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MEDIA

شبكة
ترامب

سيطلق الرئيس األميركي السابق دونالد ترامب
تطبيقه الـخــاص للتواصل االجـتـمــاعــي بعنوان
«تروث سوشيال» ،الذي قال إنه سيتحدى شركات
التكنولوجيا الكبرى ،مثل تويتر وفيسبوك ،التي
منعته من التفاعل عبر منصاتها .ووفــق بيان
وزعـتــه مجموعة تــرامــب لــإعــام والتكنولوجيا
اململوكة له وشركة ديجيتال وورلــد أكويزشن،
وهــي شركة اسـتـحــواذات خــاصــة ،فــإن التطبيق

الجديد ستنشئه شركة جديدة تشكلت بموجب
االندماج بني الشركتني.
وقــال ترامب في بيان مكتوب« :نعيش في عالم
أصـبــح فيه لطالبان حـضــور هــائــل على تويتر،
ب ـي ـن ـمــا يـ ـج ــري إس ـ ـكـ ــات رئ ـي ـس ـك ــم األم ـي ــرك ــي
املفضل .هــذا غير مـقـبــول» .ومضى يـقــول« :أنــا
مـتـحـمــس إلرسـ ــال أول ــى الـحـقــائــق ال ـتــي أكتبها
م ــن خ ــال مـنـصــة ت ــروث ســوش ـيــال قــري ـبــا .إن

مجموعة ترامب لإلعالم والتكنولوجيا تشكلت
مــن أجــل إعـطــاء صــوت للجميع .إنني متحمس
ألن أبــدأ قريبًا مشاركتكم أفكاري على منصة
تروث سوشيال والرد على شركات التكنولوجيا
الكبرى».
وحسبما جــاء في البيان ،فــإن مجموعة ترامب
وشركة ديجيتال وورلد ستندمجان في شركة
ُ
تطرح للتداول العام إذا وافقت الجهات التنظيمية
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واملساهمون .ويعتزم تطبيق تروث سوشيال أن
يجري إطالقًا تجريبيًا لضيوف تتم دعوتهم في
نوفمبر /تشرين الثاني املقبل ،يتبعه طرح على
الصعيد الوطني في الربع األول من عام .2022
ولدى الشركة الجديدة أيضًا خطط لطرح خدمة
اشـتــراكــات فيديو حسب الطلب تـعــرض برامج
ترفيهية وأخبارًا ومدونات صوتية.

(رويترز)

تحول سيغيّر استخدام اإلنترنت كما
تبدأ شركات أبرزها «فيسبوك» ،استثمارات ضخمة في مجال «ميتافيرس» ،في
ّ
نعرفه ،وينقل العالم إلى واقع افتراضي .فما هو هذا الكون الماورائي الذي سيعيش فيه البشر؟

«ميتافيرس» ...عصر ما بعد اإلنترنت
حمزة الترباوي

ّ
تصبح حياتنا كفيلم «أفــاتــار»؟ اتجاه
هل ّ
ّ
يـبــدو أن ــه يـتـعــزز يــومـيــا ،مــع اعـتــزام شركة
االن ـخ ــراط فــي «املـيـتــافـيــرس»،
«فـيـسـبــوك» ّ
ّ
ب ــال ــرغ ــم م ــن أنـ ـه ــا ل ـي ـســت ال ــوحـ ـي ــدة ،لـكــن
ّ
وتوجهاته
تأثيرها على قـطــاع اإلنـتــرنــت
ي ـش ـيــر إلـ ــى تـ ـح ـ ّـول ق ـ ــادم خـ ــال ال ـس ـنــوات
ال ـخ ـمــس امل ـق ـب ـلــة ف ــي ك ـي ـفـ ّـيــة اس ـت ـخــدام ـنــا
ل ــإن ـت ــرن ــت ،وش ـك ــل ح ـيــات ـنــا االف ـت ــراض ـ ّـي ــة
عـ ـلـ ـيـ ـه ــا .رف ـ ـ ــع الـ ـ ــوبـ ـ ــاء واإلغـ ـ ــاق الـ ـ ــوعـ ـ ــي
بمصطلح «مـيـتــافـيــرس»  ،Metaverseكما
ّ
عجل بتشكيله ،خصوصًا بسبب ممارسة
تـفــاصـيــل ال ـح ـيــاة وال ـع ـمــل ع ـبــر اإلن ـتــرنــت
على مدار فترة الجائحة ،وتطور املحتوى،
وس ـل ــوك املـسـتـهـلـكــن ورغ ـبــات ـهــم ،بحسب
مــا تقول وكــالــة «رويـتــرز» .فـفــي هــذا العقد
الجديد ،سوف يتواصل الناس اجتماعيًا
فــي عــوالــم افـتــراضـيــة تـطــورت مــن األلـعــاب
ً
بـ ــدال م ــن م ـن ـصــات ال ـت ــواص ــل االجـتـمــاعــي
ال ـت ـق ـلـيــديــة م ـثــل «إن ـس ـت ـغ ــرام» و«ت ــوي ـت ــر»
و«تـيــك ت ــوك» .ســوف يصبح بـنــاء األشـيــاء
م ــع األص ــدق ــاء ف ــي ع ــوال ــم اف ـتــراض ـيــة أم ـرًا
شــائ ـعــا ،وسـتـصـبــح األح ـ ــداث ال ـك ـبــرى في
العوالم االفتراضية األكثر شعبية ،وسوف
ت ـط ـغــى ك ـل ـم ــات م ـث ــل «م ـي ـت ــاف ـي ــرس» عـلــى
حديث الناس.

تزايد االستثمار في «ميتافيرس»
ّ
دشنت مجموعة من سبعة مستشارين من
مختلف الصناعات ،بما في ذلك الصحافة
واأللـ ـع ــاب ،صـنــدوقــا ل ـل ـتــداول فــي بــورصــة
ّ
ن ـيــويــورك ي ـكــون ســلــة م ــن األوراق املــالـيــة
ال ـت ــي ي ـتــم ت ــداول ـه ــا م ـثــل األسـ ـه ــم ،تجمع
ال ـشــركــات ال ـتــي ق ــد ت ـكــون األف ـض ــل لــوضــع
بناء «ميتافيرس» .وكان الرئيس التنفيذي
لشركة  ،Epic Gamesتيم سويني ،صريحًا
في نيته أن تصبح لعبة «فورتنايت» جزءًا

