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در رقابت با نتفلیکس و آمازون مطرح شد
ادریس آلبا و پیشنهاد

یک میلیارد پوندی

همدلــی| ادریس آلبا بازیگر مشــهور بریتانیایی در حال 
مذاکره برای یک مســئولیت ۱.۲میلیارد دالری است. به 
نقــل از ورایتی، ادریس آلبا در حال مذاکره با مارک بویان 
بنیان گذار و مدیرعامل مجموعه بازاریابی و ارتباطات »میروما 
گروپ« است تا مسئولیت کانال۴ بریتانیا را به ارزش یک 
میلیارد پونــد بر عهده بگیرد. البا خود مدیرعامل کمپانی 
تولید »گرین دور پیکچرز« است که تهیه کننده فیلم ها و 
برنامه هایی چون »کابوی بتونی«، »چارلی را روشن کن« و 
»مدرســه مبارزه ادریس البا« بوده است. کانال۴ از هر نوع 
اظهارنظری خودداری کرده است. در اکتبر ۲۰۲۱ میروما، 
»اســتودیو کورنر استون« را که یک کمپانی تجاری برای 
سرمایه گذاری و تولید برنامه های تلویزیونی است تأسیس 
کرد. همان زمان این شایعه پیچید که مایکل گرید مدیر 
سابق بی بی سی برای مدیریت کانال۴ پیشنهادشده است؛ 
اما در نهایت پس از چند ماه حدس و گمان و نامشــخص 
بودن آینده کانال۴، در آوریل امسال وزیر فرهنگ بریتانیا 
نادین دوریس، تأکید کرد که این ســرویس برای رقابت با 
ســرویس های جهانی مانند نتفلیکس و آمازون به فروش 
می رسد. این طرح اگر به اجرا برسد می تواند چهره پخش 
تلویزیونی بریتانیا را متحول کند. دوریس گفته قصد دارد از 
ایــن طرح برای کمک به پخش کنندگان خدمات عمومی 
برای رقابت در عصر اینترنــت بهره بگیرد و عصر طالیی 
جدید را برای تلویزیون و رادیوی بریتانیا آغاز کند. اپراتور 
تلویزیونی پولی اســکای و پارامونت که مسئولیت کانال۵ 
بریتانیا را هم دارد، از دیگر کمپانی هایی اســت که در این 

زمینه وارد مذاکره شده است.

