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هموارهدرحاشیهجوایزمعتبرسینماییموضوعاتی
قرار دارند کهممکن است حتی ازمتننیزمهمترجلوه
کنند .این حواشــی عموم ًا مربوط به بازیگرانی
است که به بخش مســابقه راه نمییابند و یا
اینکه علیرغم بــازی خوب در یک فیلم،
حق آنان ضایع میشــود .به عنوان مثال
یکی از بزرگترین حواشی پیرامون جوایز
اسکارنبردنجوایزتوسطبرخیبازیگرانو
کارگردانانمشهوراستکهمعموالًانگشت
حیرت را بر لبان عالقهمندان مینشاند.
یکی از بزرگترین مثالهــا در این رابطه،
نبردن هیچ جایزه اســکاری توسط آلفرد
هیچکاک ،بزرگتریــن کارگردان تاریخ
سینماست،امااینجایزهنبردن،هرگزنشان
از کم ارزش بودن کار آن کارگردان یا بازیگر
نیست .به عقیده بسیاری ،هیچکاک بدون
بردن حتی یک اسکار همچنان بزرگترین
کارگردان تاریخ سینماست .در این بخش
به معرفی بیست نفر از بهترین بازیگرانی که
لیاقتدریافتیاحتینامزدیجایزهاسکاررا
داشتند ،اما هرگز بخت با آنها یار نبود تا این
افتخاررانصیبخودکنند،میپردازیم.

-20ریچاردگییر(-1949تاکنون)

یک ســتاره از مکتب کهن ســینما ،حداقل
در ســالهای اولیــه فعالیــت کــه حتــی
برای یــک بار هم نتوانســت بــر روی فرش
قرمز اســکار حضور یابد .آخریــن اثری که
میتوانســت او را به این جایزه برســاند فیلم
« »The Hoax and Arbitrageبود که متأسفانه آن هم نتوانست
چنین کاری انجام دهد .گی یر ،بهترین بازی خود را ،چه از دید تماشاچیان
و چه منتقدان در سال 1990انجام داد ،زمانی که شاید هنوز در مکتب کهن
سینما باقی مانده بود .چشمگیرترین بازی او ،در نقش یک پلیس شرور در
فیلمInternal Affairsساخته مایک فیگیس بود.

 -19جان کیوساک(-1966تاکنون)

وی بازیگــری پــرکار اســت و البتــه هنوز
برای برنده شدن ،دیر نشــده است .زیرا وی
هنوز جوان اســت و میتواند با انتخابهای
هوشــمندانهتر این مهم را به انجام برســاند.
وی بهترین بازی خود را سال  1988در نقش
مکمل مرد ایفا کرد .وی در فیلمThe Thin Red Lineساخته ترنس
مالیک شانس نامزدی جایزه اسکار را داشت که موفق نشد.

-18جوزف کاتن()1994-1905

شاید معروفترین نقشی که کاتن داشته است،
بازی در نقش «دایی چارلی» در فیلم «سایه یک
شک» آلفرد هیچکاک باشد که چهرهای جذاب
و حرفهای از خود به نمایش گذاشت .همچنین
یکی دیگر از بزرگتریــن نقشهای او ،بازی در
نقش مقابل اورسن ولز در فیلم «مرد سوم» در
سال  1949است که در فیلم دوم احتمال بردن
اسکار توسط او وجود داشت ،اما از چشم مسئوالن اسکار دور ماند.

-17پیتر لوری()1964-1904

 20بازیگر بزرگی که هرگز
نامزد جایزه اسکار نشدند
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یکی از بــه یادماندنیترین نقشهــای لوری،
در فیلم «ام» ( )1931اســت که در نقش قاتل
کودکان ،بازی مسحورکنندهای از خود به نمایش
گذاشت .وی همچنین در فیلمهای بزرگی چون
«کازابالنکا» و «مردی که زیاد میدانست» بازی
کرده است .یکی از بهترین فیلمهای او بازی در
فیلم «شاهین مالت» ( )1941در کنار همفری
بوگارت است .نام وی در این فیلم «جوئل کایرو» بود.

