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)Joker(   نام فیلم: جوکر
بازیگر کلیدی: واکین فینیکس، رابرت دنیرو نویسنده: تاد فیلیپس/اسکات سیلور  کارگردان: تاد فیلیپس 

نگارش: فرهاد معمار صادقی  

ویراستار: مهدی اسکندری 

این نوشته حاوی اطالعاتی است که بخش هایی از فیلم را فاش می کند. 

در صورتی که این فیلم را ندیده اید، خواندن این متن توصیه نمی شود.

فیلم شروع می شود. 

اخبار گوی رادیو مشغول خواندن اهم اخبار است که می گوید: 

»صبح به خیر، ساعت 10:30 روز پنجشنبه 15 اکتبر و دما 5 درجه سانتی گراد.

روز هجدهــم اعتصــاب رفتگــران شــهرداری اســت و 10 هــزار تــن آشــغال در همــه جــا تلنبــار شــده اســت، حتــی بهتریــن قســمت های شــهر 

هــم مثــل آشــغالدانی شــده اســت، بــرای اولیــن بــار بعــد از چندیــن دهــه، وزیــر بهداشــت در شــهر اعــام وضعیــت فوق العــاده کــرده اســت. 

ــا بــه خاطــر حصبــه  ــا کســی بمیــره، ی ــا ایــن مســائل پخــش می شــود، » نبایــد حتمــا منتظــر شــد ت »ســپس صحبت هــای مــردم در رابطــه ب

زمین گیــر بشــه، همیــن االن هــم وضعیــت بغرنجــه.« 

در همیــن حــال دوربیــن از پشــت بــه یــک دلقــک نزدیــک می شــود، دلقکــی کــه صــورت او را از نمــای درون آینــه می بینیــم، دلقکــی کــه هنــوز 

صــورت اصلــی او را ندیده ایــم و هیــچ چیــز در مــوردش نمی دانیــم، دلقکــی کــه مشــغول آرایــش خــود اســت. دوربیــن بــه آرامــی از پشــت او 

تغییــر زاویــه داده و تصویــری از اجــزای صــورت او می دهــد، صورتــی کــه از حالتــی مــات و مبهــوت بــه غمگیــن و بعــد از چنــد ثانیــه بــه حالتــی 

خوشــحال )بــه ظاهــر( تغییــر شــکل می دهــد. 

دلقــک خــودش هــم نمی دانــد، بخنــدد یــا گریــه کنــد، حتــی لحظاتــی بــا دســت حالــت خنــده و لحظاتــی دیگــر بــا دســت حالــت گریــه بــه خــود 

می گیــرد و در نهایــت ملغمــه ای از اشــک و لبخنــد در تصویــری کــه دوربیــن فقــط صــورت دلقــک را نمایــش می دهــد دیــده می شــود.

توجــه بــه همیــن ســکانس اول بــه نظــرم می توانــد تمامــی مســیر فیلــم را مشــخص کنــد، یــا حداقــل اگــر مــا تکلیــف خودمــان را در همیــن 

1 دقیقــه و 30 ثانیــه بتوانیــم مشــخص کنیــم، بــه راحتــی می توانیــم بــه صندلــی خــود تکیــه داده و در ادامــه فیلــم از دیــدن خلــق تصویــری 

یکپارچــه از همیــن تصاویــر ابتدایــی لــذت ببریــم. 

کارگــردان، فیلــم را بــا نمایــی بــاز از محــل کار شــخصیت اصلــی فیلــم یعنــی جوکــر، آغــاز می کنــد. تلفیــق ایــن نمــای بــاز از محــل کار و اهــم 

اخبــاری کــه گوینــده رادیــو از گاتهام ســیتی می دهــد، بــه طــور کامــل گویــای وضعیــت زندگــی بیرونــی جوکــر اســت. بحــران اقتصــادی و عــدم 

وجــود رفــاه مالــی کــه بســیاری از رفتگــران شــهرداری را بــه ســمت اعتصــاب هدایــت کــرده و ایــن اعتصــاب، طــی 18 روز بایــی بــر ســر مــردم شــهر 

آورده کــه وقتــی مصاحبه گــر رادیــو بــا برخــی از مــردم مصاحبــه می کنــد، می گوینــد »الزم نیســت کســی بمیــرد، همیــن االن هــم وضعیــت 