تحول من اإلنترنت
ّ
إلى الميتافيرس خالل
العقد المقبل

كبيرًا من «ميتافيرس» .وفي الوقت نفسه،
تم طرح منصة األلعاب «روبلوكس» ،التي
سمحت لجيل من الالعبني بإنشاء عوالم
وتجارب افتراضية خاصة بهم.
وف ــي ال ـصــن ،تـمـتـلــك «تـيـنـسـنــت» ،التكتل
التكنولوجي الــذي يمتلك حصصًا كبيرة
في شركات األفالم واستوديوهات األلعاب،
م ـح ـف ـظ ــة مـ ـتـ ـن ــوع ــة ت ـش ـم ــل اسـ ـتـ ـثـ ـم ــارات
فـ ــي  .Epic Gamesب ــاإلض ــاف ــة إل ـ ــى ذلـ ــك،
ً
يــوصــف تطبيق «وي ت ـشــات» أص ــا بأنه

«فيسبوك» و«ميتافيرس»
ّ
ليست الـشــركــة وحــدهــا ،لـكــنـهــا األب ــرز في
م ـجــال االسـتـثـمــار فــي «م ـي ـتــاف ـيــرس» .فقد
اعتبر الرئيس التنفيذي لشركة «فيسبوك»،
مارك زوكرببرغ في تموز/يوليو الفائت أن
«امل ـيــزة الرئيسية للـميتافيرس ستتمثل
ً
فــي الــوجــود  -الـشـعــور بــالــوجــود فـعــا مع
الناس».
وه ــذا األس ـب ــوع ،أعـلـنــت «فـيـسـبــوك» (الـتــي
تنوي تغيير اسمها خالل أيام) أنها تعتزم
توظيف عشرة آالف شخص من دول االتحاد
األوروبـ ـ ــي ف ــي ال ـس ـنــوات الـخـمــس املـقـبـلــة،
لـلـعـمــل ع ـلــى ت ـطــويــر ع ــال ــم «م ـي ـتــاف ـيــرس»
الــرقـمــي امل ــوازي ال ــذي يطمح إلــى تحقيقه
مــؤســس الـشـبـكــة االج ـت ـمــاع ـيــة األمـيــركـيــة
العمالقة ورئيسها مارك زوكربيرغ .واعتبر
البريطاني نيك كليغ واإلسـبــانــي خافيير
أوليفان ،املسؤوالن الكبيران في املجموعة
التي تضم راهنًا  63ألف موظف ،في مقال
أن «هــذا االستثمار هو بمثابة منح الثقة
ل ـق ــوة ص ـن ــاع ــة ال ـت ـك ـنــولــوج ـيــا األوروب ـ ـيـ ــة
وإم ـك ــان ــات امل ــواه ــب الـتـقـنـيــة األوروبـ ـي ــة».
وك ــرر امل ـس ــؤوالن أن «فـيـسـبــوك» ال تسعى
من خالل «ميتافيرس» إلى بناء عالم مغلق
ج ــدي ــد ع ـلــى غ ـ ــرار شـبـكـتـهــا االج ـت ـمــاع ـيــة.
وأكدا أن «أي شركة لن تمتلك (ميتافيرس)
أو تستثمره».

ما هو الـ«ميتافيرس»؟

«ميتافيرس» ُأو «الكون الفوقي /املاورائي»
ه ــو املــرح ـلــة املـسـتـقـبـلـيــة ،مــرح ـلــة م ــا بعد
اإلن ـت ــرن ــت أو م ــا س ـيــأتــي ب ـعــد اإلن ـت ــرن ــت.
إنه مساحة افتراضية حيث يمكن للبشر
املرتبطني بالعالم املادي ،العمل باستخدام
ال ـ ـصـ ــور الـ ــرمـ ــزيـ ــة الـ ـت ــي ت ـع ـم ــل ب ــال ــواق ــع
االفتراضي واملعزز وتوجد في كال املكانني،
بحيث يـفـقــدون االت ـصــال بـمــا هــو حقيقي
وم ــا ه ــو غ ـيــر حـقـيـقــي ،وي ـم ـتــزج ال ـعــاملــان
الحقيقي واالفتراضي إلى حد االندماج.
وم ــن امل ـف ـتــرض أن يـتـيــح الــ«مـيـتــافـيــرس»
زي ــادة الـتـفــاعــات الـبـشــريــة عـبــر اإلنـتــرنــت
م ــن خـ ــال ت ـحــريــرهــا م ــن ال ـق ـي ــود امل ــادي ــة،
بفضل تقنيتي الواقع االفتراضي والواقع
ً
املعزز خصوصًا .فهو يمكن أن يوفر مثال
إمـ ـك ــان ال ــرق ــص م ــع أشـ ـخ ــاص ع ـل ــى بـعــد
آالف الكيلومترات ،وشــراء أو بيع سلع أو
خدمات رقمية لم يتم بعد اخـتــراع الكثير
منها.

الفرق بين «ميتافيرس» واإلنترنت

وص ــف م ــارك زوك ــرب ـي ــرغ الــ«مـيـتــافـيــرس»
بأنه «إنترنت متجسد» ،وهو في األساس
نـسـخــة م ـطــورة مــن اإلن ـتــرنــت حـيــث يمكن
أن تـ ـك ــون لـ ـلـ ـن ــاس «تـ ـ ـج ـ ــارب م ـخ ـت ـل ـفــة ال
يمكن القيام بها بــالـضــرورة على تطبيق
ثنائي األبعاد أو صفحة ويب» .فاالختالف
األبـ ــرز ب ــن اإلن ـتــرنــت و«م ـي ـتــاف ـيــرس» هو
«ال ـ ـتـ ــواجـ ــد» ،أي ال ـش ـع ــور ب ــأن ــك تـتـفــاعــل
ً
جسديًا مــع األمــاكــن واألش ـخــاص ب ــدال من
مشاهدتها من النافذة .ويمكن أن ينطبق
هـ ــذا ع ـلــى ج ـمــع ال ــزم ــاء ف ــي ال ـع ـمــل حــول
طاولة افتراضية في خدمة مثل «فيسبوك
ً
ه ــوراي ــزن» ،ب ــدال مــن «زوم» كـمــا هــو عليه
الحال اآلن.

