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األخبار الكاذبة ترافق االنتخابات األميركية
واشنطن ـ العربي الجديد

مع احتدام املنافسة في االنتخابات الرئاسية 
نتائجها  حــول  والجدل  الثالثاء،  األميركية 
األربــــعــــاء، انــتــشــرت أخـــبـــار كـــاذبـــة وشــابــت 
التواصل.  مواقع  عبر  واالنتخابات  الحملة 
وكان الرئيس دونالد ترامب مصدرًا رئيسيًا 

لتلك األكاذيب.

األصوات البريدية
الجمهوري،  املــرشــح  زعمت حملة  مــا  غالبًا 
ــادة  ــيـــل، أن زيــ دونـــالـــد تـــرامـــب، مـــن دون دلـ
ــد بـــســـبـــب الــــوبــــاء  ــريــ ــبــ الــــتــــصــــويــــت عــــبــــر الــ
ســــتــــؤدي إلــــى احـــتـــيـــال هــــائــــل. لـــكـــن الـــواقـــع 
ــول إن تـــزويـــر االنـــتـــخـــابـــات فـــي أمــيــركــا  ــقــ يــ
نـــادر لــلــغــايــة. واتــهــم تــرامــب أمـــس األربــعــاء 

الديمقراطيني بمحاولة سرقة االنتخابات.
ــار الــرئــيــس تــرامــب  ــبـــوع املـــاضـــي، أشــ واألسـ
إلى أصوات غيابية خاطئة منسوبة إلى 50 
ألف شخص في أوهايو كدليل على »تزوير 
االنتخابات  مجلس  قــال  لكن  االنتخابات«. 
في مقاطعة فرانكلني بوالية أوهايو إنه كان 
 فادحًا«، لكنه أكد أنه »مجلس إدارتنا 

ً
»خطأ

من الحزبني وانتخاباتنا عادلة. وسُيحتَسب 
كل صوت«. وجاء الخطأ من خالل عطل تقني 
ــره املـــاســـح الــضــوئــي عــالــي  يــتــوقــف عــلــى أثــ

السرعة عن العمل.
وقال املجلس إن كل من تأثر اآلن لديه قسيمة 
الــعــديــد من  الــتــصــويــت الصحيحة، وهــنــاك 
اإلجــراءات الوقائية املعمول بها للتأكد من 

عدم تصويت أي شخص مرتني.

أوراق االقتراع »الملغاة«
فــي سبتمبر/ أيــلــول، جــرت مــشــاركــة صور 
مغلفات االقتراع في كاليفورنيا آالف املرات 
على »فيسبوك«، باإلضافة إلى مزاعم أخرى 

ال أساس لها عن »تزوير األصوات«.
ــا،  ــ ــومـ ــ ــونـ ــ ــة مــــقــــاطــــعــــة سـ ــحــ ــفــ ونـــــــشـــــــرت صــ
تناول  بيانًا  »فيسبوك«،  على  كاليفورنيا، 
االدعـــــــاءات. وقـــالـــت إن »الـــصـــور عـــبـــارة عن 
مظاريف فارغة قديمة من انتخابات نوفمبر/ 
منها  التخلص  جــرى   2018 الثاني  تشرين 

وفق ما يسمح به القانون.
ولم تكن بطاقات اقتراع املقاطعة لالنتخابات 
الرئاسية لذلك العام قد أرسلت إلى الناخبني 
ــظــهــر الــعــديــد من 

ُ
عــنــد مــشــاركــة الـــصـــور. وت

الدراسات في عموم أميركا، وعلى مستوى 
الوالية، أن التزوير نادر للغاية في الواليات 
املــتــحــدة. وكــانــت هــنــاك حـــاالت مــتــفــرقــة من 
ــراع الــبــريــديــة،  ــتـ االحــتــيــال فــي بــطــاقــات االقـ
حاليًا  الفيدرالي  التحقيقات  مكتب  ويــقــوم 
اقتراع  بطاقات  تسع  قضية  في  بالتحقيق 
عسكرية جرى تجاهلها في والية بنسلفانيا. 
الفيدرالية،  االنتخابات  لجنة  مفوضة  لكن 
التي تشرف على قوانني اإلنفاق على الحمالت 
االنتخابية، إيلني وينتراوب، قالت: »ببساطة، 
ال يوجد أساس لنظرية املؤامرة القائلة بأن 
التصويت من طريق البريد يسبب االحتيال«.

تالعبات في الفيديو
ــَعــّد مــقــاطــع الــفــيــديــو واإلعـــالنـــات املضللة 

ُ
ت

وتتالعب بالحقائق  املعارضني  تشوه  التي 
وتــبــالــغ فــيــهــا أمــرًا شــائــعــًا خـــالل الــحــمــالت 

االنتخابية، ولم يكن هذا العام مختلفًا.
فيديو  مقطع  ترامب جونيور  دونــالــد  نشر 
يــرّد باإليجاب  يظهر مقابلة مع جو بايدن 

عندما ُسئل عن السيطرة على السالح.
لكن السؤال الفعلي لم يكن عن فرض حظر 
بــل يتعلق بنوع  بــالــجــمــلــة عــلــى األســلــحــة، 
واحد محدد، هو األسلحة الهجومية. يدعم 
بايدن بالفعل فرض حظر على تصنيع تلك 
أن  ويقترح  وبيعها،  الــقــوة  عالية  األسلحة 
يكون املالكون قادرين على بيعها مرة أخرى 
للحكومة أو تسجيلها. لكن املقطع وتغريدة 
ترامب جونيور أسقطا الفارق. ونشر حساب 
مقطع  الديمقراطي  للحزب  الداعم  »تويتر« 
فــيــديــو خــاصــًا بــه حـــول هـــذه الــقــضــيــة، قــال 
فيه ترامب: »خذوا األسلحة النارية أواًل، ثم 
اذهبوا إلى املحكمة«. لكن هنا كان الرئيس 

يشير إلى سياسة سحب األسلحة من أيدي 
األشخاص الذين يحتمل أن يكونوا خطرين. 
ــت بنحو 

َ
ل ُعــدِّ الــتــي  الفيديو  وكــانــت مقاطع 

مضلل ميزة متكررة في الحملة.

