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خبرگزارش

گزارش اختصاصي از پنجاه و ششمين دوره 
جشنواره فيلم لندن- ۴

قصه مكرر سينماي بريتانيا
گزارش  پيشين  بخش  در   حامد صرافي  زاده 
فيلم هاي به نمايش درآمده، به دليل كمبود جا، دو 
شخصيت كم سن و سال ديگر در كانون بحران هاي 
اقتصادي و هويتي و بلوغ از قلم افتادند: يكي »هاش 
پاپي« كودك شش  ساله امريكايي »ديو هاي جنوب 
وحشي«، و ديگري »مو« نوجوان ۱۴ساله مهاجر 
مصري ساكن حاشيه لندن در»برادر من شيطان«. 
آثار كه هر دو در بخش مسابقه  اين  سازندگان 
فيلم هاي اول به نمايش درآمدند، در به تصوير 
كشيدن قهرمان هايشان و جهان پيرامون آنها دو مسير 

كامال مجزا را برگزيده اند. 
بن زيتلين سازنده »ديو هاي جنوب وحشي« 
كه فيلمش هم در جشنواره ساندنس جايزه برد 
و هم دوربين طالي جشنواره كن را از آن خود 
كرد تا به امروز توسط جمع بسياري از منتقدان 
تحسين شده است، در نمايش قهرمان كودكش 
و مواجهه او با دنيايي آخرالزماني و پر مصيبت، 
از  دلترو(  )گيرمو  پن«  »هزارتوي  همچون 
مادرش  كه  كودكي  مي گيرد.  كمك  خيالپردازي 
شايد  و  دور افتاده  منطقه يي  در  و  كرده  تركش 
انتهاي دنيا با پدري الكلي در شرايطي اسف انگيز و 
سرشار از بي آرماني روزگار مي گذارند، خواسته 
يا ناخواسته، يگانه راه غلبه بر شرايط اطرافش را، 
از بين بردن  مرز جهان واقعي تلخ و عبوس با دنيا 
قصه ها و درهم آميزي آن را با افسانه ها و خيال و 
رويا ، و در نهايت غرق كردن خويش در آنها مي بيند. 
برعكس »سقوط«  مرز واقعيت و خيال و قصه 
)تارسم سينگ( يا »هزارتوي پن« اينجا در همان ابتدا 
مخدوش است. اشاره هايي به توفان خانمان برانداز 
نئواورلئان يا مناطق محروم امريكا درالبه الي قصه 
قهرمان فيلم همان اندازه در هاله يي از ابهام است 
كه جنسيت او. و خب ديگر اجزاي اين جهان نيز 
به همين ترتيب و با تركيبي متعادل و متوازن بين 
زندگي واقعي و غير واقعي در نوسان است. اين 
مخلوط فانتزي و رئاليسم )يا در برخي از لحظات 
ناتورئاليسم( كه به بهترين وجهي در بازي بازيگران 
ديده مي شود و بلند پروازي فيلمساز در برخورد با 
قصه اش، هم فيلم را به يكي از آثار متفاوت جشنواره 
بدل كرد و هم مي توان با اطمينان و اميد به انتظار 
تماشاي فيلم هايي نو و بيان و ساختار و اجرا هايي 

