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 !ماند حاصل بی شده، منتشر آن در مقاله این که ای نشریه یادآوری برای نگارنده های کوشش

 

 همان) نوالن کریستوفر و جاناتان مشترک فیلمنامه در که هاشخصیت هایویژگی و رفتار واسطهبه( یک

 آمده، والنن کریستوفر فیلم و( اخیر دهه متون ترینبدیع از یکی «آور یادبه/  ممنتو» فیلمنامه نویسندگان

 جموعهم فیلم ترینشبیه ها،آدم روابط کلی مسیرهای و داستانی مصالح نظر از را «تاریکی شوالیه» توانمی

 و( بیل تینکریس) وِین بروس/بتمن رابطه. است «عنکبوتی مرد/اسپایدرمن»  به «بتمن»ِ  فیلمی شش تاکنون

 نهایی حرکت و( جیلنهال مگی) ریچل به آنها مشترک عالقه ،(اکهارت آرون) دنت هاروی نزدیکش دوست

 یپ در روایی کنش سه این که جزئیاتی تمام با همراه شرور، و پلید نیمه به وجودش نیک نیمه از هاروی

 آن مشترک هعالق و( فرانکو جیمز) دیوید و( مگوآیر توبی)   پیتر/اسپایدرمن رابطه مشابه روشنیبه آورند،می

 ناختنش سر بر که فراوانی بحث. است آن اول قسمت ویژهبه و «اسپایدرمن» در( دانست کریستین)    به دو

( گذشتهدر تازه لجر هیث) ژوکر/جوکر که این از او شدید عصبانیت و گیردمی شکل بتمن واقعی شخصیت

 «رو» و رفتن لو از بتمن نگرانی از ناشی ضمن در کند،می  ریچل و او میان عالقه به ایاشاره موقت، زندان در

 در که آن از بیش موضوع، این به وین بروس دادن اهمیت میزان این و است اشواقعی شخصیت شدن

 ایده وقتی .است «اسپایدرمن» در تعلیق ایجاد اصلی عوامل از یکی یادآور باشد، داشته سابقه پیش هایبتمن

 برای نوی بروس توسط دروغین دریایی سفر آن طراحی یا سیتیگاتهام  در قالبی بتمن یک پدیدارشدن

 به وجهت که رسدمی نظربه کنیم، اضافه قبلی موارد به هم را کنگهنگ در اشماجراجویانه مأموریت الپوشانی

 سطح و حد از را فیلم این ،«اسپایدرمن» در هاآدم انگیزه و عالیق و داستانی محورهای از گوناگونی عناصر

 فیلم فاوتمت فضای در کریون وس فیلم داستان هایکنش بازآفزینی به عمالً و بردمی فراتر کلی هایهمانندی

 ودوج( مارول) ناشر یک هایاستریپکمیک دوگانه هایشخصیت میان که است بدیهی. شودمی منجر نوالن
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 شباهت «اسپایدرمن» و «بتمن» شخصیت دو خود ها،فیلم بحث منهای و نیست عجیب کلی، هایهمانندی

 و پرشمار اجزاء به «بتمن» مجموعه آخر فیلم در کلیات این اما. دارند هم به زیادی مشخص های

 . اندشده بدل تریکنندهتعیین

 تیره دنیای اب قیاس در تریامیدبخش دنیای اساساً «اسپایدرمن» دنیای که است آن نکته این بر تأکیدم دلیل اما

/ بروس لیو اندخصوصی و خودخواسته اسپایدرمن،/ پیتر زندگی مسیر هایتصمیم اغلب. است «بتمن» تار و

 هاینشانه اسپایدرمن اطراف جامعه. دهد تغییر را تلخش زندگی انزوای تواندنمی بخواهد، اگر حتی بتمن

 روز و الح و فضا سیتیگاتهام اما پروراند،نمی خود در را ایکنندهمأیوس و کارانهتباه تکنولوژیک و اجتماعی

 زا سرسوزنی بتواند کسانی هایشرارت توقف یا کسی مرگ که رسدمی نظربه ناممکن و دارد آخرالزمانی

 قیاس رد اسپایدرمن    پوشش قرمز و آبی رنگ. کند تغییر دستخوش را ویزانی به رو «زمانه» آن حال و وضع

 و شدمی محسوب رنگی تنوع رو هر به بتمن، سیاه هایدستکش و کاله و نقاب و ردا غرابت و سیاهی با

 چنین که ایران در کمدست) کندمی مندترعالقه اسپایدرمن به را ترسن کم کمی کودکان ها،همین مجموعه

