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شاشات

ترجمة� :أحمد فا�ضل

الرئي�سي ��ة الت ��ي مت ت�صوي ��ر م�شاهده ��ا املحيط الهادئ مع جمموعة من الرافعات يق ��ول ر�س ��ل كاربن�ت�ر مدي ��ر الت�صوي ��ر
تقليديا ومن دون اال�ستعانة باحلا�سوب ،الهيدروليكية بحيث ميكن �إمالة ما ي�صل الفوتوغ ��رايف للفيل ��م � " :إن �ضخامة ذلك
وق ��د مت �شراء قطعة �أر� ��ض م�ساحتها � 40إىل �س ��ت درج ��ات لتقليد الأم ��واج وكان العم ��ل كان هائ�ل ً�ا والكث�ي�ر مم ��ا قمن ��ا به
فدان� � ًا يف املك�سي ��ك حي ��ث مت بناء خزان الق�س ��م الأمامي من القارب يدار بطريقة ميك ��ن القيام به م ��ع جهاز كمبيوتر الآن ،
يبل ��غ عمقه  90قدم� � ًا بحجم ملعبني لكرة �آلي ��ة ي�سمح له بالغرق  30قدم ًا يف حني ولكن مع �ضخامة تايتانيك وحجم املياه
القدم ليحمل ال�سط ��ح اخلارجي لتيتانيك �أن �أعلى �سطح ال�سفينة ميكن �أن يرتفع التي �سوف تتعر� ��ض لها تنطوي بالطبع
ال ��ذي �أعيد بنا�ؤه من ع�شرة طوابق ومت مبق ��دار  90درجة ليعطي �صورة حقيقية على �إجهاد ال مفر منه " .
تغذي ��ة املي ��اه مبا�ش ��رة يف اخل ��زان من للم�شاهد بانق�سام ال�سفينة �إىل ن�صفني .
�ص ��ورت امل�شاهد لدى ا�صطدام ال�سفينة

مهرجان �ساندان�س يتوج فيلم "مي�سدوكاتيون
كامريون بو�ست "وكايال�ش �أف�ضل وثائقي

لو�س اجنلي�س� /أ ف ب
ف ��از فيل ��م "ذي مي�سيدوك�ش ��ن اوف كام ��رون
بو�س ��ت" ح ��ول برام ��ج التحوي ��ل اجلن�س ��ي
املث�ي�رة للج ��دل املوجه ��ة اىل املثلي�ي�ن جن�سيا
والتي م ��ا تزال قائم ��ة يف الوالي ��ات املتحدة،
م�س ��اء ال�سب ��ت بجائ ��زة مهرج ��ان �ساندا� ��س
العريق الذي �أ�س�سه روبرت ريدفورد.
ومنح ��ت اجلائ ��زة الك�ب�رى للجن ��ة التحكي ��م
لالفالم االمريكية اىل هذا الفيلم الطويل الذي
ت� ��ؤدي بطولته النجمة ال�شاب ��ة كلويه غراي�س
موريت�س.
ويف الفيل ��م ترغم هذه املراهقة على اخل�ضوع
لع�ل�اج حتويل بعدم ��ا قب�ض عليه ��ا وهي تقيم
عالقة جن�سية مثلية مع �صديقة لها يف املدر�سة
يف منت�ص ��ف الت�سعيني ��ات .وق ��د �أث ��ارت هذه
الق�صة حما�سة النق ��اد خالل عر�ضها االول يف
ملتقى ال�سينم ��ا امل�ستقل ��ة يف �ساندان�س الذي
يقام �سنوي ��ا يف مدينة ب ��ارك �سيتي يف والية

