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لئونارد کوهن درگذشت

ستارههایهالیوودچگونهستارهشدند؟

برای شما هم جالب است که بدانید ستاره های هالیوود
چه زمانی و چگونه نام خــود را جهانی کردند؟ در اینجا
نگاهی گذرا به زندگی ســتارگان هالیــوود و چگونگی
محبوبیت و شهرت آنها می اندازیم.
.1جاستین بیبر
شهرت جاستین بیبر از یوتیوب آغاز شد .در سال ،2007
زمانی که اســکات شموئیل براون ،مدیر
برنامه و اســتعداد یــاب آمریکایی ،در
یوتیوب به دنبال ویدویی می گشــت،
تصادفا روی ویدئویی که جاستین بیبر از
خودش منتشر کرده بود ،کلیک می کند.
در آن ویدیو جاســتین که تنها  12سال
داشت ،یکی از آهنگ های کریس بروان
با نــام « »With Youرا می خواند .پس
از آن اسکات شــموئیل براون ،جاستین
بیبر و خانواده اش را در انتاریو مالقات و
جاستین را متقاعد کرد تا با او به آتالنتا
برود.
یک هفته بعد ،او در مقابل آشر آهنگی را
نواخت و محبوبیت او از همان زمان آغاز
شد 9 .سال بعد او بیش از  144جایزه را
در دنیای موســیقی از آن خود کرد .او
همچنین در مجله «فوربز» به عنوان یکی
از تاثیرگذارترین ستاره ها معرفی شد .شهرت جاستین
در حال حاضر آنقدر زیاد اســت که بیش از  100میلیون
کپی از آلبوم اخیر او با نام « »Purposeفروخته شد.
.2جنیفر لورنس
در حال حاضر او به عنوان یکی از محبوب ترین بازیگران
آمریکا شناخته می شود که تا کنون تعداد زیادی جایزه
دریافت کرد .داستان شهرت او کمی از دیگران متفاوت
است .او در سن  14سالگی ،زمانی که تعطیالت بهاره خود
را با خانــواده اش در نیویورک می گذراند ،توجه یکی از
مدیران مادلینگ را به خود جلب کرد.
او از جنیفر اجازه خواست تا از او عکسی بگیرد .شماره
تلفــن مادر او را نیز در جایی یادداشــت کرد و روز بعد
با آنها تماس گرفت .جنیفر لورنس در همان روز تســت
بازیگری داد و پس از آن فعالیت خود را به عنوان مدل در
تبلیغات تلویزیونی کانال «  »MTVآغاز کرد.
.3جی زی
آغاز فعالیت جی زی ،از همان کودکی اش بود .او موسیقی
را به عنوان راهی برای فرار از سختی های زندگی و فقری

که در آن دوران تجربه می کرد ،انتخاب کرد .در ســال
 ،1989او با همکاری رپر دیگری با نام «جاز-او» ،آهنگی
با نام « »The Originatorsرا منتشــر کردند .از آن
زمان که آن دو این آهنــگ را در اپیزود « Yo! MTV
 »Rapsاجزا کردند ،جی زی شهرت اش را در دنیای رپ
آغاز کرد.

.4کیت ماس
در حال حاضر کیت ماس به عنوان یکی از تاثیرگذارترین
مدل های جهان شناخته می شود .جرقه شهرت در زندگی
او در میدان هوایی «  »JFKزده شد .او در سن  14سالگی،
زمانی که به همراه خانواده ،پس از گذراندن تعطیالت در
میدان هوایی باهاماس بود ،نظر یکی از مدیران مد و فشن
با نام سارا دوکاس را به خود جلب کرد.
در هواپیما ،سارا از طریق برادرش به کیت نزدیک شد و
زمانی که فهمید او به مادلینگ عالقه دارد ،پیشنهاد این
حرفه را به او داد و کیت هم با کمال میل آن را پذیرفت.
به نظر شــما اگر آن دو در یک پرواز نبودند ،سرنوشت
کیت چگونه رقم می خورد؟
.5ریحانا
استعداد ریحانا اولین بار در سال  2003در مکتب ،پس از
این که او به همراه دو تا از دوستانش یک گروه موسیقی
راه انداختند ،کشــف شد .در همان سال او با کمک یکی
از دوستانش با ایوان روجرز آشنا میشود .روجرز از آنها
دعوت کرد تا جلوی او نیز آهنگی اجرا کنند .پس از اتمام
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کلمات زیر را در جدول پیدا کنید و دور آن خط بکشید