تازه از سازنده اش نشست. 
 فقدان بلند پروازي نه تنها محل سقوط »برادر 
از  هشدار دهنده  نشانه يي  شايد  كه  شيطان«  من 
سينماي بي فروغ بريتانيا در جشنواره امسال باشد. 
»برادر من شيطان« نمايش قصه مكرر سينماي اين 
سال هاي بريتا نيا ست: قصه شكل گيري گنگ ها و 
ماجراي انحراف جوانان/نوجوانان. اين بار ماجرا 
در حاشيه لندن و در خانواده يي مسلمان و مهاجر 
مي گذرد. سالي الحسيني سازنده اثر واضح است 
كه آدم هايش و فرهنگ شان را خوب مي شناسد. 
پسرك چهارده ساله مصري درسخوان كه پدرش 
شخصي اش  راديوي   با  و  است  اتوبوس  راننده 
خوش است و از لندن دلخوشي ندارد و مدام در 
دل هواي برگشت دارد، برادري دارد كه الگو و 
قهرمان زندگي اوست. برادر او جوان بوكسوري 
است كه كار خاصي براي گذران زندگي ندارد و با 
اين حال به واسطه همراهي با يكي از همين گنگ ها 
و فروش پنهاني مواد مخدر پولي براي خانه فراهم 
مي كند. فيلم نمايش رابطه اين دو برادر و تغيير 
تدريجي آن دو و در عين حال تصويري است از 
يكي از دغدغه هاي اين روزهاي بريتانيا. تصويري 
كه در عين نمايش صور مختلفي از رفتار و كردار 
مسلمانان در جامعه انگليس و تاكيد بر تفاوت هايي 
اساسي بين همه آنها )و پرهيز از يك كاسه كردن 
مي تواند  عنوان(  زير يك  دادن همه شان  قرار  و 
برجسته كردن نوعي بي هويتي و سردرگمي تركيب 
اسالم و جماعت هاي مختلف مهاجر مسلمان با 
در حاشيه(  بزرگ  )اتفاقي  مختلف  فرهنگ هاي 
و ارزش ها و اصالت  ها و پديده هاي روز بريتانيا 
)مسائل كوچك و بزرگ - اما حل شده- در متن( 
باشد. سردرگمي شخصيتي اين مي شود كه نوجوان 
چهارده ساله آرام آرام به فروشنده مواد مخدر تبديل 
مي شود و به مي خوارگي روي مي آورد و دوستي 
محجبه بر مي گزيند و از طرف ديگر برادر بزرگ تر 
همجنس گرا مي شود به طرفـ］ العيني، و همه اينها 
در حاشيه شهر در حال رخ دادن است. مشكل از 
جايي شروع مي شود كه اين دغدغه ها خيلي لخت 
داده مي شود.  مخاطبان شرح  براي  بي ظرافت  و 
نمايش مدام و چند باره اين گنگ هاي خياباني در 
سال ها اخير در سينماي انگلستان و محدود شدن )و 
انگاري اجبار و نوعي تعهد( فضاي فيلم ها و قصه ها 
به دنياي يك طبقه خاص )بيشتر زير متوسط يا 
كارگر( و نوعي بي توجهي و تنبلي و سرك نكشيدن 
كمديي-  )حتي  سينمايي  مختلف  گونه هاي  به 
علمي- تخيلي چون »به واحد ساختماني حمله 
كن« )جو كورنيش -۲۰۱۱( باز در حاشيه شهر رخ 
مي دهد و اعضاي يك گنگ و اراذل و اوباش قصه  
را پيش مي برند( ديگر چندان رغبتي به تماشاي 
فيلم ها در تماشاگران ايجاد نمي كند. اين مساله 
كه شايد به تعبيري ديگر بشود گفت آسانگيري 
)قصه هاي نه چندان هيجان برانگيز، لوكيشن هاي 
محدود، عدم خالقيت و عدم خيالپردازي( تنها به » 
برادر من شيطان« محدود نشد. مي توان براي مثال به 
»كمدين« )تام شكولينگ( هم اشاره كرد. فيلم درباره 
جواني همجنس گرا در لندن است و احتماال چون 
سال گذشته فيلمي چون »تعطيالت آخر هفته« 
)اندرو هيگ – ۲۰۱۱( در فضايي رومانتيك توجه 
منتقدان را به خودش جلب كرد، ساخته شده است. 
با تكرار دغدغه هاي فيلمسازان كم كم به اين نتيجه 
مي رسي كه اساسا نمايش اقليت ها به دغدغه اصلي 
بدل شده؛ دغدغه يي كه متاسفانه چندان خريداري 
هم ندارد و اكران فيلم ها به صورت محدود در 
نمايش عمومي به دو هفته هم نمي رسند و يك 
راست روانه بازار دي وي دي مي شوند. دغدغه يي 
باز متاسفانه به گفته يكي از منتقدان حاضر در 
دارد  فيلمنامه نويسي هم  جشنواره كه دستي در 
و  و شخصيت ها  دستوري هم هست  نوعي  به 
پيش زمينه آنها و رنگ پوست و مسائل مربوط به آنها 
از طرف سرمايه گذاران به نويسنده ها و كارگردان ها 
ديكته مي شود و خب نتيجه آن تكرار اين بي ظرافتي 

و عدم خالقيت مي شود. 

سينمايجهان
»عشق« پيشتاز نامزدهاي جوايز 

اسكار اروپا شد 
خبرآنالين| درام »عشق« به كارگرداني ميشائل 
فيلم  جوايز  دوره  پنجمين  و  بيست  در  هانكه 
اروپا در شش بخش نامزد دريافت جايزه است. 
برگزاركنندگان جوايز فيلم اروپا )EFA( كه از آن 
به عنوان معادل اروپايي جوايز اسكار ياد مي شود، 
روز شنبه اسامي نامزدهاي اين دوره جوايز خود را 

