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MEDIA

احتجاز الصحافية األسترالية 
تشينغ لي في الصين

نظرية مؤامرة تنتشر عبر 
»ريديت«: ال وجود لفنلندا

واشنطن ـ العربي الجديد

يلقى تطبيق »كلوب هاوس«، الذي يعتمد 
متزايدًا،  إقبااًل  الصوتّية،  التدوينات  على 
 عـــدم إتــاحــتــه لــلــعــمــوم، وعـــدم قــدرة 

ّ
فــي ظـــل

ــلـــوب هــــاوس«  »كـ ـــ ــة عــلــى حــجــبــه. فـ ــابـ ــرقـ الـ
)Clubhouse(، هو تطبيق تواصل اجتماعي 
جديد يعتمد على الصوت. تصف الشركة 
نــفــســهــا بــأنــهــا »نــــوع جــديــد مـــن املــنــتــجــات 
يسمح  الــصــوت،  على  القائمة  االجتماعية 
لــلــنــاس فـــي كـــل مـــكـــان بــالــتــحــدث وروايـــــة 
ــر األفـــــــكـــــــار وتـــعـــمـــيـــق  ــ ــويـ ــ ــطـ ــ الــــقــــصــــص وتـ
الــصــداقــات والــتــعــرف إلـــى أشــخــاص جــدد 
مــثــيــريــن لــاهــتــمــام حـــول الــعــالــم«. ويمكن 
الــدردشــات املختلفة  الدخول والخروج من 
ــفـــة، وهـــــــو يــشــبــه  ــلـ ــتـ حـــــــول مــــواضــــيــــع مـــخـ
كــثــيــرًا الــبــث الــصــوتــي املــبــاشــر وتطبيقات 
ببساطة  للمستخدمني  ويمكن  االستماع. 
االســـتـــمـــاع أو عــــرض أفـــكـــارهـــم كــأنــهــم في 
حفلة النادي. أطلق بول دافيسون وروهان 
املــاضــي. بحلول  الــعــام  فــي  التطبيق  سيث 
ــــدرت قيمته بــحــوالــي 

ُ
شــهــر مــايــو/ أيــــار، ق

100 مــلــيــون دوالر عــلــى الـــرغـــم مـــن وجـــود 
1500 مستخدم فقط فــي ذلــك الــوقــت، وفقًا 
لـــــــــCNBC. وشـــهـــد »كـــلـــوب هـــــــاوس«، الـــذي 
طـــلـــق فـــي أوائـــــل 2020، زيـــــادة هــائــلــة في 

ُ
أ

عقد  بعدما  الشهر،  هــذا  املستخدمني  عــدد 
الــرئــيــس التنفيذي لــشــركــة »تــســا« إيــلــون 
»روبــن  لشركة  التنفيذي  والرئيس  ماسك، 
هــــود« فـــاد تــيــنــيــف، مــنــاقــشــات عــلــى نحو 
مفاجئ على تلك املنصة. وال يمكن الدخول 
إلــى غــرف الــدردشــة الخاصة بالتطبيق إال 

من خال دعوات من األعضاء الحاليني. 

بين الميزات والمشاكل
مـــع ذلــــك، لــلــتــطــبــيــق مــشــاكــل تــتــعــلــق بــســوء 
صحيفة  الحظت  إذ  واملحتوى،  االستخدام 
»نــــيــــويــــورك تـــايـــمـــز« شــــكــــاوى عــــديــــدة مــن 
ــم يـــفـــعـــل الـــكـــثـــيـــر لــحــمــايــة  ــ أن الـــتـــطـــبـــيـــق لـ
املستخدمني من سوء املعاملة. وكتب موقع 
»ذا فيرج«، في يوليو/ تموز، أن التطبيق ال 
يبدو أن لديه خطة لإلشراف على املحتوى. 
ديسمبر/  فــي  مــقــااًل  فير«  »فانيتي  وكتبت 
كانون األول يشرح أن طبق املقاطع املؤقتة 
والـــصـــوتـــيـــة جــعــلــت مــنــه »مــــــاذًا لــأقــويــاء 
ملــغــازلــة كــراهــيــة الــنــســاء والــعــنــصــريــة«. ورد 
 إنه »يدين بشكل 

ً
التطبيق على املجلة قائا

قـــاطـــع جــمــيــع أشـــكـــال الــعــنــصــريــة وخــطــاب 
الكراهية وسوء املعاملة، كما هو مذكور في 
لدينا،  الخدمة  وشـــروط  املجتمع  إرشــــادات 
ولديه إجـــراءات ثقة وأمــان قائمة للتحقيق 

ومعالجة أي انتهاك لهذه القواعد«.
وصفت مجلة »فوغ« تجربة التطبيق بأنها 
»تــجــمــع بــني املــحــادثــات الــحــيــة عــلــى غــرار 

منوعات

البودكاست واملناقشات الجماعية وفرص 
الـــــتـــــواصـــــل«، بـــشـــكـــل »يــــحــــاكــــي تـــفـــاعـــات 
التطبيق  مميزات  ومــن  الواقعية«.  الحياة 
أن املــقــاطــع الــصــوتــيــة ال تــتــرك الــتــطــبــيــق، 
يتم  وال  للمحادثات  تسجيل  يــوجــد  ال  إذ 
حــفــظــهــا. ويـــمـــكـــن لــلــتــطــبــيــق أن يــجــتــذب 
مشاهير مثل أوبرا وينفري أو كيفن هارت 
أو دريك أو كريس روك أو أشتون كوتشر، 
برامج حــواريــة. ويعني  الذين قد يقدمون 

هـــذا أن املــســتــخــدم ســـوف يــحــظــى بفرصة 
لــعــب دور املـــذيـــع واســتــضــافــة الـــدردشـــات 

وتقديم الحوارات.

السريّة واإلطالق
ويمكن ملستخدمي »آيفون« تنزيل التطبيق 
وحجز اسم مستخدم، لكن يبدو أن التطبيق 
يخطط للتوسع في القريب العاجل ليشمل 
إنها  التطبيق  إدارة  وتــقــول  الـــنـــاس.  عــامــة 

لم تفعل ذلــك حتى اآلن لسببني: تريد بناء 
مجتمع ببطء وتريد إعداد ميزات تساعدها 

في التعامل مع أعداد أكبر من الناس.
للعموم  فــتــحــه  التطبيق  مــؤســســا  ويــعــتــزم 
 
