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إعادة تدوير الهواتف 
المحمولة... فّن أيضًا

أزمة مشاركة كلمة المرور... 
»نتفليكس« في مأزق

نور عويتي

اإللكتروني  السوري  النظام  أطلق جيش 
حملة واسعة لنشر أفكار حاقدة وطائفية، 
نــــشــــرت صـــحـــيـــفـــة ذا غـــــارديـــــان  ــــدمــــا  ع ـ ـ ـ ـ ب
ــــار ضجة  ــــذي أثـ الــبــريــطــانــيــة تــقــريــرهــا الـ
واسعة الشهر املاضي، حول تحقيق أعده 
الباحثان أنصار شّحود وأوغــور أوميت 
أونجور، ووثقا فيه إعدام ما ال يقل عن 41 
شخصًا، في حي التضامن في العاصمة 
ـــلــــى يـــــد ضـــابـــط  ــام 2013، عـ ـ ـ ـ ـ ــق، عـ ـ ـ ــشـ ـ ـ دمـ

مخابرات في صفوف قوات النظام.
ركـــز الــجــيــش اإللــكــتــرونــي عــلــى بــث أفــكــار 
طائفية حاول من خاللها تبرير املجزرة، 
واالدعـــــــــــاء أن مــــا ُوثـــــــق لـــيـــس إال نــصــف 
الحقيقة، واتهام الضحايا باإلرهاب. وقاد 
هذه الحملة عاملون في قنوات التلفزيون 
الــســوري، حــاولــوا تصوير املــجــزرة كأنها 

انتصار وطني.
رافــقــت هــذه االدعــــاءات مــحــاوالت لتمييع 
الحقائق، عبر مقارنة الفيديو الــذي وثق 
مـــجـــزرة الــتــضــامــن بــالــفــيــديــوهــات الــتــي 
ــان يــنــشــرهــا تــنــظــيــم داعــــــش حــــن كـــان  ــ كـ
يحرق ويعدم ضحاياه، وحمالت تخوين 
استهدفت الشخصيات السورية املعروفة 
ــا لــــأســــد الــــتــــي أبــــــــدت تــعــاطــفــًا  ــهــ بــــوالئــ
إنــســانــيــًا مـــع ضــحــايــا املــــجــــزرة، عــلــمــًا أن 
هـــــؤالء حـــاولـــوا الـــتـــرويـــج بــــأن مـــا حصل 

خطأ فردي ال يتحمل مسؤوليته النظام.
ــي األيــــــام  ــ ــة فـ ــيــ ــكــــراهــ تـــصـــاعـــد خــــطــــاب الــ
ــــل اإلعــــــالم  ــائـ ــ األخــــــيــــــرة، لـــيـــصـــل إلــــــى وسـ
الرسمية التابعة للنظام، وذلك بالتزامن 
مــع إصـــدار املــرســوم الرئاسي التشريعي 
ــو عـــــام عــن  ــفـ ــلـــى عـ ــنـــص عـ رقـــــم 7 الـــــــذي يـ
ــم اإلرهـــابـــيـــة« املــرتــكــبــة مـــن قبل  ــرائـ »الـــجـ
الــســوريــن قــبــل 30 إبــريــل/نــيــســان 2022، 
عــــــدا الــــجــــرائــــم الــــتــــي أفــــضــــت إلــــــى مـــوت 
إنـــســـان، والــــذي تــلــتــه تــســريــبــات نشرتها 
وكـــــالـــــة اآلن اإلعـــــالمـــــيـــــة الــــتــــي تـــديـــرهـــا 
مــســتــشــارة األســــد لــونــا الــشــبــل، تتضمن 
قــوائــم بــأســمــاء املــعــتــقــلــن الــذيــن شملهم 
العفو. ودعت الوكالة أهالي املعتقلن إلى 
الــتــجــمــع فـــي مــنــطــقــة صــيــدنــايــا فـــي ريــف 
الــعــاصــمــة دمــشــق، تــحــت جــســر الــرئــيــس، 
ــن أن  ــظــ ــب الــ ــلــ لـــالجـــتـــمـــاع بـــأبـــنـــائـــهـــم. أغــ
النظام كــان يحاول حشد الجموع وسط 
ــاملــرســوم الرئاسي  العاصمة للمفاخرة ب
الـــذي وصــفــه اإلعـــالم الــســوري الرسمي بـ 
»العفو التاريخي« و»املــكــرمــة«. إذ صرح 
رئيس مكتب الخبرات القضائية وعضو 
تشريع هيئة العدل، عمر بالل، عبرة قناة 
اإلخبارية السورية، في برنامج »صباح 
ســـيـــاســـي«، أن »الـــرئـــاســـة الـــســـوريـــة مثل 
الشعب السوري تقدس القرآن الذي ينص 
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عــلــى الــعــفــو عــنــد املــــقــــدرة، حــتــى عــنــدمــا 
يتعلق األمر بخونة ضلوا طريقهم«.

وهكذا، تجمعت وسائل اإلعالم الرسمية 
ــتـــابـــعـــة لـــلـــنـــظـــام فــي  ــيـــة الـ ــبــــه الـــرســـمـ وشــ
اكــن تجمهر مــن ينتظرون معتقليهم،  أمــ
الستثمار الحدث في إظهار »كرم القائد« 
و»امــتــنــان« الشعب لــه. لكن محتوى هذه 
الــتــقــاريــر لـــم يــتــوافــق مـــع مـــرادهـــم، فــجــاء 

التقرير املصور إلذاعــة شــام إف إم، وفيه 
مــقــابــالت مـــع أهـــالـــي املــعــتــقــلــن، ليسلط 
الـــضـــوء عــلــى جـــانـــب يــغــفــلــه اإلعــــــالم مــن 
الحقيقة. ظهر في التقرير عدد هائل من 
أهـــالـــي املــعــتــقــلــن واملــخــفــيــن قـــســـرًا قــرب 
جــســر الـــرئـــيـــس وهــــم يـــأمـــلـــون أن تحمل 
الحافلة أبناءهم أو من قد يتعرف إليهم. 
وفــي التقرير نفسه الــذي حذفته اإلذاعــة 