اعالم كردند. 
»عشق« ساخته ميشائل هانكه توليد مشترك 
اتريش، فرانسه و آلمان در شش بخش بهترين 
زن  بازيگر  )هانكه(،  اروپا  كارگردان  اروپا،  فيلم 
اروپا )امانوئل ريوا(، بازيگر مرد اروپا )ژان- لويي 
ترنتينيان(، فيلمنامه نويس اروپا )هانكه( و جايزه 
كارلو دي پالما بهترين فيلمبردار اروپا )داريوش 
خنجي( نامزد دريافت جايزه است.  ترنتينيان و 
ريوا بازيگران كهنه كار فرانسوي در اين فيلم نقش 
زن و شوهري سالخورده را بازي مي كنند كه وقتي 
زن سكته مغزي مي كند، رابطه غني و توام با عشق 
آنها مورد آزمون قرار مي گيرد. »عشق« ماه مه در 

جشنواره فيلم كن برنده جايزه نخل طاليي شد. 
فيلم  بخش  در  اتريش  نماينده  فيلم  اين 
خارجي زبان هشتاد و پنجمين دوره جوايز اسكار 
حق  كالسيكس  سوني پيكچرز  شركت  و  است 

پخش آن در امريكاي شمالي را بر عهده دارد. 
فيلم  با  اروپا  فيلم  بهترين  بخش  در  »عشق« 
فرانسوي »تسخيرناپذير« ساخته اريك تولدانو و 
اوليويه ناكاش و نماينده فرانسه در اسكار، »شرم« 
به كارگرداني استيو مكويين از بريتانيا، فيلم آلماني 
»باربارا« ساخته كريستيان پتسولد و نماينده آلمان 
در اسكار، »سزار بايد بميرد« به كارگرداني پائولو و 
ويتوريو تاوياني برادران فيلمساز ايتاليايي، برنده 
خرس طالي جشنواره فيلم برلين و نماينده ايتاليا 
در اسكار و فيلم دانماركي »شكار« ساخته توماس 
بخش  جز  به  »شرم«  مي كند.  رقابت  وينتربرگ 
بهترين فيلم در بخش هاي بهترين كارگردان، بازيگر 
مرد )ميشائل فاسبيندر(، فيلمبردار )شان بابيت( و 
تدوينگر )جو واكر( هم نامزد دريافت جايزه است. 

 فيلم موفق »تسخيرناپذير« در بخش هاي بهترين 
بازيگر مرد )فرانسوا كلوزه و عمر سي( و فيلمنامه 
)تولدانو و ناكاش( نيز بخت دريافت جايزه را دارد. 

كارشناسان پيش بيني كرده اند جوايز فيلم اروپا 
۲۰۱۲ محل رويارويي دو فيلم »تسخيرناپذير« و 
»عشق« باشد. فيلم اول يك بالك باستر اروپايي 
است كه در دنيا 398 ميليون دالر فروخته و فيلم 
دوم يك نمونه فوق العاده از يك فيلم هنري و 
مولف اروپايي است.  دو فيلم قبلي هانكه - »پنهان« 
در ۲۰۰5 و »روبان سفيد« در ۲۰۰9 – برنده جايزه 
بهترين فيلم اروپا شدند. هانكه در بخش بهترين 
كارگردان با مكويين، برادران تاوياني، وينتربرگ و 
نوري بيلگه جيالن )روزي روزگاري در آناتولي( 
رقابت مي كند. »روزي روزگاري در آناتولي« سال 

۲۰۱۱ جايزه بزرگ جشنواره كن را برد. 
 به جز ريوا ديگر نامزدهاي جايزه بهترين بازيگر 
زن عبارتند از اميل دوكن براي »بچه هاي ما«، نينا 
هاس براي »باربارا«، مارگارت تيسل براي »بهشت: 

عشق« و كيت وينسلت براي »كشتار«.
 ترنتينيان، فاسبيندر، كلوزه و سي در بخش 
بهترين بازيگر مرد، مس ميگلسن براي »شكار« 
سرباز،  خياط،  »تعميركار،  براي  اولدمن  و گري 
دارند.  رو  پيش  رقيب  عنوان  به  را  جاسوس« 
ميگلسن براي بازي در »شكار« جايزه بهترين بازيگر 
مرد جشنواره كن را دريافت كرد.  مراسم بيست 
و پنجمين دوره جوايز فيلم اروپا اول دسامبر )۱۱ 
آذر( در مالت برگزار مي شود. برناردو برتولوچي، 
فيلمساز ايتاليايي در اين مراسم جايزه يك عمر 

دستاورد آكادمي فيلم اروپا را دريافت مي كند. 

