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نظیفه فارانی

یک حقیقت تلخ
طفل میلیون دالری در حسرت خرید یک گـدی کوچک
«دیانا سراکری» ،اولین هنر پیشه فلم های صامت هالیوود در خانوادۀ فقیری در دهکدۀ نزدیک  San Diegoدر ایالت
کالیفرنیا ،به تاریخ  ۲۲اکتبر۱۲۱۱چشم به جهان گشود .پدرش که اعتیاد شدید به مواد مخدر داشت ازکار اخراج شد .خواهرش
که سه سال از او بزرگتر بود با مادرش ،در خانههای مردم کار میکردند وخرج روزمره زندگیشان را بدست می آوردند.
«دیانا سراکری» در سال ۱۲۲۳که هنوز دوساله نشده بود و فقط نزده ماهه بود ،بخاطر تأمین نفقه،
به دنیای سینمای صامت آنزمان از طرف پدرسپرده شد .این دخترک  ۱۲ماهه بنام «پگی» کارش
را در اولین فلم های بی صدای هالیوود آغاز کرد .در همان زمان دیانا یکی از سه ستاره بزرگ
فیلمهای صامت آمریکایی شناخته شد .او با دو کودک معروف دیگر به نامهای «جکی کوگان» و
« نوزاد ماری» مقایسه میشد .به جز جکی که همیشه با نام واقعی خودش بازی میکرد ،پگی و
ماری ،حتی خارج از فعالیت های سینمایی با این نامها شناخته و یاد میشدند .
در ۱۲۲۰در سه فیلم صامت جنجالی به نامهای «عزیز نیویورکی» « ،راز خانوادگی» و «کاپیتان
جنوری» ،ظاهرشد که هنوز کودک بود .درآمدش را در آن زمان به  5,1میلیون دالر که معادل  51میلیون دالر امروز باشد،
ثبت کرده اند .دریافت این دستمزد گزاف ،لقب «دختر میلیوندالری» را به "پگی" داد .او با وجود داشتن شهرت بسیار،
متاسفانه در پنج سالگی ،همیشه دخترک غمگین وافسرده بود.
در۱۲۲۱که هنوز شش ساله بود بدبختانه با سینمای آنزمان خداحافظی کرد .تمام مطبوعات تالش کردند که راز ترک کردن او
را از سینما بدانند .وقتی مطبوعات پی برد که پدرمعتادش مسبب تمام بدبختی های این هنرمند کوچک وخانواده اش شده است
برایش هیچ کمکی کرده تنوانستند .پدر او میخواست حق الزحمه بی انصافانه بخاطرهنرپیشگی دخترش بگیرد مگر سینما
گران آنرا قبول نکردند  .پدر و مادر که تمام پول بدست آمده اورا بر باد داده بودند و "دیانا سراکری" را حتی فرصت ندادند
تا در مکتب برای درس خواندن شامل شود وسواد بیاموزد.
در ۱۲۰۳فقر و مفلسی زیاد خانوادگی مجبورش ساخت تا کاری دیگری را جستجو کند .او با اینکه سواد نداشت داستاننویسی
را بکمک سواد پسر همسایه براه انداخت .او قصه را برای بچه کگ همسایه اش دیکتی میکرد و بچه همسایه قصه اورا با
اشتیاق می شنید و می نوشت .او برای بچه همسایه وعده داده بود هر وقت داستانش را فروخت ،پول کاغذ وزحمت اورا خواهد
داد .اولین داستانش را بر حسب تصادف بچه همسایه به معلم مکتب داد .که بدست یکی ازدایرکتران فیلم صامت افتاد
دایرکترفوری نزد "دیانا سراکری" آمد .این تصادف باعث شد در قدم اول مصارف درس و تحصیل او را به گردن بگرد و
داستانش را نیز به قیمت بلند از او خرید .این دخترک باهوش در مدت شش ماه هم خواندن وهم نوشتن را یاد گرفت و پول
پسر همسایه را که کاغذ وقلم با زحمت نوشتن باشد پرداخت  .بعد از آن حرفه نویسندگی را با سواد خودش ادامه داد .عالقه زیاد
"سراکری" به داستانهای تاریخی ،نام او را به عنوان نویسنده هم بر سر زبانها آورد .رسانهها نوشتند« :پگی معروف سینما،
اینبار با نویسندگی داستان در جامعه عرض اندام کرد».
