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»كيو أنون« بعد ترامب: ما هو مستقبل نظرية المؤامرة؟

ألعاب فيديو تتحول إلى شبكات تواصل للترفيه

واشنطن ـ العربي الجديد

أنون«  املؤامرة »كيو  املؤمنون بنظرية  كان 
ــــب رئــيــســا  ــرامـ ــ ــاء دونـــــالـــــد تـ ــقــ يـــتـــوقـــعـــون بــ
ــقــــاالت جــمــاعــيــة،  ــتــ ــا، وحــــصــــول اعــ ــركــ ــيــ ألمــ
و»عــمــلــيــات إعــــدام عــلــنــيــة«، وإلـــقـــاء القبض 
ــة مــــن الــديــمــقــراطــيــن  ــريـ عـــلـــى »عـــصـــابـــة سـ
ذلــك طبعا،  لم يحدث  باألطفال«.  املتاجرين 
وفــاز جــو بــايــدن بالرئاسة األمــيــركــّيــة. رغم 
هـــذا ال يـــزال أتــبــاع الــنــظــريــة مــؤمــنــن بشدة 
بــأن دور تــرامــب لــم ينتِه بــعــد. »كــيــو أنــون« 
نــظــريــة مـــؤامـــرة ال أســــاس لــهــا مـــن الصحة 
تــقــول إن الــرئــيــس الــســابــق دونـــالـــد تــرامــب 
يشن حربا سرية ضد نخبة تعبد الشيطان 
والشركات  الحكومة  في  األطفال  وتغتصب 
املــؤمــنــون بهذه  ووســائــل اإلعــــام. ويتكهن 
ــــوف تــــؤدي  ــذه املـــعـــركـــة سـ ــ ــأن هـ ــ الـــنـــظـــريـــة بـ
عتقل 

ُ
إلـــى يـــوم مــن الــحــســاب حــيــث ســـوف ت

ــعــــدم، مــثــل املــرشــحــة  ــ
ُ
ــارزة وت ــ شــخــصــيــات بــ

أدى  كلينتون.  هــيــاري  السابقة،  الرئاسية 
عدم فوز ترامب إلى اهتزاز عقيدة جزء كبير 
من املؤمنن بالنظرية، لكن البعض قال إن 
تــنــبــؤاتــهــم قــد تحققت عــلــى الــرغــم مــن عــدم 
ظهورها، بينما غّير آخرون املوعد النهائي 

للنبوءة. 
ــراء عـــن »كـــيـــو أنــــــون« كــديــن  ــبـ يــتــحــدث الـــخـ
ــذا  ــن كـــونـــهـــا حـــركـــة ســـيـــاســـيـــة، وهــ أكـــثـــر مــ
هــو بــالــضــبــط ســبــب اســتــمــرار الــنــظــريــة في 
اتها في التحقق.  التقدم حتى مع فشل نبوء
الــنــظــريــة ستستمر  اتـــفـــاق عــلــى أن  وهـــنـــاك 
السياسة  فــي  رئيسي  كعامل  األرجـــح  على 
األميركية. وبعد حظر حسابات ترامب من 
ــرده مــن شبكات  قــبــل مــواقــع الــتــواصــل، وطــ
الـــتـــواصـــل الــرئــيــســيــة، تــخــلــى عـــن الــنــظــريــة 
أولئك األقل التزاما، لكن املؤمنن الحقيقين 
بها هاجروا إلى منصات بديلة مثل »غاب« 
في  »الثقة  يواصلون  وهــؤالء  و»تيليغرام«. 
الــخــطــة«، ومـــن املـــرجـــح أن يــســتــمــروا بفعل 
ــقـــد أصـــبـــحـــوا مـــلـــتـــزمـــن بــالــقــضــيــة  ذلـــــــك. لـ
بـــســـبـــب االنــــتــــمــــاء، والــــشــــعــــور بــمــســؤولــيــة 
املــهــمــة، وبــســبــب الـــوقـــت والــتــضــحــيــة الــتــي 
ــان مـــن املــفــتــرض، بحسب  اســتــثــمــروهــا. وكــ
أتــبــاع جــمــاعــة نــظــرّيــة املـــؤامـــرة أن تتكشف 
»النبوءة الكبرى« في 4 مارس/آذار املاضي، 
وهــو الــيــوم الـــذي »ســيــعــود فيه تــرامــب إلى 
األبــيــض،  البيت  ويستعيد  مجيدًا  السلطة 

منوعات
بيانات 

إنستغرام
لندن ـ العربي الجديد

ــع  ــاطــ ــقــ تـــــصـــــّدر تـــطـــبـــيـــق تـــــبـــــادل الـــــصـــــور واملــ
ــرام« قــائــمــة الــتــطــبــيــقــات الـــتـــي تجمع  ــغـ ــتـ »إنـــسـ
ــاءت هــذه  بــيــانــات املــســتــخــدمــن وتــشــاركــهــا. جــ
ــه شــركــة  ــرتــ ــاًء عـــلـــى تــحــلــيــل أجــ ــنــ ــة بــ الـــخـــاصـ
التحليل  ــد  ووجـ  .pCloud الــســحــابــي  الــتــخــزيــن 
البيانات  املئة من  أن »إنستغرام« تجمع 79 في 

الشخصية ملستخدميها وتشاركها مع جهات 
خــارجــيــة، بــمــا فـــي ذلـــك ســجــل الــبــحــث واملــوقــع 

وجهات االتصال واملعلومات املالية.
ــفـــان  إيـ  pCloud فــــي  الـــرقـــمـــي  املــــديــــر  ــتــــب  وكــ
»أي  أن  الــدراســة،  تدوينة حــول  فــي  ديميتروف، 
معلومات توافق على أن يجمعها أحد التطبيقات 
التسجيل يمكن تحليلها ملصلحته وحتى  عند 
مــشــاركــتــهــا«. وتـــابـــع أن »كــــل شــــيء، بــــدءًا من 

سجل التصفح، إلى موقعك، وتفاصيل حسابك 
املــصــرفــي، وتــفــاصــيــل االتـــصـــال الــخــاصــة بــك، 
قيمة  ذات  تكون  أن  يمكن  لياقتك،  ومستويات 
للتطبيقات لتخزينها أو استخدامها أو بيعها«. 
وأضاف أنه »مع وجود أكثر من مليار مستخدم 
نشط شهريًا، فإّن من دواعي القلق أن إنستغرام 
ــذا الــكــّم الــهــائــل من  هــو مــركــز ملــشــاركــة مــثــل هـ
ــعـــروفـــن«. وجـــاء  بــيــانــات املــســتــخــدمــن غــيــر املـ

»فــيــســبــوك« فــي املــرتــبــة الــثــانــيــة بــن التطبيقات 
التطبيق  أعــطــى  إذ  للبيانات،  استهاكًا  األكــثــر 
بــيــانــات مستخدميه  مــن  املــائــة  فــي   57 األزرق 
ــذلـــك ســجــلــت تــطــبــيــقــات  ألطـــــــراف خـــارجـــيـــة. كـ
توصيل الطعام Uber Eats وDeliveroo نتائج 
سيئة، وكاهما ظهر في املراكز العشرة األولى 
و»يوتيوب«  و»تريناين«  »لينكدإن«  جانب  إلى 

و»ديولينغو« و»إيباي«.

