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كريستوفر نوالن

این شماره

  در ایام »به اجبار در خانه بمانيد« موج اول 
كرونا در بریتانيا، با وجــود 3 ماه تعطيلي عمال 
هيچ تمایلي به تماشاي فيلم هاي روز نداشتم. این اواخر تماشاي 
چند فيلم دوباره شــوق نوشــتن را در من زنده كرد كه آخرینش 
همين اثر جدید چارلي كافمن با نام »من به پایان دادن به اوضاع 

فكر مي كنم/ فكر مي كنم همه  چيز رو تموم كنم« بود.
به طرز گریزناپذیري به دليل تماشــاي »تنت« افراطي و در ظاهر 
-و شاید باطن- غامض كریســتوفر نوالن 2هفته پيش از »من به 
پایان...« در طول تماشــاي اثر غریب كافمن مدام مقایسه این دو 
فيلم )و البته در كهكشاني دیگر »هجوم« شهرام مكري! به عنوان 
یك مثال ایراني( ذهن مرا به خود مشــغول كرده بود. بدون شك 
مقایســه گریپ فروت با موز یا گالبي امر عبث و بي معنایي است و 
كاركرد و خواست نوالن و كافمن و فيلم هایشان با یكدیگر متفاوت 
است. من در چند خط پيش رو شاید بيشتر مي خواهم این را توضيح 
دهم كه چرا براي فيلم كافمن ارزش به مراتب بيشتري قائلم و به 
یك معنا چرا مثال موز را كه شيرین اســت به گریپ فروت كه تلخ 
اســت و برخي براي خوردنش از نمك كمــك مي گيرند، ترجيح 

مي دهم.
مقایســه نوالن و كافمن البته مقایسه آنچنان بيراه و پرتي نيست. 
این دو فيلمساز در مقوله مصوركردن دیر یاب ایده ها و ارائه پيچيده 
افكارشان در سينماي معاصر با یكدیگر شباهت دارند. در حقيقت 
تماشاگران و سينمادوستان پيگير نيز در مواجهه با فيلم هاي این 
دو فيلمساز صاحب سبك و بحث برانگيز به تدریج دریافته اند كه ابدا 
مسير آســاني را پيش رو ندارند و تجربه تماشاي آثار ایشان و فهم 
درست و دقيق آنها- همچون پياده روي در مسير هاي پر سنگالخ- 

امري دشوار است.
معتقدم فيلم هاي غامض به 2گونه عمل مي كنند؛ یا از شما انرژي 
و توان مي گيرند، یا برخي چيزي دیگــر )از جنس حس و حال و 
فهم و ایده و چيزي در همين حوالي( را به شــما مي دهند. در این 
دسته بندي بيشتر آثار نوالن در گروه نخست و فيلم هاي كافمن در 
گروه دوم قرار مي گيرند. به طور تمثيلي مي توان آثار این دو فيلمساز 
را به گونه دیگري هم صورت بندي كرد: آنچه نوالن در پي  اش است با 
فيزیك عالم گره خورده، اما كافمن شيمي درون این جهان )بخوانيد 
انسان ها( و مناسبات را در كانون تمركز خود قرار داده. و باز در مقام 
تمثيل براي نوالن گویي ظواهر مســئله علم و فرم اعداد موضوع 
جذاب و محل تامل است حال آنكه براي كافمن آنچه علم مي تواند 
موجب شود یا اصوال چيزي از جنس علوم انساني و روانشناسي و 

هنر را محل كشف و كاوش مي داند.
عالقه بي  حد و حصر نوالن به نمایش مكانيسم دنيایي كه بنا مي نهد 
عمال براي من دستاورد چنداني نداشته است. او در »تلقين« )كه 
اتفاقا قصه اش دو خواب بيشــتر از فيلمنامه »درخشش ابدي یك 
ذهن پاك« چارلي كافمن دارد(، »ميان ســتاره اي« و - به طرزي 
افراطي و تعجب برانگيــزي- و حتی در تنت مجبور اســت مدت 
زمان زیادي را به توضيح این جهان از زبان شخصيت ها اختصاص 
دهد كه باز چندان دســت من یكي را در انتها نمي گيرد. پيش تر 
هم گفته بودم ميان ستاره اي و تلقين و حتي تنت، اگر در بحرشان 
فرو رویم چندان خالقانه و بدیع هم نيستند. ميان ستاره اي به فصل 
مشــترك مجموعه اي از فيلم هاي گونه علمي-تخيلي در فضا، از 
برخورد نزدیك از نوع ســوم و آفتاب بگيرید تا تماس مي مانست 

