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အသက္ ၁၇ ႏွစ္အရြယ္ Michale Oher (Quinton Aaron) သည္ အာဖရိကန္-အေမရိကန္ လူမ်ဳိးတဦး
ျဖစ္သည္။ သူ႔ကုိယ္ခႏၶာသည္ အျခားေသာ ဆယ္ေက်ာ္သက္အရြယ္ လူငယ္မ်ား၏ ၃-၄ ဆခန္႔ ရွိေနသျဖင့္
မ်ားေသာအားျဖင့္ေတာ့ သူ႔ကုိ Big Mike ဟု ေခၚၾကၿပီး Mike ၾကီးျပင္းရာ ေနရာသည္ အုိးအိမ္ ျပန္လည္
ေနရာခ်ထားေရး ေနရာတခုတြင္ ျဖစ္သည္။ မိခင္ျဖစ္သူက မူးယစ္ေစသည့္အရာ မွန္သမွ်ကုိ အလြန္အကၽြံ
သုံးစြဲသူ၊ ဖခင္ျဖစ္သူက တာဝန္ခံမႈ ကင္းမဲ့သူ။ ထုိအရာမ်ားသည္ပင္ Mike အား အိမ္ႏွင့္ ေဝးေစခဲ့သည္။ Mike
သည္ အၿမဲတမ္း တိတ္ဆိတ္ ေနတတ္သူ၊ သုိ႔ေသာ္လည္း ကေလးငယ္ေလးမ်ားအား ခင္မင္ခ်င္သည့္
စိတ္သည္ သူထံတြင္ ရွိသည္။
Sean (Jae Head) ႏွင့္ Mike တုိ႔ ေတြ႔ေသာအခါ အလ်င္အျမန္ပင္ သူငယ္ခ်င္း ျဖစ္သြားသည္။
တေန႔ည ေက်းဇူးေတာ္ေန႔ ေက်ာင္းေပ်ာ္ပြဲရႊင္ပြဲအၿပီး ျပန္လာသည့္ Sean တုိ႔ မိသားစုႏွင့္ ေအးခဲလြန္းလွသည့္
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လမ္းေပၚတြင္ အေႏြးအထည္ မပါဘဲ လမ္းေလွ်ာက္လာသည့္ Mike အား sean ၏ ဖခင္ျဖစ္သူ Sean Tuohy
(Tim McGraw) က ဘယ္သြားမလဲဟု ေမးသည္တြင္ Mike က အားကစား႐ုံကုိ သြားမည္ဟု
ျပန္ေျဖလုိက္သည္။
Sean ၏ မိခင္ Leigh Anne Tuohy (Sandra Bullock) က ယခုအခ်ိန္သည္ အားကစား႐ုံ ပိတ္ထားၿပီ
ျဖစ္ေၾကာင္းႏွင့္ အားကစား႐ုံသုိ႔ မည္သည့္ အတြက္ေၾကာင့္ သြားမလဲဟု ေမးရာ၊ အားကစား႐ုံသည္ Mike ၏
အိပ္ယာျဖစ္ေၾကာင္း သိရွိသြားသည့္အခါ Mike အား သူတုိ႔မိသားစု ေနထုိင္ရာ အိမ္ဆီသုိ႔ ေခၚလာခဲ့သည္။
ေနာက္တေန႔တြင္ Anne က Mike အား ဘုရားသခင္၏ ဂုဏ္ေက်းဇူးေတာ္အတုိင္း သူမ မိသားစုႏွင့္အတူ
