
- فكر مي كنم »س�الي ديگر« چخوفي ترين 
فيلم شما باشد. قضايا ربطي به گذشت چهار 
فصل و باغ شخصيت هاي فيلم پيدا مي كند 
و ب�ا آنك�ه آنه�ا در يك خان�ه ييالقي مثل 
قهرمانان نمايش�نامه »ب�اغ آلبالو« يا ديگر 
نمايشنامه هاي چخوف زندگي نمي كنند اما 
آنقدر به سرنوشت گياهان باغ عالقه مندند 
كه گويا در خارج از شهر خانه دارند. در عين 
حال صحبت هاي فراواني درباره شادي و غم 

هم در فيلم وجود دارد.
ب��ا آنكه يكي از تحس��ين گران بزرگ چخوف 
هستم و او روي من تاثير زيادي گذاشته است اما 
هيچ گاه تا قبل از آنكه فيلم ساخته شود و ديگران 
به او اشاره كنند من به چخوف فكر نمي كنم. اما 
مطمئناً از اين قياس خوش��حال مي ش��وم. شما 
مستقيماً به لغت »روس��تايي« اشاره نكرديد اما 
ب��ه نوعي در منظورتان اي��ن لغت نهفته بود. اگر 
بخواهيم كلي صحبت كنيم اين يك فيلم شهري 
درباره آدم هاي شهري است – كه البته در حاشيه 
ش��هر زندگي مي كنند – اما فيل��م درباره فضا و 
روحيه شهرنش��يني است ولي سرنوشت گياهان 
در فيلم به اس��تعاره اي از پرورش تبديل مي شود 
و در اين معني مش��خصاً بيانگ��ر چرخه طبيعي 

زندگي است.
- پس قضيه گياهان قرار اس�ت بخش�ي از 

اتفاقات خانه قهرمانان فيلم باشد؟
دقيقاً. زماني كه داش��تم جهان داستاني فيلم 
را در ذهن مي ساختم، با بازيگران و باقي قضايا، 
به دشواري هاي روايي و دراماتيكي برخوردم كه 
يكي از آنها چگونگي دراماتيك كردن توجه تام 
و گ��ري به باغباني و پرورش گياهان بود. به اين 
مفه��وم رس��يده بوديم كه آنها باي��د يك باغچه 
داش��ته باش��ند اما نمي دانستم چطور بايد آن را 
براي تماشاگران جذاب نشان دهم. همچنين به 
دنب��ال راهي براي توجيه رفت و آمد گاه و بيگاه 
م��ري به خانه تام و گري ب��ودم تا در آخر او را 
به عنوان يك شخصيت پيراموني در زندگي آنها 
نش��ان دهم، اما شخصيت پيراموني  كه اگر به او 
اجازه بدهيد در زندگي شما دخالت هم مي كند. 
اما مشكل از جايي آغاز مي شود كه فيلم هاي من 
معموالً محدوده زماني دراماتيك كوتاهي دارند: 
يك هفته، چند روز يا شايد هم يك ماه. مشكل 
سوم هميش��ه جايي آغاز مي ش��ود كه من بايد 
بنش��ينم و با ديك پوپ، فيلمبردارم، و طراحان 
صحنه درب��اره اينكه فيلم چ��ه ظاهري خواهد 
داش��ت، صحبت كنم ت��ا ديك بتوان��د نماهاي 
آزمايش��ي را فيلمب��رداري كن��د. در مورد فيلم 
»هر چ��ه پيش آيد خوش آي��د« درباره روحيه 
س��رخوش و پرجنب و ج��وش فيلم حرف زديم 
و تواف��ق كرديم فيلم بايد رنگ هاي درخش��ان 
داشته باش��د. فيلم »عريان« فيلمي غمناك بود 
كه س��فري شخصي در دل شب را پي مي گرفت 
و ما به اين نتيجه رس��يديم كه در فيلمبرداري 
آزمايش��ي از رنگ هاي تيره و تك رنگ اس��تفاده 
كنيم. اما به دليل پيچيدگي اين فيلم هيچ تصوير 
روشني از آن در ذهن نداشتم. ديك گفت: »من 
ح��ال و هواي فيلم را فهميدم، چند صحنه براي 
امتح��ان فيلمبرداري مي كن��م.« او چهار تصوير 
آزمايش��ي برايم آورد؛ چهار تصوير با چهار شكل 
مختلف. وقتي به تصاوي��ر نگاه كردم ايده چهار 
فصل به خاطرم رس��يد كه دقيقاً به فيلم مي آمد 
و همان چي��زي بود كه درصدد گفتنش بودم و 
واضح است كه استعاره زندگي هم در آن وجود 
داشت، مساله باغچه را هم به شكلي دراماتيك و 
جذاب حل مي كرد و مانع محدوديت  زماني براي 
ديداره��اي مري را هم از پيش رو بر مي داش��ت. 
اشاره به چهار فصل، هر بخش و هر پرده از فيلم 
را به گون��ه اي آزاد مي كرد كه من بتوانم در هر 
فصل، حال و هواي متفاوت، زواياي غيرتكراري 
و حتي ش��خصيت هاي تازه داشته باشم. و البته 
كم��ك مي كرد كه ش��ايد بتوانم به فيلم حس و 

