
»بدون قرار قبلی« یــک فیلم آرام 
و باطمأنینه اســت. قرار نیست با فیلمی 
شعاری روبه رو باشیم که پیام هایش را به 
مخاطب حقنه می کند. در عوض، »بدون 
قرار قبلی« به آرامی پیش می رود تا پیامش 
در تماشاگر ته نشین شــود. این مسیر، 
بی شباهت به رویکرد خود فرهاد توحیدی 
نیســت. توحیدی هم آرام و کنترل شده 
صحبت کرده و در مورد هر موضوع به اندازه 
کافی توضیح می دهد تا بتوان مسیر حرکت 
فکری اش را در طول نــگارش فیلمنامه 
»بدون قرار قبلی« درک کرد. از این جنبه، 
شــاید حال وهوای این گفت وگو چندان 

بی شباهت به خود فیلم نباشد!
در فیلمنامه »بــدون قرار قبلی« یک 
جور تالش برای تأثیرگذاری دوگانه 
احساس کردم. از یک طرف به هرحال 

قرار است حســی از تأثیراتی فراتر 
از روابط مادی و علّــی متعارف به ما 
دست دهد. از سوی دیگر انتقال این 
حس قرار نیست روابط علی دراماتیک 
را زیر سؤال ببرد. شــاید بتوان این 
روند را بر خالف برخی از نمونه های 
دیگری دانست که در مورد امام رضا 
)ع( یا پیرامون شــهر مشهد ساخته 
شده اند و در نتیجه گیری شان ممکن 
است روابط علّی سست شود تا حسی 
از اعجاز به تماشــاگر دست دهد. 
نمونه این تــالش را در پایان بندی 
»بدون قرار قبلی« می بینیم. تأثیری 
که الکــس از نقاره خوانی می گیرد، 
از یک طرف قرار اســت همان حس 
فرامادی را ایجاد کند، از سوی دیگر 
ادامه روندی منطقی است که در مسیر 
بهبود شرایط روحی و ارتباطی الکس 
در طول فیلم دیده ایــم و همچنین 

قرار اســت هم ارز اتفاقی باشد که 
در پیش داســتان برای یاسمین رخ 
داده است. این رویکرد سختی ها و 
پیچیدگی هایی را به همراه دارد. چه 
شد که به این رویکرد روایی رسیدید؟ 
بدون تعارف آیــا نوعی تالش برای 
فرار از اتهام سفارشی سازی بود یا 

صرفاً یک نیاز دراماتیک؟
همیشه برای توضیح این قضیه از یکی از 
جمالت انیشتین اســتفاده می کنم. انیشتین 
می گوید دو جور نگاه به زندگی وجود دارد: یک 
نگاه که اصاًل معجزه را قبول ندارد و یک نگاه که 
باور دارد همه چیز معجزه است. این جمله بسیار 
حکیمانه ای است: از یک طرف روی روابط علّی، 
بر دال ها و مدلول ها، و بر این تأکید می کند که 
برای هر پدیده ای در جهــان توضیحی وجود 
دارد. ممکن اســت آن توضیح را نشناســیم و 
ندانیم اما یک روز به آن توضیح می رسیم. اتفاقاً 
ریاضی دان ها یا به خصوص فیزیک دان هایی که 
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گفت وگو با فرهاد توحیدی 
فیلمنامه نویس »بدون قرار قبلی«
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انیشتین می گوید 
دو جور نگاه به زندگی 
وجود دارد: یک نگاه 
که اصاًل معجزه را 
قبول ندارد و یک نگاه 
که باور دارد همه چیز 
معجزه است. 
 این جمله 
بسیار حکیمانه ای
 است


