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پل توماس اندرسون در آستانه ی پنجاه سالگی با داشتن هشت فیلم بلند و 31 فیلم 
کوتاه و ویدیویی و مستند در کارنامه به یکی از نام های معتبر سینمای امریکا و جهان 
تبدیل شده؛ سینماگری که بعد از ادای دین هایی ویژه و چشمگیر و مرعوب کننده به 
رابرت آلتمن و مارتین اسکورسیزی در فیلم های »شب های بوگی« و »ماگنولیا« 
آرام آرام در فیلم های »منگ عشــق«، »خون به پا خواهد شد«، »استاد« و »عیب 
ذاتی« در عین وام گرفتنی ژرف از تاریخ سینما با خالقیت و بلندپروازی هایش در دل 
هالیوود به زبانی کاماًل شخصی و در این روزها منحصربه فرد رسیده است. به نظر 
بخشی از منتقدان و سینما دوستان هشتمین ساخته ی او، »رشته ی خیال«، در میان 
نامزدهای حاضر در مراسم اسکار 2018 الیق ترین اثر برای تصاحب بهترین فیلم 
و کارگردانی و بازیگری بود که همچون باقی آثار دیگر این کارگردان با بی مهری 
اعضای آکادمی روبه رو شــد. عنوان فیلم به گفته ی نویسنده ی مجله ی »سایت 
اند ساوند« اشــاره به نوعی روان نژندی زنان خیاطی دارد که پس از ساعت ها کار 
توان فرسای دوخت ودوز، وقتی از منطقه ی ایســت اند لندن ویکتوریایی به خانه 
برمی گشتند، دستانشــان ناخودآگاه در هوا نخ و سوزن را لمس می کرد و در خلوت 
و وهم به کار خیاطی ادامه می دادند. از این جهت شاید »رشته ی خیال« ترجمه ی 
درســتی برای »Phantom Thread« نباشــد و »نخ خیالی« یا »رشته ای از 
جنس وهم« یا »رشته/نخ موهوم« برگردان های مناســب تری به نظر برسند. با 
این وجود، در دل عنوان »رشــته ی خیال« نوعی حس وحال شاعرانه پنهان است 
متناســب با درون فیلم عاشقانه ی کمیاب پل توماس اندرســون که در آن بیشتر 
از تمام فیلم هایش به »منگ عشق« نزدیک شــده و از آن نرینه خویی همیشگی 
آثارش فاصله گرفته است. »رشته ی خیال« همچون هر عاشقانه ی ناب دیگری 
هم تکان دهنده است، هم فکور، هم پراحساس، هم سنجیده، هم درباره ی نرسیدن، 
هم درباره ی ویرانــی، هم درباره ی قدرت، هم درباره ی جنــون، هم درباره ی فنا، 
هم درباره ی تنهایی، هم درباره ی وســواس، هم درباره ی خالقیت، هم درباره ی 
ایســتایی، هم درباره ی خودخواهی، هم درباره ی انتقام، هــم درباره ی غرور، هم 
سرشار از جزئیات، هم تحسین برانگیز، هم در حال قرار دادن تماشاگر در موقعیت ها 
و حس ها و حال وهوای متفاوت و گوناگون. آنچــه در زیر می خوانید مجموعه ای 
است گردآوری شــده از گفت وگوهای گوناگون پل توماس اندرسون با سایت ها و 
مجالت مختلف سینمایی و توضیحات او درباره ی چرایی ساختن این فیلم و برخی 
از جزئیات آن و همچنین نفرینی که گویی بر فیلم او نازل شده بود، جایی که شروع 
فیلمبرداری فیلمش با سوگند خوردن دونالد ترامپ همراه می شود و در میانه ی کار 
بازیگر و همکار محبوبش، دانیل دی لوئیس، اعالم بازنشستگی می کند و در پایان 
درگذشــت کارگردان نامی و مرشــد او در زندگی، جاناتن دمی، او را به افسردگی 

شدیدی می کشاند.

  ایده ی اولیه 
ساخت فیلم »عیب ذاتی« از نظر ذهنی بی اندازه برایم چالش برانگیز بود. کریس 
راک ]کمدین و بازیگر سینمای امریکا[ یک بار به من گفته بود: »کی یه فیلم هم 
درباره ی رابطه ی زن و مرد می سازی؟« پیش خودم گفتم عجب توصیه ی خوبی و 

خب اگر کریس راک توصیه ای بکند باید حتماً انجامش داد! به همین دلیل مدت ها 
بود ساختن فیلمی در گونه ی عاشقانه های گوتیک )Gothic Romance( ذهن 
مرا مشغول کرده بود. به فیلمی فکر می کردم درباره ی رابطه ی زن و مرد که در 
آن شخصیت مرد تا وقتی بیمار نیست نمی تواند اوج نیازمندی اش را به دیگری 

نشان دهد.
من در مواجهه با بیماری شیوه های گوناگونی را در پیش می گیرم. ابتدای امر 
وانمود می کنم که حالم بد نیست و حواس خودم را متوجه چیز دیگری می کنم. 
دوست ندارم آدم بدخلق و عنقی به نظر برسم چون نمی خواهم از کارهایم بمانم و 
چیزی را از دست بدهم. این روش بیشتر وقت ها جواب می دهد. اما اگر حالم خوش 
نشد و واقعًا ضعف از کارم انداخته باشــد و زمینگیر شده باشم آن وقت به کمک 

کسی نیازمندم.
یادم می آید سرمای سختی خورده بودم و همسرم، مایا روُدلف ]بازیگر سینما و 
تئاتر[، با مهربانی و عطوفت مدت ها در کنارم بود و همین شد که با خودم فکر کردم 
خب چطور می شود اگر او مرا دو هفته در همین حال و روز نگه دارد؟ به این فکر 
می کردم که چطور بعضی وقت ها می خواهیم چیزی ما را از این هیاهو و سرعت و 
غوغا و اضطراب پیرامونمان جدا کند. انگاری طالب نوعی آرامش و رخوتیم که با 

