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ایمان عبدلی

»قســم« درباره قســامه است. در 
این نظریه فقهی زمانی کــه مدارک و 
مستندات کافی برای احراز هویت قاتل 
وجود نداشته باشــد، در صورتی که 50 
نفر از بستگان پدری مقتول علیه قاتل 
شــهادت دهند، او محکوم خواهد شد. 
داستان از این قرار است که راضیه همراه 
بســتگانش از گرگان به سمت مشهد 
حرکت می کند و عمده  اتفاقات فیلم در 
یک اتوبوس و در همین مسیر می گذرد. 
داســتان فیلم کامال ملتهب است و این 
برای محسن تنابنده که تا پیش از این، 
حتی التهاب را هــم در کمدی تعریف 
می کرد، شــروع جدیدی است. این جا 

با یک درام- تــراژدی طرفیم، البته وام 
گرفته از همان فضاهایی کــه بارها در 
مجموعه سریالی »پایتخت« دیدیم و 
سرکنگبین فیلم »قسم« از همین نقطه 

صفرا می افزاید.
بیایید جور دیگری ماجرا را ببینیم؛ 
اگر »قسم« را در قاب تلویزیون ببینیم، 
چه چیزی را از دست می  دهیم؟ منظور 
از چیــز دقیقا ظرافت های ســینمایی 
نظیر قاب های فکر شــده ای است که 
در پرده  سینما کارکردی بیشتر از فرم 
پیدا می کند و بــه مخاطب نخ می دهد. 
قاب تنها یک مثال است گاه سیطره یک 
رنگ، گاه بازی با نور و تمهیداتی از این 
قبیل که یک فیلم را سینمایی می کند. 
همه  آن چیزهایی که در »قسم« جایش 

خالی است و کار را خیلی شبیه فیلم های 
تلویزیونی می کند. در فیلمی که کاراکتر 
راضیه آن قدر در آن نقش محوری دارد 
و کاُکل داســتان روی او می چرخد آیا 
گرفتن چند نمای کلوزآپ و یا طراحی 
لباس ظریف تر زبان فیلم را سینمایی تر 
نمی کرد؟ چند نمــای نزدیک داریم؟ 
کارکرد آن نماهای النگ شات کنار جاده 
چیست؟ قرار است حس پرده  سینما را 
بدهد؟ آیا صرف گرفتن نمای باز و دور، 
کار را ســینمایی می کند؟ واضح است 

که نه!
تمام تمهیدات تکنیکی زمانی کارکرد 
دارد که به مضمون سنجاق شود و چیزی 
از داستان را تشدید یا تحدید کند، اگر 
این دســت اقدامات به مانند موجودی 

مســتقل و بی تاثیر در کار قرار بگیرند، 
اتفاقا کارکرد معکوس خواهند داشت 
و ضعف ســازندگان را تاییــد می کند. 
مثل دارندگان ماشین های مدل پایین 
که با یک سیســتم پخش گرانقیمت 
چیزی را به خودرو الصاق می کنند که از 
ماهیت وجودی خودروشان ارزشمندتر 
است! آن نماهای کنار جاده در فیلمی 
چون »قســم« دقیقا همان کارکرد را 
دارد، برخالف آن چه که مثال در »قصر 
شیرین« می بینیم. در فیلم میرکریمی 
تقریبا تمام قاب هــا کارکرد دراماتیک 
دارند و تاثیری در روند داستان خواهند 
داشــت، آن جا هم با یک فیلم جاده ای 
طرفیم و محدودیت و تنگنای لوکیشن 
داخل ماشین با پاســاژهای به موقع در 
ذهن مخاطب، کمرنگ و حتی گاه جذاب 

به نظر می رسد.
در اتوبوس »قسم« اما انگار ُمشتی 
از بازیگران »پایتخــت« را داخل یک 
فضای بســته می بینیم و دیالوگ های 
پینگ پنگی و ضربدری آن ها لزوما منجر 
به ساخت درام نمی شود. شاید در مراسم 
ختنه ســورانی بهروز در همان سریال 
»پایتخت« این قِسم دیالوگ ها فضای 
کمدی را دربیاورد، اما برای ساخت درام، 
دیالوگ ها خیلی نمی تواند در موقعیت 
بماند. یا باید عمق پیــدا کند و از بحران 
الیه برداری کند، نظیــر آن چه که در 
کارهای اصغر فرهادی می بینیم یا باید 
طولی باشد و حرکت کند که دیالوگ های 
»قسم« هیچ کدام این ها نیست و حتی 
اگر خوشــبینانه فــرض کنیم حرکت 
دارد؛ حرکتش ُکند اســت.  ایراد کار آن 
جاست که ایده  بکر فیلمنامه به خوبی 

