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«مگرالن» در پنجاه وهفتمين جشــنواره بين المللی فيلم کوتاه مالت برنده جايزه شواليه طاليی شــد. فيلم کوتاه «َمگراِلن» به کارگردانی و 
تهيه کنندگی مريم زارعی و نويسندگی پيام سعيدی در بخش رقابتی جشنواره بين المللی فيلم کوتاه مالت تنديس شواليه طاليی بهترين فيلم را از 
آن خود کرد. مريم زارعی که با نخستين تجربه فيلمسازی اش در اين دوره از جشنواره حضور داشت، دانش آموخته تئاتر از دانشگاه سوره و دانشگاه 
آلبرتا کاناداست و تجربه کارگردانی و طراحی تئاتر در جشنواره های مختلف داخلی و خارجی را در کارنامه دارد. اين جشنواره يکی از قديمی ترين و 
معتبرترين جشنواره های فيلم کوتاه در حوزه مديترانه و اروپ است که فيلم های حرفه ای، غيرحرفه ای، دانشجويی و غيرتجاری را به رقابت می گذارد. 

«َمگراِلن»
 شوالیه طالیى 

جشنواره مالت شد

شروع صفحه آرايی
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اگر احساس خواب به شما 
دست داد در مکان امنى مانند 

پارکینگ هاى جاده اى خودرو را 
متوقف کنید و از توقف در شانه 

بزرگراه خوددارى کنید.

 جوکر همان  پرویز  است

سعید اصغرزاده
روزنامه نگار

ايــن روزها از هنگ کنــگ، فرانســه، لبنان و 
عراق گرفته تا اکوادور، شــيلی و بوليوی صحنه 
اعتراضات مردمی ا ست که از نابرابری اجتماعی، 
فســاد و تباهی به تنگ آمده اند و خيابان ها را به 
تســخير خود درآورده اند. تولد دوباره «جوکر» 
در زمانه نــا آرامی ها ترســيمی از به روزبودن و 
پيشروبودن صنعت سينماســت، چراکه جوکر 
کالبدشــکافانه بــه زايش خشــونت می پردازد. 
مردمی که بــه جوش وخروش آمده انــد و البته 
صدای برخی شــان شــنيده می شــود و آنها که 
صدايشان شنيده نمی شود، در دم آخر به صورتی 
اجتناب ناپذير، جوکر می شــوند. برای همين هم 
آشوبستان جوکر روی پرده نقره ای، نقبی است به 
چرايی اينکه ما چرا جوکر می شويم؛ دلقک هايی 
انتقامجو. يک زمان بــا نقاب «گای فاکس»، يک 
زمان با دماغ قرمز و دهان خندان از خشم و يک 
زمان با قيافه خودمان که ابر شــرور شده ايم. ما 
چگونه خشن شديم؟ رسيدن تا مرحله خشونت 
گام هايی متعادل ندارد، يکباره هم نيســت؛ اين 
تبيين سياســت های ناکارا است که کار دست ما 
می دهد. درســت آن هنگام که پول دوا و درمان 
نداريم. درست آن موقع که عدالت آموزشی کور 
می شود. درست آن موقع که دود ماشين های از 
ما بهتران را می بلعيــم و مانند بيماری عفونی به 
خود می پيچيم، نطفه جوکــر در دل و ذهن مان 
منعقد می شــود. ما پدر و مادر جوکريم. ما فرزند 

جوکريم. ما جوکريم.
با آمدن جوکر عصر ضدقهرمانان از راه رسيده 
اســت. مردم ديگر به دنبال قهرمانی نمی گردند 
که تصويرآنان را در خودشــان تکــرار کند، آنان 
تصوير ضدقهرمان شــان را بر خــود می گذارند 
تا جنبشی با  هزار سر داشــته باشند. اين چيزی 
است که در جنبش وال اســتريت ديديم. حتی 
در عراق و لبنــان. در هک هــای اينترنتی و اين 
دســت آخری ســينما! جوکر خندان، از درد به 
خود می پيچد، مورد تعدی و ضرب و شــتم قرار 
می گيرد، اما مردم همين را می خواهند، کســی 
که جان به لبش رســيده اســت، اما می خندد. 
شــايد زمانی برســد که جوکر از مردمانی از اين 
دســت هم انتقام بگيرد که می گيرد. بايد گفت 
جوکر بودن خيلی سخت است؛ موعظه کننده ای 
که پانتوميم وار فرمان به غارت و انتقام و ســلب 
آســايش می دهد. جوکر از رســانه و تلويزيون و 
شوهای مسخره هم انتقام می گيرد، حتی انتقام 
از پدری که ناپدری اســت. انگار قاتالن بالفطره 
دوباره به روی صحنه آمده انــد، آن هم با رقصی 
موزون که حکايت از درون تاريک يکايک ما دارد. 
درون ما از کی تاريک شــد؟ اين را در تاريکخانه 

