
21

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

جاه 
ّ
هل تصبح حياتنا كفيلم »أفــاتــار«؟ ات

ز يــومــيــا، مــع اعــتــزام شركة 
ّ
ـــه يــتــعــز

ّ
يــبــدو أن

»فــيــســبــوك« االنـــخـــراط فــي »املــيــتــافــيــرس«، 
 
ّ
ــــهــــا لــيــســت الــــوحــــيــــدة، لــكــن

ّ
بـــالـــرغـــم مــــن أن

وتوّجهاته  اإلنــتــرنــت  قــطــاع  على  تأثيرها 
ــــال الـــســـنـــوات  ــادم خـ ــ ــــى تــــحــــّول قــ يــشــيــر إلـ
الــخــمــس املــقــبــلــة فـــي كــيــفــّيــة اســتــخــدامــنــا 
لـــإنـــتـــرنـــت، وشـــكـــل حــيــاتــنــا االفـــتـــراضـــّيـــة 
عـــلـــيـــهـــا. رفـــــــع الــــــوبــــــاء واإلغــــــاق الــــــوعــــــي 
كما   ،Metaverse »مــيــتــافــيــرس«  بمصطلح 
بتشكيله، خصوصا بسبب ممارسة  عّجل 
تــفــاصــيــل الــحــيــاة والــعــمــل عــبــر اإلنــتــرنــت 
على مدار فترة الجائحة، وتطور املحتوى، 
وســـلـــوك املــســتــهــلــكــن ورغــبــاتــهــم، بحسب 
مــا تقول وكــالــة »رويــتــرز«. فــفــي هــذا العقد 
اجتماعيا  الناس  يتواصل  سوف  الجديد، 
فــي عــوالــم افــتــراضــيــة تــطــورت مــن األلــعــاب 
ــداًل مـــن مــنــصــات الـــتـــواصـــل االجــتــمــاعــي  ــ بـ
ــتـــغـــرام« و»تـــويـــتـــر«  الــتــقــلــيــديــة مــثــل »إنـــسـ
و»تــيــك تـــوك«. ســوف يصبح بــنــاء األشــيــاء 
ــاء فـــي عـــوالـــم افــتــراضــيــة أمـــرًا  مـــع األصــــدقــ
ــداث الــكــبــرى في  ـــ شــائــعــا، وســتــصــبــح األحـ
العوالم االفتراضية األكثر شعبية، وسوف 
تــطــغــى كـــلـــمـــات مـــثـــل »مـــيـــتـــافـــيـــرس« عــلــى 

حديث الناس. 

ما هو الـ»ميتافيرس«؟
»ميتافيرس« أو »الكون الفوقي/ املاورائي« 
ــســتــقــبــلــيــة، مــرحــلــة مـــا بعد 

ُ
هـــو املــرحــلــة امل

ــتـــرنـــت أو مـــا ســيــأتــي بــعــد اإلنـــتـــرنـــت.  اإلنـ
للبشر  يمكن  حيث  افتراضية  إنه مساحة 
املرتبطن بالعالم املادي، العمل باستخدام 
ــي تـــعـــمـــل بـــالـــواقـــع  ــتــ ــور الــــرمــــزيــــة الــ ــ ــــصـ الـ
االفتراضي واملعزز وتوجد في كا املكانن، 
بحيث يــفــقــدون االتــصــال بــمــا هــو حقيقي 
ــا هـــو غــيــر حــقــيــقــي، ويــمــتــزج الــعــاملــان  ومــ

الحقيقي واالفتراضي إلى حد االندماج. 
»مــيــتــافــيــرس«  ومـــن املــفــتــرض أن يــتــيــح الـــ
ــادة الــتــفــاعــات الــبــشــريــة عــبــر اإلنــتــرنــت  زيــ
مـــن خــــال تــحــريــرهــا مـــن الـــقـــيـــود املـــاديـــة، 
والواقع  االفتراضي  الواقع  تقنيتي  بفضل 
 
ً
املعزز خصوصا. فهو يمكن أن يوفر مثا
ــخــــاص عـــلـــى بــعــد  ــع أشــ ــرقــــص مــ ــان الــ ــكــ إمــ
الكيلومترات، وشــراء أو بيع سلع أو  آالف 
الكثير  اخــتــراع  لم يتم بعد  خدمات رقمية 

منها.