و راز بنيادي درون تلقين هم پيش تر با اثر كافمن گفته شده بود.
نوالن كه دانكرك موفق شــده بود به صورت خالقانــه اي با نمایش 
توأمان  3 زمان مختلف اساســا به مجموعه اي از تجربه هاي حسي 
درون عمده فيلم هاي جنگي از افتخار و حماسه گرفته تا استيصال و 
شكست برسد و در عين حال در برخورد با مقوله جنگاوري، نه از منظر 
ستایشگرانه بلكه از موضع انتقادي، آن را همچون گردابي تمام نشدني 
و ابدي در طول زمان بازنمایي كند، در فيلم تازه اش، تنت، برخالف 
ظاهر غلط اندازش به واقع دستاوردي جز این ندارد كه تماشاگر/ منتقد 
را بعد از 2هفته به از »الف« تا »ي« تمام قصه روي كاغذ و كشــيدن 
چندین نمــودار و بردار زماني ضميمه آن وادارد؛ چرا كه تماشــاگر 
بيچاره خيرسرش خطایي كرده و تماشاگر فيلمي شده كه كارگردانش 
مي خواسته مثال یك فيلم جيمز باندي/ اكشن »متفاوت« رابه گونه اي 
دیگر برایش باز تعریف كند. نوالن به ویژه در تنت )و شاید كمابيش 
در بيشتر آثارش( مرا یاد 2شعبده باز فيلم »پرستيژ/ حيثيت« خودش 
مي اندازد؛2شعبده بازي كه هر دو توانایي و هوش فراواني داشتند و 
در رقابت با یكدیگر و در جلوي تماشــاگران به تدریج جنبه بازي و 
بازیگوشي و تفریح شــعبده را فراموش كردند و خشونت و بدخویي 
و بدعنقي را پيشــه  كردند. تنت مثل باقي فيلم هــاي نوالن فيلمي 
هيجاني/ اكشن اســت كه قدرت مرعوب كنندگي اش نه محدود به 
لحظات تعقيب و گریز، بلكه برآمده از آن مقوالت،مسائل و وقایعي به 
ظاهر یا به واقع پيچيده اي است كه ذهن تماشاگر را به شدت مشغول 
خود كرده و به بازي مي گيرند. عبارت اكشن مغزي )Cerebral( شاید 
توصيف گویایي از جهان او باشد.او در تنت خواسته در فرایندي كه 
توضيحش دشوار مي نماید در لحظاتي 3زمان آینده، حال و گذشته 
را در دل مجموعه اي از تعقيب و گریزها همزمان به شما نشان دهد. 
باید ادعا كنم كه ميزان انرژي ای كه صرف فهم آنچه در جلوي چشم 
شما رخ مي دهد، مي شود به قدري است كه عمال لذت تماشای فيلم 
از دست مي رود. در انتها هم احســاس مي كنيد كال این امپراتوري 

پيرامون ایده اي شكل گرفته كه تا به حال بارها و بارها تكرار شده و من 
حتي تماشاي اپيزود هایي از مجموعه انيميشني »فيوچراما« را درباره 

این موضوع بارها و بارها به تنت ترجيح مي دهم.
من اما در مواجهه بــا آثار پيچيده چارلي كافمــن مجموعه اي از 
حس هاي مبهم و شاید غيرقابل بيان انساني را تجربه مي كنم. او چه 
قصه یك تروریست را در »اعترافات یك ذهن خطرناك« تعریف كند 
و چه ماجراي جاه طلبي/ بحران خالقيت دیوانه وار یك هنرمند را 
در»بخش گویي، نيویورك«، به تصویر بكشد یا بن بست و سرگرداني 
یك نویسنده را در »اقتباس« نشان دهد، یا از بي هویتي فراگير در 
»آنوماليزا« و »جان مالكویچ بودن« سخن بگوید همواره تماشاگرش 

