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کیانوش عیاری در «خانه پدری» پای تاریخی از سرکوب و خشونت را وسط کشیده که نیروهای
دخیل در زیست اجتماعی به بازتولید وضعیت طی نسلهای مختلف پرداختهاند و به این صورت
دست به بازنمایی سرکوب تاریخی زده است .این کار را هم در استراتژی رسمی فیلم و هم در زمینه
محتوایی انجام شده است.
عیاری در فیلم «خانه پدری» روایتی از پنج نسل خانوادهای در تهران
را طی 80سال به تصویر کشیده است .روایتی با محوریت کشته شدن
«ملوک» دختر بزرگ خانواده به دست پدر سنتی و برادر نوجوانش
و دفن کردن جسد او در زیرزمین خانه .در روایت نسل اول «ملوک»
حضور داشته و به قتل میرسد و در روایت سایر نسلها جسد ملوک
در زیرزمین خانه از چشم کسانی که از راز جنایت بیخبر هستند و به
زندگی در آن مکان ادامه میدهند ،محور داستانها میشود .پنهان
کردن دال اصلی روایت و فقدان ظاهری او با وجود اثرگذاریاش بر
زندگی نسلهایی که میآیند و میروند ،اتفاق بخش اول فیلم را به
حلقه اتصال روایت سایر بخشها تبدیل کرده است.
اولین برخورد با زن در این فیلم همراه با خشونت بیحد و اندازهای
است که در بســتری از رابطه پدر-فرزندی اتفاق میافتد و قبول و
پذیرش آن برای مخاطب بسیار ثقیل است .کشتن دختر به دست
پدر آنهم با بهانه واهی آبروریزی که هیچگاه تماشاگر از اصل ماجرا
که واقعا ملوک چه خبطی انجام داده که مستحق این عقوبت باشد،
خبردار نمیشود.
عیاری با دستمایه قرار دادن مرگ فجیع ملوک پای وضعیت کلی
را در قبال زن در تاریخی که آن را روایت میکند به میان کشیده و
در این راه قدم به قدم در ریتم و فرم اثر بدون دســت زدن به فضای
یکدست فیلم پیش میرود و همین تمهید روایت یکدست و ریتم
یکنواخت و ناظر بیطرف در فرم ،وضعیت را در بستر تاریخی مدنظر
فیلمساز هولناک کرده اســت .برای پرداختن به سازوکار فیلم در
نمایش این موقعیت تاریخی در مجال کوتاه این نوشتار از دو جهت
نگاهی به فیلم میاندازیم .یکی سازوکارهای فرم اثر در پیوند با تاریخ
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و سرکوب مدنظر و دیگری نحوه نگاه به زن بهمثابه ابژه سرکوب در
این فیلم.
خانهای پر از رنگ و نوستالژی .این اولین
برخورد تماشاگر امروز با فضای «خانه
رنگ و سیاهی،
پدری» است .حیاطی با درخت انجیر و
تضاد صورت و
حقیقت
گلهای زیبــا و زیرزمینــی که برای
تماشاگر امروز حکم اثری تاریخی پیدا
کرده است .قالیهایی قدیمی که برای
ی هم چیده شــدهاند و کوزهها و ظروف سفالین که همگی
رفو رو 
حسی نوستالژیک برای تماشاگر به همراه دارند .فیلم با شکل گرفتن
دربی قدیمی بر روی تیتراژ آغاز و ملوک سراسیمه وارد خانه میشود.
ورود تماشــاگر به زیرزمین همراه با ملوک است و در همان اولین
مواجهه با زیرزمین شاهد کندن چیزی شبیه قبر توسط محتشم
برادر کوچک ملوک هستیم .در همین اولین مواجهه پرده از رازی
مخوف که در شرف وقوع است برداشته میشود .تمام زیباییها یکجا
رنگباخته و با وجود اصرار فیلمساز بر پررنگبودن فضا و درچشم
بودن المانهای بصری زیبا ،تاریکی ناشی از نزدیک شدن به واقعه
هولناک بر ذهن و چشم تماشاگر گسترده میشود.
عیاری در همان ابتدا به وارونه کردن زیباییشناسی در فیلم روی
آورده است .فضای پررنگ و نور و رنگهای شاد در کنار المانهای
همبستگی ارگانیک جامعه سنتی در برابر اتفاقی که در شرف وقوع
است تضادی در زیباییشناســی به وجود آورده که منجر به درک
جهان تاریک فیلم بهرغم رنگهای شاد موجود درصحنه در ذهن

