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ثقافة وناس

مهرجان

ّ
الدورة التسعون توجت غييرمو ديل تورو

نون النسوة انتشلت «األوسكار» من فخ الرتابة
عثمان تزغارت
كـ ـ ــان ب ــإمـ ـك ــان الـ ـ ـ ـ ــدورة ال ـت ـس ـع ــن مــن
جوائز األوسكار أن تبقى في األذهــان
كــواحــدة من أكثر دورات االستعراض
ال ـهــول ـيــوودي الـشـهـيــر رتــابــة وف ـتــورًا.
ف ـق ــد ات ـس ـم ــت خ ـ ـيـ ــارات الـ ـج ــوائ ــز فــي
أغلبها بالنمطية ،وجــاءت خالية من
أي تـشــويــق أو م ـفــاجــآت .لـكــن الـنـبــرة
ال ـن ـس ــائ ـي ــة الـ ـت ــي ت ـخ ـل ـل ــت االحـ ـتـ ـف ــال
أنقذت املوقف ،وضخت في تسعينية
األوس ـ ـ ـك ـ ـ ــار نـ ـكـ ـه ــة نـ ـض ــالـ ـي ــة ك ــان ــت
هــولـيــوود بــأمــس الـحــاجــة إلـيـهــا ،بعد
الجدل الذي أثير العام املاضي ،بسبب
غ ـيــاب أي فـنــانــن م ــن أب ـن ــاء األقـلـيــات
عـ ــن ت ــرشـ ـيـ ـح ــات أوسـ ـ ـ ـك ـ ـ ــارات .2017
أضـ ــف إلـ ــى ذلـ ــك الـ ـه ــزة ال ـق ــوي ــة ال ـتــي
اح ـتــاجــت مـصـنــع األح ـ ــام األم ـيــركــي،
في الخريف املاضي ،على إثر فضيحة
هارفي واينستني ،التي رفعت الستارة
ع ــن ق ـض ــاي ــا ال ـت ـح ــرش واالع ـ ـت ـ ــداءات
الجنسية التي طاملا شكلت تابوهات
لــم يـكــن االستبلشمنت الـهــولـيــوودي
يسمح بخروجها إلى العلن.
حني اعتلت ثالث من النجمات اللواتي
اتـهـمــن هــارفــي وايـنـسـتــن بالتحرش
(س ـل ـمــى ح ــاي ــك ،آش ـلــي جـ ــود ،أنــابـيــا
سـ ـكـ ـي ــورا) خ ـش ـب ــة «م ـ ـسـ ــرح دولـ ـب ــي»
ال ـ ــذي ي ـح ـت ـضــن احـ ـتـ ـف ــال األوس ـ ـكـ ــار،
ك ــان واض ـحــا أن الـتــابــو الـهــولـيــوودي
العتيد بات جزءًا من املاضي .لكن هذا
الـثــاثــي ال ـج ــريء لــم يـكـتــف بــاملــرافـعــة
دف ــاع ــا ع ــن ال ـن ـضــاالت الـنـســائـيــة ضد
التحرش ،التي يجسدها حراك Time’s
 Upال ــذي يـنـتـمــن إل ـيــه ،بــل دع ــن الــى
«تثمني شجاعة جميع اللواتي والذين
كانوا عرضة للتمييز والتفرقة بسبب
جنسهم أو لونهم أو عــرقـهــم ،وكانت
لــديـهــم ال ـجــرأة ب ــأن يـحـكــوا معاناتهم
بشكل علني».
هذه املرافعة من أجل التسامح وحقوق
األق ـل ـيــات ،وج ــدت صــداهــا فــي غالبية
الـ ـفـ ـق ــرات االس ـت ـع ــراض ـي ــة وال ـغ ـنــائ ـيــة
ال ـتــي تخللت االح ـت ـفــال .لـكــن اللحظة
املـمـيــزة لتسعينية األوس ـكــار تمثلت،
ب ــا م ـن ــازع ،ف ــي ال ـخ ـطــاب الـ ــذي ألـقـتــه
ال ـن ـج ـم ــة ف ــرانـ ـسـ ـي ــس م ــاك ــدورم ــان ــد،
ّ
عـنــد تسلمها أوس ـك ــار أفـضــل ممثلة.
مــاكــدورمــانــد ،التي سبق لها أن نالت

