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صحة

مسلسل الحبار هو مسلسل كوري جنوبي بدأ بثه في سبتمبر الماضي على نتفليكس ،وحقق انتشارًا
واسعًا ،فما أسباب انتشاره؟ وما اآلثار النفسية له؟

لعبة الحبّار

ناقوس خطر لتحذير المربين
سحر طلعت

لعبة الحبار ( )Squidهي مسلسل تلفزيوني
درامي كوري جنوبي يتم بثه على نتفليكس،
وتــم تــوزيـعــه فــي جميع أنـحــاء الـعــالــم فــي 17
سبتمبر  .2021ويــركــز على مسابقة يشارك
فيها  456العـ ًـبــا ،وكــل منهم يعاني من ديون
متراكمة ،يلعبون مجموعة من ألعاب األطفال
مع عقوبات قاتلة عند الخسارة ،ولكن هناك
فرصة الفوز بجائزة  45.6مليار وون .وحصل
املسلسل على إعجاب واهتمام واسعني ،وفي
غضون أسبوع من إطالقه ،أصبح أحد برامج
نتفليكس األكثر مشاهدة .يأتي اسم الحبار
ُ
من لعبة تمارس في ساحات املدرسة الكورية،
حيث يــركــض األط ـفــال نحو خــط النهاية مع
«ال ـضــوء األخ ـضــر» ،ومـطـلــوب منهم التجمد
إذا صرخ قائد اللعبة «الضوء األحمر» ،ويتم
استبعاد أي العــب يتم ضبطه وهــو يتحرك،
ولـكــن فــي ع ــرض نتفليكسُ ،يـقـتــل الــاعـبــون
الذين يتم ضبطهم أثناء تحركهم بالرصاص.
لماذا تحظى لعبة الحبار
بشعبية كبيرة؟

يعتقد أن التفسير نفسي ،إنها تدور حول لعبة
ســريــة ،يلعبها أش ـخــاص يــائـســون مــديـنــون،
واحد منهم فقط سيفوز بجوائز مالية ضخمة
ج ـدًا ( 45.6مـلـيــار وون) والـبـقـيــة سيموتون،
وجـمـيــع ج ــوالت الـلـعـبــة ع ـبــارة عــن نـســخ من
أل ـعــاب األط ـف ــال ال ـكــوريــة (وف ــي جميع أنـحــاء
العالم) ،مثل لعبة شد الحبل .فهي نقد واضح
ً
جدا للمجتمع الرأسمالي املهووس باملنافسة،
حيث يتنافس الفقراء في لعبة الحياة واملوت
بـكــل معنى الكلمة مــن أج ــل الـبـقــاء ،وك ــل هــذا
للترفيه عن فاحشي الـثــراء ،وفــي الوقت الذي
يشعر فـيــه املــزيــد واملــزيــد مــن ال ـنــاس بالقلق
من الظلم االجتماعي ،وخيبة أمل من العجلة
الطاحنة في مجتمعاتنا ،فــإن هــذا النوع من
التفكير فــي الظلم االجتماعي فــي رأسمالية
الغاب يباع بشكل واضــح .لكن ،هناك العديد
من العروض واألفالم التي تركب هذه املوجة،
رب ـمــا م ــا يـمـيــز لـعـبــة ال ـح ـبــار ه ــو أن ـهــا تظهر
تحولني نفسيني يجعالن النقد االجتماعي
أكثر قابلية للهضم للجماهير العاملية:
ً
¶ أول ،بينما نتعاطف مع املتنافسني ونضع
أنفسنا في مكانهم ،فهذا ليس كل ما نفعله،
فبعد حلقتني ،تم الكشف عن أن هذه األلعاب
تـتــم مـشــاهــدتـهــا مــن قـبــل ك ـبــار الشخصيات
الــذيــن يــراه ـنــون ب ــاألم ــوال عـلــى املـتـنــافـســن،
تـ ـم ـ ًـام ــا كـ ـم ــا يـ ـح ــدث فـ ــي سـ ـب ــاق ــات ال ـخ ـي ــل،
وبالتالي فمن يشاهد املسلسل يصبح مثله
مثل هؤالء األشخاص املهمني ،الذين يديرون
ال ـل ـع ـبــة ،وي ـس ـع ــدون بــالـتـلـصــص مل ـعــرفــة من
سيموت في هذه الجولة ومن سينجو ،وكأننا
ً
ً
مزدوجا :نتابع
منظورا
أثناء املشاهدة نتبنى
املتنافسني ونتوافق معهمً ،قلقون بشأن كل
حركة يقومون بها ،لكننا أيــضــا نتوافق مع
الشخصيات املهمة ،ونراقب األلعاب ببرود،
ويـعـتـبــر الـتـبــديــل بــن هــذيــن املـنـظــوريــن هو
ً
وابتكارا في العرض.
الخطوة األكثر أهمية
¶ ثــانـ ًـيــا ،الـعــرض ك ــوري ،وباللغة الـكــوريــة،
ف ـهــو م ــن ن ــاح ـي ــة ،يـسـتـ ًغــل ال ـه ــوس ال ـك ــوري
العاملي ،وقد يجذب أيضا األشخاص الذين
منعهم الوباء من السفر إلى بلدان أخرى في
العامني املاضيني.
األطفال يقلدون الحبار...
والمدارس تحذر