بغرنجــه.« 

ــدارد،  ــی ن ــاه و آسایش ــچ رف ــه هی ــتیم، ک ــرو هس ــه ای روب ــا جامع ــت. ب ــن اس ــه روش ــا جامع ــان ب ــر، تکلیفم ــم جوک ــن اول در فیل ــس از همی پ

بســیاری از اقشــار مــردم، در ایــن جامعــه در بــوی تعفــن زندگــی می کننــد. نماینــدگان فــداکاری و ایثــار و از خودگذشــتگی در جامعه هــا، کــه 

بــی ادعا تریــن افــراد در هــر جامعــه ای هســتند، یعنــی رفتگــران، دیگــر دســت بــه فــداکاری نــزده و حاضــر نیســتند غبــار کثافــت را از ســطح 

پلیــد شــهر جمــع کننــد. در ایــن فیلــم بــا گاتهامــی روبــرو هســتیم کــه از همــان اول وضعیتــش بغرنــج اســت. بــا گاتهامــی روبــرو هســتیم کــه 

انســانیت در آن مــرده اســت و کثافــت در تمامــی جامعــه بــه صــورت عیــان پخــش شــده اســت، از چنیــن گاتهامــی آیــا می تــوان انتظــار رحــم 
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و مــروت و مردانگــی و برابــری داشــت؟

امــا تــاد فیلیپــس کارگــردان فیلــم بــا هوشــمندی هــر چــه تمــام، آغــاز ایــن نمایــش را بــا ایــن نمــای بــاز بــه صــورت تدریجــی بــه نمایــی بســته 

تقلیــل می دهــد و بــه ســمت یــک نفــر متمرکــز می شــود. در نمــای بــاز دو دلقــک در تصویــر بــه چشــم می خورنــد ولــی بــرای کارگــردان فقــط 

یکــی از آنهــا مهــم هســتند. در ایــن شــهر آشــوب، فقــط یــک نفــر مهــم اســت، نــه دیگرانــی کــه در آن جامعــه زندگــی می کننــد و نــه افــرادی 

کــه همــراه ایــن دلقــک )جوکــر( در محــل کارش بــا او همــکار هســتند و نــه حتــی خــود جامعــه ای کــه تکلیفــش از همیــن االن معلــوم بــوده 

و وضعیتــش بغرنــج اســت. دوربیــن فقــط روی یــک نفــر متمرکــز می شــود، چــرا کــه فقــط همیــن یــک نفــر و انتخاب هــای اوســت کــه مهــم 

هســتند. گویــی کارگــردان، بــا نزدیــک شــدن دوربیــن بــه جوکــر، مــا را بــه ســفری در درون او تشــویق می کنــد، تــا در ایــن ســفر بــا او بیشــتر آشــنا 

شــویم و ببینیــم کــه او دســت بــه چــه انتخاب هایــی می زنــد و چگونــه سرنوشــت خــودش را بــه دســت خــودش رقــم می زنــد. جوکــری کــه 

در ابتــدای فیلــم و در برخــورد بــا شــنیدن اهــم اخبــار ناامیــد کننــده و موقعیت هــای بیرونــی ای کــه بســیار ناخوشــایند هســتند، بــا تکلیــف 

اســت و نمی دانــد بخنــدد و یــا گریــه کنــد، همســفر مــا می شــود تــا در ایــن تصمیم گیــری بــا او همــراه شــویم و ببینیــم کــه او در نهایــت چــه 

انتخابــی می کنــد، خنــده یــا گریــه؟

فیلــم جوکــر بــه واقــع داســتان تاثیــرات اجتماعــی بــر روی یــک فــرد و تبدیــل او بــه یــک موجــود ضــد اجتماعــی و آنارشیســت نیســت، بررســی 

همیــن ســکانس بــه مــا نشــان می دهــد کــه داســتان، بررســی انتخاب هایــی اســت کــه او در مقابــل ایــن شــهر پــر هیاهــو انجــام می دهــد و 

این کــه در نهایــت ایــن انتخاب هــا او را بــه کجــا خواهنــد رســانید؟ در ایــن درام پــر هیجــان و تاثیــر گــذار، بــا ســفری درونــی همــراه هســتیم تــا 