را به سرگرداني تجربه و ادراك پيچيدگي ذهن آدمي وا مي دارد.
 از این منظر مشــكل من با بيشــتر آثار نوالن اشباع شــدگي و 
حجيم شدن اطالعات و اكشن آنهاست؛ یكجور جاه طلبي غول آسا 
و ویران كننده. چيزي كه شاید كافمن در بخش گویي، نيویورك نيز 
به آن اشاره داشت كه در آن كارگردان را به بحران/ بن بست كشانده 
بود. كافمن اما در مقایســه با نوالن بارها و بارها بيشتر از او ما را در 
كنار شخصيت هاي عجيب و غریبش تنها مي گذارد و همين باعث 
مي شود فرصت درهم آميختن با جهان پيچيده آنها ميسر شود و چه 

بسا ابعاد خالقانه تر و تجربه نشده تري به خود بگيرند.
تماشــاي تازه ترین فيلم كافمن با احســاس  هاي مختلفي همراه 
است؛ در یك جا همچون یك اثر معمایي و جنایي جلوه مي كند، در 
لحظاتي وجوهي عاشقانه به خود مي گيرد، در بخشي به ضرورت به 
موزیكال پناه مي برد و در سراسرش نوعي ترس، ابهام و وهم جاري 
است و بعضا به تجربه فيلمي در ژانر وحشت شبيه مي شود. وحشت 
درون فيلم اما براي من ترس و وهمي هستي شناسانه است؛ ترسي 
برآمده از تنهایي و انزوا؛ ترســي آميخته با نوعي حسرت و فقدان؛ 

وحشتي جاري درون روح و روان خيلي از ما آدم ها.

كافمن هم همچــون نوالن بلندپروازانه در فصــل حضور در خانه 
»جيك« و همراهي دختر با پدر و مادر او به تركيب و نمایش توأمان 
چند زمان از گذشــته دور تا آینده نزدیك و دورتر دست مي زند. 
دقتي كه صرف ایجاد این فضاي ماليخوليایي شــده شاید بهترین 
مثال براي موفقيت و رســتگاري مولف در خلق لحظات و فضایي 
باشد در مقایســه با كليت اثر نوالن كه اتفاقا او هم مي خواسته به 
مدد سينما در یك آن گذشته و آینده و حال را برایتان خلق كند. 
در دل این نمایش بلندپروازانه كافمن، هدف به مراتب فراتر از انجام 
و خلق بي نقص امر ي ناشدني ا ست و اصوال قرار بر حل همه جانبه 
راز و معماي گيج كننده هم نيســت. راز و معما براي كافمن همان 
روح  -آسيب دیده و ملتهب- و ذهن تودرتوي آدمي در مواجهه با 
خویشتن خویش است كه اینگونه در تمام آثارش و این  بار به صورت 

هولناكي بازنمایي مي شود و طعمي از ترس و وهم را به همراه دارد.
این جنس مواجهه كافمن با مسئله پيچيده آدمي و ذهن مغشوش، 
خالق، آســيب خورده، تنهایي و... باعث مي شود در آن فضا ایفاي 
نقش و حضور بازیگران هم به چشــم بياید )در مقایســه با برخي 
از آثار نوالن( و بــازي هر چهار بازیگــر اصلي)توني كولت، دیوید 
تيوليس، جسي پلمونس و به ویژه جســي باكلي( همچون فليپ 
سيمور هافمن در بخش گویي، نيویورك، یا نيكالس كيجي، جيم 
كري و كيت وینسلت )در فيلم هایي كه اســپایك جونز و ميشل 
گوندري كارگرداني فيلمنامه هاي او را به عهده داشــتند( در ذهن 

شما ماندگار شود.
اقتباس خالقانه چارلي كافمن از رمان »من به پایان دادن به اوضاع 
فكر مي كنم« نوشته »یان رید« و تغييراتي كه در بخش پایاني اش 
اعمال كرده، فصل هایي كه خالصه كــرده و به صورت موجزي در 
دل گفت وگوهاي فصل شام گنجانده، خود مي تواند بحث جذاب 
دیگري پيرامون خالقيت و بداعت در امر اقتباس را به ميان بكشد. 
از مقایسه خالصه داستان رمان با جزئيات فيلمنامه مي شود فهميد 
تمامي اجزاي محصول نهایي تا چه اندازه-مثل هميشه- از صافي/ 

