
می گذراند، تازه دارد با زبان تازه ای آشنا می شود 
و هنوز به آن مسلط نیست، آدم هایی که مال آن 
کشورند جور دیگری به او نگاه می کنند. در این 

شرایط آن بچه جای خودش را پیدا نمی کند.
یعنی برزخ مضاعف می شود. جدا از 
برزخ طبیعی سنّی، برزخ جغرافیایی 

هم ایجاد می شود.
دقیقاً. آن چه که، شاید به یک معنا، یاسی 
)پگاه آهنگرانی( را دچار بحران کرده، این است 
که جایگاه خود را پیدا نکرده است. هرچند که 
اآلن پزشک است و جایگاه اجتماعی قابل قبولی 
دارد اما مجموعه بحران هایی که از سر گذرانده 
)بحران شناختی، ورود مادرش به یک زندگی 
تازه و رابطه غیرصمیمانه بیــن مادر و دختر، 
بیماری فرزندش و جدایی از همســرش( این 
شرایط را ایجاد می کند. بیماری فرزند یاسی 
یک بیماری معمولی نیست بلکه تو را همراه 
با فرزنــدت ایزوله می کند. تــو ناچاری همه 
روابط اجتماعی ات را قطع کنی. نمی توانی با 
فرزندت به میهمانی بروی چون آدم ها سراغ تو 
نمی آیند. بنابراین در محیط شخصی ات ایزوله 
می شوی. به عالوه، شــغل یاسی جوری است 
که دائم در اضطراب قرار دارد. یاسی به عنوان 
پزشک اورژانس همواره با مرگ روبه رو است. 
وقتی در تهران از او در مورد مرگ می پرسند، 
می گوید مرگ زیاد دیده اســت. برای یاسی، 
مرگ یک نمونه موردی است. همین آدم که 
سی سال است پدرش را ندیده و هیچ تصوری 
از او ندارد، وقتی از مرگ پدرش آگاه می شود 
با کســی َچت می کند که حاال بــه هر دلیلی 
پناهگاه شده است. یاسی می گوید فکر می کرد 
سی سال است پدرش مرده اما تازه فهمیده که 
دیروز مرده است. نمی داند چرا ولی غم دارد. 
مرگ پدر، نماد همه غم های زندگی اش است. 
آدم هم بــه تکیه گاه مادی نیــاز دارد و هم به 
تکیه گاه معنوی. این جست وجو تا زمانی طول 

می کشد که آن تکیه گاه معنوی را پیدا کنیم.
یعنی پیدا کردن این تکیه گاه معنوی 
است که حال خوب را ایجاد می کند؟

بله. آن تکیه گاه معنوی، بازیابی خود است؛ 
این که بدانی کجای جهان ایستادی، بدانی که 
هستی و چه هستی. وقتی این فرآیند بازیابی 
انجام شود، آرام می شــویم. تالش ما در این 
جهت بود که این فرآیند را در فیلمنامه طراحی 
کنیم. همان طور که می دانید، سفر، به خصوص 
سفر قهرمانی، یک سفر دایره وار است: از خود 
آغاز شــده و به خود می رســد. وقتی سفر را 
آغاز می کنی، انگیزه هایت مادی و شــخصی 
اســت. اما وقتی وارد داالن سفر شده و جایی 
از سفر از شــکم نهنگ، که نماد رحم جهانی 
اســت، رد می شــوی، انگیزه هایت دگرگون 
شــده و عمیق تر و آرمانی تر می شود. جایی از 
»بدون قرار قبلی«، خادم حــرم امام رضا )ع( 
می خواهد قبر را به یاســی نشان دهد و یاسی 
نمی پذیرد چون برایــش اهمیت ندارد. اما در 
انتهای فیلم می خواهد قبر را ببیند. پرســش 

