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امینفرجپور| در ســال های اخیر فیلم های 
زیادی در ســینمای ایران روی پــرده آمده اند. 
فیلم هایــی با فروش هــای چنــد ده میلیاردی؛ 
فیلم هایی با بی شــمار جایزه جهانی؛ فیلم هایی با 
اسکار و نخل طال و خرس برلین؛ و نیز فیلم هایی 
با ســتارگان محبوب؛ اما در این بیــن قاتل اهلی 
مســعود کیمیایی پرســروصدا ترین فیلم این 
جمــع موفق ها و محبوب ها بوده اســت؛ و این 

دلیل دارد...
بی تردیــد این کــه در میــان فیلم هــای 
اسکاری و کنی و بیســت میلیاردی فیلمی 
که در کارنامه خود ســازنده اش نیز جزو آثار 
درجه یک به شــمار نمی آید، ناگهان قد علم 
می کند و رســانه و برد تبلیغاتــی را از چنگ آنها 
درآورده و چشــم همگان را متوجه خود می کند، 
بی دلیل نیســت؛ اتفاقی و خود به خودی نیست؛ 
و البته ساختگی هم نیســت. دلیل تمام اینها هم 
فقط و فقط در یک نام خالصه می شــود: مسعود 

کیمیایی.
مســعود کیمیایی نامی یکه و یگانــه در تاریخ 
ســینمای ایران اســت. فیلمســازی که اگرچه 
در ظاهر ســینماگری متعلق به بدنه ســینمای 
داســتانگوی این مرز و بوم جلــوه می کند که به 
گفته خودش همواره با حمایت و اســتقبال مردم 
فیلم هایش را ساخته؛ اما در عمق، همین نکته که 
او در حیات هنرمندانه نیم قرنی اش چه در زیست 
فردی و ســبک زندگی و چــه در زیرمتنی که در 
آثارش به واســطه واقعیت گرایی اجتماعی خاص 
و شخصی شــده کارگردان عریان و عیان شده و 
چه در حیــات ادبی پر و پیمانش کــه رمان های 
درخشان کارنامه اش آن را موجب شده اند و البته 
چــه در موضعگیری های مســئوالنه اش در قبال 
رخدادها و تغییرات اجتماعی - سیاســی زمان و 
مکان زیســتش؛ نمونه بارزی بوده - و هست - از 
یک هنرمند روشنفکر معترض ناآرام؛ که هیچ گاه 
نخواســته و یا نتوانســته بی تفاوت از کنار دنیای 
بیرون از دنیای هنرش رد شــده و ســرش را به 
کارش گــرم کند؛ ارزش و اهمیــت حضورش در 
دنیای هنر و ادبیات این سرزمین را نشان می دهد. 
در حقیقت کیمیایی شاید یکی از بهترین نمونه ها 
در میان هنرمندان برای تبیین نســبتی باشد که 
هنر و سیاســت در جوامعی چون ایرانی می تواند 
برقرار ســازد. هنرمندی که - فارغ از شــایعات و 

حواشی ایجاد شده پیرامونش - همواره فاصله ای 
معقول با قــدرت داشــته؛ و در دو نظــام کامال 
متفاوت وجهه انتقــادی و معترضانه اش را با خود 
حمل کرده است؛ و یکی از دالیل زیست همیشه 

