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February 13 ,2017

فراموش شدن بعد از شهرت؛  ۱۰بازیگری که بعد پیشبینی رئیسجمهوری «ترامپ»
در رمان «کینگ»
از دریافت جایزه اسکار دچار افول شدند()2

 -۵جنیفر کانلی ()Jennifer Connelly
بسیاری از دوستداران سینما جنیفر کانلی را با فیلم “یک
ذهن زیبا” ( )A Beautiful Mindساخته سال  ۲۰۰۱می
شناســند .در واقع کانلی برای ایفای نقش آلیسیا ن َش در
این فیلم برنده جایزه اســکار بهترین بازیگر نقش مکمل
زن شــد .اما کانلی نیز مانند دیگــر بازیگران موجود در
این فهرســت در ادامه فعالیت هنری خود در فیلم هایی
ایفای نقش کرد که موفقیت چشــمگیری برای وی در پی
نداشتند.
آخرین فیلم کانلی “کشــیش آمریکایی” (American
 )Pastoralاقتباســی از رمان فیلیپ روث است که در
سال  ۱۹۹۷به چاپ رسید و برای روث جایزه پولیتزر را به
ارمغان آورد .اما نسخه سینمایی این داستان با استقبال
تماشــاگران و منتقدان روبرو نشد .به گزارش سایت آی
ام دی بــی ( )IMDbکانلی اخیرا ً در یــک فیلم به نام
“کوهستان گرانیت” ( )Granite Mountainایفای نقش
کرده است که در سپتامبر سال  ۲۰۱۷اکران خواهد شد.
 -۶برندا فریکر ()Brenda Fricker
فریکر برای بازی در فیلم “پای چپ من :داستان کریستی
بــراون” (My Left Foot: The Story of Christy
 )Brownدر ســال  ۱۹۹۰برنده جایزه اســکار بهترین
بازیگر نقش مکمل زن شــد و از آن زمــان تاکنون در
فیلم های دیگری مانند “مرد قیامت” (Resurrection
“ ،)Manعــروس جنــگ” ( )War Brideو ” نامزدها”
( )The Intendedو چندین ســریال تلویزیونی دیگر
ایفای نقش کرده است اما نتوانسته موفقیت چشمگیری
به دست بیاورد.
 -۷مارلی مارتین ()Marlee Matlin
ماتلین بدون شــک یک بازیگر توانا و احساســی است.
وی در اولیــن نقش خــود در فیلم هــای هالیوودی در
فیلم “فرزندان یــک خدای کوچکتر” ( Children of a
 )Lesser Godدرخشــید و توانست به خاطر این فیلم
جایزه اسکار بهترین بازیگر زن نقش اول را به خانه ببرد.
به گزارش هالیوود ریپورتر ،ماتلیــن جوان ترین و تنها
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بازیگر زنی است که با وجود کر بودن به جایزه سینمایی
بزرگی دست می یابد .وی در فیلم های دیگری نیز مانند
“دو ســایه آبی” ( “ ،)Two Shades of Blueدر دفاع از
او” ( ،)In Her Defenseو “وقتی که عدالت شکست می
خورد” ( )When Justice Failsایفای نقش کرده است.
عالوه بر این وی در چندین فیلم و ســریال تلویزیونی از
جمله “شــبهه های معقول” (،)Reasonable Doubts
“ســرنخ های بلــو” ( )Blue’s Cluesو ” اداره” (The
 )Divisionحضور داشته که هیچ کدام موفقیتی را برای
وی در پی نداشته اند.
 -۸جوئل گری ()Joel Grey
گری اولین و تنها جایزه اســکار بهتریــن بازیگر نقش
مکمل خود را در سال  ۱۹۷۳برای بازی در فیلم “کاباره”
( )Cabaretبه دســت آورد و دیگر هیچوقت نتوانست
موفقیت خود در فیلم “کاباره”را در فیلم های دیگر تکرار
کند .اگرچــه از آن زمان تاکنون وی همچنان در هالیوود
و تئاتر برادووی فعالیت داشــته اما به جز چند نقش قابل
دفاع در فیلم های خوبی ایفای نقش نکرده است .او بعد از
بدست آوردن جایزه اسکار دو شکست بسیار بد را با بازی
در فیلم نامأنوس “بوفالو بیل و سرخپوستان” (Buffalo
 )Bill and the Indiansســاخته رابرت آلتمن و “رمو
ویلیامز :ماجراجویی آغاز می شود” ( Remo Williams:
 )The Adventure Beginsتجربه کرد.
از ســال  ۲۰۰۸تاکنون ،جدای از نقشش در فیلم “آدولف
هیتلر” ( )A. Hitlerدر سال  ،۲۰۱۰گری تنها در چندین
ســریال تلویزیونی مانند “تمرین خصوصی” (Private
“ ،)Practiceآناتومی گــری” (،)Grey’s Anatomy
“پرســتار جکی” (“ ،)Nurse Jackieانبار شماره ”۱۳
( )13 Warehouseو “سی اس آی” ( )CSIایفای نقش
کرده است.
 -۹لیندا هانت ()Linda Hunt
در ســال  ،۱۹۸۴هانت جایزه بهترین بازیگر نقش مکمل
زن را برای بازی در فیلم “ســال زندگی خطرناک” (The
 )Year of Living Dangerouslyدریافــت کرد و از
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جواب سودوکو شماره

