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نگاهي به فيلم »به سوي شگفتي« ساخته 
ترنس ماليك

به دور از جاه طلبي ديوانه وار 
با  تنها  ماليك  ترنس      شبنم سيدمجيدي  
گذشت دو سال از ساخت »درخت زندگي« و در 
يك چشم به هم زدن با فيلم ديگر خود بازگشته 

است. 
فيلمي كه مي تواند به عنوان طرف دوم داستان 
»درخت زندگي« به شمار  آيد و همچنين اينكه 
فيلمي شجاعانه و زيباست كه به دور از هرگونه 
شعار و بدون كنايه و صريح به مفاهيمي چون 
عشق و خدا مي پردازد و مهم تر اينكه مي گويد 
كه با نبود هر كدام از اين عناصر چه اتفاقي براي 
ما انسان ها خواهد افتاد؟ »به سوي شگفتي« آن 
»درخت  شكوه  با  و  ديوانه وار  جاه طلبي هاي 
زندگي« را ندارد و حتي بازيگري كه بتواند با براد 

پيت برابري كند هم در اختيار نداشته است.
واضح تر  و  گويا تر  اين بار  ماليك  بصري  زبان   
است: روايت نجواگونه فيلم، يك موسيقي متن 
پرفراز و فرود و يك فيلمبرداري پرجلوه، متالطم و 
دوار كه با سكانس هاي خارجي بي كالم همراهي 
مي كند؛ سكانس هايي كه اغلب شامل غروب هايي 
مه آلود و روشنايي هايي خيره كننده مي شوند )به 
گونه يي كه حتي در جايي از فيلم يكي از كاراكترها 
مي گويد: خورشيد درست در چشمان من است( 
و بله گاهي اوقات بيش از اندازه با فيلم آشناپنداري 
مي كنيم و ماليك در موقعيت هايي به تكرار خود 

پرداخته است. 
هيچ  بدون  و  بي احتياطي  با  هم  باز  ماليك 
روي  كه  پرنده يي  مثل  ساخته  را  فيلم  درنگي 
لحظه  هر  شده  باعث  و  پريده  درختي  شاخه 
باشد.  داشته  امكان شكسته شدن شاخه وجود 
وقتي نمايش »به سوي شگفتي« در فستيوال فيلم 
پايان رسيد، همان توفان هميشگي هو  به  ونيز 
كردن و گله كردن به وجود آمد. اينجا با ماليك 
چنين رفتاري مي شود، در حالي كه بي مزه ترين و 
كسل كننده ترين فيلم ها به راحتي با سكوت همراه 
با احترام روبه رو مي شوند. من فقط مي توانم بگويم 
كه نسبت به هيجان و ايده آل گرايي فيلم واكنش 

نشان دادم. 
محكوم  عاشقي  و  عشق  يك  داستان  فيلم، 
بازگشت  راه  به هيچ وجه  به شكستي است كه 
ندارد. بن افلك در نقش نيل است. يك مهندس 
در  كه  سرد  چهره يي  با  تيپ  خوش  امريكايي 
پاريس با مارينا )با بازي اولگا كوريلنكو( دختر سر 
زنده و احساساتي، روابطي دارد. وقتي كه آنها به 
»مونت سنت ميشل« در نورماندي مي روند، شيفته 

زيبايي هاي اين جزيره مي شوند.
به سوي شگفتي  »ما  مي كند:  زمزمه  مارينا   
و  راحت  و خوي  با خلق  نيل  كرديم.«  صعود 
ماليم خويش، با دختر 10 ساله مارينا كه از رابطه 
قبلي اش كامال كنار آمده و به آنها پيشنهاد مي دهد 
كه در خانه او در امريكاي ميانه زندگي كنند. اما 
مشكالتي  دچار  امريكا  به  رفتن  با  آنها  رابطه 

مي شود و نيل از يكي از دوستان دوران كودكي اش 
به نام جين )با بازي ريچل مك آدامز( با اطالع 
مي شود. در موازات اين جريان يك كشيش به 
نام پدر كوينتانا با بازي خاوير باردم وارد داستان 
مي شود كه وجدان و آگاهي او فيلم را وارد شكل و 
شمايل امريكايي اش مي كند و او با به ميان كشيدن 
يك بحران اعتقادي به آزمايش دردناك خوشبختي 

نيل و مارينا مي پردازد. 
مارينا  با  چطور  نمي دانند  دقيقا  محلي ها 
برخورد كنند، اما به طور مشخص، اين نيل است 
كه كاري مي كند كه به كشمكش و تقابل جامعه 
اطرافش با او منجر شود. او شروع به تحقيق درباره 
نشست زمين در منطقه و مشكالت مربوط به 
سطح آب هاي زيرزميني مي پردازد؛ مسائلي كه 
ممكن است قابليت زيستي كل منطقه را زير سوال 
ببرد. مردم اطراف به او مي گويند كه كارهايش 
باعث نگراني آنها شده. يكي از اهالي مي گويد كه 
حتي رفتار سگش عجيب و غريب شده است. با 
وجود اينكه ماليك زيبايي و شكوه را در هر كجا 
با هر شرايطي كشف مي كند، يك مشكل ابتدايي 
با خود خاك امريكا وجود دارد كه اين زيبايي را 
خدشه دار مي كند. بحران اعتقادي باعث پژمردگي 
نيل و مارينا شده است. احتماال قصد ماليك ايجاد 
نوعي قافيه و هم وزني با سكانس ابتدايي فيلم در 
مونت سنت ميشل بوده است كه در آن، اين زوج 
در گل و الي مي دويدند و جست و خيز كنان 
زير پاهاي خود باال و پايين رفتن خاك و گل را 
زنده  سر  بسيار  صحنه  آن  مي كردند.  احساس 
و احساسي بود و حاال در امريكا بي وفايي زمين 
نشان داده مي شود كه چقدر مي تواند آزار دهنده 

