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»عزم حقيقي« الخاسر األكبر بخروجه خالي الوفاض و»الشبكة االجتماعية« اكتفى بـ 3 جوائز و»المقاتل« بجائزتين

األوسكار الـ 83: »الملك« يطيح بـ »الفيس بوك« ويتربع على عرش هوليوود

الفائزون باألوسكار يحتفلون في ختام ليلة هوليوود الكبيرة

جيمس فرانكو مقلدا النجمة الراحلة مارلني مونرو مع آن هاثاواي 

فرانكو وهاثاواي.. مقدمان غير باهرين
لوس اجنيليس ـ رويترز: حاول منظمو 
حفل األوسكار الثالث والثمانني التوصل إلى 
شيء غير مسبوق في تاريخ جوائز األوسكار، 
فكلفوا جنما وجنمة من شبان هوليوود بتقدمي 

أكبر مناسبة في صناعة السينما.
لكن جهود جيمس فرانكو وآن هاثاواي لم 
تلق قبوال كبيرا طبقا ملا أظهرته اآلراء األولية 

عن أول تقدمي لهما حلفل األوسكار.
قالت صحيفة نيويـــورك تاميز »اجلهد 
املستمر منذ زمن طويل إلرضاء املشاهدين 
األصغر ســـنا كان مؤملـــا صراحة« في حني 
ذكرت صحيفة بوسطن هيرالد »اإلشارة إلى 
االنترنت والتطبيقات )في الهواتف احملمولة( 
والفيس بوك ال جتعل عرضا ما متألقا.. أو 

ممتعا«.

غير أن مجلة »انترتينمت ويكلي« قالت 
إن هاثاواي )28 عاما( وفرانكو )32 عاما) كانا 
»مقدمني رائعني حلفل األوسكار« ووصفتهما 
بأنهما »ظريفان.. متمكنان.. على سجيتهما.. 

وذكيان«.
وكان منتجو حفل األوســـكار يأملون أن 
يجتذب االثنان املشاهدين األصغر سنا الذين 
أصبحت حفالت األوسكار ال جتتذبهم بصورة 

كبيرة خالل السنوات القليلة املاضية.
وقد اطلق املمثالن الكثير من النكات خالل 
احلفلة فيما تنكر جيمس فرانكو على شكل 

مارلني مونرو.
وتـــوزع جوائز االوســـكار فـــي 24 فئة 
السينما وعلومها  اكادميية فنون  ومتنحها 

منذ العام 1929.

وكاالت: »التقليدية هزمت احلداثة« 
تلــــك هي خالصة حفــــل توزيع جوائز 
األوسكار في دورته الـ 83 بعدما فضلت 
األكادميية امللك جورج الســــادس على 
مؤســــس »الفيس بوك« مارك زاكربرغ 
متغاضية عن إجناز فيلم ديڤيد فينشر 
»الشبكة االجتماعية« والذي يقدم صورة 
واقعيــــة جليل الفيس بوك وشــــبكات 
التواصل االجتماعي التي التزال حديث 
العالم الفني والسياسي أيضا، اذ هيمن 
فيلم »خطاب امللك« للمخرج البريطاني 
توم هوبر على احلفل بفوزه بأربع جوائز 
رئيسية من بينها أفضل فيلم فيما فاز 
كولن فيرث وناتالي بورمتان بجائزتي 

أفضل ممثل وممثلة.
وحصد الفيلم الذي كان األوفر حظا 
ومرشحا في 12 فئة، 4 جوائز رئيسية هي 
أفضل مخرج وأفضل فيلم وأفضل ممثل 
وأفضل ســــيناريو أصلي، واكتفى فيلم 
»الشبكة االجتماعية« منافسه األكبر خالل 
احلفلة، بجوائز أفضل مونتاج وأفضل 

سيناريو مقتبس وأفضل موسيقى.
ولم يكن »خطاب امللك« صاحب العدد 
األكبر من اجلوائز فــــي ليلة هوليوود 
الكبيرة اذ تساوى معه فيلم »استهالل« 
بأربع جوائز أيضا لكنها اقتصرت على 
التقنيــــات وهي أفضل تصوير ومكياج 

وصوت ومؤثرات بصرية.
ورغم اعتبــــار »خطاب امللك« الفائز 
األكبر اال انه بنظرة سريعة على حفالت 
األوسكار في السنتني املاضيتني جنده أحد 
أقل الفائزين، ففي أوسكار العام املاضي 
حصد »خزانة األلــــم« 6 جوائز والعام 
انتزع »املليونير املتشرد«  الذي سبقه 

8 جوائز بينما يكتفــــي »خطاب امللك« 
بـ 4 جوائز.