جذور اسم »ميتافيرس«
»ميتافيرس« مفهوٌم طوره نيل ستيفنسون 
العلمي snow crash عام  الخيال  في روايــة 
1992، وهــــو عـــبـــارة عـــن فــضــاء إلــكــتــرونــي 
مواٍز للواقع املادي، يستطيع املستخدمون 
التفاعل أو املناقشة أو  التاقي فيه بهدف 
لذلك شكل صور  الترفيه، ويتخذون  حتى 

»أفاتار«. رمزية تمثلهم، أو ما يعرف بالـ
»ميتافيرس«، وهي كلمة تجمع  الـ ويشكل 
باإلنكليزية،  و»يونيفرس«  »ميتا«  كلمتي 
أي »الــكــون الــفــوقــي/املــاورائــي«، نــوعــا من 
ــمـــي لــلــعــالــم املــــــــادي، ويــمــكــن  ــبـــديـــل الـــرقـ الـ

الوصول إليه عبر اإلنترنت.

عقارات »ميتافيرس«
أرٍض  شــرع عشاق »ميتافيرس« في شــراء 
افتراضية بشكل يشبه ذلك التزاحم القديم 
عــلــى أســـمـــاء الــنــطــاقــات فـــي األيـــــام األولــــى 
لــإنــتــرنــت. يــوجــد حــالــيــا بــضــعــة آالف من 
الرئيسية  األراضــي عــلــى املــنــصــات  مــالــكــي 
القائمة على البلوكشن. 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، 
ويــمــكــن تــحــقــيــق الـــدخـــل مــنــهــا بــعــدة طــرق 
مــخــتــلــفــة كــمــا يـــؤكـــد الـــخـــبـــراء. حـــتـــى اآلن، 
هـــنـــاك عــــدد قــلــيــل نــســبــيــا مـــن األشـــخـــاص 
الذين يدفعون املال مقابل األراضي في هذه 

العوالم، لكنهم ماضون نحو االرتفاع.

تزايد االستثمار في »ميتافيرس«
نت مجموعة من سبعة مستشارين من 

ّ
دش

مختلف الصناعات، بما في ذلك الصحافة 
واأللـــعـــاب، صــنــدوقــا لــلــتــداول فــي بــورصــة 
ــة مـــن األوراق املــالــيــة 

ّ
نــيــويــورك يــكــون ســل

ــم، تجمع  ــهــ ــا مــثــل األســ ــهـ الـــتـــي يــتــم تـــداولـ
الــشــركــات الــتــي قـــد تــكــون األفـــضـــل لــوضــع 
بناء »ميتافيرس«. وكان الرئيس التنفيذي 
لشركة Epic Games، تيم سويني، صريحا 
في نيته أن تصبح لعبة »فورتنايت« جزءًا 

كبيرًا من »ميتافيرس«. وفي الوقت نفسه، 
تم طرح منصة األلعاب »روبلوكس«، التي 
عوالم  الاعبن بإنشاء  من  لجيل  سمحت 

وتجارب افتراضية خاصة بهم.
وفـــي الـــصـــن، تــمــتــلــك »تــيــنــســنــت«، التكتل 
كبيرة  حصصا  يمتلك  الــذي  التكنولوجي 
في شركات األفام واستوديوهات األلعاب، 
ــمــــارات  ــثــ ــتــ ــل اســ ــمـ ــشـ مـــحـــفـــظـــة مـــتـــنـــوعـــة تـ
ذلــــك،  إلـــــى  ــة  ــافــ بــــاإلضــ  .Epic Games فــــي 
بأنه   

ً
أصــــا تــشــات«  »وي  يــوصــف تطبيق 

»مــيــتــافــيــرس ثــنــائــي األبـــعـــاد«، وهـــو مكان 
يــمــكــن لــلــعــمــاء فــيــه فــعــل أي شـــيء عمليا. 
االجتماعي  التواصل  يمكن ملستخدمي  إذ 
والــدفــع مقابل األشياء  والتسوق واإلبـــداع 
فـــي الــعــالــم الــحــقــيــقــي والـــتـــواصـــل مـــن أجــل 

العمل، بحسب يذّكر موقع »نازداك«.
ــــى »ديـــــســـــنـــــتـــــراالنـــــد«، وهـــــــي مــنــصــة  ــلـ ــ وعـ
عـــلـــى اإلنـــتـــرنـــت تــعــتــبــر واحـــــــدة مــــن رواد 
ــكـــن اآلن  ــمـ ــبــــح مــــن املـ ــيــــرس«، أصــ ــافــ ــتــ ــيــ »مــ
الـــحـــصـــول عـــلـــى وظـــيـــفـــة مــــديــــر لـــعـــبـــة فــي 

كازينو افتراضي.
التنفيذي  الرئيس  بينهم  كثيرون،  وأبــدى 
لــشــركــة »مـــايـــكـــروســـوفـــت« ســاتــيــا نــاديــا، 
»مــيــتــافــيــرس«، ونيتهم  بـــ اهــتــمــامــا كــبــيــرًا 

اإلنفاق واالستثمار في هذا املجال.

