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السبت  14آذار  2015العدد 2542

ويك أند

عالم المشاهير

روبين رايت:
قصتي مع شون بين
هذه ّ
علي وجيه
بعد تـ ّ
ـردد ،انفتحت روبــن رايــت ( )1966في الحديث عن زواجها السابق من النجم شــون بني،
ّ
وخطوبتها الحالية مــن املمثل بــن فوستر .ق ــراء عــدد الشهر املقبل مــن مجلة «فانيتي فاير»
ّ ً
مطوال مع نجمة غالفه .بطلة  House of Cardsأمام كيفني سبايسي،
األميركيةً ،يترقبون حوارًا
ُ
ّ
ترددت بداية في كشف أوراقها .أجابت املجلة في رسالة إلكترونية« :لست في وارد الحديث عن
ّ
ّ
أمور كهذه .أتطلع لألمام ،ولم أكن يومًا أكثر سعادة .أكن الكثير من االحترام لشون وألبنائنا
الرائعني ،ولن أبيع أفراحنا وخيباتنا لالستهالك العام».
النجمة األميركية ّ
تعرفت إلى بني عام  1990في موقع تصوير فيلم  State of Graceلفيل جوانو.
ّ
ّ
تزوجا عام  ،1996لتكون الكرة الثانية لكل منهما :رايت كانت مع املمثل الراحل داين ويذرسبون،
ً
سنة)
فيما لم يــدم زواج بني من ملكة البوب مادونا طويال .ديــان ( 23سنة) وهوبر جــاك (21
ّ
ّ
استمر  14عامًا .بعد تفكير ،نطقت روبني رايت حول زوجها السابق« .كنا
ثمرة قرانهما الذي
العمل فــي الــوقــت نفسه ،ليكون أ ّحــدنــا قــرب األوالد
ـدم
ـ
ع
على
اتفقنا
ـا.
ـ
م
ـد
ـ
ق
نمضي
نتعلم فيما
ً
ً
دائمًا» ،تقول رايت في اتصال هاتفي ،مضيفة« :كان (بني) يجني ماال أكثر مني في ذلك الوقت،
لذا كان القرار بسيطًا :اذهب للعمل ،وسأبقى مع األطفال .سارت األمور بشكل ّ
جيد كثنائي مبدع.
التمثيل معًا ،هو يديرني كمخرج (في  The Crossing Guardعام  .)1995كان ذلك رائعًا» .لتفادي
«فقاعة الشهرة» ،غــادر الــزوجــان لــوس أنجليس ،وقصدا شمال كاليفورنيا لتربية األوالد في
مناخ طبيعي.
في عــام ّ ّ،2010وقــع الطالق «بعد انفصاالت واستشارات زوجية عـ ّـدة» .تشرح رايــت ،موضحة:
ّ
نحب في ّ
ّ
املرات
«أعتقد أننا كنا معًا ،ليس فقط من أجل إنجاب أوالد رائعني ،ولكن لنتعلم كيف
ال ـت ــال ـي ــة .ح ــال ـي ــا ،م ــا أب ـح ــث ع ـنــه في
ال ـنــاس هــو الـلـطــف» .ه ــذا مــا وجــدتــه
روب ــن فــي زميلها بــن فوستر الــذي
التقته عام  2011في  Rampartألورين
موفرمان .أعلنا خطوبتهما في العام
ال ـف ــائ ــت ،ث ـ ّـم ان ـف ـصــا ل ـف ـتــرة وج ـيــزة،
قبل أن يعودا مجددًا .تقول رايت« :لم
ً
أك ــن سـعـيــدة فــي حـيــاتــي مـثــل الـيــوم.
ّ
ّ
ربـمـ ّـا ال يليق هــذا االع ـتــراف بسيدة،
ولـكــنـنــي لــم أضـحــك أو أق ــرأ أو أكــون
كما أفعل مع بني .هو يلهمني ألخرج
أف ـضــل مــا ع ـنــدي .ال نـهــايــة لــأشـيــاء
ّ
التي يمكن تعلمها .كم هــذا عظيم!».
ّ
«يرضيني
تكشف بجرأة أن فوستر
ً
ّ
ف ــي ال ـس ــري ــر» ،ق ـبــل أن ت ــؤك ــد ثــان ـيــة:
ً
ُ
استغرقت وقتًا طويال للنضوج.
«لقد
ال ـح ــب مـمـكــن ك ـمــا ال ـح ـيــاة نـفـسـهــا».
بطلة فيلم املغامرات الـقــادم Everest
إخ ـ ــراج ب ــول ـت ــزار ك ــورم ــاك ــور تختتم
ّ
قــائـلــة« :حـمـلـ ُـت فــي ســن الـ ـ  .23اليوم
أبلغ  48سنة .أخـيـرًا صــرت شخصًا.
ً
ُ
أصبحت جاهزة».
أخيرًا
حسنًا ،شون بني لم يقف على األطالل
ّ
أي ـضــا .ي ـبــدو أن عــاقـتــه مــن النجمة
ُ
شارليز ثيرون تسير على ما يرام.

