
درس��ت همانند چای قند پهلویی اس��ت که در گذش��ته دور 
دم کشیده باش��د و امروز پس از جوش��یدن های پیاپی درون 
استکان های کمر باریک نوستالژیک سینما به خورد مخاطبان 

داده شود! 
همین دو س��ه سال پیش بود که سناریویی غرب پسند توسط 
یک کارگردان نمای تازه از راه رس��یده و عرقش نخشکیده به 
فیلمی تبدیل شد و با مشارکت های اسپانسر گونه جریان های 
پش��ت پرده به فستیوال بین المللی رفت تا بدون دلیل مبرهن 
اس��کار را به همراه بیاورد! چون ض��د واقعیت های انکارناپذیر 

فرهنگ اسالمی مردم ایران است! 
درس��ت 9 سال پیش بود که فیلم هنجارشکن کیانوش عیاری 
با نام خانه پدری توس��ط ش��ورای بررس��ی مردود و در نهایت 
غی��ر قاب��ل  نمایش اعالم و توقیف ش��د و تالش ها برای بیرون 
کش��یدن آن از انبار و ب��ردن روی پرده عمومی س��ینما طی 
این س��ال ها ادامه یافت که البته با مقاومت هایی روبرو بود اما 
گ��روه معدودی در جناح مقابل مثل همیش��ه از رو نمی رفتند 
و با تغییراتی بس��یار محدود طی ش��ش س��ال اخیر آن هم نه 

در موارد اساس��ی و ض��د فرهنگی بلکه در حواش��ی آن، فیلم 
را از کانال فیلتر بانان کاماًل جدید و یکدس��ت عبور داده تا به 

نمایش بگذارند! 
شاید در ساخته پیش قراول اسکار یعنی جدایی نادر از سیمین 
ت��الش چندانی به  منظور شکس��تن خط��وط قرمز نمایش آن 
هم از نوع عصاره حماس��ه اربعین نکرده باش��د اما خانه پدری 
از جهتی به  س��وی یکی از پدیده های کربالی حس��ینی یعنی 
پرده گردانی رفته و ابزار تعزیه  خوانی را زیر س��وأل برده است 
ت��ا به گونه ای کل ماج��را را تحت تأثیر خود ق��رار دهد و این 
همان نکته ای است که اعضای شورای بررسی فیلم نخواسته یا 
نتوانسته اند تشخیص دهند تا نمایش عمومی آن راه خود را به  

سوی فستیوال های هنجارشکن در غرب هموار سازد! 
داس��تان فیلم بر این چهارچوب استوار ش��ده که پدر خانواده 
تعزی��ه  گردان اس��ت و حکایت فیلم مربوط ب��ه نیم قرن پیش 

می باشد. 
او و خان��واده اش در خانه ای قدیمی زندگی می کنند که بر اثر 
یک اتفاق برای نس��ل های بعد نح��س باقی می ماند زیرا دختر 
ساکن در این خانه برخالف مقررات و در اثر کنجکاوی کودکانه 
به اتاق ممنوعه برای ورود اعضا خانواده سرک می کشد و پدر از 
فرزند پسر می خواهد تا این تمرد را با مجازات کشتن او جبران 
نماید! و این اتفاق تأسف آور می افتد که پسر پاره  سنگی بر مغز 
دختر می کوب��د تا این صحنه فجیع به پوس��تر فیلم تبدیل و 

توسط معاندان در سراسر جهان به نمایش گذاشته شود! 
همانگون��ه که صحنه ورود دختری ایران��ی به موطنش با ذبح 
گوس��فند قربان��ی در مقابل پای او روب��رو و در فیلم به خاطر 
دخترم ب��رای نمایش به آنتن ماهواره های زنجیره ای س��پرده 
تا برای سراس��ر دنیا به نمایش گذاش��ته ش��ود! ک��ه این آغاز 
هنجارشکنی دیگر در خانه پدری خواهد بود تا همانند گذشته 

در طول تاریخ کوتاه سینمای فرمایشی ایران تکرار شود! 
ساخته کیانوش عیاری در 10 سال پیش یکی از فیلم های کم  
هزینه اما پرحاشیه سینمای ایران است زیرا همه بازیگران آن 
را چهره های یکبار مصرف تشکیل می دهند که به نظر می رسد 
نه  تنها حق الزحمه ای دریاف��ت نکرده بلکه امکان دارد ارقامی 

هم به  عنوان معرفی خودشان پرداخته باشند! 

البته مهران رجبی را می توان از این گروه جدا دانست زیرا مثل 
همیشه بازی تکراری خود را دارد. 

