
ترجمه: رامتين ابراهيمي 
- چط�ور تصميم گرفتيد كدام چش�م جف 

بريجز را بپوشانيد؟
جوئ�ل: يادم هس��ت م��دام به اي��ن موضوع 
برمي گش��تيم. اما نمي دانم به چه شكل در پايان 
روز فيلمبرداري تصميم گرفتيم چشم بند را مرتب 
عوض كنيم و به چش��م ديگ��ر ببنديم. به تازگي 

متوجه اش شدم. 
- يعني از روي قصد نبود؟

اتان: گاهي اوقات س��ر عوض كردن چشم بند 
ح��رف مي زديم يعن��ي اينكه صحن��ه به صحنه 

چشم بند از اين چشم برود به آن يكي. 
جوئل: كه ببينيم كسي مي فهمد يا نه. 

اتان: ابتدا گفت وگ��وي مختصري كرديم. اما 
خيل��ي ادامه پيدا نكرد. از آنجايي كه اين دومين 
نس��خه فيلم است دوست داش��تيم روي هر دوتا 

چشم در صحنه هايي بند بگذاريم. 
- س�خت ترين قس�مت فيلمب�رداري كدام 

بخش بود؟
جوئل: اين فيلمي بس��يار عظي��م و خارج از 
استوديو است و در مكان هاي دشواري فيلمبرداري 
شده. هوا زياد با ما همكاري نمي كرد بنابراين سعي 
داشتيم در تعداد مشخص شات هايي كه مي گيريم 
بهترين نتيجه را داش��ته باشيم. مجبور بوديم هر 
روز به همان تعدادي كه برنامه ريزي كرده بوديم 
بگيري��م. بعد مش��كالت ديگري پي��ش آمد كه 
خيلي عجيب بود. حيوانات، مش��كالت با اسب ها، 
مش��كالت تهيه كه به شكل عجيبي در اين فيلم 
س��د شدند كار را در يك زمان كوتاه سخت كرده 
بود. صحنه هايي بود كه راجر ديكنز مجبور بود به 
ش��كلي دشوار بر روي زمين ناهموار فيلمبرداري 
كند و دوربين را به جاهاي غيرقابل عبوري ببرد. 

روزها طول كشيد.
- شما فيلم هاي ژانرمحور مختلفي ساختيد. 
كمدي هاي ش�لوغ، فيلم  ن�وآر، كارآگاهي... 
كدام قس�مت سبك وس�ترن بود كه سعي 
داش�تيد ب�ه نماي�ش بگذاريد يا به روش�ي 

متفاوت نشان بدهيد؟
اتان: ما به اندازه اي كه ش��ما فكر مي كنيد به 
اين فيلم از نظر ژانر نگاه نمي كنيم. همه عالقه مان 
به كت��اب چارلز پورتيس بود. داس��تان، مطمئناً 
داس��تان وس��ترن اس��ت. در آن آدم هايي وجود 
دارند كه با يك شش��لول روي اسب ها نشسته اند، 
اما اين ش��بيه داس��تان هاي زين گري )نويسنده 
داستان هاي وسترن( نيست. به آن شكل وسترن 
نيست. ما واقعاً بيشتر به داستان فكر مي كرديم تا 

ساختن يك وسترن. 
- برای به تصوير كشيدن زمين های نمادين 
وسترن چه مشكالتي پيش رو داشتيد؟ آيا 
در نظ�ر گرفته بوديد فيلم را در آركانزاس و 

اكالهما بسازيد؟
جوئ�ل: ما كلرادو و يوت��ا را از نزديك ديديم. 
در واق��ع نيومكزيكو ه��م ويژگی های زيادي دارد 
كه برای فيلم ساختن خوب است اما چيز ديگري 
هم درباره آركانزاس وجود داشت؛ آن زمان از سال 
كه داش��تيم فيلمبرداری می كرديم، می دانستيم 
دل مان مي خواهد توي فيلم برف داشته باشيم و 
می خواس��تيم برف طبيعی باشد. از مقداري برف 
مصنوعي استفاده كرديم، ولي نه خيلي. مطمئن 
نبوديم كه بتوانيم آن  وقت س��ال توي آركانزاس 

ب��رف ببينيم. در اصل همي��ن دليل مهم در نظر 
گرفتن آركانزاس به عنوان لوكيش��ن بود. اما بعد 

قضيه عوض شد. 
- و اهميت منظره های وسترن چطور؟

اتان: اين قسمتی است كه زياد به كتاب وفادار 
نبوديم. منظره ها كامالً تقلبی هستند. اما فهميديم 
مردم فكر می كنند  همان ها منظره های وسترن اند. 