 Antisocial Personality بفهمیــم کــه چــه عوامــل درون روانــی ای می توانــد یــک فــرد  را بــه ســمت انتخاب هایــی ببــرد کــه بــه او برچســب

ــه از  ــرا و چگون ــان چ ــه انس ــت ک ــن اس ــورد ای ــر در م ــم جوک ــم. فیل ــا ... بزنی ــایکوز و ی ــی، س ــد اجتماع ــخصیت ض ــال ش ــا اخت Disorder و ی

خــودش موجــودی چنیــن می ســازد. همانطــور کــه شــیخ بهایــی بــه نقــل از جامــی می گویــد:

آدمیزاده طرفه معجونی است

کز فرشته سرشته و ز حیوان

گر کند میل این بود کم از این

ور کند میل آن شود به از آن

در فیلــم جوکــر مــا بــا یــک انســان بــا تکلیــف در جامعــه ای روبــرو هســتیم کــه تکلیفــش کامــا بــا تمامــی افــراد جامعــه مشــخص اســت. 

انســانی کــه همانطــور کــه گفتــه شــد نمی دانــد بخنــدد یــا گریــه کنــد، و قــرار بــر ایــن اســت تــا بــا ســفری در درون ایــن انســان در طــی فیلــم 

ببینیــم کــه او بــه چــه انتخابــی دســت می زنــد. در طــول فیلــم بــا یــک انســان روبــرو هســتیم کــه بــرای کالبــد شــکافی بهتــر بــه دو شــخصیت 

تقســیم شــده اســت، شــخصیت اول »آرتــور« و شــخصیت دوم »جوکــر«، در ایــن نقــد هــم زمانــی کــه از ایــن لغــات همــراه بــا گیومــه اســتفاده 

شــده اســت منظــور شــخصیت های درونــی و اگــر بــدون گیومــه مــورد اســتفاده قــرار گرفتــه باشــد منظــور انســان کلــی اســت کــه در درون او 

دو شــخصیت »جوکــر« و »آرتــور« در جریــان هســتند.

 »آرتــور« در فیلــم نماینــده چهــره خنــدان ایــن انســان اســت، انســانی کــه شــغل دلقکــی را بــرای امــرار و معــاش انتخــاب کــرده، بــا مــادرش 

زندگــی می کنــد، فــردی اســت کــه بــرای درمــان بــه دیــدار مــددکار اجتماعــی مــی رود و وقتــی می دانــد کــه اوضــاع روحــی اش نامناســب اســت 

ــت و در 30  ــدار اس ــانی ارزش م ــور« انس ــد. »آرت ــته باش ــد نداش ــاس ب ــدر احس ــا اینق ــد ت ــر کن ــش را زیادت ــه داروهای ــد ک ــددکارش می خواه از م

دقیقــه اول فیلــم، کــه مختــص بــه تصویــر کشــیدن روی زیبــای ایــن انســان باتکلیــف اســت، شــاهد بــه تصویــر کشــیدن ارزش هــای واالیــی 

از یــک انســان هســتیم. اوج ایــن تصویــر ســازی را در سکانســی می بینیــم کــه آرتــور بــه همــراه مــادرش در حــال تماشــای شــوی تلویزیونــی 
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مــورد عاقــه اش یعنــی شــوی مــوری اســت. در ایــن صحنــه وقتــی کــه مــوری از آرتــور می خواهــد کــه خــودش را معرفــی کنــد، می بینیــم کــه 

آرتــور از اوج خواســته های انســانی و پیغام هــای زیبایــی کــه بــر اســاس آنهــا دوســت دارد زندگــی کنــد صحبــت بــه میــان مــی آورد. او خــودش 

ــت، او  ــرده اس ــت ک ــن مراقب ــکل ممک ــن ش ــه بهتری ــادرش ب ــوده و از م ــه ب ــرد خان ــد م ــادش می آی ــی ی ــه از وقت ــد ک ــی می کن ــانی معرف را انس

حتــی پــا را فراتــر از ایــن گذاشــته و از نصیحت هــای مــادرش هــم صحبــت می کنــد و می گویــد مــادرم همیشــه بــه مــن میگــه: »بخنــدم و بــه 

دیگــران لبخنــد بزنــم« میگــه: »مــن بــه دنیــا اومــدم تــا شــادی و خنــده رو بیــن مــردم پخــش کنــم« 