A

وفــقــا لتخيات أتــبــاع الــنــظــريــة«. لــم يحدث 
ذلك أيضا. بعدها، كتب أحد املشتركن في 
إحــــدى قــنــوات الــحــركــة فــي »تــيــلــيــغــرام« »ال 
ــَدّي  ــ

َ
تــفــقــدوا األمــــل. الــســبــاق لــم يــبــدأ بــعــد ول

ممكن  مـــــارس/آذار   20 بــأن  لاعتقاد  سبب 
أيضا«، ونشر آخر رسالة »متفائلة« مماثلة 
جاء فيها »ال يزال أمامنا 16 يوما«... مر هذا 

الــتــاريــخ أيــضــا، ولـــم يــحــدث شـــيء. والفشل 
الـــصـــارخ لــلــنــبــوءة ال يــكــفــي أبــــدًا إلزالــتــهــا. 
تــوقــعــات عـــديـــدة لـــم تــتــحــقــق، بــمــا فـــي ذلــك 
الذي  النهائي  الترامبي  بالنصر  التنبؤات 
كان بمثابة أساس لنظرية املؤامرة. فخال 
فترة االضطراب الديني الكبير في الواليات 
ــر املــعــمــدانــي، ويــلــيــام  املــتــحــدة، تــنــبــأ الـــوزيـ

مــارس/  21 فــي  العالم سينتهي  بــأن  ميلر، 
آذار 1844. وعندما لم يعد يسوع املسيح إلى 
األرض في ذلك التاريخ راجع ميلر تنبؤاته 
: سيحدث املجيء الثاني في 18 إبريل/

ً
قائا

نــيــســان 1844. وعــنــدمــا لــم يــعــد املــســيــح في 
ذلـــك الــتــاريــخ، اعــتــذر ميلر عــن الــخــطــأ. لكن 
واعـــظـــا آخـــــر، وهــــو صــمــوئــيــل ســـنـــو، أعــلــن 
أن املــســيــح ســيــعــود فــي »الــيــوم الــعــاشــر من 
الشهر السابع من العام الحالي«. واستخدم 
دقة،  أكثر  أنــه  يعتقد  يهودية  تقويم طائفة 
الــتــاريــخ سيكون 22 أكتوبر/ وقــال إن ذلــك 

العالم  أن  الــواضــح  مــن  األول 1844.  تشرين 
لم ينتِه في 22 أكتوبر/تشرين األول 1844. 
ولكن »امليلرين« لم ينتهوا أيضا. بــداًل من 
إلى فصائل أشهرها كنيسة  انقسموا  ذلــك، 
الــســبــتــيــن، الــتــي اعــتــقــدت أن 22 أكــتــوبــر/

تــشــريــن األول لـــم يــكــن عــامــة عــلــى املــجــيء 
الثاني بل حدثا حدث في الجنة.

تــشــيــر األبـــحـــاث إلـــى أن بــعــض األشــخــاص 
املعتقدات  يميلون بشكل غير عــادي لقبول 
هــــــؤالء  وأن  ــة،  ــ ــولـ ــ ــقـ ــ ــعـ ــ املـ غــــيــــر  ــة  ــ ــريـ ــ ــآمـ ــ ــتـ ــ الـ
األشــــخــــاص قــــد يــقــبــلــون الـــعـــديـــد مــــن هـــذه 
املعتقدات في وقت واحد، حتى عندما تكون 
 
ّ
أن أي  صــــارخ.  بشكل  متناقضة  املــعــتــقــدات 

الــتــنــبــؤات الــفــاشــلــة لـــن تــقــضــي عــلــى »كــيــو 
أنــون«، ألنها لم تقِض على امليلرين أيضا. 
»كيو أنون« ربما يمكن فهمها بشكل أفضل 
أنــهــا حــركــة دينية تضع اإليــمــان فوق  على 
للخطاة.  النهائية  بالدينونة  وتؤمن  الدقة، 
 الفرق هو أن »املذنبن« في عقيدة »كيو 

ّ
لكن

أنــــون« هــم »جــمــيــع الــديــمــقــراطــيــن، ومعظم 
 »ألسنة الجميع ستعترف 

ّ
املشاهير«، كما أن

بأن دونالد ترامب قد هزم الشر املطلق«. 
يــقــول مــوقــع »فــــوكــــس«، إن »كــيــو أنـــــون« ال 
تــزال مستمرة. فهي نظرية مرنة ال تحتاج 
اتحادًا بن األعضاء، بل فقط شرح األشياء 
ومنح  بنظرياتهم  تفسيرها  يمكن  ال  التي 
األتباع إحساسا باالنتماء واالتجاه. ويقول 
كاتب الرأي في »نيويورك تايمز«، تشارلي 
أن  يمكنه  أي شــخــص  أن  أعــتــقــد  »ال  وارزل: 
أو  املقبل،  العام  يقول بثقة ما سيحدث في 
األسبوع املقبل، ولكن من اآلمن افتراض أن 
الجهات الفاعلة السيئة )بما في ذلك أولئك 
العنف(  أعــمــال  على  علنا  يشجعون  الــذيــن 
ســيــســتــمــرون فــي االســتــفــادة مــن معتقدات 

النظرية ويتشبثون بها«.

تخلّى األقل التزامًا عن 
النظريّة بعد حجب ترامب 

عن منصات التواصل

ألعاب الفيديو تزعزع 
هيمنة شبكات التواصل 

وتستقطب إعالنات

مجّرد  و»فورتنايت«  »روبلوكس«  تعد  لم 
لعبتي فيديو مجانيتن عبر اإلنترنت، بل 
ي ترفيه 

َ
تحّولتا خال الجائحة إلى منّصت

التجارية، يحظى  العامات  مرغوبتن من 
موازية  افتراضية  بحياة  الاعبون  فيهما 
لــحــيــاتــهــم الــحــقــيــقــيــة، إلـــــى درجــــــة أنــهــمــا 
تمكنتا من زعزعة هيمنة شبكات التواصل 

