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كيانو ريوز كسي كه زندگي را شكست داد تا ثابت كند؛

بعضيها شكست نميخورند
کسي را نداشتيم که با ما بازي کند

کيانو ريوز بازيگر فيلمهاي مطرحي مثل ׳׳س��ه
گان��ه ماتريکس׳׳ ،׳׳کنس��تانتين׳׳ ،׳׳قدم زدن ميان
ابرها׳׳ و ׳׳بوداي کوچک׳׳ در س��ال 1964ميالدي
در بيروت به دنيا آمد .پدرش وقتي او س��ه س��اله
بود ،خانواده را ترک کرد .دوس��تانش ميگويند به
همين دليل هميش��ه احساس کمبود داشت و هيچ
وق��ت درباره پ��درش حرف نم��يزد .هروقت هم
در گفت و گوها اش��ارهاي به او ميش��د ،موضوع را
عوض ميکرد .کيانو در حال حاضر هيچ ارتباطي با
پدرش ندارد .مادرش  4بار ازدواج کرد .در چنين
ش��رايطي واضح اس��ت که دوران کودکي او از نظر
ذهني در امنيت و آسايش خاطر نگذشته و از طرف
ديگر با نقل مکانهاي متعددي همراه بوده است.
کيانو  3خواهر به نامهاي کيم ،اما و کارينا دارد.
ارتباط او با کيم بس��يار خوب اس��ت و او را بهترين
دوس��ت زندگياش ميداند .کيم ک��ه برادرش را
شاهزاده زندگياش خوانده ،درباره دوران کودکي
شان اين طور گفته :׳׳هيچ وقت کسي را نداشتيم که
با ما بازي يا اسب سواري من و هاکي کيانو را تماشا
کند .شما نميتوانيد دلتنگ چيزي باشيد که هرگز
آن را نداشته ايد.׳׳
کيانو بعد از ورود به دنياي بازيگري و ش��ناخته
شدن در اين حرفه بهترين و صميميترين دوستش،
׳׳ريور فونيکس׳׳ را از دست داد .مرگ فونيکس که
بر اثر اس��تفاده بيش از حد م��واد مخدر بود ،ضربه
رواني بسيار سنگيني به کيانو وارد کرد.
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همه ما حتي ش��ده يك بار در زندگي طعم شکس��ت را چش��يدهايم و برخي از ما با اراده
وسرس��ختيوالبت��هب��ااقبالمس��اعد،پيروزميش��ويم،وليمعمولًاقض��اوتدرباره
ميزان تحمل و توانايي جنگندگي افراد و مش��کالت زندگي آنها با ديدن ظاهرش��ان يا فقط
آش��ناييهاي س��طحي ،دور از واقعيت و نادرست اس��ت .خطا زماني جدي تر ميشود که
شاهد حضور فردي بر پرده سينما باشيم که سالم ،قدرتمند و شاد هم ظاهر ميشو د.اين
نشانهها داليل محکمي نيستند براي اينکه زندگي را بدون گرفتاري و بيدغدغه و کمبود
بداني��م .׳׳ريوز׳׳ ب��ا ايفاي نقش اصلي فيلم ׳׳جان ويک׳׳ محصول س��ال  2014آمريکا چنان
س��الم ،پرصالبت و قدرتمند ظاهرش��د که بعيد نيس��ت اين ويژگيها را آن هم در اين سن
و س��ال نتيجه زندگي راحت و بدون گرفتاري او دانس��تند غافل از اينکه گاهي ماجراهاي
تلخ و اتفاقهاي ناگوار دليل توجه به حفظ سالمت و جايگاه حرفهاي ميشوند در حالي که
شايد زندگي راحت و بيدردسرتر باعث کم اعتنايي به آنها ميشد...زندگي ريوز بيشتر
از اين نظر مورد توجه اس��ت که خوش شانس �ياش با بدبياريهاي متعددي همراه بوده
و هميش��ه پايداري و سرس��ختي قابل تحسيني از خود نشان داده است؛ موضوعي که در
ادامه به آن ميپردازيم.
او هن��وز ه��م از آن اتف��اق با تلخ��ي و اندوه ياد
ميکن��د :׳׳مصيبت��ي ناگهان��ي بود ک��ه نميتوانم
هضمش کنم.׳׳ ولي اروين استاف ،مدير برنامههاي
کيانو ري��وز ،چنين نظري دارد :׳׳کيانو مثل هر آدم
ديگ��ري ديوانه بود و گاهي ه��ر خطايي را امتحان
ميک��رد ولي از دس��ت دادن رفيقي ک��ه از صميم
قلب دوستش داشت و اشتياق فراوان به بازيگري،
هوشيارش کرد .واقعيت اين است که او بعد از اين
ماجرا بزرگ شد.׳׳
کيانو ريوز در س��ال  1998با زني به نام ׳׳جنيفر
س��يم׳׳ مالقات کرد و ديوانه وار عاشقش شد .يک
س��ال بعد هم پدر ش��د و به اين ترتيب در آستانه
زندگي کاملي قرار گرفت اما باز هم اتفاقي غيرقابل
تص��ور رخ داد .بچهاش م��رده به دنيا
آمد و جنيفر به افس��ردگي ش��ديدي
مبتال ش��د .کيانو س��عي کرد کمکش
کن��د ولي زندگي آنها ب��ه دليل فقدان
بچه و افس��ردگي جنيفر سخت و کمي
سرد ش��د و سرانجام در سال  2001با
تصادف جنيفر و مرگ��ش همه چيز از
هم پاشيد.
تا اينجا به نظر ميرسد زندگي کيانو
از کف تا س��قف تاريک نقاش��ي شده و
دني��ا نقش تلخي را ب��ه او واگذار کرده
است .ريوز در آن دوران در افسردگي
عميقي فرو رفت ،اما اين وضع زياد طول
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نکشيد .او به خودش آمد و به طور جدي حرفهاش
را دنبال کرد ،حرفهاي که هميش��ه عاش��قش بود.
کيانو در همان روزهاي افسردگي بين آن همه غم و
اندوه نقش قهرمانها را به خوبي بازي کرد.
البته در همان س��الهاي اوليه برگش��ت دوباره
متوجه شد كه خواهر صميمي اش ،کيم ،به سرطان
مبتال ش��ده اس��ت .او ه��م بيدرن��گ فعاليتهاي
خيريهاش را در امور مربوط به بيماريهاي سرطاني
آغاز ک��رد ،بنابراين هدف از بازگويي س��ختيها و
گرفتاريهاي زندگي ريوز ذکر فقدان و مصيبت و
اندوه نيس��ت ،بلکه منظور بهبود و برگشت و ادامه
زندگي است.
آخرين چيزي که به آن فکر ميکنم
کيان��و ريوز يک��ي از بخش��ندهترين بازيگران
هاليوود و از بزرگترين افراد بشردوست امروزي به
ش��مار ميآيد .شعار او اين است :׳׳همه انسانها بايد
براي يکديگر خوب باش��ند.׳׳ او هميشه مقداري از
ثروتش را ب��راي کمک به بيخانمانها اختصاص
داده و ب��ه ندرت چيزي در اين باره گفته اس��ت.
در صورتي که خيلي از م��ردم اگر دنيا چيزهاي
زيادي از آنها گرفته باش��د ،مهربان و سخاوتمند
نخواهندبود.
از وقتي محبوبترين خواهر کيانور به سرطان
مبتال شد ،سرپرستي و حمايت او را برعهده گرفت
و حاال بيش��تر از يک دهه اس��ت که ميليونها دالر