باشد. 
ويزاي مارينا تا ابد اعتبار ندارد و تصميم گيري 
درباره ازدواج نبايد به تاخير بيفتد و اين درست 
موقعي است كه هر دوي آنها به اينكه آيا امريكا 
و  كرده اند  شك  است،  برايشان  مناسبي  جاي 
اينجاست كه جين وارد داستان مي شود و ماليك 
با جادوي خود يك سكانس با شكوه از روابط 

عاشقانه يي ديگر را رو مي كند.
اعتماد  از  نشان  تك همسري،  به  تعهد  آيا   
بي چون و چرا به خداست و آيا در كشاكش با 
زيبايي هاي اسرارآميز زندگي، اين اعتماد مي تواند 
موفق بيرون بيايد؟ يا عمل به آن، فقط يك اشتباه 

وحشتناك است؟
در بهتري��ن حال��ت باي��د گف��ت ك��ه اي��ن 
حماسه سرايي سينمايي ماليك، باشكوه و جذاب 
اس��ت. ماليك در لحظاتي كه مردد بوده، خودش 
را تكرار كرده، اما در نهاي��ت فقط آن چيزي كه در 
ذهن او درخش��يده و لذت بخش است، در فيلم به 

چشم مي آيد. 

سينماي جهان
جنگ جهاني اول در كمدي سياه 

دوران پاكسازي
از  يكي  براي  انگلستان  سينماي  صنعت 
پاكسازي«  »دوران  نام  به  محصوالت جديد خود 
به سراغ جنگ جهاني اول رفته است. تهيه كنندگان 
با  من  »هفته  اسكاري  و  گونه  حال  شرح  درام 
مريلين«، تهيه كنندگان اين درام ضد جنگ هستند. 
يان هيسالپ فيلمنامه »دوران پاكسازي« را نوشته 
و بن چاپلين، مايكل پالين و اميليا فوكس بازيگران 
اصلي آن هستند. شركت فيلمسازي تريدمارك فيلز 
كه تهيه كننده فيلم است، آن را براي اكران عمومي 
يان  آماده خواهد كرد.  بهار سال 2014  در فصل 
هيسالپ، فيلمنامه خود را براساس يك ماجراي 
واقعي است كه در آن يك مرد جوان، تبديل به يكي 
از ترسناك ترين آدم هاي دوران جنگ جهاني اول 
شد. فيلم از حال و هوايي كمدي برخوردار است 
و سازندگانش از آن به عنوان يك كمدي سياه و 
تلخ درباره رويدادهاي آن دوران اسم مي برند. كل 
صحنه هاي فيلم طي چهار هفته در لوكيشن هاي 
مختلف ايرلند شمالي فيلمبرداري خواهد شد. فيلم 
با هزينه يي 15 ميليون دالري تهيه مي شود. كارگرداني 
»دوران پاكسازي« را اندي د اموني به عهده دارد. او 
قبل از اين درام اجتماعي موفق و غيرمتعارف »غرب 
غرب است« را ساخته است. وي در كار نگارش 
يان هيسالپ همكاري  با  تازه خود  فيلمنامه كار 
كرده است. هيسالپ شهرت خود را به خاطر نوشتن 

مقاالتي براي روزنامه هاي پرتيراژ انگليسي دارد. 

پرونده هاي ايكس با يك فراخوان 
عجيب روبه رو شد

سومين قسمت مجموعه فيلم علمي - تخيلي و 
پررمز و راز »پرونده هاي ايكس« هم به احتمال زياد 
در دستور كار توليد قرار مي گيرد. ديويد دكاوني، 
بازيگر اصلي اين مجموعه فيلم از طرفداران آن 
درخواست كرد در يك نظرخواهي عمومي شركت 
مجموعه  طرفداران  از  نظرخواهي،  اين  در  كنند. 
فيلم »پرونده هاي ايكس« خواسته شده نظر بدهند 
خير.  يا  هستند  آن  سوم  قسمت  توليد  خواهان 
رسانه هاي گروهي انگلستان با توجه به فراخوان 
ديويد دكاوني از آن به عنوان يك كارزار بزرگ 
سينمايي )كه در نوع خود تازه است( اسم برده اند. 
دكاوني با حضور در يك برنامه پربيننده تلويزيوني، 
طرفداران مجموعه فيلم علمي- تخيلي خود را در 
مقابل يك چالش جنجالي و جالب توجه قرار داد. 
اين بازيگر گفت: »از طرفداران »پرونده هاي ايكس« 
مي خواهم اگر خواهان توليد قسمت تازه يي از اين 
فيلم هستند، قلم برداشته و براي مسووالن كمپاني 
فوكس قرن بيستم نامه بنويسند. در اين نامه از آنها 

بخواهيد توليد اين مجموعه فيلم را از سر بگيرند.«

شارليز ترون، بازيگر درام شرح 
حال گونه جنجالي

مقاله جنجالي مجله رولينگ استون نوشته سابرنيا 
روبين اردلي كه سال گذشته ميالدي بحث فراواني را 
برانگيخت، تبديل به يك فيلم سينمايي مي شود. اين 
مقاله درباره زن سي ساله يي به نام ليست لي بود كه در 
اوهايو جا رو جنجال زيادي به پا كرد. فيلم سينمايي 
ساخته  استون  رولينگ  مجله  مقاله  براساس  كه 
مي شود، »شاهزاده خانم گنگستر بورلي هيلزي« نام 
دارد و كريگ برور فيلمنامه اقتباسي آن را خواهد 
داشت. كمپاني پارامونت تهيه كننده اين درام افشاگرانه 
شرح حال گونه است و قصه فيلم، نگاهي انتقادي به 
وضعيت اقتصادي امريكا دارد. به احتمال زياد، خود 
گنگستر  خانم  »شاهزاده  كارگرداني  برور  كريگ 
بورلي هيلزي« را انجام خواهد داد. وي اميدوار است 

نقش اصلي فيلم را شارليز ترون بازي كند. 