ّ
إن إذ  املــتــزايــد عليه،  قــريــبــًا، بسبب اإلقــبــال 

مليونني  بــمــعــدل  ــزداد   ــ يـ عـــدد مستخدميه 
ديفيسون  بول  املؤسسان  وأعلن  أسبوعيًا. 
ــر يــنــايــر/  ــ ــيـــان، أواخــ وروهــــــان ســـيـــث، فـــي بـ
ــي، أنـــهـــمـــا يـــرغـــبـــان  ــ ــاضـ ــ كــــانــــون الـــثـــانـــي املـ
ــاوس لــلــعــالــم بـــأســـره«،  ــ فـــي »فـــتـــح كـــلـــوب هـ
ــــاق اكــتــتــاب جـــديـــد بــواســطــة  ونــيــتــهــمــا إطـ
االستثمارية  هوروفيتز«  »أندريسن  شركة 
املــجــازف. وأشــار  الرأسمال  املتخصصة في 
املــؤســســان إلـــى أن الــشــبــكــة بــاتــت مــدعــومــة 
الــــيــــوم مــــن نـــحـــو 180 مـــســـتـــثـــمـــرًا، ويــمــكــن 
لاكتتاب الجديد أن يجعل قيمة رأسمالها 
األخـــبـــار  ملـــوقـــع  مـــلـــيـــار دوالر، وفـــقـــًا  نـــحـــو 

الحصرية »ذي إنفورميشن«.
ــة كــــذلــــك تـــطـــويـــر قــــــدرات  ــكـ ــبـ ــزم الـــشـ ــتــ ــعــ وتــ
املتوقع، وتحسني  اإلقبال  خوادمها ملواكبة 
الخدمة عمومًا، لجهة الدعم الفني ووظائف 
الــبــحــث، ملــســاعــدة املــســتــخــدمــني فــي العثور 
اهتماماتهم،  تناسب  »غــرف« محادثة  على 
بــحــســب »فـــرانـــس بــــرس«. وتــخــطــط املنصة 
ملــكــافــأة مستحدثي  الخــتــبــار طــرق مختلفة 
»غـــــــرف« املــــحــــادثــــة، أي األشــــخــــاص الـــذيـــن 
يــنــظــمــون »الـــقـــطـــع« املــخــتــلــفــة، أو يـــدعـــون 
ــًا  ــيــــون عــــروضــ يــــحــ ــتــــى  أصـــــدقـــــاءهـــــم أو حــ

أسبوعية تفاعلية.

إقبال صيني
ــل الــــصــــوتــــي  ــ ــواصــ ــ ــتــ ــ ــ يــــجــــتــــذب تـــطـــبـــيـــق ال
املــبــاشــر »كــلــوب هــــاوس« أعــــدادا كــبــيــرة من 
املــســتــخــدمــني مــن الــبــر الــرئــيــســي الصيني، 
حــيــث ال يـــزال هـــذا التطبيق األمــيــركــي غير 
ما  رغــم  السلطات،  قبل  مــن  للرقابة  خاضع 
يـــشـــهـــده مــــن مـــنـــاقـــشـــات مــســتــفــيــضــة حـــول 
ــة الــوطــنــيــة وغـــيـــرهـــا من  ــهـــويـ الـــحـــقـــوق والـ

املواضيع ذات الحساسية.
إلى  املستخدمني  آالف  استمع  وبالصينية، 
مــنــاقــشــات صــوتــيــة واســعــة الــنــطــاق تشمل 
االعــتــقــال في  مــوضــوعــات، منها معسكرات 
ــايــــوان، وقـــانـــون  شــيــنــجــيــانــغ، واســـتـــقـــال تــ
األمن القومي في هونغ كونغ، بحسب وكالة 
»رويترز«. وبــدأ، اعتبارا من األحد املاضي، 
بيع الــدعــوات إلــى املنصة، مقابل ما يــراوح 
دوالرات   7.73( صيني  يـــوان  و400   50 بــني 
ــارة  ــتـــجـ الـ مــــواقــــع  ــلـــى  عـ دوالرا(،  و69.59 
اإللــكــتــرونــيــة الــصــيــنــيــة الــشــهــيــرة. وتحظر 
الـــصـــني تــطــبــيــقــات الـــتـــواصـــل االجــتــمــاعــي 
ويوتيوب،  وفيسبوك  تويتر  مثل  الغربية، 
ــتـــرنـــت  ــلـــى اإلنـ وتــــفــــرض رقــــابــــة صــــارمــــة عـ
املحلي، للتخلص من املحتوى الذي قد يؤثر 

سلبا على الحزب الشيوعي الحاكم.

سريّة التطبيق زادت 
إقبال الصينيين عليه 

كونه غير محظور

لندن ـ العربي الجديد

ــر مــــواقــــع  ــبــ ــة مــــــؤامــــــرة عــ ــريــ تـــنـــتـــشـــر نــــظــ
إن فنلندا،  تــقــول  االجــتــمــاعــي،  الــتــواصــل 
بمستوى  املعروفة  االسكندنافية  الــدولــة 
مــعــيــشــتــهــا وتــعــلــيــمــهــا وســــعــــادة أهــلــهــا، 
غير موجودة بتاتًا. فمن أيــن أتــت؟ تقول 
الــنــظــريــة  ــــذه  هـ وراء  إن  ـــس«  ــايـ »فــ مــجــلــة 
شــابــًا فــي الــعــشــريــنــيــات مــن عــمــره يدعى 
جـــيـــك وُيـــطـــلـــق عــلــيــه اســـــم راريـــــغـــــان فــي 
مجتمع »ريديت«. ومن خال طرق الصيد 
ــا« والــســكــك  ــيـ ــواتــــف »نـــوكـ الــيــابــانــيــة وهــ
الحديدية العابرة لسيبيريا، يحاول جيك 
أن »يثبت« أن فنلندا غير موجودة، وفي 

مكانها ال يوجد شيء سوى املحيط.
ــؤامـــــــرة، غــيــر  وفــــــي تـــفـــاصـــيـــل نـــظـــريـــة املـــــ
واليابان  »روســيــا   

ّ
أن بالطبع،  الحقيقية 

ــورة فــنــلــنــدا حـــتـــى تــتــمــكــن  ــطــ أنـــشـــأتـــا أســ
الــيــابــان مـــن الــصــيــد فـــي الــبــحــر املــوجــود 
أو  مــــن دون أي شــــكــــاوى  بــالــفــعــل هـــنـــاك 
ـــشـــحـــن األســـمـــاك 

ُ
ــم ت تــــداعــــيــــات بـــيـــئـــيـــة، ثــ

الــتــي تــم صــيــدهــا عــبــر الــســكــك الــحــديــديــة 
منتجات  ســتــار  تحت  لسيبيريا  الــعــابــرة 
نوكيا«. وتضيف: »هذا هو السبب في أن 
نوكيا هــي أكــبــر شــركــة )فــنــلــنــديــة(، وهــذا 
هو السبب أيضًا في أن اليابان هي أكبر 

من  الرغم  على  نوكيا،  ملنتجات  مستورد 
حــقــيــقــة أن قــلــة قــلــيــلــة مـــن الـــنـــاس تمتلك 
هواتف نوكيا في الباد«. وتّدعي النظرية 
أيضًا إن »الفنلنديني ليسوا فنلنديني، بل 
يعتقدون أنهم في فنلندا، لكنهم بداًل من 
ذلك يعيشون في مدن صغيرة في الجزء 
الشرقي من السويد أو الجزء الغربي من 
الــجــزء الشمالي مــن إستونيا،  أو  روســيــا 
ــدن فــنــلــنــدا  ــ ــبــــر مــ وتــــوجــــد هـــلـــســـنـــكـــي، أكــ
ــرق الــــســــويــــد«. كــمــا  ــ وعـــاصـــمـــتـــهـــا، فــــي شـ
 تقدم فنلندا دليل على أنها غير 

ّ
تزعم أن

موجودة ألنه، بحسبها، »ال يمكن ألي بلد 
حقيقي أن يحتل املرتبة األولى باستمرار 
في التعليم، والرعاية الصحية، واملساواة 
بــني الــجــنــســني، ومــعــدالت مــعــرفــة الــقــراءة 
والكتابة، واالستقرار الوطني، والحكومة 
األقل فسادًا في العالم، وحرية الصحافة«.