األوسـكــار ذاتــه ،قبل عشرين سنة ،عن
دورها في فيلم «فارغو» ( )1996لرفيق
درب ـهــا جــويــل كــويــن ،اعـتـلــت الخشبة
لتطلب مــن جميع النساء اللواتي كن
مــرشـحــات لــأوسـكــار هــذه السنة بأن
يـقـفــن ،مـمــا جـعــل ال ـقــاعــة تـصـفــق لهن
ً
م ـطــوال .ثــم أضــافــت مخاطبة منتجي
هـ ــول ـ ـيـ ــوود ومـ ـخ ــرجـ ـيـ ـه ــا« :انـ ـ ـظ ـ ــروا
إل ـي ـن ــا .لــدي ـنــا جـمـيـعــا ح ـك ــاي ــات نــريــد
أن نـ ــروي ـ ـهـ ــا وم ـ ـشـ ــاريـ ــع ن ـب ـح ــث عــن
تمويل لتحقيقها» .وختمت بمطالبة
ّ
هـ ــول ـ ـيـ ــوود ب ـ ـسـ ــن «بـ ـ ـن ـ ــود مـ ـ ـس ـ ــاواة»
إجبارية بني الرجال والنساء في عقود
اإلنتاج السينمائي.
على صعيد سباق الجوائز ،لم تخالف
الـ ـ ـ ــدورة ال ـت ـس ـع ــون غــال ـب ـيــة تــوق ـعــات
الـنـقــاد ،الـتــي كــانــت قــد عكستها ،قبل
شهرين ،جوائز «غولدن غلوبز» ،التي
تـشـكــل ع ــادة ال ـبــاروم ـتــر ال ــذي يعكس
موازين القوى في معركة الترجيحات

من فيلم
«شكل
المياه»

في السباق نحو األوسكار.
وقــد جــرت ال ـعــادة أن تشكل املفاجآت
م ـ ـلـ ــح االس ـ ـ ـت ـ ـ ـعـ ـ ــراض ال ـ ـهـ ــول ـ ـيـ ــوودي
الـشـهـيــر .لـكــن دورة هــذه الـسـنــة شــذت
عــن ال ـقــاعــدة .ج ــاءت خ ـي ــارات ناخبي
أكــادي ـم ـيــة مـصـنــع األح ـ ــام األم ـيــركــي

نال «دانكيرك» ثالثة أوسكارات...
وخطفت فرانسيس ماكدورماند
جائزة أفضل ممثلة
مـ ـط ــابـ ـق ــة لـ ــإج ـ ـمـ ــاع ال ـ ـن ـ ـقـ ــدي الـ ـ ــذي
حـقـقـتــه أرب ـع ــة أفـ ــام رئ ـي ـس ـيــة ،وه ــي:
«ش ـكــل امل ـي ــاه» (األخـ ـب ــار )2018/2/5
ل ـل ـم ـك ـس ـي ـك ــي غـ ـيـ ـي ــرم ــو دي ـ ـ ــل ت ـ ـ ــورو،
و«دان ـك ـي ــرك» لـلـبــريـطــانــي كريستوفر
نــوالن (األخبار  ،)2017/7/29وThree