جنجال تازه براي شيطان مرده4
سام ريمي كه هفته قبل خبر توليد قسمت چهارم 
»شيطان مرده« را اعالم كرد، مي گويد اعالم اين خبر به 
دليل فشار طرفداران اين مجموعه فيلم بوده است. اين 
فيلمساز و تهيه كننده هفته قبل با اعالم خبر توليد »شيطان 
مرده 4«، باعث واكنش مثبت زياد طرفداران اين فيلم 
شد. به گفته سام ريمي: »تماس هاي خيلي زيادي با من 
در اين مدت گرفته شد و همه مي پرسيدند چه زماني كار 
توليد فيلم را شروع خواهم كرد«. اين فيلمساز مي گويد، 
براي فرار از سوال و جواب هاي بي شماري كه در اين 
رابطه وجود داشت، مجبور شد خبر توليد آن را اعالم 
كند. حاال اين فيلمساز اعالم كرده كه كار نگارش فيلمنامه 
چهارمين قسمت اين فيلم دلهره آور و ترسناك را، براي 

فصل تابستان شروع مي كند. 

بازگشت كريستوفر نوالن به 
دنياي بتمن

كريستوفر نوالن كارگردان سه گانه بتمني »شواليه 
تاريكي« كه گفته بود قسمت تازه يي از اين فيلم را 
نمي سازد، دوباره به دنياي مرد خفاشي برمي گردد. اين 
فيلم ساز محبوب منتقدان قصد دارد در يك همكاري 
تازه با كمپاني برادران وارنر، در توليد »ليگ عدالت« 
قصه هاي  از  يكي  عدالت«  »ليگ  كند.  همكاري 
شركت  استريپي  كميك  و  ابرقهرمانانه  معروف 
انتشاراتي دي سي كاميكز است. اين شركت در توليد 
نسخه سينمايي اين قصه هم مشاركت خواهد داشت. 
كمپاني برادران وارنر چند ماه است كه بحث توليد 
مشترك نسخه سينمايي »ليگ عدالت« را با همكاري 
شركت دي سي كاميكز اعالم كرده است. تازه ترين 
خبر در رابطه با اين پروژه، همكاري كريستوفر نوالن 
به عنوان يكي از تهيه كنندگان آن است و احتمال دارد، 
كار نگارش فيلمنامه آن را انجام دهد. اين قصه كميك 
استريپي هم مثل قصه »آونجرز / انتقام گيران« )كه 
تبديل به يك فيلم سينمايي شد و تابستان گذشته با 
پرفروش ترين  لقب  دالري،  ميليون   600 فروشي 
فيلم سال 2012 سينماي امريكا را گرفت( گروهي از 
ابرقهرمانان فناناپذير كميك استريپي دي سي كاميكز 
را دور هم جمع مي كند. به اين ترتيب، كريستين بل 
كه تابستان گذشته و پس از اكران عمومي »شواليه 
تاريكي برمي خيزد« لباس بتمن را از تن درآورد، 
دوباره در »ليگ عدالت « آن را به تن خواهد كرد و در 

نقش بتمن/ مرد خفاشي بازي مي كند. 

