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 »خوب، بد، جلف« 
اثری  است که به 
تناوب نسخه قبلی 
خود در سراشیبی 
قرار گرفته است؛ از 
پیمان قاسم خانی 
با دغدغه هایی که 
»شب های برره« را 
شکل داد بعید است 
زیرا در روایتش خود 
را به چالشی دعوت 
کرده که زمانی به 
خوبی از آن عبور 
کرده بود

واقعیت لطمه نمیزند؛ بلکه به صورت هدفمند و 
دغدغه مند لطمه به لطمه آن درد می زند. کمدی 
التیام مخاطب است، مترصد انسانیت و حقیقت 
است زیرا مخاطب از اشــک کمدین - هنرمند 
میخندد؛ اشکی که کمدین آن را با تمامی ابعاد 
روح و جسمش حس کرده؛ زیسته و برای خود 
در ناخوداگاه خود ملموس ساخته است و حال 
به قدری در بیان آن جدی اســت کــه در ارائه 
کمیک آن بــا مخاطب به دغدغــه و معضلش 
نمیخندد؛ اگرچه همســنگر مخاطب است اما 
با خنده اش تظاهرش هویــدا و ابهت آن دغدغه 
تنزل می یابد؛ کمدین این اصل را میداند لذا با 
لحن کمیک خود، با جدیت به مصائب، چاشنی 

طنز می بخشد.
 کمدین در عین جدیت و با آگاهی از ابهت ژانر 
کمدی، باطنا بیان معضل و غمی بدون موضع 
و متنی را امکان پذیر میسازد تا برای تلطیف و 
همگام سازی با مخاطب؛ تجدید نگاه و صدالبته 
نقد آن مضمون مصرانه و پرشور، بدون تظاهر و 
مسخره بازی به بیان دردی بپردازد که خود ) با 
مخاطب( به طرزی کامال زیستی و حسی در آن 

مشترک بوده اند.
      ولی چیزی که اکنون چشــمان ما به مثابه 
مخاطب در پرده عریض شــگفت انگیز نقره ای 
هنر هفتم میبیند، شکل و شمایل کمدی ندارد 
و رنگ و بویی از دغدغه و همیت یک مســاله و 
معضل را نیز بیان نمی سازد. متاسفانه فیلم های 
امروزه که شبه کمدی هستند بی هیچ احتیاط و 
مواالتی گفتار و کردارهایی را در بطن روایتشان 
بر مخاطباِن خود عرضه میکنند که بسیار وقیح 
است و از نشان دادن آن متاسفانه ابایی ندارند که 

مخاطب خجل از تماشای اثر برگشته و شرمش 
شود حتی آن را با خانواده خود ببیند.

    در این طوفان آثاری هم هستند که قابل تامل 
و تحمل اند، اســاس کار را میشناسند و از دل 
آثار خــود دغدغه و ایماژهــای برآمده از متن 
کمیک و یا جدی به خود ارج و قربی درســت 
میدهنــد. یکی از نویســندگان این نــوع آثار 
پیمان قاســم خانی اســت که پیش از این به 
همراه برادرش کار میکرد و اکنون در ســاخت 
دو اثر خود، جدا از نویسندگی آن، وارد عرصه 
کارگردانی نیز شــده و گویی به فکر ســاخت 
مجموعه ای از ســری فیلم هــای »خوب، بد، 

جلف« است.
 »خوب، بد، جلف« اثری  اســت کــه به تناوب 
نسخه قبلی خود در سراشیبی قرار گرفته است؛ 
از پیمان قاسم خانی با دغدغه هایی که »شب های 
برره« را شکل داد بعید اســت زیرا در روایتش 
خود را به چالشی دعوت کرده که زمانی به خوبی 
از آن عبور کرده بود. به همین منوال سری دوم 
»خوب، بــد، جلف« نه تنها یــک عقب گرد در 
سینمای کمدی ایران محسوب میشود بلکه یک 
افول بزرگ در متن و بطن اثری اســت که مهر 