يوتاه.وقالت كلويه غري� ��س موريت�س "با�سم
كام ��ل فريق +كامرون بو�س ��ت +نريد ان نهدي
ه ��ذه اجلائ ��زة اىل كل املثلي�ي�ن جن�سي� � ًا الذين
خ�ضعوا لعالج حتويل جن�سي".
وا�ضاف ��ت "�أردن ��ا ان ننجز ه ��ذا الفيلم لن�سلط
ال�ض ��وء عل ��ى ان ت�س ��ع والي ��ات �أمريكية فقط
م ��ن �أ�ص ��ل خم�س�ي�ن حتظ ��ر القي ��ام بعالجات
للتحوي ��ل اجلن�سي".وكان ��ت خمرج ��ة الفيلم
ديزيريه اخوان قد �سجلت كلمة ملنا�سبة الفوز
باجلائ ��زة غ�ي�ر �أنه ��ا مل تعر�ض خ�ل�ال احلفل
ب�سبب م�شكالت تقنية.
كذلك ن ��ال فيلم "عن الآب ��اء والأبناء" للمخرج
ال�س ��وري ط�ل�ال ديركي جائزة جلن ��ة التحكيم
الكربى الف�ض ��ل وثائقي اجنب ��ي .ويتابع هذا
العمل يوميات رب عائل ��ة �سوري يقاتل �ضمن
�صف ��وف "جبه ��ة الن�ص ��رة" م�سلط� � ًا ال�ض ��وء
خ�صو�ص� � ًا على العالقة بني الوالد و�أطفاله يف
خ�ضم احلرب ال�سورية.
وق ��دم ديرك ��ي عمل ��ه اجلدي ��د بعد نح ��و اربع
�سنوات على فيلمه "العودة اىل حم�ص" الذي

عر� ��ض يف ع�ش ��رات املهرجان ��ات ال�سينمائي ��ة
ح ��ول العامل وف ��از بجوائز ع ��دة بينه ��ا �أي�ض ًا
جائزة جلنة التحكيم الكربى للأفالم الوثائقية
الأجنبية يف مهرجان �ساندان�س العام .2014
ويف فئ ��ة االف�ل�ام الوثائقي ��ة االمريكي ��ة ف ��از
باجلائ ��زة الك�ب�رى للجن ��ة التحكي ��م فيل ��م
"كايال� ��ش" ح ��ول حمل ��ة رجل �ض ��د ا�ستعباد
االطفال.
ام ��ا جائ ��زة �أف�ضل اخ ��راج فكانت م ��ن ن�صيب
الك�سندري ��ا بومب ��اك ع ��ن فيل ��م "�أون ه�ي�ر
�شول ��درز" ح ��ول �شاب ��ة ايزيدي ��ة تنج ��و م ��ن
اال�ستعب ��اد اجلن�س ��ي ال ��ذي فر�ض ��ه عليه ��ا
اجلهاديون.
وفاز الفيلم الرتكي "باترفاليز" بجائزة جلنة
التحكيم الف�ضل فيلم روائي اجنبي.
�أم ��ا جائ ��زة اجلمهور ع ��ن �أف�ضل فيل ��م روائي
�أمريك ��ي ،وه ��ي الثانية من حي ��ث الأهمية يف
املهرجان بعد جائزة جلنة التحكيم ،فكانت من
ن�صيب "بوردن" لأندرو هيكلر.
كذلك حاز فيلم "ذي �سنتن�س" جائزة اجلمهور
يف فئة الأعمال الوثائقية الأمريكية.
ويك�ش ��ف مهرج ��ان �ساندان� ��س ال ��ذي �أطلق ��ه
املمث ��ل روبرت ريدفورد الع ��ام � ،1978سنويا
للجمه ��ور بع�ض الأعمال التي تفرد مكان ًا مهما
لها يف ال�سباق على جوائز او�سكار.
ومن بني الأعم ��ال التي نالت مكاف�آت يف دورة
العام  2017خالل منا�سبات عدة يف هوليوود
"غي ��ت �آوت" للمخ ��رج ج ��وردان بي ��ل .ه ��ذا
الفيل ��م الذي عر� ��ض خارج امل�سابق ��ة الر�سمية
يف �ساندان� ��س ،نال �أربع ��ة تر�شيحات جلوائز
او�سكار� ،ش�أنه يف ذلك �ش�أن فيلم "كال مي باي
يور نامي" للوكا غوادانينو الذي عر�ض �أي�ضا
العام املا�ضي يف مهرجان �ساندان�س.

