
نگاه خاص

و جهان مخلوق خویش اســت ؛ سترگ و 
غیرقابل لمس اســت و هرگز قــادر به 
بارورسازِی پیامی جدید در فیلم نمی شود 
تا بتواند به واسطه قســمت های مختلف 
و کوالژ بندی شــده آثار مشهور مختلفی 
همچون »هزاردستان«، »لئون«، »پاپیون«، 
»ماتریکــس«، »تأللو«، »شــانس کور«، 
»رستگاری در شاوشنگ« و »کازابالنکا« 
اندیشــه ای گروتســک گونه خلق کند. 
جنس روایت اثر پویاســت، اما کارگردان 
خیلی نمی تواند به این پویایی ســاختار و 
انسجام داده و آن را تا انتها حفظ کند، لذا 
ضرباهنگ اثر خــود را از نقطه ای به بعد-

دقیقا تا میانه های پرده دوم فیلمنامه- از 
تکنیک به محدوده فرمی روایی و هنری که 
نزدیک کرده بود دور می کند و چنین امری، 
به علت نداشتن تماتیک، مضمون و بافت 
فرسوده شده جهاِن دراِم اثر و کاراکتر هایی 
بدون فوندانسیون و شماتیک گونه در ذوق 

تماشاگر می زند. 
بدون توجه به اقدامات فرامتنی خالق فیلم 
در جشنواره فجر، »مسخره باز« با احتساب 
فیلم اولی بــودن ســازنده و بهره گیری 
وســیعش از تمثیل مو به مثابه فیلمنامه 
کدگذاری شــده ای که دائما با سرنخ ها، 
پالت ها را به زیبایی و هوشمندی به جهان 
روایِی غیرقابل باور و منفک خود افزون بر 
گویشی مستبشــرگونه پیوست می دهد؛ 
خوب است اما عالی نیســت! قابل بحث 
است و با توجه به پالستیکی بودن اجزای 
تشــکیل دهنده روایت، قصه ای را برای 
توصیف گزینش کرده است که با مدیوم خود 
با توجه به تمثیالت خفیفی که در فیلمنامه 
ارایه می شود هم سو است و این رویکرد در 
کارکرد کاراکتر ها به مثابه تمثیل »داستانی 
پر از مو« که گویای اجزای ریز و درشــت 
کدگذاری شده در فیلمنامه است به خوبی 

متجلی می شود.
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آریا باقری: »مســخره باز« اولین ساخته 
همایون غنی زاده؛ کارگردانی که بیشــتر 
فعالیت های هنری خود را در دنیای عمیق و 
وسیع تئاتر و ادبیات نمایشی گذرانده است، 
اکنون به واسطه رزومه خوب و قابل تأملش 
اولین فیلم بلند سینمایی داستانی اش روی 
پرده است تا تنفس در دنیای سینما را نیز 
تجربه کند. »مسخره باز« فیلم تجربه گرایانه 
و منحصربه فردی اســت، نه از این حیث 
که از پس مانده ذهنیات خود داســتانی را 
به صورت جدی پرورانده باشــد تا با روایت 
»وس اندرسون«گونه که ایرانیزه شده است 
ذهن مخاطب را پاالیــش دهد بلکه از این 
منظر که دست روی ساختار و موقعیتی در 
سینمای ایران می گذارد که بستر آن به کلی 

مفقود شده و مهجور مانده است.
فانتزی ســازی، کار هر شــخص نیست؛ 
درست است که فیلم سعی بر این امر دارد 
تا در صورت ادغام رگه هایی سورئالیستی، 
با ذهنیت  گرایی کاراکترهــا راه نوینی را 
به واسطه جلوه های ویژه و بصری به صورت 
حرفه ای ایجاد کند که در ســینمای ایران 
راهی ناســور برایش رقم خورده است؛ اما 
چه بخواهیــم، چه نخواهیــم، این تالش 
ســتودنی و قابل قبول است و ماحصل این 
کوشش، اثری شده است که بن مایه فانتزی 

کاریکاتوریستی به خود گرفته است. 
»مســخره باز« در آغاز بایســتی چنین 
تبیین شود که قصد دارد از دل توصیفات 
خرده خرده خود به واسطه پالتی تک خطی 
و سوژه ای ناب و تخیل محور، موقعیت هایی 

نخ نماگونه را چنان به تصویر بکشــد که از 
طریق پاندول حوادث که به صورت متواتر 
و لجام گســیخته خود را بــه منصه ظهور 
می رسانند آرامش ذهن کاراکتر فیلم را به 
هم بریزد. غنی زاده این ترفند را در فیلمنامه 
مدرِن جهاِن روایِی خویش با بهره گیری از 
کوالژ هایی سینمایی که گویای ذهن مغموم 
و تک بعدی کاراکتر اصلــی اش »داریوش 
دانش« اســت چنان به پیــش می راند که 
کاراکترها از خصیصه های درونی خودشان، 
دست آخر رکب می خورند، مثال شخصیت 
»داریوش دانش« با تمام عالقه اش به سینما، 
عامدانه اشتباهات لُپی سینمایی خویش را 
بیان می کند و به واســطه تقطیع ناپیوسته 
زمان اثر، که جزو نقص هــای کلیدی فرم 
روایی اثر محســوب می شود، در دنیایی از 
تخیالت خود برای رسیدن به بازیگری که 
اکنون به واسطه یک اتفاق سهوی که جزو 
عاداِت کدگذاری شده شخصیت فرعِی دیگر 
فیلم است، دســت به جنایات وحشیانه ای 
می زند که فرا از ارضای امیال خود به علت 
عدم دســتیابی به دالیــل مقهورماندگی 
خویش در آرایشــگاه، راه خود را به دنیای 
تئاتری که هرگز آن را نمی بیند باز می کند. با 
چه راهی؟ با ارایه موی زنانه، از طریق کشتِن 
شبانه یا به واسطه دستیار کارگردانی که مثال 

طنازانه شوخی می کند.
سعی »مســخره باز« برای ســخره گیری 
مسخره بازی های شــخصیت های اصلی، 
فانتزی و اگزوتیِک داستان، به واسطه فضای 
ساختارشــکنانه ای که تمثیلی از هستی 

کنش های ناخوانا، واکنش های بی معنا

»مسخره باز«ی خوب اما نه عالی!
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