حال آثار چخوف را هم بدهم.
- ه�ر چند اين مس�اله در م�ورد فيلم هاي 
اوليه شما صادق تر است اما در اين فيلم هم 
اش�اره هاي ضمني قوي به الكليس�م وجود 
دارد. اين اش�ارات در صحن�ه اي كه زني به 
شدت افسرده به دكتر كلينيكي كه گري در 
آن كار مي كند، مي گويد كه خود او نمي نوشد 
اما همس�ر او چرا، شروع مي شود و سپس با 
الكلي بودن مري و كن )دوس�ت قديمي تام 

و گري( به اوج مي رسد.
فكر نمي كنم اين مس��اله تازه اي در فيلم هاي 
من باش��د. حت��ي در اولين فيلم م��ن، »لحظات 
افس��رده« - كه به نظرم بس��يار ش��بيه »س��الي 
ديگر« هم هس��ت – مي تواني��د آن را پيدا كنيد 
ولي الكليسم فقط درباره الكل نيست، درباره رنج 
اس��ت، مي دانيم كه مردم به خاطر رنج هايش��ان 
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فيلم »قوي س��ياه«، آخرين س��اخته دارن آرنوفسكي به فرازونشيب زندگي يك 
بالرين مي پردازد. اين فيلم، روايت تالش هاي يك بالرين براي رسيدن به مهم ترين 
نقش در باله درياچه قو است. باله درياچه قو مشهورترين باله چايكوفسكي است كه 
در س��ال 1876 ميالدي آن را نوشته است. در اس��طوره هاي كهن، قو نماد زيبايي 
 است و چايكوفسكي در اين باله، به ستايش عشق و زيبايي پرداخته است. قوي سفيد 
شاهزاده  خانمي است كه با طلسم يك جادوگر به هيبت قو درآمده  است و اين طلسم 
با يك اظهار عشق باطل مي شود. وقتي شاهزاده عاشق مي رسد، جادوگر قوي سياه را 
مي فرستد تا شاهزاده را بفريبد. »قوي سياه« نماد شهوت و خواسته هاي سركوب شده  
است. قوي سفيد كه اغواي قوي سياه را مي بيند، مرگ را به  زندگي ترجيح مي دهد. 
نقش قوي سفيد و قوي سياه، نقشي است كه اجراي آن، آرزوي هر بالريني است. 
در اين فيلم، »نينا سيرز«، تمام تالش خود را مي كند تا اين نقش را از آن خود 
كند. نينا دختري است كه با مادرش زندگي مي كند و فرزند مطلوب مادرش است. 
او ظاهري معصومانه دارد و تنها دغدغه اش، هنرش است. مدير باله، او را براي ايفاي 
نقش قوي سفيد در باله درياچه قو مناسب مي داند چون تمام ويژگي هاي قوي سفيد، 
صفات شخصي نيناست و انگار مي خواهد نقش خودش را بازي كند. مدير باله اعتقاد 
دارد نينا توانايي بازي در نقش قوي سياه را ندارد چون اغواگري در درونش وجود 
ندارد و تا وقتي كه به يك رهايي نرسد، نمي تواند آن نقش را به روي صحنه ببرد. 
نينا سعي مي كند شرارت درونش را كشف كند. او به ياري توهم، به اليه هاي درون 
خودش سفر مي كند و شرارت رسوب شده در اعماق وجود خودش را كشف مي كند. 
ش��ر متراكم و سركوب ش��ده موضوعي اس��ت كه م��ورد توجه فيلس��وفان و 
روانشناس��ان قرار گرفته است. مارتين بوبر، فيلس��وف اتريشي، در كتاب خود به 
