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MEDIA

الهند تشّدد قبضتها على المنصات الرقمية

المعركة حامية بين »سوني« و»مايكروسوفت« 

لندن ـ العربي الجديد

ــات الــــهــــنــــديــــة بــــإخــــضــــاع  ــ ــطـ ــ ــلـ ــ ــسـ ــ أمـــــــــــرت الـ
الــصــفــحــات اإلخـــبـــاريـــة ومـــواقـــع الــتــواصــل 
 الــتــدفــقــي مثل 

ّ
االجــتــمــاعــي ومــنــصــات الــبــث

للتنظيم  بــــرايــــم«  و»أمــــــــازون  »نــتــفــلــيــكــس« 
تصاعد  إزاء  املــخــاوف  أثـــار  مما  الحكومي، 

الرقابة على الوسائط الرقمية.
وبــمــوجــب الـــقـــرار الـــجـــديـــد، ســتــكــون وزارة 
 اإلذاعـــي التي تنظم وتراقب 

ّ
اإلعـــام والــبــث

التلفزيونية  والــقــنــوات  املطبوعة  الصحف 
على  السلطة  صاحبة  واملــســارح  والسينما 
األخبار الرقمية ومنصات الترفيه في الهند.

وجاء القرار بناًء على جهود حزب »بهاراتيا 
جــانــاتــا« الــقــومــي الــهــنــدوســي الــحــاكــم الــذي 
يــنــظــر إلــــى الـــعـــالـــم الـــرقـــمـــي عــلــى أنــــه أكــثــر 
كـــســـرًا لــلــقــيــود ويــوفــر مــســاحــة لــلــصــحــافــة 
النقدية والترفيهية أكثر من وسائل اإلعام 
قانون  إلــى  تمريره  املــرجــح  التقليدية. ومن 

في البرملان خال األسبوع الحالي.
وقـــد أفــــادت منظمة »فـــريـــدوم هــــاوس« غير 
الــحــكــومــيــة بـــأن حــريــة اإلنــتــرنــت فــي الهند 
تراجعت خال األعوام الثاثة األخيرة، وبأن 
الــقــرار الجديد يتنبأ  أن  هناك مــخــاوف مــن 
بنهاية العالم الرقمي كأحد املعاقل األخيرة 
للمعارضة الصحافية واإلبداعية في الباد. 

ــد شــنــت  ــمـــوعـــات الــيــمــيــنــيــة قــ ــت املـــجـ ــانــ وكــ
منذ شــهــور حــمــات إلخــضــاع منصات بث 
اإلنترنت،  عبر  واألفــام  الترفيهي  املحتوى 
ــثــــل »نـــتـــفـــلـــيـــكـــس« و»أمـــــــــــــــازون بـــــرايـــــم«،  مــ
التلفزيون  املــفــروضــة على  الــرقــابــة  لــقــواعــد 
الــخــدمــات تحظى بشعبية  واألفـــام. وهـــذه 
ــاوز عــــدد  ــ ــجــ ــ ــيــــث تــ ــــاد حــ ــبــ ــ ــي الــ ــ ــة فــ ــ ــعــ ــ واســ
املــشــتــركــن فـــي »نــتــفــلــيــكــس« الـــــــ25 مــلــيــون 

شخص.
الــتــكــنــولــوجــيــا  وزارة  كــــانــــت  اآلن  وحــــتــــى 
تــشــرف عــلــى األخــبــار واملــحــتــوى الترفيهي 
تنظمه.  أو  فيه  تتدخل  وال  اإلنــتــرنــت،  على 
الـــتـــي  الـــهـــنـــديـــة  ــلــــســــات أو األفـــــــــام  واملــــســ
، مــثــل  Paatal Lok و

ّ
أنشأتها منصات البث

تكن  لــم   ،Rasbhariو  Leilaو  Sacred Games
مــجــبــرة عــلــى االلـــتـــزام بــاملــعــايــيــر املــفــروضــة 
ــنـــاولـــت  ــتـ ــيــــديــــة، فـ ــلــ ــقــ ــتــ ــى الـــــوســـــائـــــط الــ ــلــ عــ
مواضيع الجنس والعنف الجنسي ورهاب 
ــة إلـــى  ــافــ ــاوت الـــطـــبـــقـــي، إضــ ــفــ ــتــ املـــثـــلـــيـــة والــ
مــواضــيــع حــســاســة ســيــاســيــا مــثــل القومية 

منوعات
تغريد

الـــهـــنـــدوســـيـــة واضــــطــــهــــاد املـــســـلـــمـــن. وعـــن 
ــاشـــط فــــي مــجــال  ــنـ الــــقــــرار الــــجــــديــــد، قـــــال الـ
الــحــقــوق الــرقــمــيــة ومــؤســس بــوابــة األخــبــار 
»مــيــديــانــامــا« MediaNama، نيكيل بــاوا، إن 
»هناك خوفا من أننا سنشهد ممارسة أكبر 
تولي  مــع  والــرقــابــة«،  الحكومية  للسيطرة 
وزارة اإلعــام والبث اإلذاعــي السيطرة على 

الرقمي. وأوضــح بــاوا، في حديثه  املحتوى 
أن  األربـــعـــاء،  يـــوم  غـــارديـــان«  »ذا  لصحيفة 
الــقــرار يعني أن »الــــوزارة يمكنها فــرض أي 
 ،

ّ
البث منصات  على  الذاتية  للرقابة  صيغة 

ــيـــؤدي إلــــى مـــزيـــد مـــن الـــرقـــابـــة على  مــمــا سـ
الحكومة  وسيمنح  املنصات  هــذه  محتوى 
 عــلــى 

ّ
ــبـــر إلجــــبــــار مـــنـــصـــات الــــبــــث ســلــطــة أكـ

االســتــجــابــة لــشــكــاواهــا«. لـــم تــعــلــق شركتا 
»أمازون« و»نتفليكس« على القرار، علما أن 
األخيرة ضخت نصف مليار دوالر أميركي 
أنها  ويتوقع  أخيرًا،  الهندية  عملياتها  في 