مونيكا
لوينسكي
تتصدى
ّ
شخصيًا للـ
Bullying

عبدالرحمن جاسم
ّ
حينما تتكلم مونيكا لوينسكي
( 41سنة ـ الصورة) عن املقاومة،
ّ
ف ــإنـ ـه ــا ب ــال ـت ــأك ـي ــد تـ ـتـ ـح ـ ّـدث عــن
نوع آخر .املتدربة في
مقاومةٍ من ٍ
الـبـيــت األب ـيــض ع ــام  1998التي
شغلت الدنيا بالعالقة العاطفية
الـ ـ ـ ـت ـ ـ ــي ج ـ ـم ـ ـع ـ ـت ـ ـهـ ــا بـ ــالـ ــرئ ـ ـيـ ــس
األميركي السابق بيل كلينتون،
ظهرت أخيرًا في احتفال توزيع
جــوائــز األوس ـك ــار وحـفـلــة مجلة
«ف ــانـ ـيـ ـت ــي ف ـ ـيـ ــر» ال ـ ـتـ ــي أع ـق ـ ّب ـتــه
ب ـ ـ ــ«لـ ـ ــوك» ج ـ ــدي ـ ــد ،وبـ ـ ـ ــدت أنـ ـه ــا
تحاول تجاوز الضجة واملتاعب
التي الحقتها لسنوات لـ«إكمال
ح ـ ـيـ ــاتـ ــي .فـ ــأنـ ــا أرغـ ـ ـ ــب ب ـن ـه ــاي ــةٍ
مختلفةٍ ّ
لقصتي ،وال أعرف حتى
الثمن الذي سأدفعه».
ّ
تتحدث في
ق ـ ّـررت لوينسكي أن
مــؤت ـمــر  2015 TEDع ــن الـتـنـ ّـمــر

