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االتحاد األوروبي يمّول الرقابة والتجسس عالميًا
لندن ـ العربي الجديد

خــــال الـــســـنـــوات املـــاضـــيـــة، ظــهــرت تــقــاريــر 
حــقــوقــّيــة مـــن مــنــظــمــات مــتــعــددة، بعضها 
التعبير  وحــريــة  اإلنـــســـان  بــحــقــوق  معنية 
وأخــــــــــــرى مـــعـــنـــيـــة بــــــاألمــــــن اإللــــكــــتــــرونــــي 
ــدى الــتــجــســس  والـــخـــصـــوصـــّيـــة، تـــوضـــح مــ
والـــرقـــابـــة الــتــي تــقــوم بــهــا حــكــومــات حــول 
الــعــالــم بــمــســاعــدة شـــركـــات تــصــمــم وتبيع 
ــرامـــج تــجــســس وقـــرصـــنـــة. حـــــازت بعض  بـ
الــقــضــايــا عــلــى اهــتــمــام عــاملــي، فيما دفنت 

أنظمة متعددة تلك املعلومات.
ــا بـــــــدأت املـــعـــلـــومـــات عــــن الــتــجــســس  ــمـ ــيـ وفـ
ــتـــحـــدة  ــا مـــــن الـــــــواليـــــــات املـ ــيــ تـــتـــكـــشـــف عــــاملــ
األمــيــركــيــة وأجــهــزة اســتــخــبــاراتــهــا، أظهرت 
معلومات الحقة ضلوع شركات إسرائيلية 
فـــي عــمــلــيــة الــقــرصــنــة، وانـــخـــراط حــكــومــات 
حــــول الـــعـــالـــم بــيــنــهــا حـــكـــومـــات عـــربـــّيـــة في 
ذلك االنتهاك، ما نتج منه سجن معارضني 
 القضّية ال تتوقف هنا، 

ّ
والتنكيل بهم. لكن

فبينما يــزداد اللجوء إلى اإلنترنت كفضاء 
ــة والــــنــــشــــاط الـــســـيـــاســـي،  ــ ــدراســ ــ لــلــعــمــل والــ
خــصــوصــا مــع مــا فــرضــتــه جــائــحــة كــورونــا 
ــاوالت األنـــظـــمـــة  ــ ــحــ ــ ــر، تــــــــــزداد مــ ــ ــيـ ــ ــــدابـ مـــــن تـ
العالم النتهاك  والحكومات والشرطة حول 
 
ّ
ــم. ويــــبــــدو أن ــهـ ــتـ ــنـ ــقــــوق األفــــــــــراد وقـــرصـ حــ

االتحاد األوروبــي يمّول عمليات التجسس 
ــالـــة تـــدريـــب على  ويــشــّجــع عــلــيــهــا عــبــر »وكـ
ــون«، مــــن أمـــــــوال مــخــصــصــة  ــانــ ــقــ تــطــبــيــق الــ
لــبــرامــج مــســاعــدات فــي عــدة دول بينها في 
ـــا لــوثــائــق حصلت 

ً
الـــقـــارة األفــريــقــّيــة. ووفـــق

ــيـــة«  عــلــيــهــا »مــنــظــمــة الــخــصــوصــيــة الـــدولـ
والتي  الربحية،  غير   Privacy International
نقلتها »فوربس«، تتلقى الشرطة في جميع 
غير  وكالة  من  تدريًبا خاًصا  العالم  أنحاء 
معروفة في االتــحــاد األوروبـــي حــول أفضل 
الــســبــل لــلــتــجــســس عــلــى هـــواتـــف »آيـــفـــون« 

وتطبيقات »فيسبوك« و»تويتر« وغيرها.
وكــالــة  وهــــي   ،CEPOL أن املــلــفــات  تــكــشــف 
تــدريــب أجــهــزة إنــفــاذ الــقــانــون فــي االتــحــاد 
األوروبــي، دّربت الضباط في جميع أنحاء 
الــعــالــم، مــن داخـــل أوروبــــا وأفــريــقــيــا، حــول 
البرامج الضارة )مالوير(  كيفية استخدام 
هــواتــف  إلــــى  لــلــوصــول  األخـــــرى  واألدوات 
االجتماعية.  الشبكات  ومراقبة  املواطنني 
فـــي بــعــض الــــحــــاالت، تــــّم تــمــويــل الــتــدريــب 
ــــي  مـــن خـــزائـــن مــســاعــدات االتـــحـــاد األوروبـ
ــــب  بــعــضــهــا إلـــى دول لــهــا تـــاريـــخ في  وذهـ
منظمة  بحسب  اإلنسان،  حقوق  انتهاكات 

الخصوصية الدولية.
بدافع الغضب من املبادرات السرية السابقة 
ــداًل مــــن حــمــايــة  ـــ ــة بــ ــبــ ــراقــ الــــتــــي تـــســـاعـــد املــ
الخصوصية  منظمة  تطالب  منها،  الناس 
الدولية ومنظمات حقوق اإلنسان الزميلة 
بـــــــاإلصـــــــاح، وتــــطــــالــــب بـــتـــحـــويـــل أمـــــــوال 
ــدات املـــخـــصـــصـــة لـــلـــتـــدريـــب عــلــى  ــ ــاعـ ــ ــسـ ــ املـ

االستخبارات إلى برامج غيرّية. 
ويأتي هذا الكشف بعد أيام قليلة من إعان 
ــان األوروبـــــــــي عــــن خـــطـــط لــلــحــد مــن  ــرملـ ــبـ الـ
هناك  حيث  إلــى  التجسس  أدوات  تصدير 

انتهاكات لحقوق اإلنسان.
وقــــــــــــال مــــــديــــــر املـــــــنـــــــاصـــــــرة فــــــــي مـــنـــظـــمـــة 
ُعمانوفيتش:  إديــن  الــدولــيــة  الخصوصية 
»ما كشف عنه اليوم يؤكد أسوأ مخاوفنا 
بــــشــــأن تــــحــــويــــل املـــــســـــاعـــــدات األوروبــــــيــــــة 
ــداًل من  وإضـــفـــاء الــطــابــع األمـــنـــي   عــلــيــهــا. بــ
ــهـــون  مــــســــاعــــدة األشـــــخـــــاص الــــذيــــن يـــواجـ
ــاالت مــراقــبــة غير  تــهــديــدات يــومــيــة مــن وكــ
خاضعة للمساءلة، بما في ذلك الناشطني 
يبحثون  الذين  واألشخاص  والصحافيني 
فقط عن حياة أفضل، فإن هذه »املساعدة« 