گسترش پیدا نکرده و داستان فیلم در 
یک سوم میانی کامال درجا می زند و فیلم 
با تمهید همان دیالوگ ها صرفا گوش و 
ذهن را پر می کند؛ اما درواقع چیزی به 
مخاطب نمی دهد، البته از این جهت باز 
هم سر ســازندگانش سالمت که حتی 
به شکلی تلویزیونی و کلیشه ای جلوی 
کسالت بار شدن کار را گرفته اند و حداقل 
مخاطب روی صندلی ســینما بی تابی 
نمی کند. گرچه این ســرگرم کنندگی 
ارزشــمند به معنای هنری آن نیست 
و مثل یک آدامس اســت، می جوی و 

کنارش می گذاری!
از سلسله ضعف های فیلم که کار را 
تبدیل به یک اثر معمولی می کند، قطعا 
یکی هم بازی فوِق معمولِی مهناز افشار 
است که در نقشــی چنین دراماتیک 
و با افــت و خیزی که همــه چیز برای 
درخشــیدن و عرض اندام مهیاســت، 
یک ارائه ســطح پاییــن دارد. اَکت او را 
وقت هایی  که منقلب می شــود ببیند. 
چشم هایش حرف نمی زند. گرچه که 
از انصاف نگذریــم برهه های عصیان و 
اعتــراض را درمی آورد و گویی افشــاِر 
حقیقی و معتــرض این روزهــا در آن 
ســکانس ها به کمک راضیه می آید و 
نتیجه آبرومند می شود. اما در مجموع 
بازی افشار برخالف موج اظهارنظرهای 
ستایش شــده اصال هم خاص نیست! 
نقطه  مقابل، اما ســعید آقاخانی است 
که نشان می دهد باید حسرت بخوریم 
که او را سال ها در ایزوله ای از نقش های 
تیپیک و کمدی داشتیم. او مستعد ایفای 
نقش های چندالیه و دشوار است، گریم 
هم البته خوب روی صورت او نشسته. 

چین و چروک های صــورت آقاخانی 
انگار رازهایی اســت که از او نمی دانیم و 
چشم هایش که متناسب با حال و هوای 

کاراکتر حس می دهد.
غیر از آقاخانی، وجود خوِد تنابنده هم 
حاال غنیمت است، گرچه در »گینس« 
هم نشــان داده بود می خواهد چیزی 
متفاوت از جریان غالب باشــد، حاال در 
»قسم« میل به تفاوت را تثبیت می کند 
و مهمتر از هر چیز سعی می کند قصه گو 
باشــد. این یعنی درک ماهیت حقیقی 
سینما. چیزی که خیلی ها در سینمای 
ایران فراموشش کردند. »قسم« اما آن 
را دارد، تماشاچی را پای داستانش نگه 
می دارد، یک تعلیق درجه یک در سکانس 
غرق شــدن اتوبوس دارد و مخاطبش 
را شاکی بیرون نمی فرســتد. تنابنده 
احتماال با گذر از نشانه های تلویزیونی 
بعدتر می تواند یک هوای تازه به سینمای 
ایران اضافه کند. شاید فیلم »قسم« یک 
اثر متوسط باشد، اما اتفاق خوبی برای 

محسن تنابنده هست و خواهد بود.
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 فرمان آرا در آستانه 
تولید یک فیلم جدید

»ســوختن در آب، غرق شــدن در آتش« به 
نویسندگی و کارگردانی بهمن فرمان آرا در سال 
جاری وارد مرحله پیش تولید خواهد شد. بهمن 
فرمان آرا، کارگردان مطرح سینمای ایران، درباره 
عنوان فیلم جدید خود گفــت: فیلم جدیدم با نام 
»ســوختن در آب، غرق شدن در آتش« به تازگی 
پروانه ســاخت دریافت کرده و قصد دارم آن را در 
آینده ای نزدیک مقابل دوربین ببــرم. این فیلم 
یک درام اجتماعی است و نگارش فیلمنامه آن نیز 
سال گذشته به پایان رسیده است. پیشتر کتابی با 
نام »سوختن در آب، غرق شدن در آتش« درباره 
گزیده اشــعار چارلز بوکفســکی توسط پیمان 
خاکسار ترجمه شده اســت. این مجموعه حدود 
۸0 شعر را شامل می شــود. اشعاری که به مسائل 
مختلفی اشاره می کنند و بعضی از آنها مثل دیگر 

کتاب های بوکفسکی شرح حال خود او هستند.
فرمــان آرا در حــال حاضر فیلم ســینمایی 
»حکایت دریــا« را در نوبت اکــران دارد. فیلمی 
که گفته می شــود پس از دهــه اول ماه محرم در 
سینماهای سراسر کشور به نمایش درخواهد آمد. 