 »ماموريت غيرممكن 5«
 به زودي آغاز مي شود

فارس| با انتخاب جاش آپلبام به عنوان نويسنده 
فيلمنامه قسمت پنجم »ماموريت غيرممكن«، توليد 

اين فيلم سينمايي اكشن و ماجراجويانه قطعي شد. 
اين  تهيه كننده  و  اصلي  بازيگر  كروز«  »تام 
مجموعه فيلم، در يك گفت وگو اعالم كرد مايل 

است قسمت تازه يي از آن ساخته شود. 
جاش آپلبام وظيفه دارد طي دو ماه آينده فيلمنامه 
خود را به تام كروز و مسووالن كمپاني پارامونت 
)همكاران تهيه كننده فيلم( ارائه دهد. وي فيلمنامه 
خود را بر اساس كاراكترهايي مي نويسد كه بروس 
گلر چند دهه قبل آنها را در مجموعه تلويزيوني 
»ماموريت غيرممكن« معرفي كرد. قرار است جاش 
آپلبام فيلمنامه خود را در سكوت خبري بنويسد 
و تهيه كنندگان فيلم قصد ندارند، خط اصلي قصه 
آن را فاش كنند. آنچه تا به امروز مشخص شده 
اين است كه كاراكتر ويليام برانت كه از قسمت 
چهارم به اين مجموعه فيلم اضافه شد، يكي از 
شخصيت هاي اصلي قسمت پنجم هم خواهد بود. 
اين نقش را در »ماموريت غيرممكن ۴« جرمي  رنر 
بازي كرد. قبل از اين گفته مي شد قرار است اين 
بازيگر، جاي تام كروز را در قسمت هاي جديد فيلم 
بگيرد. اما حاال مشخص شده است اين كاراكتر به 
عنوان معاون اول كاراكتر اتان هانت رييس گروه 

ضدجاسوسي )با بازي كروز( عمل خواهد كرد. 
هنوز معلوم نيست براد بيرد كارگردان چهارمين 
قسمت فيلم، پنجمين قسمت آن را هم كارگرداني 
خواهد كرد يا خير. تام كروز و ديگر تهيه كنندگان 
فيلم هنوز در اين رابطه اظهارنظري نكرده اند و 
باره سكوت  اين  در  داده  ترجيح  بيرد هم  خود 
كند. اين در حالي است كه قسمت چهارم فيلم 
در سطح جهاني موفق به يك فروش باالي 695 
ميليون دالري شد و ۲۱۰ ميليون دالر از اين رقم، 
اختصاص به سينماهاي امريكاي شمالي داشت. 
قسمت پنجم اين اكشن دلهره آور و ماجراجويانه 
براي نمايش عمومي در فصل تابستان سال ۲۰۱5 
آماده خواهد شد. اما هنوز زماني براي شروع كار 
فيلمبرداري فيلم تعيين نشده است. هزينه توليد 
»ماموريت غيرممكن 5« به صورت رسمي اعالم 

نشده است. 
و  موفق  فيلم  مجموعه  اين  چهارم  قسمت 
پرفروش، با هزينه باالي ۱۴5 ميليون دالري توليد شد. 

دنيل دي لوييس در مصاحبه يي با مجله تايمز چند هفته 
پيش از اكران فيلم در هتل ريتز كارلتون نيويورك گفت : 
»به نظر من بعيد بود بتوان آبراهام لينكلن را زنده كرد. از او 
خجالت مي كشيدم.« خود دي لوييس هم اندكي خجالتي 
است و لحن صحبتش ماليم، ولي گرم و صميمانه و به شكل 
ظريفي مودبانه. بدون ريش لينكلني، با موهايي كوتاه- دي 
لوييس در كت نخودي رنگش در سن 55 سالگي به راحتي 
مهم ترين خصوصيت  مي دهد.  نشان  جوان تر  سال   ۱۰
مشتركي كه او با لينكلن روي پرده دارد، كاريزمايي عميق 

است. 
ترديد و دودلي اوليه دي لوييس درست وقتي شروع 
به كندوكاو راجع به اين نقش كرد تا راهي به درون لينكلن 
پيدا كند از بين رفت: »به محض اينكه شروع به جست وجو 
درباره شخصيت او مي كني- منابع مختلفي وجود دارد كه 
راهنماي شما در شناختن اين مرد است، هم از راه نوشته هاي 
ارزشمند خود او و هم زندگينامه ها و روايت هاي مختلف 
زمان حاضر- بسيار قابل لمس و شناخت ظاهر مي شود. او 

شما را به خود نزديك مي كند.«
و دي لوييس با بخشيدن مالطفتي عمووارانه و درايتي 
زيركانه و اراده يي تزلزل ناپذير به او، ما را به لينكلن نزديك تر 
مي كند. دي لوييس خود لحني آهنگين دارد: انگليسي در تن 
و لحن صحبت و آهنگ و تلفظ حروف صدادار به شيوه 
ايرلندي، درست برخالف لينكلن. بيشتر بازيگران مي توانند 
لهجه، ژست و قيافه و وزن خود را متناسب با نقش تغيير دهند 
اما دي لوييس تنها كسي است كه مي تواند حنجره و تارهاي 

