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 بازخوانی یک پرونده سینمایی؛ 
کیانوش عیاری چگونه برای سینمای ایران قاب های ماندگاری ساخت

 زندگی در یک جغرافیای
 35 میلی متری

بهناز شــیربانی: کیانوش عیاری 23 اردیبهشت ماه 71ســاله می شود. فیلم ســازی که همواره با درک درست مسائل 
اجتماعی پیرامونش، خالق شــخصیت ها و موقعیت هایی بوده که اندک فیلم سازانی به سراغشان رفته اند. فیلم سازی 
دغدغه مند که عمدتا به دلیل نوع نگاهش، در زمره فیلم سازان کم کار قرار گرفت و عمده ترین دلیل این کم کاری سانسور 
و توقیف فیلم هایش بوده اســت. کیانوش عیاری بی شــک از مهم ترین کارگردانان پس از انقالب محسوب می شود که 
فیلم هایش آن چنان که باید قدر ندید. »کاناپه« آخرین فیلم سینمایی او بعد از گذشت شش سال همچنان توقیف است 
و او در این مدت بازگشتی به تلویزیون داشت و بعد از ساخت سریال ماندگار »روزگار قریب«، »87« متر را ساخت که در 

نوبت پخش قرار دارد. به بهانه زادروزش نگاهی به کارنامه او داشتیم که شما را به خواندن آن دعوت می کنیم.

دیالوگرافیک

از تولیدش، همچنان در محاق توقیف اســت و پخش سریال »۸۷ 
متر« بارها در یک ســال اخیر به تعویق افتاده اســت. گویی مدیران 
و سیاســت گذاران فرهنگی ما با بی تفاوتــی عامدانه و بی منطقی 
می خواهند ارزش های واقعی هنرمندی در جایگاه کیانوش عیاری 
را نادیده بگیرند. البته تداوم این نوع برخوردهای سلبی و سلیقه ای 
و غیرفرهنگی، بیانگر واقعیتی تلخ نیز هست: در جامعه پرسوء ظنی 
که همچنان سیاســت و ایدئولوژی و فرهنگ ســازی را از دید خود 

تعریف و اجرا می کند، نمی توان مستقل بود.
ثابت قدم

ابوالحســن داوودی، کارگردان، فیلم نامه نویــس و تهیه کننده: 
کیانوش عیاری از جمله ســینماگرانی اســت که تاریخ آشنایی من 
بــا او به قبل از انقالب برمی گردد؛ زمانی که در ســینمای جوان آن 
زمان فعالیت می کرد. اما آشــنایی و رفاقت ما به شکل حرفه ای و 
مســتقیم تر زمانی اتفاق افتاد که با کیانوش در فیلم »روز باشکوه« 
همکار شدیم. فیلم نامه ای که من و فرید مصطفوی نوشتیم و همین 
موضوع باعث شــد که ارتباط کوچکی بین ما شکل بگیرد. البته این 

همکاری محدود به همان یک فیلم بود.
در مــورد کیانوش عیــاری می توان ســاعت ها صحبــت کرد. 
امــا می توانم بگویم در این چهار دهه ســینمای ایران که ما به هر 
حال گروه های مختلفی را دیدیدم، کیانوش عیاری شــاید از معدود 
آدم هایی بوده است که بســیار کمتر از ظرفیت موقعیتی که در آن 
قرار داشــته و کار کرده، قدر دیده اســت. شــاید اگر هر فرد دیگری 