تخاطر بفعل العكس تماًما«.
ــــي  ــاف »يـــجـــب عــلــى االتــــحــــاد األوروبــ ــ وأضــ
باعتباره أكبر مزود للمساعدات في العالم 
 إصــاحــات 

ّ
يــســن أن  للتغيير  قــويــة  ــوة  وقــ

عاجلة لهذه البرامج السرية وغير املقبولة. 
القيام بذلك هــو خيانة ليس فقط  عــدم  إن 
لــغــرض املــســاعــدة واألشـــخـــاص الـــذيـــن من 
خيانة  ولــكــن  منهم،  تستفيد  أن  املــفــتــرض 

لقيم االتحاد األوروبي«. تتكون امللفات إلى 
حد كبير من شرائح ووثائق من التدريبات 
ــاد األوروبــــــي  ــحــ الـــتـــي قــدمــتــهــا وكـــالـــة االتــ
لــلــتــدريــب عــلــى تــطــبــيــق الـــقـــانـــون ومــقــرهــا 
 CEPOL ــا. وتــــوفــــر ــهـ ــائـ ــركـ بـــودابـــســـت وشـ
تمويله  ويــتــم  مختلفة،  ألســبــاب  الــتــدريــب 
من قبل برامج االتحاد األوروبــي املختلفة. 
ــادرات الـــتـــي اكــتــشــفــتــهــا »مــنــظــمــة  ــ ــبـ ــ فـــي املـ
الـــخـــصـــوصـــيـــة الــــــدولــــــيــــــة«، جـــــــاء تـــمـــويـــل 
ــــاب، في  اإلرهـ بــرامــج مكافحة  مــن  بعضها 

حني جــاء البعض اآلخــر، مثل 11.5 مليون 
لــطــائــرة بــدون  يـــورو )13.6 مــلــيــون دوالر( 
التنصت  ومــشــروع  املراقبة  وكاميرا  طيار 
ــاعـــدات، مثل  فـــي الــنــيــجــر، مـــن بـــرامـــج املـــسـ
األوروبــي  لاتحاد  االستئماني  الصندوق 
ــؤّكـــد »مــنــظــمــة الــخــصــوصــيــة  ألفــريــقــيــا. وتـ
الدولية« أنه حتى في الحاالت التي ال يأتي 
فيها دعم االتحاد األوروبــي للتدريب على 
املراقبة من أمــوال املــســاعــدات، فإنه ال يزال 
يسلب األمــوال من املشاريع األكثر حميدة 

بــشــكــل واضــــــح. مـــن جـــانـــبـــه، قــــال مــتــحــدث 
باسم CEPOL إن تدريبها تم بما يتماشى 
مــع قــانــون االتـــحـــاد األوروبـــــي وســيــاســات 
ــا: »إن مشاركة 

ً
االتــحــاد األوروبـــــي، مــضــيــف

املمارسات والتقنيات الجيدة، بما في ذلك 
الرقمية  الجنائية  بالتحاليل  املتعلقة  تلك 
ــائـــل الـــتـــواصـــل االجــتــمــاعــي،  ومـــراقـــبـــة وسـ
الثالثة  البلدان  القدرات من  لبناء  أمر مهم 
ــم الـــبـــشـــعـــة بـــشـــكـــل أكــثــر  ــرائــ ملـــكـــافـــحـــة الــــجــ
لألطفال  الجنسي  االستغال  مثل  فعالية، 
عــبــر اإلنــتــرنــت؛ ومــنــع ومــكــافــحــة الــتــطــرف 
املــؤدي إلى التطرف العنيف واإلرهـــاب؛ أو 
تعطيل شبكات الجريمة املنظمة املتورطة 
ــة أو  ــيـ ــر الـــشـــرعـ ــيـ فــــي تــســهــيــل الــــهــــجــــرة غـ

االتجار بالبشر أو املخدرات«.
ومـــن بـــني مــئــات الــشــرائــح الــتــدريــبــيــة الــتــي 
ــنـــظـــمـــة الـــخـــصـــوصـــيـــة  حـــصـــلـــت عـــلـــيـــهـــا »مـ
ــرّوج ألدوات اخــتــراق  الــدولــيــة« تــلــك الــتــي تــ
التي  امللفات  ظهر 

ُ
ت  .GrayKey آيفون« مثل«

أتانتا،  ومقرها   Grayshift شركة  أنتجتها 
القفل  شــاشــات  بتجاوز  تِعد  التي  األداة  أن 
ــــون« الـــحـــديـــثـــة،  ــفــ ــ لـــلـــعـــديـــد مــــن أجــــهــــزة »آيــ
أصبحت اآلن عاملية ويتم دفعها في إفريقيا 
شريحة  وفــي   .CEPOL بواسطة  وخارجها 
 CEPOL تدريبية لجلسة في املغرب، أخبرت
الرئيسية الستخدام  املــيــزة  بــأن  املــشــاركــني 
GrayKey مع أداة تسمى Axiom، من صنع 
 ،Magnet Forensics الكندي  الشرطة  شريك 
هو أنه يمكنه الحصول على سلسلة مفاتيح 
»آبـــل« مــن داخـــل »آيــفــون« )تــوفــر آبــل خدمة 
على الهواتف لحفظ كلمات السر وإدخالها 
إمكانية  ومنحها  لحفظها(،  الــحــاجــة  دون 
املــوجــودة  والبيانات  للتطبيقات  الــوصــول 
داخلها. وتعّرض املغرب النتقادات متكررة 
الســـتـــهـــداف  تــجــســس  أدوات  الســـتـــخـــدامـــه 
ــزة »آيــــــفــــــون« الــــخــــاصــــة بــالــنــاشــطــني  ــ ــهـ ــ أجـ
والــصــحــافــيــني، وآخـــرهـــا قــضــيــة الصحافي 

عمر الراضي.
أمــــا بــالــنــســبــة لــطــريــقــة أخـــــرى لــكــســر أمـــان 
أجهزة »آيفون« أو الهواتف الذكية األخرى، 
فــقــد دربــــت شــركــة »بــولــيــســيــا نــاســيــونــال« 
اإلسبانية، وهي شريكة لـCEPOL، السلطات 
فــــي الـــبـــوســـنـــة والــــهــــرســــك عـــلـــى اســـتـــخـــدام 
الــبــرامــج واألنــظــمــة الـــضـــاّرة الــتــي يمكنها 
املــصــاب. تقول  الجهاز  التحكم عن بعد في 
إحــــدى الـــشـــرائـــح بــبــســاطــة: »املــســتــقــبــل هو 
اســتــخــدام الــبــرامــج الـــضـــارة«.  وأثــــارت هذه 
الـــجـــدل في  مـــن  الــكــثــيــر  الـــبـــرامـــج واألدوات 
 »فــيــســبــوك« رفـــع دعـــوى 