تأثیرساز او در وادی فرهنگ و هنر همین است...
مسعود کیمیایی که به واســطه نقش غیرقابل 
انــکارش در پی ریزی موج نوی ســینمای ایران، 
از همان ابتدای ورود به دنیای ســینما وجهه ای 
روشــنفکرانه یافت، در ادامه با قهرمان همیشگی 
تک افتــاده اش که همــواره مقابل نظم مســلط 
طغیان می کرد، آگاهانه یــا ناآگاهانه فیلم هایش 
را کارکردی سیاســی بخشــید. در جامعه ای که 
قرن هاســت نظم مســلط یک نظام تــک حزبی 
را با عناویــن گوناگون تبلیغ می کنــد، قهرمانی 
که هیچ گاه نخواســته برای احقاق حق دست به 
ســوی نیروهای اقتدار اجتماعی دراز کند، برای 
این که ســازنده اش را وجهه ای مبارز بخشد کافی 
بوده و هســت. به خاطر همین وجهــه متمایز از 
تمامیت ســینمای مآل اندیش ایران هم بوده که 
هر کار مســعود کیمیایی در هر زمینه ای تالشی 
آگاهانه در جهــت تأثیرگذاری قلمداد شــده؛ و 
همین هــم هر فرد، قدرت یا سیســتمی را که در 
مقابل او قرار گرفته است، حداقل از نظر هواداران 
متعصب آقای کارگردان با چوب ایســتادن مقابل 
خواسته های عدالتخواهانه مردمی رانده است. بعد 
از درگیری های ایجاد شده در جشنواره فجر  سال 
گذشته باید منصور لشــگری قوچانی این نکته را 

خوب درک کرده باشد!
از این منظر اســت که قاتل اهلی را می توان - و 
باید - فیلم مهمی به شمار آورد. فیلمی که دعوای 
کودکانه جشنواره هایش می تواند آن را با فاصله از 
پرشمار فیلم های آشکارا بهتر بدل کند به موضوع 
بحث های قشر عظیمی از جماعت سینمادوست. 
در حقیقت بحث هــای درگرفته میان لشــگری 
قوچانی و مســعود کیمیایــی از ایــن رو به نفع 
کیمیایی تمام شــد، که یک بار دیگر این موضوع 
را به اثبات رســاند که فیلمســازی به نام مسعود 
کیمیایی، فــارغ از کیفیت فیلم های اخیرش - که 
البته در ایــن زمینه نیز حرف هــای زیادی برای 
گفتن اســت - موجودیتی بسیار بســیار مهم تر 
و بزرگتــر از فیلم هایش و حتــی فیلم های دیگر 
ســینمای ایران دارد؛ با این که فارغ از این مسائل 
هم قاتل اهلی فیلم کم ارزشی نیست؛ به رغم تمام 
تالش های آگاهانه ای که در کار است تا فیلم های 
اخیر این کارگردان بی کمترین نشــانی از شکوه 
سینمای قبل از انقالب این هنرمند و تالش هایی 

یک سر شکست خورده وانمایانده شوند...
قاتل اهلی را می توان فیلمی از جنس گوزن ها، 
ســفر ســنگ و اعتراض نامید. فیلمی البته نه به 
قدرت و قوت قله ای چــون گوزن ها - که دیگر در 
این روز و روزگار سیاســت زده نمی شــود در دل 
مجموعه ای کم بنیه به نام ســینمای سیاســی، 
فیلمی بــا چنان کمالی حاصــل آورد. قاتل اهلی 
فیلمی رازگو و پیشگویانه اســت. فیلمی از سنخ 

ســینمایی که در اوج قدرقدرتی ســلطنت نوید 
به خود بازگشــتن در خود شکســتگان، با کمک 
چریک زخم خورده را داد. از ســنخ سینمایی که 
در هیاهوی اواخر دهه هشــتاد و جوزدگی مردم 
و مجلس آن روزگار ســخن از هماهنگی سازهای 
ارکســتر به میان آورد و تک افتادگی ساز مخالف. 
قاتل اهلی امروز نیز با همــان صراحت به قضاوت 
روزگارش نشســته. امــروزی کــه آزادی طلب و 
عدالتخواهش که علیه رانت و رانتخوار برخواسته؛ 
خود بــا امدادهایی غیبی به این جایگاه رســیده. 
امروزی کــه مرز آزادیخواهی در آن جایی اســت 
که منافع فردی طرف را دچار مخاطره و ســاالری 