 قاعدتاً  م،برشمرد که «اسپایدرمن» به شباهت همه آن بنابراین،. هستند بتمن شیفته ترهابزرگ کمی و( است

 درست هک درحالی. شدمی منتهی نوالن فیلم شدن ترکودکانه کمدست یا ترسرخوشانه اندکی به بایستمی

 جامعه مختصات هب نسبت بدبینی زمینه در و کندمی تصویر نگرانهتلخ را سیاه متروپلیس همان فیلم برعکس،

 چهره ،حال هر به که- بیل کریستین صورت انتخاب حتی. پیمایدمی را تباهی و تاریکی عمق تا زمانه، و

 از شدیدتری درجه به را «تاریکی شوالیه» -آیدمی چشمبه افسردگی آستانه در حتی و نیست پرشوری

 «بتمن گشتباز» وارکابوس دنیای فقط شاید. رساندمی شده، تجربه پیشین های«بتمن» نزد که ژرفی هایتلخی

 «اسپایدرمن» به فیلم هایشباهت آن کنار در ویژگی این. باشد معرفی قابل سیاهی، میزان این با( برتون تیم)

 نیاید از عناصری «تاریکی شوالیه. »یافتخواهیم( ها)فیلم آن بر تزیآنتی همچون را آن عمالً بگذاریم، که
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 طهنق در درست تلخی بینیجهان که چیند می هم کنار طوری و گزیندمی بر را «اسپایدرمن» هایآدم زندگی

 «اسپایدرمن» نسبی امیدواری خواهدمی گویا. برآید آن دل از «اسپایدرمن» هایفیلم در جاری امیدهای مقابل

 .دهد جلوه ناپایدار و فریبنده را

 پراکشن یاربس ،«کندمی آغاز بتمن» یعنی مجموعه قبلی فیلم برخالف «تاریکی شوالیه» کنایی، شکلیبه( دو

 رایاج رغمبه و امر این وجود با اما. دارد را مجموعه کل  اکشن هایسکانس سیر ترینوقفهبی احتماالً و است

 ضحکم تعلیق، یا اکشن به منجر نمایشی هایموقعیت و داستانی عوامل از برخی نوالن، درگیرکننده بسیار

 دونب سکه، یک پرتاب به هاآدم زندگی و مرگ سپردن و کردن خط یا شیر به هاروی ناگهانی عادت کل. اند

 در. ندک فیلم دنیای وارد نیز جدیدی تعلیق گهگاهی بناست و شودمی او عادات وارد ایپیشزمینه و زمینه

 قمنط آن همراهی لزوم که شده چیده  تعلیق ایجاد هدف به قدر آن او هایتصمیم و حرکات بعضی که حالی

 ودشخ که جا یک مثالً! است رفته یاد از کلیبه گویی فیلم، علمی و ایافسانه جهان همان در معقول مِنِشی و

 و کندیم متکی خط یا شیر به را مفلوک راننده سرنوشت ای ابلهانه و کودکانه بازی با نشسته، ماشین در هم

 شدتبه هم را هاروی خود جان و زندمی هوا در هاییمعلق و چرخ طبعاً ماشین راننده، به او شلیک با بعد

 دهدمین ارائه غیرمستقیم خودکشی این بر دال اینشانه فیلم خواهد؟می چنین او خود آیا. افکندمی خطر به

 این دادن نسبت از «تاریکی شوالیه» فیلمنامه و فیلم قصد بپذیریم که همان جز نیست ای چاره بنابراین، و

 !شگردی هر با و قیمت هر به بس؛ و بوده تعلیق ایجاد صرف هاروی، به رفتارها

 جرل هیث حضور حاصل را افتتاحیه روزهای در آن ای افسانه موفقیت بسیاری فیلم، اکران شروع در( سه

 ایرهذ بی اما. دانستندمی جوکر یعنی اش ایحرفه زندگی های نقش ترینمهم از یکی در فقید جوان بازیگر

 و وخش شخصیت. بخشدمی فیلم به اش درگذشت از ناشی استقبال از بیش ارزشی او دقیق بازی تردید،

 لوهج ملموس نیکلسون، جک بازی با شخصیت این قبلی نسخه از بیش را او جوکر، شیطنت از سرشار
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 انتزیف کامالً گریم از ترآماتوری گریم، وسایل بردن کاربه لحاظبه و تررئال عمداً که گریمی با لجر. دهدمی

 هایزخم هب منجر گذشته شرح و کندمی عرضه را تریزمینی شخصیت است، برتون تیم فیلم در نیکلسون

