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كريستوفر نوالن

این شماره

  سينماها در این روزگار عجيب، با تنت دوباره 
احيا شده؛ تو بگو با جادوي یك جادوگر. در روزگاري 
كه هيچ كس فكر نمي كرد ممكن اســت مردم ميان این غائله پاندمي 
دوباره براي تماشاي یك فيلم زیریك ســقف جمع شوند، این كریس 
نوالن بود كه بر نمایش فيلم تازه اش فقط در سالن هاي سينما اصرار كرد 
و حاال مي تواند در خوانش تاریخ، منجي امتداد نمایش فيلم در سالن هاي 
سينما -و نه نمایشگرهاي كوچك خانگي- باشد. مي گویند او را مهم ترین 

سينماگر-صنعت گر نسل تازه مي نامند. آیا واقعا چنين است؟
نمي دانم این روزها هنوز مؤلف بودن براي دیگران حســن محســوب 
مي شود یا نه؛ اما فيلمســازان محبوب این ســال هاي من، آنها كه هر 
كدام شان به نوعي ذوق زده ام كرده اند یا تماشاي كار تازه شان حيرتم را 
به همراه داشته، همه مؤلف بوده اند و برخي حتی وراي یك مؤلف، خالق 
بوده اند و جهان شخصي خودشان را ساخته و پرداخته اند. مثال واضحم 
براي این خالق بودن در هزاره جدید جيمز كامرون با »آواتار« است كه 
نشان داد براي بزرگي در سينماي امروز، باید بيش از حتی یك مؤلف بود. 
كریستوفر نوالن یك دهه پس از آغاز كارش، در »Inception | سرآغاز« 
)كه همچنان بر این ترجمه به جاي تلقين و نطفه گذاري و... اصرار دارم( 
همين راه را رفت و او هم دنياي شخصي خودش را خلق كرد. با 6 فيلم 

پيشين، البته، او جاي خودش را آن قدر كه باید محكم كرده بود و مرور 
مؤلفه هاي مشترك در فيلم هایش، نشان مي داد كه او جهان بيني مختص 

به خود را دارد.
جز این، 2 فيلم چهارستاره متأخرش )»حيثيت« و »شواليه تاریكي«( 
تسلط بيش از حد فيلمساز را به ابزارهاي سينما هم نشان مي داد اما 
سرآغاز، سومين فيلم چهار ستاره پياپي نوالن، آواتار او بود؛  دنياي 
دست ساز نوالن كه آدم ها در آن به خواست او زندگي مي كنند، نفس 
مي كشــند و مي ميرند. او خالقي بي همتا در نسل خودش است و با 
سرآغاز فاصله خودش را با هم نسل هایش فرسنگي كرد تا بتوان به 
صراحت او را مهم ترین فيلمســاز هزاره جدید دانست؛ مسيري كه 
هرچه جلوتر رفت جاه طلبانه تر هم شد و به ژانرهاي مختلف تسري 

پيدا كرد.
مجله امپایر در شماره ویژه اي كه براي سرآغاز منتشر كرد، كریستوفر 
نوالن را »كوبریك تازه ســينما« ناميد. به نظــرم، هنوز و همچنان، 
درست ترین و دقيق ترین تعریف براي نوالن همين است. او مي تواند 
استنلي كوبریك سده جدید باشد؛ هرچند به عنوان یك هوادار افراطي 
استنلي كوبریك، خودم هم از این مقایسه مي ترسم. با این حال، وقتي 
مي شــود ترس را كنار گذاشــت كه یك دور كارنامه نوالن را از آغاز 
تا امروز با هم مــرور كنيم. در این بيش از دو دهــه اي كه از ورودش 
مي گذرد، ۱0فيلم دیده شده ساخته كه حداقل نيمي از آنها فيلم هایي 
كامل و بي نقص بوده اند. از همان فيلم اول كه شبيه كارهاي آماتوري 