جــای عیاری بود بــا نوع برخوردهایــی که با آثارش شــده یا نوع 
اتفاق هایی کــه برایش رخ داد و با شــکل کارکردنش که به نظرم 
بسیار فیلم ساز خوبی است، مثل بسیاری از فیلم سازان دیگر که این 
توانایی نه چندان مثبت را دارند که گرفتاری و مشکالتشان را تبدیل 
به نقاط قوت کنند و حاال اگر فیلم توقیفی داشــتند یا در شــرایطی 
گرفتار شــدند، آن را برای خودشــان تبدیل به نقــاط قوت کنند و از 
مواهبش استفاده کنند، کیانوش این کار را نکرد. کیانوش جزء کسانی 
بود که شاید بسیار بیشتر گرفتاری و مشکالت در مسیر کاری اش بود 
و در مقابــل کارهایی که کرده بود قدر و ارزش گــذاری الزم را پیدا 
نکرد و در مسیر تولید و عرضه فیلم هایش مشکالت عظیمی پیش 
آمد و هنوز هم اتفاق می افتد. با این وجود وقتی به او فکر می کنم، 
می توانم بگویم او یکــی از ثابت قدم ترین افرادی بود که روی ایده، 
برداشت و دریافت خودش که بسیار در زاویه دیدی که داشت و در 
سینما دریافت درستی است، عمل می کند. بدون اینکه این سیاست 
را داشــته باشــد که آنها را برای خودش تبدیل به موهبت کند. به 
همین دلیل هم هســت که می بینید کیانوش عیاری با وجود اینکه 
از خیلی از فیلم ســازان هم نسل خودش بیشــتر می داند و کارهای 

باارزش تری تولید کرده، کمتر از آنها قدر دیده است.
کیانــوش عیاری به اعتقاد من با وجود شــرایط مختلفی که در 
جامعه ما وجود داشــته و دارد، کمتریــن تغییر را به جهت جایگاه 
فکری، نوع سینما و برداشت از نوع استفاده از سینما در این سال ها 

داشته است.

محمد اردالنی: دیزاین پاسخ است، گرافیک بی تعارف و هفته گرافیک )دیزاین( نیز فرصت 
بیان از راهکارسازان صریحی بود که با تکیه بر تیغ فلسفه، هنر و شناخت جامعه، برای 

بهبود جهان می کوشند.
در کشــور ما، نام گرافیک با انجمن صنفی طراحان گرافیک ایران پیوندی ناگسستنی 
دارد و هر ساله در چنین مناسبت هایی نگاه های جامعه معطوف به این نهاد است. امسال 
این نگاه ها با نقدهایی به مثابه سال های پیشین روبه رو بود؛ نقدهایی که هیچ گاه اثری در 
بهبود تعامالت جامعه دیزاین ایران نداشته است؛ زیرا اغلب فاقد راهکار بوده یا راه حل را 
در فعالیت خود منتقد خالصه کرده است. نقدهای کوتاهی که به جای علت، معلول را 
زیر سؤال برده، بیشتر اعتراضی شخصی و سطحی تلقی شده و به جای منفعت جمعی، 

اعضای جامعه را از هم دورتر و انجمن را پیوسته سرد و سردتر کرده است.
حاال که گرافیک دیزاینر هستم، بی پرده می گویم که ما جامعه طراحان گرافیک ایران، 
همگی خود را خالقانی آوانگارد، اصالح طلبانی انتلکت، هنرمندانی دردمند یا کنشگرانی 
اپوزیســیون می دانیم که منتقد شرایط و داعیه دار اصالح امور دیزاین و هر امر دیگری در 

شهر و کشــور می پنداریم. اما هر چه ببالیم که انجمن ما بزرگ ترین، منسجم ترین و تنها 
انجمن صنفی تجســمی کشور اســت یا در منطقه چنینیم و چنان، باز عمیقا می دانیم 
کوزه گرانیم که از کوزه شکسته آب می نوشیم. کوزه شکسته ای که اغلب حتی آبی برای 
نوشیدن اعضای جامعه خود ندارد؛ زیرا هر سه سال گروهی )اغلب خیرخواه( با تزهای 
آن چنانی می آیند و با اختصاص زمان و انرژی بسیار، قسمتی از کوزه کوره نرفته انجمن را 
تا جای ممکن می کوبند، ُخرد می کنند و با کوله باری از رنج، خســته و ُپرگله از نارضایتی 
اعضــا می روند و بعد گروهی تــازه با آنتی تز می آیند و باز به حــد بضاعت برای بهبود، 
قســمتی دیگر در جهت مخالف هیئت مدیره پیشــین می کوبند و این کوزه ُخردتر شده و 

اعضای تشنه هر سال می گویند دریغ از پارسال.
مســئله این سنتز ناقص الخلقه که دیالکتیک نمی شــود؛ این است که تز و آنتی تز در 