الحــقــًا، طــالــب أهــالــي املعتقلن السلطات 
بــإخــبــارهــم بــمــصــيــر أبــنــائــهــم املــفــقــوديــن 
ــوا عــلــى  ــانــ ــــوات، ســــــواء كــ ــنـ ــ مـــنـــذ عـــشـــر سـ
قــيــد الـــحـــيـــاة أم ال، لــتــعــكــس مــنــاجــاتــهــم 
واقـــع معتقالت الــنــظــام الـــســـوري. أصـــداء 
ــلــحــشــود الشعبية  الــتــغــطــيــة اإلعـــالمـــيـــة ل
لم تناسب تطلعات النظام، وبعد حذف 
تقرير »شــام إف إم«، بــدأت حملة مضادة 
ــوري عــلــى  ــ ــسـ ــ يـــقـــودهـــا إعـــــــالم الـــنـــظـــام الـ
قنواته وفــي املنصات البديلة، استبدلت 
فيها كلمة املعتقلن باملوقوفن، وتلتها 
خـــطـــابـــات وحــــــــــوارات ســـيـــاســـيـــة مــطــولــة 
حاولت تبييض سمعة السجون السورية. 
رافقت هــذه الخطابات حــوارات تحليلية 
ــل  لــتــكــشــف »نــــظــــريــــات املــــــؤامــــــرة«، ووصــ
الــحــد ببعضها إلـــى إنــكــار املــشــهــد الــذي 
وثــقــتــه كــامــيــرات إعـــالم الــنــظــام بــالــكــامــل. 
ــا بـــــدأ الـــتـــلـــفـــزيـــون الـــســـوري  وســــرعــــان مــ
بـــالـــتـــحـــذيـــر مـــــن الـــتـــجـــمـــعـــات الـــبـــشـــريـــة 
وتخوينها، واعتبارها ضرب على الوتر 
الحساس بهدف إثــارة البلبلة كما حدث 
عام 2011، ونشرت »اإلخبارية السورية« 
تــقــريــرًا زعــمــت فــيــه أن مــا نــشــر مــن صــور 
وفيديوهات لتجمع أهالي املعتقلن كلها 
مفبركة وغــيــر حقيقية. أمــا الــصــور التي 
ظــهــر فــيــهــا املــعــتــقــلــون فـــي حــالــة صحية 
يــرثــى لــهــا، فـــادعـــوا بـــأن هــدفــهــا اإلســــاءة 
لهيبة الدولة، وأنها ملشردين في اليونان.
وأطل عمر بالل مجددًا، وقال إن املساجن 
عـــادوا إلــى حضن ذويــهــم فــور خروجهم، 
ــــت حــــريــــصــــة عــلــى  ـــانـ ـ وإن الــــحــــكــــومــــة كـ
حــجــز املـــوقـــوفـــن فـــي مــكــان قــريــب لسكن 
عائلتهم لكي يستطيع األهــل االطمئنان 
على أبنائهم، وأشـــار إلــى أن مــا ظهر من 
ـــي يــــحــــاولــــون مــعــرفــة  ــالـ ــديـــوهـــات ألهــ ــيـ فـ
مصير األبناء املفقودين في السجون هو 
 التقارير 

ً
كــالم عــاٍر عن الصحة، متجاهال

الحقوقية الــدولــيــة الــتــي تصف السجون 
في سورية بأنها مسالخ بشرية، ينقطع 
ــال بــالــعــالــم  املــعــتــقــلــون فــيــهــا عـــن االتــــصــ

الخارجي تمامًا.
وتــمــادت وســائــل إعـــالم الــنــظــام الــســوري، 
ــبــــار الــضــحــايــا  ــــى إجــ لــــدرجــــة دفــعــتــهــم إلـ
ــر جـــــالدهـــــم أمـــــام  ــكــ ــلــــى شــ وأهــــالــــيــــهــــم عــ
الــكــامــيــرات، مــن خــالل مــقــابــالت صورتها 
في مراكز البلدية إلى جانب صور ضخمة 
لــلــديــكــتــاتــور. إذ اصــطــف املــعــتــقــلــون إلــى 
جــانــب الـــصـــورة، وهــتــفــوا لــبــشــار األســـد، 
وشكروه على منحه إياهم فرصة جديدة 
للحياة. ووصلت الوقاحة بأحد مذيعي 
ــاد نــخــلــة، إلــى  »اإلخـــبـــاريـــة الـــســـوريـــة«، إيــ
تهديد املعتقلن املفرج عنهم على الهواء 
، إذ أخبر األهالي أن العفو يشمل 

ً
مباشرة

ثغرات قانونية وأن الحكاية لم تنته. 

محاوالت لتبييض سمعة 
السجون السورية 

وتمجيد مجزرة التضامن

حمزة الترباوي

 مــع بــدايــة انتشارها الشعبي عــام 2007، 
شجعت منصة نتفليكس ملشاهدة األفالم 
واملــســلــســالت مــشــاركــة كــلــمــات املــــرور بن 
املــشــتــركــن كــوســيــلــة لــلــوصــول إلـــى أكــبــر 
عدد ممكن من املشاهدين، لكن اليوم يبدو 
أن الشركة تتجه نحو قــرارات أكثر حزمًا 
تجاه هذه املمارسة. فهل هذا قرار صائب؟

قبل بضعة أسابيع، أصدرت »نتفليكس« 
تقرير أرباحها، وأعلنت عن أكبر خسارة 
في عدد املشتركن، إذ فقدت املنصة أكثر 
من 200 ألف مشترك، ما أدى إلى انخفاض 

قيمة أسهمها بأكثر من 70 في املائة.

مشاركة كلمة مرور »نتفليكس« 
عند مفترق طرق

ــذه املــــرة، وبــهــدف زيــــادة عـــدد املشتركن  هـ
مجددًا، تلوح »نتفليكس« باتخاذ إجراءات 
صارمة ضد مشاركة كلمات مرور الحساب 
الواحد. ففي تقريرها األخير، تقول الشركة 
ـــرة تــســتــمــتــع بــخــدمــة  ـ ـ إن 100 مـــلـــيـــون أسـ
»نتفليكس« باستخدام كلمة مرور شخص 

آخر، من خارج األسرة.
ــد تبدأ »نتفليكس« فــي فرض  وبالتالي، ق
رســوم إضافية على املشتركن شهريًا إذا 

اســتــخــدمــوا الــحــســاب خــــارج مــنــازلــهــم. قد 
تأتي خطة »نتفليكس« بنتائج عكسية.

ويــقــول موقع »بــي جــي آر« التقني إنــه في 
ــقــــرار، فــإن  حــــال لــجــأت املــنــصــة إلــــى هــــذا الــ
ــار  ــد يـــأتـــي بــنــتــائــج ســلــبــيــة، إذ أشــ ذلـــــك قــ
اســتــطــالع  مـــن شــركــة »ألـــومـــا إنــســايــتــس« 
لأبحاث اإلعالمية إلى أن 13 في املائة من 
املستجوبن قالوا إنهم سيلغون اشتراكهم 
 إذا تــم تحصيل 

ً
فــي »نتفليكس« مــبــاشــرة

3 دوالرات إضــافــيــة ملــشــاركــة كلمة املـــرور. 
ويوضح محلل »ألوما إنساستس«، مايكل 
غــريــســون: »قــيــل للمشتركن منذ ســنــوات، 
ضمنيًا وصريحًا، إن مشاركة كلمات املرور 
مع اآلخرين خارج املنزل أمر مقبول.. إزالة 
هــــذا االمـــتـــيـــاز فـــي هــــذا الـــوقـــت مـــع ارتـــفـــاع 
ــام والـــضـــروريـــات  ــعـ ــوقــــود والـــطـ أســـعـــار الــ
األخــرى بشكل كبير جدًا قد تــؤدي بالفعل 

إلى إبعاد بعض املشتركن املخلصن«.