حروف زیــر را ترکیب
نمــوده و کلماتــی را
بســازید کــه در آنها
الزام ًا حرف وسط جدول
وجود داشته باشد.
 7 کلمه :خوب
 14 کلمه :متوسط
 21 کلمه :عالی

جواب هدف

اجرا روجرز اعتراف کرد زمانی که ریحانا وارد سن می
شود ،گویی دو نفر دیگر وجود ندارد.
او یک بار دیگر نیز به تنهایی در مقابل روجرز آهنگ
«  »Emotionرا خواند و همین شد که روجرز ریحانا
و خانواده اش را به آمریکا دعوت تا کار ضبط و پخش
آهنگ هایش را آغاز کند .پیشنمایش آهنگی که ضبط
شــد نیز برای چندین استودیوی موسیقی ارسال شد
که در نهایت منجر به عقد قــرارداد او با یکی از این
استودیوها به نام دف جمشد.
مدیر وقت این شرکت ،جی زی بعد از مشاهده اجرای
ریاحانا بود که تصمیم به بســتن قرارداد با وی گرفت.
با ورود او به عرصــه خوانندگی ،موفقیت و محبوبیت
او به شــدت باال گرفت به طوری که اولین آلبوم اش،
«  )۲۰۰۵( »Music of the Sunو آلبــوم بعدیA « ،
 )۲۰۰۶( » Girl like Meهردو جــزو  ۱۰آلبوم برتر
لیست بیلبورد  ۲۰۰جای گرفتند.
.6زک افران
در سال  ،۲۰۰۲افران شــروع به ظاهر شدن به عنوان
بازیگر مهمان در چند ســریال تلویزیونی شــد اما
محبوبیت اش با بازی در فلم سینمایی « High School
 ،»Musicalدر نقش تروی بولتــون ،یک دانش آموز
محبــوب و کاپیتان
تیم بسکتبال ،اوج
گرفــت .مدت کمی
پــس از پخش این
فلم ،افران با اجرای
دو آهنگ پر فروش
در لیست Billboard
 ۱۰۰ Hotبرای اولین
بــار در عموم ظاهر
شد.
در همــان لیســت
آهنگهای پر فروش
هفته ،افران  ۵آهنگ
از فلم لیسه موزیکال
داشــت که به طور
همزمان در لیســت
قرار گرفتــه بود .از
همان زمان بود که شهرت او به تدریج بیشتر و بیشتر
شد ،طوری که در سال  2007عکس او بر جلد مجله «
 »Rolling Stoneچاپ شد.
.7برد پیت
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برد پیت پس از فارغالتحصیلی از لیســه ،به دانشگاه
میزوری وارد شد و در رشــته خبرنگاری ،با تأکید بر
م زمان که او در
تبلیغات شــروع به تحصیل کرد .هــ 
غ التحصیلی اش بود ،به
حال نزدیک شدن به روز فار 
این باور رســید که عالقه زیادی به بازیگری در سینما
دارد .از آنجا که در میزوری فلمی ساخته نمیشد ،وی
تصمیمی میگیرد به جایی برود که در آنجا فلمسازی
انجام میشــود و در نهایت دو هفته پیش از دریافت
مدرکش ،دانشگاه را ترک کرده و به شهر لسآنجلس
میرود.
برد پیت در آنجا توجه بزرگان این رشــته را به خود
جلب کرد .او در سال  ۱۹۹۱در فلم «تلما و لوییز» نقش
کوچکی به مدت  ۱۴دقیقــه بازی کرد و بخاطر همین
فلم از او درخواست بازی در فلم های دیگری شد و در
نهایت او تبدیل در میان محبوب ترین ستاره سینمای
جهان جای گرفت.
.8شارلیز ترون
شارلیز ترون در  ۱۶ســالگی به میالن رفت و در آنجا
به مدت یکســال مدل بود .با وجود اینکه توانست در
رقابتهای محلی عنوان نخست را کسب کند ،بخاطر
نداشتن عالقه به این رشته ،یک سال بعد به نیویورک
رفــت .در آنجا به مکتب رقص باله جفری بالت رفت تا
بتواند به آرزوی دوران کودکی خود برسد اما زمانی که
 ۱۸سال داشــت زانوی او بهشدت آسیب دید و دیگر
نتوانست این رشته را ادامه دهد.
پس از آن ،شــارلیز جوان به لس آنجلس رفت و پس
از  ۸ماه اقامت در این شــهر ،در سال  ۱۹۹۵وقتی که
در بانکی بود و میخواســت چکی به ارزش  ۵۰۰دالر
را نقد کند ،مسئول بانک از انجام این کار امتناع کرد
که وی شروع به داد و فریاد کرد ولی تهیه کنندهای به
نام جان کراســبی وی را دید و به یک مکتب بازیگری
معرفی کرد .مســلما او دیگر در مورد چک اش هیچ
نگرانی نداشت.
.9جنیفر آنیستون
زمانــی که جنیفر آنیســتون در پارکینگ یک تانک
تیل موتر اش را پارک کــرده بود ،توجه یکی از مدیر
مسئوالن تلویزیون به نام ورن لیتلفیلد را به خود جلب
می کند .ورن به او پیشنهاد بازیگری می دهد و او هم با
کمال میل آن را می پذیرد.
جنیفر با بازی در سریال محبوب « »Friendsنام خود
را جهانی کرد .به راســتی اگر او در آن زمان درتانک
تیل نبود ،چه سرنوشتی انتظارش را می کشید؟
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از افرادي كه احســاس ميكننــد قانوني برايشــان وجود ندارد
حوصلهتان سررفته است .سعي كنيد آرام باشيد؛ زيرا بعدا ً به ضرر
خود او ميشود.