 Billboardsملــواط ـنــه مــارتــن مــاكــدونــا
(األخـ ـ ـ ـب ـ ـ ــار  ،)2018/2/26و«أح ـ ـلـ ــك
الساعات» للبريطاني اآلخر جو رايت
(األخبار .)2018/1/15
هكذا ،وكما كان مرتقبًا ،عادت الصدارة
الى «شكل املياه» ( 13ترشيحًا) ،فخطف
الجائزتني األبرز (أفضل فيلم وأفضل
إخـ ـ ـ ـ ــراج) ،ب ــاإلض ــاف ــة إل ـ ــى أوسـ ـك ــاري
ّ
أفضل موسيقى وأفضل ديكور .وحل
«دان ـك ـيــرك» ثــانـيــا بـثــاثــة أوس ـك ــارات،
وهي :أفضل مونتاج وأفضل مونتاج
صــوتــي وأفـضــل ميكساج .أم ــا Three
 ،Billboardsف ـقــد ح ــاز ج ــائ ــزة أفـضــل
مـمـثـلــة ف ــي دور رئ ـي ـســي لـفــرانـسـيــس
ماكدورماند ،وجائزة ثانية تمثلت في
أوس ـكــار أفـضــل ممثل فــي دور ثانوي
لسام روكــويــل ،الــذي أدى الــى جانبها
دور رجل شرطة عنصري أميركي.
م ـ ـ ــن ج ـ ـه ـ ـتـ ــه ،خ ـ ـطـ ــف ف ـ ـي ـ ـلـ ــم «أح ـ ـلـ ــك
الـ ـس ــاع ــات» ج ــائ ــزة أف ـض ــل م ـم ـثــل في

ّ
كوبريك يتقلب في قبره
علي وجيه
 - 1فــوز «شكل املياه» بأربعة أوسـكــارات (أفضل فيلم
وإخراج وموسيقى وديكور) ،يعني انضمام املكسيكي
غييرمو ديــل تــورو إلــى صديقيه وابـنــي بلده ألفونسو
ّ
(«جاذبية») وإيناريتو («بيردمان»« ،املنبعث»)
كــواران
ّ
على عرش التتويج املتعدد .اجتماع الـ «أميغوز الثالثة»
فــي إحـصــائـيــة واح ــدة لـيــس غــريـبــا .يمكن اعـتـبــاره من
العادات الحسنة .هم ّرواد الذهب في السينما املكسيكية
الجديدة .عبروا بها إلى اليابسة الحلمّ ،
ممهدين الطريق
ألمـ ـث ــال غ ــاي ــل غ ــارس ـي ــا ب ــرن ــال ،وكـ ــارلـ ــوس ريـ ـغ ــاداس
وباتريشيا ريغن وغيرهم.
ًّ
ّ
(«املربع»
مرة أخرى يتم تجاهل فيلمي سعفة «كان»
-2
لــروبــن أوسـتـلــونــد) ودب بــرلــن («ع ــن الـجـســد وال ــروح»
ّ
إللديكو أنييدي) ،لحساب الشريط ّ
البندقية.
املتوج في
عمومًا ،صــارت مختلف جوائز املوسترا أشبه بنبوءة
ّ
أوسكارية في السنوات األخيرة.
 - 3النتائج بقيت ضمن التوقعات عمومًا ،ما عــدا فوز
ج ـ ــوردن بـيــل بــأوس ـكــار أف ـضــل سـيـنــاريــو أص ـلــي عن
«اخـ ــرج» ،و«امـ ــرأة رائ ـعــة» للتشيلي سيباستيان ليليو
كأفضل فيلم أجنبيّ .
األول أضعف النصوص ضمن
فئته ،مع وجود مارتن ماكدونا وديل تورو .الثاني محكم