    
 محسن قاضی مرادی 
قادر به راه رفتن نیست

خبرهایی از حاِل بِد محســن قاضی مرادی در 
فضای مجازی دست به دست شد؛ مهوش وقاری 
همسِر این بازیگر پیشکسوت در این باره می گوید:  
به هر حال محســن از بیماری پارکینســون رنج 
می برد و از خصوصیات این بیماری، جهِش مرحله 
به مرحله اســت. به طوری که قادر به راه رفتن و 
تحرک زیاد نیست. نمی تواند حرف بزند و تالش 
کنیم به سختی متوجه می شویم چه می گوید. وی 
افزود: پارکینسون رفته رفته مهارت های جسمی 
فرد را از بین می برد. شاید از این جهت حاِل جسمی 
محسن قاضی مرادی خوب نباشد، ولی حاِل روحی 
خوبی دارد. شاید آنقدر که اطرافیان محسن نگراِن 
حالش هستند خودش این نگرانی را نداشته باشد. 
وقاری با اشاره به اینکه نمی توانم پرستارِی او را به 
کسی دیگر واگذار کنم، خاطرنشان کرد: محسن 
نیاز به یک پرستاِر صددرصدی دارد و من این کار 
را خودم انجام می دهم. بــه همین دلیل کمتر در 
این سال ها توانســته ام جلوی دوربین کاری قرار 
بگیرم. البته در این میان برخی هم از این فرصت و 
شرایط سوء استفاده کرده اند و مبلِغ 20 سال پیش 
را به عنوان دستمزد پیشنهاد کرده اند. مثاًل به من 
گفته اند تو که مشکل مالی نداری. وی درخصوص 
ایفای نقِش محســن قاضی مرادی در ســریال 
»هیوال« مهران مدیری گفت: من فقط گفتم این 
نقش نیســت و قاضی مرادی در واقع بازی نکرده، 
خوِد این روزهای محســن در »هیوال« به نمایش 

درآمده است. ای کاش نقش بود! 
    

گالیه رئیسیان از وضعیت اکران 
»مردی بدون سایه«

علیرضا رئیســیان، تهیه کننــده و کارگردان 
»مردی بدون سایه« در اکران خصوصی این فیلم 
از شرایط اکران سینمای ایران به شدت انتقاد کرد 
و افت فروش فیلم ها را ناشی از تصمیمات سازمان 
سینمایی دانست. رئیســیان در این زمینه گفت: 
»ما از عید فطر قصد اکران عمومی فیلم را داشتیم، 
اما به کّرات به تأخیر افتاد. عدم استقبال فعلی مردم 
از سینما و شــرایط پیش آمده، نتیجه تصمیمات 
و برنامه ریزی هایی است که سازمان سینمایی به 
تنهایی و بدون شنیدن نظرات فعاالن سینما اجرایی 
کرده است. رئیسیان ادامه داد: »تالش بر این است 
که اکران برخی فیلم ها به هر قیمتی ادامه پیدا کند. با 
وجود اینکه تیزر های فیلم ما از دو ماه قبل در سینما ها 
در حال پخش است و در اخبار و رسانه ها خبر اکران 
فیلم ما منتشر شــده، اما فیلم هنوز اکران نشده و 
متاسفانه درحال کهنه شدن است. چرا باید با وجود 
اینکه قرارداد با سرگروه بسته شده، اکران فیلم به 

تاخیر بیافتد؟«
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فائزه ناصح، دکترای روانشناسی عمومی 

»قسم« دومین فیلم سینمایی محسن تنابنده 
است که با موضوعی بکر، جذاب، بدیع و متفاوت 
در ژانر درامی اجتماعی-معمایی روایت می شود. 
ایده اصلی فیلم حول محــور یکی از موضوعات 
فقهی و حقوقی تحت عنوان حکم »قســامه« 
ساخته و پرداخته شده است. بطور کلی داستان 
فیلم درباره رضوان، زن مقتولی است که اعضای 
فامیل تحت تاثیر داستان های مطرح شده توسط 
راضیه خواهر مقتول )با بازی مهناز افشار( اینگونه 
تصور می کنند که قاتل وی همسرش  باشد؛ عمل 
قاتل برای دادگاه محرز نیست و برای صدور حکم 