درون جمع های توتالیتر مانده و با اعضای جامعه دیزاین، دیالوگ برقرار نکرده است.
هــدف از مطرح کردن دیالکتیک اصال به میــان آوردن موضوع مدیریت و حکمرانی 
بــورژوازی مد  نظر هگل یا حتی یادآوری اختالفات و تضادهای بســیار بنیادین و طبقاتی 

جمع طراحان گرافیک ایران همچون کل جامعه نیست که دنیای سده پیش طبق دیدگاه 
مارکــس با آن روبه رو بود. موضوع مورد نقد رفتن بزرگان پیش کســوت یا روی کارآمدن 
جوان های پویا و توانمند یا بالعکس آن نیســت؛ زیرا تا زاویه نگاه »بندگان و سروران« و 
خودنخبه پنداری ولو با وجود وجوه نخبگی کنار گذاشته نشود و جای خود را به حضور 
عموم اعضای جامعه طراحان در تصمیم سازی ها ندهد، رضایت نسبی عموم )به عنوان 
شرط بقای جامعه( حاصل نشده و در بر همان پاشنه خواهد چرخید و این هیئت مدیره 
جدید همچون گذشــتگان، بــا کارنامــه ای از موفقیت های بــی ارزش از نظر جامعه و 

شکست های بزرگ برای انجمن، کار خود را پایان خواهد داد.
هر تشکل صنفی در دنیا همچون انقالب ها، ابتدا بر اساس احساس نیازها و تهییجات 
جمعی آغاز شــده است؛ اما در ادامه با مصالح اســتقرار آشنا شده و شعارهای اولیه و 
شخصیت های کاریزماتیک خود را تنها برای نگه داشتن جمع اعضا و گسترش آن حفظ 
می کند. هانــا آرنت توضیح می دهد که »تمامیت خواهان بــه بهانه های قابل توجیهی 
برای ادامه مشروعیت خود و بسیج عمومی نیاز دارند«. پیش قدم بودن، شماره تک رقمی 

عضویت در گروه، جوانی ُپرفعالیت چون من بودن یا اتحادهای نمادین و جلوه گری های 
به ظاهر دموکراتیک چند نفره از این بهانه هاست که اینک رنگ باخته و برای بقای انجمن 
و جوامع کافی نیســت. بنابراین مسیر محدود کردن، تطمیع یا به حاشیه راندن منتقدان 
و اعضای جامعه ، دیگر کســی را بر مســند خیالی مستدام نخواهد کرد. مخلص کالم با 
هم قطارانم در هیئت مدیره انجمن صنفی طراحان گرافیک ایران و بسیاری مدیران دیگر 
این مرز و بوم این اســت که به قول روشنفکران مکتب فرانکفورت »عقل ابزاری« را کنار 
بگذارید، تصمیم گیری پشت درهای بسته را نیز و با جامعه شفاف باشید که این »گفِت« 
صحیح در کنار شنیدن خواست اعضا و عمل کردن در مسیر آن دیالوگ ایجاد می کند. از 
منظر افالطونی، »گفت و شــنود« )دیالوگ( مجادله ها را به مباحثه تبدیل کرده و مطابق 
نظم معاصر جهان پیشــرفته، تضادها به جای نزاع بــه تفاوت های تکامل بخش مبدل 

خواهند شد.
در چنین انجمن و ایران سرشــار از »گفت و شنود« بین مدیران و اعضای جامعه است 

که تفاوت ها ارزشمند و زیست معاصر، مسالمت آمیز و رضایت بخش خواهد شد.

سه شنبه
20 اردیبهشت  1401

سال نوزدهم      شماره 4274

یـادداشـت

 »طهماسب
من تو رو خیلی دوست دارم«

مجید توکلی، مشــاور کارگردان برنامه مهمونی: اول: این یکی از 
آن تجربه های عجیب و غریب اســت. نوشتن درباره مردی که 
با ظاهری ســاده و ابروی های کشــیده و سبیل یکدستش، حاال 
نزدیک به چهار دهه شــده که بی وقفه و مدام رکورد محبوبیت 
خودش را حفظ کرده است. بهتر بگویم نه تنها حفظ کرده بلکه 
سال به سال بیشتر و بیشتر به عالقه مندانش اضافه کرده است.

