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سینمای جهان

گفتوگو با راسل کرو به بهانه کم کاریاش در سینما

روبـهرو هسـتم .مـن نمیتوانـم بهراحتی در
برابر اشـتباهات احتمالی فرزندانم بیتفاوت
باشـم و حتما بایـد به آنهـا تذکر دهـم .این
تذکرهـا بـا ورود بچههـا بـه دوران نوجوانی
شـکلی جدیتـر بـه خـود میگیـرد .زمانی
که آنها قصـد دارند وارد یـک رابطه عاطفی
جـدی شـوند و شـما دقیقـا نمیتوانیـد بـا
الگوهـا و تفکرات خودتـان آنهـا را قضاوت
کنیـد .از طرفـی نمیتوانیـد منتظر اشـتباه
کردن آنها شـوید و اجـازه دهید سرشـان
به سـنگ بخـورد .شـما بایـد ماننـد آنها
فکـر کنیـد و بـا تجربـه خـود ،سـعی در
راهنماییشـان داشـته باشید.

غرقشده در
زندگیشخصی

آخریـن باری که راسـل کرو در یـک اثر بزرگ سـینمایی ظاهر شـد به سـال  2014و فیلم
گزارش
«نـوح» دارن آرنوفسـکی بازمیگردد .بعـد از اکـران این فیلـم ،تقریبا هیچگاه مـا کرو را
رودیگر استورم
ترجمه:آرشواحدی در نقـش اصلی اثـری بزرگ یـا جایزه بگیر چـون «گالدیاتـور» یا «ذهـن زیبـا» ندیدهایم.
آخرین تالشهـای کرو به حضـور در نقشـی کوتـاه در «مومیایـی» بازمیگردد ،جایـی که با
تام کـروز برای اولیـن بار همبازی شـد و با شکسـت تجاری و هنـری فیلم بهخوبـی این نکتـه را ثابت کـرد که گویی
سـتارگان دیروز سـینما دیگر وارد دوران خاموشی خود شـدهاند .راسـل کرو امسـال فیلم دیگری در نوبت اکران ندارد
و مانند سـال قبل ،یک سـال سـینمایی کم کار را پشـت سـر میگـذارد .البته این در حالی اسـت کـه کرو در حـال حاضر
نقشآفرینـی در فیلم «پسـر پاک شـده» اثر جوئـل اگرتون را بـه اتمـام رسـانده و در این فیلم بـا هموطنش نیکـول کیدمن
همبازی شـده اسـت و عالقهمنـدان به ایـن تیـم اسـترالیایی میتواننـد در سـال آینده شـاهد بـه تصویر کشـیده شـدن درام
زندگینامهای که از کتاب جرارد کانلی اقتباس شـده اسـت ،باشـند .در هـر صورت در این اثر نیز راسـل کـرو در نقش مکمـل ایفای نقش
خواهد کـرد و همیـن کـم کاری برنـده جایزه اسـکار باعـث شـکل گرفتن مصاحبـهای که پیـشرو داریـد ،شـده اسـت .در این گفتوگـو کرو
بهصورت مسـتقیم اتفاقـات جـاری در زندگی شـخصیاش را مهمتـر از هر چیـز دیگر جلـوه میدهد و مـا را بـا دالیل اصلی قـرار گرفتن در شـرایط
کنونیاش آشنا میکند .دالیلی که بیشک برای وی چیزی نیست جز غرق شدن در زندگی شخصی و دور شدن از دنیای حرفه بازیگری.
آقـای کـرو ،بدتریـن عـادت شـما در زندگی
شخصیتانچیست؟
سـیگار کشـیدن بـا اختلاف بسـیار زیـاد،
بدتریـن عـادت من اسـت .ایـن مسـئله به
انـدازهای بـرای مـن جـدی شـده اسـت که
فکـر میکنم بـه دکتر مراجعـه کنم یـا خیر!
تـا به حال سـعی کردهاید سـیگار کشـیدن را
ترککنید؟
بله چنـد باری تـرک کـردهام و بعـد از مدتی
بـاز شـروع کـردهام .من طرفـدار یـا مخالف
جنجالـی سـیگار کشـیدن نیسـتم و بـرای
کسـی نسـخه نمیپیچم و به اصطالح شـعار
نمیدهـم ،فقـط چـوب اشـتباهی کـه در
نوجوانی انجـام دادهام را میخورم و همچنان
به سـیگار کشـیدن اعتیـاد دارم.
حـاال که صحبت را به این سـمت و سـو بردید،
باید از شـما بپرسـم که آیا زمانی کـه بچههای
خودتان اشـتباهی مرتکب میشـوند ،با آنها
برخـورد میکنیـد یا اجـازه میدهید مسـیر
خـود را ادامه دهنـد و تجربه انجـام دادن یک
اشتباه را از سر بگذرانند؟
خب مشـخصا این اشـتباه اسـت کـه دوران
نوجوانی بچههـای امروز را بـا دوران خودمان
مقایسـه کنیـم .یـک جـوان بیسـت سـاله
امـروزی تفاوتهـای زیـادی بـا یـک جوان
بیسـت سـاله دوران مـن دارد .تکنولـوژی و
کامپیوتـر دسترسـی بـه اطالعـات را بـرای
آنهـا بسـیار سـادهتر کـرده اسـت و آنها
میتواننـد در کمتـر از چند دقیقـه اطالعات
دقیقـی در مـورد کاری کـه قصـد دارنـد
انجـام دهنـد ،به دسـت آورنـد .گرچـه این
دلیل مناسـبی بـرای انتخـاب شـیوه تربیت
کودکانمـان نیسـت و به نظـر من بایـد اجازه
اکتشـاف و تجربه کـردن را به آنهـا بدهیم،
زیرا آنها به دلیـل حضور کامپیوتـر و دنیای
مجازی بسـیار آگاهتـر از نوجوانـان دوران ما
هسـتند.
فکـر نمیکنیـد این آگاهی باعث شـده اسـت
آنهـا زودتـر بزرگ شـوند؟ زود بزرگ شـدن
همبهخودیخودنکتهجالبینیست.

