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ثقافة وناس

مايكل كيتون
في مشهد
من «بيردمان»

ومحطات عدة شهدتها الدورة الـ  ٨٧من االحتفال الذي احتضنه «مسرح دولبي» في لوس أنجليس أول من
سينما لحظات ّ
أمس .األكيد أن السينمائي المكسيكي الذي أعلن والدة جديدة في فيلمه «بيردمان» ،نال حصة األسد من التتويجات،
فيما دخلت جوليان مور التاريخ بوصفها ثاني ممثلة بعد جولييت بينوش تنال جوائز التمثيل الخمس األبرز عالميًا

إيناريتو ملكًا على عرش األوسكار
عثمان تزغارت
ن ـ ـ ـ ـ ــال الـ ـ ـسـ ـ ـيـ ـ ـنـ ـ ـم ـ ــائ ـ ــي املـ ـكـ ـسـ ـيـ ـك ــي
أل ـي ـخــانــدرو غــونــزال ـيــس إيـنــاريـتــو
حـصــة األس ــد فــي جــوائــز األوس ـكــار
ف ــي دورتـ ـه ــا الـ ـ ـ  ٨٧أول م ــن أم ــس،
فـ ـ ـخـ ـ ـط ـ ــف فـ ـ ـيـ ـ ـلـ ـ ـم ـ ــه «ب ـ ـ ـ ـيـ ـ ـ ــردمـ ـ ـ ــان»
الـ ـج ــائ ــزت ــن ال ــرئ ـي ـس ـي ـت ــن :أف ـض ــل
فـيـلــم وأف ـض ــل إخ ـ ــراج ،إض ــاف ــة إلــى
جــائــزتــي أفـضــل سـيـنــاريــو (تــوقـيــع
اي ـنــاري ـتــو) ،وأف ـضــل تـصــويــر تحت
إدارة مــواطـنــه إيـمــانــويــل لوببزكي
مــديــر التصوير املكسيكي الشهير
ال ــذي كــان قــد أح ــرز األوس ـكــار ذاتــه
ال ـ ـعـ ـ ـ�ام امل ـ ـ�اض ـ ـ�ي ع ـ ـ�ن ف ـيـ ـلـ ـ�م �Grav
 ityل ـل ـم ـخ ــرج أل ـف ــون ـس ــو ك ـ ـ ــوارون.
بـ ـه ــذا الـ ـنـ ـج ــاح ،يـ ـك ـ َّـرس اي ـن ــاري ـت ــو
فـ ـ ــي مـ ـ ـص ـ ــاف كـ ـ ـب ـ ــار صـ ـ ـن ـ ــاع الـ ـف ــن
ّ
ال ـســابــع ،رغ ــم أن ــه سـيـنـمــائــي م ـقــل.
م ـ ـنـ ــذ اك ـ ـت ـ ـشـ ــافـ ــه ض ـ ـمـ ــن «أسـ ـ ـب ـ ــوع
ال ـن ـق ــاد» ف ــي «ك ـ ــان» ع ــام  ،٢٠٠٠لــم
ي ـقــدم س ــوى خـمـســة أف ــام .فــي تلك
ال ـس ـن ــة ،ح ـص ــدت ب ــاك ــورت ــه «ال ـحــب
كلب» جائزة النقاد ،وألهب الفيلم
ال ـك ــروازي ــت إي ــذان ــا ب ـم ـيــاد مـخــرج
سـيـكــون ذا ش ــأن .وت ــأك ــدت مــوهـبــة
إيـ ـن ــاريـ ـت ــو وب ـص ـم ـت ــه االخ ــراجـ ـي ــة
ت ـب ــاع ــا ف ــي « 21غـ ــرامـ ــا» (أوسـ ـك ــار
أف ـض ــل م ـم ـثــل ل ـش ــون بـ ــن ،وس ـي ــزار
أفـ ـ ـض ـ ــل فـ ـيـ ـل ــم أج ـ ـن ـ ـبـ ــي ،)٢٠٠٣ -
و«بابل» ( ،)٢٠٠٦و( biutifulجائزة
اف ـضــل مـمـثــل لـخــافـيـيــر ب ــاردي ــم في
«كان» .)٢٠١٠ -
جمعت بني كل تلك األفالم املصائر
امل ـت ـش ــاب ـك ــة ألب ـط ــال ـه ــا امل ـس ـحــوقــن
الذي يواجهون أوضاعًا تراجيدية