خبرنقد

آنچه گذشت
چند ماه ديگر دو سال از نخستين نمايش موفق »درخت 
زندگي« )2011( ترنس ماليك در جشنواره كن مي گذرد. 
ترنس ماليك، كارگرداني كه تا پيش از »درخت زندگي« در 
آستانه هفتاد سالگي تنها با ساخت پنج فيلم كوتاه و بلند به اندازه 
مجموعه  زيادي از كارگردان هاي نامي و خوش نام زنده و مرده 
تاريخ سينما شهرت اندوخته بود، دوباره بعد از شش سال و 
حتي بيشتر )فيلم پيشين او- »دنياي نو« )2006( پخش مناسب 
جهاني نداشت و آنچنان كه اليقش بود قدر نديد( در كانون 
بحث منتقدان قرار گرفت. »درخت زندگي« كه در كن ريشه 
گرفته بود در طول سال 2011 آرام آرام رشد كرد و در همه جا 
شاخ و برگ دوانيد و آن سال به سال »درخت زندگي« تبديل 
شد و اتمسفري غريب پيرامون آن شكل گرفت. فيلم و ماليك 
و استقبال از آن به تدريج ابعاد جنون آسايي پيدا كردند. در همان 
ماه اول نمايش عمومي، بيش از 50 مقاله بلند و كوتاه درباره فيلم 
و سينماي ماليك در مجالت و وب سايت هاي سينمايي منتشر 
شد و در انتهاي سال ميالدي درنظرسنجي رسمي مجله هاي 
معتبري چون سايت اند ساوند و فيلم كامنت و ويليج وويس 
از چند صد منتقد، فيلم با درصد بااليي از توافق و هم رايي به 
عنوان برترين فيلم سال انتخاب شد.  يگانگي و بزرگي دروني 
و بروني در نظر برخي به جايي رسيد كه حتي پيشنهاد اضافه 
شدن و حضورش را در 10 فيلم اول برتر تاريخ سينما )همان 
راي گيري معروفي كه در آغاز هر دهه در مجله سايت اند ساوند 
صورت مي گرفت( دادند كه البته در عمل اين اتفاق نيفتاد. اما 
فيلم با وجود مخالفان محكم و ريشه داري چون جي هوبرمن 
)كه كنت جونز در مقاله يي به ايرادات او هم پاسخ گفت( واجد 
چه خصوصيتي بود كه اين توافق عمومي سينه فيل ها )شيفتگان 
بيمار سينما( را به همراه داشت؟ آيا تمام آن شور و غوغا نوعي 
واكنشي بود به مجموعه محصوالت بي خاصيت سينمايي تمام 
اين سال ها كه از جاه طلبي شكوهمند »درخت زندگي« خالي 
بودند؟ آيا آن همه تحسين و تمجيد پاسخي بود به چيزي كه 
سينما در ابعادي بزرگ در كهكشاني جداي جهان كوچك آثار 
مستقل و اروپايي و آسيايي از منتقدان دريغ كرده بود؟ آيا همه 
دوستداران فيلم دچارجو زدگي شده بودند؟  »درخت زندگي« 
جدا از تمامي مضامين عميق و با وابستگي تنگاتنگش به تصوير، 
يك لذت ناب سينمايي/بصري بود با دستاورد هايي تكنيكي از 
جمله كار با صدا، حاشيه هاي صوتي، فيلمبرداري، تدوين دشوار 
)و گويي انجام ناپذير( و بي شك كارگرداني كه در يك مجموعه  
سرشار ازشكوه و جاه طلبي ارائه شده بود. اثري كه شايد در 
همان سال نمايشش به طرز كميابي حضور و روح و جان و دل 
سازنده اش در لحظه لحظه آن جاري بود و ساختنش از كس 
ديگري بر نمي آمد. فيلم، فيلم ترنس ماليك بود و نه هيچ كس 
ديگر.  »درخت زندگي« جداي از جاه طلبي بصري/ شنيداري 
و اجرايي و تكنيكي، به خاطر نزديكي و اشاره به وجوه متعددي 
از زندگي آدمي و پيوند او با طبيعت و معنويت، خود سرآغاز 
بحث هاي ديگري هم شد. در يك توافق جمعي، افراد گوناگون 
در برخورد با آن به نكاتي اشاره مي كردند كه پيشتر در گفته هاي 
فرد ديگري شنيده يا خوانده شده بود. اشارات و كشف هاي 
گوناگون مشتاقان فيلم در مواجهه با آن در گفت وگو ها و نوشته ها 
نمود پيدا مي كرد و به تدريج گويي مسابقه يي شكل گرفت براي 
در آميختن فيلم با تاريخ، ادبيات، مذهب و االهيات و... )كه بدون 
شك خود فيلم با ساختار و موضوعش به آن دامن مي زد( و اثري 
كه امكانش بود ساده تر به تماشايش نشست بي اندازه سنگين و 
پيچيده  شد. با همه اين حرف ها ارزش هاي فيلم جدا از مباحث 
معنوي و رابطه تنگاتنگش با فلسفه و كتاب مقدس و غيره، قائم به 
ذات بود و انعطاف فيلم در برابر نظرها و تعابير و تفاسير مختلف 
به ويژگي آن تبديل شد. ساخته ماليك مي توانست به آساني 
اثري آموزشي درباب نتايج تربيت فرزندان باشد. مي توانست 
تصويري از بلوغ و بزرگ شدن باشد. مي توانست پيشنهاد هاي 
سازند ه اش براي دو شيوه زيستن و دو مسير مواجهه با جهان 
باشد؛ يك راه مرحمت )مادر( و ديگري طبيعت )پدر( بودند 
كه در نظر ماليك با همه ارادتش به طبيعت اين مرحمت بود كه 
در دل طبيعت برجسته مي شد و گويي از آن پيشي مي گرفت. 
مي شد با سرك كشيدن به خاطرات شخصي و جمعي و تاريخ 
عالم و آدم فيلم را نمايشي از مواجهه با نخستين ها و تجربه 
آنها ديد )خلقت، نخستين نور، نخستين بچه، نخستين عشق، 
نخستين مرگ، نخستين دوست، نخستين دروغ، نخستين 
خشم، نخستين بيماري، نخستين زنداني و...( و از خالل آن به 
بلوغ و بزرگ شدن و رشد و زندگي رسيد.  »درخت زندگي« 
مي توانست تصوير برجسته يي از تضاد ها و تناقاضات گوناگون 
باشد. در عين بي اعتنايي و بي ارتباطي مطلق به جريان اصلي 
سينماي روز امريكا و برگزيدن ساختاري تجربي و نزديك 
به آثار سينماي مستقل، فهرست پاياني نام هاي عوامل درگير 
ساختش آنقدر طول كشيد و آنقدر پربار بود )تنها شش نفر در 
تدوين فيلم مشاركت داشتند( كه بيشتر شبيه پروژه هاي تاريخي 
عظيم يا علمي-تخيلي مي مانست و در عمل بدون سرمايه كافي 
انساني و مالي )كه بيشتر در جاهايي مثل هاليوود و آن نگاه به 
صنعت سينما قابل دستيابي است( امكان ساختش ميسر نبود. 
پروژه هايي از اين جنس براي ماندگاري شان در چرخه توليد، 
نمي توانند و نبايد تماشگر را ناديده بگيرند و با اين حال و با وجود 
حضور ستاره هايي چون برد پيت و شان پن و جسيكا چستين ) كه 
آن زمان هنوز ستاره نشده بود بعد ها در هاي موفقيت به رويش باز 
شد( اين اندازه بي اعتنايي به سليقه عمومي و حتي بعضا سليقه 
خواص و روايت غير خطي و به ظاهر پراكنده و منقطع و حتي 
پيچيدگي ظاهري و افراط در تمامي اجزا، شگفت انگيز مي نمود. 
اصال همان 13 دقيقه ابتدايي اثر و فاصله گيري ناگهاني اش از 
آدم ها و نمايش  پرشكوه آفرينش كه ناجوانمردانه و به قصد 
تحقيراز طرف برخي از منتقدان و تماشاگران با نماهايي از 

