هفت هنر
علي کياني موحد

هميشه بين قهرمانان رشتههاي مختلف ورزشي
اينجملهش��نيدهميش��ودکهقهرمانشدنسخت
نيس��ت ،قهرمان ماندن سخت اس��ت! اين عبارت
ميتواندبرايهرانس��انموفقيدرستباشد.اينکه
اگربخواهيدهميشهروياوجبمانيد،بايدبسياربيشتر
از قبل تالش کنيد ،اتفاقي که در س��ينماي ايران نيز
کراتديدهش��ده.ش��ايدبههميندليلاستکه
به ّ
بهرامبيضايي،ناصرتقواييوخسروسيناييديگرفيلم
ذهنيت مردم نسبت
نميسازند ،چراکه ميخواهند ّ
به آنها و کارهاي قبلش��ان تغيير نکند و به اصطالح
ورزش��کاران،دراوجکنارهگيريکردهاند.ازس��وي
ديگر برخي کارگردانها هم هس��تند که سالها پيش
جزءکارگردانهاي مولف و تاثيرگذار سينماي ايران
بودهاند اما امروزه در سراشيبي قرار گرفتهاند و گويا
اگرتاانتهايشنروند،زندگيبرايشانبيمعنيخواهد
ش��د.داريوشمهرجوييدهههفتادراقياسکنيدبا
مهرجوييدههگذشته.وامروزمسعودکيمياييباعث
شدهکهنامشخاطرهايمحوباشددربارهموفقيتو
سينمايخاصاو.کيمياييسالهاستکهباآنکيميايي
کهميشناس��يمفاصلهگرفتهوامروزفقطسايهاياز
ناممسعودکيمياييرايدکميکشد.کارگردانيکه
زمانيبرايديدنفيلمهايشسرودستميشکستند،
امروزدرگيش��هموفقنيستوساختههايشحرفي
برايگفتنندارند.
رفيقونارفيق
طبق معم��ول پررنگترين خط داس��تان آخرين
ساخته کيميايي ،رفاقت است و نارفيقي! از دهه چهل
درس��ينمايکيمياييبهاينموضوعپرداختهش��دهو
امروز پس از نيم قرن باز هم در س��اخته هايش تکرار
ميشود.گوياکيمياييدرزندگيشخصيآنقدرازرفقا
بد ديده که هيچگاه قرار نيس��ت از نامردي و نارفيقي
آنهادستبکشد!
׳׳قاتلاهلي׳׳باسخنرانيحاجآقاسروشکهنقشاو
راپرويزپرستوييبازيميکند،آغازميشود.سخنراني
کهمشخصنيستبرايچهافراديودرکدامسازمان
انجامميش��ود،اماپرازشعاراستوکنايههاي
سياسي! از آوردن پول نفت سر سفره تا واردات
داروهاي تقلّبي چيني و ...س��خنراني پرشوري
کهبهنطقهايانتخاباتيش��باهتدارد.حاجآقا
س��روشباشرکتيکهواردکنندهدارويچيني
بوده مش��کل دارد چراکه همسرش به واسطه
مصرف داروي آنها فوت شده و به همين دليل
قصدداردهمهجابهآنهاضربهبزند.شرکتيکه
مشخصنيستکارشدقيقًاچيست،همانطور
کهتاانتهايفيلمشمانميفهميدکاروشغلخود
حاجآقاچيس��توفقطميدانيدآدميپولدار،
به شدت مومن و مذهبي است و دست به خير
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کيميايي ،׳׳قاتل اهلي׳׳ سينماي ايران
دارد.همي��نمولفههادرابتدايفيلمبهاصطالح׳׳گل
درشت׳׳نشاندادهشدهوشمااحتياجيبهکنجکاويو
درگيرکردنذهنخودنداريد.
ح��اجآق��اکهازيتيمخانهکودکان��يراآوردهوبه
آنها پروبال داده ،به واسطه خيانت يکي از آنها و همان
بحث کليش��ه رفيق و نارفيق ،ضرر فراواني کرده و به
هميندليلبهمباشرجوانخودشبهسرعتمشکوک
ميشود؛شکيکهبهقيمتجانآنهاتمامخواهدشد!
پوالد،ضدقهرمانج ّذابپدر
يکي از کليديترين نقش��هاي ׳׳قاتل اهلي׳׳ نقشي
اس��تکهپ��والدکيمياييآنرابازيک��رده.خواننده
س��رکشوعصيانگريکهکنسرتهايشتوسطبرخي
نهادهايخودس��رتعطيلش��دهوخودشدرآستانه
ممنوعالف ّعاليتياس��ت!خوانن��دهايکهکاشحداقل
صداي پ��والد رويش نبود! جالب آنکه کيميايي براي
جذب مخاطب بيشتر در سکانسي از يغما گلرويي هم
اس��تفادهکردهاس��ت!طبقمعمولديگرکليشههاي
کيميايي ،پوالد سرکش ،عاشق دختر حاج آقا سروش
اس��ت!عشقيکهقراراس��تبهمشکلبربخوردوبار
بخشعاطفيداس��تانرابهدوشبکش��د.هرچنددر
ابتدامباشرجوانهمبهنظرعاشقدخترحاجآقااست،
اماوقتيمتوجهعشقآندوميشود،پاپسميکشدتا
مثلثيعشقيبهوجودنيايد!