ّ
املـــاضـــي، حــتــى أن

قضائّية ضّد شركة »إن إس أو« اإلسرائيلّية 
ع برامج تجسس وتبيعها لدول 

ّ
التي تصن

عربية،  دول  بينها  اإلنــســان،  تنتهك حقوق 
وتـــســـتـــخـــدم لـــلـــتـــجـــســـس عـــلـــى الـــنـــاشـــطـــني 
بهم.  والتنكيل  واملــعــارضــني  والصحافيني 
وجــــاءت دعــــوى »فــيــســبــوك« بــعــد أنــبــاء عن 

قيام »إن إس أو« باختراق »واتساب«.
ا 

ً
أيض املــلــفــات  ظهر 

ُ
ت »فـــوربـــس«،  وبحسب 

األوروبــيــة  والشرطة   CEPOL كيف تشجع
على  التجسس  على  األجنبية  الحكومات 
الشبكات االجتماعية. تِعد إحدى الوحدات 
املغربي،  الوطني  األمــن  لجهاز  التدريبية، 
بأساليب »للمضي قدًما« على »فيسبوك«. 
تــقــول إن  وتـــم تقديمه مــع شــريــحــة مبهمة 
بني منذ 2004«. 

ّ
املتعق »فيسبوك« »يساعد 

غطت الجلسة استخدام الحسابات املزيفة 
ــتـــي مـــن شــأنــهــا أن تــرقــى إلـــى انــتــهــاك  )والـ
تحليل  أدوات  وشــراء  فيسبوك(  سياسات 
لتصور  املستخدمة  االجتماعية  الشبكات 

العاقات بني األهداف محل االهتمام.
بالنسبة إلى »تويتر«، يتم تشجيع الوكاء 
على الظهور كمطورين حتى يمكن منحهم 
ــدم الــــعــــادي.  ــتـــخـ ــمــــق مــــن املـــسـ وصــــــــواًل أعــ
الكشط  أدوات  استخدام  ذلــك  بعد  يمكنهم 
لجمع أعداد كبيرة من التغريدات في وقت 
ـــا مـــن ســــوء املــعــامــلــة مـــن قبل 

ً
ــد. خـــوف ــ واحــ

شــركــات املــراقــبــة، حـــاول »تــويــتــر« تضييق 
الــخــنــاق عــلــى هــــذه املـــمـــارســـة، وحـــصـــر ما 
 firehose »وصول خرطوم اإلطفاء« يسمى بـ

access إلى عدد قليل من الشركات.

تمويل تدريبات على 
التجسس من برامج 

مساعدات أوروبية

للهواتف  والقرصنة  والتجسس  الرقابة  للشرطة على  تدريب  برامج  الدولية« عن  الخصوصية  كشفت »منظمة 
ومواقع التواصل االجتماعي بتمويل من االتحاد األوروبي، حول العالم، بينها دول عربية

قبل أربع سنوات، بدأ الحديث ينتشر عن استغالل دول 
عربية، قبل هرولتها إلى التطبيع الرسمي بسنوات، برامج 
تحديدًا  اإلســرائــيــلــّيــة،  أو«  إس  »إن  شــركــة  مــن  تجسس 
عبر اإلعالن عن اختراق هاتف املعارض اإلماراتي أحمد 
األنظمة  هــرولــة  عــن  الكشوفات  بعدها  لتتوالى  منصور، 

حول العالم للقرصنة واالختراق، منعًا ألّي حرّية.
وبــعــد اغــتــيــال الــصــحــافــي الــســعــودي جــمــال خاشقجي، 
اتهمت شركة »سيتيزين الب« الكندية الشركة اإلسرائيلية 
تتعامل  السعودية  أّن  التقارير  وأظهرت  هاتفه.  باختراق 
مع »إن إس أو« وشركة السايبر اإلسرائيلية »سيلبرايت« 
Cellebrite الختراق هواتف مواطنني سعوديني، عدا عن 

اختراق »تويتر« نفسه للتنكيل بمعارضني.
والشركة اإلسرائيلّية NSO »رائدة« في اختراق املعارضني 
والصحافيني والناشطني وحتى السياسيني حول العالم. 
وقالت مواقع إسرائيلية إّن الشركة تأسست عام 2008، 
وإنها تتخذ من مدينة هرتسليا مقرًا لها. وأشارت إلى أن 
االستخبارات  من خريجي شعبة  هم  الشركة  مؤسسي 

قبل  حصلت  أن  وســبــق  ــان«،  »أمــ العسكرية  اإلسرائيلية 
أعوام بالرغم من حساسية الخدمات التي تبيعها لزبائنها، 
لبيع  اإلسرائيلية  األمــن  وزارة  مــن  رسمي  تصريح  على 
خدماتها لزبائن في دول الخليج العربي، بحسب ما أورد 
خبير الــشــؤون االســتــخــبــاراتــيــة فــي يــديــعــوت أحــرونــوت، 
ها بيعت العام املاضي إلى »نوفالبينا« 

ّ
رونني بيرغمان. لكن

)مقّرها لندن( مقابل مليار دوالر، وفيما حاولت التغطية 
ت تتوالى. 

ّ
على فضائحها، ظل

وناشط الختراق  أكاديمي  أكثر من  تعّرض  وكشف عن 
هواتفهم عبر برمجية »بيغاسوس« في املغرب بني العام 
املاضي والعام الحالي، بينهم الصحافي املغربي وأستاذ 
العالقات الدولية في املعهد الجامعي األميركي في مدينة 
وأستاذ  الجامعي،  بكر  أبو  الفرنسية  بروفانس  آن  آكس 
بالرباط  الــخــامــس  محمد  جامعة  فــي  السياسي  الــتــاريــخ 
املعطي منجب، والصحافي عمر الراضي. كما كشف عن 
اختراق سياسيني في إسبانيا، وبلبلة في الهند إثر عالقة 

بني الشركة والحكومة.

NSO ودول عربية

MEDIA
منوعات

قتل الصحافي الياس دايي الذي أخبار
كان يعمل إلذاعة الحرية في 
انفجار »قنبلة« وضعت تحت 

سيارته في لشكركاه عاصمة 
والية هلمند التي تشهد معارك 

عنيفة بين طالبان والقوات األفغانية 
في األسابيع الماضية، كما أعلن 

الحاكم المحلي عمر زواك.