ــذه الــنــظــريــة  ــ ــــى جـــيـــك بـــكـــل هــ ــن أتــ ــ مــــن أيــ
في  »كنت  للمجلة:  يقول  بنشرها؟  ليبدأ 
التاسعة مــن عــمــري، وقــد ذكر  أو  الثامنة 
والداي األمر في صباح أحد األيام عندما 
ــرت فــنــلــنــدا. ال  ــ كــ

ُ
ــار وذ ــبـ كــنــا نــشــاهــد األخـ

في  الدقيقة  الصياغة  أتــذكــر  أن  أستطيع 
ذلــك الــوقــت، لكن جوهرها كــان أن فنلندا 

لم تكن موجودة«.
»ريــديــت«  إلــى مجتمع  نقل جيك نظريته 

حـــني كــتــب فـــي مــنــشــور يـــســـأل عـــن أغـــرب 
مك إيــاهــا والــــداك، وضع 

ّ
األشــيــاء التي عل

وبعد  انتشرت.  ثم  بأكملها،  الفكرة  جيك 
املؤامرة  ازدهـــرت نظرية  األولــيــة،  رسالته 
 r/finlandCompany بـــاســـم  مــنــتــدى  فـــي 
ــديــــت«. مــعــظــم األشـــخـــاص الــذيــن  فـــي »ريــ
يــنــاقــشــون الــنــظــريــة هـــم غــاضــبــون منها 
ــا، لـــكـــن هـــنـــاك بــعــض  ــّدقـــونـــهـ ومـــمـــن يـــصـ
إلى  بها. يشير جيك  الحقيقيني  املؤمنني 
أنه »من املستحيل تحديد من يمزح ومن 
 جيك 

ّ
الجاد أحيانًا«. واألغرب من ذلك، أن

نفسه ال يؤمن بهذه النظرية.

)Getty/نظام الدعوات والحصرية يجعل من التطبيق غير مراقب )جايكوب بورزيكي

)Getty(

السلطات   
ّ
أن اإلثــنــني،  أمــس  باين،  ماريس  األسترالّية  الخارجّية  وزيــرة  أعلنت 

اختفت  أســتــرالــيــة  صحافية  باعتقال  شــبــاط/فــبــرايــر   5 فــي  أبلغتها  الصينّية 
والتي  لــي،  تشينغ  أشــهــر،  ستة  منذ  الصيني  الرسمي  التلفزيون  من شاشات 
كــانــت مــحــتــجــزة دون أّي تــبــريــر مــنــذ آب/أغـــســـطـــس. وتــابــعــت بــايــن فـــي بــيــان: 
ها قّدمت، في شكل 

ّ
ِقلت لاشتباه في أن

ُ
 تشينغ اعت

ّ
»السلطات الصينّية قالت إن

غير قانوني، أسرار الدولة في الخارج«.
وكانت تشينغ وجهًا معروفًا على الشاشة عبر محطة »سي جي تي إن« الناطقة 
 أنحاء العالم. ولدت تشينغ 

ّ
باالنكليزية، إذ أجرت مقابات مع رّواد أعمال في كل

في مقاطعة هونان الصينية وهاجرت إلى أستراليا عندما كانت طفلة، قبل أن 
تعود إلى الصني لتعمل في شبكة البث الرسمية عام 2012. وستواجه عقوبة 

شديدة في حال ثبتت عليها تهمة انتهاك قانون األمن القومي الصيني.
وجاء اعتقال تشينغ في ظل تدهور العاقات بني بكني وكانبيرا. وأثار توقيت 
الخطوة  أن  إليها شكوكا في  التهم املوجهة  املعلومات بشأن  اعتقالها وغياب 
مدفوعة سياسيا وانتقامية. وتدهورت العاقات الدبلوماسّية في شكل ملحوظ 
بداية 2020، بعد الدعوة التي أطلقتها كانبيرا إلجراء تحقيق دولي حول منشأ 

فيروس كورونا الذي ُرِصد أّول مّرة في ووهان الصينّية.
ا متزايًدا في منطقة آسيا واملحيط الهادئ وتأخذ 

ً
 لبكني نفوذ

ّ
وتقول أستراليا إن

ــخــذت الصني مجموعة 
ّ
الشؤون األسترالّية. وات ل في 

ّ
ــه تدخ

ّ
أن عليها ما تعتبر 

إجراءات اقتصادية انتقامّية طاولت أكثر من عشرة منتجات أسترالّية، بما في 
ذلك الشعير ولحم البقر والنبيذ والفحم.

الكاتب  اعتقال  بعد  الصني،  بــارزة تحتجزها  أسترالّية  ثاني مواطنة  وتشينغ 
يانغ هينغجون في كانون الثاني/يناير 2019 لاشتباه في قيامه بالتجّسس. 

وأثار اعتقالها صدمة في أوساط الصحافيني األجانب العاملني في الصني.
الرئيس الصيني  انتقدت فيها  أنها كتبت عدة منشورات على فيسبوك،  ُيذكر 

شي جينبينغ وطريقة تعامل بكني مع أزمة تفشي كورونا.
)فرانس برس(

»كلوب هاوس«... تطبيق صوتي سرّي يجتذب الماليين

تويتر 
والهند

رفضت شركة »تويتر« االمتثال ألمر أصدرته 
الحكومة الهندية بحظر أكثر من 250 حسابًا 
التواصل  وسائل  عمالق  وضــع  ما  ومنشورًا، 
االجــتــمــاعــي فـــي قــلــب عــاصــفــة ســيــاســيــة في 
إحــــدى أســواقــهــا الــرئــيــســيــة. ويــســود انــقــســام 
بـــن املــســؤولــن الــحــكــومــيــن ورجـــــال األعــمــال 
الــعــاديــن، حــول حرية  اإلنــتــرنــت  ومستخدمي 
الــتــعــبــيــر ومــمــارســات الــشــركــة األمــيــركــيــة في 