ثور

2462
 شطرنج 		
نوبت مهره های سفید است ،شما باید با
دو حرکت مهره سیاه را مات کنید.

انرژی و شور و نشاط زیادی دارید و می توانید ابتکار به خرج دهید
و تمایالت جنســی تان افزایش پیدا کرده است  .محبت زیادی به
همسرتان دارید.

عقرب

امروز يكي از آن روزهايي است كه ديگران از شما توقع زيادي دارند،
بنابراين گاهي الزم است تا با آنها برخورد جدي كنيد .مشكل اصلي
اين است كه در گذشــته ،بيش از حد از ديگران حمايت كرده ايد و
اين شــامل حال افراد خانواده هم مي شــود و با اين كار ،آنها را بد
عادت كرده ايد.

شــما خيلي جذب آدم هایي از فرهنگهــا و مليتهاي ديگر
ميشويد و شايد تصميم بگيريد كه يك زبان جديد ياد بگيريد يا
به يك سرزمين دور سفر كنيد .يك عشق خارجي براي شما اگر
آزاد و مجرد هستيد امكان اتفاق افتادن دارد.

قوس

6

کارهای زیادی دارید که باید انجام دهید و باعث می شود تا سردرگم
شوید .شاید از یک دوست مورد اعتماد کمک بخواهید .این بهترین
کار است .اما الزم اســت که یک راز را که مدتها پنهان کردهاید،
بیان کنید.

جدی

5

جوزا

سرطان

اسد

امروز دوستانتان پيشنهادات زيادي به شما خواهند كرد كه شامل
برخي موقعيتهاي كوچك نيز ميشــود و بــه تجربه كردن آنها،
ميارزد .شما هرگز نخواهيد فهميد كه اين تجربيات به كجا ميرسند
مگر آن كه خودتان آنها را تجربه كنيد .امروز مناسب رفتن به كلوپ
يا اجتماعي ديگر ميباشد ،چرا كه شما از بودن با چهرههاي آشنا و
همچنين از گفتگو با افرادي كه آنها را خيلي خوب نمي شناســيد،
لذت خواهيد برد.

سنبله

یک نفر که به شما نزدیک است دوست دارد کارها را آن طور که خودش
میخواهد شــما انجام دهید و اگر بر خــاف آن رفتار کنید ناراحت
میشود .امروز کار زیادی دارید و کمتر میتوانید با خانواده باشید.

در محل کار میدرخشید .اگر اخیرا ً به شما بیتوجهی شده امروز
ارزشتان شناخته میشــود .میتوانید انتظار قدردانی دیگران را
داشته باشید .شاید یک همکار صمیمی شدنتان را تحسین کند.

