
شخصیت آرتور داراي ظرفیتي است که کارگردان 
با فیلمنامه اي که به درســتي کدگذاري نشده 
اســت، آن را پر مي کند. المان هایي که موجب 
مي شود ذهن مخاطب به سمت افسارگسیختگي 
و فروپاشي ذهني آرتور سوق پیدا کند، درون اثر 
تعبیه شده است؛ اما هرگز قادر نیست به همان 
اندازه که آن را نشــان مي دهــد، محرک خوبي 
براي پیشبرد اثر باشــد. به عنوان مثال آرتور به 
نسبت منحني شخصیتش، همانطور که زماني 
مغموم و شکست خورده بود و از پله هاي عریض 
و طویلي باال مي رفت تا گویي مصائب و رنج خود 
را به غایت خود برساند، آنچنان که پیکره اش با 
نوک آســمانخراش ها برابري مي کرد، وقتي به 
جوکري که آمده اســت تا بلوا و هرج و مرج به پا 
کند تغییر مي کند، از همــان پله ها که نمادي از 
رنج و سختیش بود، پایین مي آید و در پندار خود 
در برنامه تلویزیوني آنچنان مورداســتقبال قرار 
مي گیرد که آغوش شخصیت محبوبش »موري 
فرانکلین« را مانند آغوش پدر نداشته اش در اوج 

درماندگي مي بیند. 
اولین محرک براي جنون آرتور که از عدم شناخت 
دقیق کارگــردان از جامعه ذهني داســتانش 
)گاتهام( سرچشمه مي گیرد، بي معني است؛ زیرا 
این سوال مطرح مي شود که چطور ممکن است 
تابلوي فردي را در برابر مغازه اي بدزدند و سپس او 
هیچ دفاعیه و شاهدي نداشته باشد و متهم باشد 

که تابلو را براي خود برداشته است؟ 
 تخلیه کردن عصبانیت آرتــور در کنار زباله ها 
مي تواند قابل باور و گویاي یک درهم شکستگي 
عمیق ارتباطي از فرط تعارضات 

دروني وي باشد، زیرا نمي تواند در تواتر علت ها، 
محرکي قوي محســوب شــود تــا او را به یک 
افسارگسیختگي ذهني و یک جنون رواني سوق 
دهد، پس فیلیپس براي رساندن آرتور به جوکر 
چون نمي تواند حق به جانب و تظلم خواهانه او را 
به مقامي همذات پندارانه تا انتهاي اثر بکشاند، 
با بازي هوشمندانه به واســطه خرده پیرنگ ها 
مخاطب را از دریچه سانتي مانتالیســم به قضیه 
مشرف مي کند و به عنوان ماحصل کار، شخصیت 
آرتور را که هرگز مصائبش به واسطه فرم روایي 
معلــق فیلمنامه بــراي مخاطب محســوس و 
ملموس نشده اســت، در وادي افکار او، به هرج 

و مرگ گرایي سوق مي دهد. 
فینیکس با قدرت بازیگري خود توانست جوکر 
مخصوص به خود را چنان بازآفریني کند که به 
نسبت موضوع و ســوژه فیلم، خودش در صدر 
بهترین ها قرار بگیرد. اوج بــازي فینیکس که 
بیانگر معضلي اجتماعي در زیرساخت روحي و 
معیشتي مردم است، تا میانه پرده دوم فیلمنامه 
به درست ترین و ساختاریافته ترین شکل ممکن، 
عالوه بر شخصیت پردازي به توصیف فضا و تبیین 
موقعیت نیز مي پردازد. از مهجورماندگي آرتور 
در حرفه اش گرفته تا بدرفتاري هایي که از جانب 
مردم با او مي شــود، به خوبــي در فرایند متن 
سویه هایي از روان پریشــي و شکست خوردگي 

را عیني کرده است. 
سکانس گفت وگوي آرتور با گریم جوکر، در برنامه 
زنده تلویزیوني دربرابر مــوري، یکي از بهترین 
سکانس هاي فیلم اســت که دوربین با ظرافت 
به تناوب و با دقت در تناســب با پرســوناژهاي 
فیلمنامــه، به خوبي به واســطه بازي 
خارق العــاده فینیکــس، 
گســتره رواني او را 
ویــران و رو به 

انحطاط نشان داده است. چنانچه با هردیالوگ 
از جانب موري که رگه هایي از تحقیر و تمسخر 
درآن موج مي زند، نماهــاي دونفره آنان کم کم 
تبدیل به نماهاي مدیوم شات و کلوزآپي مي شود 
که به سمت هرکدام از آنان یورش مي برد. درواقع 
این دوکاراکتر با یکدیگــر از طریق دیالوگ ها 
دوئل مي کنند تا برهم غلبه کننــد، اما در این 
راستا گفت وگویشــان به بحث کشته شدن آن 
سه نفر با زیرمتني آنارشیستي کشیده مي شود، 
درحالي که فیلیپس براي بازنمایي ســویه هایي 
از هرج ومرج گرایــي از بازگو کــردن گناه آنان 
از زبــان جوکر صرف نظــر کــرده و تنها روي 
کشــتن آنان تمرکز مي کند و باید پذیرفت که 
تنها فینیکس بود که مي توانست در کالبد این 
شــخصیت به بازآفریني یک شخصیت منزوي 
و منفي بپردازد که داراي عارضه  دوشــخصیتي 
و نمایانگر چشــماني گریان و لب هایي خندان 
اســت و اینچنین به فروپاشي رســیده است. 
اصلي ترین وجهي که تــاد فیلیپس آن را بدون 
ســاختار در دنیاي فرمال و روایي خود بســیار 
فکورانه در بطن اثرش جاي داده است، گرایش 
به هرج ومرج گرایي و آنارشیســم است، چراکه 
انگیزه و نیت جوکر »شــوالیه تاریکي« از جوکر 
تاد فیلیپس متمایز اســت، هرچنــد که هردو 
به نقدي اجتماعي مي پردازنــد. جوکر نوالن از 
دل مضموني فردي به داستاني اجتماعي نقب 
مي زند، امــا جوکر فیلیپس از عمق داســتاني 
فردي، مضموني اجتماعــي را نمایان مي کند و 
این به طبع خطرناک تر است؛ چراکه از ریشه هاي 
داستاني خود نتیجه گیري خاصي مي کند که با 
فضا، روایت و کنش هاي کاراکتر نامتجانس است 
و ســپس آن را به جامعه جهاني خویش بسط 
مي دهد، زیرا از منظري آنارشیســتي، این اثر 
هرچقدر هم که در واقعیت دنیاي درام فیلم اتفاق 
نیفتاده باشد، باتوجه به پایان آن و تاکید بر ساعتي 
دیواري که هرگز حرکــت نمي کند، مي خواهد 
بگوید که گویي تمام فیلم در وهم و پندار آرتور 
گذشته است و با عبورش از جلوي نور سپیدي که 
به معناي رستگاري برآمده از آنارشیسم است، از 

آن حمایت مي کند.

جوکر نوالن از دل 
مضموني فردي به 
داستاني اجتماعي 
نقب مي زند، اما 
جوکر فيليپس از 
عمق داستاني 
فردي، مضموني 
اجتماعي را نمايان 
مي کند و اين به طبع 
خطرناک تر است؛ 
چراکه از ريشه هاي 
داستاني خود 
نتيجه گيري خاصي 
مي کند که با فضا، 
روايت و کنش هاي 
کاراکتر نامتجانس 
است و سپس آن 
را به جامعه جهاني 
خويش بسط 
مي دهد

وی آی پی