ستمتثل ألي إجراء حكومي.  
اعــتــبــر إدراج بــوابــات األخــبــار الرقمية  كما 
ا  فــــي الـــقـــرار الـــجـــديـــد مـــثـــيـــرا لـــلـــقـــلـــق وجـــزء
مـــن تــحــركــات الــحــكــومــة املــســتــمــرة إلحــكــام 
ســيــطــرتــهــا عــلــى األخـــبـــار الــتــي تــنــشــر عبر 
شبكة اإلنترنت. الشهر املاضي، ُمّرر قانون 
يــنــص عــلــى أن مــنــصــات األخــــبــــار الــرقــمــيــة 
ال يــمــكــن أن يـــكـــون لــديــهــا أكـــثـــر مـــن 26 في 
املــائــة مــن االستثمار األجــنــبــي. وُيــشــار إلى 
ــل اإلعـــــــام الــتــقــلــيــديــة فــــي الــهــنــد  ــ ــائـ ــ أن وسـ
موالية للحكومة وتخضع لضغوط شرسة، 
مثل  اإلنترنت  على  األخبار  بينما منصات 
Scroll. »ذا وايــر« The Wire و»سكرول. إن« 
in أكــثــر انــتــقــادًا لــحــكــومــة حـــزب »بــهــاراتــيــا 
ــنــــدة الــقــومــيــة الــهــنــدوســيــة  جـــانـــاتـــا« واألجــ

لرئيس الوزراء ناريندرا مودي.
 لرقابة 

ً
تخضع هذه املواقع اإلخبارية أصا

شـــديـــدة، إذ يــتــعــن عــلــيــهــا االمــتــثــال لنفس 
ــل اإلعـــــــام والـــتـــشـــهـــيـــر مــثــل  ــائــ ــوانــــن وســ قــ
ــلـــيـــديـــة، كــمــا  ــة الـــتـــقـ ــ ــاريـ ــ ــبـ ــ املــــؤســــســــات اإلخـ
تخضع لقانون تكنولوجيا املعلومات الذي 
الصحافين  الستهداف  يستخدم  غالبا ما 
ــدمـــون تــغــطــيــة نـــقـــديـــة وتــوجــيــه  ــقـ ــن يـ ــذيــ الــ
ــــم هــــذه الـــقـــيـــود، قد  االتـــهـــامـــات إلــيــهــم. ورغـ
ــقــــرار الــــجــــديــــد مـــنـــصـــات األخــــبــــار  يـــجـــبـــر الــ
الـــرقـــمـــيـــة عـــلـــى الــتــســجــيــل لـــــدى الــحــكــومــة 
بنفس الطريقة التي يتعن على املؤسسات 

اإلخبارية التقليدية اتباعها.
وفــي هــذا السياق، قــال رئيس تحرير موقع 
»ذا واير« الذي ُوجهت إليه اتهامات جنائية 
للحكومة،  املــنــاهــضــة  تغطيته  بسبب  عـــدة 
سيدارث فاراداراجن، إن »الحكومة تزعم منذ 
الــتــي تنشر عبر اإلنترنت  فــتــرة أن األخــبــار 
ــتــــوحــــش الــــــــذي ال يــخــضــع  ــــرب املــ ــغـ ــ مـــثـــل الـ
ألي قــيــود. وهـــذه املــزاعــم غــيــر منطقية، ألن 
ــتـــور يــضــمــن حــريــة الــتــعــبــيــر وحــريــة  الـــدسـ
الـــصـــحـــافـــة، واألمــــــــر يــنــطــبــق عــلــى املــــواقــــع 
اإلخـــبـــاريـــة، مــثــلــمــا يــنــطــبــق عــلــى الــصــحــف 
والــــقــــنــــوات الـــتـــلـــفـــزيـــونـــيـــة. لـــكـــن مــــا يــزعــج 
الحكومة هو استخدامنا لحريتنا في طرح 
األســئــلــة ومــتــابــعــة الــقــصــص الــتــي تتخلى 

عنها وسائل اإلعام الكبيرة أكثر فأكثر«.

ستشرف وزارة اإلعالم 
والبّث اإلذاعي على 

المواقع اإلخبارية

أُطلق »باليستايشن 5« 
بعد يومين من طرح 

»إكس بوكس«

دخـــــــــــلـــــــــــت املــــــــــعــــــــــركــــــــــة بـــــــــــــن »ســـــــــــونـــــــــــي« 
ــوفـــت« مــرحــلــتــهــا الــحــاســمــة  ــكـــروسـ ــايـ و»مـ
الخميس مع إطاق الشركة اليابانية جهاز 
»بــايــســتــايــشــن 5«، بــعــد يــومــن مـــن طــرح 
منافستها األميركية جهاز »إكس بوكس« 

الجديد.
»مـــايـــكـــروســـوفـــت« الـــتـــي راهــنــت  وخـــافـــا لــــ
ــــاق جــهــازهــا فـــي الــعــالــم كــلــه في  عــلــى إطـ
وقت واحد، ستطرح »سوني« جهازها في 
اعتبارًا من  األولـــى  الــســوق على مرحلتن: 
الــخــمــيــس وتــشــمــل أســتــرالــيــا ونــيــوزيــلــنــدا 
ــابـــان وكـــوريـــا الــجــنــوبــيــة والـــواليـــات  ــيـ والـ
تشمل  والثانية  واملكسيك،  وكندا  املتحدة 
ــارًا مــــن 19  ــبــ ــتــ ــة الــــعــــالــــم اعــ ــيـ ــقـ أوروبــــــــــا وبـ

نوفمبر/تشرين الثاني.
وبــســبــب جــائــحــة »كـــوفـــيـــد-19«، تــجــري كل 
عــمــلــيــات الــبــيــع إلــزامــيــا عــبــر اإلنــتــرنــت، إذ 
ــا مــن  ــ أعـــلـــنـــت »ســــونــــي« أنـــهـــا لــــن تــبــيــع أيـ
أجهزتها الــجــديــدة فــي أيـــام إطـــاق »بــاي 
ســتــايــشــن 5«، مــوضــحــة أنــهــا اتــخــذت هــذا 

القرار »من أجل سامة الاعبن والباعة.
ياليس: »أعتقد أن الناس يتفادون التجّمع 
أمام املتاجر بسبب الجائحة، وإضافة إلى 
ذلك، لم يكن يوجد مخزون كاٍف للجميع«.

ونــفــدت الــكــمــيــات األولــــى مــن األجـــهـــزة في 
وقـــت قــيــاســي، إذ ُســّجــل طــلــب قـــوي ساهم 
فــي تــعــزيــزه أســلــوب الــحــيــاة الـــذي فرضته 
الــجــائــحــة لــجــهــة مـــكـــوث الـــنـــاس أكـــثـــر في 
ــــع املــحــلــلــون أن يـــكـــون من 

ّ
بــيــوتــهــم. وتــــوق

الصعب جــدًا الــحــصــول على جــهــاز »بــاي 
ستايشن 5« قبل عام 2021.