طرف را دچار خدشه نکند. 
قاتل اهلی افشــا می کند و سپس تن به قضاوت 
 می ســپارد. فیلمــی که در آغــاز بــا صراحتی 
شــگفت انگیز مافیای اقتصادی و فســاد قدرت 
سیاســی را مورد حمله قــرار می دهد و نشــان 
می دهد کــه چگونــه آقازاده ها، ســرمایه داران 
نوکیســه و زالوهــای اقتصادی باد کــرده و فربه 
از انــواع رانت هــای گوناگــون ســرگرم غارت و 
چپاول بر ســر ســفره ای هســتند که چهار دهه 
پیش برای مردم گسترده شــده بود. همین فیلم 
در ادامه همین مســیر اســت که تن به قضاوتی 
بیرحمانه می ســپرد. وقتی قهرمانش را که قاعدتا 
باید ادامــه خط قهرمانان مرگ آگاهی باشــد که 
همواره زیبا و ایســتاده مردن را انتخاب کرده اند، 
چنان تک افتاده و تنها و حقیر و ناالن به دســت 
مرگی زشــت می ســپارد، اوج قضاوت اجتماعی 
کیمیایــی اســت. در حقیقت خــود کیمیایی با 
همین تک صحنه پایانی نشــان می دهد که خود 
نیز قهرمانش را دوســت ندارد؛ با این که پیداست 
خوب می شناسدش؛ و این شــناخت را در چنگ 
به خــس و خاشــاک زدن جالل ســروش برای 
تعویق مرگ، حتی اگر شــده ثانیــه ای، به وضوح 
می بینیم. با چنین لحظاتی است که پیداست فیلم 
دغدغه های معترضانه، عدالتخواهانه و ســتیزنده 
ســازنده اش را تمام با خود دارد؛ و از این روســت 
که تالش عده ای برای ترسیم خط گسست میان 
 این فیلم با سایر آثار مســعود کیمیایی مضحک 

جلوه می کند.
در ادامه سعی شده با گزیده هایی از آرا و نظرات 
شــماری از منتقدین درباره فیلم قاتل اهلی آشنا 

شویم...

خالصهداستانقاتلاهلی
حاج آقا دکتر جالل سروش )پرویز پرســتویی( کارآفرین موفق بخش خصوصی تصمیم به 
افشای خیانت های شرکت پیســارو که مافیای قدرت و ثروت است، می گیرد. سیاوش مطلق 
)امیر جدیدی( و احمد کیا )حمیدرضا آذرنگ(، فرزند خوانده های سروش اند و سیاوش نه فقط 
مورد اعتمادترین فرد نزد سروش بلکه دلبسته مهتاب )پگاه آهنگرانی( دختر او هم هست اما 
مهتاب رابطه ای عاطفی با بهمن )پوالد کیمیایی( خواننده پاپ دارد. تعطیلی کنسرت ها، دامنه 
اختالفات اقتصادی سروش و شرکت پیسارو تاوانی دارد که نه فقط اطرافیانش، بلکه همه مردم 

باید آنرا بپردازند و ...
بازیگران: پرویز پرستویی، امیر جدیدی، پگاه آهنگرانی، پرویز پورحسینی، حمیدرضا افشار، 
حمیدرضا آذرنگ، هستی محمایی، لعیا زنگنه، رضا رشیدپور، یغما گلرویی، پوالد کیمیایی و 

حامد شیخی

خودکشیفیلمسازصاحبسبک!
نیرهرحمانی-مدومه| قاتل اهلي ساخته مسعود  کیمیایي فیلم ضعیفی است. در سال های اخیر 
همه فیلم های مسعود کیمیایی به شکلی حاشیه داشته اند، بعضی بیشتر بعضی کمتر؛ برخی رسانه ای 
شــده اند و برخی نه و البته همگی نیز براین نکته تأکید داشته اند که خود مســعود کیمیایی مهم تر از 
فیلم هایش بوده. حاشیه مهم تر از متن بوده، حال این حاشیه حرکت های نمایشی و جنجال آفرینی های 