در اکران »بدون قرار قبلی« مطرح شد
خدا به داد سینما و مخاطبانش برسد

همدلی|  اکران مردمی فیلم »بدون قرار قبلی« شــامگاه 
ششــم تیر در پردیس سینمایی آزادی برگزار شد. به نقل 
از روابــط عمومی فیلم، اکران مردمی فیلــم »بدون قرار 
قبلی« با حضور سام درخشانی، گالره عباسی، امیرمهدی 
ژوله، محمود بابایی و بهروز شعیبی در پردیس سینمایی 
آزادی برگزار شــد. در ابتدای برنامه بهروز شعیبی ضمن 
ابراز خوشــحالی از استقبال و حضور گســترده مردم در 
سالن سینما، از سجاد نوروزی مدیر سینما آزادی به عنوان 
سینمای ســرگروه فیلم »بدون قرار قبلی« قدردانی کرد. 
ایــن کارگردان در ادامه بیان کرد: ما از همان ابتدای اکران 
مهم ترین مشکلمان را که باال بودن بها بلیت سینماهاست، 
عنوان کردیم بااین حال از تمام ســینماداران و کسانی که 
در عرصه سینما زحمت می کشند، قدردانی می کنم چراکه 
این عزیزان در این دو سالی که سینماها درگیر پیک کرونا 
و تعطیلی بود بسیار سختی کشیده و سالن های سینما را 
حفظ کرده اند. کارگردان »بــدون قرار قبلی« تأکید کرد: 
ســینما رفتن حق معمول همه ماست و باید این تفریح را 
در زندگی هایمان داشته باشیم. خوشبختانه از هفته گذشته 
در راستای رفاه حال مردم و مخاطبان سینما، حوزه هنری 
و موسســه تصویر شــهر روزهایی از هفته در سینماهای 
زیرمجموعه شان، بلیت را به صورت نیم بها و با درصد کم ارائه 
می دهند که در قدم اول بسیار امیدوارکننده است تا بتوانیم 
سینما و این تفریح را که بخشی از زندگی مان است، حفظ 
کنیم. گالره عباسی به عنوان مهمان برنامه خطاب به مردمی 
که در سالن سینما حضور داشتند، گفت: بسیار خوشحالم 
که توانسته ایم بار دیگر در سالن سینما دور هم جمع شویم 
و در کنار هم فیلم آقای شــعیبی را ببینیم. امیدوارم که 
امسال ســال اتفاقات خوب برای سالن های سینما باشد و 
همگی بتوانیم پرشور فیلم ها را تماشا کنیم. سام درخشانی 
در ادامه اظهار کرد: فیلم »بدون قرار قبلی« فیلم شــریفی 
است و از همه شما عزیزان تقاضا دارم که بعد از تماشای این 
فیلم، در فضای مجازی راجع به آن بحث کنید و تماشای 
آن را به دوستان و آشنایان خود توصیه کنید. امیرمهدی 
ژوله نیز در پایان در ســخنانی کوتاه گفت: از حضورم در 
کنار دوســتانم و شما مخاطبان »بدون قرار قبلی« خیلی 
خوشــحالم. خدا به داد ما و سینماها و مخاطبانش برسد 
چون این وضع، وضع مناســبی برای سینما نیست. فیلم 
سینمایی »بدون قرار قبلی« به کارگردانی بهروز شعیبی و 
تهیه کنندگی محمود بابایی، محصول بنیاد سینمایی فارابی 
با مشارکت موسسه تصویر شهر است که توسط پخش این 

موسسه اکران شده است.

دریچه

همدلی| علی نامجو: از روزی که سهراب پورناظری 
در نشســت خبری پروژه »ســی صد« در فضای باز 
کاخ ســعدآباد رودرروی اهالی رســانه نشست و از 
عالقه مندی اش به ایران و وجود جلوه ها و ارزش های 
ایرانــی در آثارش ســخن گفت، شــاید یک ماهی 
گذشــته باشد. در آن ایام ســخن از بزرگ ترین اثر 
در تاریخ برگزاری کنســرت نمایش در ایران بود و 
امروز حقیقت ایــن ادعا پیش روی مخاطبان عیان 
شده است. این پروژه حاال در شرایطی میزبان تعداد 
زیادی از مخاطبان موسیقی و تئاتر این مملکت است 
که فهرســت چهره های نامدار حاضر در این اثر، در 
شــرایطی دیگر شاید می توانست اتفاق مهمی را در 

هنر این سرزمین رقم بزند.
این پروژه موسیقایی-نمایشی البته صرف نظر از وجوه 
کیفی متصور برای اثری با این مختصات بودن شک 
گران ترین اتفاق هنری این سرزمین در این حوزه در 
طول سال های گذشته بوده است؛ و البته صرف نظر از 
توضیحات سهراب پورناظری در نشست خبری این 
پروژه بدون شک عظیم ترین اتفاق هنری در پاسخ به 

فیلم ضد ایرانی »سی صد.«
سی صد پورناظری ها در ادامه پروژه قبلی این دو برادر 
به نام »سی« روی صحنه رفت؛ اثری در ژانر پر ابهام 
کنسرت نمایش که یکی از آهنگسازان نامدار ایرانی 
ســاکن انگلســتان آن را به غذایی به نام چلوکباب 
پیتزا تشبیه کرده بود. »سی« با آهنگسازی برادران 
پورناظری و خوانندگی همایون شــجریان یکی از 
پراقبال ترین پروژه های این حوزه در طول چند سال 
گذشته بود که توانست رکورد اجرا در کشور را برای 
پروژه های موسیقایی تئاتری در ایران جابه جا کند. 
پروژه کنسرت نمایش »سی« هم در دوران اجرایش 
تشــابه های فراوانی با ســی صد داشــت؛ از قیمت 
باالی بلیت در بازار سیاه گرفته تا لیست بلندباالی 
چهره های موسم به سلبریتی که به عنوان بازیگر در 
آن به نقش آفرینی پرداختند. در آن بازه زمانی، آن اثر 
هم با حضور جمعی از شناخته شده ترین هنرمندان 
تئاتر، سینما و موسیقی در کاخ سعدآباد روی صحنه 

