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فاطمه نوری پور 
: احتماالً انتظار 
دارید در محصول 
حاضر، خشونت، 
تحت الشعاع ژانر 
کمدی قرار گرفته 
و کم اثر باشد، 
حال آنکه اینگونه 
نیست. اغراق 
نیست اگر بگوییم 
که خشونت طنز، به 
مراتب اثرگذارتر 
و ترساننده تر از 
خشونت جدی است. 
اگر مخاطب، آگاه 
به ژانر کمدی فیلم 
نباشد و موسیقی 
متن را هم درنظر 
نگیرد، صحنه های 
خشنی چون 
شکستن گردن، 
شلیک های پی درپی 
و خونریزی ها، 
تفاوت چندانی با 
یک فیلم اکشن 
میخکوب کننده ندارد

درآمده اند. در واقع دقیقا هماننــد نام فیلم، ما 
با ســکانس هایی »خوب، بد و جلــف« روبه رو 
هستیم که یک تیم بازیگری قدرتمند در آن ها 
حضور دارند و به واســطه آن ها، سکانس های 
بد هم قابل تحمل می شــوند. بــرگ برنده این 
فیلم همین بازیگران و شــیمی خوب بین سام 
درخشانی و پژمان جمشیدی است که اگر با آن 
انس گرفته باشید، همچنان از آن لذت خواهید 
برد. اینکه فیلم به مثابه تبدیل به یک ســریال 
شــدن از منظر فنی افت کرده باشــد، موضوع 
خطرناکی بود که پیش از قسمت اول واهمه آن 
وجود داشت و به نظر می رسد دغدغه بجایی هم 
بود. نه فیلمبرداری و نــه تدوین کار در حد آثار 
سینمایی نیستند و بودجه کمتر اختصاص یافته 
به این سریال هم کامال مشهود است. اما در هر 
حال باید اعتراف کرد که فاز سریال سازی در ایران 
تازه به سمت سریال های پرخرج و پرستاره رفته 
و برای قدم های اول، عناوینی چون »خوب، بد، 

جلف ۳« قابل قبول هستند.

  کیفیت نازل، تماشاگر را از خود 
دور می کند 

رضا توســلی : از قســمت اول فیلم 
»خوب، بد، جلف« تا امروز که ســریال »خوب، 
بد، جلف: رادیواکتیو « منتشــر شده، کیفیت 
شــوخی ها در حد زیادی تنزل پیدا کرده است 
.شوخی هایی که تیم نویســندگان »خوب، بد، 
جلف: رادیواکتیو« برای ســریال نوشته اند، گاه 
چنان بی مزه اســت که تماشــاگر را متعجب 
می کند. تمســخر لهجه ها و موارد مشابه، بعید 

است که بتواند به موفقیتی برسد.
مشابه قســمت دوم فیلم سینمایی »خوب، بد، 
جلف« در اینجا هم قصه قابل قبولی برای روایت 
وجود نــدارد. هرچه که هســت مجموعه ای از 
موقعیت های طنز اســت که بــه دلیل کیفیت 
نازل، تماشاگر را از خود دور می کند.کارگردان 
ســریال »خوب، بد، جلف: رادیواکتیو« محسن 
چگینی است. چگینی تهیه کننده سریال های 
طنز محبوب تلویزیونی در دو دهه اخیر بوده و 
این اولین تجربه کارگردانی او به شمار می رود. 
اتخاذ برخی تصمیم ها توسط چگینی در سریال 
مورد تعجب است، از جمله سکانس قطار که سر 
بازیگران کشیده شده و به نظر می رسد با دوربین 

تلفن همراه فیلمبرداری شده است!
 

  خشــونت طنز، ترساننده تر از 
خشونت جدی است 

فاطمه نــوری پور : احتمــاالً انتظار 
دارید در محصول حاضر، خشونت، تحت الشعاع 
ژانر کمدی قرار گرفته و کم اثر باشد، حال آنکه 
اینگونه نیســت. اغراق نیســت اگر بگوییم که 
خشونت طنز، به مراتب اثرگذارتر و ترساننده تر 
از خشونت جدی است. اگر مخاطب، آگاه به ژانر 
کمدی فیلم نباشد و موسیقی متن را هم درنظر 
نگیرد، صحنه های خشنی چون شکستن گردن، 
شــلیک های پی درپی و خونریزی هــا، تفاوت 

چندانی با یک فیلم اکشن میخکوب کننده ندارد. 
توصیه می شود کودک کم سن را درگیر تماشای 

فیلم نکنید.
مهســا بهادری : اینکه ترکیب ایــن دو بازیگر 
زوج جذابی است شکی در آن نیست اما پس از 
حرف های پیمان قاسم خانی، پژمان جمشیدی 
از احتمــال پایان همــکاری زوج او و ســام 
درخشــانی خبر داد و گفت: »سریال »خوب، 
بد، جلف« شــاید جزو آخرین کارهای من و 
سام درخشانی باشد. با توجه به اینکه هرکدام 
گرفتاری های خودمان را داریم و شرایط کرونا 
همه چیز را پیچیده کرده، شــاید من و سام تا 
مدت ها دیگر نتوانیم کنار هــم بازی کنیم و 
سریال »خوب، بد، جلف« شاید آخرین کار من 
و سام حداقل تا چند ســال آینده باشد.«  این 
حرف ها و جمالت نشان از آن دارد که سینمای 
کمدی ایران تا چند ســال آینده شاهد حضور 

پژمان و سام در سینمای کمدی نخواهد بود.
کیوان حسینیان: سرمایه اصلی سریال زوج 
پژمان جمشیدی و ســام درخشانی است و 
اگر ترکیــب آن ها و شــوخی هایی که خلق 
می کنند، برای تماشــاگر همچنان جذاب و 
بامزه باشد، سریال می تواند مخاطبان خود را 
حفظ کند. در حالی که قسمت اول »خوب، 
بد، جلف« زوج ســام و پژمان را به سینمای 
ایران معرفی کرد، آن ها بعــد از فیلم اول تا 
به االن به همــکاری ادامه دادنــد و حاال در 
ســریال، نســخه ای به مراتب هجوآمیزتری 
را از آن ها می بینیم. الگــوی دو رفیق ناجور 
فیلم، فراتر از فیلم های خود آن ها، عامدانه به 
فیلم محبوب »احمق و احمق تر« و فیلم های 
متاثر از آن مانند مجموعــه هارولد و کومار 
نزدیک شده و  پایه و اســاس کمدی سریال 
حماقت های پایان ناپذیر نســخه خیالی سام 
و پژمان است. در مقابل، بار قصه و پی رنگ بر 
روی دوش شخصیت های دیگر و جاسوس ها 
با نقش آفرینی حامــد کمیلی، فرهاد آئیش، 

آناهیتا درگاهی و مارال فرجاد است.