است و ساختش را در طول تعطيالت آخر هفته یك سال انجام داد، 
مي توان امضاي مشخصش را در شخصيت ها و آدم هاي مختلف دید و 
در همه این 22 سال وقتي تغيير ژانر هم داده، فقط پوسته عوض شده 
و در الیه پشتي، همه چيز از دنياي نوالن مي آید؛ طوري كه مي شود او 
را پشت هر آدم، هر لحظه و هر نمایي تشخيص داد. همان چيزي كه 
سبب مي شد كوبریك را ستایش كنيم، حاال، در نوالن قابل تشخيص 
اســت؛ اینكه كارهاي متأخرش همچون كارهاي واپسين كوبریك، 
حتی یك پالن اضافه و قابل حذف هم ندارند و به هر ژانري كه سرك 
كشيده )كه طبع آزمایي هایش بي شباهت به انتخاب هاي كوبریك هم 

نيست( بهترین آن ژانر را ساخته است.
شاید این شوخي غریب روزگار با ما باشد كه سال مرگ كوبریك، سال 
ساخت نخستين فيلم نوالن است؛ روزگار، اولي را از سينما گرفت... دومي 

را به سينما هدیه داد.

  در یك دورهمي دوســتانه حرف از نوالن شد، 
ميان انبوه ستایش هایي كه حضار نثارش مي كردند، 
كوتاه و مختصر گفتم اهميتش را درك مي كنم ولي خيلي دوســتش 
ندارم و خودنمایي اش برایم گاهي آزار دهنده است. همينطور كه به نظرم 
تالش اش براي روایت قصه هاي پيچيده، گاهي رسما به آشفتگي منجر 
مي شود، البته حضور استاد آنقدر مرعوب كننده هست كه دوستدارانش 

آشفتگي را به حساب پيچيدگي بگذارند.
گفتن ندارد كه بعد از این اظهارنظر، ميان دو آتشــه هاي نوالن باز، چه 
غيرت ها كه به جوش آمد و چه نقل قول هایي از بزرگان در ستایش نوالن 
بازخواني شد. واكنش هایي طبيعي از سوي دوستداران فيلمسازي كه 
دوست داشتنش مد روز است. دارم بدجنســي مي كنم؟ شاید! تعبير 
مؤدبانه اش شاید این باشد كه نوالن فيلمساز روزگار ماست؛ روزگاري 
كه تریلرها و توليدات عظيمش بيشتر از اینكه شبيه فيلم ها باشند شبيه 
بازي هاي كامپيوتري اند. روزگاري كه همه  چيز در آن به هم ریخته است 
و تلفيق گونه هاي مختلف و تركيب عناصر به ظاهر بي ربط، اگر با مهارتي 
فن ساالرانه همراه شــوند، به موفقيت مي رسند و نوالن قطعا فن ساالر 

برجسته اي است.
  كریستوفر نوالن اهميتش را از تالش بي وقفه اش در پيگيري ایده هاي 
شخصي در دل ســينماي جریان اصلي كسب مي كند. او جست وجوگر 

توامان تشخص روشنفكرانه و موفقيت تجاري اســت. تركيبي است از 
كوبریك و اسپيلبرگ كه مي تواند سرمایه هاي كالن را جذب قصه هاي 
شخصي و پيچيده اش كند. البته كه هميشه موفق نيست. گاهي ابایي ندارد 
كه عناصر سينماي عامه پسند را با الیه اي از مفاهيم روشنفكرانه همراه كند 
و در مواردي از مسير پيچيدگي به كج راهه آشفتگي مي رسد. نوالن اسم 
رمزي است كه هر تماشاگري با سطحي متوسط از هوش مي تواند از آن 
بهره بگيرد و وارد عالمي دیگر شود؛ عالم نكته ها، ظرایف و مفاهيم مبتني 
بر خيال پردازي اي كه به نظر مي رسد در پس پشتش حرف هاي مهمي 
زده مي شود. گاهي واقعا اینگونه اســت و گاهي هم نه، ولي اغلب اینطور 
به نظر مي رسد كه تماشاي اثري از نوالن فقط تماشاي یك فيلم نيست 
و تماشاگر از عالم سرگرمي وارد دنياي اندیشه ورزي شده است. اگر ورود 
به فلسفه، روان شناسي، سياست و جامعه شناســي در فيلمي از نوالن، 
سينما را به كالس درس تبدیل نمي كند، به دليل منطبق كردن ایده ها 
با كهن الگوهاي موفق سينماي تجاري است. نتيجه اینكه خيلي ها موقع 
تماشاي فيلم نوالن احساس مي كنند در حال انجام كاري مهم هستند، 
نكته اي را مي آموزند و با جمله قصاري مواجه مي شوند كه مي توانند از آن 
در صفحه شخصي شان بهره بگيرند و فخرفروشي كنند. نوالن نام معتبري 
است كه جز چنين بازخوردهایي كه محصول مستقيم موفقيت توده اي 
است، فيلمساز محافل آكادميك هم هســت. انبوه نقدها و یادداشت ها 
پشتوانه اي تئوریك براي سينماي نوالن فراهم كرده كه نمونه اش با این 
سطح از استقبال عمومي، درباره كمتر فيلمساز روشنفكر سينماي معاصر 

رخ داده است.