شبكه ديسكاوري و مستند هاي حيات وحش مقايسه شد و پر 
بود از قصه هاي كوچك و نمايشي از حقارت آدمي و حضور 
آدمي در چرخه طبيعت، در همان بخش هاي آغازين داشت به 
تماشاگران هشدار مي داد كه با چه فيلمي طرفند و صادقانه از آنها 
مي خواست اگر اهلش نيستند سينما را ترك كنند.   مي شد فيلم را 
قصه مردي دانست كه براي بخشودن پدرش بازمي گردد )رجوع 
شود به مقاله كنت جونز در مجله فيلم كامنت(. مي شد آن را 
همچون رماني چهار فصلي ديد كه بخش اولش تا گم شدن 
پدر در درختان جنگل به مقدمه مي  مانست و در ادامه پس از 
برخاستن از خواب برادر بزرگ تر )شن پن( بيشتر درباره مردي 
بودي كه داشت در ميان خاطرات گذشته اش دنبال رسيدن به 
رويايي كه ديده بود مي گشت كه سرانجام در بخش آخر قصه 
به آن مي رسد. مي شد آن را همچون يك سمفوني موسيقي 
ديد. مي شد همه نجواهايش را كه گوينده و مخاطبش لزوما 
نه يك مخاطب مشخص بلكه به تناوب خود و خدا و ديگري 
)حاضر و غايب( بودند شنيد، مي شد خود و كودكي را در آن ديد. 
مي شد...  و خب مي شد همه اينها را نديد. مي شد همه تالش ها 
و بلند پروازي هاي ماليك و فيلم  وعواملش را در مراسم اسكار 
به هيچ گرفت )همان طوركه امسال »مرشد/استاد« پل توماس 
اندرسون و »لينكلن« استيون اسپيلبرگ با بي انصافي تمام ناديده 
گرفته شدند( و جايزه را به »آرتيست« )ميشل هازاناويوس( داد 
كه در برخورد دوم و سوم پس از ذوق زدگي تماشاي اول بارش، 
فروغش به آساني رنگ مي باخت. )تدوينگران فيلم هم كه 
اساسا جايي در فهرست كانديداهاي نهايي نداشتند )و بهترين 
تدوين از آن »دختري با خالكوبي اژدها« شد( و فيلمبرداري 
فوق العاده آن نيز بازي را به رقيب سرسختي چون »هوگو« 
باخت. مي شد هم صدا با بابرخي از منتقدان ايراني )و گويي به 
لحاظ آماري بيشترين مخالفان فيلم در عالم هستي!( ماليك را 
كالش خطاب كرد، در ميانه هاي فيلم خوابيد، به آن پوز خند 
زد و در نوشته ها و گفته ها كلي متلك بارش كرد و دست آخر 
مثال با زدن برچسبي چون واژه دست ساز دولتي »معنا گرا« اثر را 
سطحي، مالل آور و سخيف دانست و پرونده آن را به راحتي 
آب خوردن بست و به قول معروف »درون خالي«اش را برمال 
كرد و پته اش را جلوي مخاطبان روي آب ريخت. و البته در 
كهكشاني ديگر هم مي شد بر دوش فيلم بار هزار كتاب و نوشته 
و ايده فلسفي گذاشت. آن را آنقدر غامض و دست نيافتني كرد 
كه دركش سخت و سخت تر شود و از آن چماقي ساخت براي 
سنجش فهم و شعور و سواد مخاطب و كاري كرد كه راه بردن به 

درون آن دشوار شود. 

آنچه مي آيد
در طول تاريخ سينما كم نيستند كارگردان هايي كه تركيبي از 
همه بازيگوشي ها، تجربه گري ها، لذت ها، غم ها، دغدغه ها، 
تصاوير و فضاهاي مورد عالقه، سبك و دنياي شخصي و تمام 
آن چيز هايي كه يك عمر خودآگاه و ناخودآگاه به دنبالش بودند 
در يك فرآيند معجزه آسا و در يك فيلم ويژه به يك شاهكار 
ماندگار تبديل مي شود. اين اثر، همان فيلمي است كه شايد بتوان 