س��ناریوی فیلم و کارگردان��ی آن هیچ پیام س��ازنده ای برای 
مخاطب��ان خود به همراه نی��اورده به  جز لحظ��ه کوتاهی که 
کودکی از نسل س��وم ساکن در این خانه از پنجره زیر زمینی 
ک��ه قتل در آن اتفاق افت��اده به تابی در حی��اط نگاه می کند 
که خالی اما در حرکت اس��ت. سوا از اینکه محتوای فیلمنامه 
نمی تواند جامعه یکپارچه مواجه با مش��کالت عدیده موجود بر 
اثر فش��ار تحریم ها را اغنا نماید بلکه هجوم عاطفی شدیدی را 
بر آن ها تحمیل می کند که نوعی انفجار و انزجار از س��ینمایی 
را به همراه دارد که این روزها با رکود ش��کننده روبرو است به 
 خص��وص این فیلم تاریخ  مصرف گذش��ته که نقش اولی برای 

تبلیغ صحنه ای خود ندارد و همچون چای کهنه دم تازه جوش 
می باش��د تا طعم گس آن ذائقه تماش��اگر خود را تلخ نماید و 
برای نس��ل هایی که تهی از فرهنگ گذش��ته های اجدادش��ان 
ش��ده اند و همه  چیزش��ان در صفحه گوشی تلفن های همراه و 
تبلت ها خالصه می ش��ود نوعی سم خطرناک به  حساب آمده 
و یک��ی از میخ های پایانی باش��د که ب��ه درب تابوت فرهنگ 

اجتماعی این آب  و خاک کوبیده می شود! 
علن��ی کردن بعضی از ناهنجاری های اجتماعی هرچند موجود 
باشند به  نوعی انگ زدن به مسیر انقالب اسالمی است تا یکی 
از منتقد نماه��ای جامعه بگوید: بهتری��ن لحظه های ناب این 
فیلم همان زمانی است که پسر با پاره  سنگ به پیشانی دختر 

می کوبد تا خون جاری شود؟!
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»خانه پدری« چه اصراری دارد خشونت را به فرهنگ شیعی نسبت دهد؟
یک منتقد سینما در نقد »خانه پدری« گفت: یک خانه است که در آن فرش )نشانه 
از سنت ایرانی( می بافند. در عین حال نشانه هایی از تعزیه )فرهنگ شیعی( در این 
خانه است. چه اصراری دارید دخترکشی و خشونت را به فرهنگ شیعی و خانواده 
سنتی ایرانی نسبت دهید؟! شهاب شهرزاد منتقد سینما در گفت وگویی رادیویی به 

نقد و بررسی فیلم »خانه پدری« پرداخت و اظهار داشت: وقتی اولین بار فیلم را دیدم، 
با خودم گفتم ۴0 - ۵0 سال دیر ساخته شده است. تعجبم بیشتر از کسانی است که این 

فیلم را علیه تحجر می بینند، چون وقتی به تماشای »خانه پدری« می رویم، یک فیلم چرک، 
عقب افتاده و متحجر می بینیم. این منتقد تصریح کرد: این فیلم، قابل دفاع نیست، حتی اگر 
به لحاظ موضوعی هم نگاه کنیم، یک فردی )با بازی مهران رجبی( که تعزیه خوان بوده، البته 
نش��انه های آن تا حدی در ممیزی کمرنگ ش��ده، دست به قتل دخترش می زند، آن هم با 

همکاری پسر کوچک 10 - 1۲ ساله اش!  فارس

درباره »خانه پدری« صداقت داشته باشیم
یک فعال فرهنگی گفت: بعضی مدیران از همان اول هم می دانس��تند که اکران 
»خانه پدری« متوقف می ش��ود، اما آن را اکران کردند تا هم امتیاز انتخاباتی و 
ژس��ت ناجی سینما بگیرند و هم، وقتی فیلم قربانی شد، دادگر شوند و دستگیر 

مظلومان.
»حمید احتش��امی« افزود: با یکی از رفقای رس��انه ای که در نشریات اصالح طلب 

کار می کن��د، حرف می زدم. عصبانی بود که ش��ما و همفکرانتان به س��ینما خیانت 
کردید و چون خود را در آینه فیلم می دیدید به آن آینه س��نگ زدید و از این حرفهای 

مثاًل فلسفی. نمیدانم قانع شد یا نه اما مفصل برایش توضیح دادم.
وی گف��ت: اکران فیلم ب��دون اصالحات که تاکنون برای رحم��ان 1۴00 و خانه پدری 
افتاده امیدوارم به یک روال تبدیل نش��ود. روالی ک��ه در آن فیلم بدون انجام اصالحاِت 

تایید شده، اکران می شود و البد دوباره همین اتفاق ها خواهد افتاد.  فارس

سکانس های خشونت آمیز »خانه پدری« حذف نشده است
مجری سابق برنامه سینمایی هفت گفت: من هر دو نسخه فیلم یعنی نسخه اول 
که در جشنواره فیلم فجر اکران شد و نسخه ای که به تازگی اکران شده را دیده 

ام، اما در نسخه جدید صحنه های خشونت به آن شکل حذف نشده بود.
محمود گبرلو منتقد س��ینما، درباره توقیف فیلم س��ینمایی خانه پدری ساخته 

کیانوش عیاری گفت: واقعیت امر من در شورای ارزشیابی و نظارت حضور ندارم 
و نمی دانم چه س��کانس ها و یا پالن هایی براساس توافق باید حذف می شده اما تا 

آنجا که من دیدم حذفیات به هیچ وجه زیاد نبود.
گبرلو با تاکید بر وضعیت بد نظارت در س��ینما خاطرنش��ان کرد: سینما متاسفانه سالها 
تبدیل به مکانی برای یارکش��ی آدمها شده اس��ت و برخی در پس همین توقیف هم به 
دنبال یارکش��ی هستند، اما به نظر من وقتی ما تسلطی بر اتفاق نداریم نباید بدون نظر 

کارشناسی نظر دهیم.  مشرق

یادداشت

–

حسن  روانشید
روزنامه نگار پیشکسوت

خانه پدری، کهنه  دم تازه جوش!