-16جیم کری(-1962تاکنون)

جیم کری با بــازی در فیلمهــای کمدی و
خندهدار ،طی سالهای گذشــته طرفداران
بسیاری پیدا کرده است .وی علیرغم اینکه
دو بار جایزه گلدن گلــوب را برای فیلمهای
«نمایش ترومن» و «مردی روی ماه» دریافت
کرده ،اما نتوانسته اســکار را به چنگ آورد.
«درخشــش ابدی یک ذهن پاک» از بهترین
فیلمهای او در نقش اول است.

-15استیوبوشمی(-1957تاکنون)

-10رائول خولیا()1994-1904

خولیــا ،بازیگری بــا اصالــت پورتوریکویی
است که بیشــتر به خاطر بازی افسانهای در
نقش شکسپیر شناخته میشــود .او را یکی
از شــهیدان اســکار میدانند .وی در ســال
 1990در نقش وکیل هریسون فورد در فیلم
 ،Presumed Innocentنقش مکمل را برعهده داشت.

-9هیو گرانت(-1960تاکنون)

گرانت بازیگری اســت که با بازی احساساتی
خود ،در کنار اینکه حسی از شوخ طبعی را نیز
دارد ،هر بینندهای را میتواند جذب خود کند.
دو فیلــم او « »Small time crooksو
« »For Weddings and Funeralاز
همهمشهورترهستند.

-8ایزابال روسلینی(-1952تاکنون)

بازیگری از یک خانواده تمام سینمایی و زندگی
مشترکی ســینمایی ،ایزابال روسلینی ،فرزند
اینگرید برگمن ،بازیگر بزرگ سوئدی و روبرتو
روسلینی،کارگردانشهیرایتالیاییاست.ویسه
سال نیز همسر مارتین اسکورسیزی بوده است.
در حالی که مادرش سه جایزه اسکار را نصیب
خود کرد ،خودش هرگز نتوانست افتخارات مادر را تکرار کند ،اما این دلیل بر عدم
توانایی او نیست .در سال 1986در فیلم دیوید لینچ ،به نام «»Blue Velvet
چنان بازی تماشاییای در نقش یک مازوخیست از خود به نمایش گذاشت که
شاید دلیل تعلق نگرفتن اسکار به او ترسیدن مسئوالن اسکار از او بوده باشد.

-7آلن ریکمن(-1946تاکنون)

وی معمــوالً بســیار دوستداشــتنی جلوه
میکند .ریکمن از آن نقش منفیهایی است
که بیننده دوست دارد ،او را قهرمان داستان
بپندارد .او در سال  1988در نقش مکمل در
فیلم «جان سخت» به ایفای نقش پرداخت.

-6جان باریمور()1942-1882

وی از جملــه بازیگران مربوط به ســینمای
صامت است .درو باریمور ،بازیگر زن هالیوود،
نوه اوست .او به شدت اعتیاد به مشروبات الکلی
داشــت و در اوج جان ســپرد .برادر او لیونل
باریمور نیز بازیگر بود و حتی در سال 1931
به خاطر بازی در فیلم «روح آزاد» جایزه اسکار را دریافت کرد .اما علیرغم
این ،بسیاری معتقدند که جان بســیار باهوشتر و بااستعدادتر از برادرش
بود .مشهورترین فیلم او «قرن بیستم» هاوارد هاوکس در سال  1934است.

-5مگ رایان(-1961تاکنون)

بازیگری که توانایی بازی هــم در نقشهای
کمیک و هم رومانتیک را دارد .وی در ســال
 1989به خاطر بــازی در فیلم «وقتی هری
سالی را مالقات کرد» شــانس بسیاری برای
دریافت جایزه داشت.

بازیگری که بیشتریــن بازیهای خود را در
فیلمهای برادران کوئن ایفا کرده است .از جمله
در فیلمهای «بارتون فینک»« ،لبوفســکی
بزرگ» و «تقاطــع میلر» با بــرادران کوئن
همکاری داشته است .مشهورترین همکاری
این سه تن «فارگو» است که میتوانست برای
او اسکار را به ارمغان بیاورد.

