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گویی می توان متصور شــد که »دانش« 
تمام تالشش را برای رسیدن به بازیگری 
نه، بلکــه بازیگر محبوبــش می کند. این 
مقدار تالش غیرمستقیم به علت در برابر 
چشــم بودن عکس بازیگر محبوب او، در 
تصور »کاظم آقا« -با بازی قابل قبول علی 
نصیریان)که گویا جایزه یک عمر فعالیت 
هنری را به او داده انــد تا نقش مکمل مرد 
را( ترسیم کننده عشق دوران جوانی اش 
می شود که او را ناکام گذاشته است، لذا از 
سینما تنها به »کازابالنکا« بسنده می کند 
و مانع پیشرفت همه جانبه دیگر کارکنان 
مغازه اش می شود. در فیلم، تمام کاراکترها 
مهجور و مهزوم اند، چرا که از جنسیت زن 
که نشــانه حیات، زندگی و آرامش است 
خبری نیســت، آنان تماما از حیات ثانویه 
خود عقب مانده اند و در برابر حضور و ورود 
جنس مخالف به هــر صورتی، مقاومت به 
خرج می دهند، تنهــا ارتباط آنان با جهان 
بیرون و زنان، گدایــان گاه مرد و گاه زن 
اســت و این گویای انتظار ضمنی و درونی 
کاراکتر هایی اســت که از پس محرومیت 

خود با سمبل ها خود را مشغول می کنند. 
اوج نقص روایی اثر اینجاست که همایون 
غنی زاده به خوبی نمی تواند از پس شــکل 
فنی که بــرای فیلم خــود در نظر گرفته 
اســت برآید، بنابراین در میانه های فیلم 
گویا چنین حس می کنــد که بهره برداری 
و استفاده کّمِی بســیار بدی از فیلم های 
معناگرای کیفی در موقعیت های گوناگون 
کرده اســت. پس دوبــاره در پرده های 
میانی اثر، دقیقا بعد از کشــف درگیری ها 
و کشــمکش ها و بازپرسی ها مکرر شروع 
به بازی با کوالژ های تکه پاره ای می کند تا 
گویی ادای دینش را تکامل بخشــد، قصه 
را فانتزی و ســوبژکتیو کند و مثال پر و بال 
دهد و در پشــت خرقه انتلکت گونه خود 

استتار کند.
شخصیت ها برخالف میل باطنی خویش از 
عمق، مهار و نهان  شده اند و سعی دارند از 
هر روزنه ای که امکان تمشیت سایر افراد 
را بنا بر حرفه ای که زیــر لقایش فعالیت 
می کنند دربرمی گیــرد، ابراز منیت کرده 
و خــود را ارضا کنند، گویی پر از خشــم 
هستند اما این خشــم هرگز برازنده فرم 
هنری قصه ای که نه ابتدایش هویداســت 
و نه انتهایش شناساســت، نیست. با در 
نظر گرفتــن این وجه از قصــه که تمامی 
کاراکترها در جهانی فانتزی، مانند آدمکی 
کوکی با خرده پرسوناژ های منبسط که تا 
حد محدودی حق تنفس دارند، مکانیکی، 
اگزوتیک و ماشــینی زیســت می کنند؛ 
شــخصیت »داریوش دانش« محکوم به 
دنیای تخیل محور خویش تلقی می شود، 
چنین شــخصیتی برخالف »شاپور« دائما 
با اندیشــه های خود زندگی می کند و از 
طرفی چون بسان »شــاپور« می داند که 

با در نظر گرفتن 
این وجه از قصه که 

تمامی کاراکترها 
در جهانی 

فانتزی، مانند 
آدمکی کوکی با 

خرده پرسوناژ های 
منبسط که تا حد 

محدودی حق 
تنفس دارند، 

مکانیکی، اگزوتیک 
و ماشینی زیست 

می کنند؛ شخصیت 
»داریوش دانش« 
محکوم به دنیای 

تخیل محور خویش 
تلقی می شود

مخفیانه شان می شــود. نگاهی آمیخته با 
یک کمدی اسلپ اســتیک و گروتسک-

آوانگارد که ســعی دارد بی پیرایه ترین و 
فانتزی ترین قصه را با زیرمتنی انسانی ارایه 
دهد اما در فرایند قصه اش تبدیل به یکی 
از ضدزن ترین ها شده اســت؛ آنچنان که 
این سوال را باقی می گذارد چرا که این دو 
آرایشگر برای رسیدن به موی زنان، پس از 
کشتن آنان این چنین روحشان آرامش پیدا 
می کند که سکنات و حاالتشان پر از شعف و 
شعر و عشق می شود تا از این که با نگاه های 
شخصی خود همدیگر را لو ندهند این قدر 
مضطرب می شوند؟! از طرفی نقش و کارکرد 
شخصیت »سرگرد کیانی« به چه اندازه قابل 
اتکا و بررسی اســت که این چنین پالت را 
فیصله می دهد و براساس چه منطقی به این 
میزان با صراحت اعالم نتایج قطعی خویش 
را از ماجرا می کند؟ با چه منطقی این گونه 
وارد داستان می شود و با چه استداللی از 