 خصلت یحت ،(هست هم آمریکا سینمای کهن هایکلیشه از البته که الکلی پدر خشونت نتیجه) لبانش کنار

 خندیدن، نوع کوشدمی هم لجر خود بنابراین،. آوردمی در قبلی رمز و راز آن از نیز را اشچهره استثنایی

 «لیمعمو» خصلت نوعی با هوشمندی، وجود با را جوکر بیانی و بدنی رفتارهای مجموع و پا و دست حرکات

 فتادها مؤثر بسیار مجموعه، از خصوصبه قسمت این در او شخصیت عینی وجه باورپذیری در که کند همراه

 را ماسک باالخره که فیلم اوایل دزدی سکانس انتهای در او پیروزمندانه حال عین در و موذیانه لبخند. است

 رجوک خود که ریچل به او عالقه راز بابت باز اما خوردمی کتک بتمن از که جایی دارد، میبر صورتش از

 زا شدن دور حین اشتفاوتیبی از ناشی حرکت خندد،می ایکنندهعصبی شکلبه کرده، فاش و کشف

 شانهن به طرف دو از را هایشدست و زندمی را کنترلی ریموت بمب انفجار هایدگمه که حالی در بیمارستان

 زا شدنآویزان  حین در هیجانش و لذت با توأم و واردیوانه واکنش باالخره و! کند می باز «دیگه کنیم چه«

 شدهوصف وجه همان بر ضمناً که اند لجر بازی نشدنیفراموش هایلحظه از همه بتمن، توسط ساختمان

 با مراهه و منفی یا است، ایخرسندکننده و مثبت ویژگی این دانمنمی. دارند تکیه جوکر شخصیت و نقش

 آن اوج هنقط تنها فقید، لجر هیث طوالنی چنداننه کارنامه پایان نقطه این کنممی تصور اما گرفتن،کمدست

 اششدهستایش بیهوده و مشهور فیلم دیگر با تنهانه او، آفرینینقش در جاری سنجیده جزئیات. بود نیز

 به که آوردیم پدید جوکر کاراکتر در دلپذیری شیرینی حتی بلکه نیست، قیاسقابل «بکبروک کوهستان»

 .شودمی بدل نیز فیلم غیراکشن جذابیت ترینمهم

 برازنده ای،افسانه بتمن لباس کردنتنبه تجربه دومین در بیل کریستین که قدر همان دیگر، هایبازی میان

 انسانی هایگوییتک به را ممکن لحن مؤثرترین صدایش، گرفتگی و طنین و زنگ و خش با ویژهبه و است



 

www.amirpouria.com                                                             وب سایت نوشته های امیر پوریا منتقد و مدرس سینما 

 

 
0  کد مطلب/030020 از    5 صفحه     

 

 مناسبنا دنت، هاروی نقش برای اکهارت آرون بخشیده، -بامپشت روی نهایی سکانس در خصوصبه– بتمن

 اکهارت توسط است، فیلم مضمونی هایجنبه ترینمهم از که او شخصیت بد و نیک بخش دو. آیدمی نظرمبه

 یک امتق تقریباً هاروی، صورت سوختن از پیش تا که طوری. شده اجرا تصور، قابل شکل آشکارترین به

 نیمی وختنس اثر در انتقامجویش و توزکینه روح بروز از بعد و بخشدمی او به را مهربان و متین و آرام فرشته

 خط ای شیر یا تهدید حین در فشردنش دندان میزان که شودمی تبدیل مطلقی بدمن به ناگهان صورت، از

 گمان انهمچن! است ترشدید و ترغلیظ هم جوکر یعنی فیلم اصلی بدمن از حتی ها،آدم کشتن برای انداختن

 مک اتفاقاً که رمانتیک کمدی برای را او است، جاری آن در که ریشخندآمیزی حس و اکهارت صورت کنممی

 تقابل جدی هایدرام در الیه چند و دوگانه چنین هایینقش تا دهدمی جلوه ترمناسب ندارد، اشکارنامه در

 . شر و خیر

 وظمحف بازیگری، به مربوط یادداشت این انتهای برای باید گوردون ستوان نقشبه اولدمن گری سهم اما

 و ترینغریب از یکی جمله، از و دارد شهرت افراطی عمداً و پرجلوه« act» به اساساً که او. ماندمی

 در خودش را غریب و هیستریک رفتارهای و حرکات با بیمارگون پلیس نقش هایبازی ترینافراطی