أعلنت شركة »فيسبوك« استمرار 
الحظر المفروض على اإلعالنات 

السياسية لشهر آخر، في إطار 
التصدي للتضليل، بحسب بيان 

أرسلته شركة التواصل االجتماعي 
إلى المعلنين، »للمساعدة في 
منع البلبلة أو االستغالل السيئ 

لمنصتها«.

عانى موقع »يوتيوب« من 
انقطاع الخدمة في جميع أنحاء 

العالم، وذلك حال دون تحميل 
ومشاهدة مقاطع الفيديو لمدة 

ساعة تقريبًا. 
وقال موقع »داون ديتيكتور دوت 

كوم«، إن العطل أثر على حوالي 
280 ألف مستخدم.

 ،Parler »أصبح تطبيق »بارلر
المنافس لـ»تويتر«، التطبيق األكثر 
تنزيًال في الواليات المتحدة، بسبب 

تدفق المحافظين إليه بعد 
االنتخابات األميركية، 

في أعقاب قمع انتشار المعلومات 
الخاطئة عنها من قبل تويتر 

وفيسبوك.

)Getty/تشجيع على استخدام البرامج الضارة الختراق هواتف آيفون والشبكات االجتماعية )تشيسنوت
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الــســيــنــمــائــي عـــام 1992. ربما  فــي مـــشـــواره 
ســـيـــنـــدهـــش الـــبـــعـــض حــــني يـــســـمـــع أنـــتـــونـــي 
هــوبــكــنــز وهـــو يــتــحــدث بــتــواضــع شــديــد في 
على   ،

ً
أصـــا القليلة  التليفزيونية  حــواراتــه 

الـــرغـــم مـــن إنـــجـــازاتـــه الــــبــــارزة فـــي مـــشـــواره 
الــبــالــغ من  فــالــرجــل  السينمائي واملــســرحــي، 
يـــزال يعتبر نفسه  عــامــا، ال  الــيــوم 82  العمر 
 هــاويــا، لــم يــقــدم بعد مــا يحلم بــه من 

ً
ممثا

ــراود خــيــالــه. ــ تــ ــزال  ــ تـ أدوار وشــخــصــيــات ال 

أنــه في السنوات األخــيــرة فاجأ جمهوره  إال 
فـــي جــمــيــع أنـــحـــاء الـــعـــالـــم بــشــغــفــه بــالــرســم 
البيانو،  على  والــعــزف  املوسيقي  والتأليف 
ــو مــا دفــعــه إلـــى إنــشــاء حــســابــه الــخــاص  وهـ
على تطبيق إنستغرام ليستعرض من خاله 
لوحاته الجديدة، كما أنشأ حسابا آخر على 
 
ً
ــاد طفا تطبيق تــيــك تـــوك الــشــهــيــر، كــأنــه عـ
مـــن جـــديـــد، يــرقــص ويــغــنــي ويـــاعـــب قطته، 
ــورة مـــغـــايـــرة عــن  ــ ــقـــدم صــ فــــي فـــيـــديـــوهـــات تـ

عماد فؤاد

ــتـــونـــي  أنـ أن  فـــــي  أحـــــــد  يــــشــــك  ال 
ــبــــر وأهــــم  ــد أكــ ــ هـــوبـــكـــنـــز هــــو أحــ
عرفتهم  الــذيــن  األحــيــاء  املمثلني 
السينما العاملية حتى يومنا هذا، ليس فقط 
بسبب الكاريزما السحرية التي يتمتع بها 
الرجل الويلزي أمام الكاميرا، والتي جعلت 
منه وحشا مخيفا يبتلع أي ممثل يشاركه 
املشاهد  عــني  عــن  الــكــادر، ويجعله يختفي 
ــتـــونـــي هــوبــكــنــز  فــــا يـــــرى ســـــوى عــيــنــي أنـ
األدوار  نوعية  بفضل  أيضا  بــل  املــؤثــرتــني، 
حياته،  طــوال  هوبكنز  قدمها  التي  املركبة 
ــقـــرن املـــاضـــي،  مــنــذ مــنــتــصــف ســتــيــنــيــات الـ
حني بدأ يقدم أدوارًا صغيرة على املسارح 
اإلنكليزية، إلى أن التقطته السينما في أول 
عــام   The Lion in Winter فيلم  فــي  أدواره 
والــبــارزة  املهمة  أدواره  إلــى  1968، وصـــواًل 
اليوم من كاسيكيات  تعد  باتت  أفــام  في 
أهمها على اإلطاق  لعل  العاملية،  السينما 
هانيبال  البشر،  لحوم  آكــل  لــدور  تجسيده 
ــمـــان« عــام  لــيــكــتــر، فـــي فــيــلــم »صـــمـــت الـــحـ
1991، والـــذي نــال عنه أول جــائــزة أوسكار 

تشهد المسابقة 
الدولية عروضًا عالمية 

أولى لثالثة أفالم

سيعرض له فيلم 
The Father وقد أّدى 

فيه دورًا استثنائيًا

تضم لجنة التحكيم شكران 
مرتجى ومحمد حداقي 

وميساك باغبودريان

2223
منوعات

الشخصيات السينمائية التي ال تزال عالقة 
في أذهان املايني من محبيه حول العالم.

عزلة كورونا
بسبب خوفه من اإلصابة بفيروس كورونا، 
اضطر أنتوني هوبكنز مؤخرًا إلى رفض دور 
 ،Kenneth Branagh مهم في فيلم من بطولة
يــزال  ال  لكنه  لــديــه،  املفضلني  املمثلني  أحـــد 
يشعر بسعادة غامرة بعد ترشيحه لجائزة 

دوره  عــن  مساعد  ممثل  كأفضل  األوســكــار 
في فيلم The Two Popes للمخرج البرازيلي 
فرناندو ميريلس، كما ينتظر بشغف عرض 
ــذي قــامــت زوجــتــه  فــيــلــمــه الــجــديــد Elyse الــ
الثالثة، ستيا أرويايف، بإخراجه، واملنتظر 
عرضه في الرابع من ديسمبر/كانون األول 
املقبل. كما سيعرض له قريبا فيلم آخر هو 
دور  فيه  هوبكنز  يلعب  حيث   ،The Father
رجل يعاني من الخرف، وقد وصفت مجلة 
»عمل  بأنه  الفيلم   Vanity Fair فير  فانيتي 
بــقــدر مــا هو  رائـــع، تمثيله دقــيــق ومتطلب 
ــاذا احــتــل هوبكنز  مــقــنــع. يــذكــرنــا جميعا ملـ
هذه املكانة الرفيعة في التمثيل السينمائي 

