
است. به خصوص کاشــی های ازاره ضریح که 
از نادر نمونه های باقی مانده از هنر ســاخت و 
کاشی کاری در دوره سنجری است. در ایران، 
نمونه های سالم کاشی های سنجری کم پیدا 
می شود. نمونه هایی از این کاشــی ها در ازاره 
ضریح باقی مانده است. دیگر قسمت های حرم 
هم همین طور است. مسجد گوهرشاد، شاهکار 
کاشی کاری است. رسوباتی از »بارگاه ملکوتی« 
در من باقی مانده بود که باعث شد همان طور 
که با بهــروز صحبت می کردیم تــا ببینیم به 
چه جنبه ای از حرم اشــاره کنیــم، به بحث 
کاشی کاری برسیم. شاید تحت تأثیر »بارگاه 
ملکوتی« بود که نسخه اول این فیلمنامه را با 
عنوان »الجورد« نوشتم. در نسخه اول، یکی از 

قهرمانان داستان استاد کاشی کار بود.
برگردیم بــه بحث اهمیت ســفر 
درونی قهرمان. شــخصیت یاسی 
در ابتدای فیلــم، طبق تعاریف، یک 
قهرمان بی میل است نه یک قهرمان 
راغب. او میل و عالقه ای به برگشت 
ندارد و خیلی هم طول می کشد تا این 
رغبت را پیدا کند و نشانه های تغییر یا 
درک بهتر را در او احساس کنیم. این 
اتفاق تقریباً در یک سوم پایانی رخ 
می دهد. به این فکر کردم که شاید 
اگر این رغبت اولیــه زودتر )مثالً در 
تهران( ایجاد می شــد، انگیزه های 
سفر یاســی به مشهد مستحکم تر 
می شد. در نسخه فعلی به نظرم آمد 
شاید صحبت کوتاه با صدری )صابر 
ابر( و اشــاره صدری به این که حتماً 
پدر یاســی دالیلی برای کارهایش 
داشته برای این که یاسی سفر خود 
را تمدید کرده و به مشهد برود چندان 
متقاعدکننده نباشد. چرا از دید شما 
الزم بود که این روند تا قسمت های 

پایانی فیلمنامه طول بکشد؟
ما تقریباً با همین مدلی که شما گفتید در 
یکی از نسخه های فیلمنامه کار کردیم. به خاطر 
همین آزمون و خطاها بود که چهارده نســخه 
نوشتیم تا به نسخه نهایی رسیدیم. این فیلم، 
طبیعتاً یک فیلم حادثه ای – ماجرایی نیست 
بلکه یک فیلم شــخصیت محور است. در یک 
فیلم شخصیت محور، نه این که پیرنگ بیرونی 
اهمیت نداشته باشد اما تمرکز ما روی پیرنگ 
درونی اســت. به نظرم رفتن یاســی به مشهد 
دالیل واضحی دارد. یاسی با حالت قهر از کارگاه 
ســفال گری پدرش بیرون می آیــد. نکته اول 
این است که توقع نداشته برایش قبر بگذارند. 
نمی تواند این را درک کند. متوجه معنای این 
کار نیست که چرا خانه و دفتر و حقوق را برای 
پسرش گذاشته و تنها چیزی که نصیب او شده 
یک قبر است. مسئله مادی قضیه برای یاسی 
اهمیتی ندارد بلکه این کار را توهین آمیز تلقی 
می کند. قضیه وقتی پیچیده تر می شــود که 
برادرش می گوید این قبر خیلــی می ارزد و او 

حاضر است همین اآلن پول قبر را به یاسی بدهد. 
شــاید آن چه که انگیزه اصلی یاسی محسوب 
می شــود، ِرندی برادرش باشد. یکی از دالیلی 
که باعث لج کردن یاسی می شود همین است. 
در ضمن تأکید صدری بر این اســت که یاسی 
هر کاری می خواهد بکند ابتدا باید ســند را به 
نام خودش بزند. از نظر ما این محمل منطقی 
وجود دارد و این یک ســفر ناگزیر است چون 
تکلیف این قضیه به لحاظ مادی و حقوقی باید 
روشن شود. نسبت به نسخه ها و انتخاب های 
دیگر، این انتخــاب را متقاعدکننده تر یافتم. 
مشهد آن گهواره ای است که یاسی باید در آن 
گهواره لم داده و بغلتد. بخشــی از آن گهواره، 
خانواده یاسی مثل نرگس و دخترانش هستند؛ 
بخشی از آن خوِد زیســت بوم مشهد به عنوان 
قطب فرهنگی و هویت بخش است؛ بخشی از آن 
میراث معنوی پدر است. این بخش آخر، یاسی 
را به معماری پیوند می دهد. همین جا یاسی به 
میراث معنوی معماری ما وصل می شــود که، 
به عنوان مثال، می توانید در جنوب خراســان 
در آسبادهای نشــتیفان می توانید پیدا کنید. 
آن چه که اقلیم دارد نمایندگی اش می کند )که 
شامل خیلی از موارد همچون معماری، رقص، 
آیین، موسیقی و غیره است( مجموعه ای است 
که عناصر هویت آن از همدیگر تفکیک ناپذیر 
است. ما می خواستیم این نکته را نشان دهیم. 
بنابراین به نظر من در فیلمنامه شخصیت محور 
الزم بود که این بخش را یک ذره طوالنی تر در 

نظر بگیریم.
شما در این گفت وگو چند بار به بحث 
پروپاگاندا اشاره و تأکید کردید که 
نمی خواســتید یک فیلم پروپاگاندا 
بســازید. فارغ از بحث کیفی، فکر 
می کنــم این تالش به ســرانجام 
رسیده است. اگر »بدون قرار قبلی« را 
بدون در نظر گرفتن حواشی پیرامونی 
ببینیم، اصالً با یک فیلم ایدئولوژیک یا 

پروپاگاندا طرف نیستیم.
ما می خواستیم بگوییم که طبیعی برخورد 
کنیم. مذهب، جزء الینفک فرهنگ است. فقط 
هم در ایران این گونه نیســت. وقتی سورنتینو 
»دست خدا« یا »پاپ جوان« را می سازد کسی 
او را تقبیح نمی کند که چــرا فیلمی با رویکرد 
مذهبی ساخته است. وقتی کیشلوفسکی »ده 
فرمان« را می ســازد او را به چیزی منتســب 
نمی کنند. این ها بخــش تفکیک ناپذیر ماجرا 
هستند؛ مثل شیر و شکر که وقتی با هم آمیخته 
می شــوند دیگر از یکدیگــر جدایی ناپذیرند. 
این هویت به یک بســته فرهنگی تبدیل شده 
که می خواهی و بایــد آن را تحویل بگیری. امر 
فرهنگی مثل واکسن کرونا نیست که آن را بزنی 
و بگویند امشب و فردا شاید تب کنی اما ظرف دو 
هفته آینده پادتن در تن تو ترشح خواهد کرد. 
فرهنگ امری اســت که آدم ها باید در جریان 
صیرورت و شدْن آن را صید و جمع کرده و درون 

خود بریزند تا از آن سیراب شوند.
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