بـ ــال ـ ـغـ ــة ال ـ ـ ـق ـ ـ ـسـ ـ ــوة .وإذا ب ــاملـ ـعـ ـل ــم
امل ـك ـس ـي ـكــي يـ ـط ــرح الـ ــدرامـ ــا جــان ـبــا
ف ــي ج ــدي ــده  Birdmanل ـي ـطــرق بــاب
ال ـكــوم ـيــديــا ال ـ ـسـ ــوداء ،مـ ـص ـ ّـورًا فــي
قــالــب ســاخــر الـتـمــزق النفسي الــذي
يـ ـع ــانـ ـي ــه نـ ـج ــم سـ ــابـ ــق م ـ ــن ن ـج ــوم
أف ـ ــام األبـ ـط ــال ص ــان ـع ــي الـ ـخ ــوارق
ال ـهــول ـيــوديــن ي ـصــل إل ــى ال ـق ـمــة ثم
ت ـت ــراج ــع ش ـه ــرت ــه ت ــدري ـج ــا إلـ ــى أن
ينساه الجميع .وإذا بــه يـحــاول أن
ي ـعــود إل ــى الــواج ـهــة لـكــن مــن خــال
حبه األول :املسرح.
ي ـخ ـتــار م ـســرح «ب ـ ـ ــرودواي» ال ـجــاد
واملـ ـ ـ ـثـ ـ ـ ـق ـ ـ ــف .وال ي ـ ـك ـ ـت ـ ـفـ ــي الـ ـفـ ـيـ ـل ــم
ب ــالـ ـسـ ـخ ــري ــة مـ ـ ــن سـ ـطـ ـحـ ـي ــة أفـ ـ ــام
ال ـح ــرك ــة ال ـه ــول ـي ــودي ــة ال ـت ــي تـسـفــه
ال ــذائـ ـق ــة ال ـف ـن ـي ــة ،بـ ــل ي ـل ـق ــي أي ـض ــا
نـ ـظ ــرة ن ـق ــدي ــة الذع ـ ــة ع ـل ــى ال ــوس ــط
املـ ـس ــرح ــي املـ ـتـ ـث ــاق ــف ،سـ ــاخـ ــرًا مــن
ن ـق ــاد «ب ـ ـ ـ ــرودواي» ال ــذي ــن ال يـمـكــن
أن ي ـجــروا ح ــوارًا صـحــافـيــا ويــدلــوا
بتعليق فـنــي مــن دون االسـتـشـهــاد
بـ ـ ـ ــروالن ب ـ ـ ــارت أو مـ ـيـ ـش ــال ف ــوك ــو!
ي ـك ـت ـســب ال ـف ـي ـلــم صــدق ـيــة أك ـب ــر مــن
خـ ــال إسـ ـن ــاد ب ـطــول ـتــه الـ ــى الـنـجــم
ال ـه ــول ـي ــودي مــاي ـكــل ك ـي ـت ــون ،ال ــذي
سبق أن تقمص دور «باتمان» على
الشاشة ،ثم أفل َنجمه تدريجًا ،ولم
ي ـق ــدم أي ع ـم ــل ذا شـ ــأن م ـن ــذ ع ـقــد.
كانت عــودة كيتون املوفقة في هذا
الفيلم تستحق ـ بــا شــك ـ أوسـكــار
أف ـضــل مـمـثــل ف ــي دور رئ ـي ــس .لكن
م ــواطـ ـن ــه الـ ـنـ ـج ــم إي ـ ـ ــدي ري ــدم ــاي ــن
خطف منه الجائزة عن أدائه املبهر
فــي دور عــالــم الــريــاضـيــات ستيفن
هــوكـيـنــغ فــي فـيـلــم «ن ـظــريــة عــن كل