إعالنات على »فيسبوك« 
تدفع بادعاءات غير دقيقة

تشمل األكاذيب املتكررة مزاعم بأن الرئيس 
ــا بــــأنــــه »خــــدعــــة«.  ــ ــــورونـ وصـــــف فــــيــــروس كـ
مئات  يحتوي إعالن جرت مشاهدته بضع 

ــلـــى »فـــيـــســـبـــوك« هـــذا  املــــــــرات عـ مــــن  اآلالف 
 Color Of Change ج له بواسطة األسبوع، وُروِّ
PAC، عــلــى االدعــــاء الـــكـــاذب. وأدلــــى تــرامــب 
أحيانًا بتصريحات غير علمية إلى حد كبير، 
 بأنه 

ً
إال أنه لم يصف فيروس كورونا مباشرة

الشائعات نابعة من  أن هذه  خدعة. ويبدو 
خطاب ألقاه في وقت سابق من العام، وصف 
فيه رد فعل الحزب الديمقراطي على تعامله 
وبعد  الجديدة«.  »خدعتهم  بأنه  الوباء  مع 
املناظرة الرئاسية األولى، نشرت حملة ترامب 

إعالنات تــرّوج الدعــاء كاذب بأن جو بايدن 
كان يرتدي سماعة أذن. زعمت إعالنات أخرى 
كــان يستخدم جــهــازًا ملقنًا  بــايــدن  أن  زورًا 

أمامه في املقابالت التلفزيونية.

نظريات المؤامرة
رّوجت التغريدات التي ولدت آالف املشاركات 
ــام األخــيــرة لنظرية مــؤامــرة غريبة،  فــي األيـ
زاعمة أنها تكشف عن معلومات سرية عن 

عملية اغتيال أسامة بن الدن.
يزعم الناشرون أن لديهم معلومات تثبت أن 
تلت على 

ُ
»جثة مزدوجة« ألسامة بن الدن ق

أيدي القوات األميركية في باكستان، وليس 
زعيم القاعدة الحقيقي. وذهب مقال إلى أبعد 
مــن ذلــــك، حــيــث اتــهــم الــشــخــص الــــذي جــرت 
مقابلته جو بايدن بتدبير تغطية وإسقاط 
مــروحــيــة أمــيــركــيــة فــي أفــغــانــســتــان فــي عــام 
2011. ولم يقدموا أي دليل يدعم هذه املزاعم. 
وأثـــارت االتهامات غضب أحــد أفــراد وحدة 
املهمة.  فــي  الــذيــن شــاركــوا  البحرية  النخبة 
 CNN إذ رفض النظرية تمامًا، وقال لشبكة
إنها »تدوس قبوَر بعض أفضل األبطال الذين 
عملت معهم شخصيًا«. واعترف كاتب املقال 
الرئيس على »تويتر«:  أعــاد تغريدته  الــذي 
»ليس لدي دليل على صحة املزاعم«. وُسئل 
الرئيس عن قراره بإعادة تغريد املقالة املريبة، 
فأجاب: »سأضعها هناك، ويمكن الناَس أن 

يقرروا بأنفسهم«.

تويتر وفيسبوك يعلّقان
ق موقعا »تويتر« و»فيسبوك«، الثالثاء، 

ّ
عل

عددًا من الحسابات اإلخبارية يمينية امليول 
أنشئت في اآلونة األخيرة وتنشر معلومات 
عــن الــتــصــويــت فــي االنــتــخــابــات األمــيــركــيــة، 

وذلك ملخالفتها سياستهما العامة.
وأفاد »تويتر« بأنه تقرر تعليق الحسابات 
النتهاكها سياسته التي تعارض »التنسيق« 
ـــبـــدي 

ُ
أو نـــشـــر مـــحـــتـــوى مـــتـــطـــابـــق، فــيــمــا ت

استقاللية أو تنخرط في سلوك آلي خفّي آخر. 
 ،SVNewsAlerts وأحد الحسابات التي ُعلقت
ــان لـــديـــه أكـــثـــر مـــن 78 ألــــف مــتــابــع على  ــ وكـ
»تويتر«، بعد إضافة ما يزيد على عشرة آالف 
في األسبوع األخير، وفق ما نقلت »رويترز«.

ر الحساب مرارًا من اضطرابات مرتبطة 
ّ
وحذ

الضوء على مشكالت  باالنتخابات، وسلط 
تتعلق بسالمة التصويت وصدقيته. وأشار 
ولفت  الديمقراطيني،  عن  تزوير  مزاعم  إلــى 
الجمهوري  الرئيس  تجمعات  إلــى  االنتباه 

دونالد ترامب االنتخابية وخطاباته.
قها »تويتر« أيضًا 

ّ
شملت الحسابات التي عل

 .Faytuksو  Crisis_Intelو  FJNewsReporter
وذكــــــرت صــفــحــة عــلــى »فـــيـــســـبـــوك« حــســاب 
الـــذي جــذب نحو 20  أيــضــًا   SVNewsAlerts
ـــق عــصــر الـــثـــالثـــاء. بعض 

ّ
ألـــف مــتــابــع، وُعـــل

الحسابات املعلقة تداولتها منصات إعالمية 
ــهــمــت بــالــتــدخــل فــي االنــتــخــابــات 

ُّ
روســيــة ات

الــرئــاســيــة األمــيــركــيــة عــام 2016، إذ سلطت 
»سبوتنيك« و»آر تي« الضوء على تغريدات 
SVNewsAlerts وFaytuks عشرات املرات في 
تــقــاريــرهــا، وفـــق مـــا الحـــظ الــبــاحــث كــريــس 
ســكــوت. وأضــــاف »تــويــتــر« عــالمــة التحقق 
من الوقائع إلى تغريدات عدة على الحساب 
فيالدلفيا  فــي  الجمهوري  للحزب  الرسمي 
@PhillyGOP، علمًا أنه كان يستخدم وسم 
املوقعان  الــســرقــة(.  )أوقــفــوا   StopTheSteal#
الــيــمــيــنــيــان املــتــطــرفــان »بـــريـــتـــبـــارت« و»ذا 
ــاالت تـــزعـــم أن  ــقــ ــنــــدت« نـــشـــرا مــ ــتـــواي بــ ــيـ غـ
ـــســـرق فـــي بــنــســلــفــانــيــا، وجمعا 

ُ
ــــوات ت األصــ

»فيسبوك« و»تويتر«.  املشاركات عبر  آالف 
ــبــــارات اإلعـــالمـــيـــة  ــتــــخــ ــًا لـــشـــركـــة االســ ــقــ ووفــ
 StopTheSteal# وســـم  فـــإن  ــز«،  البــ »زيــغــنــال 
تزايد استخدامه من عشرات املرات إلى أكثر 
من ألفني مرة، في غضون 15 دقيقة، صباح 
الثالثاء. ولفتت الشركة إلى أن املزاعم التي 
ال أســاس لها بشأن مــراكــز االقــتــراع املغلقة 
امليول  ذات  املناطق  في  الطويلة  والطوابير 
الجمهورية في والية بنسلفانيا، وهي واحدة 
من أكثر الواليات املتنازع عليها، تلقت أكثر 

من 33 ألف إشارة على »تويتر«.