مردم چنين چيزی را دوست دارند. 
جوئ�ل: تمام ايده ه��اي تصويری فيلم تفاوت 
داش��ت اگر فيلم را در آركانزاس می گرفتيم. اين 
حقيقت اس��ت. فيلم درباره كاراكترهاس��ت. بعد 
از اتم��ام فيلم پيدا كردن جزييات كمی س��خت 

می شود.
- يعنی به جز اين منظره ها و كاراكترها فيلم 
درباره چه چيزي است؟آيا كمتر يك وسترن 
و بيش�تر يك كمدی سياه است؟ و بازيگرها 
به چه شكل ديالوگ های خاص فيلم را  اجرا 

كردند؟
جوئل: كمتر وس��ترن و بيشتر كمدی سياه. 
خب مطمئناً كمدی زيادی توي فيلم وجود دارد. 
در كتاب چارلز پورتيس هم ش��وخي هاي زيادي 
هست. اين شوخي ها اولين چيزهايي بودند كه ما 
را به كتاب عالقه مند كردند و به فكر اقتباس از آن 

افتاديم. مي خواستيم شوخ طبعي كتاب به فيلم راه 
پيدا كند. اين قسمت خيلي مهم بود. 

اتان: ديالوگ هم به همين ش��كل. تمام آداب 
و رسوم و خاص بودن ديالوگ ها مستقيم از كتاب 
مي آيد. اين چيزي بود كه جف بهش اشاره كرد و 
ازش خوشش آمد. حس خارجي بودن ديالوگ ها 
و ادغام كلمات باهم  براي ما مشكلي ايجاد نكرد. 
ما فقط ديالوگ ها را از كتاب برداشتيم. نمي دانم 

بازيگرها چه حسي درباره اش داشتند.
جوئل: 99 درصد دختراني كه براي نقش متي 
آمدن��د قادر به صحبت كردن به اين لهجه و زبان 
نبودند. در اين قسمت مشكلي با هايلي نداشتيم. 
از همان ابتدا مش��خص بود كه با زبان فيلم راحت 
است و مشكلي سر اين قضيه ندارد. طوري كه همه 
درباره اش مي گويند زبان فيلم زبان معمولي خودمان 
نبود. هر كسي اميدوار بود بتواند انجامش بدهد اما 

هايلي از همان ابتدا ديالوگ ها را عالي مي گفت. 
ات�ان: وقتي كت��اب را مي خواني��د اين حس 
خاص ديالوگ ها را بيش��تر احساس مي كنيد. آن 
ارجاع هايي كه به ش��خصيت دختر مي ش��ود كه 
داستان را هم تعريف مي كند، داستان اول شخص  
اس��ت و اش��اره هايي دارد به انجيل نسخه كينگ 

جيمز. 

- آيا اين يك داستان اخالقی است؟
جوئ�ل: مطمئناً اخ��الق يك��ی از المان های 
داستان و كتاب است. اما من اين موضوع را با اين 
حقيق��ت كه متي آدمی را می كش��د و در ازايش 
می افتد توي گ��ودال مار ها مرتبط نمي دانم. فكر 
نمی كنم در آن قس��مت اخالقيات نقشی داشته 

باشند. 
- آيا قسمت هايي از فيلم اصلي وجود داشته 
كه تحسين كرده باشيد و خواسته باشيد اداي 

احترامي كنيد؟
ات�ان: چنين چيزي وجود نداشت، البته نكته 
منفي هم درباره فيلم اصلي نبود. وقتي فيلم بيرون 
آمده بود رفتيم و تماشايش كرديم. آن زمان بچه 
بودي��م. از همان وق��ت فيلم را نديدي��م و تصاوير 