ب ــدأت املـ ــدارس فــي إص ــدار تـحــذيــرات لــآبــاء
بـشــأن الـعــرض العنيف لنتفليكس الحبار،

مشاهدة العنف تجعل األطفال أكثر عرضة للتصرف بطريقة عدوانية (أندريا فانديري)Getty /

ويأتي هــذا التحذير بعد أن بــدأ الطالب في
مـطــالـبــة املـعـلـمــن بتنظيم مـســابـقــات تشبه
املـسـلـســل ال ـك ــوري الـشـهـيــر ال ـح ـب ــار .وقــالــت
املــدارس إن التالميذ بــدأوا بلعب اللعبة في
امل ــاع ــب ،وبــال ـتــالــي املـ ـ ــدارس ت ـح ــذر أول ـي ــاء
األمـ ــور مــن أن ال ـع ــرض ،وم ـشــاهــده العنيفة
واملروعة ،ال يناسب األطفال الصغار.
تلقى أحد اآلبــاء في لندن رسالة من مدرسة
ابنه في إلفورد ،تحذر فيها من أن التالميذ
يلعبون نسختهم الخاصة من لعبة الحبار،
وأنــه يمكن معاقبة الــوالــديــن بسببها ،وفي
ال ــوق ــت ن ـف ـســه ،أصـ ـ ــدرت م ــدرس ــة ف ــي كينت
ً
دروس ـ ــا إضــاف ـيــة ح ــول الـعـنــف واألذى عبر
اإلنترنت كرد فعل على شعبية البرنامج.
أكدت مدرسة  Goodwin Academyاألخرى أن
ً
خطابا إلى أولياء األمور
فريق الحماية أرسل
ب ـخ ـصــوص مـ ـخ ــاوف ال ـس ــن ب ـش ــأن مـحـتــوى
السلسلة ،وعلى وسائل التواصل االجتماعي،
كـتــب أح ــد ال ــوال ــدي ــن« :ل ـقــد تـلـقـيـنــا رســالـتــن
دراسيتني (ابتدائي  /ثانوي) تحذران اآلباء
من السماح لألطفال بمشاهدة لعبة الحبار».
وفـ ــي ب ـل ـج ـي ـكــا ،أف ـ ـ ــادت إح ـ ــدى املـ ـ ـ ــدارس ب ــأن
ـاب ال ـح ـبــار»،
تــامـيــذهــا كــانــوا يـلـعـبــون «أل ـع ـ ُ
حيث يضرب األطفال الالعبني «املستبعدين
م ــن الـ ـلـ ـع ــب» .وق ـ ــال ج ـ ــون ج ــول ــي ،الــرئ ـيــس
ال ـت ـن ـف ـيــذي ل ـشــركــة  ،Parentkindف ــي املـمـلـكــة
املتحدة« :عندما تكون هناك مخاوف تتعلق
بــال ـح ـمــايــة ،خــاصــة ع ـنــدمــا ي ـشــاهــد األط ـفــال