خطة منع مشاركة كلمات السر 
قد تكون تدريجية

ومـــــن الــــواضــــح أن »نــتــفــلــيــكــس« تـــحـــاول 
تــحــقــيــق تــــــوازن دقـــيـــق. مـــن نــاحــيــة تــريــد 
زيـــادة اإليــــرادات وقــاعــدة املشتركن، ومن 
ناحية أخرى تريد تجنب تنفير املشتركن 
الحالين، وهــو ما يبدو صعبًا، إذ رفعت 

»نتفليكس« األســعــار بالفعل هــذا الــعــام، 
فارتفعت الباقة األساسية فقط من 8.99 
9.99 دوالرات  ــى  ـ ـ ـ ـ ة إل ـ ـ يـ ـ ـ ـركـ ـ يـ ـ ـ دوالرات أمـ
أمــيــركــيــة، لــكــن ارتــفــعــت الــبــاقــات األخـــرى 
بحوالي دوالرين. وحفاظًا على املشتركن، 
يـــفـــتـــرض بـــاملـــســـؤولـــن فــــي الـــشـــركـــة عـــدم 
اتـــخـــاذ إجــــــراءات صـــارمـــة بــشــأن مــشــاركــة 
كلمات املـــرور بعد وقــت قصير مــن زيــادة 
األســعــار، وفــق مــا يــرى مراقبون تقنيون، 
ــو مــــا يــجــعــلــهــا أمـــــــام مــــوقــــف مــرتــبــك  ــ وهــ
ــول الــطــريــقــة األفـــضـــل لـــرفـــع إيـــراداتـــهـــا  حــ
مـــجـــددًا، أمـــام مــنــافــســة تــــزداد شــراســة مع 
املنصات األخرى التي باتت تنافسها على 

اإلنتاجات والنجوم واملشتركن.

سوريون ينتظرون المفَرج عنهم في 3 مايو/أيار )لؤي بشارة / فرانس برس(

)Getty/إيباي ناوي(

يمنح الفنان »امللتزم بيئيا« ديزيريه مونو كوفي حياة ثانية للهواتف املحمولة 
القديمة املهملة من خالل إعادة تدويرها وطالئها باأللوان، في مسعى لزيادة 
الــوعــي بــضــرورة مكافحة الــتــلــوث عــبــر أعــمــالــه املــعــروضــة فــي أبــيــدجــان حتى 
يوليو/تموز.وصرح مونو كوفي لوكالة فرانس برس في محترفه في بينغرفيل 
قرب عاصمة ساحل العاج االقتصادية »اخترت إعادة التدوير ألني لم أرغب في 

أن يقتصر عملي على الرسم فقط. أردت القيام بأمر جديد«.
ويعّرف الفنان البالغ 28 عاما عن نفسه بأنه »فنان معاصر شاب«، ويبدي رغبته 
في »التميز عن اآلخــريــن«. ويستذكر الفنان قائال »منذ الطفولة كنت شغوفًا 
بالرسم. كنت أنا من ترسله املدّرسة لينجز الرسوم التوضيحية للدروس على 
اللوح«. وعندما أخبر والديه املزارعن من قرية في جنوب غرب ساحل العاج 
بأنه يريد الذهاب إلى مدرسة للفنون »لم يعرفا ما يعني ذلــك«. ويقول »جاء 

مدّرس الفنون التشكيلية ليشرح لهم ويطلب منهم السماح لي بذلك«.
ــفــنــون الجميلة فــي أبــيــدجــان، بـــدأ يــجــوب الــشــوارع  وبــعــد تــخــرجــه مــن كلية ال
ومكبات النفايات الستعادة لوحات املفاتيح والشاشات من الهواتف املحمولة 
القديمة. ويقول »لدي اآلن فريق كامل يتقاضى أجرا تبعًا للكمية التي يجمعها. 
ــرمــوا شيئًا بعد اآلن، أحــضــروا إلينا القطع لنتمكن عندها من  أخبرتهم أال ي
ركت أمام محترفه أكياس كبيرة مليئة بمكونات مسحوبة 

ُ
العمل عليها«. وقد ت

من الهواتف.ويبحث ديزيريه مونو كوفي في كومة لوحات املفاتيح والشاشات 
الختيار العناصر التي سيرسم منها ظالاًل بشرية ملونة في ديكورات تحيل 
إلــى املناطق الحضرية، وهــي أعــمــال مــن الفن الشعبي املعاصر يباع بعضها 

بأكثر من 1500 دوالر. 
ويــقــول مونو كوفي إنــه يــحــاول »حــل مشكلة«، فــي بلد يكاد يغيب عنه الفرز 
ــكــامــل، وحــيــث تنتهي الــنــفــايــات فــي الـــشـــوارع.ويـــوضـــح »معظم  االنــتــقــائــي بــال
أعمالي تتطرق إلــى الحياة اليومية لإلنسان فــي املجتمع. مــع ذلــك، أعتقد أن 

الهاتف هو األداة األقرب إلينا حاليًا. يوجد في هواتفنا كل شيء تقريبا«.
)فرانس برس(

عفو األسد يربك إعالمه: ما هكذا يكون االمتنان

تطبيقات 
مهددة

واشنطن ـ العربي الجديد

يــضــّم مــتــجــرا آبـــل ســتــور وغــوغــل بـــاي 1.5 
مليون تطبيق لم يخضع للتحديث منذ عامني 
ل بحسب شركتي آبل 

ّ
أو أكثر، وهــو ما يشك

وغوغل خطرًا أمنيًا على مليارات مستخدمي 
هــــذه املـــتـــاجـــر، بــســبــب الـــثـــغـــرات األمــنــيــة الــتــي 
ــظــهــر فــيــهــا. ونــقــلــت صحيفة »ذا صــن«  قــد ت

البريطانية عــن شــركــة آبـــل، توجيهها إنـــذارًا 
إلـــى مــطــوري هـــذه التطبيقات حـــول ضـــرورة 
ــتــعــرض  تــحــديــثــهــا خـــــال شــــهــــر، وإال فــســت
للحذف أو اإلخفاء. وبحسب تقرير صادر عن 
شركة Pixalate، يحتوي متجر غوغل باي 
على أكثر من 869,000 تطبيق مهمل، بينما 
يضّم متجر آبل ستور 650,000 تطبيق غير 
محّدث. والخطر األساسي بحسب تقرير هذه 