در۱۲۰۲نویسندگی یگانه پیشۀ او نبود .مشکالت را که در تمام دوران کودکیاش دیده بود ،ایده فعالیت در حوزه دفاع از حقوق
کودکان بازیگر را به ذهنش رساند .در  51سالگی با اطالعاتی که از کتابهای مختلف به دست آورده بود ،در کنار نویسندگی،
به عنوان فعال حقوق کودکان هم کار کرد .همچنان با پسر همسایه که یگانه مؤنس دوران کودکی اش بود ازدواج کرد وبدبختانه
هیچ گاه فرصت نیافت تا تحصیالت اکادمیک را سامان دهد.
تا زمانیکه خودش لب به سخن نگشوده بود قصه زندگی چنین هنر پیشۀ معروف همیشه برای همه سؤال برانگیز بود .هیچ
کس نمی فهمید که باالخره جوان ترین ستاره سینمای صامت با آن همه آوازه ومحبوبیت و درآمد گزافی که داشت ،چرا
ازموفقیت هایش گذشت و راه دیگری را در پیش گرفت .هم اکنون (مارچ  )۲۳۱۲که به سن  69سالگی رسیده است ،ناگفتههای
زندگیاش را به خبرنگار هالیوود گفته و رسانه خبری «دیلیمیل» آن را منتشر کرده است.
دیانا سراکری
ـــ « :تمام درآمد من خرج مصارف خانه و اعتیاد پدرم میشد ،حتی یک پنی هم برای خودم نمیگذاشتند .یادم میآید آن سالها
بعد از پخش فیلم «راز خانوادگی» با پدرم رفتیم شیر یخ خوردن ،در آنجا مغازۀ بود پهلوی شیریخ فروشی که سامان طفالنه
میفروخت از پدرم خواستم که برایم گدی تکه یی بخرد ولی پدرم شیر یخ مرا از دستم گرفت به زمین زد و سر من چنان فریاد
کشید و با مشت بسرم زد که همه مردم جمع شدند .جای ضربههایش سالیان درازی درسرم درد میکرد .سهم ملیونی من از
درآمد فیلم هایم حتی یک گدی گک تکه یی هم نبود .هیچ یادگاری خوش از آن دوران کودکی ام که دلم را شاد کند بیاد ندارم،
همه چیز در ذهن من فقط نا آرامی آن زمانی است .بعد از فیلم کاپیتان جنوری ،تهیه کننده دیگری برای ساخت فیلمش پیش پدرم
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آمد .شروع صحبتهای شان آرام بود اما همینکه آنها مبلغ پیشنهادی را گفتند ،فریاد پدرم بلند شد .بدبختانه هنوز هم یاد آوری
آن صدای خشن پدرم مرا می آزارد.
جنجال از طرف پدرم بود که همه رسانهها نوشتند ،به خاطر رفتار پدرم دیگر کسی به سراغ من نیاید .من به گناه ناکرده محکوم
شدم ،همه میدانستند که من گناهی نداشتم .همینکه چند سال بعد با هنرداستان نویسی دوباره ظاهر شدم ،همه استقبال کردند.
تابستان همان سالی که من از سینمای صامت خداحافظی کردم ،پدرم هم از ما خداحافظی کرد .اکنون فکر میکنم تنها وظیفۀ
پدرم در زندگی من این بود که بر تمام استعدادها و توانایی هایم خط بطالن بکشد ؛ هیچ وقت نتوانستم پدرم را ببخشم !»
چند عکس ذیل از دوران هنرپیشګی دیانا سراکری با لباس های از استدیوی هالیودد دیده می شود
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