شـ ـ ــيء» ل ـل ـم ـخ ــرج ج ـي ـم ــس م ـ ــارش.
أمـ ــا ج ــائ ــزة أف ـض ــل م ـم ـثــل ف ــي دور
ثـ ــانـ ــوي ،ف ـق ــد م ـن ـحــت ل ـل ـن ـجــم ج ــي.
كـ ــي س ــايـ ـم ــون ــز عـ ــن أدائ ـ ـ ـ ــه امل ـب ـه ــر
فـ ــي دور م ـ ـ ــدرس م ــوس ـي ـق ــى ب ــال ــغ
القسوة في فيلم  whiplashللمخرج
دامـ ـ ـي ـ ــان ش ـ ــازي ـ ــل .وعـ ـ ـ ــادت ج ــائ ــزة
أفضل ممثلة الــى النجمة جوليان
م ــور ف ــي دور ام ـ ــرأة ت ــواج ــه مــرض
الــزهــايـمــر فــي فيلم  Still Aliceمن
إخـ ـ ـ ــراج ري ـ ـت ـ ـشـ ــارد غـ ــاتـ ــزر ووش
ويستمورلند .ويأتي هذا األوسكار

لحظة نضالية مؤثرة تمثلت في
الحماسة التي رافقت منح أوسكار
أفضل وثائقي لـ citizenfour
بعد أشـهــر على إحــراز مــور جائزة
أف ـضــل مـمـثـلــة ف ــي «م ـهــرجــان ك ــان»
عــن دوره ــا فــي فيلم «خــرائــط نحو
النجوم» للكندي ديفيد كروننبرغ.
وبــذلــك تـكــون مــور ثــانــي ممثلة في
ت ــاري ــخ ال ـس ـي ـن ـمــا ،ب ـع ــد ال ـفــرن ـس ـيــة
ج ــول ـي ـي ــت بـ ـيـ ـن ــوش ،تـ ـن ــال ج ــوائ ــز
ال ـت ـم ـث ـي ــل ال ـخ ـم ــس األب ـ ـ ــرز ع ــامل ـي ــا:
األوسكار والغولدن غلوب وجوائز
أفضل تمثيل في مهرجانات «كان»
و«برلني» و«البندقية».
جائزة افضل ممثلة في دور ثانوي
اسـتـقـطـبــت األضـ ـ ــواء ه ــي األخـ ــرى،
إذ عـ ـ ــادت ال ـ ــى امل ـم ـث ـل ــة األم ـي ــرك ـي ــة
ً
باتريسيا أركيت التي غابت طويال
عــن الـشــاشــة لتسجل ع ــودة موقفة
ف ـ ــي فـ ـيـ ـل ــم  Boyhoodل ــريـ ـتـ ـش ــارد

لينكالتر .فيلم تجريبي اقــرب الى
«الـبـيــرفــورمــانــس» مـنــه إل ــى العمل
الـسـيـنـمــائــي الـتـقـيـلــدي ،اذ أخـضــع
ال ـس ـي ـن ـمــائــي االمـ ـي ــرك ــي امل ـشــاكــس
أبطال  Boyhoodإلى رقابة كاميراه
بـشـكــل ي ــوم ــي ع ـلــى م ــدى  ١٢سـنــة.
من خالل تقدمهم في العمر ،حاول
أن يــرصــد آثــار الــزمــن الــذي يمضي
واألحـ ـ ـ ـ ــام ال ـ ـتـ ــي تـ ــولـ ــد واملـ ـص ــائ ــر
ال ـتــي تـتـشــابــك ف ــي خ ـص ـمــه .ليست
هــذه املــرة األولــى التي ترصد فيها
كــامـيــرا لـيـنـكــاتــر آث ــار الــزمــن الــذي
يمضي .في ثالثيته «قبل الشروق»
(« )١٩٩٥قبل املغيب» (« )٢٠٠٤قبل
منتصف الـلـيــل» ( ،)٢٠١٣تــابــع ١٨
سنة فــي الحياة العاطفية لبطليه
جــولــي ديلبي وايـثــن هــوك ،منذ أن
تعرفا إلى بعضهما وهما طالبان
شــابــان لـغــايــة أزم ــة األرب ـع ــن الـتــي
يواجه هزاتها أي زوجني!
م ــن ال ـف ـق ــرات امل ـم ـي ــزة ف ــي أوس ـك ــار
 ٢٠١٥ف ــوز فـيـلــم «ف ـنــدق بــودابـســت
الكبير» لويس أندرسون بالجوائز
ال ـت ـق ـن ـيــة األربـ ـ ــع ال ــرئ ـي ـس ــة (أف ـض ــل
ت ـص ـم ـيــم أزيـ ـ ـ ــاء ،وأفـ ـض ــل م ــاك ـي ــاج
وشعر ،وأفضل موسيقى تصويرية
أص ـل ـي ــة ،وأفـ ـض ــل ت ـص ـم ـيــم إن ـت ــاج)
فيما فاز فيلم The Imitation Game
(ل ـع ـبــة امل ـح ــاك ــاة ـ ـ ـ إخ ـ ــراج مــورتــن
تـيـلــدوم) بـجــائــزة أفـضــل سيناريو
مـ ـقـ ـتـ ـب ــس ،ون ـ ــال ـ ــت أغـ ـنـ ـي ــة «ج ـس ــر
ـا» أوس ـ ـ ـكـ ـ ــار أف ـ ـضـ ــل أغـ ـنـ ـي ــة.
سـ ـلـ ـم ـ ّ
ع ـل ـم ــا أنـ ـ ــه تـ ــم ت ــأل ـي ـف ـه ــا خـصـيـصــا
لفيلم آف ــا دوفـيــرنــي «سـلـمــا» الــذي
يـ ـسـ ـتـ ـعـ ـي ــد املـ ـ ـسـ ـ ـي ـ ــرة الـ ـت ــاريـ ـخـ ـي ــة
ملـ ــارتـ ــن ل ــوث ــر ك ـي ـن ــغ بـ ــن مــدي ـن ـتــي