-4میا فارو(-1945تاکنون)

جف دانیلز علیرغم اینکه سه بار نامزد گلدن
گلوب شده ،هیچوقت به اسکار راه نیافته است.
معروفترین فیلم او «ماهی مرکب و نهنگ»
( )2005است.

-3دونالدسوترلند(-1935تاکنون)

-14جف دانیلز(-1955تاکنون)

-13جنیفرجیسونلی(-1962تاکنون)
جیسون لی نیز از جمله بازیگران پرکار است و
دوبار جایزه منتقدان فیلم نیویورک را دریافت
کرده است .بهترین فیلم او که میتوانست وی
را اسکاری کند ،درام وسترن «جورجیا» بود.

-12آن میلر()2004-1923

وی عالوه بــر بازیگــری ،خواننــده نیز بود
و مؤسســهای خیریه نیــز بــرای کمک به
مستمندان تأســیس کرده بود .مشهورترین
فیلم او On The Townاست.

-11میرنا لوی()1993-1905

آکادمی به خاطر اینکه هرگز او را نامزد جایزه
اسکار نکرد ،پس از ســالها پشیمانی باالخره
در ســال  ،1991جایزه افتخاری اسکار را به او
تقدیم کرد .مشهورترین فیلم او ،در سال 1934با
همکاری ویلیام پاول« ،مرد الغر» است.

او عالوه بر بازیگری فعالیتهای بشردوستانه
نیز انجــام میدهــد و اکنون ســفیر صلح و
دوستی یونیسف اســت .وی دو سال همسر
فرانک سیناترا بوده اســت .به خاطر بازی در
« »Rosemarys babyمشهور است.

این بازیگــر کانادایــی یکــی از کهنهکاران
سینماست .مشــهورترین حضور او در فیلم
« »JFKساخته اولیور استون در سال 1991
است.

-2ادوارد جی رابینسون()1973-1893

وی در سراســر دهههای  30و  40بازیگری
بزرگ بهشــمار میآمد .در ســال  1931در
فیلم «ســزار کوچک» نمایش قابل قبولی از
خود ارایه داد و در سال  ،1973دو ماه قبل از
اینکه جایزه افتخاری اســکار را به او بدهند،
درگذشت.

-1مرلین مونرو()1962-1926

شاید بزرگترین نامی که در این لیست بیست
نفری ناکامان به چشم میخورد و تعجب همه
را برمیانگیزد ،نام مرلین مونرو باشد .بازیگری
که برای ده سال ستاره بیچون و چرای سینمای
هالیوود بود و در 36سالگی و در اوج درگذشت.
در ســال  1959او در کنار جک لمــون ،بازی
متحیرکنندهایدرفیلم«بعضیهاداغشودوست
دارند» از خود به نمایش گذاشت .اما اسکار همان سال به دوریس دی رسید.

کوتاه از چهار گوش ه دنیا

«جانگو»ی تارانتینو تبدیل به کتاب میشود
کوئنتین تارانتینو که به خاطر فیلم «جانگوی
آزاد شــده» بهتریــن فیلمنامه اســکار را از
آن خود ســاخت ،از همکاری خود با نویسنده
«زورو» برای تبدیل فیلمش به یک کتاب خبر
داد .وی در این پروژه با مــت واگنر همکاری
خواهد کرد .مسئولیت منتشر کردن آن را نیز
دینامت اینترتینمنت برعهده خواهد داشت.
این داســتان قرار است با داســتان «زورو»
تلفیق شــده و بــا نمایی جدید عرضه شــود.
تارانتینو گفته است« :بســیار هیجان زدهام
از اینکه در ایــن دو کار با مت واگنر همکاری
میکنم ».کتاب «جانگو-زورو» تا نیمه ســال
آینده از زیر چاپ بیرون خواهد آمد.