بیماری به دست می آید. زمانی که بیماری می تواند خود سالمتی بشود.
در همین دوران بود که در رختخواب به تماشــای فیلم های نامناســب با این 
حال واحوال مشغول شدم. فیلم هایی مثل »ربکا« )آلفرد هیچکاک(، »سرگذشت 
آدل ه.« )فرانسوا تروفو( و »دیو و دلبر« )ژان کوکتو و رنه کلمان(. به دنبال تماشای 
این فیلم ها به سرم زد نکند همسرم واقعاً مرا مسموم کرده است؛ و خب با همین ایده 
شروع به نوشتن فیلمنامه کردم. در طرح اولیه دنبال دنیایی باشکوه و پرزرق وبرق 
می گشتم با لباس هایی اعیانی که درش رابطه ای شکل گرفته و متولد می شود. با 
زن و مردی طرف بودیم در تقال و کشمکش برای ایجاد و ادامه دادن این رابطه 
و البته فرد سومی که این رابطه را تخریب و مسموم می کند. یادم می آید در طرح 
اولیه تنها کلمات مرد، زن، رابطه، خواهر با یک عالمت پرسش در کنارش برایم 

اهمیت داشتند.
من چندان از سندرم »مونش هاوزن« اطالع دقیقی ندارم 1 اما در بستر افتادن 
و پرستاری همســرم و ترکیب این ایده با نوعی بدذاتی و خباثت و البته طنز و در 
سطحی کالن تر به تصویر کشیدن رابطه ی طوالنی مدت دو انسان و مسأله ی 
توازن قدرت در آن و محدود نشدن تنها به رابطه ی هنرمند/خالق با الهه ی الهامش 

آن چیزی بود که با ساختن »رشته ی خیال« در پی اش بودم.

 همکاری با دانیل دی لوئیس
پیش از »خون به پا خواهد شــد« هیچ وقت او را ندیده بودم. نخستین بار برای 
صحبت درباره ی همان فیلم به خانه ی او در نیویورک رفتم. واقعیتش را بخواهید 
قبل از دیدن او مثل هر آدم دیگری پیش فرض هایی داشتم. البته می دانستم قرار 
نیست با بیل قصاب ]شــخصیت فیلم »دارودسته های نیویورکی«[ یا کریستی 
براون ]شخصیت فیلم »پای چپ من«[ روبه رو شوم. تنها می دانستم قرار است 
با انسانی متشخص مالقات کنم که روبه روی شما هنگام نشستن پایش را روی 
پایش می اندازد. آن موقع احساس تشویش داشتم و مرعوب او شده بودم بااین حال 
بعد از مدتی بینمان حسی از عشق و صفا جاری شد! با او نشستم و چای خوردیم 
و دو سه ساعتی حرف زدیم. این قصه روزها و روزها تکرار شد تا نتیجه اش را در 

»خون ...« دیدید. حال قرار بود بعد از ده سال با او همکاری جدیدی را آغاز کنم. 
دانیل همیشه در باالی فهرست بازیگرانی بود که می خواستم با آنها در فیلمی 
همکاری کنم. بعد از »خون ...« هر کدام از ما به مسیر دیگری رفتیم اما همواره 
چیزی پنهان در دل هر دو ما برای همکاری دوباره وجود داشت. ساخت »عیب 

      من هم مثل تارانتینو فکر می کنم تنها بتوانم در این 
سا ل ها تعداد محدودی فیلم بسازم
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ذاتی« را تمام کرده بودم و مترصد ســاخت فیلم دیگری بودم. حس کردم دیگر 
بعد از دو فیلم من و دو فیلم در کارنامه ی او زمان دارد دیر می شود. دانیل را خوب 
می شناختم و می دانستم باید موقعیتی را فراهم کنم و پشت میز آشپزخانه روبه روی 
هم بنشینیم و درست و حسابی با هم حرف بزنیم و تصمیم قاطعی برای ساخت 

فیلم بگیریم.
ایده ی کلی پرورش نیافته را در ذهن داشتم. تجربه ی موفق و خوشایند همکاری 
قبلی ما به مدد پرورش و بسط هرروزه ی ایده ها و قصه و کشف و بده بستان هشت 
نه ماه در کنار یکدیگر صورت گرفته بود. این شیوه ی همکاری و بده بستان فکری 
را تا اندازه ی کمتری با فلیپ سیمور هافمن نیز هنگام ساخت »استاد« تجربه کرده 
بودم. این بار هم همه چیز با بحث و همفکری جلو رفت. تا نهایی شدن قصه اصاًل 
نمی دانستیم قرار است شخصیت اصلی مان طراح لباس و خیاطی خبره باشد. ذات 
قصه ی ما آدمی خود شیفته و خودستا و خودخواهی را می طلبید که تن به رابطه با 
زنی بدهد. به همین دلیل ما هر ایده ای را زیر و رو کردیم و با هر شخصیتی کلنجار 
رفتیم تا به رینولدز وودکاک طراح لباس رسیدیم. اســم او را هم دانیل پیشنهاد 
داد. موقعی که این اسم را به زبان آورد یک ساعت تمام از خنده اشکمان درآمده 
بود. پیش خودمان گفتیم این اسم را که نمی شــود استفاده کرده ]به علت معنی 
دوگانه و خارج از ادب/عرف فامیلی شــخصیت[ ولی آخرش همین اسم را برای 
او انتخاب کردیم. فراوان جلسه و بحث و گفت وگو داشتیم درباره ی ایده هایمان. 
کلی گفت وگوی تلفنی، پیغام، سفر به ایرلند، ســفر به لندن، سفر به نیویورک، 
بازدید از موزه های مختلف از جمله ویکتوریا و آلبرت، و متروپولیتن، چندین نوبت 
کوهنوردی و دســت آخر صرف مدت زمان زیادی در بخــش لباس های باله ی 
نیویورک که در آنجا دانیل چگونگی دوختن و تمامی رفتارها و کردارهای پایه ای 

خیاطی را فراگرفت.
دانیل بــرای من همکار و همراهی رویایی اســت. او همه چیزی را که شــما 
می خواهید در خودش دارد. به جزئیات توجه می کند و حتی درباره ی مثاًل کاناپه ای 
در اتاق نشمین شخصیت اصلی ایده می دهد و نظر دارد. من بی اندازه خوش اقبال 
بودم که در این فیلم با او همکاری کرده ام. در این رابطه من این بار بیشتر نقش 
شادی آفرین )Cheerleader( را داشتم. می دانستم اگر چیزی را شروع کنم و 
نقطه ی آغاز را نشان بدهم او مسیر درســت را خواهد رفت. ایده های خام اولیه، 
دیالوگ ها و حس وحال مبهم ابتدایی را با او در میان گذاشتم و خب از اینجا به بعد 
کار ما تازه شروع شد. در حقیقت بدنه ی اصلی قصه از آن من بود اما بخش زیادی 
از گفت وگوها برآمده از ذهن اوست. اینکه دیالوگ ها را می نوشتم و او با شیوایی و 
لحن و احساس و واژگان خودش آنها را بیان می کرد به ویژه حال وهوایی انگلیسی 

درون آنها که همگی ثمره ی کالم و اندیشه ی دانیل است.