ေနထုိင္ရန္ ေျပာဆုိသည့္အခါ ထုိအရာမ်ားသည္ အဝတ္တထည္ ကုိယ္တခုႏွင့္ ေနစရာ အုိးအိမ္မဲ့ေနသည့္
လူငယ္ကေလး Mike ၏ အေျပာင္းအလဲ စတင္ျမစ္ဖ်ားခံရာ ျဖစ္သည္။
Anne ၏ မိတ္ေဆြမ်ားက Mike အား ေခၚယူထားျခင္းသည္ ေနာင္တခ်ိန္တြင္ Anne ၏ သားသမီးမ်ားအေပၚ
တစုံတခုေသာ အက်ဳိးသက္ေရာက္မႈမ်ား ျဖစ္ေပၚလာႏုိင္သည္ဟု ေျပာဆုိေဝဖန္ေနသည္တုိ႔ကုိလည္း Anne တုိ႔
မိသားစုက ဂ႐ုမစုိက္။ လူလူခ်င္း ခြဲျခားမႈသာလွ်င္ ရွက္ဖြယ္ရာ အျပဳအမူအျဖစ္ ျပန္လည္တုံ႔ျပန္ခဲ့သည္။ Mike
သည္လည္း Anne တုိ႔ မိသားစုဝင္ သားသမီးတဦးအျဖစ္သာ ရႈျမင္ခဲ့သည္။
ရဲေဘာ္ရဲဘက္ ညီအကုိသဖြယ္ ျဖစ္လာေသာ Sean ၏ နည္းျပမႈေအာက္တြင္ Mike သည္ ေဒသခံနယ္ေျမရွိ
ေက်ာင္းတြင္ အေမရိကန္ ေဘာလုံး ကစားသမားတဦး ျဖစ္လာခဲ့ရၿပီး အသင္းတြင္ အားၾကီးသူတဦး
ျဖစ္သည့္အျပင္ သူ႔အသင္းတြင္ အသုံးဝင္သည့္ အားကစားသမား ျဖစ္လာခဲ့သည္။ ေနာက္ပုိင္းတြင္ Mike သည္
တကၠသုိလ္ ကစားသမားအဆင့္သုိ႔တုိင္ ေရာက္ရွိလာခဲ့သည္။
ပညာသင္ၾကားေရးဘက္တြင္ Mike ၏ အသိဥာဏ္တုိ႔သည္ တကၠသုိလ္ ဝင္ေရာက္ခြင့္အတြက္ နိမ့္က်လ်က္
ရွိေသာ္လည္း Anne တုိ႔ မိသားစု၏ ကူညီေထာက္ပံ့မႈ၊ အခ်ိန္ပုိင္းက်ဴရွင္ ဆရာမ မစၥ Sue (Kathy Bates)
တုိ႔၏ ေစတနာျပည့္ဝစြာျဖင့္ အနီးကပ္ သင္ၾကားပုိ႔ခ်မႈ ေအာက္တြင္ Mike ၏ GPA (Grade Point Average)
သည္လည္း ျမင့္တက္လာခဲ့ရသည္။
ေနာက္ပုိင္း ထူးခၽြန္သည့္ အားကစားမားတဦး ျဖစ္လာသည့္ Mike အား တကၠသုိလ္ ၃ ခု တုိ႔က
အလုိရွိလာသည့္အခါ … ေအာင္ျမင္ေသာ လူတဦး ျဖစ္လာရန္ႏွင့္ ယခုထက္မက ထူးခၽြန္ေသာ
ကစားတဦးဘဝကုိ ပုိင္ဆုိင္ႏုိင္ရန္အတြက္ Mike တေယာက္ ရင့္သန္လာၿပီျဖစ္သည့္ သူ႔အသိညဏ္ႏွင့္
မည္သို႔မ်ား ဆုံးျဖတ္ေလမလဲ။ Mike တေယာက္ သူ၏ ေအာင္ျမင္မႈအေပၚ မည္သူမ်ားက အသုံးခ်မွာလဲ။
… …. …. ….