سازنده بوده یا دعوا و مرافعه اش با دیگران پشت صحنه و...
کیمیایی این روزها متاســفانه با باور این که پس از نیم قرن فیلمســازی بهتر از هر کســی سینما و 
فیلمسازی را بلد است؛ بی آن که به مخاطب بیندیشد و بی آن که به نفس هنر بیندیشد و حتی بی آن که به 
خود سینما بیندیشد، تنها تصویرگر تمایالت شخصی خود بوده است. به نظر من این احساس بیگانگی 
و سرخوردگی که حتی عالقه مندان پایمرد سینمای او دچارش شده اند از این ناشی می شود. قاتل اهلی 
فیلمی خوش عکس است، کارگردانی فیلم در برخی فصل ها قابل اعتناست؛ اما کلیت فیلم نه تنها آشفته 
که به شدت بی ســروته و از همه بدتر بی ربط به این روزگار اســت. این بی ربط بودن به زمانه بزرگترین 
معضلی است که گریبان فیلم و سازنده اش را گرفته؛ فیلمسازی که با پوست انداختن ظاهری قهرمانان 
فیلم هایش، کوشــیده خود را به این روزگار نزدیک کند اما نه تنها در این زمینه توفیقی نیافته که حتی 
آن قهرمانان ســنتی آثار خود را نیز از دست داده و ســینمایش از آن زمان به شدت لطمه خورده و افت 
کرده است. به همین خاطر است که وقتی در دهان شخصیتی مثل بهمن به عنوان نماد هنرمند معترض 
و متعهد این روزگار )با آن اجرای ناامید کننده پوالد کیمیایی مثل همیشــه( شــروع به شعار پراکنی 

می شود، تماشاگر جدی خنده اش می گیرد!
و این مجموعه بــاور نکردنی از کلیپ های خوش رنگ و لعاب، به اضافه خط داســتانی بدون منطق و 
موقعیت های دلخواه فیلمساز بوده اند، با وجود همه پتانسیل دو بازیگر اصلی فیلم )پرستویی و جدیدی( 
 و تالشــی که خرج این فیلم کرده اند تنها نتیجه گیری از آن حس خودکشــی فیلمساز صاحب سبک

 دیروز است.

شكليکبیانیهموزيكال
وندادالونديپور-مدومه| اگر آقاي مسعود کیمیایي فقط سه فیلم قیصر، داش آکل و گوزن ها 
را ساخته بود، به گردن ســینماي ایران حق داشت و نامش در تاریخ این ســینما ماندگار مي شد. اما 
فیلم هاي ســال هاي اخیر او، یکي از یکي ضعیف تــر بودند. فیلم هایي مبتني بر دیالوگ، شــعاري و 
بیانیه وار. فیلم قاتل اهلي نیز یکي دیگر از آن فیلم هاي ضعیف اســت؛ داســتان یک مدیر اقتصادي 
مسلمان و پاکدامن و مشــکالت و دغدغه هایش )جالل با بازي پرویز پرستویي(. اما فیلم مشابه یک 
میزگرد تلویزیوني اســت؛ البته دکوپــاژ و فیلمبرداري و دیگر ویژگي هاي فني فیلم قوي اســت، اما 
مشکل، فیلمنامه است؛ مثل بســیاري از دیگر آثار او. البته چیزهاي خوبي هم در فیلم گفته مي شود: 
اشــاره به اختالس هاي کالن و بیکاري و بر هم زدن کنســرت ها و... اما اینها همه به شکلي شعارگونه 
و با لحني پرطمطراق و غیرطبیعي گفته مي شــوند، نه با زبان ســینما و تصویر و نشــانه. اما آنچه در 
فیلم اعصاب آدم را خرد مي کند کنسرت هاي فیلم اســت )پوالد کیمیایي نقش یک خواننده را بازي 
مي کند.( کنسرت هایي با ترانه هایي شــعاري و بعضا ناموزون که بسیار بیشــتر از حد متعارف، تایم 
فیلم را صرف خود کرده اند. )ترانه هایي که فیلمســاز به فیلم تحمیل کرده و ظاهرا به مذاق تماشاگر 
عام خوش مي آیند پیش از این به فیلم هاي قیصــر و داش آکل هم ضربه زده بود.( برخي صحنه هاي 
فیلم هم اساســا بد از کار درآمده اند؛ مثال صحنه بحث بهمن )پوالد کیمیایي( با جالل، یا صحنه زدن 
کیف دختر جوان توســط یک موتوري، یا ري اکشن شات هایي که از تماشاگران کنسرت مي بینیم، یا 
سکانس عجیِب ناگهان سردرآوردن کاراکتر امیر جدیدي در داخل استخر، آن هم با مایو. مک گافین 
داستان، یعني اسنادي که ضد جالل اســت و در یک هارد نگهداري مي شود هم سست است و معلوم 
نیست چگونه چنین مدارکي ساخته شده اند و نقش جالل در ماجراي مدارک چیست. آقاي پرستویي 
هم یکي از بدترین بازي هاي زندگي اش را ارایه داده اســت؛ بازي اغراق شده و پر از ژست هاي اضافه. 
در کل مي توان فیلم قاتل اهلي را چنین توصیف کرد: یک بیانیه سیاســي موزیکال، با بازي بد بازیگر 