به شهادت دو مرد نیاز است تا حکم قطعی صادر 
شود؛ اما از قضا تنها شاهدان این ماجرا دو کارگر 
دختر و پسر جوانی بودند که در عمل یک شاهد 
و یک شهادت به حساب می آیند؛ زیرا براساس 
احکام فقهی شهادت زن مشــروعیت ندارد و با 
وجود یک شاهد هم صدور و اجرای حکم میسر 
نمی شود. از این رو خواهر مقتول برای خونخواهی 
خواهرش تصمیم می گیرد حدود 36 نفر از اعضای 
خانواده خویش را با اتوبوس برادر شوهرش )با بازی 
چشم نواز حسن پورشیرازی( از گرگان به سمت 
مشهد روانه کند تا علیه شوهر خواهر قاتلش در 
پیشگاه حرم امام رضا )ع( دست بر روی قرآن به 
یکصدا قسم بخورند و شهادت دهند تا قاتل از نظر 

قانون محکوم شناخته شود. در این میان نیز تنها 
کسی که با راضیه مخالفت می کند همسر وی 
خسرو )با بازی سعید آقاخانی( است که با حوادث 
و اتفاقاتی که در خالل فیلم رخ می دهد تماشاگر 
را متوجه می کند که نقش مهمی در ماجرای قتل 

رضوان داشته است.
یکی از نکات قابل تامل درباره فیلم »قسم« که 
جزو ضعف های فیلمنامه نیز محسوب می شود 
آن است که به لحاظ شخصیت پردازی هیچ یک 
از کاراکتر های فیلم بطور پخته  ساخته و پرداخته 
نشده اند و مخاطب تنها از ال به الی گفتگو های 
خانوادگی و بگو مگوهای پیش آمده می تواند به 
زندگی راضیه و همسرش و بالتبع ویژگی های 
شخصیتی شوهر خواهرش که مردی قمارباز، 
الکلی و آزارگر است ودست برقضا دست کتک 

زدن هم دارد پی ببرد. 
با توجه به مطالب مطرح شده مشخص است 

که داستان فیلم درباره قصاص است و به عبارتی 
این فیلم قصد دارد درباره قضاوت گری انسان ها 
نسبت به یکدیگر سخن  گوید. بطوریکه تا یک 
جایی از فیلم همه افرادی که به سرکردگی راضیه 
برای شهادت دادن جمع شده اند به اتفاق به قاتل 
بودن شوهر خواهر راضیه باور دارند اما از یک جایی 
دیگر به بعد با حوادث و اتفاق هایی که رخ می دهد 
به شکلی غیر قابل پیش بینی قسمت هایی دیگر 
از این قصه شفاف شــده و به نوعی قاتل عوض 
می شود. از منظر روانشناســی باید گفت نکته 
بسیار حائز اهمیت در این فیلم شک و تردید هایی 
اســت که هریک از افراد پیرامون قســمی که 
قرار اســت بیان کنند در درون خود با آن دست 
به گریبانند و دائما با خــود و دیگر اعضای با این 
حرف ها و کشمکش ها در چالشند که نکند مبادا 
قســمی که یاد خواهند کرد، به کشتن انسانی 

بی گناه منجر شود. 

از اینرو با توجه به درون مایه فیلم می توان 
گفت یکی از چالش هایی که انســان همواره 
در زندگی با آن روبرو اســت قــرار گرفتن در 
دوراهی های حق و باطل اســت که درنهایت 
مجبور اســت یکــی از دو راه برگزینــد و به 
قضاوت گری دســت زنــد. قضاوت هایی که 
ممکن است تا سالیان ســال نتایج برآمده از 
آن ابعاد مختلف زندگی وی و حتی دیگر افراد 
را تحت تاثیــر قرار دهد. البته ذکــر این نکته 
ضروریســت و باید مورد توجه قرار گیرد که 
قضاوت در ذات خود نه تنها موضوع بدی نیست 
بلکه در زمره مفاهیمی است که اساس زندگی 
را تشکیل می دهد؛ درواقع باید خاطرنشان کرد 
تا آدمی توانایی قضاوت در مورد پدیده ها را در 
خود رشــد و پرورش ندهد، نمی تواند در این 
دنیا زندگی کند، روزگار بگذراند و از خطرات 

برخاسته از آن در امان بماند. 