آن را دستاورد همه عمر سازندگان شان يا تحقق آرزوهايشان 
خواند. به همين دليل است كه مثال وقتي نتيجه يك عمر آزمون و 
خطاي و ماجراجويي هاي بصري و روايي سينماگران منحصر 
به فرد و يگانه يي چون ديويد لينچ، الرس ون تريه، برادران 
كوئن، عباس كيارستمي، ونگ كارواي، پدرو آلمادوار، ژانگ 
ييمو، اليور استون و ترنس ماليك در آثاري چون »بزرگراه 
بزرگ«  »لبوفسكي   ،)2003( »داگويل«   ،  )1۹۹۷( گمشده« 
عشق«  هواي  و  »درحال   ،)1۹۹۷( گيالس«  »طعم   )۹۹۸(
)2000(، »با او حرف بزن« )2002(، »قهرمان« )2002(، »پيچ 
تند« )1۹۹۷( و »درخت زندگي« در متعالي ترين شكل ممكن 
جلوه مي كند نه تنها سقف انتظار ات مخاطبان و مشتاقين باالتر 
و  توانمندي  و  هوشمندي  كه  اينجاست  بلكه  مي رود، 
انعطاف پذيري سازندگان نيز عيان مي شود. اين فيلم هاي كليدي 
و توجه آشكار و پنهان همگان به راستي به  مانند لبه پرتگاه 
مي ماند. يكي مي شود مثل بال  تار يا ديويد لينچ )كه در دو فيلم 
بعدي اش- »مالهالند درايو« و »ايلند امپاير« )2006( - همچنان 
نسخه هايي با كيفيت از همان حال هوا را بازسازي كرد( و گويي 
چون ديگر حرف تازه يي براي گفتن نداشتند تا اطالع ثانوي 
فيلمسازي را كنار گذاشتند. يكي هم مي شود كيارستمي كه با 
هوشمندي اثر عميق تري چون »باد ما را خواهد برد« را ساخت 
و بعد مسير فيلمسازي اش را دگرگون كرد. ديگري الرس فن 
تريه بود كه »مندرلي« )2005( را دقيقا با همان ساختار فيلم 
تحسين شده قبلي ارائه كرد )و بالطبع ديگر شگفتي و تحسيني 
آنچناني در كار نبود(، كمي بعد به بيماري افسردگي دچار شد و 
فعال در فيلم هايش با آن دسته و پنجه نرم مي كند. ونگ كارواي و 
و  ناموفق  تالش  بعدي  فيلم هاي  در  بعضا  هم  آلمودوار 
كاريكاتور گونه يي براي رسيدن به قله اوج و تكرار چند باره 
خود داشتند و... و اما ترنس ماليك چطور؟ تماشاي »به سوي 

شگفتي« پيش از هرچيزي يادآور نكته يي بديهي است: سينما 
براي برخي از فيلمسازان تنها بهانه يي براي نمايش تصاوير 
دغدغه ها، آرزوها و چيزهايي است )بله دقيقا چيزهايي كه 
نمي شود با هيچ واژه يي تعريف شان كرد غير از چيز( كه موجب 
رضايت و آرامش دلخوشي خود خود شان مي شود و شايد 
تماشاگر و جهاني كه درش زيست  مي كند كمترين دليل براي 
ساخته شدن آن آثار باشند. فيلم هايي كامال مربوط به دنياي 
ذهني سازندگان كه حال مي تواند براي تماشاگر هواي تازه يي 
باشد و دريچه يي نو براي نگريستن به پيرامونش يا به آساني 
تردشان كند. همان طور كه مثال لينچ به نمايش تصاويري غريب 
و كابوس گونه و خلق رازآلودگي اصرار مي ورزيد و در 
حرف هايش تعريفي ديگر از مفهوم زيبايي داشت )او ديوارهاي 
خراب يك كارخانه قديمي را تصوير زيبايي مي دانست(، يا 
برخي از فيلمسازان به شكنجه  بازيگران زن شان )يا مردشان( 
اصرار مي ورزند كه در متعالي ترين شكلش فن تريه و در 
سطوحي ديگر يك دو جين فيلم ژانر وحشت )سري فيلم هاي 
»اره« و »كشتار با اره برقي در تگزاس«( كه هر ساله ساخته 
مي شود، يا فليني كه سرانجام »شهر زنان« را در ستايش و 
نكوهش و اصال پديده »زن« ساخت يا كيارستمي كه به ماشين و 
گفت وگو هاي دو نفره در حال حركت و رانندگي و جاده و 
زبان  از  نصيحت گونه  جمالت  و  نغز  توصيه هايي 
شخصيت هايش درباب روابط انساني عالقه دارد؛ ماليك هم 
شيفته مجموعه يي از تصاوير است.  »به سوي شگفتي« به يادتان 
مي آورد كه ماليك دوست دارد بازيگر زنش را در دل طبيعت 
رها كند و و او را به جست و خيز و رقص وا دارد. او از تعريف 
سرراست قصه اش طفره مي رود و از نمايش مرتع و مرغزار و 
راه رفتن شخصيت ها و لمس ساقه هاي گندم لذت مي برد. براي 
او تاكيد بر درخشش آفتاب، رگه هاي از نور خورشيد كه به 
درون اتاق تابيده، وزش باد و نسيم در البه الي پرده ها يا بوته ها و 
تصوير حركت آب و موج هاي كوچك مهم است. او به لمس، 
نجوا، هم آغوشي و مغازله با طبيعت معتقد است. او ايجاد حسي 
معنوي را دوست دارد. كاراكترهاي مردش همواره خشونتي 
پيدا و پنهان دارند و به نوعي در بن بست گيركرده اند و زن هايش 
با خودشان و حضورشان حسي از رهايي و گشودگي و عشق و 
زندگي دارند و... و واقعيتش را بخواهيد چندان نيازي نبود كه 
اين فيلم را ببينيم تا همه چيز يادمان بيايد. اما چيزي كه اين بار 
برجسته شده فاصله بسيار اندك نمايش فيلم جديدش با نمايش 
»درخت زندگي« است. ماليك كه پيش از اين بين فيلم هايش 
پنج سال يا بيشتر فاصله مي افتد چه شد كه ناگهان در كمتر از يك 
تمام  آيا  كرد؟  آماده  نمايش  براي  را  ديگري  فيلم  سال 
موفقيت هاي »درخت زندگي« در اين جريان تاثير نداشته 
است؟ آيا ماليك اصال چنين آدمي بود؟ آيا اوهم مثل لينچ در 
ايلند امپاير دارد تجسم عيني خود خواهي در سينما مي شود؟ اين 
ميزان تاكيد بر عناصر مورد عالقه و لذت بردن)؟!( از نمايش 
چند باره آنها نشان از انعطاف ناپذيري و توانايي نامحدود او 
دارد؟ آيا اين حرف ها به او و لينچ و بقيه مي چسبد؟ وقتي 
مي بينيد كه او امسال حتي سه فيلم آماده نمايش دارد، آيا 