»فيسبوك« و»ميتافيرس«
ــرز في  ــهــا األبــ

ّ
ليست الــشــركــة وحـــدهـــا، لــكــن

مــجــال االســتــثــمــار فــي »مــيــتــافــيــرس«. فقد 
اعتبر الرئيس التنفيذي لشركة »فيسبوك«، 
مارك زوكرببرغ في تموز/يوليو الفائت أن 
ستتمثل  للـميتافيرس  الرئيسية  »املــيــزة 
 مع 

ً
فــي الــوجــود - الــشــعــور بــالــوجــود فــعــا

الناس«. 
وهـــذا األســـبـــوع، أعــلــنــت »فــيــســبــوك« )الــتــي 
تنوي تغيير اسمها خال أيام( أنها تعتزم 
توظيف عشرة آالف شخص من دول االتحاد 
األوروبــــــي فـــي الــســنــوات الــخــمــس املــقــبــلــة، 
لــلــعــمــل عــلــى تــطــويــر عـــالـــم »مــيــتــافــيــرس« 
ــوازي الـــذي يطمح إلــى تحقيقه  الــرقــمــي املــ
مـــؤســـس الــشــبــكــة االجــتــمــاعــيــة األمــيــركــيــة 
العماقة ورئيسها مارك زوكربيرغ. واعتبر 
خافيير  واإلســبــانــي  كليغ  نيك  البريطاني 
أوليفان، املسؤوالن الكبيران في املجموعة 
التي تضم راهنا 63 ألف موظف، في مقال 
الثقة  بمثابة منح  االستثمار هو  »هــذا  أن 
ــقـــوة صـــنـــاعـــة الــتــكــنــولــوجــيــا األوروبــــيــــة  لـ
ــة«.  ــيــ وإمـــكـــانـــات املـــواهـــب الــتــقــنــيــة األوروبــ
ــرر املـــســـؤوالن أن »فــيــســبــوك« ال تسعى  وكـ
من خال »ميتافيرس« إلى بناء عالم مغلق 
جـــديـــد عــلــى غـــــرار شــبــكــتــهــا االجــتــمــاعــيــة. 
وأكدا أن »أي شركة لن تمتلك )ميتافيرس( 

أو تستثمره«.

الفرق بين »ميتافيرس« واإلنترنت 
»مــيــتــافــيــرس«  ــارك زوكـــربـــيـــرغ الـــ وصـــف مــ
بأنه »إنترنت متجسد«، وهو في األساس 
نــســخــة مــطــورة مــن اإلنــتــرنــت حــيــث يمكن 
ــون لـــلـــنـــاس »تـــــجـــــارب مــخــتــلــفــة ال  ــكــ أن تــ
تطبيق  على  بــالــضــرورة  بها  يمكن القيام 
ثنائي األبعاد أو صفحة ويب«. فاالختاف 
األبـــــرز بـــن اإلنــتــرنــت و»مــيــتــافــيــرس« هو 
ــعـــور بـــأنـــك تــتــفــاعــل  ــد«، أي الـــشـ ــ ــــواجـ ــتـ ــ »الـ
جسديا مــع األمــاكــن واألشــخــاص بـــداًل من 
مشاهدتها من النافذة.  ويمكن أن ينطبق 
ــي الــعــمــل حــول  هــــذا عــلــى جــمــع الــــزمــــاء فـ
طاولة افتراضية في خدمة مثل »فيسبوك 
هـــورايـــزن«، بـــداًل مــن »زوم« كــمــا هــو عليه 

الحال اآلن. 

األكوان المتعددة
بــعــد مــنــتــديــات الـــويـــب ومـــنـــصـــات الــويــب 
وتطبيقات األجهزة املحمولة، ندخل مرحلة 
جــديــدة مــن وســائــل الــتــواصــل االجتماعي، 
ــعــــددة، حـــيـــث تــتــوســع  ــتــ عـــصـــر األكــــــــوان املــ
العوالم االفتراضية لأللعاب لتصبح مراكز 
رئــيــســيــة لــلــتــفــاعــل االجــتــمــاعــي والــتــرفــيــه. 
يقول موقع »تيك كرانتش« إنه، في غضون 
عشر سنوات، سنكون قد خضعنا لتحول 
نموذجي في وسائل التواصل االجتماعي 
والتفاعل بن اإلنسان والحاسوب، ونبتعد 
تركز  التي  األبــعــاد  ثنائية  التطبيقات  عــن 
ــتــــوى نــــحــــو الــــخــــاصــــات  ــحــ عــــلــــى نــــشــــر املــ
املشتركة، وعصر يمزج فيه الواقع املختلط 
ــيـــه بـــاســـتـــخـــدام ســـمـــاعـــات رأس  )ُيـــنـــظـــر إلـ
خــفــيــفــة الـــــــوزن( بـــن الـــعـــاملـــن االفـــتـــراضـــي 