  منطق  رؤیا دررؤیاي سرآغاز)تلقين( در جاهایي آنقدر تو در تو مي شود 
كه حساب از دست نوالن هم در مي رود.

نســخه نروژي »بي خوابي« بــه مراتب تماشــایي تر، خوش ریتم تر و 
سينمایي تر از بي خوابي نوالن است كه با حضور آل پاچينو شاید جذاب تر 
به نظر برسد ولي قطعا فيلم بهتري نيست. نكته اینجاست كه شولدبرگ، 
كارگردان نسخه نروژي بي خوابي، قصه گوي فروتني است كه همه  چيز 
را در خدمت روایت بــه كار مي گيرد، در حالي كه بــراي نوالن روایت 
داستان فقط یكي از اهداف فيلمسازي است و گرایش به مفاهيم عميقه 
گاهي مي تواند قصه گویي و روایت را هم به حاشيه ببرد. در مورد »ميان 
ستاره اي« كه اساسا اهميت مضمون و ایده هاي روشنفكرانه و نكته هاي 

اندیشه ورزانه، روایت را در جاهایي به لكنت مي اندازد.
از این مثال ها باز هم مي شود زد. نوالن ستایشگران پرشوري دارد و منتقد 
بزرگي چون دیوید بوردول، نوالن را كوبریك عصر ما مي نامد. بوردول 
بخشي از حمله هاي صورت گرفته نسبت به فيلم هاي نوالن را واكنشي به 
شهرت و اعتباري مي داند كه او به دست آورده؛ نكته دقيقي كه نمي شود 
انكارش كرد. این هم از عوارض شهرت است؛ اعتباري عمومي كه مي تواند 
مورد خدشه قرار گيرد. موقعيتي »حرص درآر« براي آنها كه این حجم 
از ستایش را درك نمي كنند. ستایشگران همچنان آماده اند تا از هر فيلم 
نوالن شگفت زده شوند. منتقدان فيلمساز هم البته دالیل خودشان را 
دارند. وقتي» همشهري كين« هم با مخالفت هاي جدي روبه رو است 
نوالن كه دیگر جاي خودش را دارد. تحمل كمي مخالف خواني آنقدرها 

هم سخت نيست.

  »براي فهميدن تــالش نكنيد!« این تلنگري 
است كه شخصيت ها، قصه گنگ، فضاي پيچيده 
و هزارتوي بي معناي تنــت، گاه و بيگاه مخاطب حيران فيلم را به خود 
مي آورد. این فانتزي اغراق آميز كه از همه ژانرهاي سينمایي عبور كرده، 
عالوه بر تماشاگر، قهرمانان فيلم را هم با سليقه فيلمساز بازي مي دهد. 
به نظر مي رســد كه نوالن بيش از آنكه در فكر ساخت یك تریلر قابل 
رمزگشایي باشــد، تالش مضاعفي دارد براي ساخت یك بالك باستر 
تخيلي- جاسوسي با مهندسي معكوس در درك روایت. تقریبا از هيچ یك 
از لحظه هاي فيلم سردرنمي آوریم اما ناخواسته و با تمهيد فيلمساز با 
»هيچ« قاطع و غالب بر فيلم، سرگرم مي شویم؛ مرگ در گمگشتگي و 
زندگي با انفجارهاي پياپي... همين ویژگي تنت را به یكي از خاص ترین 
و نوالني ترین ساخته هاي كریستوفر نوالن تبدیل مي كند. یك بازي 
شطرنج مبتكرانه دیگر از خالق سه گانه »شواليه تاریكي«! ایده پيچيده 
و اندیشــه چالش برانگيز او در ربودن افكار از ضمير ناخودآگاه افراد در 
»تلقين«)20۱0( كه منطق كابوس را خيالبافي كودكانه مي انگاشت، 
اكنون در تنت به یك ســوپركات ۱50دقيقــه اي از كویرك-كوراك 
)برنامه اخبار علمي رادیو سي بي سي كانادا( نوالني بدل شده. فيلم حول 
تفكر زمان محور و نامشخص ذهن فيلمســاز مي گذرد و ما بالتكليف 
كه آیا بناســت دغدغه ثروت انبوه پروتگانيست )قهرمان بي نام فيلم( 
مسئله ما باشد یا قصه جدایي یك مادر و فرزند را سوار بر ماشين زمان 