آرتــور هــم مثــل هــر انســان دیگــر، انســانی اســت معمولــی کــه فقــط بــه دنبــال بــرآورده کــردن نیازهــای خــودش اســت. او دقیقــا می دانــد 

چــه می خواهــد، او بــه دنبــال رابطــه ای اســت کــه در آن دیــده شــود و دیگــران را نیــز ببینــد. او تشــنه عشــق و نــوازش و تعلــق خاطــر اســت و 

بــرای ارضــای ایــن نیــاز تمایــل بســیار زیــادی دارد کــه تــا جایــی کــه می توانــد »آرتــور« شــود. »آرتــور« موجــودی اســت کــه حتــی وقتــی در حــق او 

ظلمــی می شــود و بــه ناحــق پــول تابلــو شکســته شــده مغــازه ورشکســته ای کــه اودر حــال تبلیــغ آن بــوده اســت را نیــز از او کــم می کننــد، 

علی رغــم دردنــاک بــودن ایــن تصمیــم و مشــکات مالــی فراوانــی کــه بــا آن روبروســت، بــاز هــم می خنــدد و خشــم خــود را در جایــی دور از 

چشــم دیگــران، و بــر ســر اجســام بی جــان خالــی می کنــد، چــرا کــه او اساســا دوســت نــدارد بــه کســی آســیب برســاند. بــرای تکمیــل شــدن 

تصویــر »آرتــور« فقــط کافــی اســت کــه بــه ســوالی کــه از مــددکارش می پرســد، بازگردیــم. » فقــط مــن ایــن حــس رو دارم یــا واقعــا اوضــاع اون 

بیــرون دیوانه کننده تــر شــده؟ » او بــرای جامعــه اش نگــران اســت. او بــه چشــم می بینــد کــه همــه چیــز ویــران شــده و رو بــه اضمحــال اســت. 

ــد  ــه می توان ــانی ک ــا انس ــا تنه ــان، آن را ب ــرای اطمین ــته و ب ــش داش ــه اطراف ــتی از جامع ــق و درس ــنجی دقی ــه واقعیت س ــت ک ــانی اس او انس

ــا او در میــان بگــذارد یعنــی مــددکارش، در میــان گذاشــته و از او می پرســد تــا مطمئــن شــود کــه در ایــن دنیــا، یگانــه فــردی  دردهایــش را ب

ــددکارش  ــود از م ــت می ش ــش راح ــب خیال ــن مطل ــی از ای ــت، و وقت ــذاب اس ــرج در ع ــرج و م ــم، ه ــی، ظل ــم بی عدالت ــن حج ــه از ای ــت ک نیس

می خواهــد داروی بیشــتری بگیــرد تــا فقــط اینقــدر احســاس بــد نداشــته باشــد.

ــه  ــت و ب ــاک اس ــی، خطرن ــن تنهای ــه ای ــد ک ــت و می دان ــد. او تنهاس ــر دری می زن ــه ه ــردن آن ب ــدا ک ــرای پی ــت و ب ــط اس ــن رواب ــنه یافت ــور تش آرت

همیــن دلیــل در نیــم ســاعت اول فیلــم تمــام تاشــش را می کنــد تــا جایــی کــه می توانــد حتــی بــه قیمــت دریافــت داروهــای بیشــتر، حتــی 

بــه قیمــت کتــک خــوردن، خــودش را کنتــرل کــرده و بیشــتر بــه ســمت »آرتــور« شــدن حرکــت کنــد. 

آرتــور روابــط بســیار محــدودی دارد کــه آنهــا را می تــوان بــه ۴ دســته تقســیم کــرد، رابطــه بــا مــادر، رابطــه بــا افــراد محــل کار، رابطــه بــا مــددکار 

ــا توهــم  ــرای رهایــی از درد و رنــج موجــود در ایــن روابــط بــه صــورت فانتزی هــای ذهنــی ی و در نهایــت روابطــی کــه در درون ذهــن خــودش ب

ــرای پنــاه بــردن از شــلوغی های دنیــای بیــرون، از آنچــه او  تجربــه می کنــد. در حقیقــت توهم هــا و فانتزی هــای ذهنــی آرتــور مکانــی اســت ب