هزارتوي ذهن كافمن رد شده است.
آنچه در رمان تلویحا با اشارات و تأكيدات ابتدایي و در انتها مشخص 
مي شود این است كه كل این قصه برآمده از ذهن محنت زده فردي 
تك افتاده اســت و اصوال همراه و دوستي در كار نيست و همه  چيز 
یكســره محصول تخيل او اســت. البته در تماشــاي دوباره فيلم 
به خصوص در البه الي همان تصاویر پراكنــده 10 دقيقه ابتدایي 
فيلم مي توان با اشــارات تصویري كافمن و البته حضور مجموعه 
اشيایي همچون فالسك چاي، دمپایي و زباله هایي با نشانه مغازه 
بستني فروشي به همين موضوع پي برد. من رمان را نخوانده ام اما 
حس مي كنم بخش پایاني فيلم و مراسم جایزه نوبل با حضور همه 
شخصيت ها كه گویي بر چهره شان گرد مرگ پاشيده اند، شاید بيش 
از هر چيز نشانگر تقدیر حزن انگيز فيلمساز از شخصيت اصلي اش، 
یا نمایش آرزوي دست نيافتني و حسرت و تخيل شخصيت جيك 

در دنياي ذهني او باشد.
اما راستش دلم مي خواهد در اینجا به مسئله دیگري گریز بزنم. و آن 
حضور نداشتن دیالوگ هاي هوشمندانه و ظریف در فيلمنامه هاي 
بيشتر فيلم هاي سينماي ایران اســت. در طول فيلم من به پایان... 
در فصلي شخصيت ها چند دقيقه اي درباره »زني تحت تأثير« حرف 
مي زنند. جان كاســاوتيس، در ميان نظرات ایشان نقطه نظرهاي 
پالين كيل مطرح مي شود، شعر مي خوانند*، تئاتر موزیكال اوكالهاما 
نقش مهمي در گفته ها و پایان فيلم پيدا مي كند، بينشان بحث درباره 
تابلو هاي نقاشي درمي گيرد و نقطه نظرات چند فرد دیگر باز به فراخور 
دانش شخصيت ها مطرح مي شــود. و اصوال مشكل آدم هاي نوالن 
براي آدمي مثل من همين جا به چشم مي آید: آنها شاید بتوانند براي 
شما فرمول ها و مكانيسم رخداد حوادث را به تفصيل تشریح كنند 
اما از گفتن شعر عاجزند. كافمن فهم پيچيدگي دنيایش را با هنر و 
مهم تر از آن به كار گيري طنزي ســياه )كه همواره در فيلمنامه ها و 
فيلم هاي او حضــور پررنگ یا كمرنگي دارد( ســهل تر مي كند. اما 
شــخصيت هاي فيلم هاي نوالن جز همان جوكر »شواليه تاریكي« 
كه البته نامش و جوهره شخصيتش با طنزي شرارت  بار  گره خورده 
است و هویت و تاریخي شناخته شده دارد)و البته »ایمز« با بازي تام 
هاردي در تلقين( و فضاي كلي آثار او چندان با شوخ طبعي، چه سياه 
و چه سفيدش، ميانه اي ندارند و حتي در تنت جهاني همچون آثار 
جيمز باند را با گوشــت تلخي تمام – همچون مواجهه اش با دنياي 