نام »For the Sake of Heaven« مي نويس��د: »بدون شك، من در مالقات با 
همنوع خودم، به هيچ گونه تجربه اي از شر نمي رسم، مگر آنكه پيشتر،در رويارويي 
با خودم، آن را تجربه كرده باش��م.« بوبر بر اين باور اس��ت كه تا فرد با ش��ر، در 
درون خويش روبه رو نشده باشد، هيچ ادراكي از شر ندارد و هر تصوري از آن، جز 
وهم چيزي نيست. نينا وقتي توانست قوي سياه باله درياچه  قو شود كه در درون 
خودش شر سركوب شده اش را درك كرد. مدير باله به او گفت خودش بزرگ ترين 
مشكلش است. ليلي، دوست و رقيب نينا، به او كمك مي كند تا از پيله مقدسش 
خارج ش��ود و وجه  انساني اش را بشناس��د و خواسته ها و تمايالت دروني اش را به 
رسميت بشناسد. در اين موقعيت است كه نينا درون خود خواسته هايي را مي بيند 
كه تا به آن روز تصور مي كرد فاقد آن اس��ت. اين خواس��ته ها، آشوبي در درون او 
ايجاد مي كند كه سر به  بيرون مي زند. مادر نينا شخصيتي است كه از نينا مراقبت 
مي كند تا به تعالي و موفقيت برسد و كوچك ترين حركت نينا را زيرنظر دارد. نينا 
مادرش را در نديدن خواسته هاي دروني اش مقصر مي داند و بر او طغيان مي كند. 
بوبر دراين باره مي نويس��د: »خير و ش��ر، دو مفهوم متقابل و متضاد نيستند. خير، 
حركت در راستاي تعالي انساني است و شر گردابي بي هدف از توانايي هاي بالقوه 
انس��ان اس��ت؛ توانايي هايي كه بدون آنها هيچ چيزي به دس��ت نمي آيد و وقتي 
جهت نمي گيرند و س��ركوب مي شوند، همه چيز به هرز مي رود.« نينا بر خودش و 
اطرافيانش، برمي آشوبد و آنقدر در درون خود فرو مي رود تا به عمق خواسته ها و 
تمايالت دروني اش برسد. نينا، در اين مكاشفه دروني، مي فهمد كه تصورات پليدي 
از ليلي دارد. او حتي مدير باله را فرد هوس��راني فرض كرده اس��ت كه در انتخاب 
بازيگر، معيارهاي غيراخالقي دارد. او چنان در درون خودش غرق مي شود كه تمام 
مش��كل زندگي اش، ليلي مي ش��ود و فكر مي كند او با تمام توانش، سعي دارد اين 
نقش را از او بگيرد. نينا، به نهايت شر درونش مي رسد و در وهم خويش، ليلي را 
مي كش��د و جسدش را در حمام اتاقش مخفي مي كند. در تمام فيلم، نينا كتفش 
را مي خاراند به گونه اي كه همواره كتفش خوني مي ش��ود. انگار چيزي زير پوست 
است كه مي خواهد از آن زير بيرون بيايد و جاي آن را خارش گرفته است. وقتي 
نينا به عمق ش��رارت درونش مي رس��د، در توهمش مي بيند كه بر كتفش پرسياه 
روييده است و آن چيزي كه زيرپوست بود، حاال آزاد شده است. او حاال قويي سياه 
است و مي تواند به  خوبي، نقش خودش را روي صحنه بازي كند. نينا، تمام شرارت 
و تمايالت و خواسته هاي سركوب شده اش را در قويي  سياه بازي مي كند و به همه 