 خیاطی و طراحی لباس و دنیای مد
مردان و زنان خوش پوش را تحسین می کنم، البته کیست که از خوش پوشی و 
آراستگی لذت نبرد؟ ولی شما باید بدانید که من اهل کالیفرنیا هستم و تنها با چند 
دست تی شرت و شــلوارک این طرف و آن طرف می روم. از من که انتظار ندارید 

آنجا برای خرید و رفتن به آن سوی خیابان کت و شلوار و لباس یقه اسکی بپوشم؟
اما شــیفتگی من به دنیای مد و خیاط خانه ها و دوخت ودوز به زمانی برمی گشت 
که جانی گرین وود ]آهنگساز آثار متأخر اندرســون[ با کنایه مرا با عنوان بو برامل 

خطاب کرد. 2
من بو برامل را نمی شناختم و با جست وجوی اسم او به نام کریستوبال باالنسیاغا 
رسیدم. کریستوبال طراح لباس اسپانیایی مشــهور قرن بیستم است که کسانی 
همچون کریستین دیور و کوکو شانل بارها و بارها او را تحسین و تکریم کرده اند.   با 
مطالعه و پژوهش بیشتر مجذوب طرح ها و زندگی او شدم. در این میان به اسم های 
دیگری هم برخوردم که باعث شد بیشتر و بیشتر در این جهان فروبروم. در این میان 
عکسی از کریســتین دیور در کنار تعداد  زیادی از مدل ها بی اندازه برایم شوق آور و 
وسوسه انگیز بود: مردی چاق با کله ای طاس در حال مدیریت زن ها؛ زنانی که او را 

می ستودند و به ابداعات و خالقیت ها  و آفرینش های او جان می بخشیدند.
حال مدام تصاویر خیاط خانه ها جلو چشمم پدیدار می شدند. تصویر مردی با چندین 
زن در پشت سر او با روپوش های سفید مخصوص کار در حال انجام خواسته های او. 
برای من همیشه درون این راه پله ها و درها و سرسراها و فضاهای منتهی به محل کار 
آن زن ها و لباس ها چیزی سینمایی وجود داشت. به خصوص وقتی به لندن دهه ی 
پنجاه میالدی فکر می کردم این قصه حکم خوردن و آشامیدن هرروزه ی ما را پیدا 
می کرد. اما ورای این حرف ها معتقدم خود دنیای مد ذاتاً به طرز چشمگیری سینمایی 
است. منظورم این اســت که در فیلمتان لباس های فوق العاده ای خواهید داشت. 
ریزه کاری ها و اجزای درون این دنیا برای من شوق آور است. همچون کودکی شیفته 
و مسحور موقع ثبت اندازه ی اشــخاص، که برای خبرگان این فن امری معمول و 
مالل آور است، سر ذوق می آمدم. ببینید من مثاًل نگاهی رمانتیک به مقوله ی نوشتن 
ندارم. اینکه یکی را پشت دستگاه تایپ نشان بدهید، کاری مالل آور است. به همین 
دلیل نمی شد شخصیت اول فیلم نویسنده باشد. این قضیه درباره ی نقاشی هم صادق 
بود چراکه به تصویر کشیدن لحظه ی دریافت و الهام گرفتن هنرمند نقاش به شدت 
دشوار است و اینکه این قلم را روی بوم زدن و خلق اثر را خیلی ها بهتر از من انجام داده 
بودند و دیگر کهنه به نظر می رسید. با خودم فکر کردم اما همه لباس می پوشند که 
خب این روی پرده جواب خواهد داد و همین شد که روی این دنیا دقیق شدم. جالب 
است وقتی برای فیلم هایم تمرکز می کنم، بعد از اتمام کار دیگر دلزده ام و جذابیت 
اولیه شان برایم رنگ می بازد ولی اآلن با اینکه مدت هاست از ساخت فیلم فاصله 

گرفته ام هنوز هر هفته مجالت مد آنالین را مرور می کنم.
اما از طرف دیگر فضا و حال وهوای پیرامون این افراد )طراحان لباس( و شیوه ی 
مواجهه ی آنها با کارشــان تنها در ظاهر خیلی مطلوب و ایدئال جلوه می کرد. باید 
اعتراف کنم که این اندازه گیری افراد در نهایت می توانــد تا اندازه ای روح آدمی را 
جریحه دار کند. گرفتن اندازه ی آدم ها امری به شدت شخصی است و مثاًل وقتی عدد 
32 را می شنوی از خودت می پرسی آیا این اآلن خوب است؟ شصت وچهار، 64 از 
چي؟ من اآلن کجای این طیف قرار دارم؟ به هرحال غرق شدن در این دنیای به ظاهر 

آرمانی غنا و مواد و مصالح بیشتری را برای قصه ی ما فراهم کرد.
من هیچ وقت در مراسم نمایش لباس و رژه ی مدل ها شرکت نکرده ام. ولی خب 
با جست وجو در یوتیوب می توانید کلی تصاویر آرشیوی اجراهای پتی )Pathé( را 
ببینید. انگار با تماشای آن تصاویر در زمان ســفر کردیم و خودمان را در آن فضا و 

حال وهوا یافتیم و دست به خلق و بازسازی دوباره ی آن دوران زدیم. 
هنگام بازدید از موزه ی ویکتوریا و آلبرت به لباس های زنانه ی زیبایی نگاه می کردم 
که بر لوح های گوناگون پهن شده اند. به ساختار و اجزا و تاریخ و دست هایی که برای 
خلق آنها به کار گرفته شده می اندیشیم و بااین حال پیش خودم می گفتم تا زمانی که 
اینها بر تن کسی نباشــند مثل حیوان بی جانی افتاده بر کف خیابانند که خودرویی 
آنها را زیر گرفته است. حال بیا و به گفت وگوی ابتدایی رینولدز درباره ی اندام آلما 
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آفرینش که قرار است به درونش روحی دمیده و زنده شود. در نظر رینولدز گویی فرم 
و اندازه ی اندام مدل ها موجب حواس پرتی و انحراف مخاطبان و سفارش دهندگان 

از کل آفرینش او می شود. 

