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«ژوکر» انتقام بگیر
نوشته محمدرضا شاهرخی نژاد

ارقام که رند میشوند گویی خیال آدمی راحت
میشود و اعداد تشخص مییابند .حال دیگر
باید منتظر بود و دائم شنید که :بیست بیست
فالن ،بیست بیست بهمان .اما نمیدانم چرا
این رفتار وسواسگونه را دارم که هر زمان به
رندها میرسم برمی گردم و پشت سرم را نگاه
میکنم انگار چیزهایی در گذشته هستند که تمام
نشدهاند و دل شان هم نمیخواهد بیایند و از
رندها عبور کنند هرچند بر آینده تأثیر گذاشته و
میگذارند مانند فیلم سینمایی .در اعتراضات
هنگ کنگ «وی» هنوز ادامه دارد .با خودم فکر
میکنم آیا سینما همچون پیغامآوری از آینده
نمیآید ،پیام را به دستمان میرساند و میرود
در گذشته میایستد و نگاهمان میکند؟ «وی را
به نشان انتقام بگیر» در سال  2005به کارگردانی
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جیمزمک تیگو ساخته شد اما شخصیت اول
فیلم حاال برباالی بلندی ایستاده است و به ما
مینگرد و با استهزا میگوید :نگفتم؟
 2019حاال یک عدد است .عددی که دیدار دو
رئیس جمهوری امریکا و کره شمالی را پس از
قریب به شصت و اندی سال در دل خود دارد.
البته دویدن عکاس سمت راست از مالقات این
دو رهبر جذابتر است .رهبرانی که من را یاد
فیلمهایآخرالزمانیمیاندازند.نکندسینما
پیغام را دستمان داده و گفته است که«:جنگ
اتمی در انتظارتان است ».و ما در هنگام غذا
خوردن و دیدن این عکس در صفحات اول
روزنامهها ،پیغامش را نشنیده باشیم.
 2019یک فیلم دیگر هم داشت که در
خیابانهای سانتیاگو میگذشت .ژوکر در شیلی

ظاهر شده بود و اعتراض میکرد« .آرتور فلک»
که روزگاری در شهر خیالی گاتهام در امریکا
بهعنوان دلقک به میهمانیها دعوت میشد
و برنامه اجرا میکرد حاال در این عکس توسط
نیروهای امنیتی به گوشهای رانده میشود.
ژوکرها در گستره جهان به فساد اعتراض دارند.
و اما عکسی که در آن والدیمیر پوتین درون
هالهای از رنگ قرمز قرار گرفته است .این
عکس را به این دلیل انتخاب کردم که سال
گذشته میالدی 20 ،سال شد که پوتین در رأس
قدرت است .در « 1999یلتسین» او را بهعنوان
نخستوزیر انتخاب کرد و چند هفته بعد
بمبگذاریها در روسیه جان  300نفر را گرفت.
پوتین انگشت اتهام را به سمت شبه نظامی
میان چچنی میگیرد و محبوبیتش افزایش

مییابد .همان سال یلتسین بیمار استعفا
میدهد و رئیس جمهوری جدید ظهور میکند
و در انتخابات سال بعد پیروز میشود .در
 2002شبه نظامیان چچنی  800نفررا درمسکو
گروگان میگیرند در حالی که مشغول تماشای
تئاتر بودند .نیروهای ویژه از گاز سمی برای
خاتمه دادن غائله استفاده میکنند که باعث
مرگ گروگانها میشود .پوتین معتقد است
فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی بزرگترین
فاجعه ژئوپلیتیکی است .در « 2006آنا
پولیتکوفسکا» روزنامه نگار در روز تولد پوتین
کشته میشود .در  2012او دوباره به قدرت
بازگشت و به کریمه و سوریه نیروهای نظامی
اش را فرستاد .پوتین میتواند تا سال  2024در
سمت خود باقی بماند.
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