كمنافسه   »5 ســتــايــشــن  »بــــاي  وســيــكــون 
األمـــيـــركـــي مـــتـــوافـــرًا فـــي نــســخــتــن: األولــــى 
لسعر   

ً
مماثا سعرها  وسيكون  »ممتازة« 

»إكــــس بــوكــس ســيــريــز إكـــــس«، إذ ســتــبــاع 

رقـــمـــيـــة«،  ــة  و»نـــســـخـ دوالرًا،   499 بــمــبــلــغ 
بــاملــمــيــزات نــفــســهــا ولـــكـــن مـــن دون إمــكــان 
قـــــراءة األســـطـــونـــات املـــدمـــجـــة، بــســعــر 399 
»إكـــس  مـــن  دوالر  بــمــائــة  أكـــثـــر  أي  دوالرًا، 

بوكس سيريز إس«.
التي ال تتيح  الرقمية  النسخ  وتشّكل هــذه 
زلت منجم ذهب 

ُ
ن التي  لأللعاب  إال  اللعب 

لــلــشــركــتــن املــنــتــجــتــن، لــتــعــويــض هــامــش 
أربــاحــهــمــا مــن بــيــع األجـــهـــزة. وتــتــيــح هــذه 

النسخ للشركتن التحكم بأسعار األلعاب، 
األسطوانات  إنــتــاج  كلفة  عليهما  توفر  إذ 
ــادة بــيــع هــذه  وتــوزيــعــهــا، وتــحــول دون إعــ

األسطوانات في أسواق املواد املستعملة.
من  عامليا  متعادلة  الشركتن  أجهزة  وألن 
الــيــابــانــيــة  الــشــركــة  األداء، ســتــعــّول  حــيــث 
فـــي ســعــيــهــا إلـــى الــتــفــّوق عــلــى منافستها 
األميركية على ألعابها املرتقبة جدًا، ومنها 
و»راتشت  موراليس«  مايلز  »سبايدرمان: 

ــفـــت أبــــــــارت« و»هـــــورايـــــزن:  ــد كــــانــــك: ريـ ــ أنـ
أن بعضها ال يتوقع  إال  فوربيدن وســـت«، 

طرحه قبل بضعة أشهر.
وقــــد طــــورت هــــذه األلـــعـــاب اســتــوديــوهــات 
ــي 

ّ
اشــتــرتــهــا »ســـونـــي«، مــا يضمن لــهــا تــول

ــاب الـــحـــصـــريـــة بـــجـــهـــازهـــا  ــ ــعــ ــ تـــطـــويـــر األلــ
ــع. وتـــمـــلـــك  ــيــ ــبــ ــا مـــــن املــ ــ ــهـ ــ ــاحـ ــ وضـــــمـــــان أربـ

»سوني« حاليا 14 استديو.
ومـــن خـــال الــجــيــل الــجــديــد مــن أجــهــزتــهــا، 
وهــــو الــتــاســع فـــي تـــاريـــخ ألـــعـــاب الــفــيــديــو 
لـــديـــهـــا، ســـتـــحـــاول »ســــونــــي« الـــتـــي تشكل 
ــاب ثـــلـــث مــبــيــعــاتــهــا تــــكــــرار اإلنـــجـــاز  ــعــ األلــ
الــذي حققه جهاز »بــاي ستايشن 4« بعد 
إطاقه عام 2013، إذ بلغت مبيعاته ضعف 
مبيعات »إكــس بوكس وان« على مستوى 

العالم.
وقــال املحلل من شركة »كانتان غيمز« في 
طوكيو، سركان توتو، لوكالة فرانس برس 
للسيطرة  تـــعـــدم وســيــلــة  لـــن  إن »ســـونـــي« 
على السوق الغربية »من أجل الحفاظ على 
ــــرق«. وبــالــفــعــل، لـــم تــعــد »ســونــي« 

َ
ــف هـــذا الــ

فــي الــســنــوات األخـــيـــرة تــرّكــز عــلــى الــســوق 
إن حجم  إذ  الـــفـــيـــديـــو،  ــاب  ــعـ أللـ الــيــابــانــيــة 
ص، وتسيطر عليها »نينتندو«.

ّ
السوق تقل

ولم تتجاوز مبيعات »سوني« في السوق 
أجهزتها  مــن  املــائــة  فــي   8 نسبة  اليابانية 
الـــســـابـــقـــة »بــــــاي ســـتـــايـــشـــن 4«. وأعــــــادت 
»سوني« تركيز استراتيجيتها على السوق 
األمــيــركــيــة، وهــي الــوحــيــدة الــتــي ال تتفوق 
فيها كليا على منافستها »مايكروسوفت«.
ونقلت الشركة اليابانية مقر عمليات »باي 
ســتــايــشــن« مـــن طــوكــيــو إلـــى كــالــيــفــورنــيــا، 
ووّحدت عملية صنع القرار واإلنتاج فيها، 

تحت قيادة فرق عملها األميركية.
)فرانس برس(

ستخضع »نتفليكس« للقرار الجديد )إندرانيل مخرجي/فرانس برس(

تجري كل عمليات البيع إلزاميًا عبر اإلنترنت )يِلم لي/فرانس برس(

تتجهز الحكومة الهندية لإلشراف على المواقع اإلخبارية والمنصات الرقمية ومواقع التواصل االجتماعي، في خطوة تثير مزيدًا 
من القلق في أوساط الحقوقيين والصحافيين والمبدعين الذين يعانون من الرقابة
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أثار اعتقال الشاب المصري يوسف 
هاني، بتهمة »ازدراء الدين 

اإلسالمي«، جدًال واسعًا في البالد، 
بعد تداول صور تظهر محادثات 

وعبارات نشرها اعتبرها البعض 
مسيئة لإلسالم والنبي محمد. 

ودشن مغردون وسم »#محاكمة_
يوسف_هاني«.

 موجة غضب واسعة في ليبيا 
منذ اغتيال الناشطة والمحامية 

حنان البرعصي في بنغازي. 
البرعصي اغتيلت بالرصاص في 
وضح النهار يوم الثالثاء، علمًا 

أنها عرفت بجرأتها وانتقاداتها 
لالنتهاكات المرتكبة على يد 

المليشيات المنتشرة في مدينتها.

نظريات المؤامرة حول التطعيم 
منتشرة بشكل مفرط على 

الشبكات االجتماعية، ال سيما في 
المنشورات باللغة الفرنسية التي تربط 
اللقاحات بنظريات المؤامرة أكثر من 
تلك التي تربطها بالمسائل األخالقية 
أو الدينية أو بمخاوف بشأن الحريات 

المدنية.