 نفرین
فیلمبرداری »رشته ی خیال« در روز ســوگند خوردن دونالد ترامپ آغاز شد. در 
میانه ی کار دانیل دی لوئیس اعالم بازنشستگی کرد و در روزهای آخر فیلمبرداری 
جاناتان دمی درگذشــت. زمانی که فیلمبرداری را شــروع کردیم، جهان به جای 
عذاب آور و سخت تری برای زیستن بدل شده بود. به قدری تحت فشار بودم و صدایم 
آن قدر آرام و کم فروغ شده بود که فکر می کردم در میانه ی فیلمبرداری به فروپاشی 
عصبی دچار شوم. جانکاه بود که هنگام ساختن فیلمی درباره ی آدمی خودشیفته و 

خودبسنده سوختن و فنا شدن کشورت را نظاره گر باشی. 
موقع تدارک فیلمبرداری از لندن به لس آنجلس برگشتم و امیدوارانه به کلینتون 
رأی دادم. در لندن به علت اتفاق برگزیت ]خروج بریتانیــا از اتحادیه ی اروپا[ افراد 
زیادی به ما می گفتند چشمانتان را باز کنید! این مسأله و آشفتگی فاجعه بار گریبان 
همه تان را خواهد گرفت و این نفرین شما را هم به فنا خواهد داد و ما هم طبق معمول 
همیشه می گفتیم »نه بابا! این طورها هم نیست«. موقع بازگشت به انگلستان یک روز 
بعد از انتخابات اوضاع دهشتناک بود. به معنای واقعی کلمه پریشان بودم و اعصابم 
به هم ریخته بود. حال از اطرافیان می شنیدم که زمان مناسبی را برای رفتن از امریکا 
انتخاب کرده ای. روز اول فیلمبرداری ما با سوگند خوردن ترامپ هم زمان شده بود 
و اساساً تمرکزی روی کار نداشــتم. ویکی کریپس دچار کالستروفوبیا شده بود و 
دانیل هم از این واقعه با عنوان کابوس یاد می کرد. فکر می کنم فضای کار به قدری 
سخت و سنگین شد که پیامدی جز اعالم بازنشستگی او نداشت. من البته نمی توانم 

جای او حرف بزنم. به هرحال محصول نهایی برخالف حال وهوای همه ی ما تا 
حدود زیادی راحت و روان و تا اندازه ای ابزورد به نظر می رسد و ایستایی و خفقان 
چندانی ندارد. فکر می کنم شاید انباشت سکانس های سختگیری رینولدز بر زنی 
که دوستش دارد بعد از مدتی طوالنی ... اصاًل بگذارید این گونه بگویم شما اگر پنج 
روز مشغول به کار باشید و بعد مدام انگشتانتان را روی گردن آلما فشار بدهید، خب 

بی شک با عوارضی روبه رو خواهید شد.
اوضاع همیشه در پایان فیلمبرداری مالیخولیایی می شود و مرگ جاناتان دمی 
که همچون مرشد زندگی من بود، در روزهای پایانی فیلمبرداری،  این قضیه را 
تشدید می کرد. حال دوباره در انتهای کار روی صندلی هواپیما نشسته بودم و برای 
شرکت در مراسم خاکسپاری او داشتم به جهانی یخ زده و مرده و یأس آور دیگری 

وارد می شدم. 

 منابع الهام
من همیشه عاشق لندن بعد از جنگ جهانی دوم بودم، آنچه مثاًل با تماشای 
»برخورد کوتاه« و »دوستان پرشــور« دیوید لین یا »می دانم کجا می روم!« 
مایکل پاول تجربه کردم. البته »دوســتان پرشــور« جلو »برخورد کوتاه کم 
می آورند« ولی من عاشق هردو تای آنها هستم. ولی این تذکر را، که مثاًل بخش 
سفر به سوییس و آن مهمانی کلوب شب ســال نو را از آن فیلم گرفته ام، قبول 
ندارم. اینها همه نشانه هایی بود که ما در پژوهش هایمان به آن رسیدیم که البته 
در فیلم دیوید لین هم مشاهده می شود. همه ی اینها در یوتیوب موجود است و 
تازه آن مراسم جشن هم در حالت واقعی خشن تر و بدنام تر از آن چیزی بود که 
در فیلم »رشته ی  خیال« نشان دادم. طراحی لباس شاهزاده ی بلژیک هم که 
برگرفته از ماجرایی واقعی بود که در زندگی کریســتوبال باالنسیاغا در دهه ی 

پنجاه میالدی رخ داده بود.