ع بشعبية 
ّ
الشركة، أن أغلب هذه التطبيقات تتمت

كبيرة بني األطــفــال، لكونها مرتبطة باأللعاب 
ــو مــا يثير الــقــلــق مــن خــروقــات  والــتــعــلــيــم، وهـ
أمنية قد تستهدف خصوصية املستخدمني 
أو أجهزتهم، بسبب عــدم تحديث اإلجــــراءات 
األمنية في هذه التطبيقات. فالبرامج القديمة 
أكثر عرضة للقرصنة ألنها ال تقوم بإصاح 
األخطاء التي تكتشف بمرور الوقت. وبالفعل، 

بدأت غوغل بإخفاء التطبيقات القديمة، بينما 
ــخــطــوة مماثلة قــد تنتهي بحذف  تتجه آبـــل ل
التطبيقات نهائيًا. وإذا مسح بالفعل املتجران 
ــتــطــبــيــقــات، فــإنــهــا ســتــبــقــى مـــوجـــودة  هــــذه ال
على أجــهــزة املستخدمني. لــذا، يجب على كل 
ــخــدم الــتــأكــد بنفسه مــن أن التطبيقات  مــســت
التي يستخدمها خضعت للتحديث، منعًا ألي 

اختراق ممكن.

تخبط إعالم النظام السوري في متابعته لتوثيق مجزرة التضامن ومن بعدها العفو الرئاسي الذي أصدره بشار األسد، إذ حاول إضفاء 
بطولة على األولى، وأربكته شهادات أهالي المعتقلين في تغطيته للحدث الثاني
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ــيـــف الــســبــيــعــي  ــــن إخـــــــــراج سـ الــــحــــكــــايــــة« مـ
اإلنــتــاجــات  عــن  بــعــدهــا  ليغيب  عـــام 2017. 
 مع 

ً
الدرامية واإلطــالالت اإلعالمية، خاصة

تــراجــع املستوى الــدرامــي، وتــوقــف شركات 
اإلنتاج عن تبني املشاريع، وحتى نصوصه 
ذ، وال 

ّ
نف

ُ
املوجودة لدى الشركات كانت ال ت
تزال عالقة في األدراج حتى اليوم.

تغيير المخرجين
 
ً
أحدث خبر عودة قوشقجي للكتابة ضجة

كــبــيــرة، وذلـــك بــالــتــعــاون مــع شــركــة »إيــمــار 
الــشــام« الــتــي تــديــرهــا اإلعــالمــيــة والكاتبة 
ديـــانـــا جـــبـــور، مـــن أجــــل تــصــويــر مسلسل 
ى 

ّ
»على قيد الحب«، والتي اقترحت أن يتول

ــاب، مـــجـــيـــد بــــاســــل الــخــطــيــب،  ــ ــشـ ــ ابـــنـــهـــا الـ
إخــراج العمل. ولكن الكاتب رفــض، ألنــه ال 
يــريــد أن يــغــامــر بــنــّصــه مــع مــخــرٍج جــديــد. 
 أنه 

ً
فاقترحوا املخرج باسم السلكا، خاصة

عمل سابقًا مع الشركة في إخراج مسلسل 
»بـــورتـــريـــه« عـــام 2020، وخــــرج آنـــــذاك عن 

عدنان حمدان

ــدرامــــي الــحــالــي  ــم الــ شــهــد املـــوسـ
ــــرة مـــن  ــيـ ــ ــبـ ــ ــة كـ ــوعــ ــمــ ــجــ عـــــــــــودة مــ
ــانـــن لــلــعــمــل بـــعـــد تــحــّســن  ــنـ ــفـ الـ
، وعلى رأس العائدين الكاتب 

ً
اإلنتاج قليال

الدرامي فادي قوشقجي الذي قّدم للشاشة 
الــصــغــيــرة مجموعة مــن األعــمــال الــدرامــيــة 
االجــتــمــاعــيــة قــبــل الـــحـــرب، والـــتـــي حظيت 
الــدة في  بمشاهدة جماهيرية جعلتها خــ
ذهــن املــشــاهــد مثل »لــيــس ســرابــًا«، و»على 
ــول األيـــــــــام«، و»عــــــن الــــخــــوف والـــعـــزلـــة«،  ــ طـ

و»تعب املشوار«، وغيرها.

إخفاقات متكررة
لم يتوقف قوشقجي عن العمل بعد الحرب، 
وكتب مسلسل »أرواح عارية« الذي أخرجه 
الليث حجو، وحقق متابعة كبيرة، إال أنه 
أخفق جماهيريًا بعدها فــي مسلسل »في 
ــراج املثنى صبح،  ظـــروف غــامــضــة« مــن إخـ
ــع منه. 

ّ
ــنــجــاح املــتــوق ولــم يحقق املسلسل ال

وأخـــفـــق أكـــثـــر فـــي مــســلــســل »نـــبـــتـــدي منن 

تعرضت لضغوط بشأن 
تفاعلها مع القضايا 

الثقافية والسياسية

اتهم قوشقجي شركة 
»إيمار الشام« 

بالكسل ونقص االحترافية

يكشف األطلس 
عن الخاليا التي تمتلك »بابًا 

مفتوحًا« للفيروسات

2223
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السباق الرمضاني بسبب جائحة كورونا، 
وُعِرض في خريف العام نفسه.

مشاهد محذوفة
بدأ السلكا بالعمل على النص واختار األسماء. 
ومــنــهــا املــمــثــل دريـــــد لـــحـــام واملـــمـــثـــل أســامــة 
أربعن  بعد  ليعمال معًا كثنائي  رومــانــي،  ـ ـ ل ا
عامًا من الثنائية التي جمعتهما في العديد 
»غـــربـــة« و»ضــيــعــة  مـــن األعـــمـــال املــســرحــيــة كــــ
تــشــريــن«، وهــــذا مــا أســعــد الــجــمــهــور وجعله 

يــنــتــظــر الــعــمــل. ولــكــن الــكــاتــب فــاجــأ الجميع 
بــعــد انـــطـــالق الـــعـــرض بــحــلــقــاٍت قــلــيــلــة، بــأن 
هناك مجموعة من املشاهد قامت الشركة مع 
املخرج بحذفها ألنها غير ضرورية. واتهمهم 
ــيــــة  ــتــــرافــ قـــوشـــقـــجـــي بـــالـــكـــســـل ونــــقــــص االحــ
والــتــشــاركــيــة والــلــيــاقــة، ونــشــر عــبــر صفحته 
الشخصية على »فيسبوك« النسخة الورقية 
من الحلقة التاسعة من العمل، لتنقسم اآلراء 
بــن املؤيدين لوجهة نظر الكاتب، معتبرين 
أن الــعــمــل بـــارد ومــمــل، ومـــن غــيــر املنطقي أن 
يــتــعــامــلــوا مـــع نــصــه بـــهـــذا اإلجــــحــــاف، وبــن 
الذين طلبوا منه التواصل مع الشركة املنتجة 
أو املــخــرج للتفاهم حــول التفاصيل بــداًل من 
الفضائح العلنية! ورّد الكاتب بأن التواصل 
بينه وبينهم انقطع، ولقد كبس زر« البلوك« 
للمخرج على »فيسبوك«، وفي الواقع أيضًا، 

ليبادله السلكا الفعل عينه.