ب��ههرحالاينخوانندهکهنمونهاشدرايرانتابه
حال مشاهده نشده ،با حاج آقا دچار مشکل است و در
روزخواستگاريومعارفهبايکديگربحثشانشدهوقيد
دخترحاجيوعشقشراميزند!بحثکهچهميتوان
گفت!درواقعبهنظرميرسدکيمياييچندخطديالوگ
سختوعاشقانهنوشتهوتصميمگرفتهبرايآنفيلمي
بسازد!درصحنهجداللفظيحاجيوپوالد،ديالوگهايي
بيانميشودکهبههيچوجهبايکديگرارتباطيندارند.
گويا پ��والد مونولوگيبيانکرده ،مونولوگ ديگري را
همپرس��توييوتدوينگرهمب��اکاتزدنهايبيناين
مونولوگهاوس��وئيچرويشخصيتها،خواستهآنرابه
ديالوگ تبديل کند .اين ضعف اساس��ي يعني مکمل
نبودن ديالوگهاي شخصيتها
درتمامکاربهچش��مميآيدو
از س��وي ديگر آنقدر جمالت
و واژگان س��ختي در اين فيلم
ب��هکاررفتهک��هبرايدرکو
فه��مآنبايدس��هچهارباربه
تماش��ايشبنشينيدتامتوجه
شويدکهچهمیگویند.
چاق��و،عالق��هاصل��ي
کارگردان
ازنيمهفيلمتماممخاطبان
ب��ه دنب��ال يک��ي ديگ��ر از

کليش��ههايکيمياييهستند،يعنيچاقووچاقوکشي
ودع��واک��هکارگ��ردانهمآنهاراناامي��دنکردهودر
اواخرفيلمخواس��تهعالقهمندانشرااجابتميکند.
هارد کامپيوتري توس��ط شرکت رقيب دزديده شده
که ح��اوي اطالعاتي براي پاک ش��دن اتهامات حاج
آقاس��روشاست.مامورانوزارتاطالعات،حاجآقا
رادس��تگيرميكنندوبهخان��هامنميبرند.ايکاش
کيمياييمش��اورهايازوزارتميگرفتچراکهخانه
امن بيشتر شبيه اردوگاه تروريستها بود! مباشر جوان
ب��رايآنکهاثباتکندخيانتنکرده،بهمقرش��رکت
رقيبميرود،وواقعاقابلدرکنيستکهچراشرکت
رقي��باطالعاتهاردراهماناولپاکنکرده،وهارد
را ربوده و به وزارت اطالعات تحويل ميدهد تا حاجي
آزاد ش��ود! جالب آنکه مامور وزارت که به شدت هم
طرفدار مصدق است و عکس مصدق به ديوار اتاقش
آويزان ،به حاجي ميگويد ما خودمان هم ميدانستيم
چه خبر است و چه بايد ميکرديم ،اماخواستيم مباشر
تواينکارراانجامدهدتامديرانآيندهنظامراشناسايي
کنيم!...به هرحال مباشر که نميتواند انتقام نگيرد! به
سونايي ميرود که وکيل خائن حاجي در آن قرار دارد
ودرونس��ونابهيکبارهچاقوظاهرميش��ود،ازکجا؟!
مهمنيس��ت!کارگردانچاقوراجاييبرايشخصيت
محبوبفيلمشجاس��ازيکرده!زدوخوردميشودو
مباشر،خائنراميكشدو...
س��هسکانساثرگذارپاياني׳׳قاتلاهلي׳׳ميتواند
شما را هم بکشد! مباشر که بدون لباس در حمام چاقو
خورده ،پشت چراغ قرمز يک چهارراه خلوت در نيمه
ش��بتوقفميکند.کتوش��لواروساعتمارکبه
دس��ت،دس��تشرارويفرمانگذاش��ته،ازدستش
خون ميآيد و ميميرد! مباشر جان ،جاي کت و شلوار
پوش��يدنبهترنبوددکترميرفت��ي؟!آدميکهزخم
عميقچاقوخورده،فرصتلباسپوشيدندارد؟!
سکانسبعد،صحنهترورحاجياست!اوهمپشت
چراغ قرمز ايس��تاده که يک موتور به ماشين نزديک
ميشود ،بمبي درون ماشين مياندازد و با انفجار بمب
حاجيمجروحميشودو...
وسکانسنهايي!دخترحاجيخودکشيکردهودر
بيمارستانبسترياستوخوانندهعاصيبهمالقاتش
م��يرود.پسازردوبدلش��دنديالوگهاييکهبازهم
نميفهميد منظورش��ان چيس��ت ،دختر به خواننده
ميگويد:׳׳برويم؟!׳׳-...هميناالن؟!
آره!-...باشه ،برويم! - ...پس پرده را بکش...خوانندهپردهراکشيدهوشماسايهاوراميبينيدکه
نزديک تخت دخترشده وکات...
جمع بندي اين يادداش��ت تنها يک خط ميتواند
باشد:׳׳استاد مس��عود کيميايي عزيز ،لطفًا ديگر فيلم
نسازيد!׳׳