 عالء املفرجي

يف مئوية برغمان

تلك رومان�سية م�أ�ساوية حلظة �أن فتح البحر فمه البتالع �أكرب �سفينة
ركاب على وجه الأر�ض عندما ان�شطرت �إىل �شطرين فظل اجلمهور ل�صق
مقاعد ال�سينما مدة ثالث �ساعات و  14دقيقة مردداً لدى خروجه تلك
الأغنية التي غنتها �سيلني ديون والتي تتحدث عن ذلك احلب اخلالد الذي
ربط بني قلبني ال ميكن �أن متحى من الذاكرة حتى الآن .

والكث�ي�ر منهم ل ��ن ين�س ��ى �سعادته وحزنه
يف �آن واحد يف م�شاهدة تايتانيك الفيلم
الرائع واجلريء الذي عر�ض قبل  20عام ًا
من هذا ال�شهر  ،ا�ستنادا �إىل ق�صة حقيقية
ل�سفين ��ة ال ��ركاب الربيطاني ��ة �آر �إم �إ�س
تايتانيك الت ��ي ا�صطدمت بجبل جليدي
يف عام  ،1912حيث نرى الرعب من خالل
عي ��ون فتاة املجتمع املخملي روز دويت
بوكاتر والتي تتهي�أ للزواج من رجل ثري
�أجربته ��ا �أمها الأرملة عل ��ى االرتباط به
م ��ن �أجل امل ��ال � ،أما ال�ش ��اب الفقري جاك
داو�س ��ون فيتعل ��ق بها ليعي�ش ��ا ق�صة حب
تتح ��دى كل من يقف يف طريقها  ،حيث
لع ��ب كل م ��ن كيت وين�سل ��ت وليوناردو
دي كابري ��و دور املحبني حيث بلغت �أقيام
�إنت ��اج ه ��ذا الفيل ��م املذه ��ل  150مليون
جني ��ه ا�سرتلين ��ي وف ��از ب�أح ��د ع�ش ��رة
جائزة من جوائ ��ز الأو�سكار  ،ومبنا�سبة
الذك ��رى ال�سنوي ��ة النط�ل�اق الفيل ��م يف
اململك ��ة املتح ��دة يف ع ��ام  1998والذي
ال يعل ��م �أكرث من �شاهده كيف مت �إنتاجه
ومتثيله وما هي �أبرز امل�شاكل التي تعر�ض
لها  ،فقد عر� ��ض وقتها على النجم العاملي
روبرتو دي نريو دور الكابنت �سميث يف
ال�سفين ��ة  ،لكن ��ه رف�ضه لأن ��ه كان يعاين
م ��ن ع ��دوى يف اجله ��از اله�ضمي وميكن
�أن ين�س ��ب الكث�ي�ر من جن ��اح الفيلم �إىل
جيم� ��س كامريون وهو املخ ��رج الذي قال
عن وين�سلت �أنها كانت ذات مزاج خا�ص
ال ي�صدق �أثناء ت�صويره للفيلم  ،واعرتف
يف بع� ��ض الأحيان �أنها كانت خائفة حق ًا
منه  ،كامريون ف ��از ب�إحدى ع�شرة جائزة
م ��ن جوائز الأو�س ��كار عن تيتانيك منها
�أف�ض ��ل �ص ��ورة و�أف�ض ��ل خم ��رج و�أف�ضل
ممث ��ل  ،وق ��دم �شخ�صي� � ًا �ص ��ورة مقربة
للممثل�ي�ن مم ��ن �شه ��د تل ��ك الكارث ��ة من
ركاب ال�سفينة جلعل �أدائهم �أكرث �أ�صالة .
ويف امل�شاه ��د الت ��ي ير�س ��م فيه ��ا ج ��اك
�ص ��ورة روز ،ف� ��إن كام�ي�رون ق ��ام ه ��و
�شخ�صي ��ا بر�س ��م �صورة كامل ��ة لوين�سلت
عاري ��ة بينما هي ارتدت مالب�س ال�سباحة
حلماية و�ضعها .
يف عام ��ي  2001و  2005ق ��ام كامريون
وفريق ��ه بعم ��ل غط� ��س متع ��دد اللتق ��اط
لقطات من حطام تيتانيك على بعد �أكرث
م ��ن ميلني حتت املحي ��ط الأطل�سي وذلك
با�ستخدام نظام كامريا حديثة و�أ�سفرت
تل ��ك احلملة عن فيلم وثائق ��ي �أطلق عليه
غو�ست� ��س �أوف ذي �أبي� ��س  ،وكان ��ت
تيتاني ��ك واح ��دة م ��ن �آخ ��ر �أف�ل�ام العمل