بتمن- یكسره از طنز و سرخوشي تهي كرده است.
من به پایان دادن به اوضاع فكر مي كنم/ فكر مي كنم همه  چيز رو 
تموم كنم، برآمده از ذهني خالق است كه اصوال آدمي و احساساتش 
را پيچيده مي بيند. او به چيزهاي مختلفي فكر مي كند، او برایش 
تنهایي و انزواي آدم ها، حســرت، خستگي، مالل، بيماري، پيري، 
فراموشي، خاطره و آسيب مهم است. و به همين دليل در دل یك 
سفر كه مي تواند ذهني باشد یا نباشد در وضعيتي وهم آلود ذهن 
شــما را به بازي مي گيرد و در انتها در پس پرسش ها و معماهایي 
كه براي پاسخ دادن به آنها نيازي به كشيدن نمودار نيست، معنا  و 
احساساتي شاید بيان نشدني اما قابل درك را در ذهن تان بارور كند. 
كافمن برخالف نوالن شاید چندان نيازي به توضيح تمام و كمال 
آنچه در جهان خودش خلق كرده نمي بيند و به همين دليل در پایان 
شــما را باز با راز و معاني غيرقابل توضيحي تنها مي گذارد. توضيح 
طنزآميز پدر جيــك كه مي گوید چگونه مي شــود از یك تابلوي 
نقاشي با تصویري از طبيعت تعبيري از حزن كرد وقتي در آن آدمي 
اندوهگين وجود ندارد، یا ذكر این نكته كه افكار و ایده هاي ما از هر 
چيزي اصيل ترند و مي شود عملي را به دروغ انجام داد ولي در فكر، 
جایي براي جعل و تقلب وجود ندارد، پرسش و ایده هایي است كه 
بعيد است بشــود با جدول و تكه پاره كردن اجزاي فيلم برایشان 

پاسخي درست یافت.

*راستش مدت هاست از زبان شخصيت هاي فيلم هاي ایراني اسم یك كتاب یا 

شخصيت تاریخي فرهنگي سياسي نشنيده ام )البته مي توان به اشاره فرهادي به 
گاو غالمحسين ساعدي در »فروشنده« اشاره كرد كه دوباره جمعي از منقدان 
آرام آرام در مواجهه با آن سخره را شروع كردند  یا گریز هاي گذراي شهرام مكري 
و نسيم احمد پور در فيلمنامه هایشــان كه بعضا با فضا و آدم هایش نامتجانس 
است(. شاید همين شده كه این اندازه تأكيد لخت و بدون خالقيت بر روزمرگي 
پرتالطم و ملتهب شخصيت ها، فيلم هاي ما را از زندگي واقعي و گفت وگوهاي 

واقعي خالي كرده است.

حكايت روانكاو محزون و مهندس عبوس 
به بهانه نمایش »من به پایان دادن به اوضاع فكر مي كنم/ فكر مي كنم همه  چيز رو تموم كنم« )چارلي كافمن 2020( و »تنت« )كریستوفر نوالن 2020(

حامدصرافیزاده

علیعمادی

 نوالن به ویــژه در تنت )و شــاید كمابيش 
در بيشــتر آثارش( مــرا یاد 2شــعبده باز 
فيلــم »پرســتيژ/ حيثيــت« خــودش 
مي اندازد؛2شــعبده بازي كه هر دو توانایي 
و هــوش فراوانــي داشــتند و در رقابت با 
یكدیگــر و در جلوي تماشــاگران به تدریج 
جنبه بازي و بازیگوشــي و تفریح شــعبده 
را فرامــوش كردند و خشــونت و بدخویي 
و بدعنقي را پيشــه  كردند. تنــت مثل باقي 
فيلم هاي نوالن فيلمي هيجاني/ اكشن است 
كه قدرت مرعوب كنندگي اش نه محدود به 
لحظات تعقيب و گریز، بلكــه برآمده از آن 
مقوالت،مسائل و وقایعي به ظاهر یا به واقع 
پيچيده اي است كه ذهن تماشاگر را به شدت 

مشغول خود كرده و به بازي مي گيرند

كريستوفر نوالن سر صحنه »تنت«چارلی كافمن سر صحنه »فكر می كنم همه  چيز رو تموم كنم«

  در صحنه اي از »تلقيــن«، يا همان 
Inception ســاخته كريستوفر نوالن، 
وقتي سايتو )كن واتانابه( مي پرسد چرا عده اي به آن دخمه 
تنگ و تاريك در مومباساي كنيا آمده اند تا با داروي يوسف 
)ديلپ رائو( به خواب بروند، كاب )لئوناردو دي كاپريو( پاسخ 
مي دهد كه پس از مدتي، اين كار تبديل به تنها راهي مي شود 
كه مي توان خواب ديد. اما پيرمردي آفريقايي كه آنجا حضور 
دارد جوابي كليدي تر مي دهد: »آنها به اينجا مي آيند تا از 
خواب بيدار شــوند. براي آنها رؤيا به واقعيت تبديل شده 