مبهمي ازش به ياد داريم. 
- در چه نقطه اي از فيلمنامه نويسي تان، تصور 

كردن فيلم اتفاق مي افتد؟
جوئل: اي��ن واقعاً به موقعيت بس��تگي دارد. 
مكان هاي��ي وجود دارند كه وقتي داريد فيلمنامه 
مي نويس��يد مرتب فكر مي كنيد قرار است چطور 
در بيايد. بقيه مدت مي نويس��ي و مي گويي راجر 

خودش از پس اش برمي آيد!
- چطور هايلي را پيدا كرديد؟

اتان: اگر فقط مي دانس��تيم هايلي اهل تازند 
اوكس اس��ت خيلي راحت مي شد. ما تمام كشور 
را گشتيم. در واقع دو نفر مسوول انتخاب بازيگرها 
بودن��د كه 18 م��اه همه جا را ب��راي پيدا كردن 
دخترهايي در آن طبقه س��ني گش��تند كه سن 
خيلي س��ختي هم هس��ت. اگر مي دانستيم اهل 

كجاست اين همه جست وجو الزم نبود. 
- خود هايلي بدلكاري هايش را انجام مي داد؟
اتان: تمام س��واركاري ها را خود هايلي انجام 

داد به جز قسمت عبور از رودخانه. 
- گفتار ابتدای فيلم از كتاب آمده بود؟

جوئل: بله. از كتاب آمده بود. تمام گويندگی ابتدای 
فيلم از كتاب آمده. آن متني كه ابتداي فيلم نوش��ته 
می ش��ود هم در كتاب وجود داشت. نه به عنوان يك 
نوشته، بلكه بخشي از روايت كالمي دختر. معنی مذهبی 
آن نوشته قطعاً قسمت بزرگی از داستان را شامل می شود. 
- چه تحقيقاتی سر كاراكترها انجام داديد؟

جوئل: تمام تحقيقات را سپرديم به چارلز پورتيس 
نويسنده كتاب. او در دوران خودش خيلی دقيق بوده. 
زبان، اعالميه های توي داستان، اسلحه ها و جامعه آن 
زم��ان كه برای نوش��تن كتابی با چنين جزيياتی به 
شناختن آن نياز است. خوشحال بوديم كه اين كار ها 

را خودمان نبايد انجام بدهيم. 

مروري بر جوانمرد ساخته برادران كوئن   

اين وسترن شوخ و شنگ و شايد تلخ

گفت وگو با برادران كوئن درباره جوانمرد 

وسترني با طعم كمدي سياه
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گزارش