االجتماعي.
لكن ما الجامع املشترك بن هاتن اللعبتن 
عدا عن كونهما اجتذبتا مئات املاين من 
األطــفــال واملــراهــقــن مــن كــل أنــحــاء الــعــالــم؟ 
يوضح األستاذ الباحث في معهد الدراسات 
االقـــتـــصـــاديـــة والـــتـــجـــاريـــة الــعــلــيــا جــولــيــان 
الرقمية  التكنولوجيا  في  املتخصص  بّيو 
والصناعات الثقافية، أن ما يجمع اللعبتن 
املفهوم  »ميتافيرس«. هذا  الـ هو ما يسمى 
الـــــذي طـــــوره نــيــل ســتــيــفــنــســون فـــي روايــــة 
االقــتــراضــي«  »الــســامــوراي  العلمي  الخيال 
عام 1992، وهو عبارة عن فضاء إلكتروني 
مواٍز للواقع املادي، يستطيع املستخدمون 
أو  املناقشة  أو  التفاعل  بهدف  فيه  التاقي 
صور  شكل  لذلك  ويتخذون  الترفيه،  حتى 

رمزية تمثلهم.
وأبــــرز مــثــال عــلــى ذلــــك، سلسلة مــن خمس 
ــة افــــتــــراضــــيــــة أقـــيـــمـــت  ــيـ ــقـ ــيـ ــــات مـــوسـ ــفـ ــ حـ
فـــي نــهــايــة إبـــريـــل/نـــيـــســـان املـــاضـــي، خــال 
الراب  الحجر، وظهر خالها مغني  مرحلة 
األميركي ترافيس سكوت عبر »فورتنايت« 
على شكل صورة رمزية، وتابعها أكثر من 
12 مليون مستخدم، في حدث غير مسبوق.

بعد هذا النجاح، أطلقت »فورتنايت« التي 
أعمارهم  تــتــراوح  مليون العــب   350 تجمع 
بن 14 و24 عاما مهرجانا سينمائيا أيضا 
ســمــّي »شــــورت نـــايـــت«، وحــفــلــة افــتــراضــيــة 
ــال« يحييها  ــ عــمــاقــة بــعــنــوان »بـــارتـــي رويـ

مــنــّســقــو أســـطـــوانـــات مـــشـــهـــورون. ويــقــول 
الناشرة  »إبــيــك غيمز«  فــي شركة  املــســؤول 
كهذا  زمــن  »فــي  نانتزر  نيت  »فورتنايت«  لـ
املهم جدًا  االلتقاء جسديا، من  يصعب فيه 
تــوفــيــر هــــذه الـــتـــجـــارب االفـــتـــراضـــيـــة. نحن 
نـــرى حــقــا فــي فــورتــنــايــت منصة للتجارب 

االجتماعية املتصلة ال مجرد لعبة«.
»مــيــتــافــيــرس«  إذا كـــان الــنــجــاح فــي بــنــاء الـــ
ــة كــــنــــز ثــــمــــن فـــــي صــــنــــاعــــة ألــــعــــاب  ــابـ ــثـ ــمـ بـ

الـــفـــيـــديـــو، فـــاملـــحـــاولـــة لـــيـــســـت األولــــــــى مــن 
ــارل لـــوي بــانــاد  ـــا للخبير شــ

ً
نــوعــهــا، وفـــق

الذي يشير في هذا اإلطار إلى لعبة »وورلد 
الــتــي صــــدرت فـــي العقد  ــرافــــت«  أوف ووركــ
الحادي والعشرين. ويقول  القرن  األول من 
املحلل املالي في شركة »تي بي آيكاب« إن 
»الجديد هو أن ألعاب الفيديو هذه أصبحت 
األنشطة  أحــد  اللعب  يشكل  مــحــورًا  تقريبا 
الوحيد«.  النشاط  ليس  لكنه  فيه،  املتاحة 

ــاء«.  ــوبـ ــاه قــــوي يـــزيـــده الـ ــجـ  والحــــظ أنــــه »اتـ
»فورتنايت«  إلــى  بالنسبة  الهدف  ويتمثل 
االنتباه  و»روبلوكس« وغيرهما في جذب 
بــأي ثمن مــن خال  واالحــتــفــاظ بالاعبن 
تــوفــيــر الـــحـــدث بـــاســـتـــمـــرار، فــيــمــا تـــعـــّوالن 
عــلــى عــمــلــيــات شــــراء صــغــيــرة يــلــجــأ إلــيــهــا 
املــســتــخــدمــون ضــمــن كــل لــعــبــة. أمـــا الــهــدف 
اآلخــــــــر، فــيــتــمــثــل فــــي تــحــقــيــق الــــدخــــل مــن 
ــــب شــهــريــا  مـــلـــيـــون العـ جــمــهــورهــمــا )150 
عــلــى »روبـــلـــوكـــس«( مـــن خــــال تــوفــيــرهــمــا 
لــلــعــامــات الــتــجــاريــة إطــالــة عــلــى جمهور 
واسع من الشباب من دون اعتماد »الطابع 
الــدخــيــل لـــإعـــانـــات الــتــقــلــيــديــة«، عــلــى ما 

شرح جوليان بّيو. 
وتـــوّجـــه الــكــثــيــر مـــن املــعــلــنــن إلــــى اإلفــــادة 
 
ً
مثا ومــنــهــم  الــلــعــبــتــان،  لهما  تتيحه  مــمــا 
»نــايــكــي«، و»ديـــزنـــي« الــتــي روجـــت للجزء 
األحدث من »ستار وورز« عبر »روبلوكس« 
ــمـــوذج  ــنـ الـ وهـــــــذا  عــــــام 2019.  أواخــــــــر  فــــي 
ــدأ يــجــتــذب  ــ ــــوف بــ ــألـ ــ ــيـــر املـ االقــــتــــصــــادي غـ
 
ً
املستثمرين، إذ إن قيمة »روبلوكس« مثا
العام  االكتتاب  بلغت 46 مليار دوالر بعد 
ــة نـــيـــويـــورك فـــي أوائــــل  األولــــــي فـــي بـــورصـ
مارس/آذار، اي أربعة أضعاف قيمة شركة 

»يوبيسوفت« الفرنسية أللعاب الفيديو.
هــل يــكــفــي ذلـــك ملــنــافــســة عــمــالــقــة الشبكات 
و»فيسبوك«  »إنستغرام«  مثل  االجتماعية 
ــنــــاب شــــــات«؟ الـــجـــواب  و»تـــيـــك تـــــوك« و»ســ
ــــو: »إن مـــفـــتـــاح لــعــبــة مــثــل  ــّيـــو هـ بــحــســب بـ
)فورتنايت( أن يكون املستخدم )العبا( قبل 
كل شيء«. ويضيف: »في ما يتعلق بعقود 
اإلعانات، ال إمكان للتفوق على )فيسبوك( 
)2,8 مــلــيــار مــســتــخــدم( الــــذي يــتــوجــه إلــى 

الجميع، كبارًا وصغارًا«.
)فرانس برس(

)Getty/يؤمن أتباع النظرية بأن دور ترامب لم ينتِه بعد )سكوت أولسن

)Getty( فورتنايت« التي تجمع 350 مليون »العب« نظمت حفالت افتراضية ومهرجانًا سينمائيًا«