بخش جدید فیلم «هالک» به زودی ساخته میشود
مارک روفالو ،بازیگر نقش «هالک» از ساخت قسمت
جدید ایــن فیلم خبــر داد .پــس از موفقیــت فیلم
«انتقامجویان» که تلفیقی از چند قهرمان افسانهای
بود ،اســتودیوی مــارول تصمیــم گرفتــه« ،هالک»
را بــه صــورت جداگانه و مجــرد بســازد« .هالک» از
ســال  2003که به نمایش درآمد تا ســال  2008که
«هالک شگفتانگیز» ساخته شد ،همواره مورد توجه
بینندگان قرار گرفته است .در این بین مارک روفالو،
در ایــن نقش بیش از ســایر کســانی کــه آن را بازی
کردهاند ،مورد توجه قرار گرفته اســت .پیش از این
بازیگرانی چون ،اریک بانا و اد نورتون نقش «هالک»
را ایفا کرده بودند .این فیلم قرار است در می2015
آماده اکران باشد.

مریل استریپ با دختر خود همبازی میشود
بازیگر برنده ســه جایــزه اســکار ،در فیلم
جدیــد کمــدی «ریکــی و درخشــش» بــه
کارگردانــی دیابــو کــدی ،همــراه دختــر
واقعــیاش« ،مامی گامر» نقش یــک مادر و
دختر را بازی میکنند .استریپ در نقش یک
خواننده به نام ریکی بازی میکند که خانواده
خود را گم میکند .ایــن اتفاق زمانی میافتد
که او برای ســتاره شــدن راهــی را در پیش
میگیرد که مجبور اســت از بسیاری تعلقات
دست بکشد ،اما آرام آرام شرایط طوری واقع
میشوند که همه چیز رو به راه میشود .گامر
کهسابقهاوبیشتردرتلویزیونبودهتاسینما،
این بار در نقــش دختر ریکــی ،مانند زندگی
واقعی ظاهر میشود.

فیلم جدید کلینت ایستوود ،فیلمی درباره موسیقی
کلینت ایســتوود در حال ســاخت فیلمی بــر پایه یک
نمایشنامه موزیکال از فرانکی والی و گروه چهار فصل
اســت .این در حالی اســت که چهار فصل بیشــتر در
زمینه موســیقی راک فعالیت داشته و ایستوود هیچ
عالقهای به موسیقی راک ندارد ،بلکه عاشق موسیقی
جاز است .او میگوید هیچگاه طرفدار این گروه نبوده
و فقط به خاطر اینکه از او خواسته شده تا نمایشنامه
را ببیند و کارگردانی کند ،این کار را پذیرفته است.
وی میگوید« :من عالقه زیادی به آن موســیقی که در
دهه شــصت رایج بود ،ندارم اما چهار فصل ،کارهای
خوبی مثل « »cant take my eyes off youهم دارند
که بسیار اثرگذار است .من با دهه چهل و پنجاه بزرگ
شدهام ،جایی که خوانندگانی چون سیناترا ،نات کینگ
کول و اال فیتزجرالد حضور دارند».

