تماشاگر شده است .ملوک به طرز فجیعی به قتل میرسد و تمهید
کارگردانی در صحنه قتل ملوک که دوربین در وضعیتی همسطح
با سوژه درون کادر قرار گرفته و یک بیطرفی از جانب نگاه ناظر را
تداعی میکند ،بر خشونت صحنه و حقیقت خشنی که در جریان
است دامن میزند.
فضای رنگ و نور در فیلم طی اپیزودهایی که مربوط به نســلهای
بعدی است ب ه مرور متناسب با حقیقت سیاهی که در زیرزمین خانه
دفن است ،دستخوش تغییر شده و رنگها از طیف رنگهای شاد
به سمت رنگ ســیاه حرکت میکند .فیلم بهمرور در هر اپیزود از
این رنگپردازی شاد و رزولوشن باال فاصله میگیرد ب ه گونهای که
در اپیزود آخر تونالیته خاکستری در کنار خانهای که ویرانشده بر
فضای فیلم حاکم میشــود .گویی حقیقت در هر دوره تاریخی از
زیر گور به سطح زمین نزدیکتر شده و بر فضای خانه رنگ واقعیت
میپاشد .هرچه پدر در بخش اول تالش میکند جسد ملوک را زودتر
از نظرها پنهان کند و همهچیز را عادی جلوه دهد ،حقیقت ملوک در
هر نسل بهمرور خود را از زیر خروارها خاک باال کشیده تا در نهایت
در بخش آخر نماد این هویت همیشه حاضر در آن خانه در تصویر
اسکلت جسد که با نبش قبر توســط فرزند محتشم بیرون آورده
میشود ،هویدا گردد .پس خانه ب ه مرور رنگباخته و سیاهی ناشی از
حقیقت پنهان در زیرزمین بر فضای خانه حاکم میشود.
اگر در بخش دوم محل دفن جسد ملوک تبدیل به مکانی شده که
خوشههای انگور از آن آویزان است و کماکان رنگ بسیار شادی بر
آن پاشیده شده ،در بخش چهارم تمام اهالی خانه لباس مشکی
به تن دارند .هرچند به بهانه مرگ پدربزرگ ،اما این رنگ مشکی
حقیقتی است که نسل به نسل خود را پررنگتر کرده است .تا در
نهایت به قسمت آخر و تصویری از خانهای فروپاشیده و در آستانه
ویرانی کامل میرسیم که قرار است بهکل کوبیده شده و بنایی
نو و چندطبقه در آن احداث شود .در بخش آخر که روایت نسل
پنجم این خانواده است و سالهای میانه دهه  70را نشان میدهد،
دیگر اثری از نور و رنگ و طرب و شــادی نیست؛ نشانههایی که
صورت خانه را در نسلهای قبل شــکل داده بود .همانگونه که
محتشم پیر و فرتوت شده ،خانهای که او در آن به دنیا آمده و بزرگ
شده و البته خواهرش را در معاونت با پدر به قتل رسانده تبدیل
به ویرانهای شده است .تونالیته خاکستری همراه با غباری که بر
فضای ویرانه خانه پاشیده شده ســیر تغییر رنگ خانه از روایت
نسل اول تا نســل پنجم را نشــان میدهد .رنگی که متناسب با
حقیقت مخوف و مدفون در زیرزمین خانه نسل به نسل واقعیتر
جلوه میکند.
یکی دیگر از کارکردهای فرم در فیلم نقش میزانســن در آن است.
میزانســنهای تخت در خدمت رئالیســم مدنظر عیاری هستند.
دوربین در تمــام لحظات فیلم در وضعتی تخــت ،بدون حرکت و
مداخله در صحنه نســبت به موقعیت هر صحنه قرار دارد .در کل
فیلم تغییری در استراتژی میزانســنی کارگردان دیده نمیشود و
این تخت بودن و یکدستی در صحنه قتل ملوک بیشترین کارکرد
را دارد .کارگردان در هیچ صحنهای کمترین مداخل ه ب ه مثابه سوژه
ناظر ندارد و صحنه قتل ملوک هم از این قاعده مستثنی نیست .در
صحنه قتل ملوک ،دوربین در زاویهای تخت نسبت به سوژه قرار دارد
و ما شاهد تقال و رفتوآمد سوژهها داخل قاب هستیم .لحظهای که
محتشم سنگ را بر سر ملوک میکوبد نیز دوربین در زاویهای تخت
قرار گرفته است .عیاری با تکرار این منطق میزانسنی در صحنههای
بعدی و عدم تفاوتگذاری میان صحنه اوج فیلم که در همان بخش
اول اتفاق میافتد با سایر سکانسهای بعدی ردی از واقعه هولناک را

در تمام فیلم بر جا میگذارد.