امروز هر نوع اطالعاتي را كه به دســت آورديد خوشــحالتان
ميكنــد ،مخصوص ًا اگر مربوط به تحصيالت يا به دســت آوردن
مهارتي باشــد .ممكن است شــخصي در مورد خاصي اطالعاتي
بدهد .اكنون زماني از سال است كه هر كسي تمايل به پيشرفت
فكري دارد.

دلو

در هفته های آینده رابطه بسیار خوبی با دیگران برقرار می کنید
و اگر از کسی خواستهای داشــته باشید حتم ًا با خوشحالی آن را
خواهید پذیرفت .اما از حسن نیت آنها سوء استفاده نکنید و گرنه
در آینده با شما نیز همین طور برخورد می شود.

حوت

اجازه ندهید کوچکترین آشفتگی و واژگونی بین شریک زندگیتان
یا هم آپارتمانیتان باال بگیرد .حتی اگر می دانید حق باشماست.
اکنون یک محیط شاد در منزل ضروری است و حفظ آن با شماست.

روزنامه گاردین گزارش داد ،صفحــه فیسبوک این هنرمند
کانادایی از درگذشت وی در لسآنجلس خبر داده است.
در صفحه رسمی فیسبوک کوهن اعالم شده است :ما با اندوه
عمیق خبر میدهیم که شاعر ،ترانهسرا و هنرمند افسانهای،
لئونارد کوهن ،فوت کرده است.
کوهن که تا  ۳۳ســالگی تصمیم به خواندن و ترانه ســرایی
نگرفته بود ،در دهه  ۱۹۶۰میالدی از شــهر مونترآل کانادا در
صحنه هنری پدیدار شد .او تا قبل از انتشار آلبوم اول خود ،به
عنوان شاعر و نویسنده شناخته شده بود.
لئونارد کوهن در ســال  ۲۰۱۱میالدی به خاطر آن که مجموعه
آثارش «بر سه نســل در سراسر جهان» تأثیر گذاشته است،
برنده یکی از معتبرترین جوایز ادبی اسپانیا شد.
او با ترانه هایی از جمله تا انتهای عشق با من برقص ،سوزان،
هلهلویا و بدرود ماریان به شهرتی جهانی دست یافته و آلبوم
«من مرد تو هستم» در سال  ۱۹۸۸از نظر تجاری موفقترین
آلبوم وی بوده است.
لئونارد کوهن در ســال  ۲۰۰۵بعد از آگاه شدن از آن که مدیر
ســابقش از صندوق بازنشستگی او پنج میلیون دالر برداشت
کرده ،مجبور به برگزاری کنسرتهای جدیدی در سراسر دنیا
شد .در ســال  ۲۰۰۹این خواننده در حال اجرا روی صحنه از
هوش رفت و در شفاخانه اس در اسپانیا بستری شد .دلیل این
حادثه را مســمومیت غذایی اعالم کردند .او چندماه بعد ،به
دلیل آسیبدیدگی ستون فقراتش مجبور به فیزیوتراپی شد
و تور دور اروپای خود را لغو کرد.
کوهن در مراســم گرمی سال  ۲۰۱۰در لس آنجلس جایزه یک
عمر دستاورد هنری را دریافت کرد.

جی کی سیمور در نقش
ملوان نیروی دریایی

فلم اکشــن هیجان انگیز «دریاچه» 3 ،فبروری  2017اکران
خود را در سینماهای امریکای شمالی آغاز خواهد نمود.
این فلم به زبان فرانسوی ساخته شده و «استیون کوآل» آن
را بر اساس فلمنامه «لوک بسون» و «ریچارد ونک» کارگردانی
کرده است.
لوک بســون نوشــتن فلمنامه هایی همچــون «حرفه ای»،
«لوسی»« ،ربوده شده» و «مامور انتقال» را در کارنامه داشته
است.
از جمله بازیگــران این فلم میتوان به جی .کی .ســیمونز،
سالیوان استیپلتون ،سیلیویا هاکس و چارلی بولی اشاره کرد.
در داســتان این فلم آمده اســت :یک تیم از ملوانان نیروی
دریایی یک گنج بزرگ پنهان را در یک دریاچه در بوســنیا
کشف میکنند.
اســتیون کوآل پیش از این کارگردانی فلم پرفروش «مقصد
نهایی  »5را بر عهد داشــته و به عنوان دستیار کارگردان در
پروژه های بزرگی همچون «تایتانیــک»« ،آواتار» و «درون
طوفان» همکاری داشته است.