شهد موقع »تويتر« مناوشات 
بين جمهور مقدم برنامج »البشير 

شو« الساخر أحمد البشير، وأنصار 
زعيم التيار الصدري، عقب تعليق 

حساب يديره مقربون من الصدر بآية 
قرآنية على ظهور البشير في لقاء 
متحدثًا عن بعض القوانين الدينية 

في العراق.



تــلــيــق بــرجــل مــثــلــه، وكــومــبــارس  منفلتة ال 
يطمح إلى أن يسكن البيت األبيض.

تــرامــب ظهر بالفعل فــي العديد مــن األفــام 
السينمائية قبل أن يكون رئيسًا ألميركا في 
غفلة من الزمن، وفــي ظــروف غريبة، وظهر 
أثناء رئاسته أيضًا في عدٍد من الوثائقيات، 
وقد نال بالفعل جائزة سينمائية في 2018 
حني فــاز بجائزة أســوأ ممثل ضمن جوائز 
األوسكار(، وذلك  )نقيض  الساخرة  »رازي« 

ــــوره بــشــخــصــيــتــه الـــحـــقـــيـــقـــيـــة فــي  ــهـ ــ ــــن ظـ عـ
للمخرج  أمـــة«  »مـــوت  الوثائقيني  الفيلمني 
املـــحـــافـــظ ديـــنـــيـــش دســــــــوزا، و»فــهــرنــهــايــت 

11/ 9« للمخرج الليبرالي مايكل مور.

فهرنهايت
»مــا الــذي أدى إلــى ترامب؟ وكيف نستطيع 
الهم الشاغل ملايكل  تغييره؟«. كان هذا هو 
ــــذي أصـــيـــب مـــع مـــايـــني األمــيــركــيــني  مــــور الـ

محمد كريم

من املحتمل جدًا أن يكون ترامب 
وفـــتـــرة وجــــــوده الــعــجــائــبــيــة في 
الــبــيــت األبــيــض مــحــورًا لألعمال 
الدرامية والوثائقية بصورة ما، فالرجل ترك 
بقعة كبيرة في ثوب السياسة األميركية، لن 
تمحى من الذاكرة. لقد كان له، بحكم موقعه 
وتصريحاته، تأثير سلبي كبير على كثير 
مـــن الـــشـــعـــوب واألفـــــــراد مـــن أنـــصـــار حــقــوق 
له تأثير  املقابل، كان  اإلنسان والعدالة. في 
إيـــجـــابـــي جــــدًا عــلــى الـــديـــكـــتـــاتـــوريـــات الــتــي 
كـــان يفضلها، ويــعــلــن عــن إعــجــابــه بــأمــوال 

أصحابها، وأحذيتهم أحيانًا!
ــيــــرة الـــتـــرامـــبـــيـــة لـــلـــعـــديـــد مــن  تـــصـــلـــح الــــســ
املعالجات ذات الطابع املأساوي التي تسببت 
فــيــهــا تـــصـــريـــحـــاتـــه الــــهــــوجــــاء وتـــغـــريـــداتـــه 
الــطــائــشــة وأفـــكـــاره الــعــنــصــريــة، كــمــا تصلح 
ســـوداء.  ســاخــرة  كوميدية  ملعالجات  كــذلــك 
الـــذي يمكن تخّيله  الــبــرتــقــالــي  الــرجــل  فــهــو 
فــي أيـــة صـــورة هــزلــيــة؛ شــخــص ســكــران في 
حضانة أطفال، ومتعهد مباريات أهوج في 
بعبارات  يتفوه  ومتحدث  مــصــارعــة،  حلبة 

استضافت على 
منصتها في إنستغرام 

جو بايدن وبيرني ساندرز

هاجم في تصريحات 
له جائزة األوسكار ألنها 

ُمنحت لفيلم كوري

صّمم مجموعته األخيرة 
بمعزل عما يشهده العالم 

اليوم من وباء

2223
منوعات

بغم شديد وإحباط في 2016 بسبب نتيجة 
االنـــتـــخـــابـــات الـــرئـــاســـيـــة. تـــرامـــب بــالــنــســبــة 
ملــور ليس مــجــرد شــخــص، ولكنه حــالــة من 
السقوط التي ال يحب مــور أن تكون عليها 
إظــهــار فساد  الفيلم على  لــذا عمل  أمــيــركــا؛ 
الفساد  هــذا  الــبــاد،  فــي  الحاكمة  املنظومة 
الــــذي أدى إلــــى وصــــول هــــذا الــشــخــص إلــى 

البيت األبيض.
املهمة  القضايا  من  مجموعة  الفيلم  ناقش 

التي تزيد من أحداث  مثل قوانني األسلحة 
حملة  حصول  إلــى  مشيرًا  الجماعي،  القتل 
ترامب االنتخابية على تبرع من »الجمعية 
الــقــومــيــة لــلــبــنــادق« بــمــبــلــغ ثــاثــني مــلــيــون 
إيفانكا،  بابنته  ترامب  عاقة  وعلى  دوالر، 
ــــب، وعـــلـــى  ــرامــ ــ ــع تــ ــ وعــــلــــى أزمــــــــة اإلعـــــــــام مـ
العنصرية ومعاداة املسلمني وتفرقة أطفال 
الــاجــئــني عـــن أهــلــهــم، والــتــحــرش بــالــنــســاء 
ــن،  ــهـــوريـ ــيــــني وســــيــــاســــيــــني مـــشـ ــامــ مـــــن إعــ
وعلى نظام املجمع االنتخابي الذي يختار 
الرئيس، بغض النظر عّمن حصل على أكبر 

عدد من أصوات الناخبني.
الوصول  تمهيدات  إلــى  الفيلم  يتطرق  كما 
الرأسمالي  النهج  ملرحلة ترامب، من بينها 
لــلــحــزب الــجــمــهــوري، وتــأثــر بــيــل كلينتون 
ــانـــدة  ــه، ومـــسـ ــتــ ــاســ ــنـــهـــج أثــــنــــاء رئــ بــــذلــــك الـ
الــشــركــات على حــســاب الــفــقــراء، كما تحدث 
ــاده لـــلـــذيـــن يــبــلــغــون  ــهــ ــطــ ــن أوبــــامــــا واضــ عــ
ــيـــرهـــا مــن  ــا، وغـ ــ عــــن فـــســـاد فــــي مـــؤســـســـة مـ
التي  األخــاقــيــة  غير  والسياسات  القضايا 
أدت إلى ظهور ترامب! أفام وثائقية أخرى 
ظهر فيها تــرامــب، مــثــل: »املــنــظــفــون« 2018 
ريــزويــك وهــانــز بلوك،  مــورتــيــز  للمخرجني 
و»تتمة غير مريحة: الحقيقة إلى السلطة« 
2017 للمخرجني بوني كهني وجون شينك، 
و»ال أحد يتكلم: محاكمات الصحافة الحرة« 

2017 للمخرج بريان ناِبينبيرِجر.