صوتي خود را هم زير و رو كند. 
به گفته نويسنده فيلمنامه لينكلن، 
توني كاشنر نويسنده نمايشنامه فرشته ها 
در امريكا كه برنده جايزه پوليتزر شد، او 
از پيش نقش را خوانده بود. پيش از آنكه 
دي لوييس نقش را بپذيرد اسپيلبرگ و 
انگليسي االصل را  كاشنر اين بازيگر 
در خانه اش در دامنه كوه هاي ويكالو 
خارج از شهر دوبلين كه با خانواده اش 
كردند.  مالقات  مي كند  زندگي  آنجا 
كاشنر به ياد مي آورد: »روز اول به يك 
بار كوچك رفتيم. من و دنيل داشتيم 
كنار يك پنجره با هم حرف مي زديم كه 
استيون با آيفونش يواشكي عكسي از 
دنيل گرفت و آن را براي من ايميل كرد. 
تصويري  نخستين  مي گفت  استيون 
كه از لينكلن در ذهن دارد تكه بريده 
شده يي از عكسي است كه براي روز 
رييس جمهور گرفته است. اين تصوير 
نگاه مي كني  را كه  پنجره  كنار  دنيل 
لينكلن  آبراهام  جواني  انگار  درست 

است كه پيش رويت مي بيني.«
اگر لينكلن به افسانه ها پيوسته است، 
يك  هم  لوييس  دي  بازيگري  شيوه 
ربع قرن است كه افسانه شده، با همان 

داستان ها و روايت هاي عجيب و غريبي كه در افسانه ها 
مي آيد: مثال اينكه چطور موقع بازي در نقش نويسنده و 
نقاش و معلول ايرلندي كريستي برون در فيلم پاي چپ من 
)۱989( در تمام طول فيلمبرداري در نقش فرو رفته بود و 
عوامل صحنه به او غذا مي خوراندند و جابه جايش مي كردند. 
اينكه چطور به شيوه يك سرخپوست قرن ۱8 زندگي كرد 
تا براي بازي در نقش هاواكي در فيلم آخرين موهيكان. 
)۱99۲( آماده شود و روزهاي زيادي در دشت هاي آالباما 
به تنهايي زندگي كرد. )مايكل مان كارگردان فيلم گفته اگر 
خودش شكار نمي كرد، چيزي نمي خورد.( اينكه چطور 
پيش از فيلمبرداري صحنه بازجويي از كسي كه به اشتباه 
به جرم بمبگذاري در فيلم به نام پدر )۱993( دستگير شده 
بود، سه شب تمام پشت سر هم بيدار ماند و اينكه چطور 
بين برداشت ها سر صحنه فيلمبرداري  دار و دسته نيويوركي 

اسكورسيزي )۲۰۰۲( چاقوهايش را تيز مي كرده است. 
قطعا بازي در مقابل دي لوييس براي ديگر بازيگران 
دلهره آور است؟ اسپيلبرگ با پوزخندي مي گويد »نه، چون 
او در اين فيلم بيل قصاب نيست.« جرد هريس كه نقش 
اوليس اس گرنت را در فيلم بازي مي كند، مي گويد: »با او 
نمي توان راجع به مسائل روزمره گپ زد. مثال نمي تواني از 
او بپرسي فالن بازي را ديدي يا نه؟ ولي مي تواني راجع به 
زندگي خودت و مسائل شخصي با او حرف بزني. يك بار 
با هم راجع به پدرهايمان و خاطراتي كه از آنها داريم حرف 
زديم.« )مثل دي لوييس كه پسر يك شاعر انگليسي است، 
پدر هريس هم شخصيت مشهوري است، او پسر ريچارد 
هريس بازيگر است.( او تماما در شخصيت فرو مي رود و 
لهجه شخصيت را حفظ مي كند. از تمامي عوامل انگليسي 
فيلم سر صحنه خواسته شده بود كه با لهجه انگليسي صحبت 

نكنند wwچون ممكن بود او را از فضاي نقش دور كند. 
هريس اين طور ادامه مي دهد: »توجه او به تمامي جزييات و 
تعهدش نسبت به همه چيز سخت تاثيرگذار است. اما اكثرا 
آدم ها اين را نوعي دخالت و تحميل يا تشويش انگيز مي دانند. 
بازيگران معموال اين كارها را نمي كنند. اما او دوست دارد 
در نقش بماند و از شما مي خواهد كه با حرف نزدن راجع به 