رفت.
موضوع محوری سی هم به قول آهنگسازش سهراب 

پورناظری ایران بود منتهــا در آن زمان برای اولین 
بار بود که در روند شــکل گیری اثری موسیقایی و 
نمایشی شاهنامه فردوسی مرجع و منبع الهام البته 

خوانش قرار گرفته بود.
سی صد هم بنا بود اثری باشد درباره ایران و ایرانی و 
با توجه به سخنان پورناظری و دیگر عوامل حاضر در 
نشست رسانه ای کار انتظار می رفت با اتفاق ویژه ای 
در سطح ملی مواجه باشیم و بتوانیم شاهد خلق یک 
محتوای تأثیرگذار در حوزه ســرگرمی برای ایران و 

البته جهان باشیم.
قیمت گذاری بلیت های این اجــرا اما از همان ابتدا 
نشــان داد که ســی صد نه اثری بــرای همه مردم 
ایران که مخصوص به یک طبقه اقتصادی و طبیعتاً 
اجتماعــی خاص خواهد بود کــه قدرت هزینه کرد 
مبلغی حدود سه میلیون تومان برای تهیه بلیت یک 

شب خانواده ای چهارنفره را دارند.
خروجی نهایــی این ادعاها البته با آنچه ســخنان 
صاحبان و ســازندگان اثر در ذهن مخاطبان ایجاد 

کرده بودند، فاصله بسیاری داشت. از یک سو فهرست 
بازیگرانی که پیش ازاین توانمندی شــان را در آثار 
تاریخی در این مدیوم بزرگ به آزمایش نگذاشــته 
بودند و از سوی دیگر حضور امیر جدیدی به عنوان 
کارگردان این پروژه بزرگ درحالی که پیش تر حتی 
برای یک کار کوچک هم مسئولیت کارگردانی را بر 
عهده نگرفته بود، در عمل نشان نداد که پاشنه آشیل 

سی صد همانی است که در ابتدا به نظر می  رسید.
البته دست اندرکاران کنسرت – نمایش »سی صد« 
پیش تر بــرای توجیه قیمت های نجومــی این اثر 
۳۰میلیارد تومان هزینه تولید را مطرح کرده بودند 
کــه در بعد اقتصادی می تواند قابل تأمل باشــد اما 
در نهایــت در نتیجه کار تغییــری ایجاد نمی کند. 
شــاید نقطه قوت ســی صد نام محمــد رحمانیان 
بود؛ کارگردان و نویســنده ای کــه ورزیدگی اش در 
نمایشنامه نویســی نیاز به توضیح ندارد. رحمانیان 
ســی صد را بر اساس متنی از »ری بردبری« نوشته 
بود. از قبل هم اعالم شــده بــود که خط محوری 

داستان این پروژه موســیقایی نمایشی به موضوع 
کتاب ســوزی و نسل کشــی مغول ها در نیشــابور 
اختصاص دارد و اتفاقاً همین چند شــب قبل علی 
نصیریان بازیگر کهنه کار تئاتر، سینما و تلویزیون در 
برنامه خندوانه درباره اش توضیحاتی داده بود. او آنجا 
گفت که در سی صد نقش چنگیزخان مغول را بازی 
می کند و خودش شخصاً پیشنهاد داده که سوار بر 
اسبی نژاده دیالوگ های چنگیزخان را بر زبان جاری 
کند. ایجاد کنش در ذهن مخاطب در راستای حفظ 
زبان ملی ایرانیان به عنوان مرکز یکپارچگی سرزمین 
و پیوند جوانان با موســیقی و شعر اصیل فارسی از 
مهم ترین اهداِف این پروژه معرفی شــده بود اما در 
عمل رضا بهرام و سهراب پورناظری نهایت هنر خود 
را به کار بردند برای نابود کردن لحظات درخشانی که 
تیم نمایشی خلق کرد و البته روزنه های ملودیکی که 
ذهن خالق پورناظری پدید آورده بود. جواد عزتی، 
طناز طباطبایی، مهران غفوریان، دلنیا آرام، عرفان 
ناصری، منوچهر علیپور، نیما سکوت، امیر جدیدی 