اإللكتروني في  19آذار (مــارس)
ّالحالي فــي فانكوفر ،خصوصًا
أنـهــا صاحبة «تـجــربــة» فــي هذا
املـجــال« :كنت فــي قلب العاصفة
ّ
وتعرضت للظلم .فكمية الشعور
ب ـ ــالـ ـ ـع ـ ــار ،والـ ـخـ ـطـ ـيـ ـئ ــة ،وح ـت ــى
الـ ـخ ــوف ال ـت ــي واج ـه ـت ـه ــا كــانــت
ّ
ك ــاف ـي ــة ل ــدف ـع ــي ن ـح ــو ال ـت ـخــلــص
مـ ــن حـ ـي ــات ــي» .وأض ـ ــاف ـ ــت« :ل ـقــد
ّ
فكرت باالنتحار .لقد وصموني
ّ
بالعار لسنوات طويلة» .يذكر أن
لوينسكي كانت قد غابت قرابة
ال ـع ـش ــر س ـ ـنـ ــوات عـ ــن األضـ ـ ـ ــواء،
لـ ـتـ ـع ــود الـ ـ ـع ـ ــام امل ـ ــاض ـ ــي ّض ـمــن
ح ـم ـل ــة لـ ـل ــدف ــاع عـ ــن «امل ـع ــن ـف ــن
وامل ـ ـت ـ ـعـ ــرضـ ــن لـ ـلـ ـتـ ـنـ ـم ــر» .وق ــد
ّص ـ ـ ّـرح ـ ــت ملـ ـجـ ـل ــة ف ـ ـيـ ــر ي ــومـ ـه ــا
ّ
أن ـهــا «ن ــادم ــة ج ـ ـدًا» ،مضيفة أن
كلينتون «استغلها» ،موضحة
ّ
ربطتهما كانت
أن العالقة التي
ّ
«تــوافـقـيــة ،رغــم صغر ســنــي (22

سـ ـن ــة) .ل ـقــد اس ـت ـخــدمــت ككبش
م ـحــرقــة إلن ـق ــاذ م ــرك ــزه الـكـبـيــر»
(األخ ـ ـبـ ــار  .)2014/5/8وت ـعــزو
مـ ــون ـ ـي ـ ـكـ ــا س ـ ـلـ ــوك ـ ـهـ ــا ال ـ ـجـ ــديـ ــد
و«املـقــاوم» إلــى تأثرها بانتحار
ال ـت ـل ـم ـيــذ ت ــاي ـل ــور كـلـيـمـنـتــي في
 2010بـسـبــب ش ـع ــوره ب ـ ــاإلذالل
ّ
جراء ضغوط أقرانه عليه والقول
ّ
إنه مثلي ،وفق ما ذكرت صحيفة
الـ«إنتدبندنت» البريطانية .هنا،
«يجب التصرف حيال ذلك.
كــان
ّ
بأنني إذا شاركت ّ
ّ
قصتي
فكرت
سأستطيع مشاركة لحظات أملي
ال ـق ـص ــوى م ــع اآلخ ـ ــريـ ــن» ،قـ ّـالــت
لــوي ـن ـس ـكــي .وأش ـ ـ ــارت إلـ ــى أن ـهــا
س ـت ـس ـعــى الس ـت ـع ـم ــال شـهــرتـهــا
«ل ـ ـلـ ــدفـ ــاع عـ ــن املـ ـظـ ـل ــوم ــن وم ــن
تـ ـع ـ ّـرض ــوا لـ ـ ـ ــإذالل وامل ـض ــاي ـق ــة
ّواملالحقة على اإلنترنت» ،وإلى
أن ـ ـهـ ــا «سـ ـتـ ـب ــدأ حـ ـم ــات عـلـنـيــة
إعالمية في هذا الشأن».