سينما می شود آموخت؟
 در اين ســوی عالم متاســفانه اما اين روزها، 
فيلمســاز وطنی آنچه را به غيــر از جوکر بودن، 
مهــم می يابــد «خاطــرات يک پورن اســتار» 
آمريکايی اســت. آنونســش را ديدم، تصاويری 
از جيمــی هندريکس، ميک جگــر و خانمی که 
خودش را هنرپيشــه فيلم هــای مبتذل معرفی 
می کند و فيلــم را به عنوان رويداد حماســی در 
تاريخ ديپلماســی بين دو کشــور ايران و آمريکا 
می داند. واقعا مزخرف اســت، شايد اشتباه کردم 
که نام فيلمساز بر ســازنده اين شعبده گذاشتم. 
البته ما پيشــتر از اينها «پرويز» مجيد برزگر را 
ديده بوديم. جوکر ايرانی اين ســال ها وقتی که 
دريچه ای برای گفت وگو بين آدم ها وجود ندارد و 
همه مسخ شده اند.پرويز مانند جوکر در استحاله 
خانه هــای کبريتــی در شــهرک های اقماری 
پرورش می يابد، بی آن که کسی تاريکی درونش 
را ببيند. فربه ای ايرانی که فربه نيست، بادکنکی 
اســت که به خودش ســوزن می زند تا بترکد و 
می ترکد و تنها معجزه اش ترساندن است. حرف 
زدنش با ما اما می ماند برای بعــد از تيتراژ فيلم. 
جوکر ايرانی اين گونه است؛ حرف هايش را ما بايد 
در خاطر خيال مان لب خوانی کنيم. او بايد درها 
را قفل کند و با گذاشتن صندلی در مقابل مان به 
ما بگويد که بياييد حــاال با هم حرف بزنيم و صد 
البته که ما اهل حرف زدن و منطق نيستيم. برای 
همين هــم از اين پس جوکر را از پرويز بيشــتر 

خواهيم ستود.

یادداشت

مترجم :ياســمن طاهريــان| آرتــور فلک در 
جديدترين فيلم جوکر از روانشــناس خود می پرسد: 
«دنيا داره ديوونه تر می شــه يا فقط من اين حس رو 
 دارم؟»  جواب درســت: هردو. فلک مردی اســت که 
سالمت عقلش را از دســت داده، اما دنيای «بيرون» 
هم يک بشــکه   باروتی است که از بی قانونی، نابرابری، 
فساد، تبعيض و ســر تا پا نااميدی تشکيل شده است. 
داســتان جوکر اوايل دهه ۸۰  ميالدی اتفاق می افتد، 
اما آگاهانــه با دنيای امروز ما تداخــل دارد که روز به 
روز ديوانه تر می شود. روانشناس در تأييد  فلک جواب 

می دهد:«دور و زمونه سختيه.»      
از اينکه جديدترين فيلم جوکــر-در حالی که قرار 
بود از نظر انتقادی و تجاری موفق باشد- نگرانی هايی 
درباره روايت  آن به همراه داشــته باشد، نبايد تعجب 
کنيم. لو رفتن فيلمنامه اوليه و تصويرسازی فينکس 
از يک مــرد جوان غمگيــن  که ســالمت عقلی اش 
را از دســت داده، باعث شــده تــا فيلم هم  راســتا با 
فرهنگ اينســل شــناخته شــود. فرهنگــی که در 
آن  مــردان غيرداوطلبانــه مجرد و البتــه عصبانی و