»نبوءات« عديدة للمؤمنين بنظرية المؤامرة »كيو أنون«، وهم مؤيدون لدونالد ترامب، أخفقت خالل بداية العام الحالي، لكّن ذلك 
لم ينِه النظريّة، بل إّن المؤمنين بها يواصلون »الثقة في الخطة«. فما هو مستقبلها؟
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الــســيــنــمــائــّي األمـــيـــركـــي، الـــــذي يــعــيــش أزمـــة 
ُمفّكك  أمــيــركــّي  واقــع  بــن  انفصام سينمائّي، 
ــع بــقــســوة 

ّ
وُمــــتــــصــــّدع، وآخـــــر مـــتـــرّهـــل، يــتــنــط

ــكــــار« ُصــــــــَور، يــعــتــبــرهــا  ــتــ ــى »ابــ ــ وســـخـــريـــة إلـ
أكثر  عــديــدون واقــعــيــة، تستجيب  مــخــرجــون 
مــنــهــم. صحافيون  مــرحــلــة تسخر  ــعــات 

ّ
لــتــطــل

عجزًا  الفيلم  في  الفراغات  يعتبرون  كثيرون 
ــــاج ُصـــــــــَور ســيــنــمــائــيــة  ــتـ ــ ــــن إنـ ــاو عـ لــــــدى تــــشــ
ُمبتكرة، من دون انتباههم إلى أهمّية الصمت 

والفراغ واللعب باألضواء والظال الطبيعية 
غني الفيلم عن 

ُ
رات بصرية، ت

ّ
والفضاء، كُمؤث

البوح، وتجعله باهتا، إذا انتزع لنفسه شهوة 
الكام.

النقد ُمطالٌب بالحفر في ما تريد ُصَور كلوي 
ر عليه، ال ما ترغب الصورة في 

ّ
 تتست

ْ
تشاو أن

ر في الرهان على ُصور بيضاء 
ّ
قوله. فللتست

أكثر منها فنية وجمالية.  ُمــبــّررات سياسية، 
وّجهه 

ُ
ضمر، الذي ت

ُ
السبب يعود إلى النقد امل

أشرف الحساني

رغــم حصوله على جــائــزة »األســد 
الــذهــبــي«، فــي الـــدورة الــــ77 )2 ـ 12 
»مهرجان  سبتمبر/ أيلول 2020( لـ
فينيسيا السينمائي«، لم يغُد »أرض الرّحل« 
ـ   )1982( تــشــاو  لكلوي   ،)2020(  Nomadland
الــفــائــز أيــضــا بــجــائــزتــي »غــولــدن غــلــوب« في 
فئتي أفضل فيلم وأفضل إخراج )28 فبراير/ 
عن  السينمائي  النقد  حــديــث  ـ   )2021 شــبــاط 
ــرة 

ّ
وُمــؤث فة 

ّ
وُمكث بسيطة  بصرية  اشــتــغــاالٍت 

وشاردة، تبحث عن عناصر دقيقة من الحياة 
أمــام سطوة مفاهيم وقيم  لإنسان،  املوجعة 

وأنظمة رأسمالية وجهات سياسية.
 
ْ
النقد السينمائّي غير معنّي بأفام كهذه، إذ
قــادرًا  سينمائيا  خطابا  نتج 

ُ
ت ال  ها 

ّ
أن يعتقد 

 زماء مهنة 
ّ
ي. علما أن

ّ
تلق

ُ
على التأثير في امل

روا بفيلم تشاو، ما يطرح أسئلة 
ّ
كثيرين تأث

الــراهــنــة وشكلها،  قلقة عــن حياتنا  وجــوديــة 
 تكون عليه طبيعيا.

ْ
وعّما ينبغي لها أن

رغــبــة كــلــوي تــشــاو بــإنــتــاج ُصــــَور سينمائية 
بــيــضــاء، ال تــقــول شــيــئــا، ســاهــمــت فـــي إنــتــاج 
ــألــــوف  ــة ُمــــتــــحــــّررة مــــن املــ جـــمـــالـــّيـــات بـــصـــريـ

باع مايك وينكلمان
 عددًا من أعماله بستة 

وتسعين مليون دوالر

يرصد العمل حياة 
الُمهّمشين الذين تخلّت 

عنهم عائالتهم

المهم في هذا 
االكتشاف أن الديناصور 

كان آكًال للحوم

2223
منوعات

تــــشــــاو إلـــــى الـــنـــظـــام الــــرأســــمــــالــــي األمـــيـــركـــي 
ـــن، بــألــســنــة شــخــصــيــاتــهــا الــضــعــيــفــة 

ّ
ــف ــعـ ــتـ ـ

ُ
امل

 
ّ
أن اقتصادية. ورغــم  ستْعبدة من شركات 

ُ
وامل

ه 
ّ
هــذا النقد ال يطفح إلــى سطح الــصــورة، فإن

ـ بن حن وآخر  يحضر في عمقها، وتكشفه 
الحكاية  عــن  البّرانية  الشخصيات  حـــوارات  ـ 
األصل. ال ترتكز قيمة الفيلم وجمالّياته على 
أيضا.  التأليف  نباهة  على  بل  فقط،  الصورة 
فــالــســيــنــاريــو )تـــشـــاو نــفــســهــا، مــقــتــبــســة إيـــاه 

مــن كــتــاب »نــومــادالنــد: بــقــاء أمــيــركــا حــّيــة في 
شاهد، 

ُ
القرن الـــ21« لجيسيكا بــرودر( يشّد امل

ــتــحــّررة مــن كليشيهات 
ُ
امل الــُصــور البيضاء  ال 

ُيجيدون  عديدين  أميركين  ونجوم  بصرية، 
هــذه  مــن  الفيلم  خــلــّو  السينمائية.  الــطــقــوس 
ر عليه، بقدر ما 

ّ
األيقونات السينمائية لم يؤث

 إيجابيا، نظرًا إلى خاّصية النّص 
ً
كان عاما

ــبــلــور 
ُ
ت األداء  وحــبــكــتــه وشـــخـــوصـــه. طــريــقــة 

جديدًا سينمائيا، يبحث عن حقيقٍة في ُصور 
قيم على حافة الخيال.

ُ
سينمائية ت

 الــشــخــصــيــات 
ّ
ـــثـــيـــر لــلــدهــشــة والــتــفــكــيــر أن

ُ
امل

ـ واقعية، تدخل بهدوء  تبدو أجسادًا خيالية 
ت من قبضة 

ّ
م الحكاية، ثم تخرج وتتفل طعِّ

ُ
لت

 حـــضـــورهـــا وأقــــوالــــهــــا تــبــقــى 
ّ
الـــفـــيـــلـــم. مــــع أن

ــشــاهــد، وتمنحه شعورًا 
ُ
حــاضــرة فــي ذهــن امل

بالقّوة.  والضعف  نب، 
ُ
بالغ الفرح  فيه  يمتزج 

تتفّرع من  بألياف بصرية،  أشبه  شخصيات 
ل بنية الحكاية  كمِّ

ُ
جسد الحكاية ـ الصورة، وت

األولــــى. طريقة ُمــدهــشــة فــي الــتــقــاط تفاصيل 
داخلية موجعة من حياة نساء.