تعديالت تقتل النص
ووفــقــًا لــبــعــض املـــصـــادر، مــن األشـــيـــاء التي 
أزعجت املخرج املنشور الذي كتبه قوشقجي 
ــه يــحــســد كــاتــب مسلسل »كــســر عضم« 

ّ
بــأن

ــا شـــربـــتـــجـــي، وبـــأنـــه  ــ عـــلـــى تـــعـــاونـــه مــــع رشـ
كان يتمنى أن يعمل معها، فاعتبر املخرج 
ل مــن قيمته، وكــأنــه كــان يتمنى أن 

ّ
أنــه يقل

تــخــرج رشـــا الــنــص ال هـــو. وهــــذا مـــا جعله 
يــتــجــاهــل الــكــاتــب فـــي الـــلـــقـــاءات اإلعــالمــيــة، 
 عن الخالف 

ً
ورفــض التحدث فيها صــراحــة

أو التعديالت. لم يتوقف قوشقجي عند هذا 
الحد، وكانت الحفالت »الفيسبوكية« بشكٍل 
شبه يــومــي لــيــصــّوب فيها الــفــرق بــن نص 
»على قيد الحب« وبن التنفيذ. واعتبر أن 
فقد الحوار ثالثة 

ُ
التعديالت التي تحصل »ت

أربــــاع جــمــالــه وأربـــعـــة أخــمــاس وضــوحــه«، 
وبــــــأن الـــعـــمـــل تــــــدور أحــــداثــــه فــــي أكـــثـــر مــن 
عــشــرة أشــهــر، فكيف املــدافــئ لــم تنطفئ في 
العمل والثياب سميكة جدًا؟ علمًا أنه كتب 

تفاصيل الظروف املناخية في كل مرحلة.

تغيير الحلقة األخيرة
عت الشركة املنتجة 

ّ
وفي كل هذه الفترة تمن

وأصــحــابــهــا عــن الـــرد أو الــتــوضــيــح، ســـواًء 
عــبــر صــفــحــات الـــشـــركـــة الــرســمــيــة أو عبر 
صفحاتهم الشخصية. مــمــا جــعــل الكاتب 
يخرج في نهاية الحلقة األخيرة، ويعتبر أن 
عيدت كتابتها بالكامل من املخرج 

ُ
النهاية أ

ومديرة الشركة، وطالبهم بحذف اسمه من 
أي عرٍض الحٍق للعمل، واعتبر أن ما يحدث 
معه جريمة وأن من سيدافع عن »الكائنن 
املذكورين« سيقوم بحذفه عن الصفحة، مع 
 في األيام املقبلة.

ً
رغبته بنشر النص كامال

رد الشركة
ل الصحافة، قررت 

ّ
وبعد القيل والقال وتدخ

الشركة املنتجة بعد الصمت أن تنشر بيانًا 
ــاتـــب، واعـــتـــبـــروا  ــكـ ــلـــرد عــلــى الـ تــوضــيــحــيــًا لـ
ــافـــات  أن الــعــمــل الــتــلــفــزيــونــي يــحــتــمــل اإلضـ
والتعديالت، وهــذا ما يتم توثيقه قانونيًا، 
بما يضمن لهم إجــراء التعديالت املناسبة. 
وأوضــحــوا أن الــنــص غير مكتوب بالكامل، 
ــم تــقــديــم مــلــخــص وســــت حــلــقــات مــنــه،  بـــل تـ
ثم تمت كتابته بعد التعاقد. وأشــار البيان 
إلــى أن الرقابة اعتبرت النص دون مستوى 
إنتاجات الشركة املعهودة، وهــذا ما دفعهم 
لــلــتــعــديــل، واعــتــبــروا أن اســتــخــدام الشتائم 
من قبل الكاتب مرفوض أخالقيًا وقانونيًا، 
ات قضائية بحق  وســتــقــوم الــشــركــة بـــإجـــراء
الـــســـيـــد املـــــؤلـــــف الــــــــذي نـــشـــر نـــــص الــحــلــقــة 
د االختالفات بن املكتوب وبن 

ّ
األخيرة، وفن

املــــعــــروض، واعــتــبــر أن مــعــظــم املــشــاهــد من 
اختراعهم وحتى املشهد األخير الذي وصفه 

بالفضيحة، مكّررًا أن ما حدث جريمة.

 السينمائي، فــي سنة 
ّ
يسعى مــهــرجــان كـــان

عقد 
ُ
ــتــي ست بلوغه الخامسة والسبعن، وال

يوم غد الثالثاء، إلى أن يجدد شبابه. ويطمح 
هذا امللتقى العاملي املرموق للفن السابع الذي 
ارتبط اسمه باسم جادة كروازيت في املدينة 
الفرنسية، إلى إعادة استقطاب جيل منصات 
الــبــث الــتــدفــقــي والــشــبــكــات االجــتــمــاعــيــة إلــى 
 املهرجان 

ّ
الشاشات الكبيرة. وكــان الفتًا أن

أنهى هذه السنة شراكته القديمة مع محطة 
كانال + التي اكتسبت في ثمانينيات القرن 
الــعــشــريــن وتسعينياته رمــزيــة سينمائية، 
وكانت تتولى خصوصًا نقل وقائع افتتاح 
ــد املـــهـــرجـــان  ــمـ ــتـ املــــهــــرجــــان واخـــتـــتـــامـــه. واعـ
ــًا عـــن »كــــانــــال +« شــريــكــن إعــالمــيــن  عـــوضـ
ــن، أحـــدهـــمـــا مـــن الـــقـــطـــاع الـــعـــام هو  ــديـ ــديـ جـ
مجموعة فــرانــس تــلــفــزيــون، والــثــانــي موقع 
بــروت الــذي يتيح مخاطبة األجــيــال الشابة 
خـــصـــوصـــًا. وهـــــــذا املــــوقــــع املـــتـــخـــصـــص فــي 
مـــقـــاطـــع الـــفـــيـــديـــو الـــقـــصـــيـــرة والـــــــذي أســســه 
قــبــل خــمــس ســـنـــوات املــــســــؤول الـــســـابـــق في 