أصدرت مدارس في أوروبا
تحذيرات لآلباء بشأن عرض
«الحبار» العنيف
الذين تقل أعمارهم عن ً 15
عاما العرض في
املنزل ،يحتاج اآلبــاء إلى ممارسة سلطاتهم،
ً
مناسبا أو غير
بشأن ما إذا كان أي محتوى
مـنــاســب ألطـفــالـهــم ،وم ـنــع غـيــر امل ـنــاســب ،ما
يعني أنه يجب على الوالدين أن يستخدموا
اإلشراف األبوي التخاذ القرار».
تأثير عنف التليفزيون على الصحة النفسية
نتيجة أعوام من النتائج «املقلقة باستمرار»
حـ ــول امل ـح ـت ــوى ال ـع ـن ـيــف ل ـب ــرام ــج األطـ ـف ــال،
تشكلت لجنة استشارية علمية فــي أميركا
خ ـ ـ ــال ال ـ ـف ـ ـتـ ــرة ب ـ ــن  ،1982 - 1969ح ــول
ال ـت ـل ـفــزيــون وال ـس ـل ــوك االج ـت ـم ــاع ــي ،وأش ــار
تـقــريــرهــا إل ــى أن ــه« :ق ــد يـصـبــح األط ـف ــال أقــل
ومعاناة اآلخرين ،وقد يكون
حساسية آلالم ً
األط ـفــال أكـثــر خــوفــا مــن الـعــالــم مــن حولهم،
وق ــد ي ـكــون األط ـف ــال أك ـثــر عــرضــة للتصرف
بطريقة عدوانية أو مؤذية تجاه اآلخرين».
ووجـ ــدت أب ـحــاث أج ــراه ــا عـلـمــاء الـنـفــس في
ال ـث ـمــان ـي ـن ـيــات أن األطـ ـف ــال ال ــذي ــن ش ــاه ــدوا
سـ ــاعـ ــات ط ــوي ـل ــة مـ ــن ال ـع ـن ــف ع ـل ــى شــاشــة

الـ ـتـ ـلـ ـف ــزي ــون عـ ـن ــدم ــا ك ـ ــان ـ ــوا ف ـ ــي املـ ــدرسـ ــة
االب ـتــدائ ـيــة يـمـيـلــون إل ــى إظ ـه ــار مـسـتــويــات
أعلى من السلوك العدواني عندما أصبحوا
مراهقني .من خــال مراقبة هــؤالء املشاركني
ف ــي مــرح ـلــة ال ـب ـل ــوغ .وأن ال ـت ـعــرض للعنف
اإلع ــام ــي يـمـكــن أن يــزيــل حـســاسـيــة الـنــاس
تجاه العنف في العالم الحقيقي.
تأثير عنف ألعاب الفيديو

أظـ ـه ــرت ال ـع ــدي ــد م ــن امل ــراجـ ـع ــات الـتـحـلـيـلـيــة
عــن آث ــار سلبية للتعرض للعنف فــي ألعاب
الفيديو أن «األدلة تشير بقوة إلى أن التعرض
أللعاب الفيديو العنيفة هو عامل خطر سببي
لزيادة السلوك العدواني واإلدراك العدواني
وال ـت ــأث ـي ــر الـ ـع ــدوان ــي وان ـخ ـف ــاض الـتـعــاطــف
وال ـس ـل ــوك االج ـت ـمــاعــي اإلي ـج ــاب ــي ،وأظ ـهــرت
األبـحــاث السابقة التي أجــراهــا أنــدرســون أن
ممارسة ألعاب الفيديو العنيفة يمكن أن تزيد
من األفكار واملشاعر والسلوك العدواني لدى
الشخص ســواء في البيئات املختبرية أو في
الحياة اليومية .مسلسل لعبة الحبار الكوري
ال ـج ـن ــوب ــي أص ـب ــح ف ــي خـ ــال أسـ ـب ــوع واح ــد
مــن أشـهــر املـسـلـســات ح ــول الـعــالــم ،ويعتقد
ب ــوج ــود ع ــوام ــل ن ـف ـس ـيــة وراء ان ـت ـش ــار ه ــذا
املسلسل ال ــذي لــم ي ــروج لــه الـتــرويــج الكافي،
ورغم تضارب الدراسات حول تأثير مشاهدة
العنف في امليديا؛ إال أن أطفال املدارس بدأوا
تقليد اللعبة؛ مما يدق ناقوس الخطر.