سينماي جهان

آرمين ابراهيمی : فيلم با جمله ای افتتاح می شود كه مغز و مركز و اصل مفهوم كلی 
فيلم های برادران كوئن از همان نخستين اثرشان است: »هر چيزی در اين دنيا قيمتی دارد 
كه بايد پرداخت شود. هيچ  چيز مجانی نيست«. اين جمله طاليی در تمام فيلم های كوئن ها 
مصداق واضح دارد و در اصل پايه منطقی مجموعه ای از تقاص و جزاست كه ناگهان از زمين 
و زمان سرازير مي شود و زندگی آدم های دنيای دو برادر را از اين رو به آن رو می كند همان 
طورك��ه »مت��ي راث« در ازای انتقام گرفتن از »تام چيني«، قاتل نيمه ديوانه  پدرش، يك  
دس��تش را از دس��ت می دهد و سال ها با خشونتي مردانه، بدون شوهر و همدم به تنهايي 
زندگي اش را پيش مي برد. همان طور كه »للولين« در »هيچ  سرزمينی برای پيرمردان« به 
دليل حرص و طمع اش به ثروت بادآورده، به دست »آنتون چيگور« وحشي دباغی  می شود. 
از »blood simple« ك��ه انتقام گي��ری مردی از زن خيانتكارش بود، تا »مردی كه آنجا 
نبود« با مضمونی مش��ابه، دو برادر همواره به چرخه جزا و زنجيره كيفر معتقد بوده اند و 
اساس تغييرات مهره هاي قصه هايشان را بر همين مبنا قرار دادند. »جوانمرد« )عنوان اكراني 
نسخه اصلي در ايران كه معادل »True Grit« گذاشته شده و برگردان ديگرش مي شود 
»بي باك« و »شهامت واقعي«( تعبيری نزديك تر به اين اعتقاد كهن ارائه می كند؛ تعبيری 
كه در آن، هم گناهكار بايد بها بپردازد و مجازات بشود، هم انتقام گيرنده. آن هم گناهكار 
غيرعادی و ُخل وضعی مثل چينی و انتقام گيرنده اي 14ساله كه در لباس هاي گل و گشاد و 
سوار بر اسب، عزم راسخ اش به كشتن قاتلي پرآوازه عجيب و بامزه به نظر مي رسد. كوئن ها 
پيش از اين هم دست به بازسازی زده  بودند؛ آنها از »قاتلين پيرزن« الكساندر مكندريك 
)1955( كه به گفته خودش��ان فيلمی كوئنی بود نس��خه ای امريكايی ساختند، كه البته 
توانايی های اثر اوليه را نداشت و ُسمبه هجوش بر سويه  محو و پنهان واقع گرايی اصيل ماجرا 
می چربيد. دوباره سازی جوانمرد هنری هاتاوی كه محصول 1969 است )و البته از سوی 
كوئن ها نه بازسازی فيلم كه اقتباس از كتاب عنوان شده( شايد نسبت به فيلم مكندريك 
گام س��اده تری به حس��اب مي آمد. نسخه مكندريك به خودی خود عجيب و غريب بود و 
با آن لحن دوپهلويش حس��ابی ذهن را به بازی می گرفت، اما فيلم هاتاوی برچس��ب يك 
وسترن متعارف را روی پيشاني داشت كه فارغ از توانايی های كارگردانش، می شد تركيبی 
پخته تر از قصه آن درآورد )در هر حال هر قدر هم كه بر تفاوت های دو فيلم تاكيد كنيم 
نمی توانيم جلوی قياس الجرم شان را بگيريم(.  جوانمرد كوئن ها، با وجود ظاهر افسرده و 
پايان تاثرانگيزش، با وجود تلخي ذاتي اثر كه از گوشه گوشه اش بيرون مي زند فيلمی است 
مهيج و پرانرژی و ش��وخ و ش��نگ كه روی مسير متعادلی از تهديد و تفريح پيش می رود 
و اين را تا پايان، يكپارچه حفظ مي كند. تعادل اثر با چينش يكی در ميان س��كانس های 
مفرحی كه طنزی ظريف و هوشمندانه دارند و صحنه های خشن و پركشتار و جدی حفظ 
شده است. شكل راه تعقيب چينی، قاتل پدر متي، چنان روان و گيرا نمايش داده می شود 
كه پس از يك ساعت و چهل دقيقه، اثری از خستگی در مخاطب عام فيلم وجود ندارد، در 
حالی كه فيلم های قبلی كوئن ها را در نرمال ترين شكل ممكن يا بايد به عنوان عالقه مندان 
سينمای ضد جريان و ضد عرف تماشا می كرديد يا كمی حوصله به خرج می داديد و قيد 
يافتن نش��انه هاي آش��نا را مي زديد. اينجا اما كوئن ها فقط و فقط قصه گفته اند، كه شايد 
يكی از بهترين تصميم های دوران كاری شان باشد. آنها در هر چه كمرنگ تر كردن حضور 
كارگردان در فيلم كوش��يده اند، از نوگرايی دوآتشه زوايا و قاب ها پرهيز كرده اند، دست به 
عجيب نمايی و اغراق و كابوس سازی نزده اند، از دنيايی كه روی مرزی از تخيل و حقيقت 
قدم می زند و گاه حتی سوررئاليس��تی می ش��ود فاصله گرفته اند و تا جايی كه می شده به 
روايت و قصه گويی وفادار مانده اند. فيلمی ساخته  اند كه هدف اصلی اش تعريف كردن يك 
قصه به شيوه ای كاماًل كالسيك و به دور از هياهو و جنجال فرم های مشوش است. ساكن، 
روان، يكدست و خالی از هرگونه اشاره فرامتني كه به قصه خدشه  وارد كند يا آن را از نفس 
بيندازد. آنها با جوانمرد كه ردي از مشخصات تصويري هميشگي شان ندارد و اما مشخصاً 
توس��ط آنها امضاش��ده ثابت می كنند الگوهای كالسيك بخشی از دارايی های مهم سينما 
هستند كه مثل چشمه ای جادويی خيال تمام شدن ندارند و هميشه می شود به سراغ شان 
برگشت. هميشه می شود از آنها الهام گرفت و از دنج ترين نقطه های تاريخ فراخواند شان. 