مزخرفات به اين شيوه او احترام بگذاريد.«
بليك دي لوييس  درست مثل هريس، دنيل مايكل 
متولد ۱957 در گرينويچ از يك محيط فرهنگي بريتانيايي 
پدربزرگ  و  بود  بازيگر  بلكن  جيل  مادرش  مي آيد. 
بزرگ  كمپاني  سرپرست  بلكن  مايكل  سر  مادري اش، 
فيلمسازي بريتانيايي ايلينگ استوديو بود و اولين فيلم هاي 
هيچكاك را تهيه كرده است. اولين كتاب هاي شعر سسيل 
دي لوييس توسط لئونارد و ويرجينيا وولف در انتشارات 
هوگارث به چاپ رسيد. در زمان هايي كه در خانه بود 
و از كار به عنوان سرويراستار در چاتو و ويندوس خانه 
چاپ لندن فارغ بود در خانه كار مي كرد. دي لوييس كه 
خواهربزرگ ترش هم نويسنده كتاب هاي آشپزي است، 
مي گويد: »كار كردن او تمامي نداشت. وقتي كار مي كرد بايد 
روي نوك پا در خانه راه مي رفتيم. من هميشه مي دانستم در 
اتاق كار او خبري هست كه به نوشتن مربوط مي شود. خانه 
ما خانه يي ادبي بود. كتاب بيش از هر چيز ديگري در خانه ما 

پيدا مي شد.«
پدر ايرلندي االصل او هر تابستان خانواده را به كونمارا در 
غرب ايرلند مي برد. »سرزمين قدرتمند و شاعرانه يي است، 
بي درخت و پر از تپه و كوه است. 
براي من و خواهرم آنجا در حكم 
جايي كه   – بود  اسرار  باغ  يك 
همه چيز در آن ممكن بود- جايي 
خارج از زمان. اينها همه وهم و 

خيال است اما خيالي زيبا.«
پدر او در سن 68 سالگي بر اثر 
سرطان پانكراس در خانه دوست 
نزديكش كينگزلي ايميس از دنيا 
رفت، زماني كه دنيل فقط ۱5 سال 
وارد  جوان  لوييس  دي  داشت. 
مدرسه بدالس شد كه در آنجا هم 
سن را كشف كرد و هم نجاري و 
كار با چوب در مغازه را. خودش 
»در  مي گويد:  دوران  آن  درباره 
دوره يي از نوجوانيم بسيار سرگشته 
بودم. زندگي ديگري براي خودم 
تصور مي كردم كه در آن سازنده 
مبلمان بودم. طي يك سال تمام 
نمي دانستم كه بايد چه كار كنم. در 
اسكله و سر ساختمان هاي نيمه 
كاره كارهاي يدي مي كردم. وقتي 
گرفتم  جدي  تصميم  باالخره 
كه روي بازيگري متمركز شوم، 
مادرم خيالش از بابت من راحت 
شد. حتما بسيار بيش از آنچه به من بروز مي داد نگراني هايي 
براي من داشت. چرا كه هر كاري كه من مي كردم از او چيزي 
جز تشويق و همراهي نمي ديدم. آنقدر زياد كه فكر مي كنم به 
همين دليل بود كه منتقد بي رحم خودم شدم و سعي كردم به 
نوعي در زندگيم توازن ايجاد كنم. »اولين موفقيت او روي 
سن در لندن در ۱98۲ در سن ۲5 سالگي اتفاق افتاد؛ در 

برداشتي از درام موفقي به نام سرزمين ديگر. اما بازي در نقش 
يك پانك همجنس خواه در فيلم الندرت زيباي من ساخته 
استفان فرير و بازي در اتاقي با يك منظره در نقش يك داماد 
خشك و جدي بود كه دنيل دي لوييس جوان را دنيل دي 
لوييس افسانه يي دهه هاي بعدي كرد. طي چند سال او اولين 
نقش رومانتيك خود در اقتباس سينمايي رمان ميالن كوندرا 
»بار هستي« )۱998( را بازي كرد و اولين جايزه اسكار خود را 

براي فيلم پاي چپ من دريافت كرد. 
در بازخواني هاي اوليه فيلمنامه براي پاي چپ من دي 
لوييس در نقش كريستي برون همراه با كارگردان فيلم كه 
ويلچر او را هل مي داد ظاهر شد. شريدان كه در فيلم به نام پدر 
و بوكسور )۱997( هم با دي لوييس همكاري كرده است 
اين طور به ياد مي آورد: بقيه بازيگران »شوكه شده بودند و با 
خود مي گفتند اين ديگر كيست، او نقش را كامال دريافته و 
كارش را شروع كرده در حالي كه ما اينجا نشسته ايم و هنوز 
لباس هاي معمولي خودمان را به تن داريم؟« »تهيه كننده هاي 
فيلم وحشت زده شده بودند و حتي يك كلمه از حرف هاي 
او را نمي فهميدند. مدام مي پرسيدند«. مي شود كمي او را قابل 
فهم تر كنيم؟« )پاسخ محترمانه يي كه مي شد به اين پرسش ها 