نشان مي دهد كه درونش چه سيالبي جاري بود.
پايان فيلم، آغازي تازه براي مخاطب اس��ت. هنگامي كه نينا بر تش��ك مي افتد 
و خون لباس��ش را س��رخ مي كند، شاد است از اينكه به كمال رسيده  است؛ كمالي 
كه در رهايي به  دست آمده و آتشفشاني كه در درونش بود، طغيان كرده و او حاال 
آزاد شده است. درهمان ابتداي فيلم، مديرباله در ديالوگي خطاب به نينا مي گويد: 
»تكامل با كنترل فرق مي كند. هنگامي به تكامل مي رسي كه خودت را رها كني و 
از اين رها شدن شگفت زده شوي. آن وقت تماشاگرت را هم به حيرت وا مي داري.« 
كمالي كه در بازي در نقش قوي س��ياه و نه در حذف اين نقش بروز كرد و نينا به 
همگان اعالم كرد كه كمال را حس كرده است. هانا آرنت همين ديدگاه مارتين بوبر 
را در كتاب »آيشمن در اورشليم« بسط داد. او با شركت در دادگاه آيشمن، به اين 
نتيجه رسيد كه شر متراكم از اقدامات وحشيانه آيشمن يك پديده  مبتذل است. او 
نش��ان مي دهد همين شر نهفته در درون انسان ها، چنان به سرعت تكثير مي شود 

كه هر نازي را به يك آيشمن كوچك تبديل مي كند. 
نقش نينا را ناتالي پورتمن بازي كرده اس��ت. با اينكه او تا 12س��الگي، باله كار 
كرده اس��ت، براي اين فيلم، بيش از يك س��ال به طور ش��بانه روزي به تمرين باله 
پرداخته  است. بازي روان و زيرپوستي پورتمن، سبب شده  است نقش نينا و توهمات 
روان پريش��انه اش، براي مخاطب باورپذير شود. حالت نگاه و بازي متفاوت او در دو 

نقش قوي س��فيد و قوي س��ياه، به اين نقش پرداخت مناس��بي داده  و سبب شده 
بازي اش، در خاطر مخاطب بماند. پورتمن در دانشگاه هاروارد، روانشناسي خوانده و 
اين امر كمك شاياني به او كرده است تا بتواند حاالت روان پريشانه نينا را بازي كند. 
فيلم قوي س��ياه را مي توان در رده آثار گوتيك دانست. گوتيك يك نوع سبك 
معماري است كه اواخر قرن دوازدهم ميالدي در فرانسه رواج پيدا كرد. اين سبك 
معماري، مكان هايي را خلق مي كرد كه رازآلود و سرشار از وهم و ترس بودند. اين 
سبك در ادبيات و سينما هم رواج پيدا كرد. در اين سبك، نويسنده، براي مخاطب 
فضايي پراز ابهام و تشويش مي سازد. در اين فيلم، توهمات روان پريشانه ذهن نينا، 
فضايي براي مخاطب مي سازد كه مرز توهم و واقعيت مخدوش مي شود و مخاطب 
در اين فضا، ش��ر متراكم در وجود نينا را باور مي كند. كنش ها و واكنش هاي نينا 
نس��بت به اطرافيانش، مخاطب را درباره آنان به ش��ك مي اندازد. تصويري كه نينا 
از اطرافيانش مي سازد، تصويري پليد و سياه است. مخاطب تصور مي كند تمامي 
اطرافيان نينا، قصد دارند او را به گرداب پليدي غرق كنند اما اين درون نيناست 
كه پليدي را فوران كرده است. اين وارونگي تصورات، يكي از نقاط قوت فيلم است. 
تصورات ذهن نينا با واقعيت موجود، فاصله بسياري داشت و شخصيت واقعي نينا 
با آنچه به ظاهر نشان مي داد، مغاير بود. بازي كردن در نقش قوي سياه، اين بستر 
داستاني را ايجاد كرد تا شخصيت نينا بتواند متحول شود و اين تحول براي مخاطب 
پذيرفتني و جذاب اس��ت.  فيلم قوي س��ياه، در ستايش ش��خصيت پر رمز و راز و 
وهم آلود انسان است كه سرشار از خير و شر است. خير و شري كه به يكسان در 
وجودش نهادينه شده است و اگر به جاي  پذيرفتن آنها، در راه سركوب يكي گام 