أدوار ثانوية
ــا ظــهــوره فــي األفــــام الــكــومــيــديــة فحدث  أمـ
فــي عــدة مـــرات عبر أدوار ثــانــويــة، منها ما 
كـــان عــبــر صـــورة أرشــيــفــيــة مــثــل فيلم »ملك 
البولكا« 2017، كما ظهر في أفام مثل: »ال 
ــدر«  و»زوالنـ  ،1990 فعلها«  لألشباح  يمكن 
لم يستغرق سوى  2016. وفــي مشهد عابر 
الكريسماس  فــي فيلم  ثــــواٍن مــعــدودة ظــهــر 
الــشــهــيــر »وحـــيـــدًا فــي املــنــزل 2« عـــام 1992، 
حني سأله الطفل ماكولي في ساحة الفندق 

ى مدبرًا!
َّ
عن طريق الخروج فأجابه، ثم ول

نــظــرًا إلـــى عـــدم أهــمــيــة ذلـــك املــشــهــد، حذفته 
هيئة اإلذاعة الوطنية الكندية سي بي سي 
)CBC(، ضمن ثماني دقائق لتوفير مساحة 
إعانية، ونفت الشبكة عاقة وصول ترامب 
إجــراء  فهو  املشهد،  األبــيــض بحذف  للبيت 

اتخذته سنة 2014، أي قبل فترة رئاسته.
تغريدتني،  فنشر  الفرصة؛  ترامب  يفوت  لم 
قال في األولى: »الفيلم لن يكون كما كان في 
الثانية  وفــي  فــقــط«،  أمــزح  بالطبع  السابق! 
شــن هــجــومــًا عــلــى جــاســتــني تــــرودو رئيس 
: »أعــتــقــد أن جـــاســـن ال 

ً
قـــائـــا كـــنـــدا،  وزراء 

يعجبه الطلب الذي قدمته ليدفع ما يتوجب 
عــلــيــه مـــن أجـــل حــلــف الــنــاتــو أو الــتــجــارة«. 
أيضًا، كان لترامب ظهور إعاني في 1995 
ألحد أنواع البيتزا اإليطالية برفقة صديقته 
كان  الحالية ميانيا، حيث  آنــذاك وزوجته 

متزوجًا من مارال مابلز في ذلك الوقت.
أبرينتايس«،  »ذا  بــرنــامــج  تــرامــب  قــدم  كما 
وهـــو بــرنــامــج تــلــفــزيــون واقــــع أمــيــركــي، من 
ــارك بــورنــيــت،  ــ تــألــيــف املــنــتــج اإلنــكــلــيــزي مـ
بــدأ عرضه في يناير 2004 على قناة هيئة 
اإلذاعــة الوطنية. قدم ترامب 14 موسمًا من 
أرنولد شوارزنيغر  يقوم  أن  قبل  البرنامج، 

بتقديمه خلفًا له.
وهو  في مشهد ساخر  ترامب  أيضًا  يظهر 
ســكــران داخــل حضانة أطــفــال، يلعب معهم 
الــخــروج، فيقوم نائبه مايك بنس  ويرفض 
بــجــّره مــن قدميه إلــى الــخــارج، وهــو مشهد 
سنترال«  »كــومــيــدي  قــنــاة  أنتجته  تمثيلي 
األميركية، وقد القى هذا املقطع رواجًا كبيرًا 
في الفترة األخيرة باعتباره مشهدًا حقيقيًا، 
حيث يرى كثيرون أنه ال فرق بني الحقيقة 

والتمثيل في حياة دونالد ترامب!

إبراهيم علي

الخاصة  املــواهــب  قبل عقدين، غــزت برامج 
ــربـــي. قــدم  ــعـ بــالــغــنــاء والــتــمــثــيــل الـــعـــالـــم الـ
تلفزيون املستقبل اللبناني، بداية، برنامج 
»سوبر ستار«، كتجربة جديدة مستنسخة 
من الغرب، فاقى البرنامج نجاحًا الفتًا. ثم 
»ستار  ببرنامج   LBCI محطة  استتبعته 
أكاديمي«، الذي ُعرض ملدة 11 عامًا، وخّرج 

مجموعة من الفنانني.
أمـــا فــي الــعــقــد األخــيــر، فــخــرجــت املجموعة 
الــثــانــيــة مــن هـــذه الــبــرامــج وغـــزت املحطات 
ــار  ــيـ ــتـ ــيــــة، وســـــاهـــــم اخـ ــفــــضــــائــ ــيــــة الــ الــــعــــربــ
ــروفـــني كــلــجــان  ــعـ مــجــمــوعــة مــــن املـــغـــنـــني املـ
تــحــكــيــم أو تـــدريـــب فـــي نــجــاح الــتــجــربــة أو 
تعزيزها في العالم العربي. لكن ما لم يكن 
فــي حــســبــان املــحــطــات، أن نــجــاح خريجي 
هذه البرامج من املواهب بدا متفاوتًا جدًا، 
ربما ذلك ما دفع إلى تراجع عدد املتقدمني 

خال السنتني األخيرتني.
ــات املــتــاحــقــة، ومــواجــهــة  الــيــوم، ومـــع األزمــ
املــحــطــات الــتــلــفــزيــونــيــة الــعــربــيــة والــعــاملــيــة 

الــرئــاســة، ودعـــت متابعيها  الــتــرشــح ملنصب 
ــه، أعـــربـــت  ــــي حــديــثــهــا مـــعـ ــــى انـــتـــخـــابـــه. وفـ إلـ
عــــن حـــزنـــهـــا كـــثـــيـــرًا النـــســـحـــابـــه مــــن الــتــرشــح 
لــديــنــا 45..  قـــالـــت: »اآلن تــبــقــى  لــانــتــخــابــات. 
ل كـــاردي بــي ذكــر اسم 

ّ
وجــو بــايــدن«. ال تفض

دونالد ترامب )الرئيس الخامس واألربعون(، 
تمتم: 