داد فقط بله و خير بود(. 
شريدان مي گويد: »خيلي از مردم فكر مي كنند خيلي 
خنده دار و مضحك است كه بازيگري در نقش بماند. مردم 
مي گويند بسيار خودنمايانه است. اما دنيل براي درك و 
دريافت نقش هفته ها وقت خود را با كودكاني گذراند كه واقعا 
از اختالالت مغزي رنج مي بردند. چقدر دشوار  بود بازي 

كردن در نقش آنها جلوي دوربين و 
لحظه يي بعد از كات شدن صحنه 
و برگشتن به وضعيت عادي در 
حالي كه انگار هيچ اتفاقي نيفتاده. 
تصميم او اين بود. من در نقش 
مي مانم. به همين خاطر او در تمام 
طول فيلمبرداري سر صحنه تبديل 
به مركز توجه و نگراني همه شده 
بود كه براي فيلم بسيار خوب بود.«

او يك بار ديگر هم در شبي در 
سال ۱989 در تئاتر ملي لندن كه 
در آنجا در اجرايي نقش هملت 
را بازي مي كرد، موجب نگراني 
همه شد. اتفاقي كه خودش آن را 
تعريف  اشتياقي  هرگونه  بدون 
صحنه  سر  هملت  »با  مي كند. 
تئاتر درگير شدم. آن را رها كردم 
و بيرون آمدم.« با صداي بلندي 
مي خندد و ادامه مي دهد. »درست 
وسط اجراي نمايش و اين اتفاق 
تا مدت هاي زيادي همراه من بود.«

گفته شد كه دي لوييس سر 
صحنه نمايش روح پدر فقيد خود 
را ديده و سن را ترك كرده است. 
خودش اما مي گويد. »ممكن است 

پس از آن شب خيلي حرف ها زده باشم و مي توان به نوعي 
گفت كه احتماال هر شب روح پدرم را روي سن مي ديدم 
چون حتما وقتي در نمايشي مثل هملت بازي مي كنيد 
همه چيز را در تجربه هاي خود مرور مي كنيد. احساس 
مي كنيد مسافتي طوالني را براي فهميدن يك زندگي ديگر 
بايد سفر كنيد اما شايد در واقع در همان زمان اين شماييد كه 

آن زندگي ديگر را به طرف خود مي كشيد. آنچه اين را ممكن 
مي كند تجربه هاي مشترك است. گفتن اينكه شما به تمامي 
به آدم ديگري بدل مي شويد كامال توهم است. شما به يك 
آدم ديگر تبديل نمي شويد. اما در منشور زندگي ديگري، 
خودتان را به شيوه كامال متفاوتي خواهيد شناخت. تقابل 
ميان پدر و پسر و يا پسر و پدري كه ديگر زنده نيست، نقش 
عمده يي در شكل گيري آن تجربه براي من داشت. در نتيجه 
بله، البته نمايش در ارتباط با رابطه من با پدر خودم هم بود.« 
دوباره مي خندد ادامه مي دهد: »ولي من به خاطر ندارم كه در 

آن شب كذايي روح پدرم را جايي ديده باشم!«
او به نمايش هملت بازنگشت. نه تنها به هملت بلكه به 
صحنه تئاتر هم بازنگشت. با وجود اينكه انگلستان محل تولد 
اوست و ايرلند خانه يي كه او براي خود انتخاب كرده است 
اما اين امريكاست كه مانيفست سرنوشت او به عنوان يك 
بازيگر است. كارنامه بازيگري او پر است از مردان پيشرو و 
رهبراني كه امريكا را با دستان خودشان ساختند- و يا مثل 

لينكلن آن را نگه داشتند. 
دي لوييس مي گويد: »قريب به يقين تاريخ اين سرزمين 
براي من جذاب تر از تاريخ سرزمين خودم است. اين اشتياق 
برمي گردد به زماني كه مايكل مان از من براي بازي در فيلم 
آخرين... دعوت كرد و من از خودم پرسيدم چرا؟! چرا از من 
مي خواهد كه اين نقش را بازي كنم؟ در نهايت به اين نتيجه 
رسيدم كه اگر او تصميم گرفته چنين شانسي را امتحان كند 

من كي هستم كه به اين پيشنهاد نه بگويم«
مايكل مان اما دليل اين انتخاب را اين طور بيان مي كند: 
دي  شخصيت  به  بسيار  »هاوكي 
لوييس شباهت دارد. دنيل مردي بسيار 
احساساتي است با يك سيستم اخالقي 
و ارزشي قوي. او به نوعي شخصيتي 
و  ديدن  توانايي  او  است.  كالسيك 
درك ارزش چيزهاي بسيار كوچك را 
دارد. او كسي است كه از شهرت دوري 
مي كند. او و ربكا همسرش خانواده 
يك  داده اند.  تشكيل  را  قدرتمندي 