جوانمرد، كثيف و وحشي و زبر است؛ پر از جزيياتي كه شايد حتي به چشم نيايند اما 
بر اتمس��فر تاريك و گل آلود اثر تاثير مي گذارند. از آنجا كه هدف روايت روش��ن قصه بوده، 
تمركز فيلمسازان هم به سمت فضاسازي منعطف شده. بازسازي محيط و دقت در رعايت 
جزييات كه نمونه اش در سكانس  دار زدن سه جاني وجود دارد نشاني از تمايل به يك جور 
ساده گرايي  متعالي است كه در آن نه جنبه هاي بصري فداي قصه مي شوند و نه خللي در 
جريان داس��تان به وجود مي آيد؛ متاعي كه بهايش تجربه اي 27س��اله در فيلمسازي است. 
شايد يكي از شباهت هاي مهم بين اين فيلم و هيچ  سرزميني براي پيرمردان همان دوري 
از غرابت و فرم هاي پيچيده و تاكيد بر جغرافيا باشد؛ جغرافيايي كه اولين المان و مشخصه  
وسترن است. با اين حال طنز مخصوص كوئن ها، همچنان در تك تك استخوان هاي فيلم 
وجود دارد. از همان اول نگاه كنيد به آن ش��وخي تلخي كه با ناحق ش��دن سخنراني جاني 
سرخپوس��ت مي ش��ود و رفتار ترس زده  بنگاهدار و رفتار مضحك اقوام دور متي و مهم تر از 
همه  اينها مخلوق عجيب و دوست داشتني و چندوجهي كوئن ها و جف بريجز، يعني »روستر 
كاگبرن« كه اوج يك سنت شكني لذتبخش است. تيراندازي خشن و ماهر و ميانسال، كه به 
شكل عجيبي مدام از قالب كودكي غرغرو به قالب مارشالي خطرناك مي خزد. كاگبرن بي اغراق 
يكي از بازي هاي شگفت انگيز جف بريجز در مهم ترين فيلم برادران كوئن است. او كاگبرن را 
پيچيده تر از جان وين، عميق و دروني و چندبعدي بازي كرده. تصوير كاملي  از يك قهرمان 
واقعي است با تمام عيب و ايرادها و با زندگي هايش؛ راه به راه الكل سرازير شكمش مي كند و 
از زن هاي آواره  زندگي اش حرف مي زند، اما به وقتش تا پاي جان براي زنده نگه داشتن متي 
 عرق مي ريزد. از طرفي به رنجرهاي تگزاس بد و بيراه مي گويد و از س��وي ديگر جان رنجر 
پُر ادعا را نجات مي دهد. رجوع كنيد به سكانسي كه او را در لباس خواب  كثيفش پشت بقالی 
چيني ها، در دخمه اي خفه پيدا مي كنيم كه با ريش و موي پريشان، لنگ لنگان، همين طور 
كه سر و كله اش به غازهاي آويزان شده و صندلي و ميز و تخم مرغ مي خورد دنبال آتشي براي 
سيگارش مي گردد. يك كودك به تمام معناست. كودكي كه انگار در دنياي قاتلين وحشي 
رها ش��ده و همان طور معصوم به ميانس��الي رسيده و حاال در بدترين جاي دنيا، در بدترين 
وضع ممكن زندگي مي كند )و همان طور كه بعد مي فهميم، به طرز ناراحت كننده اي به اين 
زندگي ادامه  مي دهد و در يك سيرك مي ميرد(. با آن نگاه هاي خنثي و حرف  زدن با لب هاي 
مچاله به لهجه  غربي. با آن صداي زخمي و دورگه كه به عمد بم  و خش دار شده. نمادی است 
از قهرمانی پاك باخته كه همچنان توی وجودش جرقه شهامتی دارد. مثل »دود بزرگ« در 
»لبوفس��كي بزرگ« معصوميتي گاه سرش��ار از حماقت دارد. در كنار بازي حيرت آورش در 
»قلب ديوانه« كه برايش اسكار هم گرفت، روستر كاگبرن يكي از شاهكارهاي اوست.   پس 
از چند فيلم ساكت با نوار صوتي خلوت، كوئن ها به صورت متعارف از تم تكرارشونده  پيانو 
براي موسيقي متن استفاده كرده اند )كه آهنگساز هميشگي شان كارتر برول پشتش ايستاده( 
تا هر چه كامل تر به تحس��ين داس��تانگويي بپردازند. به لحاظ بار اكشن هم از وقتی متي از 
رودخانه می گذرد و  تعقيب شروع می شود كوئن ها سنگ تمام گذاشته اند. خشونتی بی حد 
را به نمايش كشيده اند كه از قطع انگشت هاي دست با چاقو تا با سنگ و گلوله به سر و تن 
هم زدن و كشيدن آدم ها روي زمين در آن پيدا مي شود. جوانمرد فيلم بزرگی است با شرح 
مصيبت ها، رنج ها، بزدلی ها و ش��جاعت ها. از آن وسترن هايي كه ديگر شايد به ندرت تكرار 
شوند. اهميت هدف، زير سايه  اهميت آدم ها و تعقيب كننده ها قرار مي گيرد و وقتي چيني و 
دار و دسته اش كشته مي شوند، آنچه مايه  جذابيت است نه موفقيت در گرفتن چيني، كه به 
پايان رساندن سفري خودشناسانه است كه براي رسيدن به آن اول بايد همسفران را شناخت. 
جوانمرد، شرح مواجهه  دختري 14ساله با مردي است شجاع و تنبل و زرنگ و الكلي، كه 