 جواب بازی با اعداد

دنیا ـ دیــن ـ ندا ـ بدن ـ
بند ـ بندر ـ بدر ـ بد ـ باد ـ
باید ـ بید ـ سرد ـ درس ـ
سید ـ سبد ـ اسد ـ اسید
ـ رند ـ ابد ـ سند ـ داس
ـ نادر.

 بازی با کلمات
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آویزه ـ اشک ـ بندرگاه ـ پریشان ـ تاجران ـ ثاقب ـ چنار ـ جاذبه ـ حکمت
ـ خوراک ـ داســتان ـ ذاتی ـ ریشه ـ زندان ـ ژرف ـ سوگند ـ شکنجه ـ
صنوبــر ـ ضبط ـ طلعت ـ ظرافت ـ عقیــده ـ غایله ـ فرمانده ـ قدیمی ـ
کلیدان ـ گل افشان ـ لنگر ـ مهربان ـ نمایان ـ وفادار ـ هنگامه ـ یابنده.

د
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رمان سال « ۱۹۷۹استفن کینگ» ـ نویسنده سرشناس
آمریکایی ـ شــباهتهای بســیار زیادی به جریان
رئیسجمهور شدن «دونالد ترامپ» دارد.
«ماشابل» نوشت« :استفن کینگ» نویسنده رمانهای
«مسیر سبز» و «رســتگاری در شائوشنک» ،در سال
 ۱۹۷۹رمانی به نــام «منطقه مرده» به نگارش درآورد
که شباهتهای زیاد شخصیت اصلی آن با رئیسجمهور
جدید آمریکا ،بسیار قابل توجه است.
در رمــان «منطقــه مرده» ،فــردی به نــام « ِگ ِرگ
استیلســون» که در بازار بــورس کار میکرده و همه
او را یــک دلقک میخوانند ،پس از از ســر گذراندن
حوادثی ،وارد سیاست میشــود و کل واشنگتن را به
دست میگیرد.
این کتاب در ســال  ۱۹۸۰نامزد جایزه «لوکاس» شد.
«کینگ» این رمان را به پســرش «اوون» تقدیم کرده
است.
داســتان این اثر درباره مردی است که پس از بیرون
آمدن از یک کمای چهارساله ،بخشی از مغزش موسوم
به «منطقه مرده» آســیب میبیند امــا او به قدرت
باورنکردنی پیشبینی آینده دست پیدا میکند .بیدار
میشود و میفهمد که میتواند آینده را پیشبینی کند.
به طور کنایهآمیزی ،این دقیقا کاری اســت که رمان
«کینگ» انجام دادِ « .گ ِرگ استلیســون» از آدمی که
همــه حرکتهای او را جوک میدانســتند ،به فردی
قدرتمند و سپس یک تهدید سیاسی تبدیل میشود
و این دقیقا اتفاقی است که این روزها در ایاالت متحده
آمریکا رخ داده است.
«استفن کینگ» خو ،سال گذشــته در توییتر به این
شباهت اشاره کرد و نوشت« :شباهتهای بین دونالد
«ترامپ» و « ِگ ِرگ استیلســون» رمان «منطقه مرده»،
دارد ته دل مرا خالــی میکند ».این توییت «کینگ»
با واکنش هواداران او و تأیید شــدن این پیام از سوی
آنها روبهرو شد.
در بخشهایی از این کتاب به توجه بیش از حد « ِگ ِرگ»
به «بزرگی» و «بزرگ شدن» که این روزها شعار اصلی
«ترامپ» است ،اشاره شده است« .استیلسون» جوانی
تاجر است که دغدغه «به اوج رسیدن» دارد .این کلمه