و رضا کیانیان بازیگران سی صد بودند که کارگردانی 
امیر جدیدی با نوســانات و معایبــش جلوی رقم 
خوردن اتفاقی مهم از ســوی آنان را گرفت اما متن 
دقیق و قدرتمند محمد رحمانیان اجازه نداد که این 
اثر که می توانست در آسمان هنر ایران بدرخشد به 

فاجعه ای تمام عیار تبدیل بشود.
البته نمی شود از ویترین خوش رنگ و لعاب ارائه شده 
با این کنسرت نمایش چشــم پوشید و هنرنمایی 
گروه اجرا را در کنار گــروه جلوی های ویژه بصری 
نادیده گرفت؛ لوکیشــن کاخ سعدآباد هم البته در 
خلق لحظاتی دیدنی برای پروژه سی صد سنگ تمام 
گذاشت؛ مکانی که البته در پایان نمایش به بدترین 
نحو مدیریت شد تا یک بی نظمی تمام و کمال شکل 
بگیرد و شــانس وجود حس و حال خوب در اندک 
مخاطبــان راضی این نمایش را هــم به عدد صفر 

نزدیک و نزدیک تر کند.
حضــور طرفداران رضا بهرام هم در کاخ ســعدآباد 
دقایق عجیبی را خلق کرد؛ آنجا که خواننده جوان 
شرع به خواندن می کرد و درحالی که صحنه داشت 
در تاریکی فرومی رفت، روشــن شــدن نور موبایل 
هواخواهان دوآتشه آقای خواننده وضعیت را برخالف 

میل طراح صحنه تغییر می داد.
مقایسه سی و سی  صد اما برای طرفداران موسیقی 
ایرانــی درنهایت با یک خأل مهــم همراه بود؛ پایان 
همراهی ســهراب پورناظری به عنوان آهنگســازی 
خالق و توانمند و همایون شجریان خواننده بی بدیل 

این روزهای موسیقی کشورمان.
بیــش از همه اما در این اجــرا، گروه خوانندگان به 

افتادن اثر در جاده ناامیدی کمک کردند؛
نه رضا بهرام درجایی کــه انتظار می رفت به خوبی 
حاضر شد و نه سهراب پورناظری توانست همان قدر 
که در نوازندگی و آهنگسازی چیره دست و بااستعداد 
اســت، خوب بخواند. در لحظات پایانی شــاید این 
زمزمه در ذهن حاضران عالقه مندان به موســیقی 
ایرانی تکرار می شــد؛ کاش ســهراب پورناظری در 
انتخاب خواننده این اثر بیشتر دقت می کرد و کاش 
می دانســت همچون بزرگان پیش از حد در عرصه 

آهنگسازی بهتر است پا در کفش خوانندگان نکند.

»سی صد«؛ کنسرت نمایشی که قرار بود پروژه ای باشد برای ایران و ایرانی

مرثیه ای برای سهراب

همدلی| کامیار محسنین، منتقد سینما ضمن مرور واکنش های 
گوناگون منتقدان در دوره های مختلف نسبت به فیلم »شکارچی 
گوزن« از دالیل ماندگاری و ارزش های سینمایی این فیلم گفت. 
به نقل از روابط عمومی خانه هنرمندان ایران، اولین جلســه از 
مرور فیلم های مریل استریپ بازیگر آمریکایی در سینماتک خانه 
هنرمندان ایران برگزار شد، به نمایش فیلم »شکارچی گوزن« به 
کارگردانی مایکل چیمینو اختصاص داشت. پس از نمایش فیلم، 
کامیار محســنین با اجرا و کارشناسی کیوان کثیریان به نقد و 