التصويت بالبريد 
أبرز المواضيع المضللة 

خالل االنتخابات

احتدمت المنافسة في االنتخابات الرئاسية األميركيّة التي أُجريت الثالثاء، وعرفت مشاركة أنواع من األخبار الزائفة 
والمعلومات المضللة على وسائل التواصل االجتماعي

بدأ »تويتر« بإضافة إشارات إلى التغريدات التي تعلن عن 
 Political نتائج االنتخابات قبل أوانها، بعدما غرد حساب
Polls عــن فــوز تــرامــب فــي فــلــوريــدا قبل إعـــان النتيجة 
النهائية لكا املرشحني. كما أعلن الحساب الرسمي لدونالد 
ترامب عن فوزه في ساوث كاروالينا قبل إعان النتيجة، 
التغريدة بماحظة جــاء فيها  إلــى دمــغ  مما دفــع »تويتر« 
شرت هذه 

ُ
»املصادر الرسمية لم تعلن عن نتيجتها حني ن

التغريدة«. وأضاف »تويتر« تحذيرًا على تغريدة للرئيس 
األمــيــركــي دونـــالـــد تــرامــب يــزعــم فــيــهــا أّن الــديــمــقــراطــيــني 
تغريدته  في  ترامب  وقــال  االنتخابات.  »سرقة«  يحاولون 
ر »تويتر« منها: »لقد وصلنا إلى مستوى 

ّ
لة التي حذ

ّ
املضل

كــبــيــر، لــكــنــهــم يــحــاولــون ســرقــة االنــتــخــابــات. لـــن ندعهم 
يفعلون ذلك أبدا، ال يمكن التصويت بعد إغاق االقتراع!«. 
لة على أكثر من مستوى. فهو يمّرر 

ّ
وتغريدة ترامب مضل

نظرية املؤامرة بأّن هناك محاولة لتزوير االنتخابات منذ 
ما قبل بدئها، في صراعه مع التصويت املبكر والتصويت 

عــبــر الــبــريــد، الــلــذيــن فــرضــهــمــا تــفــشــي فــيــروس كــورونــا 
الــواليــات املتحدة. والــوبــاء هــو مــن نقاط االنتقاد التي  فــي 
يتلقاها ترامب وإدارته. لكّن الحقيقة أّن صناديق االقتراع 
، ومــا يحصل هــو تــعــداد األصـــوات للوصول 

ً
أغلقت فــعــا

إلـــى الــنــتــائــج. ويـــأخـــذ ذلـــك وقــتــا أطــــول هـــذه املــــرة بسبب 
األصــوات  فرز  البريد. وقد تستمر عملية  التصويت عبر 
ألسابيع، قبل أن يعلن الفائز الحقيقي لانتخابات. ولفتت 
الكاذبة  التقارير  أن  إلى  اإلنكليزية،  بنسختها  »رويــتــرز«، 
حول تزوير التصويت أو التأخير في االقتراع ظلت متداولة 
ملسؤولني  رسمية  بحسابات  مدعومة  الثاثاء،  يــوم  طيلة 
التي  جمهوريني ومنشورات رقمية، وذلك رغم اإلجــراءات 
فرضتها شركات التواصل االجتماعي في هذا املجال. كما 
لفت »مكتب التحقيقات الفيدرالي« األميركي )أف بي آي( 
واملدعي العام في نيويورك إلى أنهما يدققان في سلسلة 
من املكاملات اآللية الغامضة التي تحث متلقيها على البقاء 

في منازلهم واالمتناع عن التصويت.

فوز وهمي

MEDIA
منوعات

وّجه العالم أنظاره إلى الواليات املتحدة األميركّية، وسوم
يــومــي الــثــاثــاء واألربــــعــــاء، حــيــث كــانــت تــجــري 
انــتــخــابــات رئــاســّيــة تحسم بــني أبـــرز مرشحني، 
ــالـــد تـــرامـــب والــديــمــقــراطــي جو  الــجــمــهــوري دونـ
 جــائــحــة كـــورونـــا، واالقــتــصــاد 

ّ
بـــايـــدن. وفـــي ظـــل

ر، واالنقسام السياسي والشعبي، وقضايا 
ّ
املتعث

العرق والحقوق واملساواة والحرّيات، تحّدد هذه 
إذا كان ترامب سيستمّر بنهجه  االنتخابات ما 

م الحكم، 
ّ
ألربع سنواٍت مقبلة، أم أّن بايدن سيتسل

واحــتــمــال حـــدوث أي فــوضــى بسبب عــدم تقّبل 
أحد الفريقني للنتائج.

 االنــتــخــابــات األمــيــركــّيــة مساحة 
ّ

وفــيــمــا تــحــتــل
العالم، تسيطر بشكٍل  اإلعــام حول  واسعة من 
ي على مواقع التواصل االجتماعي، والتي 

ّ
شبه كل

لسيناريوهات  ــر 
ّ

تــتــحــض أن  شــركــاتــهــا  تــحــاول 
األخبار الكاذبة والتضليل والفوضى واالنقسام 

أو تــأجــيــجــه. عــبــر »تــويــتــر«، تنتشر وســـوم هي 
 فــي الـــواليـــات املــتــحــدة األمــيــركــّيــة 

ً
ــداوال ــ األكــثــر تـ

ــا، تـــدعـــو لــلــتــصــويــت، بــعــضــهــا يــدعــو  ــهـ ــارجـ وخـ
بايدن  لصالح  والتصويت  تــرامــب  مــن  ص 

ّ
للتخل

»إنقاذ أميركا«. والوسوم املنتشرة هي   وهاريس لـ
  TRUMP2020Landside#و  Elections2020#
  P r e s i d e n t i a l E l e c t i o n # و
  V o t e R e d T o S a v e A m e r i c a # و

  VoteBidenHarrisToSaveAmerica و#
  V O T E # و    E l e c t i o n 2 0 2 0 # و
  E l e c t i o n s 2 0 2 0 # Dو u m p T r u m p # و
و#االنــتــخــابــات_األمــيــركــيــه.    VoteHimOut#و
وأسماء   »ElectionNight#« وســم  تصّدر  كما 
املــرشــحــني، جــو بــايــدن ودونـــالـــد تــرامــب، بلغات 

متعددة، مواقع التواصل االجتماعي.
)العربي الجديد(

)Getty/كان ترامب مصدرًا رئيسيًا لألخبار الكاذبة حول االنتخابات )راي ديل ريو
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عماد فؤاد