به نظرتان مساله حتي بغرنج تر هم مي شود؟ آيا در آستانه ۷0 
سالگي و خب پيري و نزديكي به رفتن از اين جهان، ناگهان 
نگران حرف هاي گفته نشده است؟ پيش از اين در ميان همان 
فاصله هاي بلندمدت، بين فيلم هايش، هرچند وقت يك بار ما را 
به جهان ديگري مي برد كه فارغ ازهمراهي يا عدم همدلي ما، 
حال و هواي آثارش در ميان فيلم هاي ديگر تازه و متفاوت بودند 
و حس و و حالي كم  ياب داشتند. »به سوي شگفتي« اما به يك 
دسر كم چرب و كم شكر مي ماند كه بالفاصله بعد از يك غذاي 
پرو پيمان جلوي روي تان بگذارند. طبق معمول مي توانيد به 
سرآشپز ايراد بگيريد يا نه خيلي راحت بخوريدش چون به 
هضم وعده قبلي كمك مي كند. به همين دليل »به سوي شگفتي« 
با اينكه واجد تمام نكاتي  است كه حاال مي تواند منتقد مخالف 
ماليك را به وجد بياورد و اين بار با خيال راحت و بدون ترس از 
زير سوال رفتن دانشش درباره مقوالت فلسفي و جهان بيني و 
مطالعات فرهنگي اش، انگاري كه به گنج رسيده باشد آنقدر 
دليل دارد كه او را در مقام حمله سفت و سخت و انتقادي 
درست و حساب قرار دهد و انتقام »درخت زندگي« را هم 
همين جا از طرفداران سرسخت آن و سينماي ماليك بگيرد 
قابليت آن را نيز دارد كه كه او را در ابعادي ديگر راضي بكند 
)عالوه بر مواجه شخصي با تماشاگراني كه با فيلم قبلي به شدت 
مشكل داشتند و اين را بيشتر پسنديده اند، جي هوبرمن نيز با 
اينكه اين اثر را همچنان موفق نمي داند، آن را بهتر از»درخت 
زندگي« ارزيابي كرده و مساله تظاهر و جلوه فروشي و متفاوت 
نمايي اش را در سطحي خيلي ماليم تر آزار دهنده يافته است.(  
»به سوي شگفتي« نخستين فيلم ماليك است كه قصه اش از ابتدا 
تا به انتها در دوران معاصر مي گذرد )كه از نشانه هاي دوران 
معاصر تنها نرام افزار ارتباط اينترنتي »اسكايپ« و لپ تاپ مك 
درش ديده مي شود!( و درخبرها با عنوان »فيلمي عاشقانه« يا 