دنبال كنيم؟!
محور اصلي داستان 2جاسوس حرفه اي هستندكه قصد دارند از وقوع 
جنگ جهاني سوم جلوگيري كنند. در فيلم جز ابهام، خشونت و جدیتي 
جریان دارد كه در هياهوي آن، هيچ مردي كه حتي لبخندي بي رمق بر 
لب داشته باشد، حضور ندارد و حتي قهرمان ما كمترین انرژي و احساس 
را صرف نمي كند تا به ما بفهماند حتي زنده است یا مرده. هيچ نشاني از 
جنازه همسران در »تعقيب«، »مومنتو«، »پرستيژ«، »شواليه تاریكي 
برمي خيزد«، »تلقين« و »ميان ستاره اي«در كار نيست، اینجا پاي یك 
زن موردتعرض قرار گرفته در ميان است.حتي كاراكتر اليزابت دبيكي هم 

كلكسيوني است از كليشه هاي »مي خواهم بچه هایم بازگردند!«
اگر با این توصيفات ارتباط برقرار نمي كنيد، قطعا تنت فيلم مورد عالقه تان 
نخواهد بود اما اگر ســينماي نوالن را باور دارید و بــا فضاي فكري او، 
بازي هاي ماهرانه ذهني و »دلهره براي هيــچ«ش ارتباط مي گيرید، 
این فيلم مي تواند یكي از پيشــنهادهای جذاب سينما در این روزهاي 

بي انگيزه كرونایي باشد.
در حالي  كه فيلم بر مفهوم »وارونگي و چيزي شبيه به سفر در زمان« 
تمركز دارد، ایده اي ســاده را پرداخته و در قالب صحنه هاي دیدني كه 
سكان مدیریت زمان را در دســت دارند، به شكلي شكيل و جذاب ارائه 
مي كند. به قرار تنت آنتروپي )بي نظمي( همه  چيز و حتي همه آدم ها 
مي توانند معكوس شوند و قواعد واقعيت هاي زندگي ما را تغيير دهند؛ 
مثال گلوله به خان اسلحه برگردد، یا در تعقيب و گریز اتومبيل ها، وقتي 

همه با سرعت و دنده معكوس به عقب مي رانند، یكي خالف جهت، به جلو 
بتازد. البته همه وارونگي ها به قهرمان فيلم، مأمور بي نام و نشان سازمان 
سيا )جان دیوید واشنگتن( بستگي دارد كه سعي دارد به اميد جلوگيري 
از بروز یك فاجعه، كشف كند چه كســي اطالعات سري و سالح هاي 
معكوس از آینده را بازپس مي گيرد. تأكيد مي كنم كه تقریبا از بيشتر 
اوقات فيلم ســردر نمي آورید، حتي اگر 2 یا 3 بار برخي از سكانس ها را 
ببينيد، بازهم جاهایي مغزتان در تحليــل وا مي ماند؛ در یك بازي به ما 
گفته مي شود هركس با افتادن در یك سانترفيوژ بزرگ مرموز در این 
وارونگي درگير و سوار بر ماشين زمان مي شود، باید ماسك اكسيژن بزند 
چون ریه هایش نمي توانند هواي وارونه شده را مدیریت كنند. حتي اگر 
این را بپذیریم، یكي از شخصيت ها مدت زمان زیادي را در وارونگي زمان، 