مشترك في أنحاء العالم كافة، في الربع األول 
مــن الــعــام، مــقــارنــة بنهاية عـــام 2021، وهــي 
سابقة منذ أكثر من عشر سنوات. وأوضحت 
منصة نتفليكس األميركية العمالقة للبث 
ــع مــرتــبــط أســاســًا  ــراجـ ــتـ الــتــدفــقــي أن هــــذا الـ
بــصــعــوبــة الـــحـــصـــول عــلــى مــشــتــركــن جــدد 
في كل مناطق العالم، باإلضافة إلى تعليق 
ــــت فــــي بــيــان  ــافـ ــ ــا. وأضـ ــ ــيـ ــ الـــخـــدمـــة فــــي روسـ
أرباحها في إبريل/نيسان املاضي: »أعطت 
جائحة كوفيد-19 صورة ضبابية، من خالل 
تــضــخــيــم نــمــونــا فـــي 2020، مـــا دفــعــنــا إلــى 
االعتقاد أن معظم نمونا املتباطئ عام 2021 

كان بسبب تقدم كوفيد-19«.
عت »نتفليكس« أن تكسب 2.5 مليون 

ّ
وتوق

مــشــتــرك إضــافــي، وكـــان املــحــلــلــون يتوقعون 
ــتـــى، لــكــنــهــا خـــســـرت بـــــداًل من  ــبـــر حـ عـــــددًا أكـ
ذلــــك بــعــضــًا مــنــهــم، مـــا أدى إلــــى انــخــفــاض 
ــات إلـــى 221.64 مــلــيــونــًا.  ــراكـ ــتـ مــجــمــوع االشـ
وأوضـــــــحـــــــت املــــجــــمــــوعــــة الـــــتـــــي تـــتـــخـــذ مــن 
ــّبـــب تــعــلــيــق خدمتنا  ــرًا: »سـ ــقـ كــالــيــفــورنــيــا مـ
فـــي روســـيـــا واالنـــخـــفـــاض املــســتــمــر فـــي عــدد 
املــشــتــركــن الــــــروس خـــســـارة صــافــيــة بلغت 
ــراك. ولــــوال ذلــــك، لــكــان لــديــنــا  ــتــ 700 ألــــف اشــ
500 ألـــف اشـــتـــراك إضـــافـــي« مــقــارنــة بــالــربــع 
املاضي. وحققت »نتفليكس« إيــرادات بلغت 

لوس أنجليس ـ العربي الجديد

حــذرت منصة نتفليكس موظفيها من أنهم 
مجبرون على العمل على املحتوى الــذي قد 
، فــي تحديث  ال يعجبهم، وإال فليستقيلوا
إلرشــــــاداتــــــهــــــا كـــشـــفـــت عــــنــــه صـــحـــيـــفـــة وول 
ستريت جورنال الجمعة. وجاء في التحديث 
الـــذي أدخلته »نتفليكس« على إرشــاداتــهــا: 
»نترك للمشاهدين أن يحددوا ما يناسبهم، 
وال نــفــرض رقـــابـــة عــلــى فــنــانــن أو أصــــوات 
بعينها«. وأضافت املنصة أنها تدعم التنوع 
فــي املــحــتــوى، »حــتــى لــو وجــدنــا فــي بعضه 
تعارضًا مع قيمنا الشخصية«. وشددت في 
اإلرشادات املوجهة للموظفن على أنه »بناًء 
عــلــى وظــيــفــتــكــم، قـــد تــحــتــاجــون إلــــى الــعــمــل 
على محتوى تعتقدون أنه ضار. إذا وجدتم 
ــاق املــحــتــوى  ــم اتــــســــاع نـــطـ ــ صـــعـــوبـــة فــــي دعـ
لدينا، فقد ال تكون نتفليكس املكان األنسب 
ــال مــتــحــدث بــاســم »نــتــفــلــيــكــس«، لـ  لـــكـــم«. وقــ
»وول ستريت جــورنــال«، إن املنصة حّدثت 
إرشــــاداتــــهــــا لــلــمــرة األولــــــى مــنــذ عــــام 2017 
الــخــمــيــس. وأضــــاف أنــهــا أمــضــت األشــهــر الـــ 
18 األخــيــرة فــي مناقشة الــقــضــايــا الثقافية 
مع املوظفن. وأشــار إلــى أن التعديل حصل 
»حــتــى يتمكن املــوظــفــون املحتملون الــجــدد 
مــن فــهــم مــوقــفــنــا واتـــخـــاذ قـــــرارات مستنيرة 
بــشــكــل أفــضــل حـــول مــا إذا كــانــت نتفليكس 
هي الشركة املناسبة ليعملوا فيها«. ولفت 
إلى أن املنصة منحت املوظفن فرصة لتقديم 
مــالحــظــاتــهــم عــلــى الــتــغــيــيــرات، وإنــهــا تلقت 
أكثر من ألف تعليق، ما ساعدها في تحديد 

اإلرشادات الجديدة.
يـــكـــس« خــــســــرت 200 ألـــف  لـــ فـــ تـــ ــر أن »نـــ ـ ــذكـ ـ يـ

»كــانــال +« رونــو لو فــان كيم، موجود أيضًا 
فــي الهند ومــصــر وســاحــل الــعــاج والــيــابــان. 
ويــؤكــد املــوقــع أن عـــدد متابعيه يبلغ نحو 
500 مليون مــن أكــثــر مــن مــائــة دولـــة، تــراوح 
أعمار معظمهم بن الثامنة عشرة والرابعة 
والثالثن. من هنا، ثمة ُبعد رمزي للتحالف 
بن املهرجان وهــذا املوقع في خضّم تراجع 
ــال عــلــى دور الــســيــنــمــا بــفــعــل املــنــافــســة  ــبـ اإلقـ
ــبـــث الــتــدفــقــي.  الـــشـــرســـة مـــن املــســلــســالت والـ
 

ّ
وال يقصد كثر من الشباب دور السينما إال
لحضور أفالم األبطال الخارقن، سواء أكانت 
من إنتاج »مــارفــل« أو »دي سي كوميكس«. 
 رئيس »بروت« غّيوم الكروا الحظ في 

ّ
 أن

ّ
إال

 املواضيع 
ّ
تصريح لــوكــالــة فــرانــس بــرس أن

 »تــعــّبــر 
ّ
ــان الــتــي تــتــنــاولــهــا أفــــالم مــهــرجــان كــ

 أنحاء العالم«. 
ّ

بشكل كبير عن الشباب في كل
ورأى الكروا في شراكة »بروت« مع املهرجان 
وســيــلــة لجعله »أكــثــر شــمــواًل« إن مــن حيث 
قــدرتــه عــلــى إثــــارة اهــتــمــام مختلف األجــيــال 
والفئات العمرية أو »في ما يتعلق بالتنوع«. 
وبـــعـــد عــــام عــلــى الـــتـــوجـــه الـــتـــجـــديـــدي الـــذي 
ل في منح السعفة الذهبية إلى ثالثينية 