      اندرسون: دانیل همیشه در باالی فهرست بازیگرانی بود که می خواستم با آنها در فیلمی همکاری کنم
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من البته برای ایده ی فضاهای مدرن طراحی لباس فیلم های دیگری از جمله 
»Paris Frills« ژاک بکر را هم تماشا کردم که البته از بهترین های او نیست. وام 
گرفتن از چنین فیلم هایی مثل دزدی از معدن طالست که صدایش زود همه جا 
می پیچید و به سرعت عیان می شــود. اما نتیجه ی نهایی برای ما پذیرفتنی شد. 
واقعیتش را بخواهید ما قبل از هر چیزی بعد از رسیدن به ایده ی نهایی دنبال این 

رفتیم که بعدها پاسخگوی »اینکه قباًل هم ساخته شده« نباشیم.
درباره ی فضای کالســتروفوبیک و لحنی طنازانه و نگاه منتقدانه به طبقه ی 
اجتماعی تصویرشده در فیلم از قصه های کوتاه کارولین بلک وود الهام گرفتیم. از 
سوی دیگر باید حتماً به مجموعه آثار مایکل پاول و امریک پرسبرگر اشاره کنم. 
فیلم های این دو یادآور قهار این موضوع هستند که می بایست به فنون نمایشی 
و اجراهای دراماتیک متوسل شوید. مثل نوعی نمایشگری که در دل و جان این 
خانه در جریان بود. در ورودی بزرگ خانــه، آدب و آیین های هرروزه ی ورود به 
آن، و باال رفتن از پله ها برای مالقات با مرد مهم این عمارت باید با غنا و جسارتی 
نمایشی به تصویر کشیده می شدند و بدون شک با همراهی موسیقی حس و قدرت 
موردنظر را به بهترین وجه منتقل می کردند. در ضمن به شما اطمینان می دهم 
انتخاب نام آلما و شباهتش با نام همسر هیچکاک، آلما رویل، کاماًل تصادفی بود و 

اگر می دانستم قطعاً اسم او را تغییر می دادم.

 ربکا
عاشق »ربکا«ی هیچکاک هستم. مدام آن را تماشا می کنم. همیشه وقتی به 
میانه های آن می رسیدم حسرت می خوردم که ای کاش جون فونتین دهانش را 
باز می کرد و می گفت: »دیگه از این اوضاع لعنتی جونم به لب رسیده ... به اندازه ی 
کافی از شر و ورهاتون نصیبم شد، پس دیگه بگذارید گورم رو از اینجا گم کنم.« 

]می خندد[ و بااین حال او همچنان تا به پایان تحمل می کند. پرســش اصلی دقیقًا 
همین جاست که این زن چرا همچنان در کنار آن مرد می ماند و جواب مشخص است: 
چون عشــقی ژرف این دو را به یکدیگر پیوند زده است. خب این موضوع واقعاً مرا 
تحریک می کرد به نوشتن. در »رشته ی خیال« دیالوگی هست که در آن رینولدز رو 
به آلما می گوید: »... برای این نیست که تو فکر می کنی محتاج تو نیستم؟« و آلما 
جواب می دهد: »بله.« رینولدز ادامه می دهد: »خب بهت نیازی ندارم« و شما همین جا 
می خواهید بگویید: »معلومه که محتاج او هستی آدم احمق!« بماند که این مسأله ای 
حاشیه ای است و تو نکته ی اصلی را درنیافته ای. من از زنان قوی که پابه پای مردان 
می آیند لذت می برم. یکی از فانتزی های پنهان من این است که بازیگری مثل میرنا 

لوی از در اتاقم وارد شود و جلویم بایستد و به صورت من سیلی بزند!

 ایدئال گرایی
بین شــیوه ی کارگردانی من و شــخصیت مرد قصه ی این فیلم در جدیت 
مواجهه مان با دنیا شاید شباهت های فراوانی وجود داشته باشد. اما ابداً همانند او 
خودم را این اندازه جدی نمی گیرم و مهم فرض نمی کنم. رینولدز برای آفرینش 
به سکوت نیاز دارد، اما من در کنار نه بچه ی قدونیم قد بزرگ شدم و حال خودم 
هم چهار بچه دارم. محیط کاری ما به شــدت با یکدیگر متفاوت است و مهم تر 
از همه ی اینها بی اندازه پرســروصدا غذا می خورم! اما باید اعتراف کنم بله، به 
لحاظ اهمیت دادن به حرفه و کار به طرزی باورنکردنی شبیه اویم، به خصوص 
وقتی زندگی و کار من هم یکی است و بین آنها تفکیک خاصی وجود ندارد. جز 

فیلمسازی سرگرمی دیگری ندارم و این کار تمام زندگی من است.
این بار سعی کردم تا بخشی از حساسیت های شخصی و دغدغه های ذهنی ام را به 
شخصیت اصلی تزریق کنم؛ نوعی تعهد، نوعی درهم آمیزی سلیقه و ذوق هنری و 

       ذات خیاطی و طراحی لباس نیازمند صبوری و تمرکزی است که من از آن بی بهره ام
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مواجهه و ارتباطش با جهان پیرامون. به این موضوع که مدام به ذهنم هجوم می آورد 
خیلی فکر می کردم.

ذات خیاطی و طراحی لباس نیازمند صبوری و تمرکزی اســت که من از آن 
بی بهره ام. البته آن جنس شــکیبایی و توجه را به گونــه ای دیگر از خودم بروز 
می دهم. رینولدز برای من کمال مطلوب و مظهر ایدئال خالقیت اســت. اگر به 
اتاق من ســر بزنید با دیدن میز کارم پیش خودتان خواهید گفت او فرسنگ ها 
با رینولدز فاصله دارد. منظورم این اســت کــه من ابداً آن انــدازه آدم دقیق و 
جزئی نگری نیستم و در مقایسه با او بی اندازه ناشکیبا جلوه می کنم. اما هر کسی 
حتی رینولدز هم وقتی خودش را خیلی جدی می گیرد آن وقت است که با وضعیت 
مضحکی روبه رو می شوید. به همین دلیل لحن و حس وحال فیلم سمت وسویی 
طنازانه و چه بســا فکاهی به خود می گیرد و ما از فضــای درام تفکرابرنگیز به 
کمدی وارد می شویم. تماشای این حجم جدیت در مواجهه با خود و این اندازه 
خودبسندگی، که البته در دنیای مد اجتناب ناپذیر است، شما را به خنده می اندازد.