آزادانه و بدون ماسك اكسيژن نفس مي كشد!
انگار كه آشــفتگي باید طبيعي ترین اصل پذیرفته شده در سينماي 
نوالن باشد.گمگشــتگي ها در تنت اما ســفر پرهيجان به دنياي او را 
منتفي نمي كند. فيلم پر است از اشارات غيرمستقيم به دنيایي كه در 
آن زندگي مي كنيم و سفري معركه و به یادماندني از جهنمي از اتفاقات 
كه هر 5دقيقه یك بار ویراني ها و تخریب هاي عجيب و تازه را به تصویر 
مي كشد كه به ندرت در آنها از جلوه هاي ویژه استفاده شده است؛ او واقعا 
به خانه هاي اپرا هجوم مي برد، بزرگراه ها را تخریب مي كند و جت 747 
را منفجر و هزینه به تصویر كشيدن این هيجان ها مي كند. باید اعتراف 
كنيم تقریبا به اندازه هر دالري كه وارنر براس روي این اثر سرمایه گذاري 

كرده، از پرده هيجان مي گيریم.
نوالن نبوغ بصري را با احســاس رضایتمندي از پيچيدگي سودوكوي 
سينمایي اش در هم مي آميزد و در ميانه این بازي ذهني سرگرم كننده، 
تقریبا به همه انتظــارات، جز نيفتادن در ورطه افراط پاســخ مي دهد. 

حلقه هاي متقارن و در هم تنيده فيلم كه گاهي نامانوس و سطحي به نظر 
مي رسند، دلچسب و جذابند اما بزرگ نمایي و طمطراق سرگيجه آور آن 
در خدمت مانور فيلمساز در استفاده از فناوري هاي جدیدي كه امكان 
وارونگي زمــان را مي دهد، قرار مي گيرد. به هر جهت نوالن قرار اســت 
خودش باشد. در رقابت هنري با فيلمسازان تأثيرگذاري كه تفكر خود را 
بر اصالت نقره اي ترجيح مي دهند، او موفق به یافتن راه هاي جدیدي براي 

تحت تأثيرقرار دادن مخاطب شده است.
به لحاظ توليد تنت محصول فاخر سينماي جریان اصلي است و به نوعي 
تلفيقي از تلقين و »وراثت«به شمار مي رود. البته این ویژگي به تفسير 
درباره دیگر نقطه ضعف هاي فيلم هم كمك مي كند. سكانس هاي اكشن 
خيره كننده و جذاب فيلم در لوكيشن هاي خارجي از جمله بریتانيا، هند، 
دانمارك و ایتاليا، جلــوي دوربين 70ميلي متري  اي مكس مورد عالقه 
نوالن رفته اند. یكي از عناصر مؤثر در توفيق فيلم، موســيقي خشن و 
بي محاباي لودویگ گورانسون، آهنگساز جوان سوئدي است كه در این 
كار جاه طلبانه قدم جاي پاي هانس زیمر گذاشته است. گاهي دیالوگ ها 
در هياهوي موسيقي متن پر حجم او گم مي شوند و به نظر مي رسد كه 
این تعمد در تكرار به نوعي ترفند فيلمســاز در دادن سرنخ هایي براي 
گره گشایي از گره هاي اصلي داستان اســت. به نظر مي رسد در ركورد 
بي سابقه سينما در دوران شيوع كووید-۱9آینده هاليوود روي شانه هاي 
این فيلم و آثار انگشت شماري از بزرگان این صنعت پرطرفدار باشد، اما 
آیا تنت نوالن هم مثل تلقين، ميان ستاره اي و »دانكرك«كه ناجي گيشه 
سينماها و مثبت كننده تراز استودیوهاي زیادي بودند، مي تواند سينما را 

از شر مرگبارترین دشمنش، ویروس كرونا، نجات دهد یا خير؟!

بدي هرتز )گلوب اند ميل/ 2۱ آگوست 2020(

پرسه در دنياي شخصي آقاي نوالن 
به استقبال »تنت« تازه ترین جادوي استاد

تريلرهاي فخر فروشانه 
فيلم هاي نوالن بخشي از اهميت و اعتبارشان را از تركيب خودآگاهي روشنفكرانه با قواعد سينماي تجاري كسب  مي كنند

معركه اي از ابهام و هيجان
»تنت« نوالني ترین فيلم این سال هاي سازنده اش است

و نقيبی خسر

وتی سعيد مر

ناهيد پيشور

درخشش ابدي يك ذهن بي نقص
نگاهي به سينماي كریستوفر نوالن

يافته باشد كه بتواند به شعار قديمي »منتقد بپسندد و عوام 
را خوش  آيد« جامه عمل بپوشاند؟ 