جذور اسم «ميتافيرس»

ٌ
مفهوم طوره نيل ستيفنسون
«ميتافيرس»
في روايــة الخيال العلمي  snow crashعام
 ،1992وه ــو ع ـب ــارة ع ــن ف ـضــاء إلـكـتــرونــي
مواز للواقع املادي ،يستطيع املستخدمون
ٍ
التالقي فيه بهدف التفاعل أو املناقشة أو
حتى الترفيه ،ويتخذون لذلك شكل صور
رمزية تمثلهم ،أو ما يعرف بالـ«أفاتار».
ويشكل الـ«ميتافيرس» ،وهي كلمة تجمع
كلمتي «ميتا» و«يونيفرس» باإلنكليزية،
أي «ال ـكــون ال ـفــوقــي/املــاورائــي» ،نــوعــا من
ال ـب ــدي ــل ال ــرق ـم ــي ل ـل ـعــالــم املـ ـ ـ ــادي ،ويـمـكــن
الوصول إليه عبر اإلنترنت.
عقارات «ميتافيرس»

أرض
شــرع عشاق «ميتافيرس» في شــراء
ٍ
افتراضية بشكل يشبه ذلك التزاحم القديم
ع ـلــى أس ـم ــاء ال ـن ـطــاقــات ف ــي األي ـ ــام األول ــى
لــإنـتــرنــت .يــوجــد حــالـيــا بـضـعــة آالف من
مــالـكــي األراضــي عـلــى املـنـصــات الرئيسية
القائمة على البلوكشني .نظريتهم هي أنه
مع تجمع املزيد من الناس في هذه البيئات،
ستكون قطع األراضــي في املواقع املركزية
مطلوبة للغاية بسبب حجم الزيارات .هذه
األماكن سوف تجتذب املزيد من االهتمام،
ويـمـكــن تـحـقـيــق ال ــدخ ــل مـنـهــا ب ـعــدة طــرق
مـخـتـلـفــة ك ـمــا ي ــؤك ــد ال ـخ ـب ــراء .ح ـت ــى اآلن،
ه ـن ــاك عـ ــدد ق ـل ـيــل نـسـبـيــا م ــن األش ـخ ــاص
الذين يدفعون املال مقابل األراضي في هذه
العوالم ،لكنهم ماضون نحو االرتفاع.

«مـيـتــافـيــرس ثـنــائــي األب ـع ــاد» ،وه ــو مكان
يـمـكــن لـلـعـمــاء فـيــه فـعــل أي ش ــيء عمليًا.
إذ يمكن ملستخدمي التواصل االجتماعي
والتسوق واإلب ــداع والــدفــع مقابل األشياء
فــي ال ـعــالــم الـحـقـيـقــي وال ـتــواصــل مــن أجــل
ّ
العمل ،بحسب يذكر موقع «نازداك».
وع ـ ـلـ ــى «ديـ ـ ـسـ ـ ـنـ ـ ـت ـ ــراالن ـ ــد» ،وه ـ ـ ــي م ـن ـصــة
ع ـل ــى اإلنـ ـت ــرن ــت ت ـع ـت ـبــر واح ـ ـ ــدة م ــن رواد
«مـ ـيـ ـت ــافـ ـي ــرس» ،أصـ ـب ــح مـ ــن امل ـم ـك ــن اآلن
الـ ـحـ ـص ــول ع ـل ــى وظ ـي ـف ــة م ــدي ــر ل ـع ـب ــة فــي
كازينو افتراضي.
وأبــدى كثيرون ،بينهم الرئيس التنفيذي
ل ـشــركــة «مــاي ـكــروســوفــت» ســات ـيــا نــاديــا،
اهـتـمــامــا كـبـيـرًا ب ــ«م ـي ـتــاف ـيــرس» ،ونيتهم
اإلنفاق واالستثمار في هذا املجال.

في الميتافيرس يمتزج العالمان الحقيقي واالفتراضي إلى حد االندماج ()Getty

مشاريع التشفير

«ميتافيرس» و«أن أف تي»« :أن أف تي» (non-fungible
 )tokensهــو أس ـلــوب تشفير عـبــر الــرمــوز غـيــر القابلة
لــاسـتـبــدال ،يمكنه مـنــح ش ـهــادة تثبت أصــالــة أي منتج
رق ـمــي ،س ــواء أك ــان ص ــورة أو رسـمــا تعبيريًا أو فيديو
أو مقطوعة موسيقية ،أو مقالة صحافية أو ســوى ذلك.
و«أن أف تي» طريقة لتسجيل من يملك سلعة افتراضية
معينة ،وإنشاء ونقل السلع االفتراضية هو جزء كبير من
«ميتافيرس» .وبالتالي ،فــإن «أن أف تــي» هي بنية مالية
مفيدة محتملة لـ«ميتافيرس» .بعبارات أكثر عملية :إذا
اشتريت قميصًا افتراضيًا من محل في «ميتافيرس»،
يمكن لـ«أن أف تي» إنشاء إيصال دائم والسماح باسترداد
نفس القميص للمحل .لكننا نشهد بالفعل بعض التقاطع
مع خدمات «ميتافيرس» .على سبيل املثال ،تقوم شركة
 Polygonal Mindببناء نظام يسمى CryptoAvatars
يتيح لألشخاص شــراء صور رمزية ثالثية األبعاد مثل
«أن أف تي» ،ثم استخدامها عبر عوالم افتراضية متعددة.
العمالت املشفرة :أعلنت «فيسبوك» أنها تعمل على عملة

ُ
سابقًا
كانت تعرف
ً
مشفرة خاصة بها تسمى ً ،Diem
ً
باسم «ليبرا» ،ستعمل باعتبارها عملة مستقرة ،بديلة
عــن ال ــدوالر األمـيــركــي ،ي ــورد مــوقــع «بـيــزنــس إنـســايــدر».
ومن املتوقع أيضًا أن تطلق الشبكة االجتماعية محفظتها
الرقمية  .Noviوستجرى تجربة هذه املحفظة على نظام
الدفع القائم على البلوكتشني.
األلعاب في «ميتافيرس» :تعمل األلعاب الالمركزية على ما
يسمى «العب لتكسب» ،حيث تتم مكافأة األلعاب بأصول
داخل اللعبة .لالعبني أيضًا سيطرة وملكية على أصولهم،
ّ
إذ تزداد قيمة هذه األصول كلما لعبوا اللعبة أكثر .يشكل
ه ــذا صـلــب ف ـكــرة «م ـي ـتــاف ـيــرس» .وحـقـقــت ف ـكــرة «الـعــب
لتكسب» في ألعاب مثل  Axie Infinityعائدات تصل إلى
ما يقرب من  250مليون دوالر في غضون ثالث سنوات.
وهناك  Star Atlasو MOBOXو ،Illuviumالتي تمثل
أمثلة أخــرى على املشاريع الالمركزية التي تم إنشاؤها
مــن أج ــل «مـيـتــافـيــرس» ،بــاإلضــافــة إل ــى مـنـصــات أخــرى
لليانصيب والتسوق وغيرها.