الفن  تسليع  استطاع  فنان  من  ما 
ــر وصــــنــــع أيــــقــــونــــات مــن  ــاصــ ــعــ املــ
الــاشــيء كما فعل آنـــدي وارهـــول، 
ذو األصول التشيكية. الفنان املولود عام 1928 
مهاجرين  ألبوين  بنسلفانيا،  بيتسبرغ،  في 
ــــات، أو مــــا ُيــــعــــرف الـــيـــوم  ــاربـ ــ ــكـ ــ مــــن جــــبــــال الـ
بــشــرق ســلــوفــاكــيــا، عـــرف مــنــذ بــدايــاتــه كيف 
للمجتمع  العليا  الطبقة  وســط  طريقه  يشق 
ــركـــي مـــن فــنــانــن وأثــــريــــاء ومــشــاهــيــر،  ــيـ األمـ
الفرصة على  الفريد  الستينيات  ومنحه عقد 
ــة مــــع بــــدايــــة انــتــشــار  ــــب، خـــاصـ طـــبـــق مــــن ذهــ
الفوتوغرافية  والكاميرات  التلفزيون  أجهزة 
وثــقــافــة الــنــســخ الــطــبــاعــي، ولـــم يــفــرط الــشــاب 
الطموح في الفرصة، بل استثمرها حتى صار 
ال  التي  أيقوناته  فناني عصره، وصانع  أهــم 
يومنا  حتى  الفريدة  ببصمته  ممهورة  تــزال 

هذا.
مــن هــنــا، تــأتــي أهمية املــعــرض الضخم الــذي 
ــتـــح أخــــيــــرًا بـــمـــديـــنـــة لـــيـــيـــج الــبــلــجــيــكــيــة،  ــتـ افـ
عنوان  تحت   la Boverie متحف  واستضافه 
»وارهــــــــول.. مــصــنــع الــحــلــم األمـــيـــركـــي«، الـــذي 
يــقــدم لــنــا نــظــرة شــامــلــة عــلــى مــنــجــز وارهــــول 
على  والسينمائي،  والفوتوغرافي  التشكيلي 
إطالته  أربعة عقود، منذ  يقرب من  ما  مــدى 
الفردي  األولــى عــام 1961 في معرضه  الفنية 
الطابع  ذات  الفنية  أعماله  فيه  قــدم  إذ  األول، 
غــيــر املـــســـبـــوق فـــي الــتــصــويــر الــفــوتــوغــرافــي 
املــلــون على شــاشــة مــن حــريــر، وحــتــى رحيله 

عام 1987.
ــم يـــكـــن أول  ــن أن وارهـــــــــول لــ ــم مــ ــرغــ وعـــلـــى الــ
ــى أهــمــيــة  ــ ــا الــــذيــــن الـــتـــفـــتـــوا إلـ ــيـــركـ فـــنـــانـــي أمـ
حـــركـــة الـــبـــوب آرت فـــي الـــفـــن، والـــتـــي ظــهــرت 
املتحدة،  اململكة  فــي  الخمسينيات  منتصف 
ليختنشتاين  روي  مـــعـــاصـــراه  ســبــقــه  حــيــث 
وروبــــرت روشــنــبــرغ، إال أنــه كــان أكــثــر منهما 
وسائل  عبر  الفن«  »تسليع  لثقافة  استجابة 
اإلعام الجماهيرية التي قوي حضورها في 
القائل: »أفــضــل شيء  لــَم ال وهــو  الستينيات، 
فـــي الـــصـــورة هـــو أنـــهـــا ال تــتــغــيــر أبـــــدًا، حتى 

عندما يتغير األشخاص املوجودون فيها«.

رقصة سانت فيتوس
عـــانـــى وارهـــــــــول مـــنـــذ صـــغـــره مــــن اضـــطـــراب 
ــه يــــعــــرف بــــاســــم رقـــصـــة  ــ ــرافــ ــ ــي أطــ ــ عـــصـــبـــي فـ
ــة  ــ ســانــت فــيــتــوس، ويــتــمــيــز بــحــركــات الإراديـ
ال يــمــكــن لــلــمــصــاب الــســيــطــرة عــلــيــهــا. لــذلــك، 
كــان يــلــزم البيت عندما كــان هــذا االضــطــراب 
املــدرســة، فكانت أمه  إلــى  الــذهــاب  يمنعه مــن 
قـــراءة القصص  الــوقــت فــي  تحثه على قضاء 
واللعب  هوليوود  مجات  وتصفح  املــصــورة 
الفنانن. وبالرغم  الــورق وصــور  بقصاصات 
من نشأته في أسرة شديدة الفقر وفي عصر 

يُسمح للمكتبات بإبقاء 
أبوابها مفتوحة لكونها 

تبيع سلعًا أساسية
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برنامج 

القاهرة ـ مروة عبد الفضيل

تحتفل الدورة الـ36 من مهرجان اإلسكندرية 
بمئوية  املــتــوســط  الــبــحــر  لـــدول  السينمائي 
املــخــرج اإليــطــالــي الــراحــل فــيــدريــكــو فيليني 
من  الفترة  في  التي ستقام  الفعاليات  خــال 
الــجــاري،  الثاني  12 نوفمبر/ تشرين  إلــى   7
حيث من املقرر أن يصدر عنه كتاب للكاتبة 

آمال عثمان.
إيطالي،  سيناريو  وكــاتــب  مــخــرج  وفيليني 
مــوالــيــد 20 يــنــايــر/ كــانــون الــثــانــي 1920 في 
أرسلته  الــحــال،  متوسطة  لعائلة  رومــانــيــا، 
لــلــتــعــلــم فـــي املـــــــدارس الــكــاثــولــيــكــيــة، وظــهــر 
تــأثــيــرهــا بــوضــوح فــي أعــمــالــه، إذ كـــان دائــم 
الكاثوليكية رغم وجود نظرة  النقد لألفكار 

روحانية قوية في أعماله في الوقت نفسه.
السيرك  بعروض  طفولته  منذ  فيليني  تأثر 
وفناني املسرح الهزلي املتجول، والتي كانت 
دائــمــة الــعــرض فــي مدينته الــصــغــيــرة، حتى 
أنه قدم أحد أفامه بعد ذلك عن حياة هؤالء 
ــوالـــت بــعــد ذلــــك أفـــامـــه والــتــي  الــفــنــانــن، وتـ
ُصنف معظمها ضمن كاسيكيات السينما 
العاملية، وتزوج فيليني من املمثلة اإليطالية 
جــولــيــتــا مــاســيــنــا فــي عـــام 1943، وظـــا معًا 
حــتــى وفــاتــه فــي 31 أكــتــوبــر/ تــشــريــن األول 

1993 بروما إثر أزمة قلبية.
ويـــعـــد فــيــلــيــنــي الــشــخــصــيــة الــتــاســعــة الــتــي 
يصدر عنها كتاب في املهرجان، بعد إصدار 
ثمانية كــتــب عــن املــكــرمــن، وهـــي »املــواطــن« 

الــتــي تــبــيــع لـــــوازم + الــتــصــلــيــح + بــالــكــلــمــات 
والفكر«.