»اثري درباره عشق« از آن ياد مي شد . جدا از بزرگي و هياهوي 
»درخت زندگي« همين نكته نيز باعث شده بود با توجه به 
حال و هواي فيلم هاي قبلي سازنده اش و كال عوالمي كه به نظر 
مي رسد او در آن سير مي كند و به آنها تعلق خاطر دارد، هم 
آرزوي تماشاي اش همواره در سر طرفدارانش باشد و هم 
انتظار و سطح توقع ديگران در برخورد با آن باالتر از حد معمول 
بشود. وادي عشق و عاشقي و احساس و مهرورزي كه ماليك 
قاعدتا بايد در آن تبحر مي داشت در اينجا هم همچون فيلم هاي 
قبلي اش بهانه يي بيش نيست ودر نهايت نمايش و رويكردي 
نامعمول )و در دنياي ماليك خيلي طبيعي و عادي( به قصه يي 
معمولي و ساده از رسيدن ها و نرسيدن هاي دو آدم است و البته 
مثل هميشه به جايي غير از مقصد اصلي و عشق مي رسد. اگر در 
»بد لندز« )1۹۷3( با محوريت يك قاتل زنجيره يي روي گردن 
مارتين شين اسلحه گذاشت و وقت زيادي از فيلم را به گشت و 
گذار او در صحرا و خوابيدنش روي درختان اختصاص داد، و 
در فيلم جنگي اش- »خط قرمز باريك« )۹۹۸( - با كلي ستاره و 
جلوه هاي ويژه در ميان انفجار و خون دربيشتر لحظاتش به 
نوعي زمزمه و جست وجويي دروني شبيه مي شد و فاصله اش 
فيلم  حتي  و  مي كرد،  حفظ  متعارف  جنگي  فيلم ها  با  را 
تاريخي اش- »دنياي نو« و قصه كشف امريكا و ماجراي 
»پوكوهانتس« عاشقانه يي غير متعارف بود و بيشتر به شعر 
مي مانست تا چيز ديگر )انگار تنها براي اين بود كه كالين فارل 
راه برود و حرف بزند و شعر بخواند( و حتي قصه ساده اداي 
دين به خاطرات كودكي يا قصه يك خانوداه كامال امريكايي كه 
به خاطر پول بين شان اختالف و جدايي رخ مي دهد و پدر ياد 
در»درخت  كند  رفتار  درست تر  فرزندانش  با  كه  مي گيرد 
زندگي« وزن و اجرايي همچون آفرينش كائنات پيدا كرد؛ اينجا 
در»به سوي شگفتي« در وراي ظاهر عاشقانه در عمل به نوعي 
انتقاد و به بيان درست تر نگراني او براي دوران جديد و جهان 
معاصر رسيده است.  ماليك البته در»درخت زندگي« هم 
بدبيني اش را نسبت به زمان حال در فصل هاي مربوط به 
ميانسالي برادر بزرگ تر بروز داده  بود. فيلم تازه او اما با مكان هاي 
خالي، فضاي شهري خلوت، آدم هاي كم شمار ) و تشديد آن با 
حذف بخش هاي مربوط به شخصيت هايي كه ريچل وايتز و 
مايكل شين و آماندا پيت ايفاگرش بودند، به هنگام تدوين 
نهايي( خاك شهري در امريكا كه خراب است و مثل فيلم هاي 
علمي تخيلي حال مردمانش را بد كرده و روابط تلخ و پر تنش و 
بي سرانجامش درعمل به تدريج از عشق تهي مي شود و در يك 
انزوا،  تنهايي،  ترديد،  درباره  اثري  به  تمام عيار  دگرديسي 
گم گشتگي، غربت، گير افتادن، استيصال، بن بست و عدم 
وصال تبديل مي شود. از يك طرف با دو زوج و نصفه نيمه يي! 
)بن افلك، الگا كاريلنكو و ريچل مك آدامز كه چند صباحي 
هست و بعد ناپديد مي شود( طرفيم كه روابط شان مدام كش و 
قوس مي آيد و از طرف ديگر كشيشي ) خاويار باردم( را مي بينيم 
كه هر لحظه در پي نور و رستگاري و معنويت و خدايي  است كه 
روزها و شب هاي زندگي اش آنها را گم كرده و در يك انتظار 
دائمي و بي سرانجام و بي انتها دست و پا مي زند.  »به سوي 
شگفتي« اگر تعبير و تعريف به شدت شخصي ماليك باشد از 
»عشق« يا »عشق در دوران معاصر« )همچون لينچ يا پازوليني كه 
تعريف خودشان را از »زيبايي« داشتند(، تلخ و مايوس كننده 
است و البته آن بخش هايي كه به دو زج اختصاص دارد و 
تاكيد هاي افراطي اش به تكرار لحظات بين آنها گويي بيشتربه 
آرزوهاي او مي ماند. اين ميزان هجران و تلخي و عدم وصال و 
اين حرف ها اگر براي خيلي از تماشاگران كه براي تجربه كمي 
حال خوش به سينما آمده اند ناملموس باشد حداقل براي ما 
ايراني ها در بند بند نوشته ها و اشعار بزرگان ادبيات مان به وفور 
تكرار شده است. اصال خيلي راحت به شما بگويم با تماشاي 
شخصيت كشيش، نخستين بيتي كه به نظر شما مي رسد »در آن 
شب سياهم گم گشت راه مقصود/ از گوشه يي برون آ  اي كوكب 
هدايت.«  اين موفقيت در بيان تصويري/ سينمايي اما براي 
طرفدران ماليك راضي كننده نيست. »به سوي شگفتي« خواسته 
يا ناخواسته با »درخت زندگي« و باقي آثار او مقايسه مي شود. 
سازنده اثر خودش هم مدام اين قضيه و شباهت ها را برجسته 

كرده است. 
جدا از نشانه هاي تصويري يا استفاده همچنان خوشايند 
او از موسيقي كالسيك. شروع ناگهاني و قطع آن يا برجسته 
كردن حاشيه هاي صوتي كه ذكرش در باال رفت حتي برخي 
از تصاوير انگار يك راست از دل فيلم قبلي آمده اند. در طول 
تماشاي فيلم اين پرسش تماشاگر را رها نمي كند كه نكند فيلم 
واقعا بخششي جا افتاده از»درخت زندگي« است؟ اينجا هم به 
ناگاه در ميانه هاي قصه كشيش، ماجرا را رها مي كند مي رود دنبال 
آدم هاي فقير حاشيه نشين كه رو به دوربين حرف مي زنند و... 
به نظر شما اين قضيه نگران كننده است. مي توان همچنان خود 
را غرق در طبيعت كرد. مي توان پيشنهاد نهايي او كه همان 
بازگشت و يكي شدن با طبيعت باشد را پذيرفت. مي توان 
از تكرارها خسته شد يا نشد. مي توان خود ماليك را در قامت 
همان كشيش ديد كه نگران غربت و پريشاني خويش و روزگار 
و مردمان تك افتاده آن است و دارد تقال مي كند و مي گردد 
و مي گردد براي رسيدن به يك نقطه قابل اتكا و يك راه حل و 
يك روزنه يا حتي آرزوهايش و نگراني هايش و تعريفش را از 
عشق ديد در آن دو زوج. مي شود آن را اثري دانست كه از غنا 
و عمق آثار قبلي سازنده اش بهره كمتري برده و البته مي توان 
نگران بود براي كارگرداني كه بعد از عمري كم كاري حاال در 
يك سال به سان فيلمسازان رده  ب سه فيلم دارد براي اكران كه 
تصاوير شان نشان مي دهد بخشي از قصه ها بازهم دارند كنار 
ساحل دريا رخ مي دهند. )البته اگر در تدوين نهايي كنار گذاشته 
نشوند( و البته مي شود هم زبان با مخالفان پرسيد: »در آن شب 

سياهم گم گشت راه مقصود؟«
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