الخاسر األكبر

أما اخلاســـر األكبر فـــكان فيلم »عزم 
حقيقي« لألخوين كوين الذي خرج خالي 
الوفاض رغم ترشيحه في 10 فئات لم ينل 
منها شيئا وفاز فيلم »املقاتل« الذي يدور 
حول رياضة املالكمة بجائزتي اوسكار أفضل 

ممثل مساعد وأفضل ممثلة مساعدة.

الفوز األول

وفاز املخرج البريطاني توم هوبر بجائزة 
أوســـكار أفضل مخرج عن فيلم »خطاب 
امللك«. وكان هذا أول ترشيح لهوبر للفوز 
بجائزة أوسكار، وأوضح توم هوبر الذي 
تغلب على أسماء كبيرة في االخراج أمثال 
ديڤيد فينشر والشقيقني كوين ان والدته 
هي التي اكتشفت القصة عندما كانت التزال 
نصا مسرحيا غير مكتمل، ثم حتولت الى 
فيلم »خطاب امللك«، واضاف »اتصلت بي 
وقالت لي: أظن اني عثرت على قصة فيلمك 
املقبل، خالصة القصة: يجب االصغاء دائما 

الى األمهات«.

ليلة خالية من المفاجآت

ففي ليلة هوليوودية خالية من املفاجآت 
بشكل تام حيث صدقت وصحت التوقعات 
بنســـبة 100%، أظهرت جوائز األوسكار، 
تفضيلها كالســـيكية »خطاب امللك« على 
جرأة »الشبكة االجتماعية«، تعلقها مجددا 
بالتقليد والصعوبة التي تواجهها في التكيف 
مع األجيال اجلديـــدة التي تريد رغم ذلك 

جذبها.

فـ»خطاب امللك« للمخرج توم هوبر الذي 
يروي تغلب ملك اجنلترا جورج السادس 
على مشـــكلة التأتأة التي كان يعاني منها 
عشـــية احلرب العاملية الثانية ميتلك كل 
املكونات التي جتعله يروق لألعضاء الـ 5700 

في أكادميية فنون السينما وعلومها.
فشخصية الفيلم الرئيسية تتوصل بعد 
جهد جهيد الى التخلص من هذه اإلعاقة في 
اطار تاريخي قوي جدا فيما الدور مفصل 
بدقة البراز املمثل الرئيسي: ليحترم الفيلم 

تلك القيم التقليدية جلوائز األوسكار.
لكن في حني جتهــــد األكادميية جلذب 
األجيال اجلديدة ملشاهدة احلفل الذي ينقله 
التلفزيون مباشرة، قد يفاجئ هذا اخليار 
خصوصا عندما يكون املنافس فيلما مثل 
»الشــــبكة االجتماعية«، فالفيلم عن والدة 
شبكة »فيس بوك« للمخرج ديڤيد فينشر أحد 
أملع مخرجي جيله على األرجح، يتماشى أكثر 
مع املرحلة الراهنة من منافسه »امللكي« وهو 
يشهد على جرأة من قبل سوني غير معهودة 

بني االستديوهات الكبيرة في هوليوود.
فلم يكن من الســــهل والبديهي حتويل 
موضوع مثل والدة شبكة تواصل اجتماعي 
على يد طــــالب، الى فيلــــم مثير ونابض 

باحلياة.
اال ان النقطة اإليجابية كانت في االستعانة 
بآرون سوركني لكتابة السيناريو وقد فاز 
فعال بجائزة أوسكار من أصل ثالث حصدها 

الفيلم.
وحتلت سوني باجلرأة كذلك باختيارها 
فينشــــر الخراج الفيلم وهو من املخرجني 
القالئل الذين يحصلون على حق االطالع على 
املونتاج النهائي ألفالمه مع ما يشكل ذلك من 

مجازفة الستديو كبير مثل سوني.

اال ان هذه املجازفة آتت ثمارها فقد حصد 
الفيلم حتى اآلن أكثر من 214 مليون دوالر 
من العائدات في العالم من بينها حوالي 100 

مليون في أميركا الشمالية.
كل هذه العوامل كان من شأنها ان جتعل 
فيلم »الشبكة االجتماعية« يجسد هذا التحول 
لدى األكادميية باجتــــاه األجيال اجلديدة 
خصوصا ان شبكتي »فيس بوك« و»تويتر« 
حلتا بقوة هذه السنة للمفارقة على حفل 

األوسكار.