واملادي.
أو  تقنيا  عــمــومــا مستعد  الــعــالــم  هــل  لــكــن 

ثقافيا لهذا املستقبل؟

تحّول من اإلنترنت 
إلى الميتافيرس خالل 

العقد المقبل

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

 non-fungible( »ميتافيرس« و»أن أف تي«: »أن أف تي«
القابلة  غــيــر  الــرمــوز  عــبــر  تشفير  أســلــوب  هــو   )tokens
أي منتج  أصــالــة  تثبت  مــنــح شــهــادة  يمكنه  لــاســتــبــدال، 
أو فيديو  أو رســمــًا تعبيريًا  ــورة  ــان صـ أكـ ــواء  رقــمــي، سـ
ذلك.  أو ســوى  أو مقالة صحافية  أو مقطوعة موسيقية، 
و»أن أف تي« طريقة لتسجيل من يملك سلعة افتراضية 
معينة، وإنشاء ونقل السلع االفتراضية هو جزء كبير من 
مالية  بنية  تــي« هي  أف  »أن  فــإن  وبالتالي،  »ميتافيرس«. 
إذا  عملية:  أكثر  بعبارات  »ميتافيرس«.  لـ محتملة  مفيدة 
»ميتافيرس«،  في  محل  من  افتراضيًا  قميصًا  اشتريت 
»أن أف تي« إنشاء إيصال دائم والسماح باسترداد  يمكن لـ
نفس القميص للمحل. لكننا نشهد بالفعل بعض التقاطع 
مع خدمات »ميتافيرس«. على سبيل املثال، تقوم شركة 
 CryptoAvatars يسمى  نظام  ببناء   Polygonal Mind
يتيح لألشخاص شــراء صور رمزية ثاثية األبعاد مثل 
»أن أف تي«، ثم استخدامها عبر عوالم افتراضية متعددة.

العمات املشفرة: أعلنت »فيسبوك« أنها تعمل على عملة 

سابقًا  عرف 
ُ
ت كانت   ،Diem تسمى بها  مشفرة خاصة 

 
ً
بديلة  ،

ً
مستقرة  

ً
عملة باعتبارها  ستعمل  »ليبرا«،  باسم 

عــن الــــدوالر األمــيــركــي، يـــورد مــوقــع »بــيــزنــس إنــســايــدر«. 
ومن املتوقع أيضًا أن تطلق الشبكة االجتماعية محفظتها 
الرقمية Novi. وستجرى تجربة هذه املحفظة على نظام 

الدفع القائم على البلوكتشني.
األلعاب في »ميتافيرس«: تعمل األلعاب الامركزية على ما 
يسمى »العب لتكسب«، حيث تتم مكافأة األلعاب بأصول 
داخل اللعبة. لاعبني أيضًا سيطرة وملكية على أصولهم، 
ل 

ّ
إذ تزداد قيمة هذه األصول كلما لعبوا اللعبة أكثر. يشك

هـــذا صــلــب فــكــرة »مــيــتــافــيــرس«. وحــقــقــت فــكــرة »الــعــب 
لتكسب« في ألعاب مثل Axie Infinity عائدات تصل إلى 
ما يقرب من 250 مليون دوالر في غضون ثاث سنوات. 
تمثل  التي   ،Illuviumو  MOBOXو  Star Atlas وهناك 
إنشاؤها  تم  التي  الامركزية  املشاريع  أخــرى على  أمثلة 
مــن أجـــل »مــيــتــافــيــرس«، بــاإلضــافــة إلـــى مــنــصــات أخــرى 

لليانصيب والتسوق وغيرها. 

مشاريع التشفير

MEDIA
منوعات

شبكة 
ترامب

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

الجديد ستنشئه شركة جديدة تشكلت بموجب 
االندماج بني الشركتني.