ُ
بل تكتفي باإلشارة إليه كمجّرد رقم. ت

»لن نذكر اسمه هنا«.
بــدت كـــاردي بــي على طبيعتها مــع ســانــدرز، 
إنها ستنتخب  قالت  بادين.  وسألته عن جو 
بــايــدن ألنــهــا ال تــريــد أن تــرى أمــيــركــا بقيادة 
لكنها  مــحــافــظ،  بــايــدن  أن  تعتقد  هــي   .»45«

متحمسة له، ألن ساندرز أشاد به.
تقول كاردي بي: »أريد منك أن تخبر متابعي 
مــنــصــتــي ملــــاذا تــشــيــد بـــبـــايـــدن، وملـــــاذا علينا 
التصويت له«. إجابة ساندرز ركزت على دعم 
األخير،  ترامب؛ ألن  الديمقراطي ضد  املرشح 
بــحــســب وصـــفـــه، أخـــطـــر رئـــيـــس أمـــيـــركـــي في 

التاريخ الحديث للواليات املتحدة.
خال فترة االنتخابات، كثفت كــاردي بي من 
نشر املقاطع التي تدعو الناس إلى االنتخاب. 
الــتــصــويــت، ظــهــرت للجمهور في  ومـــع وقـــت 
مقطع فــيــديــو مــتــوتــرة، تــدخــن ثـــاث سجائر 
دفــعــه واحــــدة، وهــي تتابع فــرز األصــــوات في 
واليـــــــات مـــثـــل فـــلـــوريـــدا وأهــــايــــو وتـــكـــســـاس، 

منى حسن

قد تستغرق كاردي بي ثاث ساعات في تزيني 
أظـــفـــارهـــا املـــســـتـــعـــارة الـــطـــويـــلـــة. وســتــتــحــدث 
معاناتها  عن  إنستغرام  خــال  من  ملعجبيها 
في استعمال أصابعها بسبب طول أظفارها 
املـــبـــالـــغ فــــيــــه. أكــــثــــر مــــن 78 مـــلـــيـــون شــخــص 
يـــتـــابـــعـــون مــغــنــيــة الـــهـــيـــب هـــــوب األمـــيـــركـــيـــة 
بــيــلــكــالــيــس مــارلــيــنــيــس أملـــــانـــــزار، املـــعـــروفـــة 
»كاردي بي«. سيتفاعل املايني مع املحتوى  بـ
الذي تقدمه على منصات التواصل، والذي ال 
وأغانيها،  الفنية  أخبارها  على  فقط  يقتصر 
بتفاصيل  متابعيها  بــي  كــــاردي  تــشــارك  بــل 
خـــاصـــة مـــن حــيــاتــهــا وعــاقــتــهــا مـــع زوجــهــا 
وابـــنـــتـــهـــا، ويــمــكــنــهــا دائـــمـــًا مـــفـــاجـــأة الــنــاس 
بــكــامــهــا الـــصـــريـــح واألصــــــــوات والــقــرقــعــات 

الغربية التي تصدرها خال الحديث.
األميركيني،  املشاهير  مــن  الــعــديــد  غـــرار  على 
للتعبير عن  كــاردي بي منصاتها  استعملت 
معارضتها لترامب، ودعت معجبيها إلى دعم 
مرشحني ديــمــوقــراطــيــني. فــي نــيــســان/ إبريل 
2020، خال حديث عفوي لها عبر إنستغرام 
اليف، تقول وهي تقّص حبة مانجو بظفرها 
ليشاركها  بــأحــدهــم  ستتصل  إنــهــا  الــطــويــل، 

الحديث حول جائحة كورونا.
وفي انتظارنا للضيف، نتفاجأ بظهور بيرني 
ساندرز، أو »العم بيرني«، كما تسميه كاردي 
ــــذي يــنــتــمــي إلــى  بــــي، الــســيــاســي الـــيـــســـاري الـ
الديمقراطي، ومرشح سابق للرئاسة  الحزب 
األميركية. بدأ ساندرز الحوار مع كاردي بي 
 :

ً
لترّد مازحة أظــفــاري؟«،  بسؤال: »كيف تبدو 

 للغاية، ولكن ال بأس بها«.
ً
»تبدو محجورة

ــاردي بـــي ســـانـــدرز قــبــل تــنــحــيــه عن  ــ دعــمــت كـ

عــصــر الــتــحــوالت فـــي املــيــديــا، والــتــأســيــس 
ملــرحــلــة انــتــقــالــيــة بـــني املـــؤســـســـات نفسها 
وعـــالـــم املــنــصــات الــرقــمــي، ثــمــة حــاجــة إلــى 
ــذه املـــحـــطـــات  ــ ــات جــــديــــدة تـــبـــقـــي هــ ــاجــ ــتــ إنــ
شاهدة، وبالتالي توأمة هذا 

ُ
ضمن دائرة امل

اإلنتاج الفني، إن في البرامج أو املسلسات 
ــات الـــتـــي أنــشــأتــهــا  ــّصـ ــنـ ــة، عـــبـــر املـ ــيــ الــــدرامــ
ــات نـــفـــســـهـــا، لــكــســب جـــيـــل آخـــــر مــن  ــطـ املـــحـ

جمهور املواقع الرقمية.
فــي األســابــيــع األخــيــرة، ُعـــرض بــرنــامــج »ذا 
فويس سينيور« للمحترفني، وحقق نسبة 
متابعة عالية في العرض األول، وهذا ربما 
مــا يــدفــع املحطات إلــى إنــتــاج برنامج آخر 
كمحاولة لكسب الجمهور، وتوظيف شهرة 
بــعــض الــفــنــانــني لــصــالــح الــبــرنــامــج بشكل 

أسبوعي، وملواسم متاحقة.
ــامـــج آخـــر  ــرنـ ــاج بـ ــتــ ــن إنــ أعـــلـــن قـــبـــل أيــــــام عــ
مــا  أو  ســـيـــنـــغـــر«،  مـــاســـكـــد  »ذا  ــلـــمـــواهـــب،  لـ
»إنت مــني«. ورغــم العجز،  ُعــرف بالعربية بـ
ــيـــات املـــالـــيـــة لــلــمــحــطــات  ــيـــزانـ أو خـــفـــض املـ
ــبـــرنـــامـــج بــأقــل  الـــتـــلـــفـــزيـــونـــيـــة، ســـيـــخـــرج الـ
العرض  حــقــوق  دفــعــت  بعدما  ممكنة  كلفة 
الــعــربــي واخــتــيــرت مــجــمــوعــة مــن الفنانني 
املوهبة  عــن  للبحث  »املفتشني«  كـ ليكونوا 
قـــنـــاع،  وراء  تــخــتــبــئ  ــــي  وهـ اكــتــشــافــهــا  أو 
إذ يــتــبــارى 11 فــنــانــًا مــقــنــعــًا، وعــلــى لجنة 
املــــفــــتــــشــــني، املــــؤلــــفــــة مـــــن املــــمــــثــــل املــــصــــري 
حــســن الـــــــرداد والـــســـعـــودي مــهــنــد حــمــدي، 
والــلــبــنــانــيــة ســيــريــن عــبــد الــنــور والــســوري 
الشخصية  هي  من  اكتشاف  خولي،  قصي 
إطــار ال يخلو من  فــي  أمامهم  التي ستقف 
التشويق والحماسة بحسب ما عرض في 
تبنتها  الــتــي  األمــيــركــيــة  النسخة  النسخة 