ّ
ّ
«املربع» و«عن الجسد
ورقيق ،لكنه ال يجاور تحفًا مثل
والروح» ،أو حتى «بال حب» ألندريه زفياغينتسيف.
 – 4في املقابلّ ،ثمة جوائز مفرحة وأكثر من مستحقة.
أبرزها أفضل سينماتوغرافيا للكبير روجر ديكنز في
الترشيح رقم  ،14عن «باليد رانر  »2049لديني فلينوف.
بعد إض ــاءة أعـمــال كبار مثل األخــويــن كوين وستيفن
دالدري ورون هاورد وسام منديز ،ينالها ديكنز أخيرًا.
املفارقة ّأن خطابه جــاء مقتضبًا من دون مبالغة ،كما
ّ
ّ
ـان
يليق بفنان حقيقي .كــذلــك ،أفضل ممثل فــي دور ثـ ٍ
هذا األخير «فدائي» راقص .ألقى بنفسه
لسام روكويلّ .
ً
فــي أفــام مستقلة عــديــدة ،بقي بعضها ّ مجهوال .هنا،
تجزي له السينما العطاء كمكافأة على كل شيء.
 - 5هوس «الصواب» اململ متوقع ،إال ّأنه بلغ ّ
حد الفجاجة
ّ
في بعض األحيان .أين القيمة في تغني كريستني لوبيز
(فائزة عن أفضل ّ
أغنية مع روبرت لوبيز) بتساوي عدد
ّ
ّ
مرشحي فئتها جندريًا؟ خطورة معايير كهذه ،أنها قد
تغفل مستوى اإلبداع لحساب اعتبارات غير ّ
فنية ،وهي
ّ
إهانة كبيرة ّ
ألي صانع .أكثر من ذلك .مونولوغ تهكمي
كامل عن بيض البشرة (خصوصًا الرجال منهم) ّ
مر
ّ
تحفظات .لو حصل العكسّ ،
لعمت الهستيريا،
من دون
ً
وابتلعت أميركا طوال وعرضًا.
ّ
إعالنية خــارج إيبنغ،
 - 6صاحب تحفة «ثــاث لوحات

مـيـســوري» مــارتــن مــاكــدونــا أكثر مــن دفــع ثمن الهوس
ّ
ً
الصوابي املتعلق بالنساء وسود البشرة .مـ ّـرة في عدم
ّ
ّ
ترشحه كمخرج ،لحساب غريتا غــرويــغ ،الـتــي احتلت
ً
ّ
املقعد ًفقط ألنها ام ــرأة .فنيًا ،تقترح مستوى ضئيال،
ّ
مـقــارنــة بمرشحني مــن طــراز ديــل تــورو ون ــوالن وبــاول
توماس أندرسون .أيضًا ،لم يفتك ماكدونا تمثال أفضل
سيناريو أصلي ،الــذي يستحقه بشكل بديهي .فعلها
جوردان بيل ،الذي يمتلك «ميزة البشرة السوداء».
 - 7الــوقــاحــة األبـ ــرز ج ــاءت فــي تـحـ ّـيــة مـبــاغـتــة للجيش
ّ
الحرية» حــول العالم .هكذا ،من دون
األميركي« ،ناشر
مـنــاسـبــة أو ح ــدث يـسـتــدعــي ذل ــك .اإله ــان ــة لـيـســت فقط
في تجاهل السجل الــدمــوي لهذا الجيش ،مقابل ّادعــاء
اإلنـســانـ ّـيــة ومـنــاصــرة أصـغــر الـقـضــايــا الـعــادلــة ،بــل في
معظم اللقطات املستعملة لتحقيق ذلكّ .تم «توريط» أفالم
ّ
لكوبريك وأوليفر ستون وغيرها ،رغم أنها صارخة في
عدائها للحروب والقتل والقبح األميركي في هذا األمر.
االسـتـعــانــة بـبــروبــاغـنــدا سـبـيـلـبــرغ وإي ـس ـتــوود مفهوم
ّ
بــالـتــأكـيــد ،ول ـكــن وض ــع أف ـكــار صــنــاع ك ـبــار فــي سياق
معاكس ملا ّ
كرسوا حياتهم من أجله ،ليس سوى انتهاك
ّ
ّ
ّ
فادح وإهانة بمعنى الكلمة .ال شك في أن ستانلي يتقلب
في قبره اآلن.