پیمان قاسم خانی روی آن خورده است. 
      فیلم جدیــد پیمان قاســم خانی نه موضِع 
درســتی از یک چالــش دارد و نــه نقطه نظر 
مشــترکی از تمی که قرار اســت با آن شوخی 
کند ابراز میکند. »خوب، بــد، جلف2« جدا از 
اینکه در اســمش که بی اندازه سطحی و خام 
است، هیچ سنگر و شناسه ای از تمهیدات به کار 
برده در عنوانش را نمیدهد، برخالف آثار دیگر 
قاسم خانی قصه ندارد و  شیوه قصه گفتن را نیز 

از خاطر برده است.
 اثر نه مقید به مکانی انضمام یافته اســت و نه 
متعین به زمانــی واحد و متشــخص. جنس 
روایت قصه نه تنها مخصوص کشــوری چون 
ایران نیست؛ بلکه اساسا سعی دارد تابعیت خود 
را از هرگونه ارجاع منطقی فرامتنی به ماهیت 
مکان غیرممکن سازد لذا اصال برایش اهمیتی 

ندارد که در این بین ناخنکی به ترامپ و طالبان 
و جیمزباند و ماموریــن ریش قرمز چچن زند؛ 
زیرا تابع هیچ اسلوب منطقی در شوخی هایش 

نیست.
     »خوب، بد، جلف« گویای تقلیل شوخی های 
نهفته درکارنامه نویســنده ای است که اکنون 
متن هایــش بــا نگاهــی پروپاگاندامحور، نه 
شــخصیت پردازی میکند و نه موقعیت سازی! 
اثر از ایده نداشــته خود جلوتر نمیرود و هرگز 
نمی تواند بــه صورت قــوام یافتــه، فرمیک، 
دغدغه مند و ظریف با اصل مطلب خود روبه رو 
شــود، ضرورت در روایت ندارد و با شــیوه ای 
بچگانــه بــه ضرورت زدایــی تمامــی علت و 

معلول های فیلمنامه اش میپردازد.
 در بند شوخی هایی که اساسا فرای انتظار مخاطب 
عادی است مانده و از قِبل آن مطالبه گری میکند. 
حمایت خود را به هیچ کــدام از موازین منوط به 
منش شــخصیت هایش اعالم نمیدارد؛ بنابراین 
به هر اندازه که مخاطب شاهد شوخی های پینگ 
پونگــی، ُکری خوانی های ممتد دو شــخصیت 
تیپیکال فیلم، پژمان جمشیدی و سام درخشانی 
باشــد - که حقیقتا بــا کدهای نهفتــه در رفتار 
هرکدامشــان ترکیبی قابل قبول و نسبتا کمیک 
یافت میشــود- هرگز چیزی ورای شوخی های 
منبعث شــده در تمامیت متن اثر به یاری ابعاد 
شخصیت های زیر پنج سال آنان نمی آید و گویی 
قاسم خانی با ساخت این فیلم و ارجاعات سیاسی 
و فرنگی مآبانــه ای کــه در لفافه از آن اســتفاده 
ابــزاری میکند؛ چنین نشــان داده اســت که از 
قدرت و خالقیت خود در داســتان گویی دوری 
جسته است اما ســعی دارد در اثر خود آماجی از 
رکوردشــکنی های ســینمایی را به دست آورد؛ 
آن هم با اثری کــه در کلیت امر در قلمرویی پر از 
مهمالتی به سر میبرد که تنها میتواند چند دقیقه 
ناقابل عاجزانــه، بدون طرح مســاله و خالقیت 
مخاطبش بخنداند و دست آخر چیزی جز تبسمی 
که حاکی از یک سرگرم کنندگی مفلوک و مقهور 

است به مخاطب پرتوقعش تحویل نمیدهد.


