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دیــروز در ســانس دوم پردیــس چارســو فیلــم «قســم»
محســن تنابنــده بــه نمایــش درآمــد و بــا اســتقبال خوبــی
از ســوی منتقــدان و هنرمنــدان ســینما در ایــن ســینما روبــه
رو شــد بــه طــوری کــه چنــد صــف طویــل بــرای دیــدن ایــن
فیلــم در فضــای جشــنواره فیلم فجــر در چارســو ایجاد شــد.
«قســم» گام بلنــد تنابنــده در کارگردانــی بعــد از «گینــس»
اســت .داســتان فیلــم قســم بــر اســاس یــک حکــم فقهــی -
حقوقی شــکل گرفتــه اســت .تنابنــده در این فیلم َقســامه را
مبنــای درام قــرار داده و داســتان را بــر اســاس آن پیــش بــرده
اســت .در ایــن فیلــم ،زنــی بــه نــام راضیــه (مهنــاز افشــار)
اقــوام درجهیــک خــود را از گــرگان ســوار بــر اتوبــوس کــرده
تــا در دادگاهــی کــه قــرار اســت در مشــهد برگــزار شــود علیــه
متهــم قتــل خواهرش قســم یــاد کننــد .بخشهــای ابتدایی
فیلــم بــه رونمایــی از شــخصیتها اختصــاص دارد امــا
خیلــی زود متوجــه میشــویم ماجــرا از چــه قــرار اســت.
بــرگ برنــده را تنابنــده همینجــا رو میکنــد کــه اجــازه
نمیدهــد مخاطــب بیشازانــدازه در انتظــار اطــاع از
اصــل ماجــرا باشــد.
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شــخصیتهای ایــن فیلــم شــباهت زیــادی بــه شــخصیتهای ســریال
پایتخــت دارد و فقــط اســمها عــوض شــدند وگرنــه شــخصیتها بــه
نوعــی یــادآور شــخصیتهای ســریال پایتخــت هســتند بهعنــوان مثــال
اگــر در ســریال پایتخــت شــخصیت بابــا پنجعلــی کــه آلزایمــر دارد و بایــد
همــه چیــز را زیــاد توضیــح داد تــا متوجــه شــود در ســریال قســم شــخصیت
ناشــنوا و عقــب مانــده ذهنــی اســت کــه برخوردهایــی کــه بــا آنهــا
صــورت میگیــرد؛ درســت شــبیه برخــورد بــا بابــا پنجعلــی اســت و دیگــر
شــخصیتها هــم بــه نوعــی مخاطــب را بــه یــاد شــخصیتهای ســریال
پایتخــت میانــدازد.
تنابنــده بــا اتــکا بــه پشــتوانه تجربــه ســالها فیلمنامهنویســی ،در قســم
میدانــد چطــور از نقــاط عطــف اســتفاده کنــد تــا تماشــاچی خســته نشــود
و فیلــم را رهــا نکنــد .بیشــتر داســتان فیلــم در اتوبــوس ایرانپیمــا روایــت
میشــود و بــا وجــود تکانهــای شــدید و پیــچ و خــم مخاطــب متوجــه
حرکــت دوربیــن نمیشــود؛ داســتان آن قــدر روان پیــش مــیرود کــه
مخاطــب اصــاً احســاس خســتگی و کالفگــی از طوالنــی شــدن ســفر و
تکــراری بــودن فضــا نمیکنــد .مهنــاز افشــار و حســن پورشــیرازی تنهــا
چهرههــای مطــرح قســم درصحنههــای طوالنــی داخــل اتوبــوس هســتند.
کارگــرداندرایــنســکانسهاازبازیگــرانناآشــنااســتفادهکــردهکهریســک
بزرگــی اســت .تنابنــده اما اســتفادهای بهینــه از وجه نمکین شــخصیتها
کــرده اســت و طولــی نمیکشــد کــه مخاطــب بــا شــوخیهای آنهــا
میخنــدد و کاراکترهــا را میپذیــرد.