 زن ستيز هستند.        
در نقدهای اوليــه درباره پيام اين فيلم و تشــويق 
خشونت ابراز نگرانی شده اســت. استفانی زاخارک، 
خبرنگار تايم  می نويســد:     «در آمريکا افرادی مثل 
آرتور عمال يک هفته در ميان دســت بــه تيراندازی 
دســته جمعی يا حرکتــی  خشــونت آميز می زنند.» 
روزنامه تلگراف در مصاحبه ای از فينکس می پرسد که 

آيا او «از اينکه ممکن است تماشای  اين فيلم منجر به 
ترغيب افرادی مانند جوکر شود و تبعات فاجعه باری 
به همراه داشــته باشــد، نگرانی دارد؟» فينکس در 
 جــواب از جايش بلند می شــود و مصاحبــه را ترک 

می کند. 
جوکر که فيلمی اســت براســاس داســتان های 
مصور، قطعا نخســتين فيلمی نيســت کــه با نقش 
منفی همدردی می کند، اما  نخســتين فيلمی است 
کــه يک طرفه ايــن کار را انجام می دهــد. فيلم های 
ابرقهرمان ها طبق ســنت به ما اطمينان می دهند که 
 درنهايت خير بر شر پيروز می شود. اما جوکر در مسير 

مخالف حرکت می کند.  
شــروع فيلم، فلک را مردی معقول با روحی آزرده 
نشان می دهد؛ استندآپ کمدينی مشتاق که اعتقاد 
دارد رسالتش  خنداندن دنياست. اما زندگی حقيقتی 

مخالف با آن را به او نشان می دهد.   
طبق گفته های سازندگان اين فيلم و انتخاب رابرت 
دنيرو برای ايفــای نقش، جوکر ادامــه راه فيلم های 
موفق دهــه ۷۰ و   ۸۰ مارتين اسکورســيزی، راننده 

تاکسی و سلطان کمدی است.  
منتقــدان می گوينــد فيلم جوکــر کاری می کند 
که فيلم های ابرقهرمانی نبايد به آن بپردازند. شــايد 
نگرانی آنها به دليل ماهيت خود  جوکر است. نمی توان 
تصور کــرد ديگــر کاراکترهای داســتان های مصور 
چنين قصه ای داشته باشــند. جوکر به راحتی يکی از 
 شناخته شده ترين، محبوب ترين و البته پيچيده ترين 

و سرگرم کننده ترين تبهکارهاست.  
بن ســاندرز، بنيانگذار مطالعات داستان های مصور 
در دانشــگاه اورگان که دربــاره ابرقهرمان ها مطالب 
بسياری نوشته  می گويد:«هر نســلی جوکر خودش 
را دارد. در ۸۰ ســال گذشــته، شــخصيت جوکر در 
هر دهه متناســب با آن دوران  تعريف شــده است.» 
ساندرز معتقد اســت که ســير تکاملی اين کاراکتر 
نتيجه «حلقه پيچيــده و چندرســانه ای بازخورد» 
و  تصويرســازی جوکر در مديوم هــای مختلف مانند 
تلويزيون،  انيميشن، فيلم و حتی بازی های ويديويی 
است. ســاندرز  می گويد: «شــخصيت جوکر درواقع 
مجموعــه ای از تمــام جوکرهاســت. فيلمســازان 
بااســتعداد آزادنــد آن قدر بــا المان هــای  مختلف 
بــازی کنند تا نســخه جديــدی از ايــن کاراکتر را 

درست کنند.»    
به گفته تراويس النگلی، اســتاد روانشناسی، يکی 
از فاکتورهــای متمايزکننده اين فيلــم که به راحتی 
ناديده گرفته می شــود  اين اســت کــه بتمن هيچ 
ابرقدرتی نــدارد. النگلی می گويد: «بتمن براســاس 
شــخصيتش تعريف می شــود. دشــمنانش هم بايد 
 همين طور باشند. هيچ ابرقهرمان ديگری کلکسيونی 
از دشــمن های معروف و پرتعداد نــدارد. جوکر هم 
سلطان همه  آنهاست.»  به همين دليل جنگ بتمن و 

جوکر هميشه روانی بوده تا فيزيکی.  
داســتان های بتمن هــم به جنگ جنــون و عقل 
می پردازنــد و هــم خير و شــر؛ آيــا در هيچ کدام از 