اصلي و پر از صحنه هاي زاید و اضافه.

حديثنفِسفیلمساز
افشینعلیار| سینمای مســعود کیمیایی هنوز هم دوست داشتنی است. هستند کسانی که قاتل اهلی را 
دوست داشته باشند، اما نکته مهم در نگرش کیمیایی ســت، نگرشی که محافظه کار شده است و نمی خواهد 
ریزبینانه جامعه را نقد کند. وی نمی خواهد فیلمی بُرنده مثل اعتراض بسازد که محتوایش سیاست و عشق باشد، 
این محافظه کاری در محتوا و شــعار دادن نمی تواند به دلیل سن و ســال یک هنرمند باشد، اما باز هم می شود 
امیدوار بود که مسعود کیمیایی یک عنصر بســیار مهم به نام اعتقاد و هدف دارد، فیلمساز ما به خاطر گیشه از 
اعتقاد و هدفش در حق سینما کوتاهی نکرده است، شاید انتظارهای ما از سینمای کیمیایی بیشتر شده باشد! چه 
فیلم های کیمیایی را دوست داشته باشیم و چه نداشته باشیم او معمار اصلی سینمای ایران است کسی که در این 
برهه زمانی شاید نتواند صریح تر فیلم بسازد اما هنوز هم هستند کسانی که ادعا دارند سینما را از فیلم های مسعود 

کیمیایی آموختند.
و اما قاتل اهلی... مسعود کیمیایی در آخرین فیلمش با بهره گیری از اِلمان ها و نشانه های سینمایش مثل همیشه به 
مسأله اجتماعی پرداخته است. موضوعاتی مثل اختالس، پولشویی، رانت خواری، واردات غیرمجاز دارو، اما پرداختن 
به این موضوعات و در این میان خلق کردن قهرمان، نمی تواند برای سینمای کیمیایی امتیاز مثبتی داشته باشد چرا 
که قاتل اهلی در موازات سیاسی بودنش دیالوگ هایی را به مخاطب ارایه می دهد که صرفا شعار می باشند، کیمیایی 
این شعارهای در دهن نچرخیده را به سبک دیالوگ نویســی خود در دهان آدم های فیلمش می گذارد که اساسا 
هیچ کدام از شخصیت ها ظرفیت گفتن این دیالوگ های شعارگونه را ندارند. فیلمساز مولف ما می خواهد از جالل 
سروش که پرویز پرستویی آن را بازی می کند یک قهرمان بسازد، قهرمانی که پاک و منزه است اما اطرافیانش به 
او اتهام دولتی زده اند، اساسا جالل سروش به شخصیت نمی رسد و نمی تواند به یک قهرمان تبدیل شود زیرا این 
کاراکتر به لحاظ عدم پرداخت درست و به قاعده تبدیل به یک آدم منفعل شده است، ابعاد مختصاتی جالل سروش 
با قهرمان بودن یک فیلم منطبق نیست زیرا که جنس آدم ها در قاتل اهلی با یکدیگر تفاوت های زیادی دارد به همین 
دلیل اساسا نمی شود جالل سروش را یک قهرمان فرض کرد از سوی دیگر فیلمساز جایگاه دولتی و اجتماعی جالل 

سروش را برای ما مشخص نمی کند...

»شهروند«بررسیمیکند
قاتلاهلیمسعودکیمیايیموفقاستيانه؟!

قهرمان
ایستادهمیمیرد!