واعتبر الخادم في تصريح لـ فرانس برس أن 
»الكتاب يشّكل حاجة واضحة في هذه املرحلة 
التي يسودها القلق والغموض، والتي تجعل 
كل شخص يفّكر بموته وبهشاشة الوجود«. 
والحظ الخادم أن »لدى القّراء رغبة في التأمل 
أكثر مما هي رغبة في الهرب«، مشيرًا إلى أن 
الفلسفية،  الكتب  على  ملحوظًا  إقــبــااًل  »ثــمــة 
ــة  ــفـ ــفـــاسـ ــك الـــــعـــــائـــــدة إلــــــــى الـ ــلــ ــًا تــ خــــصــــوصــ

الرواقين«.
ل ارتباطًا بتقليد، ووعدًا 

ّ
ورأى أن الكتاب »يمث

بمستقبل«. يتهافت زبائن كثيرون على هذه 
املكتبة املوروثة من القرن التاسع عشر. وقال 
مجال  في  يعمل  الــذي  ديكوبير  سيباستيان 
التعليم »هذا هو السبيل الوحيد املتبقي لنا 
للثقافة في بلجيكا. بن االستهاك في متاجر 
الــســوبــرمــاركــت والـــعـــودة إلـــى املــنــزل حــيــث ال 

نفعل شيئًا ).. .( من املهم أن نطالع!«.
يه، وهو متقاعد من بروكسل، 

ّ
أما فرنسوا بيل

فقد حجز الكتب التي يرغب في شرائها هذا 

ــقــــت بــلــجــيــكــا مـــكـــتـــبـــاتـــهـــا مـــفـــتـــوحـــة، رغـــم  أبــ
تعزيزها تدابير الحجر ملدة ستة أسابيع، إذ 
فت الكتاب ضمن »السلع األساسية«، وقد 

ّ
صن

أبرز بائعو الكتب والقراء في بروكسل أهمية 
الـــلـــجـــوء إلــــى األدب ملـــواجـــهـــة »الـــقـــلـــق« الـــذي 

تسببه جائحة كوفيد-19.
ــددت بــلــجــيــكــا، اإلثــــنــــن املــــاضــــي،  ــ ــ وفـــيـــمـــا شـ
قيودها بشكل كبير، كانت مكتبة »تروبيسم«، 
مـــن املـــتـــاجـــر الــقــلــيــلــة الـــتـــي بــقــيــت تستقطب 
غاليري  شــارع  في  متواصلة  بكثافة  الزبائن 
ــال املــغــطــى واألنــيــق فــي وســـط بــروكــســل،  رويــ
خــــافــــًا ملــــحــــال بـــيـــع الــــشــــوكــــوال الــــتــــي أحــجــم 

السّياح عن ارتيادها.
وبــعــكــس مـــا فــعــلــت فــرنــســا، أدرجـــــت حــكــومــة 
ألكسندر دو كرو املكتبات ضمن قائمة املتاجر 
الــتــي ُيــســّمــح لــهــا »بــإبــقــاء أبــوابــهــا مفتوحة 
لــلــجــمــهــور مـــا دامــــت تــبــيــع ســلــعــًا أســاســيــة«. 
وشدد نائب رئيس الوزراء، جورج جيلكينيه، 
فـــي حـــديـــث لــصــحــيــفــة »لــــو ســـــــوار«، عــلــى أن 
« تــؤديــه عــلــى مستوى 

ً
»لــلــثــقــافــة دورًا هـــائـــا

»الصحة النفسية لجميع البلجيكين«.
ــذا الـــقـــرار ارتـــيـــاح بــائــعــي الــكــتــب في  ــار هـ ــ وأثـ
بروكسل الذين اضطروا إلى إقفال مكتباتهم 
ــــؤالء أنــهــم  ــــد هـ ملــــدة شــهــريــن فـــي الـــربـــيـــع. وأكـ
املمكنة«.  الصحية  االحتياطات  »كــل  اتــخــذوا 
وقال املسؤول عن قسم كتب العلوم اإلنسانية 
ــارك الـــخـــادم: »تــمــامــًا كما  فـــي »تــروبــيــســم« مــ
أبــقــيــت مــتــاجــر لـــــوازم الــتــصــلــيــحــات املــنــزلــيــة 
املحال  فتح 

ُ
ت أن  الطبيعي  مــن  كــان  مفتوحة، 

عن الفنان عزت العايلي والذي كتبه الكاتب 
والــســيــنــاريــســت ســمــيــر الــجــمــل، وكـــتـــاب عن 
الــفــنــان صــــاح عــبــد الــلــه مـــن تــألــيــف الــنــاقــد 
آخــر عن مدير  العابدين خيري، وكتاب  زيــن 
ــرج مــحــســن أحـــمـــد يــرصــد  ــخــ الــتــصــويــر واملــ
ســيــرتــه الـــذاتـــيـــة ويــكــتــبــهــا بــنــفــســه، وكــتــاب 
الناقد  تأليف  الدغيدي  إيناس  املخرجة  عن 
السينمائي نادر عدلي، باإلضافة إلى كتاب 
عـــن الــفــنــانــة رغـــــدة تــألــيــف الـــنـــاقـــدة مــاجــدة 
فريد  امللك  »مئوية  بعنوان  وكتاب  موريس، 
شــوقــي« تــألــيــف الــكــاتــب سمير شــحــاتــه، أمــا 
الكتاب الثامن فهو عن مئوية مدير التصوير 
مدير  تأليف  فهمي  العزيز  عبد  السينمائي 

التصوير واملخرج الكبير سعيد شيمي.

أن نطالع خال  الضروري  فقال: »من  الشهر، 
إقفال  قرار  يه 

ّ
بيل الحجر!«. واستغرب  مرحلة 

املكتبات في فرنسا مستنتجًا أن »األشخاص 
يــعــودوا مهتمن  لــم  املــوجــوديــن فــي السلطة 
إلــى الجحيم،  بالكتب«. وأضــاف »إنــه انحدار 

وخصوصًا في فرنسا، بلد األدب«.
مــن جــهــتــه، قـــال الـــخـــادم: »نــحــن نتعاطف مع 
التام  بالتضامن  ونشعر  الفرنسين  زمائنا 

معهم، ونحزن على قرائهم«.
ــر الــكــتــب  ــاجـ ــتـ ــة مـ ــابـ ــقـ ــل أيـــــــــام، نــــشــــرت نـ ــبــ وقــ
ــاد الـــوطـــنـــي لــلــنــشــر فــي  ــ ــحــ ــ الـــفـــرنـــســـيـــة واالتــ
فــرنــســا رســـالـــة مــفــتــوحــة لــلــتــوقــيــع، خــاطــبــت 
مــاكــرون،  إيمانويل  الجمهورية  رئــيــس  فيها 
الكتب  ومتاجر  للمكتبات  بالسماح  مطالبة 
الثانية من  املوجة  ت 

ّ
أن حل بعد  باالستمرار، 

الــثــانــيــة  لــلــمــرة  كـــوفـــيـــد-19 وأغــلــقــت بسببها 
املراكز الفنية ودور السينما واملسارح.