نگاهی به فیلم »قسم«

قضاوت؛ به چالش کشیدن حق و باطل

آبان نامجو

ظاهرا شکل تصمیم گیری درباره انتخاب نماینده ایران در 
اسکار برخی رسانه ها را شاکی کرده، تابناک در این باره نوشته:

مشخص نیست چرا برای اولین بار یک ماه زودتر و حتی پیش 
از برگزاری جشنواره ونیز )که متری شیش و نیم در آن حضور و 
شانس برد جایزه دارد(، هیات انتخابی به تصمیم گیری شتابزده ای 
دست زده اند. خروجی این نشست های محرمانه، معرفی فیلم 
مستند »در جستجوی فریده« به عنوان گزینه نهایی و نماینده 

سینمای ایران برای اسکار است.
فیلم مستند »در جستجوی فریده« درباره زنی به نام فریده 
است که 40 سال پیش در حرم امام رضا رها شده و پس از انتقال 
به شیرخوارگاه توسط زوجی هلندی به فرزندی گرفته شده و به 
هلند برده می شود. فریده که در طول این سال ها به  خاطر ترس 
از سفر به ایران و تمایل نداشتن خانواده اش به وطن بازنگشته، 

چند سالی است از راه دور جستجویی را برای پیدا کردن خانواده 
واقعی اش شروع کرده و حاال برای اولین بار به ایران سفر می کند تا 
زادگاهش را ببیند و با سه خانواده که مدعی اند خانواده واقعی او 

هستند، مالقات کند.
تابناک پیچ ماجرا را آن جایی می داند که انگار زمزمه حذف 
رقبای »در جست و جوی فریده« در میان بوده: به گفته رائد فرید 
زاده، دبیر و سخنگوی هیات معرفی فیلم ایرانی به اسکار، رقبای 
نهایی مستند ۸۸ دقیقه ای »در جستجوی فریده«، فیلم های 
»متری شیش و نیم« و »قصرشــیرین« بوده اند! در واقع از نظر 
هیات انتخاب این فیلم مستند، از دو فیلم تحسین شده سال که 

حضور بین المللی موفقی داشته اند نیز مهم تر است
در فهرســت اولیه نیز فیلم های مغزهای کوچک زنگ زده 
)هومن سیدی(، بمب، یک عاشقانه )پیمان معادی(، سرو زیر آب 
)محمدعلی باشه آهنگر(، آشغال های دوست داشتنی )محسن 
امیر یوسفی(، قصر شیرین )رضا میرکریمی(، در جستجوی فریده 

)آزاده موســوی و کوروش عطایی(، عرق سرد )سهیل بیرقی(، 
متری شش و نیم )سعید روستایی(، سرخ پوست )نیما جاویدی( 

و شبی که ماه کامل شد )نرگس آبیار( قرار داشته اند.
در این میان قطعاً اگر فیلم »متری شیش و نیم« در جشنواره 
ونیز جایزه می برد یا »قصرشیرین« به موفقیت دیگری دست 
می یافت، انتخاب مســتند »در جســتجوی فریده« به عنوان 
نماینده سینمای ایران از  هم اکنون نیز عجیب تر می نمود بود و چه 
بسا این انتخاب شتاب زده، برای برخی که با بدگمانی به این ماجرا 
می نگرند، چنین متبادر سازد که این انتخاب با این سرعت انتخاب 
شده تا اساساً کار به آنجا نکشد و نتیجه بازی سریع تر از حد معمول 
مشخص شود. آن چه که مشخص است در هیات انتخاب افراد قابل 
اعتمادی چون معتمد آریا و مهرزاد دانش حضور داشتند و حتی 
مخالفان هم نمی توانند منکر ارزش های این فیلم شوند، همان طور 

که یکی از منتقدان این انتخاب نوشته:  
نقدها پیرامون انتخاب اشــتباه »در جستجوی فریده« 

نافی ارزش های این مســتند نیست و بی شــک این مستند 
جزو آثار مهم در حوزه مستند محسوب می شود اما نمی توان 
واقعیت را انکار کرد که نه این مستند و نه اغلب مستندهای 
مهم ایران در سال های اخیر توان رقابت با بهترین فیلم های 
ســینمایی هر ســال را نداشــته و ندارند و هنوز مســتند 
کالس جهانــی در ایران تولید نمی شــود. این مســتند نیز 
نتوانسته در جشــنواره های کن، برلین یا ونیز حضور داشته 
 باشد و درخشــش چشــمگیرش هیات انتخاب را متقاعد 

کرده باشد.

یک مستند، نماینده ایران در اسکار شد

حواشی انتخاب »در جست و جوی فریده« برای اسکار

نگاهویژه

از سلسله ضعف های فیلم 
که کار را تبدیل به یک اثر 

معمولی می کند، قطعا یکی 
هم بازی فوِق معمولِی مهناز 

افشار است که در نقشی 
چنین دراماتیک و با افت 
و خیزی که همه چیز برای 
درخشیدن و عرض اندام 
مهیاست، یک ارائه سطح 

پایین دارد
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