لفترة طويلة«.
يعترف هوبكنز في حوار صحافي، نشرته 
العديد من الصحف الغربية مؤخرًا، أنه لم 
 لطيفا فــي شــبــابــه، ال، بــل كــان 

ً
يــكــن »رجــــا

الـــحـــوار مــزيــنــا بصور  ــاء  لئيما حــقــا«، وجــ
لــوحــاتــه ذات األلـــوان  هوبكنز وهـــو يــرســم 
الزاهية، التي بدأ يعرضها للبيع مؤخرًا في 
معرضني مختلفني في الس فيغاس، والتي 
وصــل سعر بعضها إلــى أكــثــر مــن 80 ألف 
دوالر، وفقا لصحيفة لوس أنجليس تايمز، 
والتي نقلت عنه أيضا قوله إنه تخلى عن 
مخاوفه التقليدية القديمة من الفشل، وبدأ 
يــســمــح ملـــواهـــبـــه املــوســيــقــيــة والــتــشــكــيــلــيــة 
بالخروج كما هي، وكان ذلك بفضل زوجته 
الثالثة الكولومبية املولد ستيا أرويايف، 
ذات الـــ 64 عــامــا، والــتــي حملت اســم ستيا 
على  منه، وشجعته  زواجــهــا  منذ  هوبكنز 
مــعــاودة املــواظــبــة على الــريــاضــة والتوسع 
فــي الــرســم وتــألــيــف املــقــطــوعــات املوسيقية 

الكاسيكية.
عبارة  بهوبكنز  الــخــاص  إنستغرام  حــســاب 
لــلــوحــاتــه ذات  عـــن مــعــرض تشكيلي ضــخــم 
األلـــــــوان الـــزاهـــيـــة، أغــلــبــهــا وجـــــوه يــرســمــهــا 
هوبكنز عــلــى حــد قــولــه »بــأســلــوب بــدائــي«، 
ــورًا لــــوجــــوه ذات مــامــح  ــ ــرى عـــبـــرهـــا صــ ــ ونــ
حادة مقترنة بتعليقات ملهمة من قبيل: »قل 
أعــظــم هــديــة يمكننا تقديمها  لــلــحــيــاة،  نــعــم 
ألنــفــســنــا«. صـــار الــرســم بــالــنــســبــة لهوبكنز 
خـــال عــزلــة كــورونــا األخــيــرة ولــعــا خالصا، 
مثله مثل القبعات والساعات األنيقة وتأليفه 

املقطوعات املوسيقية على البيانو.

طاقة عدم االنتماء
أصبح هوبكنز في عقده التاسع أكثر هدوءًا 
الــذي يقارن حياته  الحياة، هو  وإقبااًل على 
فيقول:  املــبــكــر  وشــبــابــه  طفولته  بــفــتــرة  اآلن 
 لـــم أكــــن ذكـــيـــا، بـــل كنت 

ً
»عــنــدمــا كــنــت طـــفـــا

ــة، وشــــعــــرت بــالــغــضــب  ــ ــدرسـ ــ مـــتـــأخـــرًا فــــي املـ
الــشــديــد واالرتـــبـــاك خـــال فــتــرة املــراهــقــة، لم 
أكــن أعــرف مــاذا أفعل، ولــم يكن لــدّي ذرة من 
األمل. ولكن على الرغم من تقاريري املدرسية 
الــكــارثــيــة، قــلــت ذات يـــوم لـــوالـــدي، الـــذي كــان 
يشجعني دائما: يوما ما سأريك ما يمكنني 
فــعــلــه. أتـــذكـــر ذلـــك اآلن جـــيـــدًا، لــقــد كـــان عيد 
الفصح عام 1955، وقلت ذلك باقتناع تام. في 
نهاية ذلك العام، حصلت على منحة دراسية 
للكلية امللكية الويلزية للموسيقى والدراما، 
وفي السنوات العشر التي تلت ذلــك، حدثت 
ما  أنني  أشــيــاء غيرت مجرى حياتي، حتى 
زلــت أتــســاءل كيف يمكن أن يحدث كــل هــذا، 
تــلــك الــلــحــظــة الــحــاســمــة مــع والــــدي كـــان لها 

عاقة كبيرة بهذا التغير«.
هير  ديفيد  اإلنكليزي  املسرحي  الكاتب  قــال 
ذات يوم إن هوبكنز كان »أكثر شخص قابلته 
شغفا بعمله كممثل«. وفي فيلم وثائقي آخر، 
قال هوبكنز شارحا تقمصه لشخصية امللك 
لير على املسرح البريطاني: »غضب امللك لير 
مثل البركان، غضبه يمزقه تماما، وكان لدي 

على الدوام الغضب ذاته بداخلي«.

إبراهيم علي

كان  اليوم،  وحتى  السبعينيات  بداية  منذ 
لــحــفــل انــتــخــاب مــلــكــة جــمــال لــبــنــان أبــعــاد 
اللبنانية  تجربة  أغنتها  وثقافية،  معنوية 
جورجينا رزق التي فــازت عام 1971 بلقب 
ــــون، وســــاهــــم الـــلـــقـــب فــي  ــكـ ــ مـــلـــكـــة جــــمــــال الـ
تشجيع وتفعيل الحدث السنوي النتخاب 

ملكة جمال لبنان.
حافظ تنظيم حفل ملكة جمال لبنان خال 
عــال،  اللبنانية على مستوى  الــحــرب  فــتــرة 
يكاد يوازي الفعاليات العاملية، وكان مللكة 
انتخابات  في  فعالة  مشاركة  لبنان  جمال 
مــلــكــة جــمــال الـــكـــون، لــكــن الـــصـــورة انقلبت 
اليوم؛ إذ أسست ملشهد يدعو إلى التساؤل 
حول مستقبل انتخابات ملكة جمال لبنان، 
خصوصا أن املشرفني على اللجنة الوطنية 
لــانــتــخــابــات تــغــيــروا، أو رحـــل عـــدد منهم، 
ــر مــرتــبــطــا بــــــوزارة الــســيــاحــة  ــ وأصـــبـــح األمـ
الـــتـــي تــضــع الـــشـــروط واملــعــايــيــر الــخــاصــة 
بهذه االنتخابات، أحيانا من دون دراسات 
باإلمكان توظيفها لصالح األعمال الخيرية 
واإلنسانية الخاصة بحاملة اللقب. في عام 
اللبنانية  الــحــســنــاء  انــتــخــاب  جـــرى   ،2018