است!« 
تبديل رؤيا به واقعيت براي انسان، آرزويي دست نيافتني 
مثل پرواز بود كه با سينما تحقق يافت. فيلمسازان زيادي 
در همه اين سال ها كوشيده اند، به تصاوير خيال خود رنگ 
واقعيت بزنند، اما در اين سپهر، ستاره هاي درخشان اندك اند. 
كريستوفر نوالن از هر فيلم به فيلم بعدي، از ايده اي جالب با 
پرداختي جذاب، به ايده اي بهتر و البته ساختي گيراتر پيش 
رفته است. نبوغ كريســتوفر نوالن به  عنوان يك فيلمساز 
حتي اگر ساخته هايش را دوست نداشته باشيم، قابل كتمان 
نيست؛ كارگرداني كه يادآور استنلي كوبريك فقيد با همه 

شور و شعور سينمايي است.
حتي در ســطحي ترين اندازه گيري ســينمايي، مي توان 
فيلمسازي را يافت كه ســود سرشاري نصيب كمپاني هاي 
هاليوودي كرده است. ايده هاي درخشان و خالقيت سينمايي 
او صرفا به چشم منتقدان ايرادگيري كه تمايل دارند تفكرات 
انتزاعي خــود را در آثار ديگران بجوينــد، بزرگ نيامده، 
بلكه داستان سرايي او حتي از قصه هاي آشنا، تماشاگران 
بي حوصله و عادي را هم پشت در سينماها به صف مي كند؛ 
آنچنان كه آخرين ساخته او )Tenet( تنها روشناي اميدي 
شد كه سينماي كرونازده دنيا را جاني دوباره بخشيد. غيراز 
اين، صدرنشيني تقريبا همه فيلم هاي او در گيشه سينماهاي 
جهان، آن هم در اين رقابت سنگين با پروداكشن هاي عظيم، 
نشانگر فيلمسازي است كه رگ خواب مخاطب عام را نيز در 

دست دارد.
با اين حساب با فيلمسازي مواجهيم كه زيروبم سينما را از 
بر دارد؛ هم خالقيتي كه اهل فن و هنر را به وجد مي آورد و 
هم روايتي كه عادي ترين مخاطبان سينما را با خود همراه 
مي كند. او همزمان در 2 زمين بازي مي كند كه صحنه گرداني 
هر كدام از اين عرصه ها، يادآور نام هايي بزرگ است؛ از لينچ 
و اسكورسيزي گرفته تا لوكاس و اسپيلبرگ. بر همين اساس 
نوالن را اكشن ساز فيلسوف هم مي توان تعريف كرد. اما نكته 
اينجاست كه يك فيلمساز بايد به چه شهودي از سينما دست 

درخششابدييكذهنبينقص
نگاهي به سينماي كریستوفر نوالن

)Memento(يادگاری
كریستوفر نوالن با نوع روایت معكوسي كه در این فيلم به كار گرفت، جلب توجه كرد اما نكته مهم این 
است كه او نه براي خودنمایي یا حتي نوآوري، بلكه به خاطر ذات روایتي كه بازگو مي كند از این ترفند 
بهره جست. او براي نمایش همان عدم قطعيت یادشده نياز به بستري داشت تا مخاطب را در انتهاي فيلم 
كه پایان قصه اش را همان اول دیده، شوكه كند. لئونارد شلبي )گاي پيرس( حافظه اش را از دست داده و 
براي انتقام از قاتل همسرش، صرفا به نوشته هایي كه روي بدنش خالكوبي  كرده و عكس نوشته هایي كه 
خودش آن را زیر تصاویري نوشته كه با دوربين پوالرویدش گرفته، اطمينان مي كند. مخاطب فيلم نيز 
همپاي اطالعاتي كه لئونارد به  دست مي آورد، ذره ذره كاراكترهاي دیگر را مي شناسد و آنها را قضاوت 
مي كند؛ داوري مخاطب هم محدود به همان تك جمله هاي عكس نوشت یا خالكوبي هاي بدن بازیگر اصلي است؛ نوشته هایي كه در پایان فيلم 
قطعيت و صحت آنها زیر سؤال مي رود. جالب اینجاست كه گزاره هاي خالكوبي شده روي بدنش كه تمام قضاوت او را براي آدمكشي یا اعتماد 
به افراد شكل مي دهد شباهت زیادي به تيتر روزنامه ها دارد؛ به خصوص ستوني كه روي رانش تتو كرده است. درحقيقت نوالن از این استعاره 
به جامعه اي با حافظه ضعيف اشاره مي كند كه همه ادراك و قضاوتش را از تيتر و نوشته و تصاویر رسانه هایي به دست مي آورد كه معلوم نيست 
تا چه اندازه با واقعيت انطباق دارند. این نوع كنایه هاي پرنيش نوالن به رسانه هاي سرگرم ساز در چند اثر دیگر وي نيز قابل ردگيري است اما 
طرفه آنكه او در نخستين فيلم بلندش در ابتداي هزاره سوم، پيكانش را به سمت رسانه هایي گرفته كه عاري ازهرگونه تصویر متحرك هستند.