بررسی »شکارچی گوزن« پرداخت.
او در ابتدای این نشســت گفت: این فیلم درباره جنگ ویتنام 
اســت که طوالنی مدت هم بود. جنگ ویتنام مهم ترین جنگ 
نیابتی اســت که در دوران جنگ ســرد انجام شد زیرا ویتنام 
شمالی را برخی کشورها پشتیبانی می کردند و ویتنام جنوبی هم 
موردحمایت برخی کشورهای دیگر بود، به همین دلیل در زمان 
جنگ سرد که هنوز ایدئولوژی ها کارکرد خود را داشتند، بحث 
درباره جنگ ویتنام به بحث درباره ســرمایه داری می انجامید و 
ساخت چنین فیلمی نیز تأثیرگذار بود. از طرف دیگر وقتی به 
نقش آمریکا نگاه می کنیم، به اشتباه آمریکا پی می بریم که حضور 
مستقیم در این جنگ بود؛ به طوری که آمریکا نیروهای خود را به 
کار می بندد و در پاسخگویی به مردم خود دچار مشکل می شود. 
ضمن اینکه از زمان ریاست جمهوری کندی، دخالت آمریکا در 
ویتنام بیشتر شــد و این کشور به شکل جدی وارد این عرصه 

می شود؛ عرصه ای که می تواند برایش گران تمام شود.
او با مرور اتفاقات این جنگ بیان کرد: نگاه به کارنامه فیلم سازی 
یک کارگردان به ما نشان می دهد که چقدر فیلم سازان آمریکایی 
به موجب یک رویکرد دولتی در یک برهه زمانی محدود می شوند، 
کافی است به فیلم های دهه۶۰ آمریکا نگاه کنیم و متوجه شویم 

چه فیلم هایی اسکار بهترین فیلم را می گیرند.
این منتقد بیان کــرد: اتفاقاتی که در ویتنــام می افتد، باعث 
می شود اعتراض در آمریکا معنای جدیدی به خود بگیرد و در 
قالب های مختلف عیان شــود. این جریان در سینما هم تأثیر 
خود را می گذارد؛ به طوری که در سال ۱۹۶۷ یک فیلم جهت دار 
و ضد نژادپرستی جایزه می گیرد. بااین حال موضوع جنگ ویتنام 

در سینمای آمریکا مغفول می ماند.
محسنین گفت: منتقدان مختلفی از جریان های گوناگون درباره 
این فیلم نظر داده اند، ایورت یکی از آن هاســت، موضوعی که 
بــرای ایورت و منتقدان دیگر مطرح اســت و این فیلم را برای 
آن ها نامفهوم و پر از ابهام می کند نوع واکنش شــخصیت ها به 
شرایطی است که در آن هستند. منتقدان دو موضوع را مطرح 
می کنند؛ اینکه »شکارچی گوزن« توقع داستان گویی را برآورده 

نکرده و مدت زمان طوالنی آن نمی گذارد بتوانند به راحتی فیلم 
را پیگیــری کنند. موضوع دیگر پیوندهای مردانه فیلم اســت، 
همان چیزی که در فیلم های وســترن و ســامورایی درباره آن 

بحث می کنند.
او اظهار کرد: جبهه سینمای امروز انگلیس هم درباره این فیلم 
صحبت کرده اند، یک منتقد انگلیسی در جشن تولد ۳۶سالگی 
فیلم گفت این فیلم و »اینک آخرالزمان« کاپوال از یک تمهید 
واحد استفاده می کند، »شکارچی گوزن« موضوعی را در فیلم 
به شــکل فانتزی مطرح می کند، خود را درگیر جزییات جنگ 
نمی کند و تأثیرگذاری را با همان مسائل فانتزی مطرح می کند، 
اگر در »اینک آخرالزمان« کشــتار را با گوش دادن به موسیقی 
داریم، اینجا هم این تمهیــد را داریم که انگار وقت ویتنامی ها 
تنها صرف این می شده است که می خواهند با آمریکایی ها رولت 

