایجاد می کنند. در طول فیلــم بارها روی این 
اجزاء تأکید شده و حاال تأثیر کنار هم قرارگرفتن 
این عناصر را مشاهده می کنیم. از سوی دیگر، 
همان طور که اشاره شد، بهبود تدریجی شرایط 
الکس ناشی از رفتار مهربانانه و صمیمانه نرگس 
)الهام کردا(، خانــواده اش و حتی افراد دیگری 
همچون علی مشــایخ )مصطفی زمانی( است. 
الکس در ایران شکلی از همدلی را دریافت کرده 
که در آلمــان حتی از ســوی نزدیکانش )مثاًل 
مادربزرگش( هم دریافت نکرده بود. پس از این 
جنبه با روابطی کاماًل مادی روبه روییم. از یک 
جنبه دیگر، آن چه در این لحظه برای الکس 
اتفاق می افتد هم ارز خاطره ای اســت که 
یاسمین )پگاه آهنگرانی( از کودکی اش 
تعریف کرده بود. انگار تاریخ دارد تکرار 
می شود. این تکرار و قرار گرفتن فرزند در 
جایگاهی که مادرش پیش از این تجربه 

کرده بود، نکته ای نیســت که بتوان تنها 
با اتکا به روابط علّی توجیهش کرد. انگار 

دســتی فراتر از آدم های عادی دارد یاسمین 
و فرزندش را به ســمتی هدایت می کند که در 

جایگاهی مشابه هم قرار گیرند. 
ســازندگان »بدون قرار قبلی« با استفاده 
از تمهیداتی که نمونــه ای از آن را ذکر کردیم، 
موفق به اجتناب از افتــادن در دام اغراق های 
تحمیلی بعضی از آثار معنویت گرا می شــوند. 
آن ها به خوبــی فهمیده اند که اگر قرار اســت 
فیلم هایی با مضامین معنوی بسازند که قابلیت 
برقــراری ارتباط با گروه های گســترده تری از 
مخاطبان را داشته باشد باید از نمایش اتفاقات 
اغراق شده دوری کنند. به عنوان مثال در طول 
فیلم بحث هایی در مورد آرزوی یاسمین برای 

حرف زدن الکــس مطرح می شــود. وقتی در 
طول فیلم گفته می شــود که الکس ظاهراً در 
حضور فرزنــدان نرگس چنــد کلمه ای حرف 
زده است، با مسیری روبه رو می شویم که به نظر 
می رسد با نمایش صحبت کردن الکس به پایان 
خواهد رسید. در سکانس آخر، همه چیز برای 
رسیدن به این نتیجه فراهم به نظر می رسد. اما 
فیلمنامه نویسان »بدون قرار قبلی« از گنجاندن 

چنین ایــده ای اجتناب کرده اند. 
می توان دلیل ایــن خودداری 
را درک کــرد. رســیدن بــه 
نتیجه ذکرشــده می توانست 
حال وهوایــی شــعاری به اثر 
بدهد درحالی کــه در »بدون 
قرار قبلــی« قرار نیســت با 

هیچ شکلی از گل درشت 
بودن روبه رو باشــیم. 

ایــن ویژگی را می تــوان یکــی از ویژگی های 
قابل تحسین تازه ترین ســاخته بهروز شعیبی 

دانست.

بحث پنجم: گام بعدی
آن چه تاکنون مورد بحث قرار گرفت، نشان 
می دهد که سینمایی که می توان معنویت گرا 
نام گــذاری اش کــرد در طول این ســال ها با 
پیشرفت هایی روبه رو شــده است. در حالی که 
زمانی اغراق های موجــود در فیلم های متعلق 
به این دسته از نظر دراماتیک آزاردهنده جلوه 
می کرد، حاال با فیلم هایی روبه رو هســتیم که 
مضامین معنوی خــود را بدون چنگ انداختن 
به شــعارهای اغراق آمیز بــه مخاطب منتقل 
می کنند. با این وجود شــاهد این هستیم که 
فروش فیلم هایی از قبیل »بدون قرار قبلی« هنوز 
چندان باال نیست. شاید بتوان عدم موفقیت در 
کشاندن تماشــاگر انبوه به سالن های سینما را 
ناشی از عوامل مختلفی دانســت. یکی از این 
عوامل، شیوه روایت این فیلم ها است که عمدتاً 
مبتنی بر کنش های درونی اســت. در واقع در 
چنین آثاری کمتــر شــاهد فعل وانفعاالت و 
تعلیق هــای بیرونی هســتیم و آن چه اهمیت 
اصلی را دارد، ســفر و تحول درونــی قهرمان 
است. این ویژگی را لزوماً نمی توان نقطه ضعف 
فیلم ها قلمداد کرد. این، انتخابی اســت برای 
روایت داســتان که در جای خود می توان برای 
مخاطب خاص تأثیرگذار هم باشد. بسیاری از 
فیلم های درخشان تاریخ ســینما نتوانسته اند 
به فروش باالیی دست پیدا کنند اما این اتفاق 
ذره ای از ارزش آن فیلم ها کم نکرده اســت. در 
خیلی از این موارد هم با تمرکز بر فعل وانفعاالت 
درونی روبه روییم. به طور خاص، این انتخاب در 
»بدون قرار قبلی« هم انتخاب مناسبی به نظر 
می رسد. با این وجود، شاید قدم بعدی سینمای 
معنویت گرا رفتن به سمت روایت هایی بیرونی تر 
باشد. به بیان دیگر، در کنار فیلم های قابل تأملی 
چون »خیلی دور، خیلی نزدیک« و »بدون قرار 
قبلی« می توانیم شاهد آثار دیگری نیز باشیم که 
مضامین مشابهی را منتقل کنند اما از الگوهایی 
برای انتقــال این مضامین اســتفاده کنند که 
قابلیت ارتباط با مخاطبان بیشــتری را داشته 
باشد. این دستاوردی است که گاه در بعضی از 
فیلم های آمریکایی، اروپایی و حتی آسیایی هم 
مشاهده می کنیم: فیلم هایی در مورد آدم هایی 
که ظاهراً هیچ ویژگی معنوی عجیبی ندارند و 
نتیجه ای هم که می گیرند کاماًل مادی به نظر 
می رسد اما مخاطب جدی، بعد از ته نشین 
شدن فیلم، می تواند رگه های مهمی از سیر 
و ســلوکی معنوی را هم در شخصیت ها 
مشاهده کند. تأکید این فیلم ها بر عملگرا 
بودن قهرمان و تعدد کنش های بیرونی 
است. اما در انتها، حسی از معنویت هم 
به تماشاگر دست می دهد. رسیدن 
به این دستاورد، شاید کلید تبدیل 
فیلم هــای معنویت گرا بــه آثاری 

پرمخاطب تر باشد.
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