طــی یــک ســفر جــادهای بــا دغدغــه شــخصیتها آشــنا میشــویم .اینکــه
هــر کســی دربــاره قســم خــوردن اظهارنظــر متفاوتــی دارد و حرفهایــی کــه
زده میشــود نوعــی تردیــد و بــه میــان کشــیدن وجــدان را پیــش م ـیآورد
آنهــا گاهــی دچــار تردیــد میشــوند نکنــد قســمی کــه یــاد خواهنــد کــرد،
منجــر بــه کشــته شــدن یــک انســان بیگنــاه شــود .فیلــم در قالب داســتانی
برکشــش حکــم َقســامه را بــه چالــش میکشــد امــا دربــاره آن قضــاوت
نمیکنــد .اصغــر رفیعــی جــم فیلمبــردار باســابقه بعــد از تماشــای فیلــم
«قســم» محســن تنابنــده آن را در ســینمای ایــران شــاهکار توصیــف کــرده
و عنــوان داشــته ســاخت آن از عهــده هــر کســی برنمیآیــد .رفیعــی جــم
درباره «قســم» نوشــت:فیلم «قســم» را کــه دیــدم از کارگردانــی آن حیرت
مــن رفیعــی جــم کــه حرفــهام ســینما اســت میدانــم ســاخت
کــردمِ .
ایــن فیلــم چـهکار پرزحمتــی بــوده اســت .راحــت بگویــم ایــن نــوع کارهــا
از کارگردانهایــی مثــل مســعود کیمیایــی ،علیرضــا داودنــژاد ،ســیروس
الونــد و چنــد کارگــردان باســابقه دیگــر برمیآیــد .اکثــر کارگردانهــای
جدیــد فقــط فیلــم کاشــانهای میســازند و آن عــده معــدود کــه از پــس
فیلمهایــی مثــل «قســم» برمیآینــد ،چــون میداننــد کار ســختی اســت،
ســراغش نمیرونــد .یــک فیلــم شــهری کــه فقــط چنــد ســکانس داخــل
ماشــین دارد تبدیــل بــه بحــران بــرای عوامــل میشــود! چــون امکانــات
کــماســت،بایــدارتفــاعماشــینهاییکــهعبــورمیکننــدرادرنظــرگرفــت،
مشــکل نورپــردازی ،جــای دوربیــن و جــا شــدن بازیگــر تــوی ماشــین اســت
و ...اینهمــه زحمتکشــیده میشــود بــرای ۲ســکانس کــه ۲۰پــان دارد.
«قســم» ۶۰۰پــان داخــل ماشــین دارد و خودتــان حــدس بزنیــد چ ـهکار
ســخت و بااهمیتــی به ســرانجام رســیده اســت .تازه جمعیــت زیــاد را هم
بایــد در نظــر گرفــت کــه کار را ســختتر میکنــد .ایــن تالشهــا جــواب
داده و واقعــاًســکانس آخــر هالیــوودی اســت.
مهنازافشــار،درحاشــیهنمایشفیلم«قســم»ســاختهمحســنتنابنــدهدر
پاســخ بــهایــن ســؤالکــه آیــا طبــق نقدهــایمنتشــرشــده دربــاره ایــنفیلم،
«قســم» همخــوان بــا اســتانداردهای هالیــوودی ســاخته شــده یــا خیــر ،بــه
ســتاد خبــری ســی و هفتمیــن جشــنواره فیلــم فجــر ،گفــت« :مــن اعتقــاد
دارم بــه انــدازه آدمهــای روی کــره زمیــن ســلیقه وجــود دارد .یــک فیلــم
ممکــناســتازدیــدشــخصیبهتریــنفیلــموازنظرشــخصیدیگــر،یک
فیلــم معمولی باشــد».
مهنــاز افشــار ادامــه داد« :ســختیهای تولیــد فیلــم «قســم» بــرای اعضــای
گــروه بســیار زیــاد بــود .یــک انــرژی ماورایــی بــرای ســاخت ایــن فیلــم مــن
راهمراهــیکــرد».اوبــااشــارهبــهاینکــهبــادیــدننامهایــیهمچــونســعید
روســتایی ،رضــا میرکریمــی ،نرگــس آبیــار در جشــنواره ســی و هفتــم فیلــم
فجــر لذت میبــرم ،گفــت« :امســال حضــور هنرمنــدان در جشــنواره فیلم
فجــر ،ســطح مطلوبــی دارد».