فــي مــكــان آخـــر، وتــحــديــدًا فــي حــي املؤسسات 
األوروبـــيـــة، وهـــو أقـــل ازدحـــامـــًا، كــانــت مكتبة 
 
ّ
ــًا لــكــن »بـــوكـــيـــنـــري تــــومــــاس« مــفــتــوحــة أيـــضـ

اإلقــبــال.  تــراجــع  مــن  قلقن  كــانــوا  مسؤوليها 
وقال أحد مديري املكتبة »اعتبارًا من أيلول/

إلــى الخروج من هــذا الوضع،  سبتمبر، عدنا 
إذ   )...( أسابيع  االنهيار منذ ثاثة  بــدأ  ولكن 
إن مــكــاتــب املـــؤســـســـات األوروبــــيــــة أصــبــحــت 
شبه فارغة، واملطاعم مقفلة، وهذا ما أدى إلى 
بنسبة  الزبائن  وإقــبــال  املكتبة  تــراجــع حركة 

تراوح ما بن 30 و40 في املئة«.
)فرانس برس(  

البوسنة: أشواك الجنوب مكتبات بلجيكا: لكّل قارئ خائف
التي أصبحت أشجارًا

»اإلسكندرية« يحتفي بمئوية فيليني

 MBC لم تتنبّه قناة
السعودية لما فعلته في 

الموسم األول من »ذا فويس 
سينيور« وما حصده حتى 

الساعة من انتقادات تطاول 
أصواتًٍا لها تاريخها في 

الغناء العربي

ربيع فران

ربــمــا، لــم يــكــف اســـم املــطــرب الــلــبــنــانــي عــبــده ياغي 
لــيــكــون عــلــى قــائــمــة مــشــاركــي بــرنــامــج »ذا فــويــس 
ــام لــلــنــســخــة  ــ ــــذي فـــتـــح الــــبــــاب قـــبـــل عـ ســـيـــنـــيـــور«، الــ
الـــعـــربـــيـــة، مــــحــــاواًل كـــســـب مـــزيـــد مــــن املـــشـــاهـــديـــن، 
للمنافسة،  عامًا  الستن  تعدت  أصــوات  واستثمار 
بـــعـــدمـــا حــقــقــت الــنــســخــة الـــخـــاصـــة مــــن الــبــرنــامــج 
لألطفال »ذا فويس كيدز«، أعلى نسبة متابعة على 

مدى ثاث سنوات ماضية.
ـــرحـــت بــعــد عــــرض نــســخــة الــكــبــار 

ُ
أســئــلــة كــثــيــرة ط

ــة عــــــام كــــامــــل بــســبــب  ــ ــرابـ ــ الــــتــــي تــــأخــــر عـــرضـــهـــا قـ
السؤال  لكن  العالم،  التي تحيط  الصحية  الظروف 
األوحــد يطرح على شركة اإلنــتــاج التي دأبــت على 
اخــتــيــاراملــشــاركــن وفــــق أهـــــواء ومــصــالــح خــاصــة، 
فالشركة بطبيعتها ال تدرك قيمة أو مكانة الفنانن، 
ســواء في لبنان أو في الــدول العربية، وإن أدركــت؛ 
فمن بــاب توظيف شهرة هــؤالء وإثـــارة الــجــدل من 
في  املــشــاركــة  قبولهم  كيفية  حــول  مواطنيهم،  قبل 

برنامج هو في األصل مخصص لهواة النوع؟
هكذا، ببساطة، اعتمدت شركة اإلنتاج على مجموعة 
من املراسات واملقترحات التي حددها فريق إعداد 
البرنامج في الئحة ضمت أسماء مجموعة ال بأس 
بها من مغني السبعينيات والثمانينيات، فتوالت 

تــحــولــت أشــــواك جــنــوب الــبــوســنــة فــي الــســنــوات 
األخيرة، بفضل املقّومات التي تتمتع بها، كوفرة 
ــيـــاه الــجــوفــيــة، إلــى  الــشــمــس واألرض الــبــكــر واملـ
بساتن زيتون تدّر الزيوت التي تفوز بالجوائز 
فـــي املــســابــقــات. يــتــنــقــل ابـــن الــخــامــســة والــســتــن 
وإيــابــًا بن معصرته  دراغـــان ميكوليتش ذهابًا 
الــحــديــثــة وحــقــل الــزيــتــون الــــذي تــبــلــغ مساحته 
تنكّب  حيث  ليوبوسكي،  منطقة  فــي   

ً
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مــجــمــوعــات مـــن األشـــخـــاص عــلــى قــطــف الــثــمــار 
الخضراء، ويتذكر بمرح »عندما بدأت في زراعة 
أشــجــار الــزيــتــون، قيل لــي أنــت مــجــنــون«. أصبح 
دراغــان بعد 15 عامًا أحد أكبر مزارعي الزيتون 
في البوسنة، ال بل على الساحل الشمالي للبحر 
األدريــــاتــــيــــكــــي. يـــقـــع حـــقـــل دراغــــــــان بــــن الــجــبــال 
الجنوب، تتوزع  الشمال والبحر في  العالية في 
فــيــه أشـــجـــاره الــبــالــغ عـــددهـــا نــحــو ســبــعــة آالف 
كثافة  ثقل  تحت  أغصانها  تــنــوء  مــتــواٍز،  بشكل 
ووفقًا  ناعمة.  خريفية  شمس  تغمرها  حّباتها، 
ــاءات األرصــــــاد الـــجـــويـــة، يـــســـود الــطــقــس  إلحــــصــ
قرابة 2300 ساعة في  النحو  هــذا  املشمس على 
السنة في هذه املنطقة الجنوبية من الباد التي 
الهرسك. يقول دراغــان »انظروا إلى هذه  تسمى 

الشمس. 
إنها هكذا طوال الوقت. املياه التي تنزل من هذه 
الــجــبــال تــمــّر مــن هــنــا، وحــقــلــي يــقــع فــي طريقها 
إلــــى الــبــحــر. الــتــربــة هــنــا رمــلــيــة بــنــســبــة 30 في 
بنسبة  وتــتــكــون  األشـــجـــار،  فيها  تتنفس  املــائــة 

األســمــاء واخــتــيــرت مجموعة منها جــرى االتصال 
بها عبر الهاتف إلقناعها باملشاركة في »ذا فويس 
سينيور«، لكن وبحسب ما هو متداول؛ فقد رفضت 
مــجــمــوعــة مــن الــفــنــانــن املــحــتــرفــن الــفــكــرة، ومنهم 
الفنان اللبناني سامي كارك، الذي أبدى امتعاضه 
مـــن دعـــوتـــه لــلــمــشــاركــة والـــوقـــوف أمــــام فــنــانــن قد 
يــفــوقــهــم مــوهــبــة لــجــهــة الـــصـــوت. وكـــذلـــك لـــم يــوفــق 
املهاجر رجا  اللبناني  الفنان  اإلعــداد بدعوة  فريق 
بــيــروت للوقوف والغناء بعد فترة غياب  إلــى  بــدر 
ألكــثــر مــن 25 عــاًمــا، وُعـــرف رجــا بــدر بــابــن مدرسة 