طوم هانكس آخر نجوم الفيديو كليب
مـ ــن ال ـ ـ ــذي ال يـ ـح ـ ّـب ط ـ ــوم ه ــان ـك ــس؟
ّ
ال ي ـبــدو أن أحـ ـدًا يـفـعــل عـلــى ام ـتــداد
ال ـكــوكــب .أصـ ــداء ظ ـهــوره األخ ـيــر في
كليب كــارلــي راي جيبسن الـجــديــد I
 ،Really Like Youدليل آخر على ذلك.
النجم األميركي ملك البهجة والطاقة
يلعب بتلقائية
اإليجابية .في الكليب،
ّ
َ
محببة .يحاكي شفتي مغنية البوب
ال ـك ـنــديــة ف ـّـي أداء ُ األغ ـن ـي ــة بـســاســة
وإتقان ،كأنه قد خ ِلق ّ لذلك .يستيقظ
فــي م ـنــزل أن ـيــق .ي ـشــق طــريـقــه وســط
ازدح ــام نـيــويــورك ،للحاق بجيبسن
وبعض الراقصني في الهواء الطلق.
ّ
نعم ،إنــه يرقص أيضًا من دون تردد
أو ح ـ ـ ــرج .لـ ـي ــس وح ـ ـ ــده مـ ــن يـنـضــم
إل ـ ــى ح ـف ـل ــة ال ـ ـفـ ــرح ال ـج ـم ــاع ــي ال ـتــي
تـشـعـلـهــا ك ــارل ــي .مــواط ـن ـهــا جــاســن
بيبر يشاركهما الــرقــص ب ــدوره .هي
صديقته وشــريـكــة عــدد مــن حفالته،
مـ ـن ــذ إعـ ـج ــاب ــه ب ــأغـ ـنـ ـيـ ـتـ ـه ــاCall Me
 ،Maybeومساعدتها في توقيع عقد
مع شركة «سكوتر برون».
ه ــذا األخ ـيــر صــديــق م ـقـ ّـرب مــن طــوم
ّ
هـ ّـانـكــس ،حتى أن «فــورســت غامب»
غــنــى فــي زفــافــه .على الـعـشــاء ،كشف
برون الفكرة التي وضعتها ّجيبسن
لـكـلـيـبـهــا امل ـق ـب ــل :رجـ ــل ي ـغ ــن ــي أم ــام
ً
ال ـكــام ـيــرا ب ــدال مـنـهــا« .ه ــذا سيكون
طريفًا ومضحكًا ،خصوصًا إذا كان

رايانُ .يضاف إلى ذلك ،عودة مرتقبة
ل ـل ـب ــروف ـس ــور روب ـ ـ ــرت الن ـ ـغـ ــدون فــي
«الجحيم» ( )2016لــرون هــاورد ،عن
رواية دان براون األخيرة.

نجوم آخرون في عالم الكليب

ش ـخ ـصــا غ ـي ــر م ـت ــوق ــع أب ـ ـ ـ ـدًا» ،ت ـقــول
ج ـي ـب ـســن ل ـش ـب ـكــة  ABCاألم ـي ــرك ـي ــة.
هانكس
تــأتــي ال ـف ـكــرة الـجـمـيـلــة م ــن
ّ
نـفـســه« :حـسـنــا ،ل ـ َـم ال تـطـلـبــون مني
نجحت العالقات
فعل ذل ــك؟» .هـكــذا،
ّ
ً
الـشـخـصـيــة مـ ـج ــددًا .ت ـلــقــت ات ـص ــاال
م ــن س ـك ــوت ــر ي ـق ـت ــرح ط ـ ــوم هــان ـكــس
لبطولة الفيديو ،قبل ثالثة أيــام من
ع ـي ــد امل ـ ـيـ ــاد .ص ــرخ ــت بـ ـف ــرح« :ه ــل
ّ
ت ـمــزح م ـعــي؟ ه ــذا عـيــد امل ـي ــاد يـحــل
ّ
م ـبــك ـرًا .ن ـعــم ،أرجـ ـ ــوك» .بـعــد أسـبــوع

مــن نشر الكليب ال ــذي أخــرجــه بيتر
غــانــز عـلــى «يــوت ـيــوب» ،ق ــارب ع ـ ّـداد
مشاهداته ثمانية مــايــنI Really .
ّ Like Youأول أغنية من ألبوم كارلي
راي جيبسن الــذي سيصدر الصيف
ُ
عنوانه بعد.
املقبل ،ولــم يكشف عــن ّ
بالنسبة إلى هانكس ،نترقب جديده
ال ـس ـي ـن ـمــائــي امل ـث ـي ــر ل ــاه ـت ـم ــام ه ــذا
العام« :جسر الجواسيس» لستيفن
سـبـيـلـبــرغ ،و«ع ـ ــرض لـلـمـلــك» لـطــوم
تـيـكــويــر ،و«إي ـثــاكــا» لصديقته ميغ