كريســتوفر نوالن در فيلم هايش مدام مخاطب را به سرشت 
انساني ارجاع مي دهد. آنچه باعث مي شود فيلم هاي نوالن در 
عين تفكربرانگيز بودن، تماشايي و جذاب نيز باشد، گنجاندن 
قصه اي كم نقص در قالب كالبدي انساني است، به گونه اي كه 
قهرمانان و ضدقهرمانانش ولو در داســتان هايي خيالي كامال 
رفتاري مبتني بر خلقت بشري دارند و اگرچه پر رمز و رازند اما 
در هر بزنگاهي بخشي از طبيعت قابل پيش بيني خود را بروز 
مي دهند؛ چه اين طبيعت خير باشد و چه شر. سينماي او به دليل 
دلنشينِي چنين ارجاعي مقبول مي شود. در سينماي نوالن، 
فراتر از خير و شر مرســوم در كليشه هاي سينمايي، موضوع 
اصلي داوري در درست و غلط بودن پديده هاست و چنين نگاه 

قضاوت بر انگيزي حتما به ادراكي فراتر از معمول نياز دارد.

مؤلفه هاي مشترك سينماي نوالن
اگرچه كريستوفر نوالن در سبك ها و ژانرهاي مختلفي فيلم 
ساخته اما برخي مولفه ها در سينماي وي، به كرات و البته 
به درستي تكرار شــده اند. 2 نمونه از آنها را مي توان چنين 

پنداشت؛
  زمان؛ نوالن تمايل زيادي به شكست خط زمان در روايت 
دارد؛ از نخستين فيلم او، اين ويژگي قابل لمس است. اين 

ترفند از يك ســو به جذابيت روايت و پيگيري آن كمك 
مي كند و از ســوي ديگر با تغييرعادت مخاطب، قضاوت 
زودهنگامش را به چالش مي كشد. درحقيقت عنصر زمان در 
فيلم هاي نوالن عاملي است كه مخاطب را در پيشبرد قصه، 
به نادرستي پيش داوري هاي مرسومش مي رساند. هم او را 

غافلگير مي كند و هم به انديشه وامي دارد.
  عدم قطعيت؛ خير و شر، كليشه هايي مرسوم در سينما 
به خصوص در هاليوود دارد امــا در فيلم هاي نوالن معموال 
براساس ارجاع به سرشت هاي انســاني، اين نيكي و بدي 
كليشه ها را مي شكنند و نگاهي عميق تر طلب مي كنند. در 
بسياري از آنها نيكي و بدي، نه در تقابل كه در تكميل يكديگر 
پيش مي روند؛ درست مثل روز و شب. ازسوي ديگر فضاي 
ترسيم شده در بسياري از آثار نوالن، در مرزي بين واقعيت و 
مجاز مي گذرد و گاهي درك اينكه كدام واقعي و كدام خيالي 
است، دشوار مي نمايد. به طوركلي ســينماي نوالن نه در 

انگاره هاي معنايي و نه در بعد عينيت، هيچ قطعيتي ندارد.
هردو مولفه يادشده در فيزيك نوين، جايگاهي درخور دارند 
و نوالن با استفاده از اين معاني علمي در بعدي متافيزيكي، 
آنها را در فيلم هايش جلوه عيني مي بخشد؛ چنين است كه 
نوالن از ديگر هم صنفانــش، راهي متفاوت در پيش گرفته 
است. در ادامه براي مصداقي شدن اين نوشتار، اجماال آثار 

اين فيلمساز را با هم مرور مي كنيم.

)Tenet( تنت
نوالني ترین فيلم نوالن را بایــد چندبار دید تا منطق آن را دریافت. هرچند كریســتوفر نوالن 
مانند برادرش سریال ساز نيست اما در فيلم آخر انگار همه ساخته هاي این 20سال را پشت هم 
گذاشته تا اثري عجيب بسازد. مهم ترین نقش در این ميان برعهده زمان است؛ جایي كه حال و 
گذشته و آینده در فضایي كامال نوالني تركيب مي شوند. در این شرایط نيز شخصيت ها با آنكه 
از آینده در حال حضور دارند، اما با قطعيتي محتوم مواجه نيســتند. درباره آخرین كار نوالن 

گفتني ها بسيار است.