يكي از قهرمان هاي عزيز ژانر خواهد شد. 

سعيد احمدي پويا: فيلم »آغاز« آخرين ساخته 
نوالن به هزارتوي ذهن انس��ان م��ي رود و به واكاوي 
اليه هاي ذهني انس��ان مي پردازد. اين فيلم، داس��تان 
متخصصي به نام كاب است كه از طريق خواب، به ذهن 
سوژه خود نفوذ مي كند و تمام راز ها و ايده هايي را كه 
درپستوهاي ذهني اش پنهان است، به سرقت مي برد. 
كاب از طريق خواب، به روياي سوژه خود وارد مي شد 
و در پيچ وخم هاي ذهن سوژه، به هر آنچه مي خواهد، 
پي  مي برد.  براي نخس��تين بار، فرويد از خواب براي 
تحليل ناخودآگاه انس��ان سود جس��ت. از نظر فرويد 
رويا ه��ا، بازتاب هاي��ي از ناخودآگاه ما هس��تند كه به 
شيوه اي نمادين گوياي خواسته هاي ژرف سركوب شده 
هستند. فرويد با استفاده از تكنيك تداعي آزاد رويابين 
را تشويق مي كرد تا به مضمون رويا به طور غيرمستقيم 
نظر كند و بر روي افكار و احساساتي كه پديدآورنده آن 
رويا هستند، تامل كند. كل روايت فيلم »آغاز«، مبتني 
بر همين تكنيك اس��ت. به  عنوان نمونه، در بخشي از 
فيلم، در خواب س��وژه موردنظر، نيروهايي به مقابله با 
كاب و دوستانش مي پردازند. كاب در پاسخ به پرسش 
دوس��تانش در برابر هويت اين نيرو ها، عنوان مي كند 
كه ضمير ناخودآگاه اين ش��خص به اين شكل از خود 
دف��اع مي كند. در نمونه ديگر، كاب وقتي همس��رش 
م��ال را در خواب هايش مي بيند، نمي تواند با او مقابله 
كن��د تا هنگامي كه در اليه هاي ذهنش، علت حضور 
مال- احساس گناهش- را كشف مي كند و بر آن چيره 
مي شود. به عبارت ديگر، محتواي آشكار رويا اهميتي 
ندارد و مهم محتواي نهفته آن است كه بايد كشف شود 
تا بتوان براي آن چاره اي پيدا كرد.  ماموريت جديد كاب، 
اما يك س��رقت ايده ساده نيست. سايتو كه يك تاجر 
ژاپني اس��ت از كاب مي خواهد اين بار ايده »انحالل« 
را در ذهن وارث رقيبش به  نام فيشر بكارد تا اين ايده 