فيلم های ابرقهرمان ها، يک  تيمارستان روانی محلی، 
يکی از لوکيشــن های اصلی بوده است؟ اما النگلی از 
تشــخيص بيماری جوکر دريغ می کند. او  می گويد: 
«رفتار جوکــر در هيچ حالتی نمی گنجــد. جوکر به 
وضوح يــک بيمار روانی اســت. بی وجدان اســت. با 
هيچ کس  نمی تواند همدلــی کند. او مأمور هرج ومرج 
است و مخاطب مطمئن نيست که آيا جوکر به کاری 

که انجام می دهد، آگاه  است؟»  
ســوال اينجاســت که آيا حاال بايد نگران پتانسيل 
جوکرهای دنيای واقعی باشيم که آشوب به پا خواهند 
کرد؟ بارها و بارها  در ايــن موقعيت قرار گرفته ايم که 
تنها به جوکر هم برنمی گردد: فيلم راننده تاکســی و 
نقش آن در ترور رونالد ريگان  در  سال ۱۹۸۲. راننده 
تاکســی فيلم محبوب فرد ضارب به نام جان هينکلی 
جونيور بود. او دســت کم ۱۵بار آن را تماشا  کرده بود. 
او خود را در نقش تراويس بيــکل (دنيرو) برنامه ريز 
قتل های سياســی  قرار مــی داد، مثل بيــکل لباس 
 می پوشيد، مثل او اسلحه جمع آوری می کرد، دفترچه 
خاطراتی مثل او داشــت و حتی همان نوشــيدنی را 
می نوشــيد. او  حتی به دنبال جودی فاستر راه افتاده 
بود، دنبالــش می کرد، برايش نامه می نوشــت که به 

خاطر او به ريگان تيراندازی  کرده.       
دادگاه دفاعيــات هينکلی با نمايــش فيلم راننده 
تاکسی تمام می شــود. يکی از وکالی مدافع می گويد 
هينکلی احســاس  می کرد «دارد در يــک فيلم بازی 
می کند». هينکلی درنهايت به خاطر مشکل سالمت 
عقلــی محکوم نشــد. شــايد همان  داســتان مرغ و 

تخم مرغ است يا شايد حلقه بازخورد چند رسانه ای.   
فيلم های خشونت آميز که اغلب مورد توجه جوانان 
قرار می گيرند، نوعی زنگ خطر هســتند. فيلم هايی 
مثل پرتقال  کوکی، روانی آمريکايی و قاتالن بالفطره 
که در همه آنها حمالتی مشــابه صــورت می گيرد، 
حتــی جرايــم کپی شــده از  فيلم هــا در ويکی پديا 
صفحه ای مخصــوص به خود دارد که در آن کشــتار 
مدرسه کلمباين هم ديده می شــود. رسانه ها  امروزه 
مصمم شــده اند تا ارتباط بين فيلم ها و خشونت های 
دنيای واقعی را نشان دهند، حتی اگر ارتباطی وجود

 نداشته  باشد. 
جالب اينجاســت که عملکرد انتخابی و احساسی 
رســانه برای جذب مخاطب- که به نظر می رســد تم 
 سال ۲۰۱۹ باشد-  هســته اصلی فيلم جوکر ساخته 
تاد فيليپس اســت. دنيرو، مجری برنامــه تلويزيون،  
کاتاليزوری مهــم و غيرعمدی در  تغييــر رفتار فلک 
است. در اين ميان، رسانه های شــهر گاتم مشتاقانه 
اولين کشــتار فلک را به جنگ «کشــتن پولدارها» 
 تبديل می کننــد. در يکی از صحنه هــای تأثيرگذار 
فيلم، فلــک تصويری را روی صفحــه يک روزنامه ای 
می بيند که لبخند  جنون آميز «دلقک قاتل» را نشان 
می دهد. جوکر ســعی می کند همانند تصوير لبخند 
بزند. جوکر به جای آنکــه   «ديوانگی» را منتقل کند، 
درحال بررســی داليل آن اســت. اين موضوع باعث 
همدلی با ســوژه می شــود و عدم همدلــی  يکی از 
داليل توجيه رفتارش شناخته می شود. هيچ توضيح 
ساده ای وجود ندارد؛ بلکه بيشــتر درباره جمع شدن 
عوامل  مختلــف، داخلی و خارجی اســت که ممکن 