ى كلوي تشاو 
ّ
في سردها حكايتها، ال تتخل

ــة، عـــلـــى لــســان  ــايـ ــكـ ــن تــفــكــيــك عـــنـــاصـــر الـــحـ عــ
ــرى ثـــانـــويـــة، تــمــنــحــهــا نفسا  ــ شــخــصــيــات أخـ
آخــــر بــتــشــذيــر الــحــكــايــة األصـــــل، فــتــبــدو ـ في 
ــتــة بــمــثــابــة 

ّ
ـــهـــا أضـــحـــت ُمــفــت

ّ
مــرحــلــة مـــا ـ كـــأن

ألـــيـــاف بــصــريــة. هـــذا الــلــعــب بــخــيــط الــحــكــايــة 
 صــــورة ـ حــكــايــة، 

ّ
وحـــــّدة الـــســـرد يــجــعــان كــــل

ــر عــلــى األخــــرى الــاحــقــة. 
ّ
ــؤث

ُ
ُمــشــّكــلــة ســابــقــا، ت

ت الحكايات وتتاحم في نسيج 
ّ
فت

ُ
وبقدر ما ت

الُصَور السينمائية، تزداد غرابة الشخصيات 
وتوّحدها في بلد ُيعاني من مصائب وأهوال. 
ي عنها من 

ّ
ورغم ضعفها أمام الغياب والتخل

عــائــاتــهــا، تــبــدو الــشــخــصــيــات أكــثــر ســعــادة، 
 يصيبها.

ْ
 عائق ُيمكن أن

ّ
وغير ُمستسلمة لكل

ــة، اعــتــزمــت إكــمــال رحلتها 
ّ
تــقــول امــــرأة ُمــســن

تبقية 
ُ
إلـــى أالســـكـــا، فـــي األســابــيــع الــقــلــيــلــة امل

لها قبل وفاتها: »سأبلغ 75 عاما هذه السنة. 
ــي حظيت بحياة جميلة. رأيــت أشياء 

ّ
 أن

ّ
أظــن

جميلة كثيرة في كاياكي وغيرها من األماكن. 
األوزة الــبــيــضــاء الــكــبــيــرة، الــتــي هــبــطــت على 
بعد 6 أقدام من قاربي، في بحيرة كولورادو. 
في مروري، كان هناك منحدر. مئات أعشاش 
ق 

ّ
نحدر، والطيور تحل

ُ
السنونو على جدران امل

ــاء،  ــاء، وتــنــعــكــس صــورتــهــا عــلــى املـ ــ فــي األرجــ
حولي  وهــي  التحليق،  أشاركها  ي 

ّ
كأن فأبدو 

ها«.
ّ
جاهات كل

ّ
في االت

ــشــاهــد منذ الــبــدايــة بكونه 
ُ
ــهــا تــوهــم امل

ّ
رغــم أن

ــف 
ّ
ــر تــوق ــام 2011، إثـ يــتــابــع أحـــداثـــا وقــعــت عـ

مصانع أميركية عن العمل في منطقة »إمباير 
تواصل، 

ُ
امل العمل  من  عاما   88 بعد  نيفادا«،  ـ 

تجعل كلوي تشاو من الحدث عنصرًا بصريا 
مــحــّركــا، يــدفــع األحــــداث إلـــى مــا ال نــهــايــة لها 
ــــرأة  مــــن تـــأثـــيـــر تــــراجــــيــــدي، بـــطـــرح حـــكـــايـــة امـ
 60 العمر  من  تبلغ  مكدورماند(،  )فرانسيس 
عاما، تعتبرها عائلتها ُمشّردة، بعدما فقدت 
ــقــّرر الــرحــيــل مـــن مــديــنــة أحــّبــتــهــا 

ُ
زوجـــهـــا، فــت

صادف 
ُ
إلى مناطق أخــرى، أكثر دفئا وحّبا. ت

عام  أميركا  عرفتها  اقتصادي  كساد  مرحلة 
2011، فــتــضــطــر إلــــى اإلقـــامـــة فـــي ســيــارتــهــا، 
والــبــحــث عـــن عــمــل فـــي مــنــاطــق دافـــئـــة تنتقل 

إليها.
ــة والـــحـــزيـــنـــة  ــائــــســ ــبــ ــــات الــ

ّ
ــك الــــتــــنــــق ــلــ ــــي تــ فــ

ــهــّمــشــن 
ُ
ــيــة، تــرصــد تــشــاو حــيــاة امل

ّ
ــتــشــظ

ُ
وامل

أو  عائاتهم،  عنهم  ت 
ّ
تخل الذين  واملنكوبن، 

ــام أمــــراض ُمــزمــنــة،  الــذيــن وجــــدوا أنفسهم أمـ
فــــقــــّرروا الـــرحـــيـــل إلــــى مــنــاطــق أجـــمـــل وأكــثــر 
ــجــتــمــع 

ُ
عـــزلـــة مـــن الــحــيــاة الــرأســمــالــيــة فـــي امل

ـــوّجـــه خــيــط الــحــكــي، 
ُ
األمــيــركــي. شــخــصــيــات ت

دائما على  الحريصة  )ماكدورماند(،  فيرن  ال 
إلــى صمت  إلــى الوعيها، والــركــون  االستماع 
 مــحــادثــات ونــقــاشــات مع 

ّ
ــكــّســر حــّدتــه إال

ُ
ال ت

العائلة وأصدقاء العمل، الذين ال مأوى لهم.

إبراهيم علي

يــحــاول بــعــض املــغــنــن فــي الــعــالــم الــعــربــي 
الترويج لحاالت النجاح، أو اللعب على وتر 
وأنماط  لهجات  اختيار  بــاب  من  الترويج، 

موسيقية مختلفة. 
، إلى الغناء باللهجة 

ً
يتجه اللبنانيون، مثا

ــر الــفــوز  ــ املـــصـــريـــة، ويـــحـــاول بــعــضــهــم اآلخـ
ــال الــفــنــان  بــلــحــن عــــراقــــي أو مـــغـــربـــي، كـــحـ
راغــــب عــامــة الــــذي اتــجــه مــنــذ بــدايــاتــه في 
وحصد  املــصــري،  الــلــون  إلـــى  الثمانينيات 
نجاحا كبيرًا عندما أعاد أداء أغنية الفنان 
أحمد عدوية، »يا بنت السلطان«، وتحولت 
مع الوقت إلى جــواز عبور عامة إلى عالم 