وقــال ترامب في بيان مكتوب: »نعيش في عالم 
تويتر،  على  هــائــل  لطالبان حــضــور  فيه  أصــبــح 
ــيـــركـــي  بــيــنــمــا يــــجــــري إســــكــــات رئـــيـــســـكـــم األمـ
املفضل. هــذا غير مــقــبــول«. ومضى يــقــول: »أنــا 
ــى الــحــقــائــق الــتــي أكتبها  ــ ــال أول ــ مــتــحــمــس إلرسـ
مـــن خـــال مــنــصــة تــــروث ســوشــيــال قــريــبــًا. إن 

والتكنولوجيا تشكلت  لإعام  ترامب  مجموعة 
مــن أجــل إعــطــاء صــوت للجميع. إنني متحمس 
على منصة  أفكاري  قريبًا مشاركتكم  أبــدأ  ألن 
تروث سوشيال والرد على شركات التكنولوجيا 

الكبرى«.
ترامب  فــإن مجموعة  البيان،  في  جــاء  وحسبما 
وشركة ديجيتال وورلد ستندمجان في شركة 
طرح للتداول العام إذا وافقت الجهات التنظيمية 

ُ
ت

واملساهمون.  ويعتزم تطبيق تروث سوشيال أن 
يجري إطاقًا تجريبيًا لضيوف تتم دعوتهم في 
املقبل، يتبعه طرح على  الثاني  نوفمبر/ تشرين 

الصعيد الوطني في الربع األول من عام 2022.
ولدى الشركة الجديدة أيضًا خطط لطرح خدمة 
برامج  تــعــرض  الطلب  فيديو حسب  اشــتــراكــات 

ترفيهية وأخبارًا ومدونات صوتية.
)رويترز(

)Getty( في الميتافيرس يمتزج العالمان الحقيقي واالفتراضي إلى حد االندماج
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مع عصابات دراجــات نارية، كان قد تورط 
مــعــهــا بــالــفــعــل ســابــقــا، قــبــل أن يــهــرب إلــى 
ــــرى. وأســـاســـا، بــمــجــرد رجــوعــه،  مــديــنــة أخـ
يــعــود إلـــى الــشــكــل الــخــارجــي الــــذي يــوحــي 
فــرد من عصابة؛ شعر أشقر مصبوغ  بأنه 
وتسريحة غريبة، وبنطال عريض أقرب إلى 
شـــروال. هــذه األشــكــال، رغــم انها تعود إلى 
موضة قديمة جدًا، لكنها ما زالت حتى اآلن 
الزي الذي يميز عصابات الدراجات النارية 
فـــي الـــيـــابـــان، أو مــقــلــديــهــم، وهــــي بــالــفــعــل 

املسلسل ال  أن  أي  املــراهــقــن؛  مــن  عصابات 
يبالغ بأعمار الشخصيات كثيرًا.

ثقافة  إلى  باألصل  العصابات  تنتمي هذه 
فــرعــيــة،  ثـــقـــافـــة  وتـــعـــد   .Bōsōzoku تـــدعـــى 
ــلـــى أيــــدي  تـــأســـســـت فــــي الــخــمــســيــنــيــات عـ
ــيـــاري الــكــامــيــكــاز الــعــائــديــن مـــن الــحــرب  طـ
التأقلم  الثانية. ولكي يتمكنوا من  العاملية 
مـــع الـــعـــودة إلـــى الــحــيــاة املــدنــيــة، اخـــتـــاروا 
النارية بسرعة خطرة،  بالدراجات  التسكع 
عسكرية.  بقيم  مجموعات  أنــشــأوا  وأيــضــا 

شهد محمد قيس

مــــن الــــنــــظــــرة األولــــــــــى، قــــد يــبــدو 
مسلسل األنمي منتقمو طوكيو 
ــن الــســبــعــيــنــيــات،  ــادم مـ ــ ــه قـ ــأنـ وكـ
الحديثة؛  الرسم  أساليب  استبعدنا  ما  إذا 
الشعر  وتسريحات  الشخصيات،  فأشكال 
الــخــاصــة بــهــا، ومــابــســهــا، ال تــنــتــمــي إلــى 
هذا العصر. إال أنه من إنتاج 2021، وتدور 

أحداثه بن العقدين األخيرين!
تبدأ األحداث في عام 2017، مع بطل األنمي 
تـــاكـــامـــيـــتـــشـــي، الــــــذي يــعــيــش حـــيـــاة مــمــلــة 
وفارغة تماما. وأثناء مشاهدته للتلفزيون، 
يسمع بخبر وفــاة فتاة وشقيقها، ويتذكر 
الثانوية.  في  كانت حبيبته  الفتاة  هــذه  أن 
الحـــقـــا، يــتــعــرض تــاكــامــيــتــشــي إلــــى حـــادث 
قـــطـــار، لــكــنــه يـــعـــود بـــالـــزمـــن 12 عـــامـــا إلــى 
 
ّ
الــوراء، تحديدًا إلى أيام الثانوية التي حن
فعل  أن عليه  يـــدرك  إلــيــهــا. وشــيــئــا فشيئا، 
ــــذي تـــمـــوت فــيــه  ــــيء لــيــغــيــر املــســتــقــبــل الــ شـ

