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کیفر ساترلند (راست) و ناتاشا مک ایلهون در نمایی از سریال «بازمانده منتخب»

گفتوگویی با کیفر ساترلند ،درباره سریال اخیرش «بازمانده منتخب»

دنیای یک رئیس جمهوری موقتی
مصاحبه
هـــفته

وصال روحانـي
مترجم

کیفر ســاترلند هنرپیشــه معــروف امریکایــی گفته بــود دیگر بــه مدیــوم تلویزیون
برنمیگردد ،زیرا ســریالها و کارهای طوالنــیاش در این مدیوم او را فرســوده کرده
است .هشت سال کار روی ســریال پرشتاب و سرشار از مشقت « »24به اضافه یک
فصلبازیدرســریال«یکروزدیگرهمزندگیکن»ودوســالحضوردرمجموعه
«تماس» توانی برای کیفر ساترلند که پســر ارشد دونالد ساترلند هنرپیشه قدیمی و
معروف ســینمای امریکا است باقی نگذاشــته بود و او ترجیح میداد مدتی بهخود
ت نگیرد و از فشار مفرط «شش روز در هر هفته» کار در سریالها و گاه 15ساعت
سخ 
در هــر روز کار کــردن روی این مجموعههــا فاصله گیرد و هر از چنــد گاه در یک فیلم
ســینمایی حضور یابــد و بخت آزمایــیاش در کارهای هنــری را به چنیــن موردی
منحصر و محدود سازد .اما رسیدن پیشنهاد بازی در سریالی دیگر موجب شد کیفر
ســاترلندقرار قبلــیاش و تعهدی را که با خود داشــت ،نادیده بگیــرد و با مجموعه
«بازمانــده منتخب» به صفحــه جادویی بازگردد و با این ســریال که ابتــدا در پاییز
 2016به نمایش در آمد و به سیزون پنجم نیز کشیده شده ،یک بار دیگر مقابل چشم
بینندگان قرار گیــرد« .بازمانده منتخب» درباره کاراکتری بهنام تام کرکمن با بازی
ســاترلند اســت و او عضوی از کابینه رئیس جمهوری امریکا اســت که از قبل برای
زمانیانتخابشدهاستکهبالییبرسررئیسجمهوریبیایدوویازصحنهحذف
شودوکرکمندرچنینزمانیبایدسریعاًجایرئیسجمهوریغایبراپروبهجای
وی انجام وظیفه کند و رئیسدولت موقت شــود و این اتفاق دقیقــاًروی میدهد.
ساترلنددرمصاحبهپیشرودربارهاینسریالوبرخیموارددیگرسخنمیگوید.

 ëëحتماًمعتقدیدکهاگرفرمتوشــکلوحشــتناکو
بســیارســختتهیه«»24وســریالهاییمانندآندر
میاننباشد،مدیومتلویزیونآنقدرهاهمبدنیستو
کاردرآنبسیارآسانترمیشود.
قطعــاً همیــن طــور اســت و کار بخصــوص بــرای
سناریســتها و نویسندگان داســتانها بسیار آسانتر
میشــود .ما این موهبت و رهایی از فشــار ســریالی را
کــه همــه اتفاقات یک اپیــزود آن در 24ســاعت روی
میدهــد ،طی ســریال «تمــاس» و اینــک «بازمانده
منتخب» حس کردهایم .تا زمانی که مجبور نباشــید
داســتان یک اپیزود را حداکثر طی  24ساعت رو کنید
و از هر دقیقه روز برای رساندن کارتان به پخش بهره
گیرید ،مشــکل حــادی نخواهید داشــت .ایــن بواقع
بار ســنگین بزرگی بود که با این مجموعه تازه از روی
دوش ما برداشته شد.
ëëآیادر«بازماندهمنتخب»هراپیزودداستانمستقلی
داردکهتکلیفآندرهمانقسمتمشخصمیشود؟
از برخــی جهــات اینگونــه ب ه نظر میرســد ،اما ســه