روسی بازی کنند.
محســنین توضیح داد: برخی از منتقدان هم معتقد بودند این 
فیلم دســتاوردهای آمریکا را بــه نمایش نمی گذارد و حقیقت 
تاریخی را مخدوش می کند؛ این همان جمالتی است که امروز 
هم راســت افراطی مطرح می کند، البته چپی ها فیلم را دوست 
نداشتند و باور داشتند فیلم می خواهد مظلومیت آمریکا را نشان 
بدهد و تمام جنایت ها را به ویتنام شــمالی نسبت دهد؛ یعنی 
وقتی شادمانی فیلم تمام می شــود، وارد فضایی می شویم که 
دیوار صوتی شکسته می شود، وارد فضای جنگ می شویم و آن 
زمان اســت که بمب بر سر آدم های بی گناه ریخته می شود. در 
بخشی از این فیلم می بینیم که یک سرباز ویتنامی روی مردم 
بی گناه اسلحه می کشد، چپی ها معتقدند در این فیلم همه چیز 
یک جانبه است، بنابراین آن ها اصاًل این فیلم را دوست نداشتند. 
پاولیــن کل هم می گوید فیلم در نهایت تبدیل به یک شــعر 

عوام گرایانه می شود.
او اظهــار کرد: به نظرم وقتی امروز فیلم را می بینیم راحت تر با 
»شــکارچی گوزن« مواجه می شویم و این پیش زمینه ها دیگر 
وجود ندارد من هم معتقدم در این فیلم اگر بخواهیم دنبال خط 
داستانی بگردیم ناامید می شویم. پرده اول فیلم تجربه جمعی 
اوقات خوش است، در تجربه جمعی، اول آدم هایی را می بینیم 
که باهم زبان مشــترک دارند و بــا کوچک ترین حرکتی با هم 
همراه و شــاد می شوند. در پرده دوم انگار تابلوی نقاشی از یک 

تجربه تلخ گروهی را می بینیم و در پرده آخر یعنی وقتی مایکل 
از جنگ برمی گردد با موقعیت های جدید روبه رو می شویم که 
دیگر جمعی نیستند، بلکه موقعیت های دونفره هستند. در این 
موقعیت ها شــاهد دو وضعیت هســتیم؛ آدم هایی که کدهای 
جدیــد برای ارتباط دارند و آدم هایــی که چون آن تجربه تلخ 
را از ســر نگذراندند، نمی توانند با هم وارد ارتباط شوند، چون 
این رمزگان جدید را نمی شناسند. نکته دیگر این است که چه 
کسانی به جنگ فرستاده می شوند؟ طبقه کارگر به این جنگ 
فرستاده می شوند، آن ها مهاجرینی هستند که به جنگ می روند، 
افرادی که آن قدر هم با شوق به جنگ نمی روند، بلکه به جنگ 
اعزام می شوند. این فیلمی اســت که در زمان خودش همواره 
با خوانش های سیاســی همراه بوده است. محسنین در بخش 
دیگر از صحبت های خود با بیــان اینکه فیلم برداری این فیلم 
منحصربه فرد اســت، مطرح کرد: مدیر فیلم برداری این فیلم از 
کسانی بود که از جنگ مجارستان فرار کرده است. ارتباط این 
سه ســرباز آمریکایی در نوع فیلم برداری و نورپردازی متفاوت 
است، گاهی طبق فیلم نامه نمی توانند حرف بزنند اما درعین حال 
مــا بیگانگی این آدم ها را با فضا می بینیــم که آن هم به دلیل 
ایده های فوق العاده نورپردازی اســت، تمــام ایده ها بدون هیچ 
تحمیلی به تماشاگر نشان داده می شود. برای تدوین فیلم هم 
پیتر زینر وارد این کار شــد کســی که »پدرخوانده ۱ و ۲« را 
تدوین کرده، کســی که افراد را با آثارش ذوق زده می کند و در 
این فیلم هم، چنین است. مثاًل در نبرد نهایی فیلم، یک لحظه 
ما نمایی از دســت کبود شده کریستوفر با تزریق را می بینیم و 
متوجه می شــویم الزم نیست کارگردان همه چیز را به ما نشان 