اینجاست که مخاطب برخالف بیشتر شخصیتهایی که به فیلم وارد
میشوند از جنایتی که اتفاق افتاده خبر دارد و سایه شوم آن را بروی
زندگی نسلهای بعدی میبیند .در واقع این میزانسنها پیوند اساسی
با امر واقع و رئالیسم تاریخی دارند و از سانتیمانتالیسم که همچون
دامی در اطراف داســتان این فیلم پهن بــوده جلوگیری کردهاند.
میزانسنهای تخت ،فضای پررنگ و نور و استفاده از محیطی گرم در
کنار خانواده ،اما در عینحال بیشتر زمان فیلم در زیرزمینی که به
کل از محیط باز و شاد خانه فاصله گرفته و همچون محبسی شوم
است ،میگذرد .زیرزمینی که البته با طرح نقش و خوشههای انگور
تزیین شده اما هیچکدام از این تزیینات روی ذهن تماشاگر اثری زیبا
و دلپسند ندارد؛ چراکه عیاری پیشاز این رنگ و لعابها حقیقت را
بر صورت مخاطب خود کوبید.
زیرزمین برای نســلهای بعد در خانه حکم اثر باستانی دلپذیر را
دارد اما این زیرزمین تنها برای پدر ،محتشم و پسرعموی محتشم
(علیرضا) رنگ واقعی به خود گرفته است .در واقع محتشم و پدر و
علیرضا همگی همانند تماشاگران فیلم چیزی جز نکبت و سیاهی از
زیرزمین نمیبینند و تمام رنگ و لعابها در نظرشان بیهوده است.
همانگونه که پسرعموی محتشــم که در ادامه شوهرخواهر او نیز
شده در روایت نسل دوم آن مکان را قبرستان مینامد و همین اصرار
بر این نام باعث میشــود مادر خانواده بعد از  18سال از راز مخوف
قتل فرزندش خبردار شود .زیرزمین محبسی است که تماشاگر و
نسلهای بعد در آن گیر افتاده و امکان خروج از آن را ندارند و حتی
تغییر کاربری خانه در  80سال بعد هم نتوانسته این سایه شوم را از
میان بردارد.
بازنمایــی زن در این فیلم در وضعیتی
دوگانه اتفاق افتاده اســت .ابتدا تالش
ورود
مردان فیلم برای کشتن ملوک و پنهان
زن به جهانی
مردانه
کردن جســد او اولین زنی را که وارد
داستان شده اســت در ظاهر به بیرون
روایت پرتاب میکند .عیاری در این فیلم
با بیرون قاب قرار دادن ملوک که نماد سرکوب تاریخی است زن را
خارج قاب قرار میدهد .و به این شکل زن را تبدیل به مساله اصلی
فیلم کرده اســت .این بیرون قاب قرار دادن با معدومکردن و دفن
مخفیانه جسد ملوک اتفاق افتاده است .اما در ادامه شاهد حضور زنان
دیگری طی نسلهای مختلف در فیلم هستیم که بیشترین فضای
قابها را به خود اختصاص دادهاند؛ هرچند کماکان مساله اصلی که
سرکوبی تاریخی است ،در بیرون قاب قرار دارد.
روایت هر نسل با باز شدن درب خانه و ورود یک یا تعدادی زن به خانه
آغاز میشود .فیلمساز به این شکل جهانی تاریخی را تصویر کرده
که زن بهعنوان عضوی بیرون از مناسبات شکلدهنده این جهان
تاریخی به آن وارد میشــود .اگر ملوک زیرزمین دفن شده امثال
فرخنده (خواهر ملوک) تا آخر عمر روی این زمین دفن شدهاند .در
قسمت آخر و روایت نسل پنجم خانواده که خانه به ویرانهای تبدیل
شده و مناسبات نسلها تغییر کرده و سرکوبی مانند قبل نسبت به
زن مشاهده نمیشود ،درب خانه باز میشود و این بار مردها وارد آن
میشوند .بهواقع وارد ویرانهای که محصول نگاه سرکوبگر تاریخی
است و باید بقایای این سرکوب برای نوسازی و تغییر فرماسیونهای
تاریخی از خانه زدوده شــده و در جایی دیگر دفن شوند؛ هرچند
حرکت آخر دوربین بازهم ما را به سمت سیاهی قبری که ملوک در
آن آرمیده میبرد.
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