راﺑﯿــﻦ وﯾﻠﯿــﺎﻣﺰ ،ﻫﺮﻣــﺲ ﺗﺮﯾــﻦ ﺑــﺎزﯾﺮ ﻫــﺎﻟﯿﻮود ،
درﮔﺬﺷﺖ
ﺧﺒﺮ ﺳﺎده ﺑﻮد ،راﺑﯿﻦ وﯾﻠﯿﺎﻣﺰ ﭘﺲ از اﻓﺴﺮدﮔ ﻃﻮﻻﻧ ﺑﻪ ﻋﻠﺖ ﺧﻮدﮐﺸ درﮔﺬﺷﺖ».ﺟﺎن ﮐﯿﺘﯿﻨ «ﻣﻌﻠﻢ زﺑﺎن اﻧﻠﯿﺴ
در ﯾ ﻣﺪرﺳﻪ ﺧﺸ و وﺳﻮاﺳ ﮐﻪ ﻫﻤﻪ ﭼﯿﺰ را ﺑﻪ ﻫﻢ ﻣزﻧﺪ .او ﮐﺴ اﺳﺖ ﮐﻪ از ﺷﺎﮔﺮداﻧﺶ ﻣﺧﻮاﻫﺪ او را
»ﻧﺎﺧﺪا« ﺧﻄﺎب ﮐﻨﻨﺪ ﺗﺎ دﻧﯿﺎﯾ ﺗﺎزه را ﺑﻪ آنﻫﺎ ﻧﺸﺎن دﻫﺪ.
ﺑﺮای ﻣﻨ ﮐﻪ ﺑﺎ ﻓﯿﻠﻢ اﻧﺠﻤﻦ ﺷﺎﻋﺮان ﻣﺮده  DPSزﻧﺪﮔ ﮐﺮده ﺑﻮدم ﯾﺎ اﻟﻮی درﻣﺎﻧﺮ ﻓﯿﻠﻢ وﯾﻞ ﻫﺎﻧﺘﯿ ﻧﺎﺑﻐﻪ ﻫﻤﯿﺸﻪ
ﻓﺮاروی ﮐﺎر درﻣﺎﻧ ام ﺑﻮده  ،ﯾﺎ ﺧﺎﻧﻢ داﺗﻔﺎﯾﺮ و….ﺷﻨﯿﺪن اﯾﻦ ﺧﺒﺮ آﺳﺎن ﻧﯿﺴﺖ .او ﻗﻄﻌﺎ ﻫﺮﻣﺲ ﺗﺮﯾﻦ ﺑﺎزﯾﺮ ﺳﯿﻨﻤﺎی
ﻫﺎﻟﯿﻮود ﺑﻮد ﺑﺎ ﻧﻘﺸﻬﺎی ﺧﯿﺮ ﮐﻨﻨﺪه اش در ﻧﻘﺶ درﻣﺎﻧﺮ  ،ﻣﻌﻠﻢ اﻟﻬﺎم ﺑﺨﺶ و….ﮔﺮﭼﻪ ﻫﻤﯿﺸﻪ ﻓﺎﺻﻠﻪ ﺧﻮدم را ﺑﺎ
ﭘﺮﺳﻮﻧﺎﻟﯿﺘ ﺑﺎزﯾﺮ ﺣﻔﻆ ﻣﯿﻨﻢ و ﺑﯿﺸﺘﺮ در ﭘﺮﺳﻮﻧﺎژ ﺳﯿﻨﻤﺎﯾ او ﻏﺮق ﻣﯿﺸﻮم وﻟ ﺧﻮدﮐﺸ ﻣﺮدی ﺑﺎ آن ﻧﻘﺸﻬﺎی ﺧﯿﺮه
ﮐﻨﻨﺪه ﺗﺎرﯾﺦ ﺳﯿﻨﻤﺎی ﺟﻬﺎن  ،راﺣﺖ ﻫﻀﻢ ﻧﻤﯿﺸﻮد .ﯾﺎد ﮐﺎﭘﯿﺘﺎن ﻓﯿﻠﻢ اﻧﺠﻤﻦ ﺷﺎﻋﺮان ﻣﺮده در ﻗﻠﺐ ﻫﻤﻪ ﻣﺎ زﻧﺪه ﻣﯿﻤﺎﻧﺪ و