الفتاة التي يحبها.
فــي الــزمــن الـــذي يــعــود إلــيــه، يــتــورط البطل 

يتسبب الهواء الجاف 
والبارد بتشقق القدمين 

والشعور باأللم بهما

تفتقر شخصية بطل 
المسلسل إلى العمق 

والخلفية التاريخية

تضم السلسلة األولى
8 أفالم صدرت خالل األعوام 

الخمسة الماضية

2223
منوعات

الــغــربــيــة بعض  كــمــا استلهموا مــن األفــــام 
ــة، بـــــاإلضـــــافـــــة إلــــى  ــ ــيـ ــ ــارجـ ــ ــخـ ــ ــم الـ ــهــ ــالــ ــكــ أشــ
مغامرات السرعة. وبعد فترة، تحولت هذه 
املجموعات من طيارين سابقن إلى شباب 
أعمارهم  تــتــراوح  املجتمع،  على  ساخطن 
بن 17 و20 عاما، وفي الغالب من الطبقات 
الـــفـــقـــيـــرة، واملـــتـــســـربـــن مـــن املــــــــدارس. الـــزي 
الــرســمــي لــهــذه الــعــصــابــات مــأخــوذ عــن زي 
الطيارين في الحرب العاملية الثانية. بأزياء 
حربية، وتسريحات شعر غربية، يمكننا أن 

نميز عصابات الدراجات النارية اليابانية. 
الثقافة  وينجذب بعض املتابعن إلى هذه 
من الناحية الشكلية على األقــل، إذ يساهم 
ــا كــثــقــافــة فــرعــيــة فـــي خــلــق قــاعــدة  ــهــ رواجــ
معجبن ال بأس بها. وال شّك أن هذا الشكل 
كــان واحـــدًا مــن أكــثــر العناصر جاذبية في 

.Tokyo revengers مسلسل
بــاإلضــافــة إلـــى الــشــكــل الــخــارجــي؛ فـــإن لهذه 
ــيــــات مــعــيــنــة يــلــتــزمــون  الـــعـــصـــابـــات أخــــاقــ
بــهــا، لــكــن عــصــابــة »طــوكــيــو مــانــجــي«، التي 
الحقا  تنحرف  تاكيميتشي،  إليها  سينتمي 
الطريق، وتصبح أجرامية، وهو ما  عن هذا 
يتسبب أخيرًا في موت عّدة أشخاص. ومثل 
الــزمــن، عليه أن يصحح  أي قصة عـــودة فــي 
هذا املسار. من دون آلة زمنية، وال أي اختراع، 
يعود تاكاميتشي بمحض الصدفة. ولتفعيل 
هذه القدرة، عليه أن يصافح شقيق حبيبته 
لــيــعــود 12 عــامــا بــالــتــحــديــد، والــفــعــل نفسه 
ــه ال يستطيع  أنـ إلـــى املــســتــقــبــل. أي  لــلــعــودة 
إعـــــادة نــفــس الـــحـــدث، فــمــبــجــرد عـــودتـــه إلــى 
زمــن الــحــادث، يمر الــزمــن نفسه فــي املاضي 
ليتطابق التاريخ تماما، عدا أنه قبل 12 عاما. 
لذلك، يختلف Tokyo revengers بهذه النقطة 

عن بقية أعمال العودة في الزمن. 
بسبب هذه الطريقة، ينمو البطل تاكيميتشي 
»مجددًا« مع كل تجربة يعيشها، فمع كل حل 
يــطــور من  أن  تــكــراره، عليه  يفشل وال يمكن 
ق املستقبل 

ُّ
نفسه ليجد طرقا أخرى ملنع تحق

املــخــيــف. وبــالــطــبــع أي شخصية تــمــوت 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 
من  كثير  لــجــأ  املــاضــي،  سبتمبر/أيلول  فــي 
املتابعن إلى املانغا ليعرفوا ماذا سيحدث، 
بداًل من انتظار املوسم التالي.  يبدو أن حل 
املــشــكــلــة األخـــيـــرة بــحــاجــة إلـــى ســحــر! ومــن 
الصعب إيجاد أي طريق منطقي، سوى أن 

ّبه لنا!
ُ

، بل ش
ً
ما حدث لم يحدث فعا

على كل حال، كان العمل مليئا باألمور غير 
سرعة  أحــيــانــا  عليها  غطت  الــتــي  املنطقية 
األحـــــــداث وكـــثـــرة الــشــخــصــيــات. فــاملــشــكــلــة 
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 
طالبا في الثانوية، نحن ال نرى شكل بيته 
وال عائلته، على الرغم من أن الكاتب أظهر 
الشخصيات  أخــــرى.  شخصية  خلفية  لــنــا 
عموما تفتقر إلى العمق والخلفية، وليست 
سوى شكل خارجي مميز، وبعض الصفات 
التأثر  إلــى أن  العامة والـــدوافـــع. بــاإلضــافــة 
العاطفي سطحي بعض الشيء؛ إذ ال يبدو 
ــل، قـــد تـــأثـــر بــشــكــل كبير  ــ الــبــطــل، عــلــى األقــ
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 
فــقــط بأنها  ــم 

ّ
نــســل أن  فــقــط؟ علينا  الــطــريــقــة 

قدرة إلهية ما، أراد بها إضافة معنى لحياة 
فارغة لشخص ما. 