کامال درسـت اسـت .من هم عصر تکنولوژی
را بهعنـوان نکتـهای کاملا مثبـت ارزیابـی
نکردم .ایـن نوع زندگی هم مشـکالت زیادی
بـه بـار مـیآورد .بچههـا در کامپیوترهـا
غـرق میشـوند و ایـن طبیعـی اسـت چون
یک بـازی کامپیوتـری جذابیتهای بسـیار
بیشـتری نسـبت بـه مطالعـه تاریـخ بـرای
آنهـا دارد .تربیـت فرزنـد در ایـن عصر هم
پیچیدگیهـای زیـادی دارد کـه بایـد با آن
مواجه شـویم.
در مـورد سـینما چطـور ،آیـا خشـونت یـا
آموزشهـای نادرسـت موجـود در فیلمها نیز
جـزو نکاتی اسـت کـه شـما سـعی میکنید
فرزندان خود را از آنها دور نگاه دارید؟
اتفاقـا مـا کـه در دنیـای سـینما فعالیـت
میکنیـم ،بهتـر میدانیـم کـه هـر چیـزی
بـه تصویر کشـیده شـود لزومـا آموزنـده و
کاربـردی نیسـت .برای مثـال فیلـم «اتاق»
که بـه نظـرم شـاهکار بود بـرای مـن در حد
یـک فیلـم میمانـد و دلیـل نمیشـود بـه
روی طریقـه آمـوزش فرزندم تاثیـر بگذارد.
مـا باید متوجـه این واقعیت باشـیم کـه آثار
تلخ و سـیاه حتما آثاری آموزنده نیسـتند و
میتوانند تنهـا برای سـرگرم شـدن ،تولید
شـده باشـند .زمانـی کـه صاحـب فرزندی

هستید
و سـعی
داریـد او را
صحیح تربیـت کنید
باید متوجه باشـید که حساس
بـودن و تحـت تاثیـر قـرار گرفتن نیـز چیز
چنـدان جالبـی نیسـت .منظورم این اسـت
که مجبـور نیسـتید هـر فیلم خوب یـا بدی
را الگـو قـرار دهید یـا فرزنـدان خـود را به
دیدن یـا ندیـدن آن تشـویق کنیـد ،در هر
صـورت آنچـه کـه مشـاهده میکنیـد یک
فیلـم اسـت.
در حقیقـت شـما معیارهای اخالقـی و تربیت
خاصـی بـرای فرزندانتـان دارید ،آیـا والدین
شـما نیز ،ایـن معیارهـا را در مورد شـما بهکار
بردهاند؟
بلـه ،طبیعتـا همیـن گونه اسـت .آنهـا نیز
معیارهایی بسـیار سـاده و حقیقی داشـتند.
یکمثالبزنید.
آنهـا جـزو افـرادی نبودنـد کـه دیگـران
را قضـاوت کننـد .همـواره مـرا راحـت
میگذاشـتند تـا بـا افـراد مختلـف ارتباط
برقرار کنم و خودم متوجه مناسـبات مختلف
بشـوم .آنها سـعی میکردنـد بهجـای امر و
نهـی کـردن ،مـرا در موقعیتهـای مختلف
قـرار دهند تـا بـا تصمیمگیریهای درسـت
یا غلط نتیجـه کارهایم را ببینـم .در حقیقت
این شـیوه تربیتی آنها باعث تبدیل شـدن
من به شـخصیتی که اکنون در مقابـل دارید،
شـده اسـت .زمانی که خودم صاحـب فرزند
شـدم سـعی کـردم راه آنهـا را ادامـه دهم
و تـازه متوجه شـدم بـا کار بسـیار سـختی