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.
 5 کلمه :خوب
 10 کلمه :متوسط
 16 کلمه :عالی

جواب هدف

آن زمان تاکنون در فیلم های مهمی مانند “ســیلورادو”
(“ ،)Silveradoپولیس مهدکودک” (Kindergarten
 )Copو ” سومین ســنگ از جانب خورشید” (Third
 )Stone from the Sunایفــای نقــش کرده اســت.
همچنین او در ســریال های تلویزیونــی مانند “تمرین”
(“ ،)The Practiceبــدون هیــچ ردی” (Without a
 )Traceو پولیس لس آنجلس” ()NCIS: Los Angeles
به عنــوان بازیگر حضور داشــته و آخرین فیلم وی نیز
“عجیب تر از داستان” ( )Stranger Than Fictionدر
سال  ۲۰۰۶بوده است.
بر اساس گزارش ســایت آی ام دی بی هانت قصد دارد
در فیلم کمــدی “رابطــه” ( )The Relationtripنیز
ایفای نقش کند .بعد از ایفای درخشان نقش یک عکاس
چینی استرالیایی با نام بیلی کوان در فیلم “سال زندگی
خطرناک” در دومین تجربه بازیگری خود ،فعالیت هنری
هانت به چندین نقــش کوتاه و صداپیشــگی در چند
انیمیشن محدود شده است.
 -۱۰شان کانری ()Sean Connery
شان کانری در ســال  ۱۹۸۸جایزه اسکار بهترین بازیگر
نقش مکمل مرد را برای بازی در فیلم “تسخیرناپذیران”
( )The Untouchablesدریافــت کرد .او در دهه ۱۹۹۰
بازیگر نســبت ًا فعالی بوده و در فیلم هایی مانند “اولین
شوالیه” (“ ،)First Knightراک” ( )The Rockو “تله”
( )Entrapmentایفای نقش کرد اما از سال  ۲۰۰۰زندگی
هنری این بازیگر سرشناس دچار افول شد.
شــان کانری بعد از سال  ۲۰۰۰تنها در فیلم های معدودی
ایفای نقش کرده که یکی از آن ها یک ســریال مستند
تلویزیونی بــوده و از آن زمان تاکنون شــاهد فعالیت
چندانی از این بازیگر نامدار نبوده ایم .آخرین نقش عمده
کانــری در فیلم “انجمن نجیــب زادگان عجیب” (The
 )League of Extraordinary Gentlemenو آخرین
کار سینمایی او صداپیشگی در فیلم انیمیشن “سِ ر بیلی”
( )Sir Billiبوده است.
بخش پایانی
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میزان

حمل

رؤیا و واقعیت گاه با فاصلهای حتی کمتر از موی به هم نزدیک هستند.
با صبوری و امید ،ســنگهای به ظاهر بیارزش ســاحل ،به زمرد و
مروارید تبدیل خواهند شد.

ثور

احســاس نیرومند و فاتح ،در پوششــی از رنگهای ارغوانی ،سبز و
بنفش ،براق و درخشان ،راه را برایتان میگشاید .واقعیت این است
که بیش از اندازه ،خود را در اندیشه و تالش ،جمع آوری پول ،غرق
کردهاید تا جایی که تحصیل و امکان بالقوه موفقیت در آن فراموش
شده است.

جوزا

شــرایطی پیش می آید که به شما اجازه میدهد ،به عنوان یک آدم
پولدار از مدارج باالی تحصیلی برخوردار شوید .حال خود دانید ،اما
قرار است علم و ثروت با هم جمع شوند! در دوستی و رقابت ،فردی
با وفا و ثابت قدم هســتید و اگر قرار بر دشمنی باشد ،با قدرت ،اما
منصفانه برخورد کنید.

سرطان

قلب شما فلزیست ،اما ساخته شده از طال ،یعنی گاه غرور بی اندازه و خود
پسندی راه منطق را میبندد .مشکل کنونی ،مشکلی که عاطفه و احساس
دوست داشتن را به کدورت و دشمنی تبدیل کرده است .با پوشیدن زره و
به دست گرفتن سپر و شمشیر ،حل نخواهد شد .با شهامت باید مسؤولیت
خود را بر دوش بگیرید و گام اول آشتی را بر دارید.

اسد

بدانید که اوضاع به گونهای نیست که دست به کمر و با فریاد بگویید
«سرش را بزنید ،او دیگر زیاد اســت» روزگار عوض شده است .او
دیگر زیادی نیســت ،شــما به او نیاز پیدا میکنید .قرار است زیر
پایتان را خالی کنند.