الكمال والجنون

أتت جوائز التمثيل لتكرس التوقعات 
في األدوار الرئيسية والثانوية، فقد فازت 
املمثلة ناتالي بورمتان بجائزة أوســــكار 
أفضل ممثلة عن دورها في فيلم التشويق 
»البجعة الســــوداء« الذي يتناول أوساط 
الباليه في احلفل الثالث والثمانني لتوزيع 

جوائز األوسكار.
وكانت بورمتان املرشــــحة األوفر حظا 
للفوز عن أدائها دور راقصة باليه مضطربة 
يدفعها سعيها الى الكمال الى اجلنون. وسبق 
لها ان فازت بجائزتي غولدن غلوب وبافتا 

البريطانية عن دورها هذا.
لدى تسلمها جائزتها قالت املمثلة التي 
بدا عليها التأثر الشديد وهي حامل بطفلها 
األول انها حترص على شكر املخرج الفرنسي 
لوك بيسون »الذي منحني أول دور لي وأنا 
في سن احلادية عشرة« في اشارة الى دور 

ماتيلدا في فيلم »ليون«.

الملك يفوز

كما فاز املمثل البريطاني كولن فيرث 

جائزة اإلنجاز مدى الحياة لجون الستير
فاز املخرج واملنتج جون الستير احلائز 
جائزتى أوسكار عن كل أعماله بجائزة اإلجناز 
مدى احلياة. فقد حصد رئيس جائزة البيكسار 
والرسوم املتحركة لتكريسه نفسه للعديد من 
األنشطة السينمائية ومن بينها »أفالم قصيرة 
دولية« وتعزيز العمل مع منظمة االنترتيمنت،  
ومجال التوزيع السينمائي، واالذاعات عالوة 

على إخراج األفالم القصيرة.
وصرح الستير بأن هذه األنشطة أشعرته 
بدهشة االبداع كما أنه يحب األفالم القصيرة 
فهو الفن الذي صنع منه مخرجا سينمائيا، 
وتعلم كيفية إخراج األفالم القصيرة، واصفا 

إياها انها بالنسبة له مثل حيازة مجوهرات 
دقيقـــة متتعه. وقد فاز من أعمال الســـتير 
للرســـوم املتحركة: الفيلـــم القصير »لعبة 
منمنمة« كما نال جائزة االجناز اخلاص في 
عام 1995 عـــن فيلم »قصة لعبة« وهو أول 

فيلم روائي أنتج عبر الكمبيوتر.
يذكر أن جائزة االجناز مدى احلياة شجعت 
الستير على إنتاج وإخراج »قصة لعبة رقم 
3«، وقد اشـــتركت »قصة لعبة رقم 3« في 
منافســـة بصدد حترير الصوت، واألغنية 
األصلية، والرواية التي أجنزت بالرســـوم 

املتحركة.

البقية ص23

جون الستير وجائزة »اإلجناز مدى احلياة«
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»خطاب امللك« الفائز األكبر

بجائزة اوسكار افضل ممثل عن دوره في 
فيلم »خطاب امللك«. وقال املمثل لدى تسلمه 
جائزته »اشعر ان حياتي الفنية وصلت 
الى القمة« مضيفا بلهجة مازحة »اريد ان 
اعترف لكم اني اشعر بحماسة قد تتحول 

في اي حلظة الى خطوات راقصة«.
وفي فيلم »خطاب امللك« يؤدي فيرث 
ببراعة دور ملك إجنلترا جورج السادس 
الذي كان يعاني من مشكلة تأتأة كبيرة 
وجهوده الكبيرة للتغلب عليها. وســـبق 
لفيـــرث )50 عاما( ان فاز بجائزة غولدن 
غلـــوب وجائزة بافتـــا الفضل ممثل عن 

دوره هذا.

الشخصية القوية

بدورها فازت املمثلة االميركية ميليسا 
ليو بجائزة افضل ممثلة في دور ثانوي عن 
دورها في فيلم »املقاتل«. وهي تضطلع في 
الفيلم بدور ام صاحبة شخصية قوية لكن 
عواطفها مقسمة بني ابنيها املالكمني اللذين 
يقوم بدورهما مارك والبرغ وكريستيان 

بايل.
وقد ســـلمها االوســـكار احد االسماء 
الهوليوودية  الســـينما  االســـطورة في 
كيـــرك دوغالس )94 عامـــا( والد املمثل 

مايك دوغالس.
وقالت ليو بعد تسلمها اجلائزة لكيرك 
دوغالس مازحة »تبدو في حالة رائعة، ما 

هي مشاريعك بعد احلفل؟«.
وكانت ليو تتنافس على اجلائزة مع 
املمثلـــة البريطانية ايلينـــا بونام كارتر 
واالميركية آميي ادامز واالسترالية جاكي 
ويفر والشابة هايلي شتاينفيلد )14 عاما(، 

وسبق لليو ان فازت بجائزة غولدن غلوب 
في يناير.