كالكيت

وت�ساق ��ط ال ��ركاب ف ��ى البحر ف ��ى خزان
م ��ن املياه يبل ��غ عمق ��ه � 350أل ��ف غالون
وبارتف ��اع � 3أمت ��ار من املي ��اه التى �أ�صر
كام�ي�رون عل ��ى ت�سخينه ��ا اىل درج ��ة
ح ��رارة تبل ��غ  80درج ��ة قائ�ل ً�ا �أنها حقا
مثل بركة متجمدة � ،أما وين�سلت فقد قالت
�أنه ��ا رف�ضت �إرتداء بذلة حت ��ت زيها حتى
تب ��دو له ��ا الرع�ش ��ة �أك�ث�ر �إقناع ��ا  ،وكان
املوقع ال�ساحلي للمدينة حقيقي ًا ولغر�ض
ت�صوي ��ر الركاب الذين غرق ��وا فقد عمد
الكادر املخت�ص �إىل جعلهم جثث جممدة
بر�شه ��م مبادة �أ�شبه مب�سح ��وق البودرة
ومت و�ض ��ع ال�شمع على ال�شعر واملالب�س
جلعل مظهرها اجلليدي �أقرب للحقيقة .
حت ��ى الآن حقق ��ت تيتاني ��ك مبل ��غ 1.8
ملي ��ار جني ��ه ا�سرتليني يف جمي ��ع �أنحاء
الع ��امل  ،وهو مبل ��غ اكت�سح يف عام 2009
فيل ��م اخلي ��ال العلم ��ي " �أفات ��ار " م ��ن
�إخراج كامريون �أي�ض ��ا مع �أنه ال تتطابق
�إمكانياته مع �إمكانيات " �أفاتار " بتقنياته
املعروفة احلديثة .
يف ع ��ام  1998مت تر�شيح " تيتانيك " �إىل
 14حف ��ل توزي ��ع جوائ ��ز �أو�س ��كار وفاز
ب�أحد ع�شرة منها وهو �إجناز يقف جنبا
�إىل جن ��ب فيلمني �آخرين هما " بن هور "
( )1959و " �سي ��د اخل ��وامت " و " ع ��ودة
امللك " (. )2003
وم ��ن �أجل ا�ضف ��اء �أج ��واء حقيقية لتلك
الف�ت�رة الت ��ي كان ��ت �سائ ��دة وق ��ت غرق
ال�سفين ��ة  ،فق ��د كلف ��ت م�صمم ��ة الأزياء
ديب ��ورا ل�ي�ن �سكوت بال�سف ��ر �إىل مناطق
منتخب ��ة م ��ن الع ��امل ك ��ي ت�ض ��ع الأزي ��اء
املنا�سب ��ة للنا� ��س ال ��ذي �سيكون ��ون داخل
ال�سفين ��ة املنكوب ��ة والت ��ي يرتدونها فعال
يف بلدانه ��م لأن ال�سفين ��ة تع ��ج ب�إنا� ��س
م ��ن خمتلف بلدان الع ��امل  ،لكن امل�شهد
الأك�ث�ر �صعوبة الذي واج ��ه خمرج الفيلم
هو كما يقول :
" واجهت �صراع ًا �شاق ًا �آخر فقد كان من
املفاج ��ئ نزول �أك�ث�ر من  700م ��ن النا�س
يف امل ��اء و�أن نهي ��ئ له ��م �س�ت�رات جن ��اة
ملعظمه ��م مع تهيئة خزان ��ة عمالقة ودافئة
بعد خروجهم من املاء  ،كدت �أ�صاب بنوبة
قلبي ��ة نتيجة لذلك اجلهد "  ،ومع �أن الفيلم
�سيبق ��ى يف جمي ��ع م�شاه ��ده عالق� � ًا يف
ذاك ��رة املتف ��رج � ،إال �أن �أغنية ديون my
� hart will go onسيرتدد �صداها
حتى ونحن نعي�ش ذكراها هذه :
كل يوم يف �أحالمي
وبهذه الطريقة �أعلم ب�أنني �س�أ�ستمر
بعيدا خلف امل�سافات
والتباعد الذي بيننا
لقد �أتيت �إ َّ
يل لرتيني كيف �أ�ستمر