ّ
تمث

هــي الفرنسية جوليا دوكــورنــو عــن فيلمها 
»تـــيـــتـــان«، يــتــنــوع املــتــنــافــســون عــلــى جــائــزة 
املهرجان بن مخضرمن كديفيد كروننبرغ 
)79 عامًا( واألخوين داردين )68 و71 عامًا(، 
وصـــاعـــديـــن عــلــى غـــــرار لـــوكـــاس دونـــــت )30 
عامًا( أو سعيد روستايي )32 عــامــًا(. ورأى 
 Inseec أستاذ االقتصاد والباحث في معهد
الفرنسي لالقتصاد وإدارة األعمال جوليان 
، كالوسط السينمائي 

ّ
 مهرجان كـــان

ّ
بّيو أن

ــه«  ــاج إلــــــى »تــــحــــديــــث صــــورتــ ــتـ بــــرمــــتــــه، يـــحـ
و»استقطاب جيل جديد«. فعلى سبيل املثال، 

ثمة من يرى أن الزمن تخطى قواعد اللباس 
الــصــارمــة عــلــى الــســجــادة الــحــمــراء، كالكعب 

العالي للنساء وربطة العنق للرجال.
وسعيًا إلــى ذلـــك، تتولى شبكة »تــيــك تــوك« 
االجتماعية املتخصصة في مقاطع الفيديو 
الــقــصــيــرة جـــدًا والـــتـــي تــحــظــى بشعبية بن 
املــراهــقــن، بصفتها شــريــكــًا رســمــيــًا جــديــدًا 

، نــقــل وقـــائـــع صــعــود الــنــجــوم 
ّ
ــان ــ ملــهــرجــان كـ

ــــالت مــع  ــابـ ــ ــقـ ــ ــيــــر، وإجــــــــــــراء »مـ ــهــ درجـــــــــه الــــشــ
الـــفـــنـــانـــن« فـــي حـــن تــســتــفــيــد »إنـــســـتـــغـــرام« 
مــن الــضــجــة املــرافــقــة لــكــان إلبــــراز بــعــض من 
أصبحوا مشاهير عليها، ممن ال عالقة لهم 
 حــال بالفن السابع. وسيكون نجم 

ّ
على كــل

»تيك تــوك« خابي الم )Khaby Lame( الــذي 

يبلغ عدد متابعيه مائة مليون ضمن لجنة 
ــفــيــديــو القصيرة  تحكيم مــســابــقــة ملــقــاطــع ال
الــتــي تـــتـــراوح مــدتــهــا بـــن 30 ثــانــيــة وثـــالث 
ــائــق، تنظمها الشبكة، ويتسلم الفائزون  دق
بها جوائزهم في 20 مايو/أيار من املفوض 

العام للمهرجان تييري فريمو.
)فرانس برس(

7.9 مــلــيــارات دوالر، فــي الــفــتــرة املــمــتــدة من 
يــنــايــر/كــانــون الــثــانــي إلـــى مــــــــارس/آذار، أي 
10 فــي املــائــة أكــثــر مــن الــفــتــرة نفسها الــعــام 
املـــاضـــي، ويــعــزى ذلـــك خــصــوصــًا إلـــى زيـــادة 
عــدد املشتركن على أســاس سنوي )%6.7( 
وزيـــــــادة كــلــفــة اشـــتـــراكـــاتـــهـــا. لــكــن أربــاحــهــا 
الصافية بلغت 1.6 مليار دوالر، مقارنة بـ1.7 

مليار في الربع األول من عام 2021.
ــكــــس« وشـــــركـــــات  ــيــ ــلــ ــفــ ــتــ كــــمــــا تــــعــــرضــــت »نــ
أخــــرى لــضــغــوط مـــن املــوظــفــن واملــســاهــمــن 
والـــســـيـــاســـيـــن، بـــشـــأن كــيــفــيــة تــفــاعــلــهــا مــع 
القضايا الثقافية والسياسية. العام املاضي 
، دعمت »نتفليكس« املمثل الكوميدي 

ً
ــال ــث م

ديــــف شـــابـــيـــل، بــعــد الـــهـــجـــوم الـــــذي تــعــرض 
 The »لــه بسبب عــرضــه »أخــيــرًا ولــيــس آخـــرًا
Closer الذي رأى موظفون أنه تضمن إساءات 
لألشخاص العابرين جنسيًا. ونظم موظفون 
وناشطون حينها وقفة احتجاجية أمام مقر 
»نتفليكس« في لوس أنجليس، حيث طالبوا 
بحذف عرض ديف شابيل من املنصة، وهو 
ــــي شـــركـــة تـــويـــتـــر، أعــــرب  مــــا لــــم يـــحـــصـــل. وفـ
موظفون عن حماستهم وخوفهم في الوقت 
نفسه من احتمال استحواذ امللياردير إيلون 
ماسك عليها. وتعرضت شركة والت ديزني 
النتقادات حادة، بعدما التزمت الصمت بداية 
عن تشريع جديد في فلوريدا األميركية حول 
كيفية تــدريــس مسائل الجندر والتوجهات 
الــجــنــســيــة فـــي املـــــــدارس. وبـــعـــد ضـــغـــوط من 
اد، تعهدت بمحاربة التشريع، 

ّ
موظفن ونق

ووعــــــدت بـــوقـــف الـــتـــبـــرعـــات الــســيــاســيــة في 
الوالية، ألغى املجلس التشريعي في فلوريدا 
مـــنـــذ ذلــــــك الــــحــــن االمـــــتـــــيـــــازات الــضــريــبــيــة 

الخاصة للشركة.

مهرجان كاّن واستقطاب نجوم مواقع التواصل االجتماعي»نتفليكس« لموظفيها: إذا لم يعجبكم المحتوى استقيلوا
يسعى منظمو مهرجان 
كان الذي ستُعقد دورته 

الـ75 يوم غد الثالثاء، 
إلى التوجه نحو الشباب 
لتحقيق التنوع وفتح 
الفعاليّة أمام مختلف 

الفئات العمرية

برلين ـ العربي الجديد

 من فك كامل الشيفرة الوراثية 
ً
تمّكن العلم فعال

ة، في عمل جبار ستكون تداعياته كبيرة  البشريَّ
على الطب. اآلن، قّدم علماء بحثًا جديدًا يتضمن 
خريطة شاملة لكل الخاليا البشرّية. هذا البحث 
الــجــديــد مـــن شـــأنـــه أن يــســّهــل فــهــم عــمــل كيفية 