با چی؟ با چند عروســک و یک دکور ساده و جمله معروف 
»سالم، خوبین، خوشــین، سالمتین؟« ما را سال های سال است 

که دلبسته خودش کرده.
دوم: »ایرج طهماسب« پدیده بالمنازع تاریخ تلویزیون ایران 
اســت. چه مدیران و مســئوالنی که دلشــان نخواهد و چه ما 
مردمی که دلمان بخواهد، او یکه تاز محبوبیت در رسانه  است. 
مثال مشابهی ندارد. هیچ کس. حتی یک نفر نیست که این گونه 
سالیان ســال بدون هیچ دشمن و بدخواه و مخالفی )حتما که 

منظورم مردم است( در صدر محبوبیت باشد.
اینها بهانه نوشــتن از »آقــای مجری ما« نیســت؛ یک جور 
ســینه چاکی طرفدارانه برای شــخصیت دوست داشتنی دوران 

یکی ، دو نسل یک مملکت است.
ســوم: »مهمونی« که بهانه اصلی این چند ســطر شــده، 
برنامه جدید ایرج طهماســب اســت؛ بعد از وقفه پنج ســاله 
و دوری اجبــاری از کاله قرمــزی و تلویزیــون. برنامــه ای کــه 
سرتاســرش یک قمــار تمام عیــار بود بــرای مردی بــا همان 
ویژگی های بــاال. اینکه در اوج قله، بیایی و دســت به تغییری 
عجیب بزنی و تصمیــم بگیری پا روی عادت مخاطبی بگذاری 
 کــه »عادت« از صفات بارز و اصلی ش اســت. عادت به تکرار، 

حتی به غلط!
چهارم: »مهمونی« حتما که مسیری طوالنی در پیش دارد. 
حاال که این نوشته را می خوانید، فقط 9 قسمت از برنامه پخش 
شــده و تا پایان کار مســیر زیادی برای قضاوت مانده. اما همین 
پنج قســمت برای طهماسب کافی اســت تا به روش خودش 
دلبری کند. شخصیت های جدید خلق کند. با قدرت و جسارت 
صداپیشــه جدید رو کند و پای تک تک شــان بایســتد. یک  سال 
تمرین کند و با یک ســری جوان دســت به کار تــازه ای بزند که 
تکراری نیست. با هوشمندی تمام شخصیت هایش او را »ایرج« 
یا »طهماســب« خطاب کنند. این یعنی فاصله گرفتن از دوران 
قبلی که به اجبار تکرار نمی شود. یعنی حس پدرانگی امروزی. 
حس دوست داشتن. حسی که مخاطب را نزدیک تر از قبل پای 

برنامه نگه می دارد.

حضور آیتم های کوتاه نمایشــی عاشقانه و بخش موسیقی 
ملل یکی از همان کارهایی اســت که می گویم ریســک. کاری 
که می توانســت فقط با همین شــکل و عروسک ها پیش برود. 
نمایش های عاشــقانه هیچ کارکردی نداشــته باشد، سرشار از 
»حس خوب« اســت. حس دوست داشتن و ابراز عالقه. همین 
کافی نیست؟ وسط هیاهوی زندگی اقتصادی و درگیری های پر 
از خشــونت همین یک حس را زنده کند، یعنی ایرج طهماسب 
حال مخاطب برایش از همه چیز مهم تر اســت. خالصه اینکه 

»طهماسب« عاشق عروسک است و مردم.
پنجم: مشــاهدات عینی این روزها، این شب ها و لحظه های 
ناب تولیــد مهمونی به عنــوان یکی از همراهــان گروه بزرگ 
مهمونــی بماند برای بعد کــه حتما روایتش جذاب اســت و 
شــنیدنی. امــا همین را بدانیــد که ایرج طهماســب محصول 
خالقیت و نبوغ »فردی« است و اگر هرکجا و هر مدیومی باشد 

او کارش را می کند و بلد است.
طهماســب صبــور، آرام و عاشــق کارش اســت. کنــار او 
محکومی به دوست داشتن. محکومی به آرام بودن. لذت بردن. 
خالصــه اینکه به قول شــخصیت بچــه محبوب ایــن روزها: 

»طهماسب، من تو رو خیلی دوست دارم«.