The Blind Side သည္ အာဖရိကန္-အေမရိကန္ လူငယ္မဲေလးတဦးအား လူျဖဴမိသားစုတစုမွ
ကုိယ့္ေသြးသားကဲ့သုိ႔ပင္ ျပဳစုပ်ဳိးေထာင္ေပးသည့္ လူမႈရႈခင္းေပၚက ေမတၱာအဖြဲ႔အႏြဲ႔ ဇာတ္ကားေလးတခု
ျဖစ္ေသာ္လည္း သတိခ်ပ္ဖြယ္ရာမ်ား ျပည့္ႏွက္ေနသည့္ ဇာတ္ကားေကာင္းတခု ျဖစ္သည္။ ကမာၻေပၚတြင္
အေသြးအေရာင္ ခြဲျခားမႈစနစ္ ေပ်ာက္ပ်က္ေနပါၿပီဟု မည္မွ်ပင္ ေၾကြးေၾကာ္ေနေစကာမူ The Blind Side
တြင္မူ အနည္းအက်ဥ္းမွ်ေတာ့ ေတြ႔ျမင္ရမည္ျဖစ္သည္။
The Blind Side ကုိ ဒါ႐ုိက္တာ John Lee Hancock ႐ုိက္ကူးခဲ့သည္။ သူသည္ အေမရိကန္
ဇာတ္ညႊန္းေရးသူတဦး ျဖစ္သည့္အျပင္ ဖလင္ဒါ႐ုိက္တာတဦးျဖစ္ၿပီး၊ ထုတ္လုပ္သူတဦးလည္း ျဖစ္သည္။
သူ႐ုိက္ကူးခဲ့သည့္ အေကာင္းဆုံးဇာတ္ကားမ်ားမွာ ၂ဝဝ၂ ခုႏွစ္အတြင္း ႐ုံတင္ျပသခဲ့သည့္ The Rookie ႏွင့္
၂ဝဝ၉ ခုႏွစ္ ႏုိဝင္ဘာလအတြင္း ႐ုံတင္ျပသခဲ့သည့္ The Blind Side ဇာတ္ကားတုိ႔ ျဖစ္သည္။ The Blind Side
ဇာတ္ကားတြင္ မင္းသမီး Sandra Bullock သည္ ၂ဝ၁ဝ ခုႏွစ္တြင္ က်င္းပသည့္ အကယ္ဒမီေပးပြဲ၌
အေကာင္းဆုံး သ႐ုပ္ေဆာင္ဆုကုိ ဆြတ္ခူးႏုိင္ခဲ့သည္။

2/3

ျပယုဒ္တခုကုိ ေဆာင္ၾကဥ္းခဲ့သူမ်ား
သတင္းရင္းျမစ္ > ေမာင္ေအာင္ထက္
စေနေန႔၊ ဇူလုိင္လ ၁၀ ရက္ ၂၀၁၀ ခုႏွစ္ ၁၅ နာရီ ၂၈ မိနစ္

The Blind Side ၏ ထုတ္ေဝသူမ်ားကေတာ့ Broderick Johnson, Andrew Kosove ႏွင့္ Gil Netter တုိ႔
ျဖစ္သည္။ The Blind Side သည္ ဂ်ာနယ္လစ္တဦး ျဖစ္သည့္အျပင္ တကယ့္အျဖစ္အပ်က္မ်ားကုိ ေရးသားသူ
အေမရိကန္လူမ်ဳိး Michale Lewis ၂ဝဝ၆ ခုႏွစ္က ထုတ္ေဝခဲ့သည့္ The Blind Side: Evolution of A Game
ကုိ အေျခခံၿပီး ဒါ႐ုိက္တာ John Lee Hancock က ျပန္လည္ ဇာတ္ညႊန္းေရးဖြဲ႔ထားသည္။
The Blind Side မွာ ပါဝင္သ႐ုပ္ေဆာင္သူေတြက ၁၉၅၅ ခုႏွစ္တြင္ ျပသခဲ့သည့္ Why You were sleeping
ႏွင့္ ၁၉၉၄ ခုႏွစ္တြင္ ျပသခဲ့သည့္ Speed ႏွင့္အတူ ပရိသတ္ၾကားမွာ လူသိမ်ားလာခဲ့သည့္ အေမရိကန္
သ႐ုပ္ေဆာင္ Sandra Annette Bullock ၊ ၁၉၈၄ ခုႏွစ္ဖြား အေမရိကန္လူမည္း သ႐ုပ္ေဆာင္ Quinton Aaron