الجينات في الجسم. 
مــن أجــل وضــع أطلس الخاليا البشرية الجديد 
ــبــاحــثــون بتحليل مــا مجموعه أكثر  هـــذا، قـــام ال
من 500 نوع من الخاليا تنتمي إلى 33 نسيجًا، 
صتها فــي خــرائــط تقريبية. نــشــرت نتائج 

ّ
ولخ

الـــدراســـة فــي مجلة »الــعــلــوم« العلمية املحكمة، 
واخــتــّص فــريــق آخـــر بتحليل خــاليــا مــن األجــنــة 
إلعـــطـــاء صـــــورة شــامــلــة لــلــخــاليــا الــبــشــريــة في 
مختلف مراحل تطّورها. وتقول قائدة الدراسة 
ــارة تــيــشــمــان، مـــن مــعــهــد »ويـــلـــكـــوم ســانــغــر«  ــ سـ
ه من خالل تحليل األنسجة يمكن 

ّ
البريطاني، بأن

 معرفة الخاليا التي تشّكل هدفًا لفيروس 
ً
مثال

كـــورونـــا، أو الــخــاليــا الــقــابــلــة لــالخــتــراق مــن قبل 
فيروسات اإلنفلونزا بشكل عام. املشروع عنوانه 
Human Cell Atals، والــــذي بـــدأ فــي عـــام 2016، 
ويضم أكثر من 2000 باحث حول العالم. يكشف 
األطلس عن الخاليا التي تمتلك »بابًا مفتوحًا« 

 خــاليــا الــجــهــاز 
ّ
ــا بــالــفــعــل أن ــنـ ــلــفــيــروســات. رأيـ ل

ــيــروس كــورونــا،  ــف التنفسي تمتلك مستقبالت ل
وخصوصًا في األنف. تضيف تيشمان: »األطلس 
يشبه الدليل الذي يكشف مستقبالت الفيروسات 
فــي أي مــوقــع مــن الــجــســم«. وهـــذا التحديد ليس 
مهمًا فقط للفيروسات، بــل هــو حــاســم مــن أجل 
 العمل 

ّ
ــأن تــطــويــر األدويـــــة. وتــضــيــف تــيــشــمــان بــ

ــى 
ّ
ــــوات. حــت ــنـ ــ ــلــــس ســيــســتــمــر ملــــــّدة سـ عـــلـــى األطــ

اآلن تــم إجـــراء تصنيف عــام للخاليا واألنسجة 
واألعضاء الفردية بشكل أساسي. هذا الخرائط 
التي تم وضعها، سوف تظهر بشكل أدق كيفية 
عمل الخاليا معًا فــي األعــضــاء. تــقــول تيشمان: 
 بــخــصــوص جـــهـــاز املـــنـــاعـــة، تــعــرفــنــا إلــى 

ً
ــثـــال »مـ

نــوع الخاليا التائية التي تستقر فــي األنسجة. 
املشروع عمومًا هو نظام لتحديد مواقع الخاليا، 
شبيه بنظام تحديد املــواقــع GPS على األجهزة 

املحمولة«. الخاليا التائية املوجودة في الطحال 
 لها مستقبالت مختلفة عن الخاليا التائية 

ً
مثال

في أعضاء أخرى. 
 استخدام هذه التقنية لن 

ّ
وتشير تيشمان إلى أن

كــون مكلفًا، قائلة: »نــحــن فــي مرحلة التقنيات  يــ
فــيــهــا قــويــة جــــدًا وســريــعــة وبـــأســـعـــار مــعــقــولــة«. 
وفــــوائــــد األطــــلــــس ال تــخــتــصــر فـــقـــط فــــي إيـــجـــاد 
ــقـــاط األمـــــــراض،  ــتـ املــســتــقــبــالت املـــســـؤولـــة عــــن الـ
بــل ســيــتــم اســتــخــدام األنــســجــة الــســلــيــمــة كأمثلة 
نموذجية مرجعية، تخضع للمقارنة مع األنسجة 
ــن الــســهــل أن نــرى  املـــرضـــيـــة. تــقــول تــيــشــمــان: »مــ
بالتالي ماذا تغّير في النسيج في حالة املرض«. 
ــذي كـــان مــخــتــصــًا بــمــراقــبــة خــاليــا  أمـــا الــفــريــق الــ
األجــنــة، فقد وضــع أيــضــًا ورقـــة علمية ستساعد 
في فهم األمــراض النادرة التي تحدث غالبًا عند 
الوالدة، كأصل األورام عند األطفال، والتي تتطور 
في العادة أثناء الحمل. ولكن املثير في هذا األمر 
 األطلس ال يّدعي أنــه يقدم صــورة شاملة 

ّ
هو أن

للجسم البشري، هو مسّودة أولى ستتطور الحقًا 
ى اآلن 

ّ
وباستمرار. تقول تيشمان: »ال نعرف حت

بشكل دقيق أنــواع الخاليا املوجودة في الجسم 
البشري، على األقــل هنالك أكثر بكثير مما كان 
يعتقد ســابــقــًا«. الــعــضــو الـــذي لــم تتمكن الــورقــة 

البحثية من إعطاء أي فكرة عنه هو: الدماغ. 

فادي قوشقجي يحتّج على سياسة اإلخراج

)Getty /سيكون نجم »تيك توك« خابي الم ضمن لجنة تحكيم قائمة األفالم القصيرة )فيتوريو سيلوتو

العضو الذي لم 
تتمكن الورقة 
البحثية من 
إعطاء أي فكرة 
عنه هو: الدماغ 
)Getty(

)Getty / احتج موظفون على عرض لديف شابيل )ديمتريوس كامبوريس

دريد لحام والممثل أسامة الروماني في كواليس تصوير مسلسل »على قيد الحب« )لؤي بشارة/ فرانس برس(

بعد غياٍب طويل عن الشاشة الصغيرة، عاد السيناريست السوري من خالل مسلسل »على قيد 
الحب«، ولكنه دخل في صراٍع مع شركة اإلنتاج بسبب تعديالت على نّصه

على قيد الحب

أطلس الخاليا البشرية

فنون وكوكتيل
نقد

علوم

رصدرصد

أثارت الحلقة األخيرة من 
مسلسل »على قيد الحب« 

)الصورة( موجة من الجدل 
واالنتقادات حول رداءتها، 
وتحديًدا من كاتب العمل 
فادي قوشقجي، والتي 

كانت صادمة إلى حد ما 
لبعض المشاهدين. تنتهي 

عالقات الحب باالنفصال 
وبصورة غير منطقية 

لألحداث التي كانت تدور 
طوال حلقات المسلسل، 
كما وأن الفراق والعودة 

إلى العالقات العاطفية 
العابرة والسطحية التي 
كانت في سياق أحداث 

الحلقة األخيرة من 
المسلسل ال يمثل مضمون 

اسم العمل 
.على قيد الحب

الحلقة األخيرة
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