برگزیدگان جشن بزرگ کارگردانان سینمای ایران معرفی شدند
عصر روز ۱۸ اردیبهشت  اولین جشــن بزرگ کارگردانان سینمای 
ایــران در هتل اســتقالل تهران برگزار شــد. در ابتدای این مراســم 
مصطفی کیایی )دبیر جشــن( در سخنان کوتاهی با اشاره به چرایی 
برگزاری این جشــن گفــت: »اهدای جوایز تخصصــی کارگردانی با 
هدف پاسداشــت زحمات خالقانه همکارانمان و در جهت ارتقای 
کیفی آثار در زمینه کارگردانی قطعا اصلی ترین هدف این تغییر چهره 
جشــن بوده و خواهد بــود و یقین داریم با وجــود تالش هایمان در 
اولین دوره دچار کاســتی هایی هم بوده است«. محسن امیریوسفی 
)رئیــس کانون کارگردانان( نیز گفت: »داوری ها از بین فیلم هایی که 
دو سال گذشته اکران شــده اند، صورت گرفته اما کارگردانان بزرگی 
هم بودند که موفق نشــدند فیلم هایشان را اکران کنند؛ فیلم سازانی 

چون محمد رسول اف، عبدالرضا کاهانی، حمید نعمت اهلل از جمله 
افرادی هســتند کــه به دلیل نمایــش داده نشــدن و مجوز نگرفتن 
آثارشان در این داوری حضور ندارند. امیدواریم شرایط فیلم سازی و 
اکران در کشور به گونه ای فراهم شود تا کارگردانان جوانی که نیاز به 
تهیه کننده ندارند و خودشــان کارها را انجام می دهند،  تنها به دلیل 
قوانین موجود مجبور به اســتفاده از تهیه کنندگان صوری نشوند«. 
در بخــش دیگر برنامه، احمد امینی از آماده شــدن کتاب ۳۰ ســال 
تاریخچه کانون کارگردانان، نوشته احمد طالبی نژاد خبر داد و گفت: 
»از مهم ترین کمبودهای ما در کانون کارگردانان، نبود سندی مکتوب 
درباره کانــون و فعالیت هایش بود. همیــن موضوع باعث نگارش 
کتابی شد که نگارش آن نزدیک به دو سال به طول انجامیده است«. 

منوچهر شاهســواری )مدیرعامل خانه سینما( نیز در صحبت های 
کوتاهی گفت: »یقین داشته باشیم سینمای ایران در حوزه فرهنگ و 
هنر ایران خواهد درخشید که دالیل این درخشش وجود افراد خالق 
در سینما و هنر اســت«. آیدا پناهنده، نیکی کریمی و منیژه حکمت 
ســه سینماگر خانمی بودند که در این مراســم از آنها تقدیر شد. در 
ادامه ابوالحســن داوودی بیانیه هیئت داوران این دوره از جشــن را 
قرائت کرد که در بخشی از آن آمده بود: »امیدواریم داوری به گونه ای 
باشد که از سال آینده امکان داوری آثاری که فرصت اکران به دالیل 
مختلف پیدا نکرده اند، فراهم شود«. در بخش بهترین سریال شبکه 
نمایش خانگی، تینا پاکروان کارگردان سریال »خاتون« شایسته تقدیر 
معرفی شد. در بخش بهترین کارگردان فیلم اول، بهمن و بهرام ارک 