يحتف ��ل ع�ش ��اق ال�سينم ��ا يف كل مكان هذه الع ��ام مبئوية املخرج الكب�ي�ر �إنغمار
برغم ��ان ال ��ذي يع ��د �أك�ب�ر �سينمائيي الق ��رن الع�شري ��ن� ،إن مل يك ��ن اكربهم على
االط�ل�اق ،والذي و�س ��م ع�صر كامال ،و�أثر على �أجيال من ال�سينمائيني مثلما كان
له �أثر بالغ مبدار�س خمتلفة ابتداء من مغامري املوجة اجلديدة يف فرن�سا الذين
وج ��دوا فيه مرجع ًا �أ�سا�سي ًا له ��م يف فيلمه «ابت�سامات ليلة �صيف» ( )١٩٥٥الذي
�أطل ��ق �شهرة �صاحب ��ه عاملي ًا� ...إىل ال�سينمائي الأمريك ��ي وودي �آلن الذي يعترب
برغمان معلمه املطلق ،وال ينفك ي�ستح�ضره يف �أفالمه.
يف خم�سيني ��ات القرن املن�ص ��رم تعرف العامل علي برجمان م ��ن خالل �أفالم مثل
«لعبة ال�صيف  ،»1950و«مونيكا  »1952و«انتظار الن�ساء  .»1952و«ابت�سامات
ليل ��ة �صيف  ،»1955واحتفى ناقدان من نقاد جملة «كرا�سات ال�سينما» الفرن�سية
احتف ��ا ًء كب�ي�ر ًا بفيلم «لعب ��ة ال�صيف» ،الذي يحك ��ي عن مراهق�ي�ن يق�ضيان فرتة
الإج ��ازة ال�صيفي ��ة علي �شاطئ البح ��ر واعت�ب�راه بداية ل�سينم ��ا خمتلفة .هذان
الناق ��دان هما فران�س ��وا تريفو وجان لوك جودار ،لذا ف�إن امل�ؤرخني يعتربون �أن
فيلم برجمان هو امللهم حلركة املوجة اجلديدة يف ال�سينما الفرن�سية.
ول ��د اجنم ��ار يف  14يولي ��و  ،1918ي ��وم الث ��ورة عا� ��ش طفولة متزمت ��ة مع �أب
ق�سي� ��س بروت�ستانت ��ي مل ي�شغل ��ه �سوى اخلال� ��ص والتطهر الدين ��ي ،ليكون ذلك
عام�ل ً�ا رئي�سي ًا يف تكوينه الفني والفكري ،ويظهر ذلك من خالل �أفالمه وكتاباته
التي تناولت العامل بال تزمت ديني ،بل وبال م�ؤ�س�سة دينية.
دخ ��ل ال�سينم ��ا م ��ن بوابة امل�س ��رح الذي تعل ��م وعا�ش ف�ت�رة �شباب ��ه يف امل�سرح
امللك ��ي ب�ستوكهومل وقدم �سينما من نوع جديد تعتمد علي حلظات ال�صمت �أكرث
منه ��ا علي احل ��وار وال�سرد من �أجل تقدمي �أحا�سي� ��س �شخ�صياته ...وقال عندما
عاد امل�س ��رح بعد اعتزاله لل�سينم ��ا“ :امل�سرح هو امل ��كان املنا�سب حل�صان متعب
مثلي".
يغو� ��ص برغمان يف ال ��روح الب�شرية ،ويلوذ بالذكريات ،ف ��كان «العار» ()١٩٦٨
واملر� ��ض يف «�صراخ وهم�س ��ات» ( )١٩٧٣ثم ت�صوير �صعود الفا�شية يف «بي�ضة
الثعبان» ( .)١٩٧٧ثم لي�صل اىل �أهم �أفالمه بر�سونا (،)١٩٦٥
ويف امل�سرح �أخرج �سرتيندبرغ و�شك�سبري على اخل�شبة ،ما فتح له جمال الإيغال
يف بلورة لغته وم�شاغله الفل�سفية .امل�سرح لن يفارقه �أبد ًا ،فهو م�سرحي بقدر ما
ه ��و �سينمائي ومل ين�س �سرتيندبرغ ،فقدم له حتية يف «بعد التمارين» ()١٩٨٤
م ��ن خالل ا�ستعارة جماليات «م�سرح الغرف ��ة» الحت�ضان ق�صة احلب بني املخرج
العجوز وممثلته ال�شابة التي تعود �إليه يف احللم.
برجمان خري من َ�ص َوّر الوجه الإن�ساين يف ال�سينما ،وهو خري من قدم ال�صورة
الذهني ��ة ل�شخ�صي ��ات �أفالم ��ه لدرجة عدم اهتم ��ام املتفرج بوجود �س ��رد تقليدي
للفيل ��م وانغما�سه يف ر�ؤى �أبطاله ،فنحن مع برجمان ال نرى العامل كما هو عليه
بل نراه كما يراه �أبطاله �أي كما يراه هو.
مل يكن برغمان حمظوظ ًا من اهل بلده بل �إنه واجه كثري ًا من االنتقادات واللوم،
لك ��ون �أفالم ��ه ت�شوه �ص ��ورة ال�سويدي�ي�ن وجتعله ��م دائما يعانون م ��ن ع�صاب
مر�ض ��ي ،ومع ذلك ،رغم �إنه عمل كل �أفالمه يف ال�سويد ومل ت�ستطع هوليوود ان
تنال من �شهرته ..فربغمان يكاد يكون املخرج الوحيد الذي بنى �شهرته و�سمعته
العظيمة خارج نطاق هيمنة هوليوود ...ذلك �أن �أعماله ت�ستم ّد زخمها الإن�ساين،
وقوتها وعمقها ،مرارتها و�سوداويتها ،و�أحيان ًا ن�شوتها امل�ضيئة ،من هذا البلد،
من نا�سه والوعيه اجلماعي وطبيعته وتاريخه ومناخاته الثقافية والنف�سية...
ويف مهرجان غومتربغ الذي يقام الآن يف بلده ال�سويد برجموا �ضمن االحتفال
مبئوي ��ة املخرج فيلم� � ًا وثائقي ًا يتن ��اول موقفه «املتع ��ايل» من امل ��ر�أة وخ�شونته
يف التعام ��ل م ��ع ممثالته من خالل �شهادات بع�ضهن مم ��ن زامن ع�صره الذهبي.
م ��ن امل�ؤكد لن يكتف ��ي املحتفلون مبئوية خمرج كبري ا�سم ��ه �أ�سهم يف �إبراز ا�سم
ال�سوي ��د يوم كانت قليلة الظهور على ال�ساح ��ة ال�سينمائية وال�سيا�سية فح�شدوا
ل ��ه الكثري م ��ن الندوات وور�ش ��ات العمل و�أع ��ادوا عر�ض �أه ��م نتاجاته مقرونة
بدرا�سات خمت�صة تنري زوايا غري معروفة عن �أ�سلوبه وا�شتغاالته.
في الم�سرح �أخرج �ستريندبرغ
و�شك�سبير على الخ�شبة ،ما فتح له
مجال الإيغال في بلورة لغته وم�شاغله
الفل�سفية .الم�سرح لن يفارقه �أبداً،
فهو م�سرحي بقدر ما هو �سينمائي ولم
ين�س �ستريندبرغ.
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"ثالث لوحات �إعالنية" ينال جوائز نقابة املمثلني الأمريكيني
متابعة املدى