األكوان المتعددة

ب ـعــد م ـن ـتــديــات ال ــوي ــب وم ـن ـص ــات الــويــب
وتطبيقات األجهزة املحمولة ،ندخل مرحلة
جــديــدة مــن وســائــل الـتــواصــل االجتماعي،
ع ـص ــر األكـ ـ ـ ــوان املـ ـتـ ـع ــددة ،ح ـي ــث تـتــوســع
العوالم االفتراضية لأللعاب لتصبح مراكز
رئـيـسـيــة لـلـتـفــاعــل االج ـت ـمــاعــي والـتــرفـيــه.
يقول موقع «تيك كرانتش» إنه ،في غضون
عشر سنوات ،سنكون قد خضعنا لتحول
نموذجي في وسائل التواصل االجتماعي
والتفاعل بني اإلنسان والحاسوب ،ونبتعد
عــن التطبيقات ثنائية األبـعــاد التي تركز
عـ ـل ــى نـ ـش ــر املـ ـحـ ـت ــوى نـ ـح ــو الـ ـخ ــاص ــات
املشتركة ،وعصر يمزج فيه الواقع املختلط
ُ(ي ـن ـظ ــر إل ـي ــه ب ــاس ـت ـخ ــدام س ـم ــاع ــات رأس
خـفـيـفــة ال ـ ــوزن) ب ــن ال ـع ــامل ــن االف ـتــراضــي
واملادي.
لـكــن هــل ال ـعــالــم عـمــومــا مستعد تقنيًا أو
ثقافيًا لهذا املستقبل؟
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منوعات فنون وكوكتيل
أنمي

شهد محمد قيس

مـ ــن الـ ـنـ ـظ ــرة األولـ ـ ـ ـ ــى ،قـ ــد ي ـبــدو
مسلسل األنمي منتقمو طوكيو
وك ــأن ــه ق ـ ــادم م ــن الـسـبـعـيـنـيــات،
إذا ما استبعدنا أساليب الرسم الحديثة؛
فأشكال الشخصيات ،وتسريحات الشعر
ال ـخــاصــة ب ـهــا ،ومــاب ـس ـهــا ،ال تـنـتـمــي إلــى
هذا العصر .إال أنه من إنتاج  ،2021وتدور
أحداثه بني العقدين األخيرين!
تبدأ األحداث في عام  ،2017مع بطل األنمي
ت ــاك ــام ـي ـت ـش ــي ،الـ ـ ــذي ي ـع ـيــش حـ ـي ــاة مـمـلــة
وفارغة تمامًا .وأثناء مشاهدته للتلفزيون،
يسمع بخبر وفــاة فتاة وشقيقها ،ويتذكر
أن هــذه الفتاة كانت حبيبته في الثانوية.
الح ـق ــا ،ي ـت ـعــرض تــاكــامـيـتـشــي إل ــى ح ــادث
قـ ـط ــار ،ل ـك ـنــه ي ـع ــود ب ــال ــزم ــن  12ع ــام ــا إلــى
ّ
الــوراء ،تحديدًا إلى أيام الثانوية التي حن
إلـيـهــا .وشـيـئــا فشيئًا ،ي ــدرك أن عليه فعل
شـ ــيء ل ـي ـغ ـيــر امل ـس ـت ـق ـبــل ال ـ ــذي ت ـم ــوت فـيــه
الفتاة التي يحبها.
فــي الــزمــن ال ــذي يـعــود إلـيــه ،يـتــورط البطل

في مسلسل األنمي ،Tokyo revengers ،نخوض مغامرة قوامها العودة في الزمن ،مع شاب
ينتمي إلى عصابة أمست إجرامية ،وعليه أن يعود  12عامًا ليُبطل وقوع بعض األحداث

Tokyo revengers

لن يحدث أي شيء م ّرتين

مع عصابات دراجــات نارية ،كان قد تورط
مـعـهــا بــالـفـعــل ســاب ـقــا ،ق ـبــل أن ي ـهــرب إلــى
مــديـنــة أخـ ــرى .وأس ــاس ــا ،بـمـجــرد رجــوعــه،
ي ـعــود إل ــى الـشـكــل ال ـخــارجــي ال ــذي يــوحــي
بأنه فــرد من عصابة؛ شعر أشقر مصبوغ
وتسريحة غريبة ،وبنطال عريض أقرب إلى
ش ــروال .هــذه األشـكــال ،رغــم انها تعود إلى
موضة قديمة جدًا ،لكنها ما زالت حتى اآلن
الزي الذي يميز عصابات الدراجات النارية
ف ــي الـ ـي ــاب ــان ،أو م ـق ـلــدي ـهــم ،وهـ ــي بــالـفـعــل

عصابات مــن املــراهـقــن؛ أي أن املسلسل ال
يبالغ بأعمار الشخصيات كثيرًا.
تنتمي هذه العصابات باألصل إلى ثقافة
ت ــدع ــى  .Bōsōzokuوتـ ـع ــد ث ـق ــاف ــة فــرع ـيــة،
ت ــأس ـس ــت فـ ــي ال ـخ ـم ـس ـي ـن ـيــات ع ـل ــى أيـ ــدي
ط ـي ــاري ال ـكــام ـي ـكــاز ال ـعــائــديــن م ــن ال ـحــرب
العاملية الثانية .ولكي يتمكنوا من التأقلم
م ــع ال ـع ــودة إل ــى ال ـح ـيــاة املــدن ـيــة ،اخ ـت ــاروا
التسكع بالدراجات النارية بسرعة خطرة،
وأيـضــا أنـشــأوا مجموعات بقيم عسكرية.

تفتقر شخصية بطل
المسلسل إلى العمق
والخلفية التاريخية

كـمــا استلهموا مــن األف ــام الـغــربـيــة بعض
أشـ ـك ــالـ ـه ــم ال ـ ـخـ ــارج ـ ـيـ ــة ،ب ـ ــاإلض ـ ــاف ـ ــة إل ــى
مغامرات السرعة .وبعد فترة ،تحولت هذه
املجموعات من طيارين سابقني إلى شباب
ساخطني على املجتمع ،تـتــراوح أعمارهم
بني  17و 20عامًا ،وفي الغالب من الطبقات
ال ـف ـق ـي ــرة ،وامل ـت ـس ــرب ــن م ــن املـ ـ ـ ــدارس .ال ــزي
الــرسـمــي لـهــذه الـعـصــابــات مــأخــوذ عــن زي
الطيارين في الحرب العاملية الثانية .بأزياء
حربية ،وتسريحات شعر غربية ،يمكننا أن

ال شيء سوى
الماضي
اقتُبس «منتقمو طوكيو»
من عملين شهيرين حول
العودة في الزمن ،من
دون االستعانة بالخيال
العلمي ،هماRe: Zero :
و .Erasedال نعرف كيف
ولماذا يحصل البطل على
هذه القدرة ،لكنه مختار
من قوى ال نعرف ماهيتها
ليعدل الماضي .وتبعًا
لكونها أعماًال ال تستند
إلى نظريات علمية ،فنحن
ال نرى الخطوط الزمنية
األخرى ،ال شيء سوى
الماضي ،الحاضر ،المستقبل
في خط واحد .وربما تأثر
«منتقمو طوكيو»
بـ  Erasedأكثر.
لجأ بعض المشاهدين إلى قراءة المانغا لمعرفة ما يخبئه الموسم المقبل ()Imdb