در هـر صورت شـخصی باید راه درسـت را در
مواقعـی بـه نسـل جدیـد نشـان دهـد ،چه
شخصی بهتر از پدر و مادر!
من جزو افرادی هسـتم که همواره بسـیاری
از افـراد بهخاطـر رک بودنـم بـا من مشـکل
دارنـد .در نقاطی کـه حس کنـم فرزندانم راه
بسـیار نامناسـب را انتخاب کردهانـد ،اولین
فـردی هسـتم کـه پیـش قـدم شـده و این
موضـوع را تذکـر میدهـم.
ایـن روزهـا رسـانهها (سـینما ،تلویزیـون و
دنیـای مجـازی) در زندگی شـخصی شـما به
چـه انـدازه تاثیرگـذار اسـت؟ در تربیـت
فرزندانتـان چطور؟ در این سـالها کـه کم کار
هسـتید از ایـن رسـانهها بیشـتر اسـتفاده
میکنید؟
بلـه ،البته عـادت نکردن بـه دنیـای مجازی
و ابزارهـای تکنولـوژی کار بسـیار سـختی
اسـت .نمیتـوان آنهـا را بـه دلیـل اینکه
چـرا اسـم شـخص یـا اسـم یـک پدیـده را
در گـوگل جسـتوجو میکننـد ،محکـوم
کـرد .ایـن اتفـاق بسـیار مهـم و خوبـی به
نظر میرسـد و وجـوه مثبـت بسـیار زیادی
دارد .حتـی خود من هـم با شـنیدن عبارتی
ناآشـنا بالفاصلـه شـروع بـه گـوگل کردن
آن میکنـم .ایـن در حالـی اسـت کـه گاهی
سـعی میکنم با برقـراری مکالمـه ،فرزندانم
را از جسـتوجو یهای مجـازی دور نـگاه
دارم ،گفتوگویـی کـه جذابتـر از مطالـب
اینترنتـی و شـبکههای اجتماعـی باشـد.
در حقیقـت شـما این سـالها سـعی کردهاید
بیشـتر یک پدر باشـید تا یک سـتاره سینما
کهفرزندانشهماوراتحسینمیکنند؟
واقعیـت ایـن اسـت کـه فرزندانـم بههیـچ
عنـوان مـرا تحسـین نمیکننـد ،زیـرا در
ایـن سـالها سـعی کـردهام واقعـی باشـم
تـا مجـازی .آ نهـا میتواننـد هنـگام
فیلمبردار یهـا و شـرکت در مراسـم
افتتاحیههـا و جشـنها ،مرا از طریـق دنیای
مجـازی دنبـال کننـد .مـن اجـازه رخ دادن
چنیـن اتفاقـی را نـدادم ،دوسـت نداشـتم
بـا پـدری در دنیـای مجازی آشـنا شـده و با
سـایهای از وی بزرگ شـوند ،دوسـت داشتم
واقعـی باشـم؛ هرچقدر بـد اخالق ،بـد دهن
یـا عجیـب ،واقعـی بـودن و حضور داشـتن
کنار آنهـا برایم اهمیـت زیادی داشـت .من
معیارهای رفتاری مشـخصی بـرای خود دارم
و دوسـت داشـتم فرزندانم بـا ایـن معیارها
آشـنا شـوند زیرا در غیـر این صـورت آنها
با یـک غـول مجـازی بـزرگ مواجـه بودند
کـه باید خبرهـای مربـوط بـه وی را از طریق
دنیای مجـازی و رسـانهها دنبـال میکردند.
بـا غولـی کـه هیـچ شـباهتی بـه خـود من
نداشـت و ماحصـل دیـدگاه رسـانهها بـه
زندگـی بازیگـری من بـود ،زیرا مـا بازیگرها
باید ایـن را بدانیـم که هرچه باشـد ،هر کاری
کـه بکنیـم ،هرچقـدر تلاش کنیـم ،مقابل
دوربینهـا خـو ِد حقیقیمـان نیسـتیم.
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