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تیراندازی به یک تانکر
سوخترسان در خرمآباد

تیرانــدازی بــه یــک تانکــر ســوخت
در خــرم آبــاد ســبب انفجــار آن
سیاست و شــهادت یــک ســرباز وظیفــه
شــد .بــه گــزارش ایســنا ،مرکــز
اطالعرســانی نیــروی انتظامــی در توضیحاتــی
اعــام کــرد :بامــداد امــروز و در جریــان
تیرانــدازی افــراد ناشــناس در اتوبــان شــهید
چاغرونــد خرمآبــاد ،متأســفانه یــک ســرباز
وظیفــه بــه شــهادت رســید و یــک افســر پلیــس
مجــروح شــد .مهاجمــان پــس از تیرانــدازی
کــور بــه خــودروی سوخترســان پــارک شــده
در محوطــه یــک پمــپ بنزیــن در اتوبــان
شــهید چاغرونــد ،بــه ســوی عوامــل انتظامــی
حاضــر در محــدوده نیــز آتــش گشــودند کــه در
جریــان ایــن تهاجــم ،یــک ســرباز وظیفــه اهــل
اســتان خوزســتان بــه شــهادت رســید و یــک
افســر پلیــس مجــروح شــد .بــه گفتــه شــاهدان،
حجــم انفجــار خــودروی ســوخت رســان
موجــب شکســته شــدن شیشــه ســاختمانهای
مجــاور شــده اســت .ایــن در حالــی اســت کــه
مهاجمــان بــا ســرقت یــک دســتگاه خــودرو
ســواری متوقــف شــده در صحنــه انفجــار،
محــل حادثــه را تــرک کــرده و متــواری شــدند.
حــال عمومــی افســر مجــروح شــده رضایــت
بخــش اســت و کادر درمانــی در حــال انجــام
اقدامهــای الزم پزشــکی هســتند .گفتنــی
اســت کــه تیمــی ویــژه بــرای رســیدگی بــه ایــن
موضــوع وارد عمــل شــده اســت.

تیراندازی کور افراد ناشناس
به پاسگاه انتظامی سرباز کالت
معــاون امنیتــی اســتانداری سیســتان و
بلوچســتان نیــز از تیرانــدازی افــرادی ناشــناس
بــه ســاختمان پاســگاه انتظامــی شهرســتان
ســرباز کالت خبــر داد .مرعشــی در گفتوگــو
بــا باشــگاه خبرنــگاران جــوان ،گفــت :ایــن
حادثــه حــدود ســاعت  ۱۹دیشــب رخ داده
اســت و خوشــبختانه خســارت جانــی نداشــت.
وی افــزود :بــا حضــور و اقــدام ســریع مأمــوران
انتظامــی و همــکاری نیروهــای ســپاه افــراد
مهاجــم بــا اســتفاده از تاریکــی شــب از محــل
متــواری شــدند .مرعشــی گفــت :تاکنــون انگیــزه
و هویــت افــراد مهاجــم مشــخص نشــده امــا
پیگیــری نیروهــای امنیتــی ،انتظامــی و ســپاه
ادامــه دارد .مرعشــی بــا بیــان اینکــه در ایــن
تیرانــدازی هیــچ آســیب و خســارتی بــه کســی
وارد نشــده افــزود :هــم اینــک شــهر ســرباز کالت
آرام اســت .وی بــا بیــان اینکــه معلــوم نیســت
دشــمن بــا ایــن ترقــه بازیهــا بهدنبــال چــه
اهــداف پلیــدی اســت و از ایــن مــردم محــروم و
بیدفــاع چــه میخواهــد ،ادامــه داد :دشــمنان
بــا هــدف ناامــن کــردن منطقــه بویــژه اســتان
سیســتان و بلوچســتان و شــهرهای مرزی دســت
بــه چنیــن اقدامــات کــور میزنــد امــا بــا توجــه بــه
هوشــیاری مــردم و همراهــی و حمایــت آنــان از
نظــام اســامی و وحــدت میــان دولــت و ملــت
راه بــه جایــی نخواهنــد بــرد.