اليف ستايل

مع حلول موسم الخريف ،يبدو واضحًا أن
مشاكل القدمني تزيد؛ إذ تشعر كثيرات بأنه
قد يستحيل التخلص منها ،على الرغم من
استخدام الكريمات املرطبة ومستحضرات
ال ـع ـنــايــة .ف ـمــع ان ـخ ـفــاض درج ـ ــات الـ ـح ــرارة،
نستبدل مباشرة األحذية املفتوحة املعتمدة
صيفًا ،بتلك املغلقة مــن األم ــام الـتــي تحمي
القدمني .إال أن عوامل عديدة يمكن أن تساهم
فــي مــواجـهــة مـشـكــات عــديــدة فــي الـقــدمــن،
ومنها هذه األحذية ذات الكعب العالي ،التي
قد تجعل القدمني أكثر عرضة ملشاكل تزيد
سوءًا مع قدوم فصل الشتاء.
ت ـب ــدو األح ــذي ــة امل ـف ـتــوحــة م ــن االخ ـت ـي ــارات
املثلى إذا كنت ترغبني بترك قدميك ّ
حرتني
صيفًا ،خصوصًا أنــه فــي هــذا الفصل تكون
ّ
للتعرق ونـمــو الجراثيم
الـقــدم أكـثــر عــرضــة
فيها .في الوقت نفسهُ ،ينصح بهذه األحذية
بشكل مؤقت وملرحلة معينة فقط ،كونها ال
تحمي القدمني من كافة العوامل التي يمكن
أن تؤذيها ،إضافة إلى أنها يمكن أن تساهم
بتشقق كعب القدم مع مرور الوقت .مع حلول
فصل الخريف ،تبرز الحاجة إلى اللجوء إلى
وســائــل عــديــدة يمكن أن تساعد فــي حماية
ً
القدمني من مشاكل معينة قد تزيد حدة مع
الوقت .أبــزر هذه املشاكل :الــورم في اإلبهام،
والـ ـ ـت ـ ــواء ال ـك ــاح ـل ــن ،وال ـض ـع ــف واألل ـ ـ ــم فــي
العضالت ،والتقرحات ،واملسامير.
كما أنــه مــع انـخـفــاض مـعــدالت الــرطــوبــة في
ال ـج ــو ،واشـ ـت ــداد ال ـب ــرد ف ــي ال ـخ ــري ــف ،تــزيــد
مـشـكـلــة ال ـت ـش ـق ـقــات ف ــي ال ـقــدمــن وال ـج ـفــاف
ف ـي ـه ـمــا .وي ـم ـكــن أن ت ـب ـلــغ م ــراح ــل مـتـقــدمــة،

فعالية

سينما بعيدًا عن هوليوود
الدوحة ـ العربي الجديد

تقدم مؤسسة الــدوحــة لألفالم سلسلتني من أفالم
السينما املستقلة في الواليات املتحدة هذا الشهر
في مسرح الدراما بالحي الثقافي «كتارا» ،في إطار
العام الثقافي قطر-أميركا  .2021انطلقت سلسلة
األفــام األولــى تحت اســم «روائــع األفــام املستقلة»
ي ــوم أم ــس ،وت ـتــواصــل ال ـي ــوم ،وتـتـضـ ّـمــن بــاقــة من
األفــام املعاصرة التي ذاع صيتها في العديد من
مهرجانات السينما الدولية .بينما تحمل سلسلة
األفــام الثانية اسم «سلسلة أفــام العام الثقافي»،
ويـبــدأ عرضها فــي الفترة مــن  26إلــى  30أكتوبر/
تشرين األول ،وتشمل  5أف ــام ساهمت فــي كتابة
تاريخ السينما املستقلة في الواليات املتحدة.
وفــي هــذا الصدد ،قالت فاطمة الرميحي ،الرئيسة
ُ
التنفيذية ملؤسسة الدوحة لألفالم «تربط السينما
األميركية ع ــادة بــأفــام هــولـيــوود واسـتــوديــوهــات
اإلن ـ ـتـ ــاج ال ـش ـه ـي ــرة .ن ــأم ــل م ــن خ ـ ــال ع ـ ــرض ه ــذه
املجموعة مــن األف ــام الكالسيكية املتنوعة ،جنبًا
إلى جنب مع األفالم املعاصرة املميزة ،أن نصطحب
الـجـمـهــور ف ــي رح ـلــة يـتـعــرف خــالـهــا عـلــى تــاريــخ
تطور األفالم املستقلة في الواليات املتحدة».
وتـضــم سلسلة «روائـ ــع األف ــام املـسـتـقـلــة»  8أفــام
صــدرت خــال األع ــوام الخمسة املاضية ،وكــان لها
دور بارز في تعزيز مسيرة السينما املستقلة.
يتضمن بــرنــامــج روائـ ــع األفـ ــام املـسـتـقـلــة فيلمني

روائـيــن ُ
(عــرضــا يــوم أمــس) .الفيلم األول هو فيلم
ال ـخ ـيــال الـعـلـمــي «ت ـس ـعــة أي ـ ــام» ( )2020لـلـمـخــرج
إي ــدس ــون أودا ،وي ـق ـ ّـدم رؤي ــة تــأمـلـيــة ت ـمـ ّـس القلب
ل ـل ــروح اإلن ـســان ـيــة ال ـتــي تـعـيــش ف ــي ط ــي الـنـسـيــان
ُ(يعرض أيضًا اليوم).
أمــا الفيلم الثاني فهو «ميناري» ( )2020للمخرج
لــي إي ــزاك تـشــونــغ ،وي ــروي قصة مفعمة باملشاعر
الرقيقة عن أصولنا وجذورنا من خالل عائلة كورية
أمـيــركـيــة تـنـتـقــل إل ــى مــزرعــة فــي والي ــة أركـنـســاس
بـحـثــا ع ــن حـلـمـهــا األم ـي ــرك ــي .كــذلــك ت ـق ـ ّـدم سلسلة
األفالم املستقلة أيضًا مجموعة مختارة من األفالم
القصيرة التي يبدأ عرضها عند الساعة  5مساء
يوم  22أكتوبر /تشرين األول ،وتشمل فيلم ّ
«تلمس
الخطى» ( )2019للمخرج دوغ روالند ،ويروي قصة
ِّ
مراهق ورجل معاق جسديًا
متشرد
لقاء يجمع بني
ٍ
في أحد شوارع مدينة نيويورك في وقت متأخر من
الليل .وتضم القائمة فيلم «محادثة كونشيرتو»
( )2021لنب براودفوت وكريس باورز ،والذي يسلط