بردارد، گدازه هاي آتشفشانش، جهاني را به آتش خواهد كشيد.

اميتوبين/ترجمه:كاوهجاللي

گفت وگو با مايك لي به مناسبت اكران آخرين فيلمش »سالي ديگر« 

فيلم هاي من 
درباره

اس��ت كه به سراغ الكل مي روند و اين رنج است 
كه ما به آن مي پردازيم.

- ش�ما تام و گري را هم نشان مي دهيد كه 
كاماًل شاد و خوشحال هستند.

خ��ب، بل��ه آنها تا آنج��ا كه دل ت��ان بخواهد 
خوشحال هستند.

- ام�ا س�وال اين اس�ت كه آنها ت�ا چه حد 
مي خواهن�د و ت�ا چه ح�د باي�د در زندگي 
آدم هاي غمگين كه از آنها انتظار دلس�وزي 

و حمايت دارند، دخالت كنند؟
فك��ر نمي كنم اين طور حرف زدن درباره آنها 
كار درس��تي باشد – چنان كه خيلي ها زده اند – 
نمي توانيم انتظار داش��ته باشيم آنها پشت حصار 
خانه ش��ان بنش��ينند و در هيچ شرايطي دخالت 
نكنن��د. آنه��ا صرف��اً در زندگي م��ري و كن كه 
دوستي شان به س��ال هاي بسيار دور باز مي گردد 
دخال��ت مي كنن��د، آن ه��م فقط ب��ه اين خاطر 
ك��ه آش��كارا نگران آنه��ا هس��تند و مي خواهند 
مس��ووليت آنها را بر عهده بگيرند و از بروز وقايع 
ناخوش��ايند جلوگيري كنن��د و البته در اين راه 
ناموفق هستند چون مسير طوالني و دشواري را 
در پيش گرفته اند. مش��كل اخالقي كه قهرمانان 
فيلم با مري دارند اين اس��ت كه ش��ما يك خط 
قرمزي براي دوس��تان تان رسم مي كنيد و كسي 
از دوس��تي سوءاس��تفاده مي كند و خط قرمز را 
ناديده مي گي��رد. همچنين از نظر گري اين يك 
مس��اله حرفه اي هم هست. فكر مي كنم وقتي در 
اواخر فيلم گري مي گويد: »تو به كمك نياز داري، 
من با يكي از همكارام صحبت مي كنم« مس��اله 
خيلي مهمي را مطرح مي كند. خيلي ها گفته اند 
اگر او فكر مي كن��د مري به كمك نياز دارد چرا 
خودش آس��تين باال نمي زند، اما وقتي حرفه اي 
هستيد خودتان نمي توانيد به دوستان تان مشاوره 
بدهيد، تازه من فكر مي كنم خيلي ها پايان فيلم 
را ب��د فهميدند. آنه��ا معتقدند هر چقدر فيلم به 
پايان خوش نزديك تر مي شود تام و گري نسبت 
به مري سردتر و بي عالقه تر مي شوند. فكر مي كنم 
اين نكته مهم است كه پرده آخر فيلم )جايي كه 
مري س��ر و كله اش در خانه آنها پيدا مي ش��ود(، 
زماني اس��ت ك��ه آنها از ب��رادر زن داغديده خود 
پذيرايي مي كنن��د و احتياج به خلوت خصوصي 
دارند، پس مري در لحظه نامناسبي سر مي رسد 
كه فقط مزاحم اس��ت. تام و گري تازه خيلي هم 
رفتار دوستانه اي با او دارند كه او را از خانه بيرون 
نمي كنند. به اي��ن كار فكر مي كنند اما انجامش 
نمي دهند چون نمي توانند و مري همچنان س��ر 
ميز نشس��ته اس��ت و آنها ما را با يك پيچيدگي 
الينحل تنها مي گذارند. فيلم اين گونه اس��ت كه 