المقاتل بايل

امـــا جائزة افضل ممثل مســـاعد فقد 
نالها املمثل البريطاني كريســـتيان بايل 
عن دوره في فيلـــم »املقاتل«، وكان هذا 
الترشـــيح االول لكريستيان بايل للفوز 

بجائزة اوسكار.
ويروي فيلم »املقاتل« قصة بروز املالكم 
ميكي وارد )مارك والبـــرغ( الذي يفوز 
بلقب بطل العالم للمالكمة ويقوم بتدريبه 
شقيقه ديكي )كريســـتيان بايل( املالكم 
السابق ايضا الذي تأثر كثيرا بغرقه في 

جحيم املخدرات.
وقال بايل لدى تسلمه اجلائزة »ثمة 
الكثير من االفالم الرائعة لكن ال يسمع بها 
احد، ونحن محظوظون جدا بوجودنا هنا« 

مشيدا مبخرج الفيلم ديڤيد او.راسل.
ووجد بايل في فيلم »ذا فايتر« دورا 
من االدوار التي تعشقها اوساط هوليوود 
حيث التحول اجلسدي يشكل جزءا ال يتجزأ 
من االداء، ولكي يشـــبه الشخصية التي 
يؤديها والتي تغرق في جحيم املخدرات 
بعد االجنازات على حلبات املالكمة اضطر 
املمثل البريطاني الى انقاص وزنه بشكل 

كبير.

الرسوم المتحركة

وكما كان متوقعا فقد فاز فيلم »قصة 
لعبة 3« من انتاج بيكسارـ  ديزني بجائزة 
اوسكار افضل فيلم رسوم متحركة، والفيلم 
من اخراج لي اونكريش، وكان مرشحا ايضا 

للفوز بجائزة اوسكار افضل فيلم.

وقـــال املخرج لدى تســـلمه اجلائزة 
»بيكســـار هي افضل مكان على االرض 

الجناز االفالم«.
وحقق »قصة لعبـــة 3« اكبر عائدات 
العام 2010 على شـــباك التذاكر االميركي 
هو فيلم الرسوم املتحركة الذي حقق اكبر 
االيرادات في العالم حتى االن مع اكثر من 

مليار دوالر.

أفضل سيناريو

وفاز فيلم »الشبكة االجتماعية« بجائزة 
أوسكار أفضل سيناريو مقتبس، فيما نال 
»خطاب امللك« جائزة أفضل ســـيناريو 

أصلي.
وكوفئ كاتب السيناريو االميركي ارون 
سوركني عن فيلم »الشبكة االجتماعية« 
املقتبـــس عن كتاب بن ميزريش »انتقام 
رجل منعزل القصة احلقيقية ملؤســـس 

فيسبوك«.
وكتب سيناريو »الشبكة االجتماعية« 
بطريقة رائعة وهو يروي بدايات شبكة 
التواصل االجتماعي فيسبوك املثيرة للجدل 
من خالل بورتريه الذع ملؤسســـها مارك 

زاكربرغ.
وأرون سوركني )49 عاما( هو كاتب 
سيناريو املسلســـل التلفزيوني الناجح 
»ويســـت وينغ« حـــول كواليس البيت 

االبيض.
أما على صعيد السيناريو االصلي فقد 
فاز بجائزة األوســـكار ديڤيد سيدلر عن 

»خطاب امللك«.
وقد أمنت قصة تأتأة ملك اجنلترا جورج 
السادس الفوز لديڤيد سيدلر بأول أوسكار 
له في حياته املهنية التي كانت مكرســـة 

حتى اآلن للتلفزيون.