مـــا يــتــعــلــق بــامــتــثــالــهــا لــــأوامــــر. وبــــــدأت هــذه 
املواجهة بعد أن رفضت الشركة هذا األسبوع 
»االلـــتـــزام واالمــتــثــال« ألمـــر بــحــذف مــنــشــورات 
على  تنطوي  إنها  الحكومة  قالت  وحــســابــات، 
ــع تصاعد  خــطــر الــتــحــريــض عــلــى الــعــنــف. ومـ
األزمة املطولة، سعت الحكومة إلى حظر وسم 
»مستفز« على تويتر هو »مودي يخطط إلبادة 
جــمــاعــيــة لـــلـــمـــزارعـــن«، وعـــشـــرات الــحــســابــات 

أعــاد  لكنه  الــبــدايــة  فــي  األخـــرى. وامتثل تويتر 
إلى »عدم  الحسابات، مشيرًا  فيما بعد معظم 
وجود تبرير كاٍف« الستمرار عمليات التعليق.
التكنولوجيا تويتر، في رسالة  وحــذرت وزارة 
مــن »عـــواقـــب« قــانــونــيــة قــد تشمل غــرامــات أو 
 إن الحكومة ليست ملزمة بتبرير 

ً
السجن، قائلة

مطالبتها بحظر حسابات.
ــثـــال عــلــى تــدهــور  ــة أحـــــدث مـ ــهـ ــواجـ وتــمــثــل املـ

العالقات بن إدارة رئيس الوزراء ناريندرا مودي 
ومنصات التواصل االجتماعي األميركية مثل 
لتويتر، فإن  بالنسبة  »فيسبوك« و»واتــســاب«. 
املخاطر كبيرة في بلد يبلغ تعداد سكانه 1.3 
كما  يستخدمونه  مالين  منهم  نسمة،  مليار 
وغيرهم  وأعــضــاء حكومته  مــودي  يستخدمه 

من الزعماء بحماس للتواصل مع الجمهور.
)رويترز(

ال تبني التطبيقات السريّة عادًة مجتمعات كبيرة من المستخدمين بسرعة، لكّن »كلوب هاوس« يشّكل استثناًء في اإلقبال المتزايد 
عليه لنشر تدويناٍت صوتيّة والنقاش واالجتماع والهروب من الرقابة
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كانت  وإذا  يــريــده.  الــذي  للعمل  يريدها  التي 
الجهتني،  بني  وثائقي  تعاون  ثاني  السلسلة 
فهي ثاني عمٍل يخرجه سكورسيزي بحضور 
ــة فــــران  ــيـ ــركـ ــيـ الـــبـــطـــلـــة نـــفـــســـهـــا، الـــكـــاتـــبـــة األمـ
 Public ليبويتز، بعد إخراجه الفيلم الوثائقي

Speaking عنها عام 2010.

ثمة ما يقال دائمًا
ال بد من سبٍب وجيه كفاية إلقناع األطراف 

الثالثة بالعمل مرة أخرى، وفقًا للثنائيات 
الــتــي تحدثنا عنها، كــل واحـــدة على حــدة. 
وقــــد يــكــون هــــذا الــســبــب مــتــعــلــقــًا بــالــدرجــة 
ثقل  تحمل  الــتــي  نفسها  بليبويتز  األولـــى 
، ونرى من منظورها نيويورك 

ً
العمل كامال

التي يدعي الجميع أنها مدينة، والفروقات 
بني الحياة في األمس واليوم. ونسمع عبر 
مزيٍج من املقابالت الجديدة والقديمة رأيها 
عن أي شيٍء تقريبًا، كالتكنولوجيا واألدب 

محمد استانبولي

بــــــــــدا إعــــــــــــالن »نــــتــــفــــلــــيــــكــــس« عـــن 
خــطــتــهــا الـــطـــمـــوحـــة مــطــلــع الـــعـــام 
لعمالئها  جريئة  كــإشــارٍة  الحالي 
ومنافسيها على حٍد سواء. ففي الوقت الذي 
ـــثـــار فــيــه األســـئـــلـــة حــــول املــســتــقــبــل واآلثـــــار 

ُ
ت

االقتصادية لجائحة فيروس كورونا الجديد، 
تعلن الــشــركــة خــطــة بـــٍث تــقــدم فيلمًا جــديــدًا، 
وبــأنــهــا بــاقــيــة هــنــا لتسلية مــالزمــي املــنــازل، 
ــب، وتـــرســـل  ــريــ ــي أي وقـــــت قــ ولـــــن تــخــتــفــي فــ
إشــارة إلــى منافسني، مثل »ديــزنــي« و»وارنــر 
براذرز«، مفادها أن اللعبة هذا العام لن تكون 
. وبني العناوين الكثيرة التي طرحتها 

ً
سهلة

ــهـــل تـــــجـــــاوز ســلــســلــة  ــكـــس« قـــــد يـــسـ ــيـ ــلـ ــفـ ــتـ »نـ
 Pretend It’s a City مــديــنــة«  أنــهــا  »لنفترض 
الوثائقية لسبب أو آلخر، إال أنها في الحقيقة 
ــتـــي يــمــكــن اســتــفــتــاح  واحـــــــدة مــــن األعــــمــــال الـ
العام بها. تمثل السلسلة ثاني عمٍل وثائقي 
سكورسيزي  مــارتــن  للمخرج  املنصة  تنتجه 
إنتاج »نتفليكس« أيضًا  أنه بعد  الــذي يبدو 
لفيلمه »األيرلندي« The Irishman، وصل إلى 
الــحــد الـــذي يــدفــعــهــا الئــتــمــانــه عــلــى املــيــزانــيــة 

هناك حدود مرسومة 
لياسر العظمة ليس 

مسموحًا أن يتخّطاها

نستمع إلى رأي 
الكاتبة في المدينة 

وأزقتها ومبانيها 
وسّكانها

هناك 11 لقاحًا يمكن 
من خاللها بناء لقاح 

متعدد الحلقات

2223
منوعات

والرياضة.   واملــخــدرات  والتدخني  واليوغا 
إحصائيًا، ال تحظى النساء بعمر ليبويتز 
)70 عامًا( بذاك الحضور على الشاشة، وال 
السبب  عــن  يــتــســاءل  أن  إال  املــــرء  يستطيع 
السلسلة.  حلقات  ألولـــى  متابعته  بمجرد 
للمرة  ليبويتز  يــشــاهــدون  للذين  يمكن  إذ 
األولى أن يفترضوا ما تقوله مجّرد سخٍط 
ــام غـــيـــر مـــوجـــه مــــن شـــخـــٍص -بـــاعـــتـــرافـــه  ــ عـ
الــشــخــصــي- عــاجــٍز عــن مــواكــبــة ســرعــة هــذا 

الــعــصــر، إال أن ذلــك يتبدى ســريــعــًا، وينال 
املشاهد بداًل منه آراء حادة وذكية وساخرة 
تصلح -في عصر اليوم- القتطاع أي منها 
اقــتــبــاســًا، مثلما تــفــعــل حــني تتبع  وجــعــلــه 
انتهى  وكيف  والحشيش،  الحلوى  تــاريــخ 
املطاف بأطفاٍل بال حلوى وأهاٍل يمضغون 
حـــلـــوى الــحــشــيــش، أو حـــني تــحــلــل طــريــقــة 
تعاطينا مع األعمال الفنية واملــزادات التي 