معلومة تهمك إنجاز تاريخي :أول لقاح لمالريا األطفال
في لحظة تاريخية ،كما وصفها د .تيدروس أدحانوم
غيبريسوس ،مدير منظمة الصحة العاملية ،أوصت املنظمة
بتوزيع أول لقاح لألطفال ضد املالريا املتصورة (RTS,S/
 ،)AS01وهي أشد طفيليات املالريا فتكا في العالم واألكثر
انتشارا في أفريقيا .وينبغي أن يعطى األطفال من سن  5أشهر
وفق برنامج من  4جرعات للحد من مرض املالريا وعبئه.
وتستند التوصية إلى نتائج برنامج تجريبي يجري تنفيذه
في غانا وكينيا ومالوي استفاد منه أكثر من  800ألف طفل
منذ عام  .2019وقد ُحشد التمويل لهذا البرنامج التجريبي من
خالل تعاون غير مسبوق بني ثالث هيئات رئيسية لتمويل
الصحة العاملية :تحالف اللقاحات «غافي»؛ والصندوق العاملي
ملكافحة اإليدز والسل واملالريا؛ واملرفق الدولي لشراء األدوية.

وقال غيبريسوس «لقاح املالريا لألطفال الذي طال انتظاره
يمثل إنجازا غير مسبوق في العلوم وصحة الطفل ومكافحة
املالريا ،ويمكن الستخدام هذا اللقاح إلى جانب األدوات
املتاحة للوقاية من املالريا ،أن ينقذ أرواح عشرات اآلالف من
صغار السن كل عام».
وقالت د .ماتشيديزو مويتي ،مديرة املنظمة اإلقليمية
ألفريقيا« :لقد كنا نأمل منذ مدة طويلة أن نصل إلى لقاح
فعال ضد املالريا ،وها نحن نشهد اآلن ألول مرة لقاحا يوصى
باستخدامه على نطاق واسع .وتمنح توصية اليوم بصيص
أمل جديد للقارة التي تتحمل أثقل عبء للمرض ،ونتوقع أن
يحصل املزيد من األطفال على الحماية من املالريا ،وأن يكبروا
ويصيروا بالغني وهم في أتم الصحة والعافية».

سؤال في الصحة
أجريت عملية للرباط الصليبي
األمامي وغضروف الركبة
وتهذيبًا بالمنظار ،بقالي
أربعة أشهر وما زال هناك
تورم وألم في الركبة ولحد
اآلن ال أستطيع المشي بصورة
طبيعية.

األخ الفاضل؛
إعـ ـ ـ ــادة بـ ـن ــاء ال ـ ــرب ـ ــاط ال ـص ـل ـي ـبــي
تـتـطـلــب إمـ ــا أخـ ــذ وتـ ــر م ــن أوتـ ــار
العضالت الخلفية أو جزء من وتر
العضلة األمامية للركبة .واملكان
ال ــذي يـتــم وض ــع ال ــرب ــاط (ال ــوت ــر)
فيه يحتاج لعمل قناة في العظام
ل ـتــوص ـيــل ال ــوت ــر ووضـ ـع ــه مـكــان
الرباط القديم .وإعادة بناء الرباط
ال ـجــديــد ت ـبــدأ ب ـعــد الـعـمـلـيــة وقــد
يــأخــذ اك ـت ـمــال االل ـت ـئــام مــن ثالثة
أشهر إلى سنة.
ويتوقع أن تعود ملمارسة الحياة
الـطـبـيـعـيــة ب ـعــد ث ــاث ــة أش ـه ــر مع
العالج الطبيعي لــدى متخصص
يـفـضــل أن ت ـكــون لــديــه خ ـبــرة في
تــأهـيــل إصــابــات املــاعــب .ويمكن
ال ـع ــودة مل ـمــارســة ري ــاض ــة خفيفة
مثل السباحة الخفيفة بعد ثالثة
أشـهــر مــن العملية حـســب التقدم
في العالج الطبيعي! لكن ،أنصح
بعدم لعب رياضة التحامية مثل
ك ــرة ال ـق ــدم مل ــدة س ـنــة .وف ــي حــالــة
وجود ألم ال يتحسن بالتدريج مع
الوقت وتوقف التقدم في الحركة
وب ـنــاء ال ـع ـضــات ،أن ـصــح بــزيــارة
الطبيب املعالج لتقييم الحالة.
م ـ ـ ــع تـ ـمـ ـنـ ـي ــات ــي ل ـ ـكـ ــم ب ــال ـص ـح ــة
والعافية..
د .بالل إبراهيم
أخصائي اإلصابات وجراحة العظام

ألسئلتكم:
health@alaraby.co.uk