ملواسم  البرنامج  وعرضت  »فــوكــس«،  قناة 
البرنامج  ميزانية  أن  يــبــدو  هــكــذا،  ســابــقــة. 
غـــيـــر ُمــكــلــفــة وال تـــفـــرض إنـــتـــاجـــًا ضــخــمــًا، 
خصوصًا أن لجنة التحكيم هي من املمثلني، 
التي  املالية  امليزانية  قيمة  مــن  يقلل  وهـــذا 
تصرف لهؤالء، على أن تكون فكرة »القناع« 

املــشــاركــون »الــحــالــة »  الــتــي سيستخدمها 
املستجدة، أو »املصيدة« بالنسبة للمشاهد 
فـــي ظـــل انــتــشــار وتــفــشــي فـــيـــروس كــورونــا 
الناس مع إطالة فنان  العالم، وتفاعل  في 
يتحايل في طريقة إخفاء نفسه أمام زمائه.

تـــجـــربـــة يــمــكــن أن تـــحـــول هـــــدف مــحــطــات 

ــتـــاج األقــــل كــلــفــة فـــي حــال  الــتــلــفــزة إلـــى اإلنـ
ضــمــنــت الــنــجــاح خــــال أســابــيــع الـــعـــرض، 
ــرهـــون فـــي كــيــفــيــة تــلــقــف املــشــاهــد  ــذا مـ ــ  وهـ
لــهــذا الـــنـــوع مـــن الـــبـــرامـــج الــتــي تــتــجــه إلــى 
التراجع في ظل االستهاك والرتابة اللذين 

تعاني منهما.

ــحــســم ملــصــلــحــة تـــرامـــب. وإن كــانــت 
ُ
وكـــانـــت ت

كاردي بي لم تدخر جهدًا في مهاجمة ترامب 
 اإلعـــــام الــيــمــيــنــي، مـــن جــهــتــه، 

ّ
ونـــظـــامـــه، فــــإن

ــر هـــو اآلخـــر 
ّ

 بــــ »فـــوكـــس نـــيـــوز«، ســخ
ً
مــتــمــثــا

 مــن شـــأن مغنية الــهــيــب هــوب، 
ّ
أدواتــــه لــلــحــط

الــذي تقدمه »قمامة«، في  بحجة أن املحتوى 
الصريحة  الجنسية  تعليقاتها  إلـــى  إشــــارة 
تحديدًا  أغانيها،  وفــي  التواصل  مــواقــع  على 
أغــنــيــة أدتـــهـــا مـــع املــغــنــيــة مــيــغــان ســتــالــيــون، 
كارلسون، خال  تاكر  يقول   .»WAP« بعنوان
برنامجه على قناة فوكس نيوز: »ال يمكنني 
أن أخبركم إلى ماذا يرمز عنوان األغنية… أو 
كلماتها«، واصفًا كامها بأنه »سوقّي، لكون 

محتواها إباحيًا وغير الئق«.
ــــى »فــــوكــــس نــــيــــوز« فــــي الـــهـــجـــوم  يـــنـــضـــم إلــ
ــة  ــيــ ــات إعــــامــ ــيــ عــــلــــى كــــــــــــاردي بــــــي شــــخــــصــ
ــن الـــتـــيـــار املــحــافــظ،  ونـــشـــطـــاء ســيــاســيــون مـ
ــــد مــؤســســي  أبــــرزهــــم بــنــيــامــني شـــابـــيـــرو أحـ
 The Daily اإللكترونية  الصحيفة  ومحرري 
املناهضة  اليمينية  بـــآرائـــه  املـــعـــروف   Wire
لـــإجـــهـــاض واملـــثـــلـــيـــة، إضـــافـــة إلــــى الــكــاتــبــة 
املحافظة السوداء كانديس أوين، التي دعمت 
ــيـــرة، وانــتــقــدت  تــرامــب فــي االنــتــخــابــات األخـ
سجله  مستعرضة  فلويد،  جــورج  شخصية 
ــي بــاهــتــمــام  اإلجــــــرامــــــي. حــظــيــت كــــــــاردي بــ
خــــاص مـــن قــبــل كـــل هـــــؤالء، بــســبــب مقابلة 
أجرتها في آب/ أغسطس 2020 مع الرئيس 
رشح للرئاسة في حينها. 

ُ
نتخب بايدن، امل

ُ
امل

ركز بايدن على مخاطبة الفئات الشابة من 
خال مقابلته مع كاردي بي. وقال ردًا على 
تعليقها على إدارة ترامب لجائحة كورونا، 
وما حدث خال سنوات حكمه: »ليس لهذا 

أن يحدث )مجددًا(«. 

مواهب تتخّفى تحت أقنعة في زمن كوروناكاردي بي... ثالث سجائر في انتظار سقوط الرئيس الـ45
كثيرة هي برامج 

المواهب التي تتألف 
من لجنة تحكيم 

ومتسابقين يتوافدون 
ويمثلون أمامها، آخرها 

»ذا ماسكد سينغر«

كارين إليان ضاهر

الــيــوم تختلف عما  ال يخفى على أحــد أن املــوضــة 
ــا. فــكــل مــا فرضه  كــانــت عــلــيــه قــبــل جــائــحــة كـــورونـ
نتبعه،  الـــذي  والنمط  ظـــروف حياتنا  الــوبــاء على 
املــوضــة، فترك  الوقت نفسه على عالم  انعكس في 
ر الوباء قطاعًا 

ّ
أثره الواضح. ففي كل الحاالت لم يوف

إال ترك أثره عليه. يبدو بديهيًا في هذه الحالة أن 
تشبه املجموعات الجديدة التي يطلقها املصممون 
في مثل هذه املرحلة، نمط الحياة الذي نتبعه. إال 
أن املصمم طوني ورد أراد أن يقّدم مجموعة لربيع 
وصيف 2021 تشبه الحلم، فيستمتع بها كما بكل 
مجموعة يطلقها، بعيدًا عن األجواء السلبية التي 