الشهرة والنجاح.
الــذي سبقه  ولــم يغفل زميله وليد توفيق، 
ــــن مـــقـــابـــلـــة املــوســيــقــيــن  ــرة، عـ ــ ــاهـ ــ ــقـ ــ إلــــــى الـ
توفيق  أن  والحقيقة  والــشــعــراء.  وامللحنن 
من أكثر الفنانن اللبنانين الذين استفادوا 
التعاون مع املصرين. ال يقتصر األمر  من 
على األغاني األولى التي قدمها بالصوت، 
املصرية في  السينما  بل في دخوله مجال 

إذ بــاع األمــيــركــي مــايــك وينكلمان، املــعــروف 
الــرقــمــّيــة،  أعـــمـــالـــه  مـــن  عـــــددًا   ،BLeep بـــاســـم
آخــرهــا كـــان فــي مـــزاد فــي كــريــســتــي، وبلغت 
قيمة األعــمــال ســتــة وتــســعــن مــلــيــون دوالر، 
لـــيـــكـــون واحـــــــدا مــــن الـــفـــنـــانـــن الــــذيــــن بــيــعــت 
األثــمــان وهــم أحــيــاء، كحالة  أعمالهم بأغلى 

جيف كونز ودايفيد هوكني. 
فتح هذا الشكل من البيع والشراء باب النقد، 
خــصــوصــا فـــي مـــا يــتــعــلــق بــالــعــمــلــيــة الفنية 
أنها  البعض  رأى  إذ  املــبــذول،  الجهد  وقيمة 
شــكــل آخـــر مــن أشــكــال ابــتــاع ســـوق الــفــن ملا 
حــولــه. وبــلــغ األمــــر حــد دفـــع مــبــالــغ خيالّية 
ورأى  واالبـــتـــذال.  السخف  أو  الترفيه  مقابل 
البعض اآلخـــر، أنها جــزء مــن اتــســاع مفهوم 
الــفــن بسبب وســائــل الــتــواصــل االجــتــمــاعــي، 
تــلــك الــتــي تــنــتــج نــجــومــهــا وأغــنــيــاءهــا، فلم 
ال تــنــتــج »فــنــانــيــهــا«؟ مـــا يــعــنــي املـــزيـــد مما 
ــال  ــن يـــكـــســـبـــون املــ ــذيــ ــقـــى« الــ ــمـ يــســمــى »الـــحـ
والشهرة بسبب ما يقومون به على وسائل 
الــتــواصــل االجــتــمــاعــي. ومـــع عــمــلــيــات البيع 
ــدد، وهــم  ــذه، ســيــكــون هــنــاك »فـــنـــانـــون« جــ هــ
أشخاص يصبحون فجأة أغنياء ومشاهير، 
ــا يــبــيــعــونــه، مـــن دون اعــتــبــار  ويــمــتــلــكــون مـ
النقاد دومــا عن  يدافع  الــذي  الفن«  »تاريخ  لـ

عّمار فراس

ــا زالـــــت إشــكــالــيــة حـــقـــوق املــلــكــيــة الــفــكــريــة  مـ
فــــي الــــعــــالــــم الــــرقــــمــــي مـــحـــفـــوفـــة بـــاملـــخـــاطـــر، 
فالقرصنة و»السرقة« ما زالت تجد لنفسها 
التكنولوجي  التطور  للتحايل على  أساليب 
والـــنـــصـــوص الـــقـــانـــونـــّيـــة. لـــكـــن، مـــع انــتــشــار 
الــعــمــات الــرقــمــّيــة بـــل واســتــقــالــهــا، قــدمــت 
 NFT-non باسم  يعرف  ما  التكنولوجيا  لنا 
fungible token، أو ما يمكن تسميته بعامة 
غــيــر قــابــلــة لــاســتــبــدال، أو عملة غــيــر قابلة 
لاستبدال، وهي شكل من أشكال الشيفرات 
املميزة التي تثبت ملكّية شخص ما لشيفرة 
 
ً
 فنيا، أو كلمة

ً
رقمية أخرى، سواء كانت عما

أو صورة، أو مقطع فيديو. 
مــؤخــرًا،  التكنولوجيا  هــذه  شــهــرة  اشتعلت 
بالرغم من وجودها منذ قرابة عشرة أعوام، 
ــذا »املــنــتــج  ــ ــه بـــعـــامـــة عـــلـــى أن هـ ــبـ ــــي أشـ وهـ
الرقمّي ملك ألحدهم«. لكن هذا ال يعني منعه 
من التداول أو االنتشار. املثير لاهتمام هو 
دخــول هــذا األســلــوب مــن »امللكية« إلــى عالم 
الــفــن، ذاك الــســوق املتضخم دومـــا والـــذي لم 

تنفجر فقاعته إلى اآلن. 
، جــاك دوريـــس، واحــد من مؤسسي 

ً
قــام مثا

تويتر، ببيع أول تغريدة له على املوقع، تلك 
 just setting up  املنشورة عام 2006، ونصها
بعامة  بوسمها  دورســـي  قــام  إذ   ،my twttr
NFT، وبيعت بمبلغ يفوق املليونن ونصف 
وأصبحت  رقــمــّي،  مـــزاد  دوالر ضمن  مليون 
إثر ذلك »التغريدة« ملكا ألحدهم، أو بصورة 
على  تـــدل  عــامــة  اآلن  املــشــتــري  يمتلك  أدق، 

حقوقه بها، ال ملكيتها بحرفيتها. 
استفاد الفنانون الرقميون من هذه التقنية؛ 

أفــام تحولت مع الوقت إلى مرجعية فنية 
شاهدة على العصر الجميل.

الـــيـــوم، يــحــاول بــعــض املــغــنــن الــعــبــور إلــى 
بأغنية  الشعوب  ومحاكاة  اللهجات،  عالم 
ــان آخــــرهــــم الــفــنــان  ــ ــنـــوع مــــن الــتــغــيــيــر، كـ كـ
الــعــراقــي مــاجــد املــهــنــدس، الـــذي أطــلــق قبل 
أسبوع أغنية »كيفك«، كلمات سمر هنيدي 

وألحان محمود خيامي. 
ال مناسبة إلصدار املهندس أغنية باللهجة 
الــلــبــنــانــيــة. تـــبـــدو كــلــمــاتــهــا مـــجـــرد تــركــيــب 
ــفــــردات مــســتــهــلــكــة، وبـــالـــتـــالـــي ال  أحــــــادي ملــ
تماشي تطور الكلمة أو اللحن الذي حوله 
ــى اســتــنــســاخ مــــعــــروف، مــشــابــه  خــيــامــي إلــ
ــذا  ــارة املــســلــســل. وهـ ــ ــا يـــعـــرف بــأغــنــيــة شـ ملـ
وحده يؤكد أن سعي بعض املغنن للكلمة 
الــلــبــنــانــيــة هـــو مـــجـــرد اســـتـــغـــال مــتــســّرع، 
ــيــا يــســعــى إلـــى طـــرح أي 