ن ��ال فيلم "ثري بيلبوردز �آوت�سايد
�إيبين ��غ مي ��زوري" للمخرج مارتن
ماكدون ��اه اجلائ ��رة الك�ب�رى يف
حفل توزيع جوائ ��ز نقابة املمثلني
الأمريكي�ي�ن (�س ��اغ) ال ��ذي ك ّرم ��ت
خالل ��ه الن�س ��اء الأح ��د وال ��ذي
يع� � ّد ح�ص ��اده م�ؤ�ش ��را �إىل نتائ ��ج
الأو�سكار.
وب ��ات ه ��ذا الفيل ��م ال ��ذي كوف ��ئ
�أي�ض ��ا خالل حف ��ل توزي ��ع جوائز
"غول ��دن غلوب" م ��ن الأوفر حظا
يف ال�سب ��اق �إىل جوائ ��ز �أو�سكار،
�أبرز التكرميات الهوليوودية� ،إىل
جان ��ب "ذي �شاي ��ب �أوف ووت ��ر"
ال ��ذي ن ��ال ال�سب ��ت جائ ��زة �أف�ضل
فيل ��م م ��ن تق ��دمي نقاب ��ة املنتج�ي�ن
الأمريكيني.
وح ��ازت فران�سي ��ز ماكدورمان ��د
بطل ��ة "ث ��ري بيلب ��وردز �آوت�ساي ��د
�إيبين ��غ مي ��زوري" ال ��ذي ي ��روي
ق�ص ��ة والدة ت�ست�أجر ثالث لوحات
�إعالني ��ة للتندي ��د بب ��طء التحقيق
حول مقت ��ل ابنتها ،جائ ��زة �أف�ضل
ممثلة �سينمائية.
وهي نال ��ت �أي�ضا جائ ��زة "غولدن
غل ��وب" ع ��ن دوره ��ا ه ��ذا وبات ��ت
الأوف ��ر حظ ��ا بني نظرياته ��ا للفوز
ب�أو�س ��كار �أف�ضل ممثلة ،متاما مثل
غ ��اري �أولدم ��ان يف فئ ��ة املمثلني.
وق ��د ح ��از الربيط ��اين البال ��غ من