پايان مي يابد.
- من قرائت س�نگدالنه اي از فيلم نداشتم، 
منظورم اين است كه فكر مي كنم آنها زيادي 

صبور هستند.
بيشتر از آنكه من و شما مي توانيم باشيم.

- بله، حرف تان كاماًل درس�ت است. آخرين 
فيلم ش�ما »هر چه پيش آي�د خوش آيد«، 
درباره تصميم قهرمان فيلم براي شاد بودن 
بود. او آنقدر خوش ش�انس اس�ت كه انگار 
شادي در خونش جريان دارد. در فيلم »سالي 
ديگ�ر« به نظر مي رس�د اكثر ش�خصيت ها 
چني�ن قابليت�ي ندارند و اس�ير گ�ذر عمر 
ش�ده اند و فك�ر مي كنن�د به خاط�ر پيري 
بس�ياري از فرصت ها را از دس�ت داده اند، 
اينكه حتي اگر به كس�ي عالقه داريد و با او 
زندگي مي كنيد او پيش از شما خواهد مرد.
بله، كاماًل درست است. بحث اصلي اينجا نگاه 
به گذشته است؛ حاال چه با شادي همراه باشد چه 
با حس��رت، نگاه به آينده است، چه با خوشبيني 
و حرارت يا گودال هاي س��ياه و تاريك و ترس و 
وحشت. فيلم هم دقيقاً درباره همين مسائل است.

-اگر به بازي هاي فيلم هاي قديمي تر ش�ما 
نگاه كني�م خواهيم ديد كه همين بازيگران 

نقش هاي مشابهي را در آن فيلم ها هم بازي 
كرده ان�د. انگار با يك فيلم گس�ترش يافته 
از  خاطرات ش�ان  تماش�اگران  مواجهي�م. 
فيلم هاي قديمي را با خود به فيلم هاي جديد 

هم مي آورند.
من صد درصد با حرفي كه همين لحظه زديد 
موافقم كه معني آن مي ش��ود با اينكه هر فيلم با 
فيلم ديگر كاماًل متفاوت است اما در همان حال 
همه آنها به م��ن- يا اگر مي خواهيد بگوييد ژانر 
م��ن ه��م مي توانيد- تعلق دارن��د و در واقع يك 
فيل��م بلند و دنباله دار را در كنار هم مي س��ازند. 

اين كاماًل درست است.
-ژانر از نظر شما چه معني دارد؟

خ��ب فقط ح��ال و ه��واي فيلم من اس��ت. 
واقعاً بيش��تر از اي��ن نمي توانم چيزي بگويم. من 
فق��ط درباره يك تركيب خ��اص از واقع گرايي و 
مركزگريزي گسترش يافته كه در دنياي من وجود 
دارد حرف مي زنم و همچنين رابطه فرم و محتوا 

و شيوه كاماًل مشخص و تعيين شده فيلمبرداري 
كه رابطه ارگانيكي با توضيح ش��رايط و چگونگي 
فيلم دارد و بازي هاي شجاعانه و صادقانه بازيگران.
-نحوه استفاده شما از موسيقي هم كالسيك 
ش�ده اس�ت. مي ش�ود كمي هم درباره آن 