الجزائر تخسر السباق

وخرجــــت اجلزائر خالية الوفاض من 
فئة أفضل فيلم أجنبي بعدما خسر الفيلم 
اجلزائري »خارج عن القانون« مبواجهة 
الفيلم الدمناركي »في عالم أفضل« الذي فاز 

بجائزة أوسكار أفضل فيلم أجنبي.
ويتناول الفيلم آثار العنف بني االجيال 
واالمم وهي ثالث مرة يفوز بها فيلم من 

الدمنارك بعد عامي 88 و89.
وسبق للفيلم ان فاز بجائزة غولدن 
غلوب في يناير. وكان يتنافس في هذه 
الفئة مع »بيوتيفل« )املكسيك( و»خارج 
القانون« )اجلزائــــر( و»حرائق«  عن 

)كندا( و»كانني« )اليونان(.
وعمت فرحة كبيرة الدمنارك بعد 
االعالن عن فوز فيلم »في عالم أفضل«، 
وقد وجه وزير الثقافة الدمناركي بير 
سيتي مولر الشــــكر ملخرجة الفيلم 
سوزان بيير قائال ان اجلائزة تظهر 
انه علــــى الرغم من احلجم الصغير 
للدمنارك استطاعت »أن تقدم إسهامات 

فنية حققت نتائج كبيرة«.
وقال هينريك بونيلســــني مدير 
معهد االفالم الدمناركية ان جائزة 
االوســــكار من املرجح أن جتعل 
الســــوق االميركية أكثر اهتماما 
باالفالم واألعمال الفنية الدمناركية 

األخرى.
وأضاف »ان توقيت احلصول 
على اجلائزة رائع، فهناك العديد 
التي  الدمناركية  االفــــالم  من 

ميكن عرضها«.
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الفائزون بجوائز التمثيل األساسية كولني فيرث وميليسا ليو وناتالي بورمتان وكريستيان بيل

ميليسا ليو الفائزة بجائزة »أفضل ممثلة مساعدة« تنحني أمام كيرك دوغالس لدى تسلمها جائزتها

فيما يأتي الئحة بالفائزين بجوائز 
األوسكار الرئيسية في احلفل الثالث 

والثمانني لتوزيع هذه اجلوائز:
أفضل فيلم  ٭
خطاب امللك

أفضل مخرج  ٭
توم هوبر عن خطاب امللك

أفضل ممثل  ٭
كولني فيرث في فيلم خطاب امللك

أفضل ممثلة  ٭
ناتالي بورمتـــان في فيلم البجعة 

السوداء
أفضل ممثل في دور ثانوي  ٭

كريستيان بايل في فيلم املقاتل

أفضل ممثلة في دور ثانوي  ٭
ميليسا ليو في فيلم املقاتل

أفضل سيناريو مقتبس  ٭
الشبكة  آرون ســـوركني عن فيلم 

االجتماعية
أفضل سيناريو أصلي  ٭

ديڤيد ســـيدلر عن فيلـــم خطاب 
امللك

فيلـــم صـــور  أفضـــل   ٭
متحركة

قصة لعبة 3
أفضل فيلم أجنبي  ٭

عـالـــــم أفضـــــل 
)الدمنارك(

صحت ترشيحات وتوقعات »األنباء« للجوائز الـ 6 
االساسية في اوسكار هذا العام نسبة 100% وكخيار اول 

ضمن الثالثة احتماالت وهي بالترتيب:
افضل فيلم »خطاب امللك«، و»أفضل ممثل« كولن فيرث 
وافضل ممثلة »ناتالي بورمتان« وافضل ممثل مســـاعد 
»كريستيان بيل«، وافضل ممثلة مساعدة »ميليسا ليو« 

وافضل مخرج »توم هوبر«.

»األنباء« 6/6

أرقام من حفل األوسكار

تتمة المنشور ص22

الكساد العظيم
فاز فيلم »مهمة داخلية« باوسكار أفضل فيلم وثائقي. والفيلم 

من إخراج وإنتاج تشارلز فيرجسون ويلقي الفيلم باللوم 
على املؤسسات املالية التي تسببت في أسوأ 

أزمة مالية منذ الكس��اد 
العظيم.

: عدد األشخاص الذين يصوتون في إطار جوائز  5755 ٭
األوسكار.

: عدد أفراد الطاقم التلفزيوني لنقل احلفل عبر  350 ٭
الشاشة الصغيرة.

: عدد الدول التي بث فيها احلفل. أكثر من 200 ٭
. مئات املاليني: العدد املقدر ملشاهدي حفل العام 2011 ٭

: عـــدد الفئات التـــي وزعت فيها جوائـــز في العام  24 ٭
.2011

: عدد الدول التي رشحت أفالما في فئة الفيلم األجنبي. 66 ٭
: عدد متاثيل األوسكار التي أعدت للحفل الثالث والثمانني جلوائز  50 ٭

األوسكار.
: عدد متاثيل األوســـكار التي وزعت منـــذ أول حفل في العام  2768 ٭

.1929

" "

" "

" "

" "
" "

" "
" " " "

" "