.
ً

األخوين رحباني لفترة مغنًيا وممثا
»استديو  برنامج  نجم  ياغي  عبده  قبل  كيف  لكن 
فـــي  األغــــــــانــــــــي  أشــــــهــــــر  وصـــــــاحـــــــب   »1973 الــــــفــــــن 
بــدي«  و»بـــدي  نعمن«  »نــعــم  ومنها  الثمانينيات، 
ــارت مــشــاركــة زميله  و»يـــا بــو الــســواعــد«، وكــذلــك أثـ
ــابـــد مــــزيــــًدا مــــن ردود الــفــعــل  الــــســــوري صــــفــــوان عـ
الشاجبة حــول قــبــول صــفــوان بــذلــك، ووقــوفــه أمــام 
لجنة مــدربــي ال تــتــســاوى مــعــه فــي املــوهــبــة حــدود 
االحتراف الذي وصل إليه، وهو معروف قياًسا إلى 
بــاقــي األصـــوات الــتــي شــاركــت، بعضها أصـــوات لم 
يسبق لها االحتراف، لكنها جاءت لعرض موهبتها 

وتحقيق حلم الشهرة.
مثل هذه  البرنامج على  اعتماد  إن  مــن دون شــك، 
الحاالت »املعروفة«، ولو محلًيا، كان إلثارة البلبلة، 
الــــذيــــن قـــبـــلـــوا بـــذلـــك،  ــؤالء  ــ ــــول هــ الـــفـــعـــل حـ وردود 
ويحكى عن أجر مالي تقاضوه ليقفوا هذا املوقف 
اعتبر  الـــذي   وجمهورهم 

ً
أوال املــدربــن  لجنة  أمـــام 

األمــــر مــحــرًجــا جــــًدا ملـــن عــرفــهــم عـــن قـــرب وأعــجــب 
بــأصــواتــهــم لــعــقــود طــويــلــة، فــي حــن يــتــجــه الـــرأي 
اآلخر إلى ضرورة عودة هؤالء، أو الترويج لهم من 
يحقق شعبية جيدة،  مواهب  برنامج  فكرة  خــال 
 مـــن بــريــق افــتــقــدوه ألســبــاب 

ً
ويــعــيــد إلــيــهــم قــلــيــا

عديدة، منها الحرب في لبنان، أو إمكانات اإلنتاج 
ــيـــاب، أو  ــة، وغـ الــفــنــيــة املــتــواضــعــة جــــًدا فـــي ســـوريـ
ضعف، اإلعــام السوري عن االستثمار بهؤالء في 

إطار يسهم في نجاحهم عربًيا.

70 فـــي املـــائـــة مـــن صـــخـــور غــنــيــة بـــاملـــعـــادن. كل 
املــقــّومــات مجتمعة هــنــا«. ويــضــيــف أن »ضــرب 
الجنون« األول كان تحويل أرض صخرية مغطاة 
بالشجيرات الشائكة إلى أرض قابلة لاستغال 

الزراعي، باستخدام »أطنان من املتفجرات«. 
ــان الــــذي فـــاز إنــتــاجــه مـــن الــزيــت  ــ ويــضــيــف دراغــ
ــقـــات فــي  ــابـ فــــي مـــسـ ــتـــى اآلن  ــيـــة حـ ــيـــدالـ مـ بـــــ 32 
إيــطــالــيــا وكـــرواتـــيـــا والــبــوســنــة »قـــد تــكــون هــذه 
لكننا  والــتــفــاح،  الــخــوخ  لــزراعــة  األرض مناسبة 
اخــتــرنــا الـــزيـــتـــون ألنــــه، كــمــا نــقــول هــنــا، شــجــرة 
الـــلـــه«. بـــدأ الــقــطــاف املــبــكــر فــي منتصف تشرين 
األول/ أكتوبر. بمجرد جمع الزيتون، ُينقل على 
الـــفـــور إلـــى املــعــصــرة حــيــث ُيــعــَصــر عــلــى الــبــارد 
به  ينتهي  الــلــون  زيــت أخضر جميل  الستخراج 
األمــر بعد بضع ساعات في زجــاجــات. ويوضح 
بــكــرًا مــمــتــازًا غنيًا  ــنــِتــج زيــتــًا 

ُ
ت أن هـــذه العملية 

بــالــبــولــيــفــيــنــول املـــعـــروف بــخــصــائــصــه املــضــادة 
لألكسدة. 

ــهــــرســــك حـــذو  ــن الــ ــ ــرات املـــنـــتـــجـــن مـ ــ ــشـ ــ وحــــــــذا عـ
ــزارعـــي الــكــرمــة.  مــيــكــولــيــتــش، بــيــنــهــم عــــدد مـــن مـ
وتــشــتــهــر املــنــطــقــة بــأنــواعــهــا املــحــلــيــة املــنــشــأ من 
الزيتون  إنتاج  كروم زيافكا وباتينا. وال يزال 
الهرسك متواضعًا للغاية مقارنة بالعمالقة  في 
ــا، الــلــتــن  ــيـ ــالـ ــطـ ــذا املــــجــــال كــإســبــانــيــا وإيـ ــ فــــي هـ
تــســتــحــوذان مــعــًا عــلــى 60 فــي املــائــة مــن اإلنــتــاج 

العاملي، لكنها في تزايد مستمر.
)فرانس برس(  

فن »تسليع« الفن

)Getty( الكتاب يشّكل حاجة واضحة في هذه المرحلة التي يسودها القلق والغموض

افتتح أخيرًا بمدينة 
لييج البلجيكية، 

معرض تحت عنوان 
»وارهول.. مصنع 
الحلم األميركي«، 

الذي يقدم لنا نظرة 
شاملة على منجز 
وارهول التشكيلي 

والفوتوغرافي

آندي 
وارهول

هل أساء ذا فويس للكبار فنيًا؟

فنون وكوكتيل

الــكــســاد األكــبــر، إال أن أمـــه، الــتــي انتبهت إلى 
مواهب ابنها مبكرًا، استطاعت أن تشتري له 
الثامنة من عمره،  أول كاميرا عندما كان في 
فــأولــع بها الطفل املــريــض، وربــمــا كانت هذه 
الــذي  الــتــي جعلت منه الشخص  الــهــديــة هــي 