تضم السلسلة األولى
 8أفالم صدرت خالل األعوام
الخمسة الماضية

الضوء على رحلة عازف البيانو املوهوب وامللحن
َ
َّ
يتقصى أصل عائلته
السينمائي كريس باورز وهو
من خالل جده البالغ من العمر  91عامًا.
إل ــى ج ــان ــب فـيـلــم «ع ــزي ــزت ــي ف ـيــادل ـف ـيــا» ()2021
للمخرجة رينيه ماريا أوسوبو ،والذي يستعرض
حالة مــن التسامح وال ــروح املجتمعية فــي شمال
فيالدلفيا عبر قصة ثالثة آبــاء .كما سيتم أيضًا
ع ــرض فـيـلــم «م ـن ـط ــادان» ( )2017لـلـمـخــرج م ــارك
س ـم ـي ــث ،وال ـ ـ ــذي ي ـس ـلــط الـ ـض ــوء ع ـل ــى م ـغ ــام ــرات
اثنني من فصيلة حيوان الليمور ،وهما يتجوالن
بـطــائــرتـيـهـمــا ح ــول ال ـعــالــم ح ـتــى ت ـق ـتــرب منهما
عاصفة فجأة فيتعرضان للمشاكل.
وكذلك يعرض فيلم «أغنية الفيل» ( )2018للمخرج
لــن توملينسون ،وال ــذي يــروي القصة الحقيقية
امل ــأس ــاوي ــة ألول ف ـيــل س ـيــرك ف ــي أم ـي ــرك ــا ،وكــذلــك
فيلم الــرســوم املتحركة السطوع ( )2017للمخرج
شيالينغ يانغ الــذي يعد سيرة شبه ذاتية لفتاة
تحاول التأقلم مع فقدان جدتها .وتتضمن سلسلة
أفـ ــام ال ـع ــام ال ـث ـقــافــي خـمـســة م ــن أف ـض ــل وأش ـهــر
األفــام التي يرجع تاريخها للفترة من  1973إلى
 ،2017وتـســاعــد ه ــذه األف ــام الـجـمـهــور فــي تتبع
مـســار تـطــور األف ــام املستقلة عـلــى م ــدار العقود
الخمسة املاضية.
سيبدأ عــرض األف ــام يــوم  26مــن أكتوبر /تشرين
األول ال ـ ـجـ ــاري ع ـل ــى الـ ـس ــاع ــة  7مـ ـس ــاء مـ ــع فـيـلــم
«األراضي الوعرة» ( )1973للمخرج تيرينس مالك.

«الهيبة» بنسخة تركية :تبادل تجاري
ً
وص ـ ــوال إل ــى الـتـقـشــر ف ــي ال ـقــدمــن وال ـن ــزف
ً
والحكة واأللــم .بدال من ترك مشاكل القدمني
تـ ــزيـ ــد سـ ـ ـ ــوءًا فـ ــي الـ ـخ ــري ــف وال ـ ـش ـ ـتـ ــاء ،مــن
ال ـض ــروري الـقـيــام بـكــافــة ال ـخ ـطــوات الــازمــة
للعناية بهما حفاظًا على صحتهما .فال بد
مــن املحافظة على صحة القدمني والعناية
بـهـمــا ح ـتــى ف ــي ف ـصــل ال ـش ـت ــاء ،ع ـنــد ارتـ ــداء
جوارب وأحذية مغلقة من األمام باستمرار.
كما أن اختيار األحذية املناسبة من الخطوات
األساسية لحماية القدمني.
كذلكُ ،ينصح باختيار أحذية عريضة مغلقة
من األمام .فبينما تنخفض درجات الحرارة،
مــن الـطـبـيـعــي أن تــرغـبــي بــاعـتـمــاد األحــذيــة
املغلقة من األمــام التي تحمي القدمني .لكن،
أيـ ـض ــا ،م ــن امل ـه ــم أال ت ـخ ـت ــاري ت ـلــك الـقـلـيـلــة
العرض من األمام أو ّ
املروسة؛ ألنها تتسبب
ب ــامل ــزي ــد م ــن األذى ،خ ـصــوصــا ع ـنــد املـشــي
ّ
التسوق .أما
ألوقــات طويلة ،كما في فترات
تلك ّ
املروسة ،فال تعتمديها إال من وقت إلى
آخر وباعتدال.
كما ُينصح بانتعال األحذية املناسبة؛ ففي
حال الوجود في املكتب للعمل ،ما من مشكلة
في انتعال حذاء بكعب عال من وقت إلى آخر.
ل ـكــن ف ــي ح ــال ال ــوق ــوف ل ـســاعــات طــوي ـلــة ،ال

يتسبب الهواء الجاف
والبارد بتشقق القدمين
والشعور باأللم بهما
ّ
يفضل اختيار جوارب مصنوعة من نسيج مريح للقدمين ()Getty