العمر  59عاما جائزة �أف�ضل ممثل
عن ت�أديته دور وين�ستون ت�شر�شل
يف "دارك�ست �آور".
وق ��د ا�ست�شه ��د �أولدم ��ان برج ��ل
ال�سيا�س ��ة ال�شه�ي�ر قائ�ل ً�ا والت�أث ��ر
وا�ض ��ح علي ��ه "نك�س ��ب حياتنا مبا
نتلق ��اه لك ��ن ن�صن ��ع حياتن ��ا مب ��ا
نعطيه".وتعت�ب�ر جوائ ��ز نقاب ��ة
املمثل�ي�ن الأمريكيني م�ؤ�ش ��ر ًا قوي ًا
�إىل نتائ ��ج الأو�سكار� ،إذ �إن 1200
ع�ضو من �أع�ضائها البالغ عددهم 6
�آالف ي�صوتون يف �أكادميية الفنون
والعل ��وم ال�سينمائية امل�شرفة على
هذه اجلوائز العريقة.
وكانت جائزة �أف�ضل ممثل يف دور
ثان ��وي م ��ن ن�صيب �س ��ام روكويل
يف "ث ��ري بيلب ��وردز �آوت�ساي ��د
�إيبينغ ميزوري".
ويف ح�ي�ن ن ��زل مئ ��ات �آالف
الأ�شخا� ��ص �إىل ال�ش ��وارع يف