بدهد بلکه ما می توانیم با یک نما تمام داستان را بخوانیم.
او ضمن مرور وجوه دیگر فیلم اظهار کرد: ســاختار فیلم بر این 
اساس اســت که ما ســکانس ها و نماهایی از رؤیایی مایکل با 
یک گوزن می بینیم، در این دو ســکانس و در این رؤیایی چه 
چیزهایی عوض می شــود؟ واقعیت این است که ما با یک فیلم 
داستان گوی متعارف روبه رو نیستیم بلکه با فیلمی مواجهیم که 
مــا را با موقعیت های مختلف روبه رو می کند؛ به طوری که ما در 
این موقعیت ها به اتفاقاتی که بر سر این شخصیت رخ داده فکر 

می کنیم که این یک تجربه نامتعارف است.
این منتقد توضیح داد: با ســاخت این فیلم توســط چیمینو، 

همه فکر می کردند دیگر کل ســینمای آمریکا مجبور است او 
را طی سال های سال در معبد کارگردان های بزرگ قرار بدهد، 
اما این گونه نشد. چیمینو فردی بود که به بهانه فیلم نامه نویس 
شــدن به آمریکا مهاجرت کرد، یک مدت فیلم های تبلیغاتی 

ساخت و بعد وارد عرصه فیلم نامه نویسی شد.
محســنین با اشــاره به فیلم های متعدد این کارگردان مطرح 
کرد: همیشه یک موضوع مشخص درباره او وجود داشت، اینکه 
چیمینو انگار دوست داشت کارگردان فیلم های جنجالی باشد. 
او اصوالً آدمی بود که به نظر می رسید دوست داشت هر بالیی 
می خواهد ســر ســینما بیاورد بااین حال به دلیل فراهم نبودن 
شــرایط در طول فعالیتش شــش، هفت فیلم بیشتر نساخت. 
چیمینو اصوالً آدم موفقی در ارتباط با منتقدان و تماشــاگران 
نبود. امروز اما ارزش های این کارگردان را می فهمیم که به شدت 
دوست داشــت نماهای عریض بگیرد و با دوربین انواع و اقسام 

بازی ها را بکند.
او در بخش دیگــری از صحبت های خود عنوان کرد: این فیلم 
از یک جهت اهمیت زیادی برای بازیگران دارد، اینکه برای سه 
بازیگر شمایل می سازد، چیزی که آن ها در طول دوران بازیگری 
خود از آن به کرات استفاده می کنند؛ به طوری که مریل استریپ 

به مدت یک دهه با همین شمایل در سینما حضور داشت.
این منتقد سینما در پایان در پاسخ به پرسشی مبنی بر اینکه آیا 
اسکار می تواند به صورت فرمایشی جایزه بدهد؟ بیان کرد: اصوالً 
حرف هایی که درباره جشــنواره ها و جوایز زده می شود به دوراز 
واقعیت است یا حداقل وقایع آن این همه بچگانه رخ نمی دهد. 
همه چیز آن قدر سیاسی نیســت، در این میان فضای رسانه ای 
جوی را ایجاد می کند که توجه به یک موضوع زیاد می شــود. 
مثاًل یک ســال رســانه درباره مهاجرت زیاد صحبت می کند و 
به یک باره می بینید ۶۰فیلم درباره مهاجرت در یک جشنواره به 
نمایش درمی آید. این بازی ای نیست که از سوی سینما شروع 
شود بلکه فضای رسانه ای قبلش این موضوع را آغاز کرده است. 
به نظرم چون دوســتان با سینما یک مشــکل قدیمی دارند، 
می خواهند همه چیز را به سینما ارتباط بدهند. به هرحال باید 
بپذیریم وجهی از سینما بیزینس است، تقریباً همه افرادی که 
جشنواره برگزار می کنند نیم نگاهی به بیزینس آن دارند و طبعاً 
به دنبال این هستند که مردم را حساس کنند تا به تماشای یک 
فیلم بنشینند. از ســوی دیگر انگیزه های اقتصادی هم موجب 
این امر می شود، در این فضا انگیزه های سیاسی هم مؤثر است، 
مثاًل همیشه یکی از فیلم های بخش بین الملل که به آن اضافه 
می کنند فیلمی است که برای یهودی ها ساخته شده، چون اساساً 
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