ــكـــن األنـــــمـــــي مــن  ــمـ ــــوب، تـ ــيـ ــ ــعـ ــ ومـــــــع هـــــــذه الـ
الــوصــول إلــى قمة مــوســم ربــيــع 2021 بعد 
 My واملوسم الخامس من ،to your eternity
عنصر  ذلـــك  فــي  وســاهــم   ،Hero Academia
وجاذبية  كبير،  بشكل  الحاضر  التشويق 
ــيــــات املـــــتـــــمـــــردة مــــــن عــــصــــابــــات  الــــشــــخــــصــ

الدراجات النارية وما يرافقها من إثارة.

إبراهيم علي

أخيرًا، أعلن في بيروت عن أن شركة إنتاج 
تــركــيــة اشـــتـــرت حــقــوق مــســلــســل »الــهــيــبــة«، 
خمس  قبل  قريبا.  تصويره  على  وستعمل 
ســـنـــوات، عـــرض الــكــاتــب هــــوزان عــكــو قصة 
ــادق  ــ ــبــــة« عـــلـــى شــــركــــة صـ ــيــ ــهــ مـــســـلـــســـل »الــ
ــاح، لـــتـــبـــدأ رحـــلـــة الـــعـــمـــل الـــطـــويـــلـــة،  ــ ــّب الــــصــ
وتتحول إلى مجموعة من األجــزاء، ُيعرض 
حالًيا األخير منها بعنوان »الهيبة: جبل«. 
لم يكن الكاتب السوري هوزان عكو يدرك أن 
املسلسل سيتحول مع الوقت إلى »سلسلة«، 
بــل تــنــصــل مــن املـــشـــروع بــعــد الــجــزء األول، 
وحـــذف اســمــه كــكــاتــب وصــاحــب الــفــكــرة في 

الجزء الثالث.
»الهيبة« على  اعتمد هــوزان عكو في فكرة 
الـــرابـــط الــتــاريــخــي والــجــغــرافــي بـــن لبنان 
وســــوريــــة. ومــــن خــــال هــــذا األمـــــر، اســتــعــان 
ــــن الـــشـــخـــصـــيـــات الــــجــــديــــدة،  بـــمـــجـــمـــوعـــة مـ
لتؤدي هــذه الــدرامــا التشويقية املــؤثــرة، ما 
دفع بشركة اإلنتاج )الصّباح( إلى استثمار 
ــزاء جـــديـــدة، رغـــم كل  ــ الــنــجــاح مـــن خـــال أجـ

ــواًل إلــــى الــتــقــشــر فـــي الــقــدمــن والـــنـــزف  ــ وصــ
والحكة واأللــم. بداًل من ترك مشاكل القدمن 
ــاء، مــن  ــ ــتـ ــ ــشـ ــ ــريــــف والـ ــخــ ــي الــ ــ تــــزيــــد ســــــــوءًا فـ
الـــضـــروري الــقــيــام بــكــافــة الــخــطــوات الــازمــة 
للعناية بهما حفاظا على صحتهما. فا بد 
والعناية  القدمن  صحة  على  املحافظة  مــن 
بــهــمــا حــتــى فـــي فــصــل الـــشـــتـــاء، عــنــد ارتــــداء 
جوارب وأحذية مغلقة من األمام باستمرار. 
كما أن اختيار األحذية املناسبة من الخطوات 

األساسية لحماية القدمن.
كذلك، ُينصح باختيار أحذية عريضة مغلقة 
من األمام. فبينما تنخفض درجات الحرارة، 
مــن الــطــبــيــعــي أن تــرغــبــي بــاعــتــمــاد األحــذيــة 
املغلقة من األمــام التي تحمي القدمن. لكن، 
أيـــضـــا، مـــن املـــهـــم أال تـــخـــتـــاري تــلــك الــقــلــيــلــة 
العرض من األمام أو املرّوسة؛ ألنها تتسبب 
املــشــي  بـــاملـــزيـــد مــــن األذى، خـــصـــوصـــا عـــنـــد 
أما  التسّوق.  فترات  في  كما  ألوقــات طويلة، 
تلك املرّوسة، فا تعتمديها إال من وقت إلى 