)Interstellar(ميانستارهای
شالوده تئوري نسبيت بر اصل عدم قطعيت هایزنبرگ بنا شده كه جذاب ترین بخش آن بُعدبخشي به 
زمان است. نوالن تئوري اینشتين را در قالب فيلم »ميان ستاره اي«، سينمایي كرد. دانش گراترین 
فيلم نوالن گرچه پر از ایرادهایي است كه دانشمندان درباره اش مطرح كرده اند اما یكي از انساني ترین 
فيلم هاي فضایي تاریخ سينماست. چون روابط انســاني نيز در این فيلم در بعد زمان معنایي دیگر 
مي یابند. جذاب ترین بخش این اثر آن است كه او ســعي دارد با فيزیك، پدیده هاي متافيزیكي را 

توجيه و تفسير كند.

)Dunkirk(دانكرك
در تنها فيلم جنگي نوالن، یك هفته در موج شكن بندر دانكرك، با یك روز در دریاي مانش و یك ساعت در 
آسمان این دریا و بندر به هم متصل مي شوند تا بار دیگر عنصر زمان كاربرد خاص خود را در سينماي او معنا 
دهد. شخصيت هاي فيلم هم نه خاستگاه معلومي دارند و نه سرنوشتي محتوم. در ميانه جنگي كه تصویري 
از دشمن جز چند سایه در این فيلم دیده نمي شود، شخصيت ها خود را به دست تقدیر مي سپارند و این همان 
تقدیرگرایي است كه در بسياري از ساخته هاي نوالن به چشم مي آید. با اینكه فيلم به حماسي ترین شكل 
ممكن به پایان مي رسد اما از هيچ كدام از كاراكترها اسطوره خلق نمي شود بلكه بيننده در طول تماشاي فيلم 
با همه كنش ها و واكنش هاي سرشت انساني مواجه مي شود و همه غرایزي را مي بيند كه آدميزاد براي نجات 
جان خود در ميدان خطر به آنها چنگ مي زند. »دانكرك« نه درباره یك اتفاق در جنگ جهاني دوم كه درباره رفتار انساني در غوغاي نبرد است.

)Inception(تلقين
فيلم از همان ابتدا فضاي رازآلود خود را بر ســر مخاطب خراب مي كند. تماشــاگري كه درباره فيلم 
اطالعاتي نداشته باشد، خيلي زود از  رؤیا بودن ماجراي ابتداي فيلم شوكه مي شود. مفاهيم نسبي زمان 
و عدم قطعيتي كه نمي توان آن را یك خواب یا حقيقتي واضح دانست، در این فيلم توأمان به كار گرفته 
مي شوند. با این حال »تلقين« درامي صرفا درباره  رؤیا نيست. تلقين، فيلمي درباره خود سينماست. در 
صحنه اي كه كاب )لئوناردو دي كاپریو( در حال توضيح خواب هاي اشتراكي به آردیاني )آلن پاژ( است 
دایره اي مي كشد و مي گوید ما به طور همزمان در حال خلق و مشاهده دنيایمان هستيم. چگونه در عالم 

واقع و خارج از رؤیاپردازي مي توان به چنين فضایي جز در سينما دست یافت؟ 
تلقين درباره آن است كه چگونه مي توان یك ایده و یك تفكر را در ذهن  فردي گنجاند تا جایي كه او ناخودآگاه كاري انجام دهد كه دلخواه 
كساني است كه ایده را خلق كرده اند. از سوي دیگر آنها كه قصد دارند چنين ایده اي را در ذهن فرد مورد نظر بگنجانند باید چه قابليت هایي 