املخرجة أن ترمم منزل األب القديم في القرية 
الــصــعــيــديــة الــبــعــيــدة، لــكــن رحــلــتــهــا تكشف 
الغطاء عن أسئلة مرعبة حول ذاتها والعالم.
الفيلم الــثــانــي مــن الــســعــوديــة بــعــنــوان »حــد 
ــار«، مــن إخــــراج عــبــد الــعــزيــز الــشــاحــي،  الـــطـ
وتدور أحداثه في بداية األلفية بالسعودية، 
حول قصة حب تطرح مجموعة من األسئلة 
عن مجتمع على وشــك أن يشهد حراكا غير 
مــســبــوق، بـــني شــــاب يــســتــعــد لــلــعــمــل ســيــافــا 
كـــوالـــده، وفــتــاة والــدتــهــا تــغــنــي فــي األفــــراح، 

وترفض أن تعتزل مهنتها.
العربية«  السينما  »آفــاق  ويــشــارك أيضا في 
الــفــيــلــم املــغــربــي »خــريــف الــتــفــاح«، للمخرج 

محمد مفتكر، في عرضه الدولي األول.
تــــدور أحـــــداث الــفــيــلــم فـــي قــريــة مــغــربــيــة في 
ــاح فــي  ــفـ ــتـ ــار الـ ــجــ الــــجــــبــــال، حـــيـــث تــنــمــو أشــ
البيوت، فيما يــحــاول أحــد األطفال  ســاحــات 
أن يتعرف إلــى الــحــيــاة والــحــب واملـــوت عبر 
اجتياز األسئلة القاسية التي يطرحها عليه 

األب غريب األطوار.
ــقــــدم  ــم الــــــــعــــــــروض الــــــخــــــاصــــــة، يــ ــ ــــسـ وفـــــــــي قـ
املهرجان الفيلم اللبناني TV Society »عالم 
في  كريمونا،  روبير  إخــراج  من  التلفزيون«، 
عرضه العاملي األول، الــذي تــدور أحداثه في 
كــوالــيــس صــنــاعــة أحـــد بـــرامـــج الـــواقـــع الـــذي 

القاهرة ـ مروة عبد الفضيل

أعلن القائمون على الدورة الـ 42 من مهرجان 
القاهرة السينمائي عن األفام املقرر عرضها 
ألول  عَرض 

ُ
ت والتي  املختلفة،  املسابقات  في 
مرة عامليا، وبلغ عددها 16 فيلما.

مشاركة  للمهرجان  الدولية  املسابقة  تشهد 
ثاثة أفام في عروضها العاملية األولى، من 
بينها الفيلم الصيني Mo Er Dao Ga، إخراج 
ر  أول فيلم ُيصوَّ ُيــَعــّد  الــذي  ســاو جينلينج، 
في غابة مويرداوجا بإقليم منغوليا، وتدور 
الغابات  مــن قاطعي  أحــداثــه حــول مجموعة 
ــقــــرن املــــاضــــي، لــنــشــاهــد  فــــي ثــمــانــيــنــيــات الــ
واإلبقاء  الطبيعة  على  الحفاظ  الــصــراع بني 

على حياتهم.
 ،The German Lesson هـــو  الـــثـــانـــي  الــفــيــلــم 
إنتاج بلغاريا وإخراج بافيل ج. فيسناكوف. 
ويــتــابــع الــفــيــلــم قــصــة نــيــقــوال، الـــذي يستعد 
للسفر إلى أملانيا ليعمل سائقا، ويحاول في 
أن يصلح عاقاته  يومه األخير في بلغاريا 

املتدهورة مع أغلب أفراد أسرته قبل السفر.
ــري »حــظــر  ــثــــالــــث، فـــهـــو املــــصــ أمـــــا الـــفـــيـــلـــم الــ
تــجــول« مــن إخــــراج أمــيــر رمــســيــس، وبطولة 
أمينة خليل. تــدور أحــداثــه فــي إحــدى ليالي 
الـــتـــجـــول  ــر  ــتــــرة حـــظـ فــ ــــال  خــــريــــف 2013 خــ
السجن بعد 20  مــن  تــخــرج  أم  بمصر، حــول 
سنة لتجد ابنتها الوحيدة في حالة قطيعة 
دون  معها  عاقتها  إصــاح  فتحاول  معها، 

التطرق إلى املاضي.
وفي مسابقة آفاق السينما العربية، يشارك 
فــيــلــمــان فـــي عــرضــهــمــا الــعــاملــي األول، هــمــا: 
مــن   -  On the Fence املــــصــــري  الـــوثـــائـــقـــي 
إخــــراج نــســريــن الـــزيـــات، وتــحــاول مــن خاله 

بتنظيم  لــبــنــان،  رعــيــدي ملكة لجمال  مــايــا 
ملكة  وإشـــراف  اللبنانية،   MTV من محطة
جمال الواليات املتحدة األميركية السابقة، 
يملكها  بشركة  فقيه  استعانت  فقيه.  ريما 
زوجـــهـــا، واعــتــمــدت عــلــى اســتــثــمــار الــحــدث 

اللبناني معنويا وتجاريا لصالحها.
الواقع أن الحظ ابتسم لرعيدي بعد فوزها، 
بعد  املفترض  للتاج  تسليمها  فقبيل حفل 
عــام، بــدأت في لبنان انتفاضة 17 أكتوبر/

األوضــــــاع  وبـــســـبـــب   .2019 األول  تـــشـــريـــن 
الــطــارئــة واملـــظـــاهـــرات آنـــــذاك، تــقــرر تأجيل 
الــحــفــل، والــتــمــديــد مللكة جــمــال لــبــنــان سنة 
إضـــافـــيـــة، ريــثــمــا تـــهـــدأ األمــــــور ويــســتــعــيــد 

لبنان عافيته.
تـــحـــول حــفــل انـــتـــخـــاب مــلــكــة جـــمـــال لــبــنــان 
منذ سنوات إلى حرب علنية بني املحطات 
التلفزيونية التي تسعى إلى الكسب املالي 
مــن وراء الــحــدث، وبعد مــا يــقــارب العقدين 
مـــن تـــولـــي مــحــطــة LBCI لـــهـــذه الــفــعــالــيــة، 
ملــحــطــة  ــــق  ــــحـ الـ ــة  ــاحــ ــيــ الــــســ وزارة  ــــت  ــطـ ــ أعـ
يوقع  الـــذي  األمـــر  زميلتها،  ملنافسة   MTV
حالة  في  اللقب،  حاملة  وحتى  املتباريات، 
ضياع واضــح، لفقدان امللكة إلدارة األعمال 
بالدرجة األولى، فكل ما حصل في السنوات 
امللكة  بها  تقوم  رحلة  كــان مجرد  السابقة، 
ــى لــلــمــشــاركــة فـــي حفلي  ــ والــوصــيــفــة األولــ
انــتــخــاب مــلــكــة جــمــال الــكــون ومــلــكــة جمال 