ــدم  ــک ق ــور را ی ــط آرت ــن رواب ــدام از ای ــر ک ــت دادن ه ــتن و از دس ــا گسس ــذارد و دقیق ــان بگ ــد در می ــس نمی توان ــچ ک ــا هی ــد و ب ــه می کن تجرب

ــا بــه گونــه ای دیگــر  بــه »جوکــر« شــدن نزدیــک می کنــد، »جوکــری« کــه اصــا انتخــاب اول آرتــور نیســت و تمــام تــاش خــودش را می کنــد ت

نیازهایــش را ارضــا کنــد، بــه گونــه ای کــه در راســتای ارزش هایــی باشــد کــه بــرای آنهــا زندگــی کــرده و بــه خــود افتخــار می کنــد، ولــی متاســفانه 

ــه  ــت ب ــت دس ــن اس ــد، ممک ــا کن ــئوالنه ارض ــر  و مس ــکلی موث ــه ش ــش را ب ــد نیازهای ــانی نتوان ــر انس ــی ه ــه وقت ــت ک ــی اس ــه تلخ ــن قص ای

ــد.  ــام ده ــن کار را انج ــری ای ــیوه های دیگ ــه ش ــه ای زده و ب ــای احمقان کاره

پــس از نیــم ســاعت اول فیلــم کــه در حقیقــت معرفــی شــخصیت »آرتــور« بــه حســاب می آیــد، رونــد فیلــم دیگــر، رونــدی قابــل پیش بینــی 

اســت. تاشــی بــرای حفــظ تــه مانــده روابــط نیم بنــدی کــه آرتــور بــا اطرافیانــش دارد و ناموفــق بــودن او بــرای حفــظ ایــن روابــط و گسســتن 

تــک تــک آنهــا. 

ــا قطــع عمیق تریــن و دیرینه تریــن رابطــه اش یعنــی  ــا قطــع اولیــن رابطــه، یعنــی اخــراج شــدن از محــل کارش شــروع شــده و ب ایــن ماجــرا ب

رابطــه بــا مــادر بــه پایــان می رســد. قطــع هــر رابطــه ای، یــک قــدم آرتــور را بــه »جوکــر« شــدن نزدیک تــر می کنــد. »جوکــری« کــه برایــش انســان و 

انســانیت مهــم نیســت، و بــر بســتری از قانــون جنــگل زندگــی می کنــد. تنهــا چیــزی کــه او بــه آن فکــر می کنــد ایــن اســت کــه حــق خــودش را از 
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جامعــه ای بگیــرد کــه آن جامعــه را عامــل اضمحــال خــود می دانــد. »جوکــر« نمــادی اســت بــر ایــن طــرز فکــر کــه دیگــران مســئول آن چیــزی 

هســتند کــه مــن انجــام می دهــم. »جوکــر« نمــادی اســت از هــرج و مــرج، قانــون گریــزی و باالتــر از همــه مســئولیت گریــزی. »جوکــر« نمــادی 

اســت از انســانی کــه در جامعــه نیازهایــش بــرآورده نمی شــود و راهــی هــم بــرای ارضــای ایــن نیازهــا یــاد نگرفتــه اســت. »جوکــر« نمــاد تنهایــی 

انســان اســت، انســانی کــه نــه رابطــه ای دارد کــه بــه امیــد آن زندگــی کنــد و نــه ارزشــی کــه بــر مبنــای آن هدفــی بیافرینــد. 

آری فیلــم جوکــر درامــی تاثیــر گــذار اســت در مــورد انتخــاب. در مــورد چگونگــی انتخــاب بیــن »آرتــور« و »جوکــر«و چگونگــی گــذار از یکــی بــه 

دیگــری. آری جوکــر درس زندگــی اســت و نهیبــی بــه هــر یــک از مــا بــه عنــوان فــردی درجامعــه، نهیبــی کــه هــر ثانیــه بانــگ بــر مــی آورد کــه روابــط 

نقــش مهمــی در ســامت روانــی انســانها بــازی می کنــد. نهیبــی کــه مــا را دعــوت می کنــد تــا بــا داشــتن روابطــی کیفــی بتوانیــم پناهگاهــی 

داشــته باشــیم کــه در مواقــع بحــران بتوانیــم همچنــان »آرتــور« باشــیم نــه »جوکــر«.