تقام ألجلها.
إن هذه القدرة في رصد مجمل التناقضات 
الــتــي نعتبرها أحــيــانــًا بــمــثــابــة املــســلــمــات، 
الدقيق  الشكل  بهذا  على عرضها  والــقــدرة 
ــن لــيــبــويــتــز  ــا يــجــعــل مــ ــو مــ والـــفـــكـــاهـــي، هــ
»الكهل  ملتالزمة  تجسيدًا  كونها  من  أعمق 
أحيانًا،  ممتعة  كانت  وإن  التي  الــغــاضــب« 
ــــرد صـــــورة  ــــجـ ــا مـ ــهــ ــتــــعــــدى كــــونــ ــهــــي ال تــ فــ
نمطية تكشف عن خوائها نهاية األمر. أما 
ليبويتز، على الجهة األخرى، فإن غضبها، 
ليسا  املعاصرة،  الحياة  عن  بعدها  وحتى 
الرئيسي إن  العرض  أو  الغاية بحد ذاتها، 
للتعليق  مــجــرد وســيــلــة  بــل  التعبير،  صــح 

على الحياة اليوم، على عدة مستويات.
فــحــني تــتــحــدث عــن الــعــالقــة بــــاألدب الــيــوم، 
القارئ عن »انعكاٍس« له في العمل  وبحث 
األدبي، فإنها تصيب على عدة نقاط تتعلق 
باليوم، تبدأ بالذاتية الزائدة وغرف الصدى 
-للمفارقة-  وتنتهي  اليوم  بها  نحاط  التي 
ــكـــون »نــتــفــلــيــكــس« مــنــصــة تــعــتــمــد عــلــى  بـ
التنبؤ القتراح العمل التالي الذي سيتابعه 
املشاهد، اعتمادًا على ما باتت تعرفه عنه 
كي ال تخاطر وتزجه في منطقة غريبة عنه. 
وفي الحقيقة، فإن استخالص هذه النقاط 
كلها يمكن أن يشكل مهمة مرهقة على مدى 

الحلقات كلها بسبب كثرتها.

المدينة واإلنسان
ولننتقل إذن إلى الحديث عن مخرج العمل 
مارتن سكورسيزي. إن كان ثمة شيء يمكن 
تتبعه عــبــر أعــمــال املــخــرج األمــيــركــي، فهو 
ولهه بمدينة نيويورك، وهو ما يجعل من 
ليبويتز شريكة مثالية لسكورسيزي. لكن، 
كيف تحضر مدينة في عمل كهذا؟ ال شك 
أن اإلجابة ستبدأ عند ليبويتز نفسها، بما 
العمار  بــني  عــالقــات  تــذكــره عنها كحاصل 
والــشــخــوص واألحـــــداث. والـــواقـــع أن ذاكـــرة 
ليبويتز تسعفها في هذا الشأن، وتسرد ما 
تعرفه وخبرته عن عالقة تشارلز مينجوس 
نــزال كالي  إيلينغتون، وحضورها  بديوك 
 عـــن معرفتها 

ً
الــتــاريــخــي، فــضــال وفــــرايــــزر 

بشوارع املدينة التي تنافس عليها سائقو 
سيارات األجرة الحاليون )بصفتها سائقة 

سيارة أجرة سابقة(.
ــذا الــجــانــب بــصــريــًا،  يــدعــم ســكــورســيــزي هـ
بــمــزيــج مـــن املــقــاطــع الــقــديــمــة لــلــمــديــنــة أو 
دائمًا  تتخللها  التي  ليبويتز  املقابالت مع 
بجانب  األمــيــركــيــة  الكاتبة  وقـــوف  مشاهد 
مجسم املدينة الذي صممه روبرت موزيس 
الــقــصــص عنها  عـــام 1964، ويــعــطــي ســـرد 
بعدًا آخر، وتذكيرًا بالشوارع الخاوية التي 
 إلــى 

ً
بــتــنــا مــعــتــاديــن عــلــيــهــا الـــيـــوم، إضـــافـــة

سكورسيزي  أفـــالم  مــن  سينمائية  مــقــاطــع 
نفسه أو غيرها التي تغني هذه الحكايات 

بصريًا.
ومعرفتنا  الـــذاتـــيـــة،  بــهــذه  مـــوضـــوٍع  وإزاء 
بــحــضــور املــخــرج أمـــام الــكــامــيــرا فــي معظم 
مزاحمة  أمـــام  نــكــون  أن  املــقــابــالت، يحتمل 
ومــنــافــســة عــلــى الــبــطــولــة، إال أن مــا يجري 
تمامًا، ونجد سكورسيزي  النقيض  يشكل 
ملتزمًا الصمت، أو العبًا دور امليسر ليكون 
صوت ضحكه، على ما تقوله ليبويتز، أكثر 
ما يذكره املشاهد عن املخرج أمام الكاميرا، 

 عن االثنني.
ً
وهو ما يقول الكثير حقيقة

ــيـــرة فــي  فــــي ســــاحــــة الـــقـــديـــس مــــرقــــس الـــشـــهـ
التي يلفها ضباب  البندقية اإليطالية  مدينة 
نبالء  بــلــبــاس  تــنــّكــروا  أزواج  يــتــجــول  سميك 
من هذه املدينة، بينما يتقاذف أطفال كريات 
الــكــرنــفــال بنسخة  انطلق  املــلــون.. فقد  الـــورق 
افتراضية في جزء كبير منه، ومن دون حشود 
مستلزمات  مع  تماشيًا  االعتياديني  السياح 
زمـــن كـــورونـــا. فــقــبــل الــجــائــحــة كـــان الــكــرنــفــال 
يــــدر حـــوالـــي 70 مــلــيــون يـــــورو يــنــفــقــهــا 567 
ألــف ســائــح بشكل وســطــي، وفــق أرقـــام بلدية 
عــامــًا(:  راغـــاتـــزون )47  كــيــارا  تــقــول  البندقية. 
. ما يلفتني خصوصًا هو 

ً
»األمر سريالي فعال

الــصــمــت. فــخــالل الــكــرنــفــال تــصــدح املوسيقى 
عــلــى الــــــدوام والـــنـــاس يــســتــمــتــعــون بــوقــتــهــم. 
الــضــبــاب تبقى  الــبــنــدقــيــة عــنــدمــا يلفها  لــكــن 
ــذه الــســيــدة مع  ــد أتــــت هــ ــرًا«. وقــ ــاحــ مــكــانــًا ســ
زوجها جيزولو من مسافة خمسني كيلومترًا 
تقريبًا. ومع أن منطقة البندقية باتت مصنفة 
صـــفـــراء، أي أن خــطــر انــتــقــال عــــدوى فــيــروس 
كـــورونـــا فــيــهــا بـــات مــعــتــداًل، إال أنـــه ال يمكن 
عــلــى بعد  الــتــنــقــل خــــارج منطقتهم.  لــلــســكــان 
خـــطـــوات قــلــيــلــة مـــن ســاحــة الــقــديــس مــرقــس، 