توضيح دهيد.
سه فيلم اول من اصاًل موسيقي نداشتند. دو 
فيلم »كي چه كسي است« و »بزرگساالن« هم 
همين طور. آن اوايل با اينكه به موسيقي بعضي 
از فيلم ه��ا عالقه مند بودم اما آن را غيرضروري 
مي دانستم و فكر مي كنم اين نقطه بسيار جالب 
و مهمي اس��ت كه من از آن شروع كردم چون 
داش��تم تازه س��بك و فرمول شخصي خودم را 
براي فيلمس��ازي پيدا مي ك��ردم و اين تبديل 
ب��ه يك ش��يوه مركزي در فيلم هاي من ش��د. 
تم��ام آهنگس��ازاني كه با م��ن كار كرده اند بر 
اس��اس يك پاس��خ عاطفي براي فيلم موسيقي 
ساخته اند كه اين چيزي جدا و بي ربط به فيلم 
نيس��ت بلكه چيزي اس��ت كه از درون حال و 
هوا و فضاي فيلم مي جوش��د. به استثناي فيلم 
»دختران ش��اغل« واقعاً هميشه ترجيح دادم با 
آهنگس��ازاني كار كنم كه از سازهاي موسيقي 
كالس��يك و اجراي زنده بهره مي برند و همان 
قدر با آنها س��ر و كله مي زنم كه با ديگر عوامل 
فيلم. كار آهنگس��ازان بس��يار اصيل و شخصي 
اس��ت و آنچ��ه من به آنها مي گويم هم بس��يار 
ش��خصي اس��ت و نتيجه با حال و هوا و فضاي 

فيلم و سليقه من جور درمي آيد.
-در اكث�ر فيلم ه�ا كارك�رد موس�يقي اين 
اس�ت كه يا تماش�اگران را احساساتي كند 
ي�ا ناكافي بودن قدرت بازيگ�ران را جبران 
كن�د ام�ا در فيلم ش�ما بازيگ�ران به لحاظ 
احساسي بسيار غني و موفق هستند. لزلي 
منويل مي تواند در يك زمان احساس�ات و 
خواس�ته هاي متفاوت را ب�ازي كند و وقتي 
روي پرده، بازي بازيگران ش�ما را مي بينيم 
حيرت مي كنيم. هميشه از خودم مي پرسم 
وقتي چنين بازيگراني داريد ديگر چه نيازي 

به موسيقي احساس مي كنيد؟
موس��يقي طعم خود را به فيلم اضافه مي كند 
يا طع��م آن را افزايش مي دهد. با موس��يقي  كه 
تصويرس��ازي مي كن��د ي��ا روي فيلم س��نگيني 
مي كند موافق نيس��تم. اميدوارم موس��يقي اين 

فيلم اين گونه نباشد.
-اين طور هم نيست.

از كدام يك از فيلم هاي من بيشتر خوش تان 
مي آيد.

- سوال سختي است. فكر مي كنم »عريان« 
و Tapsy-Turvy هنوز بهترين هس�تند و 
هر دو به نظرم خيلي غيرعادي مي آيند و به 
نوعي شايد آن شكوهي كه از سينما انتظار 
داريم را هم برآورده مي كند البته شايد اين 

ضعف من باشد كه چنين نظري دارم.

درست مي گويي اما اين فيلم ها در عين حال 
آن شكوه موردنظر تو را هم ويران مي كنند.

-بايد اضافه كنم از ديدن گري اولدمن و تيم 
راث زمان�ي كه هنوز ج�وان و بي گناه بودند 
هم لذت مي برم، فيلم هاي مورد عالقه ش�ما 

كدام هستند؟
پاس��خ به اين س��وال براي من حتي سخت تر 
هم هست. اما با اين حال احساس خوبي به فيلم 
Meantime دارم اما چرايش هنوز براي خودم 

هم چندان روشن نيست. 
topsy-turvy را هم به اين دليل كه با منابع 
بسيار محدود چنان فيلمي ساختيم دوست دارم.