 کارگردانی و هدایت بازیگران
باید اعتــراف کنم که »منگ عشــق« همه چیز زندگــی مرا تغییــر داد. با آن 
اعتمادبه نفســی پیدا کردم و به بداعت و نوآوری روی آوردم، نوعی پرسه زدن در 
عرصه های مختلف و رهایی بیشــتر و صلبیت کمتر و انعطاف پذیری افزون تر. آن 

دوران برای من اوج خالقیت بود با امکان های بیشمار.
نوشــتن را به تنهایی انجام می دهم، اما قصه ی کارگردانی جداســت. مفتخرم 
که در همکاری با عوامل کم نمی گذارم. این روزها بیشــتر از اینکه در پی هدایت 
بازیگران باشم از آنها تبعیت می کنم. به زبان دیگر، اگر بخواهند تمرین کنند پس 
تمرین می کنیم، اگر از تمرین بدشان می آید خب یک راست می رویم سر صحنه ی 

فیلمبرداری. کار با دانیل دقیقاً همین گونه است؛ همراه با مجموعه ای از همراهی 
و همدلی در خیال پروری ها، خواندن و بده بســتان ها که یک سال زندگی مان را 

سپری و سرشار می کند.
شــما در مقام فیلمنامه نویس خودتان خوب می دانید از پس نوشتن چه چیزی 
برنمی آیید. برای همین مثاًل لزلی منویل را در سکوت روبه روی دانیل دی لوئیس 
می نشاندم و چند خط دیالوگ را به آنها می دادم و تنها بر نزدیکی و وابستگی خاص 
این دو به همدیگر تأکید می کردم. به هرحال معتقد بودم، به علت ذات رابطه ی آرام 
و بدون تنش این دو در پشت صحنه، تنها فیلمبرداری این دو در کنار یکدیگر ما را 
به مقصودمان در خلق حس وحال موردنظر می رساند. کاری که انجام دادیم این 
بود- و باید اذعان کنم تصمیم هوشمندانه ای هم بود- که ما از لزلی نه ماه زودتر 
برای ایفای نقش دعوت کردیم و او را زودتر در آن فضا قرار دادیم و من مطمئن 
بودم که تنها او از پس این نقش برمی آید و چون حسابی سرش شلوغ است باید 
خیلی زود دست به کار شویم. با این تدبیر دیگر او وقت داشت روی نقش فکر کند و 
با دانیل درباره اش حرف بزنند و به دیالوگ های خودشان برسند. او یکی از بهترین 

بازیگران زنی است که با آنها کار کرده ام و تماشای حضور او برایم وجدآور بود. 
کوئنتین تارانتینو یک جمله ی معروف دارد که »من از همکاری با بازیگران خوب 
و بزرگ واهمه ای ندارم،   همکاری با بازیگران بد است که مرا می ترساند«. معنای 
این حرف این است که بازیگران خوب موجب جلوه ی خوب کار شما می شوند. آنها 
کاری می کنند که تماشای فیلم شــما به تجربه ای لذت بخش بدل شود. چالش 
اصلی اما جایی است که بازیگرتان توقع شما را برآورده نکند و خب این گونه اوضاع 
همه ی عوامل سخت و مشقت بار می شود. من متأسفانه در موقعیت مواجهه با چنین 
بازیگرانی قرار گرفته ام، بازیگری که سر فیلمبرداری عصبی و بی قرار است؛ در این 
شرایط گفتن »آرام باش« کارکردی بیشتر از گفتن این جمله به یک اسب آبی ندارد!

       دانیل دی لوئیس، در صحنه ای از فیلم رشته ی خیال     کارگردان:  پل توماس اندرسون
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 مدیریت فیلمبرداری
همان طوری که می دانید فیلمبرداری فیلم را خودم انجام دادم اما در عنوان بندی 
فیلم اســمی از مدیر فیلمبرداری نیامده اســت. اینکه از من بــا عنوان مدیر 
فیلمبرداری یاد کردید خیلــی برایم اعتبار قائل شــده اید. در طول همه ی این 
ســال ها با مدیران فیلمبرداری گوناگونی کار کرده ام و »رشته ی خیال« عماًل 
بسط طبیعی همان فیلم ها بود و واقعیت این است که ما این دفعه هم به کارهایی 
دست زدیم که پیش تر و همیشه به صورت طبیعی و معمول انجام می دادیم . قضیه 
از این قرار است که اساساً در بریتانیا ما می توانستیم بدون اعالم رسمی نام مدیر 
فیلمبرداری کارمان را پیش ببریم و از طرف دیگر مدیران فیلمبرداری موردنظر 
من در دسترس نبودند و خب موقعیتی پیش آمد که با همکاری جمعی از دیگر 
فیلمبرداران و نورپردازان کل کار را به پایان برسانیم. به هرحال این بار خودم را در 
معرض چنین چالشی قرار دادم. کاری کردم که بی اندازه مرا به وحشت انداخت. 
اما تجربه  ی فوق العاده خوب و گرانبهایی را از سر گذراندم. شما، یا حداقل من، 
هنگام فیلمسازی همواره به چالشی خطرناک همچون بندبازی نیازمندیم و از 

نتیجه ی نهایی ام فوق العاده راضی ام.

 بازنشستگی دانیل دی لوئیس
او همیشه درباره ی این تصمیم حرف می زد و برای ما موضوع جدیدی نبود. حتی 
مدت ها پیش هم بارها گفته بود که بعد از فیلم »بوکسور« )جیم شرایدان( تصمیم 
گرفته بود تا از دنیای بازیگری کناره گیری کند. ولی وقتی خبر رسمی استعفای او را 
از بازیگری شنیدم به شدت محزون شدم و باید اعتراف کنم که دورانی از افسردگی 
و پریشان حالی را تجربه کردم. می خواستم همچون شترمرغ از غم و عصبانیت 
سرم را در خاک فرو کنم. تمام ترس و اندوه من از این است که نکند روند ساخت 

»رشته ی خیال« در این موضوع و تصمیم دخیل بوده باشد.
فکر کنم این واقعاً آخرین فیلم او باشد. خوشبختانه این روزها دیگر دی وی دی 
و بلو ری فیلم های او در دسترس اســت و می توانیم بارها و بارها به تماشایشان 
بنشــینیم. دانیل از دوران کودکی مشــغول ایفای نقش بوده و این باعث شده 
کارنامه ی درخشانی از او برایمان به یادگار مانده باشــد. ما تماشاگران از اینکه 