 کندیم ایفا را گوردون نقش متین و اطواربی و بطئی و آرام چنان جا این گذاشته، یادگار به «ایحرفه/لئون»

 از نیز او زدنحرف آهنگ حتی بار این نقش، فردی هایویژگی به بسته. مواجهیم دیگری اولدمن با گویی که

 و آرام طور آن که پلیسی برای. ندراد را معمول صالبت آن صدا حتی و گرفته فاصله همیشگی توفانی ریتم

 یانیب و صدا و رفتار چنین هم باید بازدارد، خود پسر کشتن از را هاروی خواهدمی ملتمسانه حتی یا معقول

 ازیگرب اسکار تعلق برای تردیدی گمانم به لجر،ِ  واپسین درخشش و اولدمن پرظرافت بازی با. رود کاربه

 .ماندنمی جا به «تاریکی شوالیه» به مرد مکمل
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 هم» مدهع خصوصیت و دنت هاروی شخصیت توصیف برای پیش سطر چند که بازگردیم عبارتی به( چهار

 با :تغییردهد شکل این به را تعبیر آن تواندمی ها،واژه از استفاده در دقت. بردم کاربه او «بد هم و خوب

 درونمایه بار این رسدمی نظربه ماجرا، منفی قطب به مثبت قطب از اشناگهانی حرکت و هاروی چرخش

 شر و خیر نشینیهم» اصل در بلکه معمول، حسب بر شر و خیر تقابل نه ،«بتمن» مجموعه قسمت این مهم

 را خودش آدم، همه آن مرگ به دادن تن در ناچاری بابت بتمن شودمی موجب چه آن. است «فرد وجود در

 ارد،د ایریشه هم او وجود در شرارت که برسد نقطه این به و کند سرزنش بامپشت سکانس همان پایان در

 هک این و ماند پاک شودمی هم ناپاک زمانه در کند ثابت خواسته می اشتباهبه او گویدمی هاروی که این

 همه آن وجود با ما و کندمی معرفی «قهرمان» بزرگداشتش در را هاروی فیلم، نهایی سکانس در گوردون

 و خیر مجاورت تم آن بودن کلیدی نشانه همه گفت، دروغ گوردون کنیمنمی حس هاروی، رفتار در شناعت

 هدفهب فقط نه حقیقت در گوردون هست، هم فیلم بخشپایان که آخری نمونه این در. است آدمی نهاد در شر

 بخش بازتاب عنوانبه همچنین بلکه دنت، هاروی زندگی اواخر هایشرارت داشتننگه پنهان و الپوشانی

 یهاگرایش بخش و کندمی اشاره اشقهرماناه و خیرخواهانه اعمال به او شخصیتی ماهیت و واقعیت از مهمی

 و زیست گونه آن حیاتش، پایانی ساعت چند جز هاروی. گذاردمی باقی نامکشوف عموم، انظار در را او شر

 در بد و نیک نشینیهم درقبال بشر ناآگاهی به نوالن هشدار ترینروشن اصل در اشتباهی به رو چرخش این

 . است وجودش

 ولیدیت ابعاد با فیلمی در درخشانش طبعاً اجرای بابت فقط محوری، تم این انتقال در هاروی صورت گریم

 وقتی: نمایدمی برانگیزتأمل آن پس در نهفته ایده بابت همچنین بلکه نیست؛ ستودنی «تاریکی شوالیه» عظیم

 یسوختگ تاریکی، در صورتش چپ سمت دادن قرار و نور منبع چپ سمت در ایستادن با تواندمی هاروی

 صورت هسوخت بخش کوچکی تکان با او مرگ از بعد بتمن وقتی کند، پنهان دورین و مقابل آدم از کلیبه را
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 هانن عمرش هایسال بیشتر نیک گرایش زیر را شر به او گرایش تا گذاردمی رو را سالم بخش و زیر را او

 جنس از هاییHorror/تریلر/اکشن مرسوم هایهیوالسازی از دیگر یکی فقط ایده این که یابیمدرمی کند،

 ترینعینی خواهدمی بلکه ، نیافته راه فیلم به تماشاگر در صرف چندش ایجاد یا ترس خلق قصدبه نیست؛ بتمن

 و کند تصویر ممکن، شکل تریننزدیک به را ما از کدام هر وجود در شر و خیر نشینیهم جلوه

 از یشب «تاریکی شوالیه. »بیاورد مانیرو به اش،بیرحمانه اندکی هشداردهندگی با را اشناپذیریتفکیک

 .است بارهدراین هرچیز،

 

 