سه گانه بتمن
بتمن، یك ابرقهرمان دنياي كميك تاكنون بارها و بارها در سينما به تصویر درآمده اما بتمن نوالن، به جاي 
یك ابرقهرمان، انساني با تمام ویژگي هاي انساني است. برخالف دیگر ابرقهرمانان كه شخصيتي نفوذ ناپذیر 
و فراواقعي دارند، بتمن نوالن سرشار از ناتواني هایي است كه مي كوشد آن را با پول و تكنولوژي جبران 
كند كه در این راه نيز آلفرد )مایكل كين( و لوشز فاكس )مورگان فریمن( به  عنوان حاميان مورد اطمينان 
وي بتمن را یاري مي دهند. حتي توانایي بدني بتمن نيز حاصل ورزش است و هيچ ویژگي رویين تني در او 
دیده نمي شود. بلكه برعكس بارها و بارها او را با بدني زخمي در صحنه هاي گوناگون این سه گانه مشاهده 
مي كنيم. در قسمت سوم، وقتي بتمن پول خود را از دست مي دهد، نيمي از توانایي هایش هم از بين مي رود 
و تا زماني كه به تكنولوژي دسترسي ندارد، چندان از پس دشمنانش برنمي آید. این همان تأكيدي است كه بارها در طول این سه گانه از زبان 
خود بتمن مي شنویم كه هركسي مي تواند بتمن باشد و در آخرین صحنه هاي قسمت سوم وقتي رئيس پليس گوردون )گري اولدمن( از او 
مي خواهد كه خود را معرفي كند، مي گوید بتمن مي تواند مردي باشد كه كت پدري را روي دوش پسر مي اندازد تا به او نشان دهد كه دنيا 

به آخر نرسيده و اشاره او به خود گوردون است كه وقتي پدر و مادر بروس وین در قسمت اول كشته مي شوند، در كالنتري چنين مي كند.
در سه گانه بتمن، بدمن ها مكمل شخصيت بتمن مي شوند و بتمن بدون آنها نمي تواند به رشد و تعالي برسد. در نخستين قسمت »آغاز بتمن« 
راس الغول )كن واتانابه( و دوكارد )ليام نيسون( به  عنوان سران خالفكاران، بروس وین )كریستين بيل( را آموزش مي دهند تا او دریابد صرفا با 
غلبه بر ترس هایش مي تواند دیگران را نجات دهد. در دومين بتمن با عنوان »شواليه تاریكي«، جوكر )هيث لجر( فراتر از همه خالفكاران، شهر 
را در معرض خطر قرار مي دهد و در این قسمت بتمن مي آموزد كه چگونه بر تردید خود غلبه كند و دستش را آلوده كند تا دیگران بتوانند پاك 
و منزه زندگي كنند. در این قسمت وقتي بتمن از جوكر مي پرسد كه چرا مي خواهد او را بكشد؟ جوكر با خنده اي هيستریك مي گوید چرا باید 
او را بكشد، بتمن، جوكر را تكميل مي كند. در سومين قسمت به نام »شواليه تاریكي برمي خيزد«، بين )تام هاردي(، شخصيت مكمل بتمن 
مي شود چون این بار بتمن كه به زندگي چندان عالقه اي نشان نمي دهد، مي كوشد با غلبه بر نااميدي، به یاري گاتهام بشتابد، بنابراین ترس، 
تردید و نااميدي، نقاط تاریك شواليه تاریكي اند كه در طول این سه گانه، بتمن مي كوشد بر آنها غلبه كند تا بتواند مردم را نجات دهد. بتمن، 
پله پله خود را رشد مي دهد و در آخر به تكامل مي رسد. هر كدام از این بدمن ها نيز خاستگاه جذابي دارند. در نخستين بتمن راس الغول تفكرات 
سوسياليستي دارد و در پایان این قسمت، اعتراف مي كند كه پيش از این سعي داشته گاتهام را با سالح اقتصاد از پاي درآورد. در دومين قسمت، 
جوكر با ظاهري متفاوت و تفكري كه حتي براي جنایتكاران شهر غيرقابل قبول است، ظهور مي كند. در شواليه تاریكي، گاتهام در وضعيت ثبات 
به سر مي برد، چندان اختالف طبقاتي مشهود نيست و حتي نماهاي بيروني نيز مملو از خيابان هاي شيك و پر زرق و برق است )درست برخالف 
قسمت اول كه محله هاي فقيرنشين آن بسيار گسترده بود( اما جوكر كهـ  در عمل و نه در ظاهرـ  گویي شباهت زیادي به متعصبان داعش و 
القاعده دارد، تنها مي خواهد ثابت كند كه قوانين و هر نقشه اي را باید زیر پاگذاشت تا هرج و مرج ایجاد شود. در این قسمت، آلفرد خاطره اي 
از برمه تعریف مي كند كه چگونه دزدان، جواهراتي را مي ربایند اما آنها را دور مي ریزند و وقتي بروس از خدمتكارش مي پرسد كه چرا چنين 