برای فیلم »پوست« تندیس این جشن را دریافت کردند. جایزه بهترین 
کارگردان فیلم سینمایی نیز به اصغر فرهادی برای فیلم »قهرمان« 
اهدا شد که محســن تنابنده بازیگر این فیلم سینمایی آن را دریافت 
کرد. فرهادی که در تماسی تصویری با حاضران صحبت کرد، گفت: 
»به همه دوســتانی که در این جشن فیلم داشته اند، تبریک می گویم 
و از همه کسانی که باعث عالقه مندی ما به سینما شدند، کسانی که 
سنگ بنای سینمای ایران هستند، کسانی که سال هاست کار نکرده اند 
اما می خواهند کار کنند، تشــکر می کنم. به نمایندگی از کارگردانان 
تأثیرگذار ســینمایی از پرویز کیمیایی، علیرضا داوودنژاد با فیلم مهم 
و تأثیرگــذار نیاز، کیومرث پوراحمد که فیلم های دلی و ســاده برای 

کودکان و نوجوانان ساخته است، نام می برم«. 

عیار تنها
جواد طوســی )منتقد(: دو ویژگی کیانوش عیاری، همواره برایم 
جذاب و بااهمیت بوده اســت. یکــی حس و نگاه تجربی و دیگری 
تعریف متفــاوت و منحصربه فردی که از رئالیســم در آثارش ارائه 
می دهد. از همان دوران ســینمای آزاد در نیمه اول دهه ۵۰ که یک 
بیننده معمولی و غریزی نســبت به آن نوع فیلم ها بودم، حســابی 
جدا برای آثار کیانوش عیاری همچون انعکاس، خاکباران، آن سوی 
آتش و رود زهر باز کرده بودم. »آنی« در فیلم های او بود که با دیگر 
آثار تجربی سینمای آزاد تفاوت داشت. نوع مواجهه عیاری با آدم ها 
در طبیعتی خشن و محیطی عمدتا بدوی، در ترکیبی از ناتورالیسم 
و رئالیسم برگزار می شد. آدم های تنها و تک افتاده و پریشان حال او، 
اهل حرافی و ننه من  غریبم  بــازی درآوردن نبودند و انگار از تقدیر 
تلخ و نافرجام خود گریــزی ندارند. درعین حال درک تجربی عیاری 
در مجموعه آثار آن دورانش در ســینمای آزاد اهواز، به یک فرم و 
اجرای پرتکلف آماتوری تبدیل نمی شــد. شاید بتوان گفت که او در 
همان دنیای تجربی که الگو و نقطه مرکزی تولیدات ســینمای آزاد 
تحت مدیریت بصیر نصیبی بود، نگاهی حرفه ای و باورپذیر داشت. 
مثال ای کاش می شــد فیلم رود زهر او را به مناسبتی نمایش داد تا 
دریابیم که چقدر تکنیک و وجوه ساختاری و نمایشی این فیلم، فراتر 

از تولیدات سینمای آزاد آن دوران بود.
ورود عیــاری با این پشــتوانه غنی به عرصه فیلم ســازی بلند 
حرفه ای در دهه ۶۰، بســیار هوشــمندانه و ســنجیده و همچنان 
خالقانه اســت. کافی اســت ببینیم کــه او در دو فیلــم بلند اوایل 
فعالیــت حرفه ای اش در ســینما )تنــوره دیو و آن ســوی آتش(، 
چه تعریــف متفاوتی از مفاهیمی چون ســنت و مدرنیته، بدویت، 
جبر و اختیار، عشــق و خشونت و... و غرایز نفســانِی انسان در دل 
روایت پردازی خاص خود ارائه می دهد. به عنصر »روایت« اشــاره 
کردم، باید این نکته را یادآور شــوم که اصــوال عیاری با قصه گویی 
کالســیک و ُپروپیمان میانه ای ندارد. روی همین اصل، می بینیم که 
او آدم هایش را در موقعیت های نمایشــی قرار نمی دهد و ترجیح 
می دهد بســتر روایت پردازی کم رنگش، لحن و قالبی مســتندگونه 
داشته باشد. شاید بتوان گفت منطق این نگاه کنترل شده، جلوگیری 
از خدشــه پذیری رئالیســم مورد نظر عیاری است؛ رئالیسمی که در 
آن نباید بازی ها زیاد توی چشــم بیایند و موقعیت نمایشی غلوآمیز 
پیدا کنند. جدا از این مشــخصه ها آنچه به اغلب آثار عیاری هویت 
و تشــخص هنرمندانه می دهد، توجه او به میزانســن و جغرافیای 
صحنه و مانور و میدان عمل دوربین و اســتفاده درســت از فضا و 
آدم ها )در یک ارتباط تنگاتنگ با یکدیگر( است. به عنوان چند نمونه 