رشد كند و امپراتوري تجاري رقيبش، بعد از مرگش، 
توس��ط پسرش نابود شود. كاشت ايده در ذهن كسي 
ديگر را »آغ��از« مي نامند. از آنجايي كه ذهن توانايي 
آن را دارد كه رد پيدايش افكار را دنبال كند، اين كار 
امري ناممكن به نظر مي رسد. يونگ معتقد بود ذهن 
ناخودآگاه م��ا مي تواند نظمي عجيب بين موضوعات 
مختلف - متفاوت از نظم س��اختار انديشه هايمان در 
خودآگاه- برقرار كند. فيلم اين نظم عجيب ناخودآگاه 
را به صورت اليه هاي تودرتو به تصوير كش��يده  است. 
اليه هايي كه ب��راي ورود به آن بايد رويايي تازه آغاز 
كرد و در خواب، به خواب رفت. كاب براي آنكه ايده 
را در ذهن پس��ر فيشر بكارد، طرحي مي دهد كه او و 
تيمش بايد در سه اليه به خواب بروند. او معتقد است 
براي اينكه ايده در عمق ضميرناخودآگاه قرار بگيرد، 
باي��د در اليه هاي پايين، ضمير ناخودآگاه به وس��يله 
احساسات تحريك بشود. اين ساختار اليه هاي ذهني 
و كشمكش هاي خاص هر اليه، با سكانس هاي اكشن 
و پر از تعقيب وگريز س��اخته  شده است تا بار فلسفي 
فيلم سبب كندي ريتم آن نشود و مخاطب را در اين 
مدت زم��ان  طوالني، به دنبال خود بكش��اند.  يكي از 
مباحثي كه در فيلم مطرح مي ش��ود، »توتم« است. 
كاب ب��ه آريادني توصيه مي كند براي خودش توتمي 
انتخ��اب كند. در اقوام بدوي، توتم عبارت بود از يك 
حيوان يا درخت يا يك شيء كه افراد يك قبيله اصل 
و منشاء خود را از آن مي دانستند و با تغييراتي آن را از 
چوب يا سنگ مي ساختند. اين توتم براي آنها مقدس 
بود و در مصائب و گرفتاري به آن متوسل مي شدند. 
فريزر از ديدگاه روانشناس��ي به بررس��ي توتم در اين 
افراد ب��دوي پرداخت. او نظريه اي داد مبني بر اينكه 
توتم پناهگاه امني است كه روح در آن آرام مي گيرد 
ت��ا از خطرات احتمالي بركنار بماند. هنگامي كه يك 

انس��ان بدوي، روح خود را به توتم مي سپرد، خودش 
را آسيب ناپذير تصور مي كرد. در اين فيلم، كاب براي 
آسيب ناپذير شدن و بركنارماندن از خطرات احتمالي 
سفر به دنياي رويا ها، به فرد تازه وارد گروهش پيشنهاد 
مي كند يك توتم براي خودش درست كند تا به كمك 
آن بتواند خيال و واقعيت را از هم تش��خيص بدهد. 
در فيلم براي اين توتم سه خصوصيت بيان مي شود. 
نخس��ت آنكه خاص باشد و مشخصه اي داشته باشد 
كه آن را از تمامي موارد مشابه متمايز كند. دوم آنكه 
هميش��ه همراه صاحب آن باش��د. شرط آخر، تحت 
هيچ ش��رايطي نبايد به دست فرد ديگر بيفتد. شروط 
كاب ب��ه توت��م جايگاهي مي دهد كه ع��الوه بر آنكه 
توتم مميز رويا و واقعيت اس��ت، به مشخصه هويتي 
فرد هم تبديل مي ش��ود و هويت ف��رد را در واقعيت 
تعريف مي كند. ابتداي فيلم، سايتو پير، از روي   همان 
توتم كاب را مي شناس��د و به عبارت ديگر، اين توتم،  
شناسنامه كاب است. در پايان فيلم هم،   همان توتم، 
وجود واقعي كاب را زير س��وال مي برد و به مخاطب 
مي فهمان��د كه ديگر ش��خصيت كاب، رويايي بيش 
نيست. پايان فيلم، تفسير سكانس ابتدايي فيلم است. 
به حكم آن فرفره كه توتم كاب است، او در اقيانوس 
رويا ها غرق ش��ده  است و اگر به ساحل هم برسد، آن 
س��احل هم جزيره اي گمشده در اين اقيانوس است. 
تماي��ز واقعيت از رويا، يكي از مباحث مطرح در فيلم 
اس��ت. اين مبحث ذهن مال، همسر كاب، را تسخير 
كرد و در   نهايت او را نابود كرد. مال درگير اين سوال 
بود كه آيا زندگي فعلي واقعيت است؟ او هنگامي كه در 
رويا كشته مي شد، از خواب برمي خاست، و حال به اين 
نتيجه رسيده  بود كه بايد انتحار كند تا به واقعيت اصلي 
زندگي برسد. انسان ها واقعيت را با خودآگاه خود درك 
مي كنند و سرچشمه رويا در ناخودآگاه است. حال اگر 