اﻣﯿﺪوارم در ﺳﻔﺮ زﻧﺪﮔ ﺧﻮﯾﺶ آﻧﻘﺪر آﺳﯿﺐ ﻧﺨﻮرﯾﻢ ﮐﻪ اﺳﯿﺮ اژدﻫﺎی ﯾﺎس ﮔﺮدﯾﻢ

———————
اردوان روزﺑﻪ در رادﯾﻮ ﮐﻮﭼﻪ ﻧﻮﺷﺖ :از ﺳﻮی دﯾﺮ ﻃ ﯾ ﺑﯿﺎﻧﯿﻪ رﺳﻤ ،ﺑﺎراک اوﺑﺎﻣﺎ رﯾﯿﺲ ﺟﻤﻬﻮری اﯾﺎﻻت ﻣﺘﺤﺪه،
از آﻗﺎی وﯾﻠﯿﺎﻣﺰ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﯾ اﻧﺴﺎن ﺧﻼق ﯾﺎد ﮐﺮد .او ﻃ ﺑﯿﺎﻧﯿﻪای ﮐﻪ ﺗﻮﺳﻂ ﮐﺎخ ﺳﻔﯿﺪ روز دوﺷﻨﺒﻪ ﻣﻨﺘﺸﺮ ﺷﺪ ﮔﻔﺖ:
»راﺑﯿﻦ وﯾﻠﯿﺎﻣﺰ ﯾ ﺧﻠﺒﺎن ﺑﻮد ،ﯾ دﮐﺘﺮ و ﯾ ﺟﻦ و ﯾ ﭘﺮﺳﺘﺎر ﺑﭽﻪ ،ﯾ ﭘﺮزﯾﺪﻧﺖ و ﯾ ﭘﺮﻓﺴﻮر ،ﭘﯿﺘﺮ ﭘﻦ ﺑﻮد و ﻫﻤﻪ
ﭼﯿﺰﻫﺎﯾ از اﯾﻦ دﺳﺖ ،اﻣﺎ او ﻗﺒﻞ از ﻫﻤﻪ ﭼﯿﺰ ﻧﻤﺎد ﻣﺤﺒﺖ ﺑﻮد .او ﻣﺎﻧﻨﺪ ﯾ آدم ﻓﻀﺎﯾ وارد زﻧﺪﮔ ﻣﺎ ﺷﺪ اﻣﺎ وﻗﺘ
ﮐﻪ رﻓﺖ ﺗﻤﺎم ﻧﺸﺎﻧﻪ ﻫﺎی ﯾ اﻧﺴﺎن ﺧﺎﻟﻖ را داﺷﺖ .او ﻣﺎرا ﺧﻨﺪاﻧﺪ .ﻫﻤﺎن ﻃﻮری ﮐﻪ ﺗﻮاﻧﺴﺖ اﺷ در ﭼﺸﻤﺎن ﻣﺎ
آورد .او ﺧﻼﻗﯿﺖ ﺑ اﻧﺪازهاش را ﺑﺎ ﺑﺨﺸﻨﺪهﮔ ﺑﻪ ﻫﻤﻪ ﮐﺴﺎﻧ ﻫﺪﯾﻪ ﮐﺮد ﮐﻪ ﻧﯿﺎز ﺧﻨﺪﯾﺪن داﺷﺘﻨﺪ.
———————-
ﻣﺎﯾﻠﻢ ﻓﺮﺻﺘ دﺳﺖ دﻫﺪ ﺗﺎ ﻓﯿﻠﻤﻬﺎی او را در ﺧﺎﻧﻪ ﺗﻮاﻧﺮی ﭘﺨﺶ ﮐﻨﯿﻢ و ﺗﺤﻠﯿﻠ در ﺧﻮر اراﺋﻪ دﻫﯿﻢ