است انسان يا جامعه ای را به لبه پرتگاه برساند. 
منبع: گاردين

ســال ٢٠١٧ کمپانی برادران وارنر قرار بود فيلمی 
از جوکــر (Joker) به کارگردانی «تــاد فيليپس» 
بسازد؛ آنها می خواســتند نقش جوکر اين فيلم را در 
ادامه فيلم جوخه خودکشی به «جرد لتو» بدهند. به 
گزارش «سالم سينما»، بعد «واکين فينکس» وارد 
ميدان شــد و نقش اصلی را تصاحب کــرد تا يک بار 
ديگر طرفــداران را به وجد بيــاورد. فيلم «جوکر» 
ظاهر متفاوتــی دارد. رنگ و لعاب زنــده فيلم های 
ابرقهرمانی مثل «آکوامن»، جای خود را به نســخه 
اصيل و قديمی فيلم هــای جنايی که در دهه ١٩٧٠ 
ساخته می شد، داده است. واضح است که کارگردان 
می خواهد از حال و هــوای آن فيلم ها برای به تصوير 
کشيدن گاتهام اســتفاده کند و اين گاتهاِم در حال 
زوال، کمی ســاختگی اســت. از قرار معلوم، واکين 
فينکس برای ايفای اين نقش حــدود ٢٢ کيلوگرم 
وزن کم کرده اســت؛ در تصاويری که از پشــت از او 
گرفته شده، اين نکته کامال مشهود است. کِل صورت 
«فينکس» ظاهری دارد که دهه هاســت هنرمندان 
در کتاب هــای کميــک، انيميشــن ها و بازی های 
کامپيوتــری طراحــی کرده اند. البته اين تناســب 

اندام زمانی که «ســزار رومرو»، «جک نيکلسون» و 
«هيث لجر» نقش جوکر را بــازی می کردند، مطرح 
نبود چون بازيگر خود را به هر اندازه که الغر می کرد 
درنهايت زير لباس مشــخص نبود. با اين حال، تعهد 
«واکيــن فينکس» به اين نقش و رســيدن به ظاهر 

اصلی جوکر ستودنی است.
آرتور ِفلک شخصيتی مهربان است

 در اولين کتاب های تصويری که از جوکر منتشــر 
شــد، او حتی برای خودش هم شخصيتی ناشناخته 
بود. آنچه جوکر را به الهه انتقــام بتمن تبديل کرد، 

نبودن تاريخچه ای هوشمندانه است. در فيلم بتمن 
نسخه  ســال ١٩٨٩، جوکر زمانی تبديل به آدمکش 
شــد که مديرش به او خيانت کرد و بتمــن او را به 
درون مخزن مواد شيميايی انداخت. در فيلم شواليه 
تاريکی شخصيت او به طور کامل شکل گرفته است، 
اما باز هم چيز زيادی از او دســتگيرمان نمی شــود. 
اما حاال يک اســم داريم: «آرتور فلــک». در يکی از 
نســخه های مصور جوکــر اطالعاتی از او منتشــر 

شده است.
 او ُکمدينی شکســت خورده است، بدشانس است 
و دست نوشته هايش نشان می دهد از نوعی بيماری 
ذهنی رنــج می برد. او بــا مادرش، «پنی»، بســيار 
مهربان است و رابطه دوســتانه ای با «سوفی» دارد. 
در فيلم می بينيد کــه او چندين بار مورد آزار و اذيت 
اراذل گاتهام قــرار می گيرد. درنهايــت جوکری را 
می بينيد که قابل درک است و بايد هم باشد، چراکه 
او شخصيت اصلی داستان اســت. فيلم، جايی برای 
قهرمــان نشــان دادن جوکر باقی می گــذارد و اين 
موضع گيری آگاهانه برای رســيدن به پايان تراژيک 

او ست.

نکاتى درباره فیلم سینمایى جوکر
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درباره آخرین ساخته تاد فیلیپس

هر نسلى جوکر خودش را دارد