ّ
 مــتــأن

ً
ولــيــس عــمــا

جديد.
بالعودة إلى ماجد املهندس، فقد قّدم الفنان 
من قبل أغاني باللهجة اللبنانية. لكن، هذه 
املـــرة، ال يبدو واضــحــا سبب موافقته على 
كلمات ضعيفة ومكّررة في مجموعة كبيرة 

من أغاٍن سابقة. في
لــم يتجدد خيامي كما هــو حاله في   حــن 
الــلــحــن الـــذي بـــدا نمطيا خــالــيــا مــن اإلبـــداع 
الــــذي يــبــحــث عــنــه املــهــنــدس مــنــذ ســنــوات، 
وهــو الـــذي انطلق مــن بــيــروت، وتــحــّول مع 

الوقت إلى نجم خليجي أول. 
فــي عـــام 2019، غــنــت الــفــنــانــة شــيــريــن عبد 
الوهاب أغنية مسلسل »خمسة ونص«، من 
الكردي.  املولى وألحان صاح  كلمات علي 
ورغـــــم الـــنـــجـــاح الــكــبــيــر الـــــذي حــقــقــتــه هــذه 
انتقد شيرين حول  البعض  أن  إال  األغنية، 

ــردات، الــتــي بــرأيــهــم ال  ــفــ نــطــقــهــا لــبــعــض املــ
يجيدها إال اللبناني فقط.

كذلك، قدم الفنان السعودي عبد املجيد عبد 
اللبنانية،  باللهجة  »سمعني«  أغنية  الله 
مــن كــلــمــات وألــحــان الــفــنــان مــــروان خـــوري. 
إلى  يقفز  أن  مــن خالها  الله  استطاع عبد 

لـــون آخـــر غــيــر الخليجي، مــقــدمــا نــوعــا من 
اإلضافة؛ إذ عرف كيف يختار ويجمع بن 
الكام واللحن بطريقة بدت أقرب من زمائه 
الــخــلــيــجــيــن الـــذيـــن يــحــاولــون الــعــبــور إلــى 

اللون اللبناني، لكنهم يترّددون.
وصرحت النجمة أحام، مرارًا، بأنها بصدد 

لكنها  الــلــبــنــانــيــة،  باللهجة  أغــنــيــة  اخــتــيــار 
حتى اليوم لم تعط موافقتها النهائية حول 
ذلك لحذرها، لكن زميلتها املصرية، أنغام، 
أدت أغنية »بكره املوسيقى«، ضمن ألبومها 
»أحام بريئة«، واستطاعت أن تحرز تقدما 

ملحوظا لجهة األداء واإلحساس.

الجمالّية.  يرى  إطــاق األحــكــام  فــي  أهميته 
البعض اآلخـــر أن السبب هــو وبـــاء كــورونــا، 
في  عميقا  تتغلغل  التكنولوجيا  تــرك  الـــذي 
حياتنا، مــا جعل عالم الفن فــي ظــل اإلغــاق 
إلى  يلجأ  الثقافي  القطاع  وتــدهــور  الشامل 
الـــقـــطـــاع الـــرقـــمـــّي، لــكــن هــــذه الــتــقــنــيــة تــهــدد 
الفنانن التقليدين وما يرتبط بهم من شكل 
ــقـــصـــود املـــتـــاحـــف وصــــاالت  اقـــتـــصـــادي. واملـ
الرقمي  فالفنان  الفنيون،  والــوكــاء  الــعــرض 
األدوار، واألهـــم جعل  كــل هــذه  بإمكانه لعب 
»فنه« متاحا للجميع، ما دفع »حّراس الفن« 
اقامهم وصاالتهم، كونهم يرون  إلى شحذ 
لـــصـــورة  يــمــكــن  إذ  مـــهـــدديـــن،  اآلن  أنــفــســهــم 
أحيانا  تصميمها  يستغرق  ال  واحـــدة،   GIF
الساعات، أن يتجاوز ثمنها سعر أعمال فنية 

يقضي »الفنان« سنوات في تنفيذها. 
يــبــدو أنــنــا أمـــام فــئــة فنية جـــديـــدة، تتجاوز 
يمكن  مــا  آرت، نحو  والديجتال  آرت،  الــبــوب 
التي  تلك  الشعبّية،  فائقة  الــفــنــون  تسميته 
وراء شاشاتهم،  غرفهم  فــي  األفـــراد  ينتجها 
الشهيرة وغير  املنصات  فــي  تــتــداول  والــتــي 
الشهيرة، بل ويمكن في لحظة ما، أن يتحول 
ي، أو شكل من أشكال 

ّ
MEME ما إلى عمل فن

التعليق السياسي والثقافي، كصورة بيرني 
ــو يــــرتــــدي قـــفـــازيـــن  ــ ــيـــرة وهــ ــدرز الـــشـــهـ ــ ـــانـ ســ
ثـــــنـــــاء حـــفـــل تـــنـــصـــيـــب الـــرئـــيـــس 

ُ
صـــوفـــيـــن أ

الصورة  هــذه  بايدن.  املنتخب جو  األميركي 
ــن ســـيـــاقـــهـــا، يــمــكــن الــنــظــر  الـــتـــي ســحــبــت مــ
إليها كشكل مــن أشــكــال فــن الــهــواة، ُصنعت 
اقتباس صــورة وإنتاج صــور مدموجة  عبر 
ــــرى. كـــل هـــذا يــدفــع الـــفـــرد للتأمل  بــصــور أخـ
ومستهلكن  كبشر  الــحــالــّيــة  وضعيتنا  فــي 

»ذواقة«. واألهم، كـ

ماجد المهندس باللهجة اللبنانيةفنون العالم الرقمي... أن ُتحّدق في 100 مليون دوالر
اختار الفنان العراقي 

ماجد المهندس أغنية 
جديدة باللهجة اللبنانية. 

لكن، هل استطاع 
المهندس أن يختار نّصًا 

ولحنًا ناجحين؟

محمد الحداد

اكــتــشــف بــاحــثــون نــوعــا جــديــدًا مــن الــديــنــاصــورات 
»الـــقـــاتـــل  أو   Llukalkan aliocranianus يـــســـمـــى 
املخيف«، إذ كان واحدًا من 10 أنواع معروفة حاليا 
ــنــــاصــــورات ذوات  ــدات« -الــــديــ ــوريـ ــيـــصـ ــلـ ــيـ مــــن »األبـ
ــدام- الــتــي عــاشــت  فــي جــنــوب الـــقـــارات قــبــل 80  ــ األقـ
مــلــيــون ســنــة، عــنــدمــا كــانــت الـــديـــنـــاصـــورات تحكم 

نصف الكرة الشمالي. 
وفــق الــدراســة، التي نشرت يــوم 30 مـــارس/آذار في 
»القاتل املخيف«  الفقارية«، كان  دورية »الحفريات 
املفترسة في جميع أنحاء  الحيوانات  أهــم  من بن 
بــاتــاغــونــيــا فـــي األرجـــنـــتـــن، خــــال أواخـــــر الــعــصــر 
إذ يصل طوله  الهائل؛  الطباشيري، بسبب حجمه 
إلى خمسة أمتار، وعضته القوية للغاية، وأسنانه 
الحادة، ومخالبه الضخمة في أقدامه وحاسة الشم 