«سلما» و»مونتغومري» للمطالبة
بــاملـســاواة فــي الـحـقــوق املــدنـيــة بني
الـبـيــض وال ـس ــود .واسـتـقـبـلــت هــذه
ال ـج ــائ ــزة ب ـح ـف ــاوة ك ـب ـيــرة م ــن قـبــل
ال ـح ــاض ــري ــن ،ع ـل ــى خ ـل ـف ـيــة ال ـج ــدل
الــذي رافــق الترشيحات لألوسكار
ه ــذه ال ـس ـن ــة ،إذ طــال ـبــت جـمـعـيــات
ال ـ ـ ـ ــدف ـ ـ ـ ــاع ع ـ ـ ــن ال ـ ـ ـح ـ ـ ـقـ ـ ــوق املـ ــدن ـ ـيـ ــة
بـمـقــاطـعــة الـحـفــل بـسـبــب غ ـيــاب أي
مـمـثـلــن أو سـيـنـمــائـيــن س ــود هــذه
الـ ـسـ ـن ــة مـ ــن ق ــائـ ـم ــة ال ـت ــرش ـي ـح ــات.
وشهد الحفل لحظة نضالية أخرى
مــؤثــرة تـمـثـلــت فــي الـحـمــاســة الـتــي
راف ـق ــت م ـنــح أوسـ ـك ــار اف ـض ــل فـيـلــم
وثائقي لـ  citizenfourالذي صورت
من خالله السينمائية لــورا بواترا
م ــن ال ــداخ ــل ق ـصــة ادوارد س ـنــودن
الـ ـ ــذي س ـ ــرب م ــاي ــن ال ــوث ــائ ــق عــن
فـضــائــح التجسس الـتــي تـقــوم بها
وكالة األمن القومي األميركي.
وخـ ــافـ ــا ملـ ــا ك ـ ــان م ـت ــوق ـع ــا ،أف ـل ـتــت
جائزة أوسكار أفضل فيلم أجنبي
م ــن رائ ـع ــة عـبــد الــرح ـمــن سـيـســاكــو
«تـمـبـكـتــو» ال ـتــي كــانــت ق ــد خطفت
 ٧جــوائــز «سـيــزار» فــي فرنسا ليلة
ال ـج ـم ـع ــة .وذه ـ ــب أوس ـ ـكـ ــار ال ـف ـي ـلــم
األجـ ـنـ ـب ــي ال ـ ــى «إي ـ ـ ـ ــدا» ل ـل ـبــول ـنــدي
باول بوليكوفسكي.
َّ
مصور باألبيض واألســود،
شريط
يـضــاف إلــى عــدد ن ــادر مــن األعـمــال
املماثلة التي حازت األوسكار ،رغم
إلـغــاء فئة أفــام األبـيــض واالس ــود،
م ـن ــذ س ـت ــة عـ ـق ــود ،م ــن «دم ب ـ ــارد»
ً
اللفريد هيتشكوك ( )١٩٦٧وصوال
ال ـ ـ ــى «ال ـ ـف ـ ـن ـ ــان» ( )2011مل ـي ـش ــال
هازانافيشيوس.