داشته باشند و همچنين فضایي كه در اشتراك گذاري خواب ها شكل مي گيرد یادآور چه صحنه ها و پرسپكتيوي است.
حال بيایيد این فيلم را از زاویه دیگري ببينيم؛ رؤیاهایي كه افراد در این فيلم در اشتراك با خواب یكدیگر مي بينند، كامال سينمایي است. از 
یك منظر این نكته بدیهي مي نماید چون ما در حال تماشاي فيلمي سينمایي هستيم اما فارغ از فضاي رؤیاگونه آن، منطقي بر این خواب ها 
از سوي كارگردان مطرح مي شود كه مورد پذیرش مخاطب قرار مي گيرد اما مابازاي خارجي ندارد. درحقيقت كاب و دوستانش به جاي آنكه 
بخواهند براي افراد  رؤیا بسازند و در خواب هایشان ناخودآگاه فرد را بخوانند، در حال توليد تصاویر متحرك و سينما هستند؛ آنها رؤیاسازي 
نمي كنند، فيلمسازي مي كنند. از ابتداي تلقين، یك تهيه كننده )سایتو(، گروهي كوچك شامل كارگردان)كاب(، مدیر توليد )آرتور، با بازي 

جوزف گوردون لویت( و یك طراح را وامي دارد تا برایش فيلمي بسازند تا او را مجاب كنند كه در كارشان توانایي دارند.
آنها قرار است با یك فيلم بزرگ، ایده اي بزرگ در ذهن یك وارث امپراتوري نفتي خلق كنند كه با دست خود، ميراثش را نابود كند و در این 
راه به طراح صحنه، بازیگر و... نياز دارند. رؤیاهایي كه ما در ادامه براي خواب در خواب هاي ایجاد شده این گروه مي بينيم آیا یادآور بسياري از 
فيلم هاي شهير تاریخ سينما نيست؟ صحنه اي كه در ابتداي این نوشتار آمد را به یاد آورید. آیا آن زیرزمين دخمه مانند یادآور سالن سينمایي 
در یك گوشه  این عالم نيست كه عده اي هر روز به آنجا مي روند تا رؤیاهایشان را به اشتراك بگذارند؟ و آیا وجود محافظاني در ناخودآگاه رابرت 

فيشر )سيليان مورفي( براي مقابله با تيم كاب، یادآور منتقداني نيست كه ذهن شان را براي مواجهه با پيام فيلم ها آموزش داده اند؟
با تمام این احوال همه كنش ها و واكنش هاي تلقين از سرشتي انساني سرچشمه مي گيرد. پيرمرد فرتوتي كه ابتدا و انتهاي تلقين او را مي بينيم، 
كسي جز سایتو نيست كه در منطق خواب در خواب ها، به ناكجاآبادي تبعيد شده و درست شبيه فضانورد كوبریك در »2001: ادیسه فضایي« 
به انتظار فنا نشسته است و در این ميان كاب كه خود ادیسه وار براي رسيدن به فرزندانش انواع سختي  و رنج  را تحمل مي كند براي نجات او 
به دریایي بي پایان مي زند و سایتو را نجات مي دهد. تلقين پر از نكات روانشناسي است كه همگي برگرفته از خصوصيات و سرشت انساني 
هستند. از رابطه پدر و پسري رابرت با پدرش گرفته تا توتم هایي كه هر كدام از پرسوناژها براساس شخصيت خود درست كرده اند مي توان نكات 
روانشناسي ردیف كرد و براي آن مي توان توتم دوقطبي فرفره اي كاب، طاس بي خالقيت آرتور و نماد فرویدي آردیاني كه مهره فيل شطرنج 
است را در ذهن آورد. تلقين، انساني ترین اثر سينمایي است كه با استفاده از استعاره خود سينما از ویژگي هاي مدیومي سخن مي گوید كه 

مي تواند راه و رسم و فرهنگ و منش و رفتار جماعتي را تغيير دهد. مگر غير آن است كه رسانه و خود سينما چنين مي كند؟