وأسلوب إدارته للبالد، وشخصه وسياسته 
الخارجّية ومخابراته على نحٍو عميق، وال 
ما 

ّ
يفضح الــرعــب الــدمــوّي فــي زنــزانــاتــه. إن

كـــان يهمس بــرمــوز مــثــل: »الـــبـــالء األعــظــم« 
أن  أو »املاجد بهاء«، تاركًا ملخّيلة املشاهد 
تــجــد إســقــاطــًا مــنــاســبــًا عــلــى قــهــره األمــنــّي 

املحيط بحياته.
ّدر لـ العظمة، في مكان من سلسلته، تناول 

ُ
وق

ــربـــوّي واالقـــتـــصـــادّي  ــتـ الــفــســاد الــثــقــافــّي والـ
والــتــعــلــيــمــّي والـــعـــادات والــتــقــالــيــد، بقصص 
مــن  أو  ــاملــــي،  ــعــ الــ األدب  مــــن  تــــكــــون  أحـــيـــانـــًا 
السورّية، وذلــك حسب توجيه  املأساة  وحي 
الرقابة األمنّية، ومخطط تقسيمها املناطقّي 
طائفّيًا للمجتمع. هذا ما رأيناه في األماكن 
قصص  في  املستخدمة  السورّية  واللهجات 
ــداء، مــجــتــمــع  ــ ــويـ ــ ــــسـ ــــرى الـ ، قــ

ً
ــا« مــــثــــال ــ ــرايــ ــ »مــ

الغوطة، بيوت الشام القديمة...إلخ، وتعكس 
 مـــا تـــكـــون مــرتــبــطــة 

ً
 بــيــئــة هــمــومــًا، عـــــادة

ّ
ــل كــ

باملواطن واملسؤول، أو الحاكم واملحكوم، أو 
القوي والضعيف، أو الصادق والكاذب... إلخ.
أبعد  الخير والــشــر، على  إذن، ثنائّيات  هــي، 
تقدير، ونادرًا ما كان يتناول العظمة الشأن 
عبد   

ّ
انشق عندما   

ً
مثال الــداخــلــّي.  السياسّي 

الــحــلــيــم خـــــدام، نــائــب حــافــظ األســـــد، وكــاتــم 
ــرار انــقــالبــه وغــطــرســتــه، تــنــاولــه العظمة  أســ

عمر الشيخ

تــأتــمــر الــفــنــون فـــي ســـوريـــة لــدعــايــة الــحــاكــم 
على  »البعث«  نظام  استولى  منذ  اإلعالمّية، 
السورّي  التلفزيون  سيرة  وتعكس  السلطة. 
بعد »ثـــورة الــبــعــث« هــوّيــة تلك الــرؤيــة، التي 
 

ّ
ــّوة مــطــلــع الــثــمــانــيــنــّيــات. ولــعــل ــقـ نــضــجــت بـ

 بــرنــامــج »شــوفــوا 
ّ
املــشــاهــد الــعــربــي فــاتــه أن

الناس« التلفزيونّي، كان يعّده املمثل السورّي 
ياسر العظمة؛ هو النواة األساسّية لسلسلة 
»مرايا« الدرامّية الساخرة، التي امتّدت ألكثر 

من ثالثة عقوٍد على الشاشِة الصغيرة. 
ــعــــض: كـــيـــف اســـتـــطـــاعـــت هـــذه  ــبــ ويـــــســـــأل الــ
التلفزيونّية  الرقابة  أن تعبر غرف  السلسلة 
التهم  األمـــة« حسب  وتــقــاريــر »وهـــن نفسّية 
ــهــا »الـــنـــظـــام الــــســــورّي« ألصــحــاب 

ّ
الـــتـــي ســن

األصوات الفكرّية والرأي؟
متنفسًا  إال  السلسلة  هــذه  تكن  لــم  ببساطة، 
واالجتماعّي  السياسّي  النقد  يفّرغ  شعبّيًا، 
ــادة مضحكة  ــ ــى مـ مـــن جــــوهــــره، ويـــحـــّولـــه إلــ
قـــصـــصـــهـــا مــن  تـــســـتـــحـــضـــر  وســـــــاخـــــــرة؛ إذ 
الحياة السورّية طيلة حكم نظام األسد األب 
تمّر  تقريبًا،  مباشر  غير  وبأسلوب  واالبـــن، 

التلميحات النقدّية عن الواقع.
وربما كانت لهذه التجربة فرصة لدفع الوعي 
املستمّر من  والــهــزل  االستقرار  إلــى  الشعبّي 
الــــذات الــســورّيــة وخــــراب الـــبـــالد، إلـــى جانب 
مسرح دريــد لحام، املدلل عند حافظ األسد، 

منذ مطلع السبعينّيات.
ــم »جــــرأة« اإلســقــاطــات واملــقــاربــات في  ورغـ
العظمة  لـ  الحدود مرسومة  كانت  »مرايا«، 
كــمــا غــيــره بـــدرجـــات، وبــمــنــســوب »تــحــّرك« 
ـــ »جـــيـــش األســـــد«،  ــنّي، يــمــنــع املـــســـاس بـ ــعـ مـ

فــي صنع  عــامــًا(،   63( ينشط حميد صديقي 
يقولبه وينحته ويبرده  فهو  للكرنفال،  قناع 
بـــدقـــة بـــحـــركـــات ســـريـــعـــة ومـــتـــقـــنـــة جــــــدًا. فــي 
مشغل متجره تتكدس األقنعة املصنوعة من 
الورق والدانتيل، والحديد، واملزينة ببلورات 
شواروفسكي، من دون أن تجد من يشتريها. 
إيــراداتــه بنسبة  الجائحة تراجعت  فمنذ بدء 
70% بــســبــب غــيــاب الــســيــاح األجـــانـــب الــذيــن 
ــبـــر مـــن زبـــائـــنـــه. ويــقــول  ــعـــدد األكـ يــشــكــلــون الـ
الحرفي، وهــو من أصــل إيــرانــي: »لقد أغرمت 
بــاألقــنــعــة، وأنــــا أصــنــعــهــا مــنــذ 35 عــامــًا. لكن 
الوضع مأساوي اآلن. لم أبع سوى اثنني منها 

في إطار الكرنفال«.
يرتدي نحو  القديس مرقس،  كاتدرائية  أمــام 
عني مشالح سوداء طويلة، 