الوالي ��ات املتح ��دة و�أوروبا خالل
عطل ��ة نهاي ��ة الأ�سب ��وع للدفاع عن
حقوق الن�ساء� ،أ�شاد املمثل بحركة
"تامي ��ز �آب" الت ��ي �أ�س�سته ��ا نحو
 300ام ��ر�أة ناف ��ذة يف هولي ��وود
لتق ��دمي الدع ��م ل�ضحاي ��ا التحر�ش
يف �أعق ��اب ف�ضيح ��ة املنتج هاريف
واين�ستني.
وهو �صرح "�أق ��ول �إىل كل الن�ساء
املوجودات يف هذه القاعة اللواتي
يحاولن �إ�صالح الو�ضع �إن هذا �أمر
�ضروري".
و�أغلبي ��ة الفنان�ي�ن الذي ��ن اعتل ��وا
خ�شب ��ة م�سرح �شراي ��ن يف جنوب
لو� ��س �أجنلي� ��س لتق ��دمي جوائ ��ز
نقابة املمثلني الأمريكيني كانوا من
الن�س ��اء ،يف حتية �أي�ضا �إىل حركة
"تاميز �آب".
 "ال عودة �إىل الوراء" -ويف جم ��ال التلفزي ��ون ،كوف ��ئ

امل�سل�سل الدرام ��ي "ذي�س �إز �آ�س"
املتمح ��ور عل ��ى م�سائ ��ل عائلي ��ة
وعرقي ��ة بجائ ��زة �أف�ض ��ل طاق ��م
متثيل ��ي ،يف ح�ي�ن ن ��ال �ستريلينغ
كاي .ب ��راون جائ ��زة �أف�ضل ممثل
يف عمل تلفزيوين درامي.
وق ��ال املمث ��ل احلائ ��ز جائزت ��ي
"غول ��دن غل ��وب" و"�إمي ��ي" ع ��ن
دوره هذا "�إنه من واجب الأكرثية
دوم ��ا �أن ت�ض ��ع نف�سه ��ا م ��كان
الأقلي ��ة" ،م�ش�ي�ر ًا يف ت�صريح ��ات
لوكال ��ة فران� ��س بر� ��س �إىل �أن
"ال�سود ه ��م الذين يتكيفون عادة
للعي� ��ش يف ع ��امل البي� ��ض وعل ��ى
املثليني الت�أقلم م ��ع عامل املغايرين
جن�سي ��ا ،ومع +تامي ��ز �آب� +أيقنت
�أنن ��ي مل �أكن �أدرك �أمور ًا كثرية ...
عن االمتيازات الت ��ي ي�ستفيد منها
الرجال".
وكوفئت نيكول كيدمان على دورها
يف امل�سل�س ��ل التلفزيوين الق�صري
"بيغ ليتل الي ��ز" الذي ت�ؤدي فيه
دور ام ��ر�أة تتعر�ض لعنف زوجي،
يف حني نال �ألك�سندر �سكار�سغارد
ال ��ذي ي� ��ؤدي دور زوجه ��ا يف
امل�سل�س ��ل جائزة �أف�ض ��ل ممثل يف
عمل ق�صري على التلفزيون.
وقال ��ت النجم ��ة الأ�سرتالي ��ة "�إنه
لأم ��ر رائ ��ع بالن�سب ��ة يل يف ه ��ذه
املرحل ��ة من م�سريت ��ي ويف خ�ضم
كل م ��ا يجري يف قطاعن ��ا" ،داعية
امل�ستثمرين ومدراء ا�ستوديوهات
الإنت ��اج �إىل دع ��م امل�شاري ��ع الت ��ي
تروي ق�ص�ص الن�ساء.