فیلم روز

«هاینا» فیلمی هیجانانگیز از
فساد در دستگاه پلیس

فیلم واقعگرایانه و سیاه «جرارد جانسون» درامی است که به
واقعیت غمانگیز رشــد جنایت در زندگی امروزی میپردازد.
این فیلم که برای نخســتین بار بر روی پرده جشــنواره فیلم
ادینبورگ بــه نمایش درآمده ،به فســاد در دســتگاه پلیس
میپردازد و کلیشــههای موجود در بخشــی که باید نگهبان
جامعه باشد را با مهارتی انتقادی به نمایش میگذارد« .جرارد
جانسون» که شروع کارگردانی خود را با یک کمدی تلخ به نام
«تونی» آغاز کرده بود ،این بار با درامی انتقادی و واقعگرایانه،
پا به جشنواره ادینبورگ نهاده است.
در«هاینا» که مجموعه نمایشدهنده کثافت و فســاد است،
مایکل (پیتر فردیناندو) در مرکز ثقل فیلم قرار دارد .در ابتدای
فیلم سکانسی را میبینیم که در آن گروهی از قاچاقچیان مواد
مخدر و خالفکاران در یک کلوب شبانه جمع شدهاند و در حال
معامله مواد مخدر هســتند .اما تا زمانی که این گردهمایی به
پایان نرســیده ،هیچ چیز معلوم نیست .نه کسی به آنها شک
میکند که قاچاقچیاند و نه خودشــان لــو میدهند .چنین
گردهماییهایی معموالً به صورت غیر قانونی جلوه میکنند،
اما به دلیل اینکه دست گروهی از پلیسها و مجریان قانون نیز
در کار است ،خرید و فروش مواد مخدر قانونی جلوه میدهد.
مایکل ،علیرغم اینکه شمایلش نشان نمیدهد ،معلوم میشود
در صدر گروهی از این مجریان قانون است که خود با خالفکاران
همکاری میکنند .این در حالی است که در اداره پلیس همه
فکر میکنند او یک افسر وظیفهشناس و درستکار است .مایکل
با قطع معامله گانگسترها و همچنین جاری کردن مقدار زیادی
پول ،باعث میشود تا معامالت بینالمللی مواد ،پیچیدهتر شود
و حتی خود قاچاقچیان را هم آشفته میکند.
«جانسون» با کنار هم چیدن دقیق وقایع و اتفاقات ،به اثر خود
جذابیت و سندیت قابل تحسینی میبخشد؛ «هاینا» با القای
تصویری تیره و کدر از واقعیتهای موجود در جامعه ،میخواهد
این را بفهماند که تمام وقایع شوم در زندگی ما حضور دارند و
باید آنها را باور کرد .بدون باور آنها و حرکت در جهت اصالح،
دنیا تبدیل به مکانی کثیف و پر از جنایت خواهد شد که چیزی
جز مکافات برای انسان نخواهد داشت .اگرچه فیلم ،شباهتی
با افسانههای جنایی که در نشان دادن وقایع اغراق میکنند،
دارد اما «هاینا» نه قصد ادامه دادن راه آنها را دارد و نه سبکی
جدید را پیش قدم میشــود ،بلکه در حقیقت ،فیلم نمایانگر
واقعیتهای بیشماری اســت که در زندگی هر روزه انسانها
وجود دارد ،اما به آنها توجهی نمیشــود« .هاینا» میخواهد
با اغراق در ســیاهنمایی این وقایع ،فقط راهــی برای توجه به
آنها را باز کند.
در واقع مایکل درست اســت که تا نیمههای فیلم از چهرهای
منفی برخوردار اســت ،امــا از زمان برخورد بــه دو آدمربای
آلبانیایی ،احساسات اخالقیاش تحریک میشود و به یکباره
مســیر خود را عوض میکند .از این به بعــد مایکل تبدیل به
شخصی میشود که دردها را میشناسد.
اگر چه فیلم ،از اواســط آن به گونهای ،هندیوار میشــود و
برخالف اولش که با سیاهی و کدورت آغاز میشود ،روشنایی
را در پایان غالب میکند ،اما از ارزشهای «جرارد جانســون»
کم نمیشود ،زیرا او حداقل آن سیاهی و واقعگرایی را توانسته
به نمایش بگذارد.