تسيطر على العالم اليوم.
Bal à l’opéra )حفل راقص في األوبرا(، هو العنوان 
الجديدة  الجاهزة  املابس  الــذي حملته مجموعة 
الجانب  فيها  والــتــي حضر  ورد  طــونــي  للمصمم 
الرومانسي.  الطابع  جانب  إلــى  الــافــت  املسرحي 
لكن، في الوقت نفسه، يفرض الواقع الحالي نفسه 
في ظل جائحة كــورونــا، بحسب ما يوضحه ورد 

في حديثه مع »العربي الجديد«.
ــت مـــــعـــــدالت األنـــشـــطـــة  ــعــ ــراجــ ــذا الـــــعـــــام تــ ــ ــ فــــفــــي هـ
كــان عليه  لم يعد كما  الحياة  االجتماعية، ونمط 
الوباء. انطاقًا من ذلــك، كان بديهيًا،  قبل انتشار 
الــواقــع.  هــذا  املجموعة  أن تعكس  قــولــه،  على حــد 

الــجــانــب املــســرحــي، تحمل املجموعة  فــفــي مــقــابــل 
الــواقــع. »تاقي  التي يفرضها  البساطة  شيئًا من 
املجموعة رغبات املرأة التي ال تزال تتمسك بجمال 
إطــاالتــهــا وأنــاقــتــهــا عــلــى الــرغــم مــن األزمــــة التي 

ه«.
ّ
طاولت العالم كل

ع ما 
ّ
من جهة أخــرى، ال ينكر ورد أنه ال يمكن توق

ستكون عليه املوضة بعد كورونا؛ فثمة تغييرات 
مما  الــتــأكــد  يمكن  ال  لكن  اللحظة،  واضــحــة حتى 
إذا كــانــت األمـــور ستعود إلــى مــا كــانــت عليه قبل 
الجائحة، أو أن التغيير سيكون بعيد املدى. أما في 
اع موضة غابوا بسبب 

ّ
املرحلة الحالية، فثمة صن

األزمة، رغم أنه لم يكن ممكنًا تصّور خسارتهم في 
هــذا الــقــطــاع. انطاقًا مــن ذلــك، يشير ورد إلــى أنه 
يأخذ اليوم االتــجــاه الــذي يفرضه الــواقــع وفــق ما 
تظهره املعطيات الحالية، وإن كان ال يجد إمكانية 

لتوقع ما ستؤول إليه األمور الحقًا. 
لم تكن هذه املجموعة بالنسبة للمصمم مشابهة 

ألي مــجــمــوعــة أخـــــرى أطــلــقــهــا. فــهــي املــجــمــوعــة 
كــورونــا،  وبــاء  بعد  التي يطلقها  الكاملة  األولـــى 
قــدر  بــهــا  أن يستمتع  وأراد  الــكــثــيــر،  لــه  تعني  إذ 
 وأدخــلــت 

ً
فــعــا أنــه استمتع بها  اإلمــكــان. فيؤكد 

السعادة إلى قلبه. وفي الوقت نفسه، أراد أن يقدم 
من التصاميم ما يدخل الفرح إلى قلب املرأة التي 
تختارها، في ظل األجواء السوداوية التي تخّيم 
عــلــى الــعــالــم. »ثــمــة حــاجــة مــاســة إلـــى كــل مصدر 
فرح. وأعرف جيدًا أن ثمة نساء كثيرات يحتجن 
إلى ما أقّدمه لهن في هذه املجموعة التي تحمل 
مــا نعيشه  الـــذي ال يشبه  املسرحي  الجانب  هــذا 
اليوم، وإن كانت تحمل أيضًا شيئًا من البساطة 

األقرب إلى نمط الحياة الحالي«.
التصاميم  وتأتي  الحالي واضحًا  الواقع  كــان  إذا 
على أســاســه، يــؤكــد ورد أنــه ال يــعــرف مــا ستكون 
هناك  تكون  أن  يتوقع  لكنه  املقبلة،  املرحلة  عليه 
لهفة إلى ما هو مبتكر في املوضة، ويكسر الروتني 
الـــذي طغى على نمط الــحــيــاة الــســائــد طـــوال هذه 

ع حينها. 
ّ
الفترة، فالتجدد متوق

وحــــول تــفــاصــيــل هـــذه املــجــمــوعــة، يــشــيــر املصمم 
إلــــى أن األلـــــــوان الـــتـــي طــغــت عــلــيــهــا هـــي األصــفــر 
يحمل  الـــــذي  الـــســـمـــاوي  واألزرق  والـــبـــاذنـــجـــانـــي 
طابعًا ملكيًا، والزهري والذهبي أيضًا، ولم يغب 
األســود طبعًا كالعادة في املجموعة. لكل لون في 

املجموعة قّصة تحمل ملسة مسرحية.

الرجل الذي قد يصبح أفالمًا

من حلقات الموسم الحالي لبرنامج »ذا ماسكد سينغر« )تويتر(

أطلق على 
المجموعة اسم 
»حفل راقص 
في األوبرا« 
)العربي الجديد(

)Getty/استعملت كاردي بي منصاتها للتعبير عن معارضتها لترامب )فريدريك إم بران

يمثّل مظهر ترامب مادة دسمة للرسامين والكوميديين )إيريك بارادات/فرانس برس(

يبدو أن الرئيس األميركي، دونالد ترامب، لن يبقى مادة للكوميديين وحسب، وإنما يراهن كثيرون 
على أنه سيتحّول إلى موضوع دسم لصنّاع السينما في الواليات المتحدة

دونالد ترامب

طوني ورد: ما يشبه الحلم

فنون وكوكتيل
قراءة

أزياء

برنامجإضاءة

قدمت هوليوود عشرات 
األفالم السينمائية حول 
حياة رؤساء أميركيين 

سابقين، مثل: فيلم »قتل 
ريغان« 2016، عن محاولة 

اغتيال رونالد ريغان في 
1981، وفيلم »ويلسون« 
1944، عن السيرة الذاتية 
للرئيس ودرو ويلسون، 

و»لينكون« 2012، وفيلمين 
عن باراك أوباما )الصورة(، 

هما: »باري« 2016، 
والوثائقي »أحالم من أبي 
الحقيقي« 2012، وثالثة 

أفالم عن بوش االبن، هي: 
»النائب« 2018، و»دبليو« 
2008، والفيلم الوثائقي 

»فهرنهايت 9/11«.
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