اشاره می کنم به ورود محمدعلی )جهانگیر الماسی( به زادگاهش 
در یک منطقه کویری روستایی در »تنوره دیو« و نوع برخورد رئیس و 
مأموران پاسگاه با او در مسیر عبورش و صحنه های مربوط به تالش 
محمدعلی برای الیروبی قنات کورشــده و مــرگ نهایی اش در این 
لوکیشن؛ صحنه ای که همســر بابا عقیل دکمه لباس او را می دوزد 
و نــوع فاصله گرفتن دوربین از آنها در این موقعیت و صحنه پایانی 
فیلم که )در یک تدوین موازی سنجیده( تقابل سنت و تکنولوژی را 
از طریق جاری شدن چشــمه های قنات و به کارافتادن دکل حفاری 
چاه مشــاهده می کنیم. یا صحنه خلوت کردن عبدالصمد )سیامک 
اطلســی( در اتاق نگهبانی خــود و صحنه انتهایــی درگیری او و 
برادرش نوذر )خسرو شــجاع زاده( و انداخته شدن النگوهای آسیه 
)دختر مورد عالقه نوذر( در تاالبی ُمشــرف به شــعله های نفت و 
نظاره گری آســیه به این کشــمکش در »آن سوی آتش«. همچنین 
توجــه کنیم به اســتفاده بکــر و خالقانــه از محیــط تله کابین در 
پایان بندی فیلم شبح کژدم و کاربرد پله ها در »بودن یا نبودن«، برای 

نمایش باورپذیر موقعیت بحرانی آدم های منتخب عیاری.
ویژگی بــارز و درخور اعتنــای دیگر کیانوش عیاری، اســتفاده 
ضد کلیشه ای از برخی مفاهیم، قواعد، نشانه ها و ژانرهای سینمایی 
است. در شــبح کژدم با نمونه غریب و متفاوتی از سینما در سینما 
روبه رو هستیم که در عین حال، روان شناسی جامعه متناقض ایرانی 
در کلیــت آن موج می زنــد. در »آبادانی ها« بــه تعریف جدیدی از 
اقتباس ســینمایی، ســینمای اجتماعی )با مایه های حاشیه نشینی 
و فقر و مهاجرت( می رســیم که هیچ رنگ و بوی شــعاری و بازی 
با عناصر نخ نماشــده نــدارد. در خانــه پدری یک لوکیشــن ثابت 
شکل گرفته در کانون سنت، در معرض مواجهه و تقابل و کشمکش 
تاریخی قرار می گیرد تا در الیه های زیرین اثر به آسیب  شناســی یک 

جامعه عجین شده با خشونت و تعصبات کور و عقیم برسیم.
در کنار این کارنامه سینمایی یگانه، تجربه های ارزشمند کیانوش 
عیاری در حوزه سریال ســازی نیز قابلیت بحث مستقل دارند. کافی 
اســت تا مجموعه های روزگار قریب و هزاران چشم را از نظر لحن 
و شــیوه روایت پــردازی، جنس بازی هــا، زیبایی شناســی تصویر و 
بســتر اجتماعی با دیگر تولیدات تلویزیونی مقایسه کنیم. در اینجا 
به وضوح با شــکل نوینــی از واقع گرایی در یک رســانه پرمخاطب 
روبه رو هستیم. متأسفانه این نگاه کنجکاو و فکرشده و پروسواس و 
غیرمحافظه کارانه عیاری، با ضایعات و تبعات منفی نیز همراه بوده 
است. خانه پدری با آن برخوردهای نامنعطف روبه رو شد و نمایشی 
دیرهنگام پیــدا کرد. »ســفره ایرانی« )محصــول ۱۳۷9( هنوز به 
نمایش عمومی در نیامده است. فیلم کاناپه بعد از گذشت پنج سال 
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