العالم.
ــــي الــــســــنــــوات األخـــــيـــــرة لـــحـــامـــات  لـــيـــس فـ
لــقــب ملكة جــمــال لــبــنــان إنـــجـــازات باملعنى 
الحقيقي للكلمة، أو حتى، على األقل، البقاء 
في الضوء بعد إعان الفوز، وتسليم التاج 
في ما بعد. وربما تكون فاليري أبو شقرا 

التي حملت اللقب عام 2015 الوحيدة التي 
عرفها الناس بسبب دخولها عالم التمثيل، 
من خــال تبني شركة صــادق الصّباح لها 
فنيا، وتوظيفها في ثاثة مسلسات، خال 
فــتــرة وجـــيـــزة. مــن املــؤكــد أن عــالــم »املــيــديــا 

ــّد مــن فــكــرة انــتــخــابــات ملكات  الــبــديــلــة« حـ
الــجــمــال، خصوصا فــي ظــل تنامي املــواقــع 
الــذي  إنستغرام  ومنها  بــالــصــور،  الخاصة 
تــحــول إلـــى مــنــصــة مـــن عــــروض ال تقتصر 
عــلــى الــغــنــاء أو الــتــلــحــني، بـــل وصـــلـــت إلــى 

 ،Blogger أو  »الفاشينيستا«،  بـــ  ُيــعــرف  مــا 
والتي تسهل طريق الشهرة، من خال كثرة 
املتابعني، وتحقق عائدات مالية لجميات 
عالم  إلــى  للعبور  املناسبة  الفرصة  وجــدن 

الضوء.

يصطدم ببعض تقاليد املجتمع اللبناني ما 
يؤثر بمقدم البرنامج واملشاركني فيه.

وفــي عــرضــه الــدولــي األول، يــشــارك فــي قسم 
الـــعـــروض الــخــاصــة أيـــضـــا، الــفــيــلــم الــروســي 
الــحــصــار« A Siege Diary إخــراج  »يــومــيــات 
ــه في  ــداثـ ــه زايــتــســيــف، الــــذي تــــدور أحـ أنـــدريـ
أثــنــاء فــتــرة حــصــار لينينغراد إبـــان الــحــرب 

العاملية الثانية.
ويشهد قسم عروض منتصف الليل، العرض 
 Sideshow البريطاني  للفيلم  األول  الــعــاملــي 
»عــرض ثــانــوي« إخــراج آدم أولــدرويــد، الذي 
ــه عـــن ُمـــجـــِرَمـــني يـــدخـــان أحــد  ــداثــ تـــــدور أحــ
بــالــداخــل  يـــجـــدان  لــلــســرقــة، لكنهما  الــبــيــوت 

مفاجآت غير متوقعة.
وفي قسم البانوراما، يشارك الفيلم الصيني 
من  املـــيـــنـــاء«،  إلـــى  ــعـــودة  »الـ  Back to Wharf
ــراج لـــي زيــــاو فــيــنــج، فـــي عــرضــه الــدولــي  ــ إخـ
األول، الـــذي تـــدور أحــداثــه حـــول شـــاب يقرر 
العودة إلى مدينته بعد سنوات من ارتكابه 

جريمة، ويحاول التطهر من ماضيه.
مسابقة سينما الغد، أيضا، تحظى بمشاركة 
ثــاثــة أفــــام قــصــيــرة فــي عــروضــهــا العاملية 
 The Man Who األولــى، منها الفيلم املصري
بلع  الــــذي  »الـــرجـــل    Swallowed the Radio
الــراديــو«، إخــراج ياسر شفيعي، الــذي تدور 
أحـــداثـــه فـــي إطــــار كــومــيــدي عـــن رجـــل ابتلع 
ـــجـــرى لـــه عملية 

ُ
الــــراديــــو، وفـــي انــتــظــار أن ت

للتخلص منه.
ومـــن إنــتــاج تــونــس وفــرنــســا يــشــارك الفيلم 
»عــضــضــُت   I Bit My Tongue الــتــســجــيــلــي 
ــن إخـــــــراج نــيــنــا خـــــــادا، وخـــالـــه  ــانـــي« مــ ــسـ لـ
تــحــاول املــخــرجــة الــتــعــرف إلـــى مدينتها من 

خال البحث في اللغة.

ملكة جمال لبنان... اللقب لم يعد هدفًا؟»القاهرة السينمائي« يستعد بـ 16 فيلمًا
بسبب الظروف التي 

يعانيها لبنان، أعلن قبل 
أيام عن استمرار ملكة 

جمال لبنان 2018 بحملها 
للقب الملكة للسنة الثالثة

نور عويتي

يــنــتــقــد الــبــعــض بـــرامـــج تــلــفــزيــون الـــواقـــع الــعــربــيــة 
املتخصصة بالبحث عن املواهب، وال يجدون فيها 
وعاملية،  أميركية  بــرامــج  عــن  مشوهة  نسخ  ســوى 
ويـــــــرددون دائـــمـــا أن بــنــاء اســتــديــوهــات مــشــابــهــة، 
واستعارة أسماء البرامج العاملية ذاتها، أمر ليس 
كافيا لنجاح برامج »آراب غات تالنت« و»ذا فويس« 
وغيرها. قد نتفق مع هذا الــرأي وقد نختلف معه؛ 
وال سيما أن هــذه البرامج ليست حكرًا على ثقافة 
النسخ منها  العديد من  وتــم تصنيع  دون غيرها، 
بلغات حية عديدة، وهي منتشرة في معظم أنحاء 
العالم. ولكن إن اتفقنا مع أنصار هذا الرأي، فيجب 
علينا أن نضيف: ليس هناك ما هو أسوأ من برامج 
العاملية،  البرامج  من  املستنسخة  العربية  املواهب 
ــة الـــتـــي تــعــرضــهــا  ســــوى بـــرامـــج املــــواهــــب الـــســـوريـ

القنوات التابعة للنظام السوري.
آخــر هــذه الــبــرامــج، هــو برنامج »ســيــريــان تالنت«، 
الــــذي بــــدأت قــنــاة »ســـمـــا« بــعــرضــه مـــؤخـــرًا كــبــديــل 
سوري محلي لبرنامج »آراب غات تالنت«. وينقسم 
الــبــرنــامــج ملــرحــلــتــني، األولــــى تــديــرهــا لجنة ثاثية 
مــكــونــة مـــن ثــاثــة مـــدرســـني مــعــتــمــديــن بــاملــعــهــديــن 
املــســرحــي واملــوســيــقــي، وهـــم: تــامــر الــعــربــيــد، الــذي 
شغل منصب عميد املعهد العالي للفنون املسرحية 
سابقا، ونغم معا، أستاذة في قسم الرقص، ونزيه 
أسعد، املدرس في املعهد املوسيقي. الحلقات األولى 