كاري كرده بودند، آلفرد پاسخ مي دهد: »برخي آدم ها دنبال موضوعي منطقي مثل پول نيستند و فقط مي خواهند نابودي دنيا را ببينند«. 
در سومين قسمت با منطقي دیالكتيك، تفكرات سوسياليستي با آنارشي جنایتكاراني كه جوكر را سرلوحه خود قرار داده اند، آميخته مي شود 

تا ضمن نابودي شهر، ثروتمندان و حتي طبقه متوسط، بدون محاكمه و هيأت منصفه به شكل فجيعي كشته  شوند.
بتمن هاي نوالن را مي توان بارها و بارها به تماشا نشست و از آن لذت برد آن هم به یك دليل مشخص؛ ارجاعي كه نوالن در این سه گانه نه به 

ادراك هاي حسي كه به سرشت انساني رهنمون مي سازد، موجب برتري و تمایزش با آثار هاليوودي مي شود.

)Insomnia( بی خوابی
عدم قطعيت بار دیگر در این فيلم كه سرزمين آالسكا و آن شهر كوچكش شخصيتي حياتي در آن 
دارند، تكرار مي شــود. كارآگاه ویل درومر )آل پاچينو( و نویسنده والتر فينچ )رابين ویليامز( هر دو 
آدم هاي متشخصي هستند كه براي حفظ حرمت و تشخص خود، دست به آدمكشي مي زنند، شاید 
مخاطب فيلم، والتر را مقصر فرض كند، اما فضاي مه آلودي كه ویل در آن به همكارش كارآگاه هپ 
اكهارت )مارتين دونوان( شليك مي كند، تردیدهایي مي سازد كه قطعيت تعمدي بودن این شليك را 
زیرسؤال مي برد. ارجاع انساني نوالن به این پيام روشن فيلم كه هدف وسيله را توجيه نمي كند، تنها 
قطعيتي است كه مخاطب با دیدن بي خوابي به آن مي رسد. جایي كه ویل پيش از خوابيدن هميشگي، 

به همكار جوانش كارآگاه الي بور )هيالري سوانك( توصيه مي كند كه راهش را گم نكرده و حقيقت را فداي مصلحت نكند.

)The Prestige( حيثيت
این فيلم درباره قدرت نمایش و جادوي آن است. نوالن در حيثيت، داستاني جذاب و غافلگيركننده 
روایت مي كند كه نمایش، ابزاري قدرتمند معرفي مي شود. این قدرت به اندازه اي هست كه رقابت بر 
سر آن، آلفرد بوردن )كریستين بيل( و رابرت انجير )هيو جكمن(، 2 شعبده باز فيلم را به نابودي سوق 
دهد. شعبده و نمایش این قابليت را دارد كه بيننده آن را باور كند، چون به چشم خود اتفاقي را مشاهده 
مي كند كه در حالت عادي غيرممكن جلوه مي كند اما آنچه مخاطب نمایش نمي بيند، فریبي است 
كه صحنه را واقعي جلوه مي دهد. نوالن چه در این فيلم و چه در سه گانه بتمن صراحتا نشان مي دهد 
فریب و نمایش دادن، عناصر قدرتمندي هستند كه باید از آنها استفاده كرد تا در نظر دیگران قدرتمند 
بود. درواقع نوالن از ابزار سينما براي بيان این واقعيت استفاده مي كند كه چگونه مي توان با استفاده از عنصر نمایش و فریب، قدرت یافت و 
به گونه اي ایجاد چنين تصوري كرد كه طرف مقابل را به زانو درآورده است؛ درست شبيه همان روشي كه سال هاست خود سينما دركنار 

رسانه هاي دیگر از آن براي در دست گرفتن و شكل دادن به افكار عمومي استفاده مي كند.