ط ـ ـ ــوم ه ــانـ ـك ــس أح ـ ـ ـ ــدث امل ـل ـت ـح ـق ــن
بطابور طويل من نجوم هوليوود،
ّ
ممن لــم يمانعوا ّ اللعب ّفــي كليبات
أص ــدق ــاء أو م ـغــنــن م ـفــض ـلــن .منذ
الظهور الغرائبي لدونالد ساذرالند
م ــع كــايــت ب ــوش ف ــي Cloudbusting
ـذت تـلــك
بـ ــدايـ ــة ال ـث ـم ــان ـي ـن ـي ــات ،أخ ـ ـ ـ ً
الحافلة تزداد ازدحامًا وسرعة.
أحببنا جــواهــر عـ ّـدة مــن هــذا العالم.
في  I Want Loveإللتون جون ،يعود
روبــرت داونــي جونيور إلــى الحياة.
يستعيد ثـقــة املـنـتـجــن ،بـعــد سمعة
سيئة ومسيرة آيلة للسقوط نتيجة
اإلدمان .هيلينا بونهام كارتر أمينة
مكتبة متوترة في Out Of The Game
ل ــروف ــوس وايـ ـن ــراي ــت .أداء جـنــونــي
لوينونا رايــدر مع جــون ســي .رايلي
على الدرامز فيTalk About the Blues
لـثــاثــي ال ـ ــروك Jon Spencer Blues
 .Explosionدان ـيــال رادكـلـيــف يمحو
هـ ــاري بــوتــر ب ـصــوت ربـيـكــا تــايـلــور
ف ــي  Beginnersلـلـفــرقــة الـبــريـطــانـيــة
 .Slow Clubكريستوفر واك ــن يطير

ف ــي بـهــو ف ـنــدق ف ــي ل ــوس أنـجـلـيــس،
ع ـل ــى وق ـ ــع  Weapon of Choiceل ـ
 .Fatboy Slimجايك جلينهال العب
ّ
تنس سكير في Giving Up the Gun
ل ـفــرقــة الـ ـ ــروك األم ـي ــرك ـي ــة Vampire
 .Weekendبــروس ويليس ال يبتعد
ع ــن أج ـ ــواء األك ـش ــن وامل ـ ـطـ ــاردات في
 Styloللفرقة االفتراضية اإلنكليزية
 .Gorillazشـيــا ل ـيــوبــوف ي ـق ـ ّـدم ً
أداء
أفـضــل مــن بعض أفــامــه فــي Elastic
 Heartل ـس ـيــا .ف ــي ال ـكــاس ـي ـك ـيــات ،ال
نـنـســى ويـسـلــي سـنــايـبــس ف ــي ،Bad
وإيـ ــدي مـيــرفــي ف ــي Remember the
 Timeملـلــك ال ـبــوب مــايـكــل جــاكـســون.
ال ـكــاس ـت ـي ـنــغ ال ـج ـمــاعــي األشـ ـه ــر في
God›s Gonna Cut You Down
لألسطورة جوني كاشّ ،
ضم جوني
ّ
ديـ ـ ــب (ظ ـ ـهـ ــر فـ ــي ف ـ ـيـ ــديـ ــوات عـ ـ ـ ــدة)،
وودي هـ ــارل ـ ـسـ ــون ،وكـ ــريـ ــس روك،
وأوي ـ ــن وي ـل ـســون وآخ ــري ــن .نهديكم
أيـضــا شــارلـيــز ثـيــرون فــي Crossfire
لبراندون فالورز ،وزاك غالفياناكس
ف ــي  Not About Loveلـفـيــونــا آب ــل،
وروبــن وليامز فــيDon›t Worry, Be
 Happyلبوبي ماكفرين ،وسكارليت
جـ ـ ــوهـ ـ ــان ـ ـ ـسـ ـ ــون ف ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــيWhat Goes
 Around… Comes Aroundلجاستني
تمبراليك .استمتعوا!
علي...