دور رئيسي لغاري أولدمان ،عن أدائه
امل ـب ـهــر ف ــي دور ال ـع ـم ــاق ويـنـسـتــون
تشرشل .وكــان بديهيًا ،والـحــال هــذه،
أن ي ـن ــال الـفـيـلــم أي ـض ــا ج ــائ ــزة أفـضــل
مــاك ـيــاج ،بــالـنـظــر ال ــى الـجـهــد الـخــارق
ال ــذي حققه فــريــق املــاكـيــاج فــي إظهار
ممثل نحيف وعـصـبــي امل ــزاج كـغــاري
أول ــدم ــان فــي ص ــورة تـضــاهــي الـبــدانــة
والرزانة اللتني اشتهر بهما تشرشل.
فيلمان آخ ــران حــازا أيضًا أوسكارين
اثـنــن لـكــل واح ــد ،وإن ك ــان األم ــر هنا
يـتـعـلــق ب ـجــوائــز أق ــل أه ـم ـيــة .فـقــد نــال
ف ـي ـلــم األكـ ـش ــن 2049 Blade Runner
جـ ــائـ ــزتـ ــي أف ـ ـضـ ــل تـ ـص ــوي ــر وأفـ ـض ــل
مـ ــؤثـ ــرات بـ ـص ــري ــة ،ب ـي ـن ـمــا ن ـ ــال فـيـلــم
الـتـحــريــك  Cocoجــائــزتــي أفـضــل فيلم
تحريك وأفضل أغنية.
فــي الـنـهــايــة ،لــم تفلت ســوى جائزتني
رئ ـي ـس ـي ـتــن ف ـق ــط م ــن رب ــاع ــي األفـ ــام
األكـ ـ ـث ـ ــر ت ــرشـ ـيـ ـح ــا ،وه ـ ـمـ ــا أوسـ ـ ـك ـ ــارا
السيناريو بشقيه األصلي واملقتبس.
فـقــد ك ــاف ــأت ه ــات ــان ال ـج ــائ ــزان فيلمني
نضاليني هما  Get Outلجوردن بيل،
شكل مرافعة ضــد التمييز العنصري
الـ ـ ــذي مـ ــا زال راس ـ ـخـ ــا فـ ــي امل ـج ـت ـمــع
األم ـيــركــي ،بينما ان ـبــرى Call me by
 your nameللوكا غــوادانـيـنــو للدفاع
عن حقوق املثليني.
ختامًا ،يبقى الـســؤال التقليدي حول
ن ـص ـيــب الـ ـع ــرب م ــن أوسـ ـ ـك ـ ــارات ه ــذه
السنة .خالفًا للخيبات املعهودة ،التي
عــادة ما تجعلنا نتحسر على خروج
ال ـس ـي ـن ـمــا ال ـعــرب ـيــة ب ـخ ـفــي ح ـنــن مــن
حـصــاد األوس ـك ــارات ،فــإن العكس هو
ال ــذي ح ــدث ه ــذه الـسـنــة .فـقــد تنفسنا
ال ـص ـعــداء ،ارت ـيــاحــا لـعــدم ف ــوز األف ــام
الـعــربـيــة املــرش ـحــة ب ــأي ج ــوائ ــز! كيف
ال واألم ــر يتعلق هنا بفيلمني سيئي
ال ـص ـي ــت :ف ـي ـلــم ن ــاف ــس ع ـل ــى أوس ـك ــار
أفـ ـض ــل ف ـي ـلــم أجـ ـنـ ـب ــي ،وه ـ ــو «ق ـض ـيــة
رق ــم  »23ل ــزي ــاد دوي ـ ــري ،ال ــذي تبجح
فــي أح ــد تـصــريـحــاتــه الـصـحــافـيــة بــأن
مشكلته لـيـســت مــع إســرائ ـيــل ،بــل مع
حملة املقاطعة ،وفيلم ثان نافس على
أوسـ ـك ــار أف ـض ــل فـيـلــم تــوث ـي ـقــي ،وهــو
«آخر الرجال في حلب» لفراس فياض،
الــذي فاخر بأنه نجح أخيرًا في إقامة
«عــرض حــر» لفيلمه هــذا فــي… إدلــب،
م ـصــورًا ه ــذه املــديـنــة عـلــى أنـهــا واحــة
ح ــري ــة ال م ــرت ـع ــا آلخ ـ ــر م ــا ت ـب ـقــى فــي
سوريا من فلول املتطرفني!