داستان خارج می شود؟ 
همه این تعاریــف و مصادیق، گویای یک 
اثر متوســط)در پاره ای از موارد که ذکر 
شد البته گاهی ضعیف(، قابل قبول و قابل 
تحمل اســت؛ اثری که در جای جای خود 
حفره های عمیقی را باقی گذاشته است که 
مخاطب نمی تواند به راحتی و آسودگی از 
آن چشم بپوشد، اندیشه کند و عناصر را 
احساس کند. »مسخره باز« ابدا فرم ندارد و 
در کشاکش روایت خود بسان اتومبیلی که 
اجزایش را به درستی تعبیه نکرده باشند 

می ماند، محرک قدرتمندی برای پویش 
روایی خود ندارد و به شــخصیت ها- 
آنچنان که باید و شــاید-هویت نداده 
است. فیلم »مســخره باز« بستر ندارد، 

فضاسازی نمی کند و درام قصه را تنها تا 
دقایق 60 و 70 به سختی و اکراهی 

تکنیکال حفــظ می کند، 
پــالت نــدارد و هیچ 

مبنایی برای روایت اثر 
خود تعریف و تبیین 

نمی کنــد، اما برای 
فرمولیــزه کردن 
عیار های ماحصل 
فرامتــِن  از 
کوالژهــای اثر، 

جای جــای  در 
فیلــم کد هــای 

ی  نه ا سا نه شنا نشا
قــرار می دهد تا در 

ســیطره واکاوی اثر 
تشریح شــوند و خواه 

یا ناخواه، بــدون این که 
داستان شــاکله و ساختار 
پیدا کنــد و دارای فراز و 
فرودی باشد، به غیرقابل 
باور ترین شــکل تفصیل 

یابند.

توانایی یورش و اعتراض علیه صاحب مغازه 
را ندارد و از نیروی اتخــاذ حقوقش عاجز 
اســت، خودخوری می کند و به واسطه راه 
مخفیانه و کثیفی که در پیش می گیرد سعی 
دارد به نتیجه برســد. همایون غنی زاده با 
گوشه چشم کمیک و بسیار ضعیفی که به 
دنیای اگزیستانسیالیستِی »در انتظار گودو« 
اثر ساموئل بکت و »مستخدم ماشینی« اثر 
هارولد پینتر دارد؛ با تمام قدرت سعی بر آن 
دارد تا مخاطب در بیان احساســاِت هرگز 
بازگونشده کاراکتر اصلی قصه اش آنچنان 
سهیم باشــد که وقتی در دریای تخیالت 
خود در قسمت های پایانی فیلمنامه به طرز 
بی رویه ای شاهد کشت وکشتار غیرمنطقِی 
مستغرق در ارجاعات سینمایی بود به وجد 
بیاید و از این میزان بهره گیری ســمبلیِک 

بی معنی سوت و کف بزند.
اما »شاپور« مسیر منحنی عکس »داریوش« 
را دارد. »شــاپور« با بازی ستودنی و قابل 
قبــول و تیپیکال بابــک حمیدیان که در 
بازی اش بن مایه های جدی تری به نسبت آن 
دو شخصیت در خود جای داده است ساختار 
پیچیده تــر و جذاب تــری دارد. او در هم 
شکسته است و چون در ایام نوجوانی که در 
عنفوان شور و حس و هیجان بوده است، فرا 
از اندیشه های سیاسی گونه خود مجبور شده 
است اشخاصی را لو دهد تا از مخمصه رهایی 
یابد، مبتال به پارانویایی شده است که دائما 
جهان و جامعه را به واسطه  تنها فیلتر خبری 
و رسانه ای خود یعنی روزنامه که پلی میان 
او و دنیای بیرونش است پرتالطم و پرآشوب 
می بیند، می توان گفت که تفریحش چنین 
اســت که به طور متداول در جست وجوی 
مویی در کنسرو هاست تا به واسطه چنین 
خبطی آغازگر بحثی سیاســی و اجتماعی 

شود. 
حال چه چیــزی موجب تغییــر موضعی 
پرســوناژ کاراکترهای اصلی »مسخره باز« 
می شود؟  »داریوش« با اولین قتلش و ارایه 
یک کاله گیس به »مانفرد« کنش هایی که 
 زاده اختالالت روانی او در هنگام شســتن 
سر افراد بودند را به طور محیرالعقولی کنار 
می گذارد و »شــاپور« نیز پس از آگاهی از 
مخفی کاری های شبانه »داریوش« و گرفتن 
جایگاه او در ارایه و آرایــش موهای زنانه 
به طرز شگفت انگیزی با مسئوالن کارخانه 
کنسرو ســازی با مهربانی سخن می گوید 
و اقرار می کنــد که ممکن اســت این مو 
نیز یکی از مو های درون مغازه باشــد که 
اکنون در کنسرو دیده شده است. حاالت 
اپیدمی شده کاراکتر ها که به صورت روتین 
کد های مخصوص به هر کدامشان را پشت 
ســر می گذارد، بیانگر حوایج و نیاز های 
درونی آنان است. به طوری که نیازهای این دو 
کاراکتر، آنان را در ورطه منازعه و درگیری 
قرار می دهد و موجب کشمکش های صنفی 
میان آن دو بدون در نظر گرفتن عملکردهای 
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