ّ
ثالثني حرفيًا مقن

بوجودهم  العالم  »لــيــذّكــروا  بصمت  ويقفون 
وأنــهــم ال يـــزالـــون صــامــديــن«. ومـــن أجـــل حث 
الكرنفال،  تقليد  مواصلة  على  املدينة  سكان 
أطلقت جمعية حرفيي البندقية حملة مرفقة 
بحسومات بعنوان »كرنفال البندقية بالقناع 
دي  جاني  الجمعية  مدير  وقــال  و...الكمامة«. 
يشكل  الــســيــاح  مــن  البندقية  »خــلــو  كيتشي: 
مدينتهم«.  اكتشاف  ليعيدوا  ألبنائها  فرصة 
وأضــــاف »فـــي الــســنــوات الــخــمــس والــعــشــريــن 
على  بثقلها  الكثيفة  السياحة  ألقت  األخــيــرة 
الــنــســيــج االجــتــمــاعــي االقـــتـــصـــادي فـــي وســط 
الــبــنــدقــيــة، وبــطــريــقــة أدت إلــــى انــــحــــراف في 
ــفـــال«. مــنــطــقــة الــبــنــدقــيــة الــتــي  طــبــيــعــة الـــكـــرنـ
اضـــطـــرت إلـــى اخــتــصــار احــتــفــاالت الــكــرنــفــال 
عند بدء انتشار الوباء في فبراير/ شباط من 
السنة على مقاطع  املاضي، تعول هــذه  العام 
مـــصـــورة تــبــث عــبــر اإلنـــتـــرنـــت، وتــظــهــر أبــنــاء 
املدينة وهم متنكرون. وقال مستشار الشؤون 

فينتوريني:  سيمونه  املدينة  فــي  السياحية 
التي تجمعنا  الروابط  لتنشيط  »هذه طريقة 
بماليني األشخاص الذين يعشقون البندقية«.

ــاال )42  ــ ــــدو بـ ــانـ ــ ويــــقــــول أحــــدهــــم ويــــدعــــى أرمـ
عامًا(، وهو يعتمر شعرًا من طراز »روكوكو«، 
ويــــرتــــدي ســـتـــرة طــويــلــة مـــن املــخــمــل األحــمــر 

البندقية  يــدويــًا: »أردنـــا أن نظهر أن  املــطــرزة 
ليست مدينة ميتة، وأن باإلمكان االستمتاع 
حــتــى فــي خــضــم كـــوفـــيـــد-19«. وهـــو يــديــر مع 
زوجته أرنيزا متجر »ال باوتا« منذ أكثر من 
20 عامًا. وتنتشر في املحل مالبس قديمة من 
حقب مختلفة إلى جانب أقنعة يدوية الصنع 

مستوحاة من شخصيات الكوميديا املرتجلة 
ــال أرلـــيـــكـــيـــنـــو. ويــســاهــم  ــثــ ــن أمــ ــيـــة مــ ــالـ اإليـــطـ
ــــرادات املتجر،  الــكــرنــفــال بــحــوالــي 40% مــن إيـ
ويؤكد أرماندو باال »نحن ال نسعى إلى كسب 

املال بل إلى الصمود فقط«.
)فرانس برس(

بشكل مــبــاشــر فــي خــطــاب مــوّجــه للمشاهد 
ــا«، وأشـــــار إلــى  ــرايــ ضــمــن إحــــدى حــلــقــات »مــ
صفقات النفايات الكيماوّية في سورية التي 
أبرمها خـــّدام بتوجيه مــن األســـد. وذلــك كان 
أقصى ما وصلته »مرايا«، أي إطالق الشتائم 
ــد أعــــمــــدة الــنــظــام  ــ ــان أحـ ــ والـــنـــقـــد عـــلـــى مــــن كـ

ص من خدماته.
ّ
وفساده بعد التخل

 مشروطّية الحرّية ألحقْت هذه 
ّ
أضف إلى أن

الــســلــســلــة بــعــمــالــة أشـــخـــاص دون مــســتــوى 
السورّي.  الفن  البارزة في  التمثيلّية  املوهبة 
املــقــصــود هــنــا ظــهــور أشـــخـــاص مــثــل بــشــار 
على  املفروضني  الطويل،  وعـــارف  إسماعيل 
ــــح قــربــهــم  ــرّجـ ــ ــا« ملــــواســــم كـــثـــيـــرة، واملـ ــ ــرايـ ــ »مـ
األمنّي من النظام الذي ظهر جلّيًا مع بداية 

»الثورة السورّية«.
الــســورّي ينظر إلــى حياته  شاهد 

ُ
لقد كــان امل

ثــّم يضحك على نفسه وخيبة  فــي »مــرايــا«، 
فـــي االســـتـــبـــداد والــقــبــضــة  الـــغـــارق  مجتمعه 

األمنّية والفساد.
ــيـــوم، وبــعــد مــــرور نــحــو عــشــرة أعـــوام  أّمــــا الـ
على تغّير مشهد الحياة في سورية، بسبب 
الثورة، وما لحقها من صراٍع دولّي وإقليمّي 
على املــصــالــح، يطلع علينا صــانــع »املــرايــا« 
من خالل فيديوهات وطــدْت عالقته بمواقع 
ــئـــات آالف  ــدْت مـ ــا، وحــــصــ ــهـ ــلـ ــل وأهـ ــتـــواصـ الـ
بـــدأ ينشر صـــورًا أرشيفّية  الــتــفــاعــالت حــني 
الكثيرة  من كواليس »مرايا«، والشخصّيات 
التي لعبها العظمة ببراعة، وراهن على ذكاء 
تفاعلّيًا  شريكًا  ليكون  وتلميحاته،  املشاهد 
في منابره الجديدة على امليديا. لكن ذلك لم 
ُيرجع الذائقة بعد الثورة إلى تقّبله كـ »مهّرج« 
للوجع، إنما كان مسافرًا في مشاغله األدبّية 

والترميزّية بخطاٍب مشّوش.

كرنفال البندقية بالقناع والكمامة... وبدون سياح»مرايا« تعكس كّل شيء عدا الواقع
ال سياح باآلالف يدورون 