نكتب عنه اليوم.
بعد تخرجه من معهد كارنيجي للتكنولوجيا 
عام 1949، انتقل وارهول إلى نيويورك ملتابعة 
مهنة الرسم التجاري، وما هي إال أيــام حتى 
 Vogue and انــضــم الـــشـــاب إلـــى فــريــق مــجــلــة

علوي وسط مانهاتن، الذي ُعرف الحقًا باسم 
»املصنع«، وشكل هذا املكان املركز األهم خال 
ــؤرة جــذب  ــ ــى بـ عــقــد الــســتــيــنــيــات، وتـــحـــول إلــ
يجتمع فيها نجوم السينما والغناء واملوضة 
والرقص واملوسيقى، الذين أصبحوا بدورهم 
مادة خام ملطبوعات وارهول وصوره وأفامه. 
ومـــن خـــال هـــذا »املـــصـــنـــع«، تـــعـــاون وارهــــول 
مـــع الــعــديــد مـــن فــنــانــي الـــبـــوب آرت الــشــبــاب 
الحقًا، وكان من أبرزهم جان ميشيل باسكيا 

وفرانشيسكو كليمنتي وكيث هارينغ.

الشيء  »مــا  محررها:  سأله  بعدما   ،Glamour
الــذي تبرع في رسمه؟«، فكان جــواب وارهــول 
 بضمه 

ً
الهادئ: »أرسم كل شيء ببراعة«، كفيا

إلى فريق العمل، ليصبح خال سنوات قليلة 
أحد أهم فناني نيويورك املعروفن في مجال 
اإلعـــانـــات الــصــحــافــيــة، وأحـــد أكــثــر الفنانن 
الخمسينيات،  أميركا  في  نجاحًا  التجارين 
ما أهله للفوز بجوائز عدة عن أسلوبه الفريد 

وغير املسبوق في الرسم الصحافي. 
استديو  عــام 1964 من استئجار  حتى تمكن 

أيقونات وارهول
بدأ وارهول رسم لوحاته الشعبية األولى عام 
الهزلية  الــرســوم  مــن  إيــاهــا  1961، مستوحيًا 
واإلعـــانـــات والــبــضــائــع االســتــهــاكــيــة، ويــعــّد 
تصميمه لعبوة مشروب Coca-Cola في ذلك 
الـــعـــام الـــجـــزء املــــحــــوري األهـــــم فـــي انــطــاقــتــه 
الفنية واملهنية، وكانت الدليل على أن انتقاله 
ــة يــــدويــــًا إلـــــى تــقــنــيــة  ــال املــــرســــومــ ــ ــمـ ــ مــــن األعـ
الــطــبــاعــة الــفــوتــوغــرافــيــة بــاســتــخــدام الشاشة 
الحريرية، قد مر بمراحل وتطورات عدة ولم 

فــراغ، فالتكوينات ذاتها استخدمها  يأت من 
وارهول الحقًا باللونن األسود والرمادي في 
أيقوناته الفوتوغرافية التي صنعها ملشاهير 
عصره من نجوم هوليوود، في مزيج غريب 
بــن الــبــوب آرت والــفــن الــتــجــريــدي، حــن قــدم 
عام 1962 لوحاته لوجه مارلن مونرو، التي 
استخدم فيها صــورة لنجمة اإلغــراء األشهر 
في هوليوود الستينيات من فيلم نياغرا عام 

 .1953
وبعد نجاح معالجته اللونية لصورة مارلن 

ــول تــقــديــم ســلــســلــة كبيرة  ــ مـــونـــرو، بـــدأ وارهــ
ــورًا إللــفــيــس  ــ ــقـــدم صــ ــــور املـــشـــاهـــيـــر، فـ مــــن صـ
بريسلي وإليزابيث تايلور وجاكلن كينيدي 
والـــصـــيـــنـــي مـــــاو تـــســـي تـــونـــغ ومـــيـــك جـــاغـــر. 
واكــتــســبــت هـــذه الــصــور شــهــرة واســعــة، وبــدأ 
وارهول في تلقي مئات الطلبات من املشاهير 
واألثــريــاء للحصول منه على صــور مشابهة 
 Eight لهم، ويكفي أن نعرف أن لوحته املعنونة
Elvises أعيد بيعها بمبلغ 100 مليون دوالر 
عام 2008، ما جعلها واحدة من أغلى األعمال 
وفي  املعاصر.  العاملي  الفن  تاريخ  في  الفنية 
الــتــجــاريــة لعلب  الــعــام ذاتــــه، صــنــع سلسلته 
الكهربائية  واملكانس  الشهيرة  كامبل  حساء 

والهامبرغر.
الــصــغــيــرة للمنتجات  الـــرســـوم  أحـــدثـــت هـــذه 
االســـتـــهـــاكـــيـــة الـــيـــومـــيـــة ضـــجـــة كـــبـــيـــرة فــي 
عــالــم الــفــن، ووضــعــت فنانها تــحــت األضـــواء 
ــع وارهــــــــول نــفــســه إلـــى  ــ ــا دفـ ــادات، مــ ــ ــقـ ــ ــتـ ــ واالنـ
تبرير ولعه بفن اإلعــانــات في أحــد حواراته 
أن تتشبع  »بــمــجــرد   :

ً
قــائــا آنـــذاك  الصحافية 

أذناك بموسيقى البوب، لن يمكنك أبدًا رؤية 
أي الفــتــة إعــانــيــة بــالــطــريــقــة نفسها مــرتــن، 
لـــذلـــك فــبــمــجــرد تــفــكــيــرك فـــي هــــذه املــوســيــقــى 
املختلفة لن تتمكن من رؤية أميركا بالطريقة 

نفسها مرة أخرى«.

رصاصات النسوية
ــول  أنــتــج وارهــ بـــن 1963 و1968  الــفــتــرة  فـــي 
مجموعة من األفــام التجريبية، بدءًا من أول 
فــيــلــم طــويــل لـــه بــعــنــوان »الـــنـــوم« عـــام 1963، 
والذي صور من خاله الشاعر جون جيورنو 
ملــدة خمس ســاعــات وإحـــدى وعشرين  نائمًا 
ــــول فيلمه  دقــيــقــة! وفـــي عـــام 1964 قـــدم وارهــ
إلــى  مـــدتـــه  ــــذي وصـــلـــت  الـ  ،Empire الــصــامــت
ثــمــانــي ســاعــات كــامــلــة، كــلــهــا لــقــطــات بطيئة 
نــيــويــورك.  فــي   Empire State ملبنى  مستمرة 
ــر أفــــامــــه نــجــاحــًا  ــثـ ــدم أكـ ــ ــام 1966، قـ ــ ــــي عـ وفـ
ذو   The Chelsea Girls فــيــلــم  وهـــو  تــجــاريــًا، 

الشاشة املزدوجة، ومدته ثاث ساعات.

كان أكثر الفنانين استجابة 
لثقافة تسليع الفن عبر 
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