حساسيت اديبانه واقعي.«
او از كاركردن زياد هم دوري مي كند 
طي ۱6 سال تمام تنها شش فيلم بازي 
كرده است. مي گويد: »من دوست دارم 
فاصله هاي  مي كنم  كه  كارهايي  بين 
زماني طوالني بيندازم و معتقدم همين 
از كار دور هستم موجب  زماني كه 

مي شود بتوانم كارم را به انجام برسانم.«
آيا اين پروسه فردي و طاقت فرسا 
نمي شود؟  تنهايي  احساس  موجب 
او با اشاره به فيلم لينكلن مي گويد: 
»در تجربه اخير بخش زيادي از آن را 
اما  كردم.  سپري  تنهايي  در  به شدت 
اين تنهايي دقيقا چيزي بود كه به آن نياز 

داشتم و به شدت كمك حال من بود. 
فكر  موضوع  اين  به  خيلي  من 
مي كنم كه رييس جمهور اوباما در حال حاضر چه چيزي 
را از سر مي گذراند. به اين نكته توجه مي كنم كه آشكارا پير 
شده است. من احساس مي كنم فقط از بازي كردن نقش 

رييس جمهور پير شدم.
 حاال اينكه چنين مسووليتي را به واقع بر دوش داشته 
باشي چيزي است كه فقط مي توان در تخيل به آن پرداخت. 
هر كسي كه در چنين جايگاه قدرتي قرار مي گيرد قطعا به 
دفعات خود را در زمان هايي تنهاي تنها احساس مي كند. 
من به هيچ عنوان كاري كه او مي كند را با كاري كه خودم 
مي كنم مقايسه نمي كنم اما هر دوي اينها پس زمينه مشتركي 

دارند.« 
يك بازيگر مثل يك رييس جمهور نيست اما آيا يك 
بازيگر مي تواند مثل يك تاريخ نگار باشد؟ دي لوييس در 
منابع ابتدايي و وقايع تاريخي غرق شده و همه آنها را در 
اثري بازنمايي كرده كه شناخت جديدي از يك شخصيت، 
زمان و مكان آشنا به ما مي دهد. تصاوير عامه فرهنگي از 
تاريخ به نوعي جاي تاريخ واقعي را مي گيرند. حداقل در 
سطح تصوير بازيگر فيلم تبديل به رييس جمهور در گذشته 
شده است. سنگ مرمر گذشته جان گرفته و به زندگي 

درآمده است. 
وقتي روي جلد سينمايي كتاب گروه رقبا را به دستش 
مي دهيم كه روي آن به جاي تصوير لينكلن تصوير دي 
لوييس نقش بسته، با تعجب مي گويد: »واي خداي من، من 
اين را نديده بودم. هميشه به نظرم كار غلطي بوده كه تصوير 
يك فيلم را روي يك كتاب تاريخي بيندازند، مثل اين 
است كه شما داريد تاريخ را دوباره مي نويسيد يا همچون 
چيزي.« اما دنيل دي لوييس به نوعي تاريخ را مي نويسد و 

تاريخ را براي ما بازخواني مي كند. 

اگر لينكلن به افسانه ها 
پيوسته است، شيوه 
بازيگري دي لوييس هم يك 

ربع قرن است كه افسانه شده، 
با همان داستان ها و روايت هاي 
عجيب و غريبي كه در افسانه ها 

مي آيد: مثال اينكه چطور موقع 
بازي در نقش نويسنده و نقاش 
و معلول ايرلندي كريستي برون 
در فيلم پاي چپ من )1989( در 
تمام طول فيلمبرداري در نقش 

فرو رفته بود و عوامل صحنه به او 
غذا مي خوراندند و جابه جايش 
مي كردند. اينكه چطور به شيوه 

يك سرخپوست قرن 18 زندگي 
كرد تا براي بازي در نقش 

هاواكي در فيلم آخرين موهيكان 
(1992( آماده شود

دي لوييس با 
بخشيدن مالطفتي 

عمووارانه و درايتي زيركانه و 
اراده يي تزلزل ناپذير به او، ما 

را به لينكلن نزديك تر مي كند. 
دي لوييس خود لحني آهنگين 

دارد: انگليسي در تن و لحن 
صحبت و آهنگ و تلفظ حروف 

صدادار به شيوه ايرلندي، 
درست برخالف لينكلن. بيشتر 

بازيگران مي توانند لهجه، 
ژست و قيافه و وزن خود را 

متناسب با نقش تغيير دهند 
اما دي لوييس تنها كسي 

است كه مي تواند حنجره و 
 تارهاي صوتي خود را هم

 زير و رو كند

دنيل دي لوييس؛در نقش شانزدهمين رييس جمهور امريكا

 چطور بزرگ ترين بازيگر زنده دوران آبراهام لينكلن شد
 مجسيكا وينتر- تايم-ترجمه:ليدا صدرالعلمايي