توانسته ایم فیلم های او را روی پرده ی سینما ببینیم باید بر خودمان ببالیم.
از ته دل می خواهم باز با او در فیلم دیگــری همکاری کنم ولی در حال حاضر 
باید صبوری پیشــه کنم و به خودخوری روی بیاورم. معتقدم هنوز قابلیت های 
فراوانی را از او ندیده ایم اما از تماشــای هرآنچه تابه حال برایمان به جا گذاشته 
به شدت مشعوفم. واقعاً در حال حاضر دیگر چه کاری از دست ما بر می آید؟ هیچی! 
شاید وقتی غبار این قضیه خوابید و سروصداهای پیرامون آن فروکش کرد او را 
دوباره روی پرده ی سینما ببینیم. نمی خواهم شما این گونه برداشت کنید که در 
آینده امکان همکاری مجدد ما دو نفر وجود دارد و قصد ندارم بیش از این درباره ی 
بازنشستگی او هاله ای از ابهام و شک تنیده شود. دانیل در تصمیم خودش مصمم 
است و نباید به اعتماد او خیانت کنم حتی اگر با من حرف ها و رازهایی را در میان 

گذاشته باشد.

 ویکی کریپس و ایفای نقش آلما
ویکی کریپس را اولین بار در فیلمی آلمانی به اسم »خدمتکار هتل« )اینگو هایب( 
دیدم. او سیمایی دارد که در آن واحد چندین حس گوناگون را منتقل می کند. از یک 
سو به او نگاه می کنید و درش حالتی ویژه نمی یابید. بعد با کمی تغییر زاویه ناگهان 
فوق العاده زیبا جلوه می کند. بعد از زاویه ای دیگــر نگاهش می کنید و به خودتان 
می گویید او می خواهد چه بالیی سر من بیاورد، عاشقم است یا می خواهد مسمومم 
کند؟  او می توانســت در یک آن پیشــخدمت یک هتل ارزان مزخرف باشد و در 

لحظه ای دیگر با لباسی فاخر از پله ها پایین بیاید و جادویتان کند.
هنگام آزمون انتخاب بازیگران دقیقًا همان چیزی بود که من در ذهن داشــتم. 
زنی زیبا اما بدون ســیمایی معمول و خاص مدل ها. در او خصوصیتی بارز اســت 
که می خواهد بدانید دقیقًا در سرش چه می گذرد و دارد به چه می اندیشد. در کالم 
و صورت و حرکت اندامش نوعــی صراحت و وضوح موج مــی زد. بااین حال اگر 
می خواست شما را در مقام شــک و گمان و عدم قطعیت قرار دهد آن وقت بود که 
هیچگاه درنمی یافتید که پشت چشم ها و در ذهنش دارد چه می گذرد. برای ایفای 
نقش آلما بازیگران زیبای فراوانی پیش ما آمدند و بخش های آماده شده از فیلمنامه 
را انگاری تنها از رو خواندند. اما در میان آنها کسی نبود که قصه را با اجزای صورتش 
روایت کند. موقع توضیح این جمله »من عاشق تو هستم و تو اون قدر ابلهی که درک 
نمی کنی و هیچ جایی نمی رم و کاری می کنم که با تمام وجودت این رو بفهمی« تنها 

ویکی بود که با یک نگاه این را به شما نشان می داد. 
نقش او نوعی صالبت درونی و جاه طلبی پنهان همراه با شــیرینی و مالحت را 
می طلبید. آلما می بایست همچون ســیمان می بود که به کندی سخت و محکم 
می شود آن هم در جهانی که گویی هیچ جایی برای او نیست. جایی که او می باید 
خود را به تدریج و آرام آرام با قواعد و ســازوکار موجود و جاری آشنا کند و حتی یک 
نفر نیست که اینها را به او بیاموزد؛ خب همین موضوع بود که شوق نوشتن را در من 

برمی انگیخت و این قصه را به موضوعی چالش برانگیز مبدل می کرد.
چندان از اینکه درباره ی فیلم هایم حرف بزنم حس خوشــایندی ندارم. از گفتن 
و حرف زدن دربــاره ی جزئیاتی که در اتاق تدوین کنار گذاشــته ام طفره می روم. 
برای حفظ و پنهان نگه داشتن آنچه در آنجا مانده باید به سحر و جادو متوسل شد. 
به هرحال ما تا جایی که شد از گذشته ی آلما، جز یتیم بودنش، چیزی را در نسخه ی 
نهایی نمایش ندادیم و مثاًل سکانس همراهی او با برادرش را در تدوین نهایی بیرون 
آوردم. اما به جای اینها در سکانس کنفرانس خبری که درش از باربارا روز درباره ی 
فروش ویزا به یهودیان می پرسند، با تأکید روی اجزای چهره ی او حرف های ناگفته ی 
بیشتری را نشان دادم. او در هر صورت از اینکه لباس زیبای رینولدز در چنین مراسمی 
پوشیده شده منزجر است و مسأله ی ویزا و یهودی ها هم او را خیلی خیلی برمی انگیزد 
و در ضمن در چهره ی او می خوانیم اگر عشق چنین چیزی است ]معامله ی بدبینانه ی 
مالی[ او اصاًل و ابداً ذره ای از آن را نمی طلبد ... به هرحال شــما در مرحله ی تدوین 
دیگر به جایی می رسید که احســاس می کنید تنها چیزهایی را نگه دارید که برای 
پیش زمینه ی قصه و شخصیت ها مهم است و مخاطب با کمی تأمل بیشتر به آنها پی  

می برد و اگر هم نبرد عیش او از فیلم چندان منغص نشود.