ما این اســت که این تغییر چگونه ایجاد شده 
اســت و چرا می خواهد آن قبر را ببیند. خادم 
وقتی می فهمد که یاســی نه می خواهد قبر را 
ببیند و نه قصد نگه داشتنش را دارد می گوید 
ان شاءاهلل یاسی هم به مرحله ای می رسد که آن 
را به دست صاحبش می رساند. منظور از صاحب 
یعنی کسی که شایستگی اش را داشته باشد. 
کوشش ما این بود که در انتهای فیلم به یافتن 
آن تکیه گاه معنوی و خالی شدن شخصیت از 
انگیزه های شخصی تر برسیم. امیدوارم این نکته 

از طریق فیلم دریافت شود.
یکی از نکات دیگری که به نظرم در 
»بدون قرار قبلــی« وجود دارد، این 
است که چند بار در طول فیلم با نوعی 
تأکید بر نگاه متفاوت به پدیده های 
آشنا روبه رو می شــویم. مثالی که 
همیشــه در ذهن من هست، جایی 
است که اولین بار یاسی و مهندس 
مشایخ وارد حرم می شوند. همه ما 
به آن جا رفته ایــم و حتماً خیلی از ما 
تحت تأثیر شکوه و عظمت آن جا قرار 
گرفته ایم. اما بحثی که مشایخ پیش 
می کشد بحث هنر کاشی کاری است؛ 
چیزی که شاید همیشه خیلی گذری از 
آن رد شده باشیم. یعنی چنین امری 
را شاید هیچ وقت به عنوان محور آن 
بنا در نظر نگرفته باشیم. این الگویی 
است که به نظرم در فیلم دارد تکرار 
می شــود. مثالً در مورد سفال گری و 
نحوه استفاده از کوزه های سفالی هم 
چنین امری وجــود دارد. این تمهید 
از یک طرف می تواند به این برگردد 
که شما ســعی کردید مجموعه ای 
را به عنوان یک کلیت ناگسســتنی 
فرهنگی به مخاطب نشــان دهید. 
اما می خواســتم بدانم وقتی از این 
الگوها استفاده می کردید این جنبه 
مّد نظرتان بود یا داشــتید به فرار 
از ســاخت یک فیلم تبلیغاتی فکر 

می کردید؟
نه. واقعاً این جنبه را دوست داشتم. سال ها 
قبل، در دهه هفتاد، 9 فیلم مســتند در حرم 
رضوی کار کــردم. خدا کیومــرث درم بخش 
را بیامرزد. آن موقــع تازه از فرانســه به ایران 
برگشته بود و با ســیمافیلم قرار گذاشته بود 
که 9 فیلم مســتند درباره حرم رضوی بسازد. 
اســم آن مجموعه شــد »بــارگاه ملکوتی«. 
تحقیق، پژوهش، نــگارش فیلمنامه و گفتار 
متن را من بر عهده داشــتم. بــرای آن که آن 
کار را انجام دهــم، تقریباً یک ماه به مشــهد 
رفتم و در کتابخانه آســتان قدس برای خودم 
البه الی کتاب ها غوطه ور می شــدم. هر کدام 
از آن فیلم ها روی یک جنبه از بارگاه ملکوتی 
متمرکز بود. یکی از چیزهایی که خیلی روی 
آن کار کردیــم و تاریخچــه اش خیلی جالب 
اســت، بحث کاشــی کاری در حــرم رضوی 

 مجله تخصصی سینما و تلویزیون 
 شماره 13  

35 مرداد 1401

آن چه که، شاید 
به یک معنا، یاسی 
)پگاه آهنگرانی( را 
دچار بحران کرده، 
این است که جایگاه 
خود را پیدا نکرده 
است. هرچند که 
اآلن پزشک است 
و جایگاه اجتماعی 
قابل قبولی دارد اما 
مجموعه بحران هایی 
که از سر گذرانده 
)بحران شناختی، 
ورود مادرش به یک 
زندگی تازه و رابطه 
غیرصمیمانه بین 
مادر و دختر، بیماری 
فرزندش و جدایی 
از همسرش( این 
شرایط را ایجاد 
می کند. بیماری فرزند 
یاسی یک بیماری 
معمولی نیست بلکه 
تو را همراه با فرزندت 
ایزوله می کند. تو 
ناچاری همه روابط 
اجتماعی ات را 
قطع کنی