من فيلم
«تلمّ س
الخطى»
()Imdb

متابعة

ّ
تتنفس
أحذية الخريف ...دعي قدمك
كارين إليان ضاهر

نميز عصابات الدراجات النارية اليابانية.
وينجذب بعض املتابعني إلى هذه الثقافة
من الناحية الشكلية على األقــل ،إذ يساهم
رواجـ ـه ــا ك ـث ـقــافــة فــرع ـيــة ف ــي خ ـلــق قــاعــدة
معجبني ال بأس بها .وال ّ
شك أن هذا الشكل
كــان واح ـدًا مــن أكـثــر العناصر جاذبية في
مسلسل .Tokyo revengers
بــاإلضــافــة إل ــى الـشـكــل ال ـخــارجــي؛ ف ــإن لهذه
الـ ـعـ ـص ــاب ــات أخ ــاقـ ـي ــات م ـع ـي ـنــة ي ـل ـتــزمــون
ب ـهــا ،لـكــن عـصــابــة «طــوكـيــو مــان ـجــي» ،التي
سينتمي إليها تاكيميتشي ،تنحرف الحقًا
عن هذا الطريق ،وتصبح أجرامية ،وهو ما
يتسبب أخيرًا في موت ّ
عدة أشخاص .ومثل
أي قصة ع ــودة فــي الــزمــن ،عليه أن يصحح
هذا املسار .من دون آلة زمنية ،وال أي اختراع،
يعود تاكاميتشي بمحض الصدفة .ولتفعيل
هذه القدرة ،عليه أن يصافح شقيق حبيبته
لـيـعــود  12عــامــا بــالـتـحــديــد ،وال ـف ـعــل نفسه
ل ـل ـعــودة إل ــى املـسـتـقـبــل .أي أن ــه ال يستطيع
إع ـ ــادة ن ـفــس الـ ـح ــدث ،فـمـبـجــرد ع ــودت ــه إلــى
زمــن ال ـحــادث ،يمر الــزمــن نفسه فــي املاضي
ليتطابق التاريخ تمامًا ،عدا أنه قبل  12عامًا.
لذلك ،يختلف  Tokyo revengersبهذه النقطة
عن بقية أعمال العودة في الزمن.
بسبب هذه الطريقة ،ينمو البطل تاكيميتشي
«مجددًا» مع كل تجربة يعيشها ،فمع كل حل
يفشل وال يمكن ت ـكــراره ،عليه ُّأن يـطــور من
نفسه ليجد طرقًا أخرى ملنع تحقق املستقبل
املـخـيــف .وبــالـطـبــع أي شخصية ت ـمــوت في
املاضي الذي يعود إليه ،ال يمكن تفادي موتها
أبدًا .ومرة بعد مرة ،تتعقد األمور أكثر ،وما
أن يقترب من النجاح ،تعود النتيجة نفسها
للظهور ،حتى تتغير في الحلقة األخيرة إلى
األســوأ ،وال يمكن للمشاهد أن يتخيل كيف
سيتم حل األمور .بعد عرض الحلقة األخيرة
فــي سبتمبر/أيلول املــاضــي ،لـجــأ كثير من
املتابعني إلى املانغا ليعرفوا ماذا سيحدث،
ً
بدال من انتظار املوسم التالي .يبدو أن حل
املـشـكـلــة األخ ـي ــرة بـحــاجــة إل ــى س ـحــر! ومــن
منطقي ،سوى أن
الصعب إيجاد أي
طريق ُ
ً
ما حدث لم يحدث فعال ،بل ش ّبه لنا!
على كل حال ،كان العمل مليئًا باألمور غير
املنطقية الـتــي غطت عليها أحـيــانــا سرعة
األح ـ ـ ــداث وكـ ـث ــرة ال ـش ـخ ـص ـيــات .فــاملـشـكـلــة
األساسية هي غياب أي خلفية للشخصية
الرئيسية ،نحن ال نعرف من أي بيئة أتى،
وكيف هي عائلته ،وملاذا بدأ في هذا الطريق
في األصــل .ورغــم عودته إلــى زمــن كــان فيه
طالبًا في الثانوية ،نحن ال نرى شكل بيته
وال عائلته ،على الرغم من أن الكاتب أظهر
لـنــا خلفية شخصية أخ ــرى .الشخصيات
عمومًا تفتقر إلى العمق والخلفية ،وليست
سوى شكل خارجي مميز ،وبعض الصفات
العامة وال ــدواف ــع .بــاإلضــافــة إلــى أن التأثر
العاطفي سطحي بعض الشيء؛ إذ ال يبدو
ال ـب ـطــل ،ع ـلــى األق ـ ــل ،ق ــد ت ــأث ــر بـشـكــل كبير
باملشاهد الفظيعة التي رآها أكثر من مرة،
فسوى الحزن والرغبة في التغيير ،ال يوجد
شيء آخر.
العيب الثاني ،كان في فكرة العودة في الزمن
نفسها؛ فهذه القدرة بدت وكأنها ظهرت من
العدم ،وال أحد يعرف متى وملاذا تعمل بهذه
ّ
الـطــريـقــة ف ـقــط؟ علينا أن نـســلــم فـقــط بأنها
قدرة إلهية ما ،أراد بها إضافة معنى لحياة
فارغة لشخص ما.
وم ـ ـ ــع ه ـ ـ ــذه ال ـ ـع ـ ـيـ ــوب ،ت ـم ـك ــن األنـ ـ ـم ـ ــي مــن
الــوصــول إلــى قمة مــوســم ربـيــع  2021بعد
 ،to your eternityواملوسم الخامس من My
 ،Hero Academiaوســاهــم فــي ذل ــك عنصر
التشويق الحاضر بشكل كبير ،وجاذبية
الـ ـشـ ـخـ ـصـ ـي ــات املـ ـ ـتـ ـ ـم ـ ــردة مـ ـ ــن عـ ـص ــاب ــات
الدراجات النارية وما يرافقها من إثارة.
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يعتبر هذا النوع من األحذية من االختيارات
املناسبة ،ومــن األفضل اعتماد الحذاء الذي
يحمي القدمني بشكل أفضل ويريحهما.
ومـ ــن امل ـه ــم أن تـحـسـنــي اخ ـت ـي ــار الـ ـج ــوارب
املصنوعة من نسيج مريح للقدمني ،يفسح
امل ـجــال للبشرة لتتنفس .تجنبي ال ـجــوارب
القطنية ألنها تحفظ الرطوبة ،وتتطلب وقتًا
أطـ ــول لـتـجــف .أم ــا ف ــي ح ــال تـبـلــل ال ـج ــوارب
والحذاء ،فمن الضروري نزعها سريعًا.
وال بد من االستراحة في حــال الشعور بألم
ف ــي ال ـق ــدم ــن؛ إذ ي ـجــب الـ ـح ــرص ع ـلــى خلع
الـ ـح ــذاء س ــري ـع ــا .ك ـمــا ُي ـن ـصــح بـحـفــظ ح ــذاء
مــريــح فــي مـكــان الـعـمــل أو فــي الـسـيــارة ملثل
ه ــذه األوق ـ ـ ــات ،ال ـت ــي يـمـكــن أن ت ـك ــون هـنــاك
حاجة فيها لتبديل الحذاء.
إض ــاف ــة إل ــى ذلـ ــك ،اح ــرص ــي ع ـلــى اس ـت ـخــدام
حـجــر الـخـفــاف بــانـتـظــام إلزال ــة الـجـلــد امليت
وت ـن ـع ـيــم الـ ـق ــدم ــن .وان ـق ـع ــي ق ــدم ـي ــك ب ــامل ــاء
وامللح ملدة  20دقيقة يوميًا في حال مواجهة
مشكالت كالتقشر الزائد والنزف .واعتمدي
امل ــرط ــب الـ ـخ ــاص ب ــال ـق ــدم ــن واس ـت ـخــدم ـيــه
بانتظام فــي هــذا املــوســم ،ألن الـهــواء الجاف
والـبــارد ،إضافة إلــى التدفئة في املـنــازل ،من
األس ـبــاب األســاسـيــة لتشقق الـقــدمــن ،الــذي
قد يسبب نزيفًا .واملشكلة الكبرى تكمن في
أن التشققات التي تصبح عميقة فيما تزيد
حدة تسمح بنمو الجراثيم والفطريات .من
هنا تأتي أهمية ترطيب القدمني جيدًا .أخيرًا،
احرصي على نظافة قدميك لتجنب مشاكل
كـثـيــرة ،كـغــرز الـظـفــر فــي الـجـلــد والـفـطــريــات
وغـ ـي ــره ــا .وال ت ـن ـســي أن ت ـج ـف ـفــي ال ـقــدمــن
جيدًا بعد غسلهما قبل ارتداء الجوارب ،ألن
الفطريات تنمو في الرطوبة والدفء.