၊ အေမရိကန္ ေက်းလက္သီခ်င္းအဆုိေတာ္ႏွင့္ သ႐ုပ္ေဆာင္တဦးျဖစ္သည့္ Tim McGraw ၊ ၁၉၉၁ ခုႏွစ္တြင္
Misery (1990) ဇာတ္ကားျဖင့္ အကယ္ဒမီဆုကုိ ဆြတ္ခူးခဲ့သည့္ မင္းသမီးၾကီး Kathy Bates ႏွင့္ ၁၉၉၆
ခုႏွစ္ဖြား အေမရိကန္ ကေလးသ႐ုပ္ေဆာင္ Jae Head တုိ႔က အဓိက သ႐ုပ္ေဆာင္မ်ားအေနျဖင့္
ပါဝင္သ႐ုပ္ေဆာင္ထားျခင္း ျဖစ္သည္။
ထုိကားတြင္ မင္းသမီး Sandra Bullock မွာ အေကာင္းဆုံး အမ်ဳိးသမီး သ႐ုပ္ေဆာင္ဆုကုိ ရရွိခဲ့ၿပီး၊
တျခားေသာ Golden Blobe ၏ Bast Actress - Motion Picture Drama၊ Screen Actors Guild Award ၏
Outstanding Performance by Female Actor in a leading Role ႏွင့္ People’s Choice Award ၏
Favorite Movie Actress ဟူသည့္ ဆု ၃ ဆု ကုိပါ ရရွိခဲ့သည္။ The Blind Side တြင္ Sandra Bullock ၏
သြက္လက္ထက္ျမက္သည့္ သ႐ုပ္ေဆာင္ခ်က္မ်ားႏွင့္အတူ မိခင္တဦး၏ သားသမီးအေပၚ
ကာကြယ္ေပးလုိသည့္ ရဲရင့္သည့္ စိတ္ဓာတ္တုိ႔သည္ ဇာတ္ကား၏ အရွိန္ကုိ ပုိမုိျမင့္ေအာင္
စြမ္းေဆာင္ႏုိင္ခဲ့သည္။
The Blind Side ကုိ Warner Bros က ျဖန္႔ခ်ိခဲ့ၿပီး လြန္ခဲ့သည့္ႏွစ္ ႏုိဝင္ဘာလ ၂ဝ ရက္ေန႔တြင္ တရားဝင္
႐ုံတင္ျပသခဲ့သည္။ ျပသခ်ိန္ ၁၂၉ မိနစ္ရွိသည့္ The Blind Side သည္ ပင္ကုိယ္အရည္အေသြး ျပည့္ဝလွသည့္
မင္းသမီး Sandra Bullock ၏ ေျပာစကားမ်ားေအာက္တြင္ The Blind Side သည္ ပုိမုိအသက္ဝင္လွသည္ဟု
ထင္မိသည္။ ဇာတ္ကားသည္ လူမႈရႈခင္းေပၚတြင္ အေျခခံထားသည့္အတြက္ သမား႐ုိးက်ဇာတ္ကားဟု
ထင္ျမင္မိမည္ ျဖစ္ေသာ္လည္း ဇာတ္ကြက္အား ျဖည္းျဖည္းမွန္မွန္ တဆင့္ခ်င္း တဆင့္ခ်င္းျဖင့္
ျမႇင့္တင္သြားသည့္အတြက္ ၾကည့္ရႈရသည္မွာ စိတ္ဝင္စားဖြယ္ ေကာင္းလွပါသည္။
အမွန္တကယ္ပင္ ဒီကမာၻေလာကအတြင္း Leigh Anne Tuohy တုိ႔ေသာ မိသားစုမ်ား ရွိေနသမွ်
ကာလပတ္လုံး Mike တုိ႔ ကဲ့သုိ႔ပင္ အနာဂတ္လမ္းေပၚတြင္ မယိမ္းမယုိင္ တည့္မတ္ေျဖာင့္ျဖဴးစြာ
ေလွ်ာက္လွမ္းသြားႏုိင္မည့္ လူငယ္ကေလးမ်ား ဆက္လက္၍ ေပၚထြန္းလာေနဦးမည္သာ ျဖစ္သည္။
ဇူလုိင္ ၁ဝ၊ ၂ဝ၁ဝ။
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