سنبله

بحث های بیهوده و بهانههای بی پایه را کنار بگذارید .اوضاع خانوادگی شما
به گونهای درهم و وخیم است که انگار قایقی کوچک و پوسیده در امواج
سهمگین اقیانوس گرفتار شده باشد خود را به کوچه علی چپ نزنید.

حادثهای مانند زلزلــه در خانواده رخ میدهد ،حادثه ای که اصل و
اساس آن روی رفتار و گریز شــما از خانه نهاده شده است .تا دیر
نشــده در خود و رفتارتان تجدید نظر کنید .اگر منتظر هستید تا
اعضای خانواده روی دست و پایتان بیفتند ،اشتباه میکنید .یک
رویداد خوشــایند ،واقعهای چون یک تولد تازه ،یک زندگی نوین،
یک ســفر رؤیایی و در نهایت یک مالقات داغ ،داغ در راه است،
گوش به زنگ باشید!

عقرب

متولد این ماه به طور ذاتی آگاه اســت ،اگر بخواهد ،دوباره تعادل
جسمانی خود را به دست میآورد ،باید زندگی فعال و پر تحرکاش
را با استراحت و تفریح مناســب ،همراه سازد .هماهنگی ذهن و
احساسات ،هرگز به سادگی امکان پذیر نخواهد شد.

قوس

شما این روزها ،ذهن و روح خود را درگیر مسالهای کردهاید که به
هیچ روی با شرایط اجتماعی و خانوادگیتان ،سازگار نیست .برای
رهایی از این معضل ،پیشــنهادی دریافت میکنید .که با قبول آن
چند ماهی از کانون آتش دور خواهید شد .دوری به سود شماست.

جدی

توان غلبه بر خشم و دل نگرانی های درونی را دارا هستید .قبل از
دست زدن به هر اقدامی ،الزم است تسلط و اعتماد به نفس از دست
رفته را پیدا کنید .ابرهای سیاه در حال گذر است .مشکالت مالی
مربوط به شغلی که دارید با کمک یک نهاد رفع و رجوع میشود.

دلو

توجه کنید در تعریف شخصیت ذاتی شما میگویند او نسبت به
دوســتانش تمام و کمال وفادار است .در واقع باید گفت« :دردی
باالتــر از آن برای زنان نیســت که مردی زندگــیاش را فدای
دوستانش کند» در این رهگذر ،شما به عنوان متولد این ماه یک
دوست به تمام معنا ،از چنین خصوصیتی برخوردار هستید.

حوت

در میان متولد این ماه افراد به دالیل معنوی نا خواســته خود را از
تمام نعمتهای عادی و خدادادی محروم میکنند ،اما برای شــما،
حادثهای به عبارت بهتر مالقاتی رخ میدهد که چشــم شما را به
روی واقعیت های ملموس و الزم زندگی باز میکند.
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نوبت مهره های سفید است ،شما باید با
دو حرکت مهره سیاه را مات کنید.
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قلعه را در خانه  G 4حرکت دهید.
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بارها در بخشهای مختلف رمان «کینگ» تکرار شــده
است.
«دونالد ترامپ» هم در سخنرانیهای خود بارها گفته که
میخواهد آمریکا را دوباره بزرگ کند و به اوج برساند.
« ِگ ِرگ» فردی است که به داشتههای کنونی زندگیاش
رضایت نمیدهد و برای رســیدن به جاهطلبیهایش ،پا
روی هر چیز و هر کسی میگذارد.
در بخش دیگری از گزارش «ماشابل» ،به سخنرانیهای
پرشور ضدقهرمان داستان «کینگ» اشاره شده« :او نام
خودش را فریاد میکشــید و میگفتِ ...:گ ِرگِ ...گ ِرگ...
ِگ ِرگ»...
گردهماییهای پرشور سیاسی و جمعیت زیادی که در
کمپین انتخاباتی «دونالد ترامپ» به چشــم میخورد،
دقیقا شبیه همین شــعار دادنها و هیجانهای بیش از
حد هواداران «استیلسون» بود.
در این گزارش همچنین به شــباهت واکنشهای دیگر
سیاستمداران به «دونالد ترامپ» و «استیلسون» اشاره
شده است .زمانی که گزارش گردهماییهای انتخاباتی
«استیلســون» روی آنتن تلویزیون میرود ،مردم به او
میخندند و کل کمپین به شکل یک جوک درمیآید.
درســت است که پوشــش رسانهای ســخنرانیهای
انتخاباتی «ترامپ» در سال گذشته خیلی جدی گرفته
شد ،اما اگر به تابســتان سال  ۲۰۱۵برگردیم ،تصویری
که رســانهها از این بیزنسمن و تولیدکننده برنامههای
تلویزیونی نشان میدادند ،چیزی شبیه همان تصاویری
است که «کینگ» در کتابش توصیف کرده است.
در رمان «منطقه مرده» در کمــال تعجب میبینیم که
بســیاری از مردم به «استیلســون» رأی میدهند ،که
همین مســئله در آمریکا و زمان رأی آوردن «ترامپ»
مشاهده شد.
روی کار آمدن فردی همچون « ِگ ِرگ استیلســون» در
رمان «منطقه مرده» کینگ ،شروع به کار یک حکومت
پر از خشونت اســت ،اما مشخص نیست پایان داستان
«ترامپ» به کجا ختم خواهد شــد« .کینگ» این کتاب
را  ۳۶ســال پیش از اینکه «ترامپ» پشــت تریبون
کاندیداتوری ریاســت جمهوری آمریکا بایســتد ،به
نگارش درآورد.