اشترت شركة إنتاج تركية
حقوق إعادة تصوير
مسلسل «الهيبة» بأجزائه
كلها ،وبدأت التحضيرات
لتصويره على األراضي
التركية
إبراهيم علي

أخيرًا ،أعلن في بيروت عن أن شركة إنتاج
تــركـيــة اش ـت ــرت ح ـقــوق مـسـلـســل «الـهـيـبــة»،
وستعمل على تصويره قريبا .قبل خمس
س ـن ــوات ،ع ــرض الـكــاتــب هـ ــوزان عـكــو قصة
م ـس ـل ـس ــل «الـ ـهـ ـيـ ـب ــة» عـ ـل ــى شـ ــركـ ــة ص ـ ــادق
الـ ـص ـ ّـب ــاح ،ل ـت ـب ــدأ رحـ ـل ــة ال ـع ـم ــل ال ـط ــوي ـل ــة،
وتتحول إلى مجموعة من األجــزاءُ ،يعرض
ً
حاليا األخير منها بعنوان «الهيبة :جبل».
لم يكن الكاتب السوري هوزان عكو يدرك أن
املسلسل سيتحول مع الوقت إلى «سلسلة»،
بــل تـنـصــل مــن امل ـش ــروع بـعــد ال ـجــزء األول،
وح ــذف اسـمــه كـكــاتــب وصــاحــب الـفـكــرة في
الجزء الثالث.
اعتمد هــوزان عكو في فكرة «الهيبة» على
ال ــراب ــط ال ـتــاري ـخــي وال ـج ـغــرافــي ب ــن لبنان
وس ــوري ــة .وم ــن خ ــال ه ــذا األم ـ ــر ،اسـتـعــان
ب ـم ـج ـم ــوع ــة مـ ــن ال ـش ـخ ـص ـي ــات الـ ـج ــدي ــدة،
لتؤدي هــذه الــدرامــا التشويقية املــؤثــرة ،ما
ّ
(الصباح) إلى استثمار
دفع بشركة اإلنتاج
ال ـن ـجــاح م ــن خ ــال أجـ ــزاء ج ــدي ــدة ،رغ ــم كل

االنتقادات الشديدة التي واجهت السلسلة.
ان ـ ـت ـ ـقـ ــادات لـ ــم ت ـع ــره ــا ش ــرك ــة اإلن ـ ـتـ ــاج وال
«أبطال» القصة أي اهتمام ،بل كان الجميع
يعمل على القاعدة التجارية ذاتها ،لكسب
املزيد من نسبة املشاهدة والترويج فقط.
الواضح أن التبادل «الدرامي» التجاري بني
تركيا وشركات اإلنتاج العربية بدأ منذ فترة
ال بــأس بها ،وتحديدًا قبل خمس سنوات.
كما أن إصرار املحطات العربية على عرض
املسلسالت التركية ،رغم األزمات السياسية،
والدعوة إلى املقاطعة ،لم يؤثر على حسن
العالقة الناشطة بني العرب واألتــراك ،حتى
الحت في األفق فكرة أخرى ،وهي «تعريب»
بعض املسلسالت التركية ،وتحويلها إلى
أعـمــال عربية مــع ممثلني عــرب مــن «الصف
األول» ،وكسب سوق آخر في املنافسة .هكذا،
العربي ،شرط تصوير
تلقفت تركيا العرض
ُ
م ـع ـظــم هـ ــذه امل ـس ـل ـس ــات «املـ ـب ــاع ــة» داخ ــل
تركيا ،وإعادة توظيف فريق العمل التركي
من مخرجني وتقنيني ضمنها.
ال ـيــوم ،بعد الـتـجــارب الـتــي اجـتــاحــت سوق
ً
تماما ضرورة
العرض العربي ،تعي تركيا
التبادل «التجاري» القائم على املنافسة في
األع ـمــال الــدرام ـيــة .واخ ـت ــارت لـهــذا الـغــرض
م ـس ـل ـســل «الـ ـهـ ـيـ ـب ــة» ،ل ـع ـل ــه األش ـ ـهـ ــر الـ ــذي
تـصــدر قــائـمــة املـسـلـســات الـعــربـيــة ونسبة
املشاهدة في السنوات األخيرة .وكسبت مع
ّ
الصباح الخطوة األولــى
ذلــك شركة صــادق
على هذا الطريق ،ما سيفتح أمامها الباب
للدخول بــراحــة تامة إلــى تركيا ،ومنافسة
ش ــرك ــات إنـ ـت ــاج سـبـقـتـهــا إلـ ــى إس ـط ـن ـبــول،
ونـفــذت «أج ـنــدة» الـعـمــل الـخــاصــة بتعريب
املسلسالت التركية األصلية ،وتحويلها إلى

نادين نسيب نجيم بطلة الجزء األول من «الهيبة» ()MBC

درام ــا عربية مشتركة .أعـمــال تحقق أعلى
نـسـبــة مـتــابـعــة فــي س ــوق الـخـلـيــج الـعــربــي،
وتـ ـع ــود ب ــال ــرب ــح امل ــال ــي ال ــوف ـي ــر م ــن خ ــال
ّ
املنصات
عرضها الحصري ،خصوصًا على
البديلة.
ت ـط ــورات كـثـيــرة شـهــدتـهــا ال ــدرام ــا العربية

امل ـش ـتــركــة ف ــي ال ـس ـن ــوات األخ ـ ـيّـ ــرة ،ل ــم تكن
بـعـيــدة ع ــن ت ـصــور وأف ـك ــار ص ــن ــاع ال ــدرام ــا
ال ـتــرك ـيــة ال ــذي ــن ك ــان ــوا ي ــراق ـب ــون م ــن بعيد
«املـنــافــس» الـعــربــي ،ويـنـتـظــرون تـطــور هذا
ال ـت ـعــاون ،وكـيـفـيــة الــدفــع بــاإلن ـتــاج العربي
املشترك نفسه إلى املراتب األولــى من خالل

نـسـبــة امل ـشــاهــدات ال ـتــي حققها خ ــال عقد
كــامــل .ه ــذا مــا أف ـضــى إل ــى الـنـتـيـجــة أع ــاه،
وتـحــويــل ال ــدرام ــا الـعــربـيــة إل ــى مسلسالت
تــركـيــة ،وأول الغيث «الـهـيـبــة» :فهل تنجح
ال ـت ـجــربــة ال ـعــرب ـيــة (األول ـ ـ ــى) ال ـقــائ ـمــة على
السيطرة والحروب والتهريب مع األتراك؟