 صبحانه
معتقدم نوع صبحانه ای که افراد ســفارش می دهند گویای حرف های فراوانی 

درباره ی شخصیتشان است.
آن حجم صبحانه و آن نوع انتخاب و آن میزان دقت و جزئیات باید از همان ابتدا 
چیزی غریب و نامعمول را در برابر چشم آلما عیان می کرد. البته این موضوع تنها 
به آن صبحانه نیز محدود نمی شد. اگر یادتان باشد رینولدز در اولین وعده ی دیدار 
عاشقانه اش با آلما سه بار با تأکید درباره ی مادرش حرف می زند. وقتی مادرتان شما 
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را در پر قو بزرگ کند و آن قدر نازپرورده بار بیاورد که گویی آسمان دهان باز کرده و 
شما به جهان وارده شده اید و انگاری خورشید تنها برای شما طلوع می کند و ترکیب 
آن با نوعی نبوغ و خالقیت و آفرینش مدام ثمره ای این چنین به بار می آورد و از دلش 
شخصیتی همچون رینولدز زاده می شود. همین اســت که او رفتارهایی نامناسب 
و ناپذیرفتنی را از خود نشــان می دهد. هیچ چیزی از این بدتر نیســت که کودکی 
خردسال همچون بدترین آدم بزرگ ها و فردی بالغ مثل بدترین بچه ها رفتار کند. 
برای من درک رفتارهای هنرمندی مثل پیکاســو دشوار است. کسی که برای کار 
و هنر قید خانواده و فرزندانش را زده بود. بر خالف او اما در جهانی دیگر و غریب تر 
هنرمندانی همچون ورساچه و گوچی و مک کوئین و آن نزدیکی و همراهی نامعمول 

با خانواده شان واقعاً هوش رباست.
البته بخش های مربوط به صبحانه بیشتر ریشه در مسائل شخصی خود من هم 
داشت. جدا از سر و صدا موقع صبحانه خوردن، دانیل همیشه مرا دست می انداخت 
که من به این وعده ی غذایی عالقه ای غیرعادی دارم و پنج برابر معمول سفارش 

غذا می دهم! 

 شیوه ی نوشتن
ترکیبی خنده دار از تأمل و تفکر بی اندازه و غیر ضروری درباره ی پیش زمینه ها و 
گذشته ی شخصیت ها و جزئیات مقدماتی با ظهور ناگهانی و بی مقدمه و بسط نیافته 
و کاماًل غریزی/دلی اجزای دیگر که انگاری تنها با دیدن و یادآوری چیزی یا ایده ای 
که آنی به ذهنم خطور کرده است. بعضی وقت ها مسیر رسیدن ما به محصول نهایی و 
ایده ها به هرج ومرج واقعی می ماند. در برخی موارد بعضی ایده ها همچون امری کاماًل 
غریزی سهل و ممتنع و آسان یابند و بعضی دیگر با مرارت و مشقت و اعصاب خردی 

و فرسودگی حاصل می شوند. 

 همکاری با جانی گرین وود و آهنگسازی »رشته ی خیال«
از کار با جانی گرین وود لذت می برم و دلم می خواهد همیشــه او برای فیلم  هایم 
موسیقی بسازد. اما این بار به او گفتم دیگر از افســردگی و اندوه جاری در قطعات 
پیشین دست بکشد و حال وهوایی عاشقانه/رمانتیک ایجاد کند. به هرحال نمی شود 
که تا ابد از موسیقی آتونال استفاده کنیم. برای نشان دادن حس وحال موردنظرم فیلم 
»دوستان پرشور« را برای جانی نمایش دادم و در همین حین جالب بود که متوجه 
شدم آهنگساز این فیلم ریچارد آدینسل عاشق خیاط معروف لندن، ویکتور استیبل، 
بوده است و خب دوباره این ارتباطات غیرمنتظره و پنهانی برای ما جالب شد. جانی 
بعد از تماشای فیلم به من گفت: »باشد موسیقی این فیلم باید چیزی باشد که رینولدز 

گوش می کند.«

 جاناتان دمی
صحبت درباره ی جاناتان دمی خودش گفت وگوی مفصل دیگری را می طلبد. او 
اولین کارگردانی بود که با تماشای آثارش به معنای حقیقی غنای درونی پی بردم. 
به بیان درست تر، او هیچ گاه شاخ غول را نمی شکست اما حسابی تکانتان می داد. 
فیلم های او همان قدر سینمایی بودند که تأمل برانگیز. تماشای »چیزی وحشی« 
نقطه عطفی در زندگی من بود. او به ما نشان داد تا چه حد می شود از بند قواعد رایج و 
مرسوم رها بود، اینکه مثاًل افراد به دوربین نگاه کنند و در آن واحد سه قطعه موسیقی 
پخش شود و در پایان فیلم هم خواهر کارول را نشان بدهی که به دوربین خیره شود و 
انگشت تأدیب را در هوا تکان بدهد و همین! نکته ی برجسته ی دیگری که به ذهنم 
می رسد این است که در قاب های فیلم هایش هر کسی قصه ی خودش را داشت. با 
پیش زمینه ی شر و وری روبه رو نبودیم و تصادفی در کار نبود. اگر مردی مثاًل حین 
حرف زدن با تلفن همراه وارد قاب می شد جاناتان با نمایش آن قطعاً قصه و نکته ای 

را برای مخاطب داشت. کسی در فیلم های او همین طوری بی دلیل از این طرف 
به آن طرف نمی رفت.

او همچون ژان رنوار یکی از انسان گراترین فیلمسازان تاریخ سینما بود. شاید تنها 
ریچارد لینکلیتر در آثارش تا اندازه ای به این موضوع نزدیک شده باشد. حتی در 
تلخ ترین و بدبینانه ترین فیلم های جاناتان باز بارقه هایی از امید به چشم می خورد.

 سال های پیش رو
من هم مثل تارانتینو فکر می کنم تنها بتوانم در این سال ها تعداد محدودی فیلم 
بسازم. موقع ساخت »شب های بوگی« فکر می کردم تا ابد فیلم خواهم ساخت و 
حال در آستانه ی پنجاه سالگی با چهار بچه نمی دانم از پس ساخت چند فیلم دیگر 
بربیایم. فیلمسازی و حضور در صنعت سینما تنها کاری است که بلدم و تنها چیزی 

است که درش با هیجان و ترس و شور هرروزه سروکار دارم.  

پی نوشت:
1. نوعی بیماری روانی که فرد به پزشــک مراجعه می کند و از عالئم بیماری داخلی 
یا حتی زخم و جراحت حرف می زند تا در بیمارستان تحت مراقبت، آزمایش یا حتی 

جراحی قرار بگیرد.
2. بو برامل طراح معروف لباس مردان در دوران نیابت ســلطنت/دوره ی ریجنسی 
انگلستان بود که در ادبیات با نگاه ویژه و بها دادن وسواسی اش به شیک پوشی شناخته 

می شود.