في شوارع البندقية 
تزامنًا مع كرنفال المدينة 

الشهير هذا العام، بل 
يعّول على مقاطع 

مصورة تبث عبر اإلنترنت

محمد الحداد

طـــــّور بـــاحـــثـــون فـــي جــامــعــة جـــنـــوب كــالــيــفــورنــيــا، 
طريقة جديدة ملواجهة الطفرات الناشئة لفيروس 
كـــورونـــا، وتــســريــع تــطــويــر الــلــقــاح لــوقــف الــعــامــل 
املمرض املسؤول عن قتل اآلالف من الناس وتدمير 
 ،)AI( االصطناعي  الــذكــاء  وباستخدام  االقتصاد. 
طور فريق البحث طريقة لتسريع تحليل اللقاحات 
محتمل.  وقــائــي  طبي  عــالج  أفضل  على  والتركيز 
طبقًا لدراسة جديدة نشرت في مجلة Nature قبل 
للتكيف بسهولة  قــابــلــة  الــطــريــقــة  هـــذه  فـــإن  ــام؛  ــ أيـ
مــا يضمن  لــلــفــيــروس،  املحتملة  الــطــفــرات  لتحليل 
التعرف بسرعة على أفضل اللقاحات املمكنة. تقول 
أن  املقترح يمكن  اآللــي  التعلم  إن نموذج  الــدراســة 
ينجز دورات تصميم اللقاح، التي كانت تستغرق 
ــــوان أو دقـــائـــق.  شـــهـــورا أو ســـنـــوات فـــي غـــضـــون ثـ
يوضح بول بوجدان، األستاذ املشارك في الهندسة 
الكهربائية وهندسة الكمبيوتر في جامعة جنوب 
كاليفورنيا، والباحث املشارك في الدراسة، أن إطار 
عمل الذكاء االصطناعي الذي طبقه الباحثون على 
الــدراســة،  فــي  كــورونــا املستجد  فــيــروس  تفاصيل 
يمكن أن يوفر اللقاحات املرشحة في غضون ثوان، 
لتحقيق  بسرعة  السريرية  الــتــجــارب  إلــى  ونقلهم 
الــعــالجــات الــطــبــيــة الــوقــائــيــة مـــع مـــراعـــاة معايير 
الــســالمــة. عــــالوة عــلــى ذلــــك، يــمــكــن تــكــيــيــف الــذكــاء 
االصـــطـــنـــاعـــي ملـــســـاعـــدة الــبــاحــثــني عــلــى اســتــبــاق 

كــورونــا بخطوة، ألنــه يتحور بسرعة في  فيروس 
جميع أنحاء العالم. عند تطبيق الطريقة الجديدة 
كـــورونـــا، تعامل  املــســبــب لجائحة  الــفــيــروس  عــلــى 
التي  نموذج الكمبيوتر بسرعة 95% من املركبات 
كـــان مــن املــمــكــن أن تــعــالــج الــعــامــل املــمــرض وحــدد 

أفضل الخيارات املمكنة للقاحات.
تــوقــعــت الــطــريــقــة املــدعــومــة بــالــذكــاء االصطناعي 
فيروس  تــواجــه  أن  مــن شأنها   

ً
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كورونا. من بني اللقاحات املقترحة، حدد العلماء 
أفضل 11 لقاحًا يمكن من خاللها بناء لقاح متعدد 
ــــذي يــمــكــنــه مــهــاجــمــة الــبــروتــيــنــات  الــحــلــقــات، والــ
الخلية  لربط  التاجي  الفيروس  يستخدمها  التي 
املضيفة للفيروس واختراقها. تستهدف اللقاحات 
ــــذي تــتــم مـــن خــاللــه  تــعــطــيــل بـــروتـــني »ســـبـــايـــك« الـ
ــيــــروس بـــالـــخـــاليـــا الــبــشــريــة  ــفــ ــاط الــ ــ ــبـ ــ عــمــلــيــة ارتـ
الــفــيــروس على التكاثر.  وغــزوهــا، مــا يحيد قـــدرة 
جــديــد متعدد  لــقــاح  بــنــاء  للمهندسني  يمكن  كــمــا 
التعرف  يتم  الـــذي  السطحي  الــجــزء  -أي  الحاتمة 

األجسام  عــن طريق  املناعي  النظام  قبل  مــن  عليه 
املـــــضـــــادة- لـــفـــيـــروس جــــديــــد فــــي أقـــــل مــــن دقــيــقــة 
والتحقق من جودته في غضون ساعة، بناء على 

نتائج الطريقة املقترحة في الدراسة الحالية. 
تتطلب العمليات الحالية للسيطرة على الفيروس 
زراعة العامل املمرض في املختبر، وإلغاء تنشيطه 
للمرض. وتستغرق هذه  املسبب  الفيروس  وحقن 
العملية وقتا طويال قد يزيد عن عــام، وهي فترة 
كافية النتشار املرض. يعتقد الباحثون أن الطريقة 
املقترحة القائمة على الذكاء االصطناعي بتسريع 
اللقاحات، مفيدة بشكل خاص خالل هذه  تطوير 
املــرحــلــة مــن الــوبــاء حــيــث يــبــدأ الــفــيــروس التاجي 
العالم.  أنــحــاء  التحور بــني السكان فــي جميع  فــي 
قد  الطفرات  أن  بالقلق من  العلماء  ويشعر بعض 
أنتجتها شركات  التي  اللقاحات  فعالية  تقلل من 
الباحثون إلى  مثل »فــايــزر« و»مــوديــرنــا«. ويلفت 
أن الــطــفــرات الــحــديــثــة لــلــفــيــروس الــتــي ظــهــرت في 
اململكة املتحدة وجنوب أفريقيا والبرازيل تنتشر 
بسهولة أكبر، ما قد يؤدي إلى مزيد من اإلصابات 
والـــوفـــيـــات. تــقــدر الـــدراســـة أن الــطــريــقــة الــجــديــدة 
ألف   700 بأكثر من  دقيقة  تنبؤات  توفر  أن  يمكن 
بــروتــني مختلف فــي مــجــمــوعــة الــبــيــانــات. وتــأتــي 
البيانات األولية املستخدمة في الدراسة من قاعدة 
قام  حيث  الحيوية،  للمعلوماتية  عمالقة  بيانات 
بيانات  بتجميع  العالم  أنحاء  جميع  في  العلماء 

حول فيروس كورونا من بني أمراض أخرى.

نيويورك التي نسي سّكانها كيف يمشون

انطلق الكرنفال بنسخة افتراضية في جزء كبير منه )ماركو بيرتوريلو/فرانس برس(

يخشى العلماء 
من أن الطفرات 
قد تقلل من 
فعالية اللقاحات 
الموجودة 
)Getty(

بقيت الهموم التي يتناولها مسلسل »مرايا« سطحية ال تتعّدى االجتماعي والتربوي )لؤي بشارة/ فرانس برس(

)Getty( أنجز سكورسيزي في عام 2010 فليمًا وثائقيًا عن الكاتبة

إخراج  أنها مدينة«، من  »لنفترض  »نتفليكس« سلسلة وثائقية عنوانها  أخيرًا عرضت شبكة 
مارتن سكورسيزي، و»بطولة« كل من الكاتبة فران ليبويتز... ومدينة نيويورك

لنفترض أنها مدينة

الذكاء االصطناعي وكورونا

فنون وكوكتيل
قراءة

علوم

اليف ستايلنقد

ليس غريبًا على 
سكورسيزي )الصورة(، 

العمل مع العمالقة، كما 
تظهر أفالمه الوثائقية، 

 Rolling Thunder Revueكـ
 ،No Direction Home وقبله

وكالهما عن بوب ديالن. 
 ،Pretend it›s a city وفي
فإن ما يقدمه المخرج 

ال يقل شأنًا. نتساءل: متى 
نرى تجارب بهذا الشكل 

تروي قصص مدننا؟ على 
األقل لمن خبر منا هذا 

االنتقال التكنولوجي، أو 
عرف الفرق بين التجّول في 

مكتبة من دون وجهة، 
وبين طلب الكتاب 

بحد ذاته.

متى نرى 
تجارب؟
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