-گمان مي كنم »س�الي ديگ�ر« ارتباطي با 
مرگ سيمون چانينگ ويليامز )تهيه كننده 
هميشگي مايك لي( پيدا مي كند. شما فيلم 

را هم به او تقديم كرده ايد.
بله، كاماًل درس��ت اس��ت. احس��اس فقداني 
ك��ه من و ديگ��ر همكارانم ح��س مي كرديم در 
اين فيلم دخيل بوده اس��ت. اما گذش��ته از اين 
موضوع، »س��الي ديگر« فيلمي عميقاً ش��خصي 
درباره ارتباط، دوس��تي و تنهايي است. بگذاريد 
اضافه كنم كه اين فيلم تجليلي اس��ت از سيمون 
و قدرداني از او. مي خواهم به عقب برگردم؛ وقتي 
به بازي لزلي منويل اشاره كرديد من متوجه نكته 
جالبي ش��دم؛ آنچه ما درصدد انجامش بوديم و 
او به خوبي از عهده آن برآمد اين بود: شخصيت 
او ش��ما را قادر مي س��ازد تا زني را ببينيد كه به 
جواني اي  كه زماني داشته است سخت دل بسته 
و در همان حال از كهولت س��ني كه به س��راغ او 
خواهد آمد سخت ترسان است. تمام اين مسائل را 
در سطوح مختلف رفتاري او مي بينيد. فكر مي كنم 

حتماً بايد متوجه اين مساله باشيم.
- شايد سوال مناسبي نباشد اما مي خواهم 
بپرس�م بعد از اين فيلم مي خواهيد چه كار 

كنيد؟
خ��ب، مي خواهم كاري انج��ام دهم كه تا به 
حال نكرده ام. مي خواهم يكي از نمايش��نامه هاي 
قديم��ي ام را دوباره كارگرداني كنم؛ »خلس��ه«، 
و بعد از آن در نش��نال تئاتر ي��ك نمايش ديگر 
كارگرداني كنم. بعد از آن بايد براي فيلم بعدي كه 
درباره نقاشي به نام جي ام دبليو ترنر )جوزف مالورد 
ويليام ترنر، نقاش معروف انگليسي( است بودجه 
تهيه كنم چون پروژه بزرگي است. سال هاست در 
تالش��م درباره او فيلم بسازم اما وقتي بودجه كم 
است، نمي توانم صحنه هاي خارجي را فيلمبرداري 
كنم و قطع��اً نمي تواني وقتي درب��اره ترنر فيلم 
مي سازي از صحنه هاي خارجي صرف نظر كني. 
هي��چ گاه درباره اينكه در آين��ده مي خواهم چه 
فيلمي بسازم حرف نمي زنم اما چون فيلم بعدي ام 
پروژه بزرگي است و به پول زيادي نياز دارم پس 
مي گويم كه همه بدانند مي خواهم چه كاري انجام 
دهم اما خب از اينكه كس��ي پروژه بعدي من را 

بسازد هم متنفرم.

فيلم »س�الي ديگر« آخرين س�اخته مايك لي، فيلمي نادر و كمياب است كه به 
زندگي شاد يك زوج در آستانه بازنشستگي مي پردازد. تام )جيم برودبنت( كه 
يك زمين ش�ناس است با همس�ر روانشناس اش گري زندگي خوبي در يك خانه 
ييالق�ي خارج از ش�هر دارند و به دليل توجهي كه نس�بت ب�ه ديگران دارند به 
دوستان قديمي شان كه درگير يك زندگي پرغم و اندوه هستند كمك مي كنند. 
لذت بزرگ زندگي تام و گري باغچه كوچك خانه و باغباني در آن است. موضوعي 
غيردراماتيك تر از اين سراغ داريد؟ اما لي مثل هميشه استاد يافتن لحظات درام 
در زندگي روزمره است و اين فيلم را هم در نهايت به اثري عميق درباره دوستي، 
جدايي، فقدان، اندوه و شادي تبديل مي كند. اين مصاحبه نوامبر گذشته با مايك 

لي انجام شده است.

احساس فقداني كه من و ديگر همكارانم 
حس مي كرديم در اين فيلم دخيل بوده 

 است. اما گذشته از اين موضوع
»سالي ديگر« فيلمي عميقاً شخصي 

درباره ارتباط، دوستي و تنهايي است. 
بگذاريد اضافه كنم كه اين فيلم تجليلي 

است از سيمون و قدرداني از او.

هستند

نقدي بر فيلم »قوي سياه« ساخته دارن آرنوفسكي

طغيان يك آتشفشان خاموش