حاشیه روز

شصتوهشتمینجشنواره
فیلمادینبورگ

شصت و هشتمین جشنواره بی 
نالمللی فیلم ادینبورگ ،شب چهارشنبه
در شهر ادینبورگ ،پایتخت
اســ
کاتلند
برگزار شد .در شب افتتاحیه این
جشنواره ،فیلم «هاینا» به
کار
گردانی
جرارد
جا
نسون ،به نمایش درآمد.
در این مراسم چهرههای
صاحب
نامی
بر
روی
فرش
قرمز
حضور یافتند.
در ابتدا
دستاندرکاران فیلم «هاینا» از قبیل :جرارد جانسون (کارگردان)،
چیتر
فرد
یناندو،
استفن گراهام و الیسا السوفسکی (بازیگر) بر روی فرش
قرمز
حاضر
شدند.
س
ــپس
امریکا فرارا به همراه همسر خود وارد صحنه
شدند.
م
همانان
مشه
ورتری
نیز
بر
روی فرش قرمز آمدند .نوئل کالرک،
امسال به
خاطر فیلم «ما هیوال هستیم» در بخش رقابت حضور دارد که
خودش
هم
با
زیگری
و
هم
کار
گردانی
آن
را
ب
رعهده
دارد .مارک کازینز نیز
با فیلم
«
زندگی
ممکن
است
وجود
داشته
باشد»
با
سایر
رقیبان به رقابت
خواهد
پر
داخت.
از جمله سایر افراد نامدار ،میتوان به کوین گوتری ،الکس
کاپرانوس ،گری لویس ،مارتین کامپستون و پل لورتی اشاره کرد.
در
مصاحبهای که جرارد جانسون به خاطر نمایش فیلمش در افتتاحیه
مراسم
داشت،
گفت:
«من
بسیار
خوش
ــحالم که در این جشنواره حضور
یافتهام.
این باعث افتخار من است ».جانســون درباره شیوه فیلمسازی
خود
افزود:
«ب
ریتانیا
در
بخش
درا
م
های
تلو
یزیونی
پلیسی
فوقالعاده است،
اما
من
از
مکتب
دیگری
متأثرم.
من
همیشه
س
ینمای
فرانسه
و
سینمای
پلی
ســی
آن
را
دنبال میکنم ،جایی که من در آن بزرگ شدهام و با فیلم
جدیدم
خواستم چیزی را خلق کنم که احساس و فضای اروپایی بیشتری
داشته
باشد.
این
فیلم
مانند
ســایر
فیلمهای حاضر در جشنواره اروپایی
است
و
این
بسیار
خوب
ا
ســت
که
برای
اولین بار ،آن هم در شب اول و در
اروپا
ن
مایش
داده
م
ی
ش
ــود».
فیلم
«هاینا»
ه
مچنین برای جایزه مایکل
پاول نیز نامزد است.
در این
جشــنواره  156نامــزد از  47کشــور حضور دارنــد .مهمترین
فیلم
هایی
که
با
هم
در
رقابت هســتند ،از این قبیلاند،The Guvnors :

.We Are Monster ،Hyena ،Hide and Seek

کریس
فوجیتســو از جمله کارگردانان هنــری و داوران حاضر در این
ج
شنواره
است.
وی
به
برخی
گمان
ه
زن
ی
ها
در
مورد فیلمها پرداخته است که
م
ی
تواند
را
هنمای
خوبی
برای
شناخت
این
آثار
باشد.
وی می گوید« :من
عالوه
بر
«هاینا» و جانسون ،میتوانم به دومینیک گراف ،کارگردان آلمانی
اشاره
کنم که تخصص او در ساخت فیلمهای جنایی و هیجانآور است.
ه
مچنین
«کرانه
خشک
و
وحشی» که در رسته فیلمهای وحشتناک قرار
م
ی
گیرد
نیز
قابل
توجه
است.
این دو ،سه فیلم تقریباً در یک ژانر و قالب
قرار
م

ی
گیرند.
اما
فیل
م
های
دیگری
نیز
در
جشنواره هستند که افرادی که
به اینگونه فیلمها عالقه ندارند ،میتوانند به تماشای آنها بنشینند ،مث ً
ال
خانهای
در برلین فیلمی بسیار انسانی در مورد زنی اسکاتلندی است که
در
برلین
خان
های را به ارث میبرد .همچنین میتوان به فیلم «آنا عربی»
ساخته
آموس
گیتای اشــاره کرد .وقایع این فیلم در اسرائیل میگذرد و
به زندگی زنی در آنجا م 
یپردازد« .ســوت پایان» ساخته نیکی کریمی،
کارگردان و بازیگر ایرانی
نیز
فیلم
جذابی میتواند باشــد که از سینمای
سیاسی ایران میآید و
به
مس
ــائلی
چون
وطنپرستی ،سیستم قانونی،
ب
یعدالتی و تالش
برای
مبارزه
با
این
مش
کالت،
م
ی
پ
ردازد».
ج
شنواره
بی

ن
المللی
فیلم
ادی
نبورگ
سال
1947
ت
أسیس
شده و شصت و
ه
شتمین
دوره
آن از  18تا  29ژوئن ادامه خواهد داشت.