مــورد و خط اصلی در این ســریال وجود دارد و ســه
پایــه بــزرگ این مجموعــه را شــکل دادهانــد .یکی
مسائل دراماتیک خانوادگی اســت که در هر اپیزود
نمود دارد ،دیگری ادامه تحقیق پیرامون اینکه چه
کســانی آن بمبگــذاری را طراحــی و اجــرا و مرگ
رئیسجمهــوری و نماینــدگان کنگــره را ترســیم و
محققکردندوسومیاینکهپسازاینچهبایدکردو
راهبازسازیکنگرهویکهیأتدولتجدیدچیست.
آنهابایدوانمودکنندکههمهچیزبهسرعتدرحال
جایگزینیوپایههایسیاسیومبانیاقتصادیکشور
تکان نخورده است ،حال آنکه حقیقت چیزی بجز
این اســت و امریکا به لرزش درآمده و روب ه ســقوط
یرود.
م 
 ëëاما میگویند در قواعد امنیتی امریکا یک جانشین
برای«بازماندهمنتخب»همپیشبینیشدهاست.
من هم شــنیدهام اما چند و چون آن را نمیدانم .در
سناریو و در متن داستان ما ،نهاد محل فعالیتهای
مــن حــزب دموکرات اســت و قرار اســت که انتخاب
من براساس نظرسنجی و یک انتخابات دموکراتیک
صورتگرفتهباشد.حالآنکهجمهوریخواهاناینرا
قبولندارندوفرددیگریرابهعنوانبازماندهمنتخب
برگزیدهاند! همین مســائل ،دنیای رئیسجمهوری
موقتیرالرزانتروبیثباتترمیسازد.
 ëëآیابااین چندگانگیایناحتمالکهدرصورتترور
رئیسجمهوریقدرتبهدستنظامیانبیفتد،زیاد
نیست؟
بلــه ،ایــن تــرس و احتمــال همیشــه زیــاد و قــوی
اســت ،حتــی وقتــی دوایــت آیزنهــاور از ریاســت
جمهوریامریکاکنارمیرفت،قسمتعمدهنطق
خداحافظــیاش را بــه ترسهــای موجــود در این
زمینه اختصــاص داد و گفت قدرتهای صنعتی
چنان اوج گرفتهاند که تاب تحمل یکدیگر را ندارند
و گرایش جنگ افــروزی دارند و دولتهای بعدی
نیز عنصر نظامــی و رویکردهای جنگی آشــکاری
داشــتهاند .جنگهــای اخیــر جهان اغلــب بر پایه
تســلیحاتی که امریکا با ترساندن کشــورها به آنها
فروخته،بنانهاده شده و شدتگرفته است.
 ëëنامهایدیکچنیمعاونســابقرئیسجمهوری
امریکاوهالیبرتونهمدرسریالمیآید.
همینطــور اســت و این بــه قصد بخشــیدن فضای
واقعی بیشــتر برای بینندگان این مجموعه فیلم در
نظرگرفتهشدهاست.
 ëëوقتــیکاراکترشــمایعنــیرئیسدولــتموقتیاز
وجودیکبازماندهمنتخبثانویمطلعمیشود،چه
میکند؟
او میخواهــد بــرود و کار را رهــا کنــد امــا الزامهــای
برخاسته از صحبت و توافق قبلی او با ارتش وی را از

اینکاربازمیدارد.
 ëëآیــابهمنطقیوقانونــیبودناتفاقاتذکرشــدهدر
ســناریو اعتقــاد داشــتید و در این زمینــه خاطر جمع
بودید؟
در این زمینه گفتوگویی طوالنی با دیوید گاگنهایم
که ســناریو را نوشــته و مــارک گــوردون که تهیهکننده
مجموعهاســت ،داشــتم و به نقطــه نظرهایی واحد
رســیدیم .ما حتی روی اینکــه دوره کار این «بازمانده
منتخب» 4یا 8سال باشد بحث کردیم.
 ëëآیاقسمتهایاکشنوبرخورددرطولسریالزیاد
است؟
خیر،عملیاتواتفاقاتبیشترتحقیقیوکارهادفتری
اســت ولــی البته در جاهایــی درگیــری و برخورد هم
داریم .در مجموع حال و هوای این مجموعه بیشــتر
شبیهبهفیلمهای«تمامیمردانرئیسجمهوری»و
«مدعی»استتافیلم«نیرویهوایییک»کهتالش
یکرئیسجمهوریرابرایرهاییازچنگربایندگان
او و هواپیمای حامل وی ب ه نمایش میگذارد.
 ëëآیــا جریان کنوانســیونهای سیاســی کشــورتان را
تعقیــب و مراســم آن را معمــوالًاز تلویزیون تماشــا
میکنید؟
خیر ،اما برای اینکه در این ســریال بهتر ظاهر شــوم،
فیلم ضبط شده برخی از آنها را دیدم.
 ëëدرســریالتأکیــدمیشــودکــهازدواجشــماپیونــد
مستحکموموفقیبودهاست.
همینطــور اســت .ایفای نقش همســر مــن و بواقع
شــریک زندگــی «بازمانــده منتخب» با ناتاشــا مک
ایلهــون اســت و او به خوبی از عهــده وظایف محوله
برآمدهاست.
ëëکدامرئیسجمهوریسابقامریکارابهطورضمنی
الگویرفتاریکاراکترخودقراردادید؟
شاید فرانکلین روزولت را که مثل تام کرکمن یعنی
کاراکتــر مــن در این ســریال طبــع آرامی داشــت و نه
لیندون جانسون را که میگویند از طبیعت ستیزه جو
وپرخاشگریبرخورداربود.
 ëëوســرانجامبگوییــددرخانوادهتــانوقتــیبــزرگ
میشــدید ،بحثهای سیاســی هم جریان داشت یا
خیروخاندانساترلنداصوالًآدمهایسیاستدوستی
هستندیانه؟
پدر بزرگــم در کانادا فعالیتهای سیاســی میکرد و
ســرکرده یک ســازمان کارگری بود و سرانجام پست
رســمی گرفت و مدیر بهداشــت ایالت ساسکاچوان
کانــادا شــد و آنهــم بــه مــدت  16ســال ،ما ســالها
در همــان جــا زندگــی میکردیــم .مــادرم نیــز آدم
سیاســت بازی بود و سر میز شــام برای ما سخنرانی
میکرد!منباچنینپس زمینههاییبزرگشدم.
 منبعDen of Geek:

وایز و فیلمی که هدر نرفت

راشــل وایز هنرپیشــه مطــرح امریکایــی که بهتازگــی جایزه
در وادی «بافتــا» (اســکار ســینمای بریتانیــا) را در شــاخه برتریــن
اســـکار هنرپیشــه زن نقــش دوم بهخاطــر بــازی در فیلــم دربــاری
و تاریخــی «محبوب» کســب کــرد و کاندیدای اســکار ایــن رده هم هســت ،هفته
پیش گفت از اینکه این فیلم توســط آکادمی علوم سینمایی و هنرهای تصویری
در  10شــاخه نامزد اســکار شــده و در این زمینه با «روما» شــاهکار نوســتالژیک و
زندگینامهای اخیر آلفونسو کوارون مکزیکی برابری کرده ،بسیار مسرور است .وی
افزود :من به همبازیانم و سایر عوامل تولید فیلم و ازجمله یورگوس النتیموس
(کارگــردان یونانــی فیلم) ادای احتــرام میکنم .وظیفه خــود میدانم از کمپانی
ســرچالیت نیز تقدیر کنم ،زیرا حمایت زیادی از ما کرد و در شرایطی این فیلم را
کلید زد که به سبب متمرکز بودن داستان روی سه کاراکتر زن خیلیها به سراغ این
پروژه نمیرفتند و آن را هدر دادن بودجه توصیف میکردند.

پروژهای که تیلور را نترساند

لینت هاول تیلور یکی از تهیهکنندگان اصلی «ستارهای متولد میشود» که همچون
«معاون» فیلم کامالً سیاسی آدام مک کی نامزد هشت جایزه اسکار امسال شده،
میگویــد خبــر توفیــق بــزرگ
فیلمش را بچههای خردسال او
در ســاعت  6صبــح و بالفاصلــه
ی اسامی
بع د از اعالم شدن رسم 
کاندیداها ب ه وی دادهاند و در این
راه مالحظــهای هــم نکردهاند و
بــا اینکــه وی خــواب بــوده ،روی
ســر و کولاش ریختــه و بیدارش
کردهانــد .وی میافزایــد :مــن تجربــه کار با بردلی کوپــر روی فیلم «مکانی پشــت
درختهای کاج» را که شش سال پیش ساخته شد ،داشتم و در نتیجه از همکاری
مجدد با او استقبال کردم .من هیچیک از سه نسخه بلند قبلی ساخته شده از روی
این داستان را ندیده بودم و در نتیجه قبل از شروع تصویربرداری این نسخه تازه ،به
سراغ آنها رفتم و آن فیلمها را دیدم و با وجود این ،ترس بابت کیفیت باالی آنها و
اینکه تکرار آن توفیق کار سختی است ،مرا نگرفت .من میدانستم به لطف یکی دو
ترانه تازه ضمیمه شده به فیلم ،به موفقیت بزرگی خواهیم رسید.

مک کی و درخشش در عصر تفرقها

امســال برای آداممککی کارگردان نامآشنای هالیوود ســال خوبی بوده است و به
نشانه آن در سه شاخه اسکار کاندیدا شده است .یکی برای کارگردانی فیلم سیاسی
اخیرش یعنی «معاون» ،دیگری برای نگارش ســناریوی همین فیلم و در شــاخه
بهترینفیلمنامهاوریژینالوسومبرایاسکاربرترینفیلمکهبهخاطرساختنهمین
اثر سینمایی خبرساز بهدست آمده است .مککی درباره این توفیقها و درخشش
در امر تولید فیلمی دقیق و افشاگر درباره دیکچنی ،معاون رئیسجمهوری سابق
امریکا میگوید :ما از همان زمان شروع ساخت این فیلم میدانستیم که عمالً وارد
بازی سرنوشت و ترسیم جریانهای سیاسی رمزآمیز شدهایم اما با خود گفتیم چه
باک که زندگی سرشار از همین بازیها است« .معاون» در عصری عرضه شده که
امریکا دچار تفرقههای سیاسی متعددی است و چند دستگیها شدت گرفته ولی
ایــرادی نــدارد ،زیرا این فیلم نیز نشــانگر آدمها و کارهایی اســت که خــود را برتر از
سایرینوسوایهرجریاندیگریمیانگارند.