ستارگان هالیوود
«بی وزن» می شوند

فلم سینمایی «بی وزن» به کارگردانی ترنس مالیک  17مارچ
 2017به اکران عموم در خواهد آمد.
این فلــم درامی امریکایی بــا فضایی موزیکال اســت که
نویسندگی آن را نیز ترنس مالیک بر عهده دارد.
در این فلم ســتارگانی همچون رایان گاسلینگ ،کریستین
بیل ،کیت بالنشت ،رونی مارا ،ناتالی پورتمن ،هیلی بنت ،وال
کیلمر ،بنیسیو دل تورو و مایکل فاسبندر ایفای نقش میکنند.
«بی وزن» داستانی دارماتیک و عاشقانه میان یک زن و مرد
روایت می کند که زندگی شان با حسادت ،وسواس و در آخر
با خیانت دچار فروپاشی می شود.
ترنس مالیک یکی از مشهورترین ســینماگران امریکا بوده
که آخرین فلم وی یعنی «ســفر زمان» به زودی اکران عموم
خواهد داشت .وی برای نویسندگی و کارگردانی فلم «درخت
زندگی» توانست نخل طالی کن برای بهترین کارگردانی را از
آن خود نماید.
ایــن فلم با وجود کارگردانی وی و حضور  9تن از ســتارگان
سینمای جهان به یکی از شــانس های اصلی جشنواره های
معتبر جهانی برای کســب جوایز بهترین فلم و کارگردانی ذر
سال آینده مبدل شده است.
از میان این بازیگران ،ناتالی پورتمن ،کیت بالنشــت ،رایان
گاســلینگ و رونی مــارا از بخت های اصلی اســکار 2017
محسوب می شوند.

«من نفرت انگیز »3
ساخته می شود

میزان

بهتر اســت برنامه روزانهتان را کمی متنوع تر سازید ،چرا که با
انواع دعوت هایی مواجه خواهید شــد که در ســر راه تان قرار
خواهد گرفت و شــما به آنها نیاز دارید .برخی از شــما که مجرد
هستید ،زمانی که احســاس کنید دوستی با یکی از دوستانتان
محکمتر شــده ،بیشتر جذاب و قابل توجه به نظر میرســید و
خودتان نیز از این امر شگفت زده خواهید شد.

لئونارد کوهن ،شــاعر ،رماننویس و خواننده و ترانهســرای
کانادایی در سن  ۸۲سالگی در گذشت.
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وزیر را در خانه  E 2حرکت دهید.
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نسخه سوم انیمیشــن محبوب و پرفروش «من نفرت انگیز»
مراحل پیش تولید خود را آغاز نموده و قرار اســت  30جون
 2017اکران شود.
این انیمیشــن در ژانر کمدی ادامه بر نسخه های اول و دوم
بوده و داستان این دو نسخه را دنبال خواهد کرد .پیش بینی
می شود این نسخه هم مانند دو نسخه قبلی از فروش باالیی
برخوردار باشد.
من نفرتانگیز  2موفق به جلب نظر بسیاری از مخاطبان خود
شده بود و نظر عمده تحلیلگران نیز در مورد قسمت دوم این
فلم بســیار مثبت بود و بر این اساس ،من نفرتانگیز  2موفق
شد با بودجه ســاخت  76میلیون دالری ،یکی از موفقترین
فلمها از نظر فروش نیز شــود و فروشی بالغ بر  914میلیون
دالری را تجربه کرد.
در این قســمت دو قلوهای عجیب مقابــل «بالتازار» که می
خواهد پدر آنها را نابود کند می ایستند.
پتیر کافین و کایل بلدا نسخه ســوم «من نفرت انگیز» را بر
اساس فلمنامه ای نوشته سینکو پل کارگردانی می کنند.
کریستین ویگ ،اســتیو کارول ،میراندا کاسگراو ،تری پارکر
و اندی نیمان صداپیشــگی این انیمیشن را بر عهده خواهند
داشت.