الشديدة. 
في  الحفريات  -عالم  جيانيتشيني  فيدريكو  يقول 
األرجنتن،  فــي  لويس  ســان  فــي  الوطنية  الجامعة 
واملــؤلــف الرئيسي فــي الـــدراســـة، إن الــدراســة تــدور 
حول اكتشاف ديناصور جديد الحم من األرجنتن 
عــثــر عليه فــي عـــام 2015. تــتــكــون الــبــقــايــا الــتــي تم 
العثور عليها من جمجمة من العصر الطباشيري 
ــة بـــاســـم »ال  ــعـــروفـ فــــي بـــاتـــاغـــونـــيـــا، فــــي مــنــطــقــة مـ
انــفــرنــادا«، بــالــقــرب مــن مــديــنــة »ريــنــكــون دي لــوس 
سوسيس« في مقاطعة نيوكوين. هــذا نــوع جديد 

التي  اللحوم  آكلة  الديناصورات  من  مجموعة  من 
»أبيليصوريدات«. ويضيف جيانيتشيني،  تسمى 
االكتشاف  أن هذا  الجديد«،  »العربي  لـ في تصريح 
مــهــم ألنـــه مـــن الـــديـــنـــاصـــورات آكــلــة الــلــحــوم، إذ إن 
كانت  عليها  العثور  تم  التي  الديناصورات  معظم 
»الصربوديات«.  العاشبة، وخاصة  الحيوانات  من 
كـــمـــا يــســتــمــد الـــكـــشـــف الـــجـــديـــد أهــمــيــتــه مــــن كـــون 
الــحــفــريــات الـــتـــي عــثــر عــلــيــهــا تــشــتــمــل عــلــى بــقــايــا 
الجمجمة، والتي من النادر جدا العثور عليها في 

السجل األحفوري، نظرا لدقة عظام الجمجمة. 
ووفقا للمؤلف الرئيسي في الدراسة، فإن كون القاتل 
املخيف هو أحد أكثر مجموعات الديناصورات آكلة 
اللحوم املعروفة في أميركا الجنوبية وينتمي إلى 
أهمية إضافية، فضا  »األبيليصوريدات«، يمنحه 
فهم  فــي تحقيق  العلماء  الكشف  هــذا  عــن مساعدة 
أفــضــل لــلــديــنــاصــورات فــي شــمــال باتاغونيا خال 
العصر الطباشيري. أما عن سر تسمية الديناصور 
يـــوضـــح   ،Llukalkan aliocranianus املـــكـــتـــشـــف 

»الــشــخــص  تــعــنــي   Llukalkan أن  جــيــانــيــتــشــيــنــي 
الــــذي يــخــيــف أو يــســبــب الــــخــــوف«، فـــي لــغــة شعب 
الــشــعــوب األصلية  املــابــوتــشــي، وهـــم مجموعة مــن 
تتمركز في وسط وجنوب تشيلي  التي  األميركية 
في  فتعني  aliocranianus؛  أمــا  األرجنتن.  وجنوب 
الاتينية »جمجمة أخــرى«، نظرًا إلى كونها ثالث 
املنطقة وألنــهــا تحتوي  هـــذه  فــي  جمجمة وجـــدت 

على بعض السمات املميزة.
عظام  ذات  قصيرة  بجمجمة  املخيف  القاتل  اتسم 
خشنة، باإلضافة إلى األذرع الصغيرة. كما احتوت 
منطقة األذن في هذا الديناصور على تجاويف لم 
تكن تمتلكها األبيليصوريدات األخرى، ما قد يمنح 
قـــدرات سمعية مختلفة، وربــمــا نطاقا  الــنــوع  هــذا 

سمعيا أكبر.
ــنـــظـــام الــبــيــئــي مــع  ــقـــاتـــل املـــخـــيـــف فــــي الـ تــــشــــارك الـ
الــــديــــنــــاصــــورات الـــعـــاشـــبـــة املـــتـــنـــوعـــة ذات الــحــجــم 
بالتأكيد  كانت  والــتــي  أمــتــار(،   10 )حتى  املتوسط 
املنطقة،  نفس  فــي  عليها  العثور  تــم  إذ  لــه،  فريسة 
ومــــــــن غــــيــــر املـــــعـــــتـــــاد الـــــعـــــثـــــور عــــلــــى نـــــوعـــــن مــن 
املنطقة  نفس  فــي  يعيشان  كــانــا  األبيليصوريدات 

وفي نفس الوقت تقريبا.
ــيـــرة مــــن عــظــام  ــبـ ــادة نـــســـبـــة كـ ــعــ ــتــ »تـــمـــكـــنـــا مــــن اســ
الجمجمة املحفوظة جيدا، بما في ذلك املــخ. سمح 
الــحــفــظ الــجــيــد بـــإجـــراء دراســــــات لــلــجــزء الــداخــلــي 
التصوير املقطعي وبالتالي  الــدمــاغ مــن خــال  مــن 

استنتاج شكل الدماغ«، يضيف جيانيتشيني.

تلك الّصور البيضاء والحّرة

يبدو أن المهندس لم يتأّن في اختياره لكلمات األغنية )المكتب اإلعالمي(

تشارك القاتل 
المخيف في 
النظام البيئي 
مع الديناصورات 
)Getty( العاشبة

تحولت صورة ساندرز إلى »ميم« انتشرت بشكل جنوني )كريس ديلماز/فرانس برس(

)Imdb( النقد ُمطالٌب بالحفر في ما تريد كلوي تشاو أْن تتستّر عليه

 ،Nomadland بيضاء، عبر فيلمها بإنتاج صور سينمائية  تشاو  المخرجة كلوي  رغبة  ساهمت 
في إنتاج جماليّات بصرية ُمتحرّرة من المألوف السينمائّي األميركي

أرض الرّحل

ديناصور قاتل ومخيف

فنون وكوكتيل
فيلم

علوم

إصدارإضاءة

ما يلفت االنتباه أّن إطالق 
فيلم المخرجة كلوي 

تشاو )الصورة( حاصٌل في 
مرحلة ُمرتبكة يعيشها 

العالم، نتيجة وباء يفرض 
نفسه كُسلطة قاهرة 
على المجتمعات، ما 
يدفع إلى ُمشاهدة 

الفيلم بشراهة في مرحلة 
أدرك فيها العالم أّن 

حياته ُمهّددة، والتقّدم 
العلمي، الذي تتباهى به 

األفالم السينمائية، غير قادر 
على التقليل من انتشار 

حّدة الوباء، أو باألحرى أْن 
يُجابهه علميًا، عبر إنتاج 
لقاح يقضي عليه نهائيًا.
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