ــزال تـــعـــرض حــتــى الــــيــــوم، تـــوثـــق عمليه  ــ الـــتـــي ال تـ
اختيار هذه اللجنة للمواهب »األفضل«، وذلك يتم 
ــقــام عــلــى ســطــح أحـــد األبنية 

ُ
فــي جــلــســات غــريــبــة ت

فـــي دمـــشـــق، ال يــحــضــر فــيــه ســـوى أعـــضـــاء اللجنة 
الــذيــن يــجــلــســون مــواجــهــني شــاشــة كــبــيــرة تعرض 
الفيديوهات التي أرسلها املشاركون؛ ليستحضروا 
اتبعتها برامج تلفزيون  التي  بذلك أحد األساليب 
الواقع عامليا في الدول التي تفرض الحجر الصحي 
على مواطنيها؛ لكن الغريب في األمر أن سورية ال 

تفرض الحجر الصحي. 
وأما املرحلة الثانية، فتتضمن عروض أداء حي على 
ثاثية  لجنة  وبحضور  تالنت«،  »سيريان  مسرح 
مــخــتــلــفــة، تــضــم نــجــومــا مـــن الــتــلــفــزيــون الـــســـوري، 
إذ تـــتـــكـــون مــــن شــــكــــران مـــرتـــجـــى ومـــحـــمـــد حـــداقـــي 
ومــيــســاك بــاغــبــودريــان. وبحسب مــا تــم التصريح 
عنه في الحلقة األولى، فإن عدد الواصلني للمرحلة 
الــثــانــيــة يــتــجــاوز املــئــة مــشــتــرك، وفــعــلــيــا مــتــوســط 
يتراوح  حلقة  بكل  الثانية  للمرحلة  املنتقلني  عــدد 

بــني سبعة وعــشــرة أشــخــاص؛ مــا يعني أن حلقات 
ــى الــتــي بـــدت بــغــايــة الــســخــف واملــلــل  ــ املــرحــلــة األولـ

سيتجاوز عددها العشر حلقات بأقل تقدير.
وبــغــض الــنــظــر عــن آلــيــات التحكيم فــي الــبــرنــامــج، 
التلفزيون على حساب  قيمة نجوم  ترفع من  التي 
املدرسني املعتمدين في األكاديمية الفنية السورية 
األكثر عراقة؛ فإن البرنامج بدا قبل وصول نجومه 
الجمهور  يجذب  مــا  هناك  ليس  فعليا،  متواضعا. 
الســتــكــمــال الــبــرنــامــج حــتــى الـــوصـــول إلـــى املــرحــلــة 
الــثــانــيــة، فنحن ال نـــرى عــلــى الــشــاشــة ســـوى لجنة 
التحكيم التي لم تخلق أي نــوع من الــدرامــا في ما 
بــالــرأي على أي مــشــارك خال  بينها، ولــم تختلف 
الــحــلــقــات الـــثـــاث األولـــــــى، لــيــنــجــح جــمــيــع مـــن تم 
اخــتــيــارهــم بــاألصــوات الــثــاثــة، أو بــاإلجــمــاع، على 

غرار ما يحدث في كافة القطاعات السورية.
والضحكات  املــجــامــات  ويــتــبــادلــون  يجلسون  هــم 
دون مبرر، يــرددون املاحظات ذاتها، والتي تحدد 
للغاية؛  تافهة  بــأمــور  للمشاركني  قبولهم  معايير 
أنــه اخــتــار مشهدا من   تــم قبول ممثل ملجرد 

ً
فمثا

مــســرحــيــة لــتــشــيــخــوف، رغـــم اإلشـــــارة إلـــى تلعثمه 
الـــدائـــم بــالــكــام، فــي مــشــهــد مــصــور بــوقــت مسبق، 
كـــان مــن املــمــكــن إعــادتــه ليصل ملــســتــوى أفــضــل، لو 
ــك، تم  ــرار ذلــ كـــان مــقــدمــه يــمــتــلــك املــوهــبــة! وعــلــى غــ
قبول كــل مــن وقــف أثــنــاء أدائـــه ألغنية على مسرح 
وكل من استخدم آلة موسيقية، باستخدام املبررات 

السطحية ذاتها.

ألنني ما زلت هنا

)Getty( 2018 انُتخبت مايا رعيدي ملكًة لجمال لبنان في عام

ُتقام المرحلة 
األولى من 
البرنامج على 
أحد أسطحة 
منازل دمشق 
)رامي السيد/
فرانس برس(

)Imdb( »من فيلم »الدرس األلماني

)Getty/هوبكنز في أحد المعارض التي قّدم فيها لوحاته )جياكومو موريني

ليس أنتوني هوبكنز ممثًال بارعًا وحسب، وإنّما هو فنان تشكيلي وعازف بيانو أيضًا. الرجل ذو 
الـ 82 عامًا، له حساب على إنستغرام وتيك توك، يشاغب من خاللهما العالم

أنتوني هوبكنز

»سيريان تالنت«: باإلجماع

فنون وكوكتيل
مسار

برنامج

إضاءةمهرجان

بدأ هوبكنز كممثل 
مسرحي. وحين يُسأل: 
هل أنت نادم على ترك 
المسرح؟ يجيب: »ال«. 

يقولها بحزم: »شعرت 
فقط أنني ال أستطيع 

التعامل مع روتين المسرح، 
لم أستطع إدارة هذا 

الروتين وكانت مهاراتي 
االجتماعية ضعيفة. 

أعتقد أنني ال أنتمي إلى 
هذا العالم بعد اآلن، ثم 
تغيرت الظروف وذهبت 

إلى أميركا وقدمت 
فيلم »صمت الحمالن«، 
الذي غيّر مسار حياتي. 

وعندها قلت في نفسي: 
ربما يجب عليك االستمرار 

في فعل هذا«.

روتين المسرح

Friday 13 November 2020 Friday 13 November 2020
الجمعة 13 نوفمبر/ تشرين الثاني 2020 م  27  ربيع األول 1442 هـ  ¶  العدد 2265  السنة السابعة الجمعة 13 نوفمبر/ تشرين الثاني 2020 م  27  ربيع األول 1442 هـ  ¶  العدد 2265  السنة السابعة