دیزنی به دنبال مالکیت
دیزنیلند پاریس است

دیزنی روز شنبه اعالم کرد آماده است تا سهام مالکیت خود
را در پارک موضوعی دیزنی لند پاریس تا  ۸۵.۷فیصد افزایش
دهد .این کمپنی به این منظور قراردادی با دیگر سرمایهگذار
حاضر در یورو دیزنی که هولدینگ کینگدام است منعقد کرده
و گفته اســت قصد دارد مزایدهای برای باال بردن باقی سهام
راه بیاندازد تا بتواند همه اختیار این پارک موضوعی اروپایی
را به دست بیاورد.
دیزنی متعهد شده تا ســرمایهگذاری  ۱.۶میلیارد دالری در
دیزنی لند پاریس برای بهبود شرایط مالی این مجموعه انجام
دهد .این مجموعه پس از رویدادهای تروریستی  ۲۰۱۵و ۲۰۱۶
با مشکالتی روبه رو شده است.
دیزنی لند پاریــس به افزایش اســتقبال از این مجموعه با
فرارسیدن بیست و پنجمین ســالگرد افتتاحش امید بسته
است.
ســرمایهگذاران ایــن مجموعــه ســال  ۲۰۱۴در تدارک
سرمایهگذاری در هتلها و دیگر تجهیزات این مجموعه برای
آماده شدن برای جشنهای بیســت و پنجمین سالگرد آن
بودند اما فضای تیرهای که در سایه حمالت تروریستی ایجاد
شد همه چیز را به خطر انداخت.
با پیشــنهاد مناقصه نقدی به یورو دیزنی برای خرید سهامی
که حدود  ۲.۱۲میلیارد دالر ارزش دارد ،دیزنی امیدوار است
بتواند تا ماه جنوری به عنوان تنها مالک این مجموعه شناخته
شود.

خوانندگان مراسم
اسکار تعیین شدند

آکادمی اســکار اعالم کرد لین-مانوئل میراندا ،اســتینگ و
جاستین تیمبرلیک از جمله خوانندگانی هستند که در مراسم
اســکار به اجرای برنامه میپردازند .جان لجند برنده اسکار
 ۲۰۱۴نیز در هشــتادو نهمین دوره مراسم اسکار ترانه اجرا
خواهد کرد.
میراندا با حضور اولی کراوالو موسیقی فیلم انیمیشن «موآنا»
را با عنوان «تا کجا باید بروم» اجرا میکند.
استینگ خواننده بریتانیایی ترانه «صندلی خالی» از «جیم:
داســتان جیمز فولی» را میخواند .این ترانه با همکاری جی
رالف که ســه بار نامزد اسکار در بخش موسیقی است ،نوشته
شده است.
جاستین تیمبرلیک ترانه «نمیتوان احساس را متوقف کرد!»
میخواند .او موســیقی و ترانه این اثــر را با همکاری مکس
مارتین و کارل جوآن شوستر نوشته است.
ســرانجام لجند دو ترانه نامزد اســکار از فیلم «الاللند» را
میخواند که شــامل «احمقهایی که رویا دارند» و «شــهر
ستارهها» است .این دو ترانه در فیلم توسط اما استون و رایان
گاسلینگ اجرا شدهاند.
ترانه «الاللند» و «آتش بازی را شــروع کن» با صدای لجند
نامزد اسکار نشد .او پیش از این برای ترانه «پیروزی» در فیلم
«سلما» برنده اسکار شد.