شخصيتي با توانايي هاي 
كاب و م��ال پيدا ش��ود 
كه بتوان��د رويا هايش را 
با خودآگاه خود، ش��كل 
بدهد، اي��ن تمايز از بين 
مي رود. كاب تنها با مدد 
يا توتم  چرخش فرف��ره 
بفهمد  مي توان��د  خ��ود 
ك��ه در رويا ق��رار دارد يا 
واقعيت. در واقعيت، فرفره 
از چرخش مي ايس��تد و 
در رويا هس��ت كه فرفره 
مي چرخ��د و مي چرخد. 

كاب و م��ال هنگامي كه مرزهاي بلند رويا و واقعيت 
را فرومي ريختند، به عم��ق فاجعه بار آميختگي رويا 
و واقعي��ت، آگاهي نداش��تند. براي همين اس��ت كه 
كاب مصرانه از آريادني مي خواهد از خاطراتش براي 
بازس��ازي يك مكان در رويا اس��تفاده نكند. ساختن 
يك رويا بر اس��اس خاطرات، خطر آن را دارد كه فرد 
قدرت تش��خيص واقعيت از خواب را از دست بدهد.  
تمهي��د فيلم ب��راي خروج از وادي روي��ا و ورود به 
دنياي واقعيت، زدن يك ضربه در واقعيت اس��ت تا 
به كشته شدنش در رويا بينجامد؛ ضربه اي كه نوعي 
ش��وك روحي و جس��مي به فرد وارد كند و سبب 
ش��ود او تغيير وضعيت بدهد. فرويد تفسير بسياري 
از رويا ه��ا را نوعي عامل آزاردهن��ده بيروني - مثل 
س��روصدا- مي داند. در چنين وضعيتي رويابين، اين 
مح��رك بيروني را در روياي خود ادغام مي كند و در 
نتيجه براي مدت طوالني تري مي تواند بخوابد؛ هنگامي 
كه محرك بيروني بسيار شديد مي شود، او سرانجام از 
خواب بيدار مي ش��ود. در فيلم هم، دوست كاب براي 

آنك��ه او را بيدار كن��د، او را به درون يك وان  آب هل 
مي دهد. در خواب هم كشتي شكسته مي شود و كاب 
در امواج غرق مي ش��ود؛ به اين ترتيب كاب از خواب 
بيدار مي ش��ود و به جهان واقعي بازمي گردد.  ترديد 
در اصالت واقعيت، ايده اي بود كه كاب براي اولين بار 
در ذهن مال كاش��ت تا مال را قانع كند كه از دنياي 
رويا ها دل بكند، آن را واقعي نپندارد و به جهان واقعيت 
بازگردد. كاب نمي دانست ايده مثل ويروس تمام ذهن 
مال را تس��خير خواهد كرد. خاصيت ترديد و ش��ك 
همين است. وقتي نهضت پرسش آغاز مي شود، ديگر 
در بند مصداق باقي نخواهد ماند و همه چيز را زير سوال 
خواهد برد. مال ديگر نمي توانست بپذيرد دنياي كنوني، 
واقعيت است. او تجربه كرده بود كه با هر مرگ، از خوابي 
بيدار شده اس��ت و حال دوباره هوس آن تجربه را كرده 
است. چه كسي مي داند؛ شايد مال از تجربه بيداري اش 
لذت مي برد و ما احمقانه در دنياي خواب، رنج مي كشيم.  
*تيتر برگرفته از عنوان داس�تاني از گابريل 

 گارسيا ماركز است.

زيبا ترين غريق جهان
نقدي بر فيلم »آغاز« ساخته كريستوفر نوالن