آخر وباعتدال.
ففي  املناسبة؛  األحذية  بانتعال  ُينصح  كما 
حال الوجود في املكتب للعمل، ما من مشكلة 
في انتعال حذاء بكعب عال من وقت إلى آخر. 
ــوقـــوف لــســاعــات طــويــلــة، ال  لــكــن فـــي حــــال الـ

كارين إليان ضاهر

أن  يبدو واضحا  الخريف،  مع حلول موسم 
مشاكل القدمن تزيد؛ إذ تشعر كثيرات بأنه 
الرغم من  التخلص منها، على  قد يستحيل 
ومستحضرات  املرطبة  الكريمات  استخدام 
الــعــنــايــة. فــمــع انــخــفــاض درجـــــات الـــحـــرارة، 
نستبدل مباشرة األحذية املفتوحة املعتمدة 
الــتــي تحمي  ــام  األمـ مــن  املغلقة  بتلك  صيفا، 
القدمن. إال أن عوامل عديدة يمكن أن تساهم 
فــي مــواجــهــة مــشــكــات عــديــدة فــي الــقــدمــن، 
ومنها هذه األحذية ذات الكعب العالي، التي 
أكثر عرضة ملشاكل تزيد  القدمن  قد تجعل 

سوءًا مع قدوم فصل الشتاء.
ــة املـــفـــتـــوحـــة مــــن االخـــتـــيـــارات  ــذيــ ــبـــدو األحــ تـ
قدميك حّرتن  بترك  ترغبن  كنت  إذا  املثلى 
الفصل تكون  فــي هــذا  أنــه  صيفا، خصوصا 
الجراثيم  للتعّرق ونــمــو  عــرضــة  أكــثــر  الــقــدم 
فيها. في الوقت نفسه، ُينصح بهذه األحذية 
بشكل مؤقت وملرحلة معينة فقط، كونها ال 
تحمي القدمن 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 
فــي حماية  أن تساعد  وســائــل عــديــدة يمكن 
 مع 

ً
القدمن من مشاكل معينة قد تزيد حدة

الوقت. أبــزر هذه املشاكل: الــورم في اإلبهام، 
ــعـــف واأللـــــــم فــي  ــلـــن، والـــضـ ــكـــاحـ والـــــتـــــواء الـ

العضات، والتقرحات، واملسامير.
كما أنــه مــع انــخــفــاض مــعــدالت الــرطــوبــة في 
ــتــــداد الـــبـــرد فـــي الـــخـــريـــف، تــزيــد  الـــجـــو، واشــ
مــشــكــلــة الــتــشــقــقــات فـــي الـــقـــدمـــن والــجــفــاف 
فــيــهــمــا. ويــمــكــن أن تــبــلــغ مـــراحـــل مــتــقــدمــة، 

االنتقادات الشديدة التي واجهت السلسلة. 
ــــاج وال  ــتـ ــ ــم تـــعـــرهـــا شـــركـــة اإلنـ ــادات لــ ــقــ ــتــ انــ
»أبطال« القصة أي اهتمام، بل كان الجميع 
لكسب  ذاتها،  التجارية  القاعدة  على  يعمل 

املزيد من نسبة املشاهدة والترويج فقط.
الواضح أن التبادل »الدرامي« التجاري بن 
تركيا وشركات اإلنتاج العربية بدأ منذ فترة 
قبل خمس سنوات.  بها، وتحديدًا  بــأس  ال 
كما أن إصرار املحطات العربية على عرض 
املسلسات التركية، رغم األزمات السياسية، 
والدعوة إلى املقاطعة،  لم يؤثر على حسن 
العاقة الناشطة بن العرب واألتــراك، حتى 
الحت في األفق فكرة أخرى، وهي »تعريب« 
إلى  وتحويلها  التركية،  املسلسات  بعض 
أعــمــال عربية مــع ممثلن عــرب مــن »الصف 
األول«، وكسب سوق آخر في املنافسة. هكذا، 
تلقفت تركيا العرض العربي، شرط تصوير 
ــة« داخــــل  ــاعــ ــبــ ــ

ُ
ــــذه املـــســـلـــســـات »امل مــعــظــم هـ

تركيا، وإعادة توظيف فريق العمل التركي 
من مخرجن وتقنين ضمنها.

الــيــوم، بعد الــتــجــارب الــتــي اجــتــاحــت سوق 
العربي، تعي تركيا تماًما ضرورة  العرض 
التبادل »التجاري« القائم على املنافسة في 
األعــمــال الــدرامــيــة. واخـــتـــارت لــهــذا الــغــرض 
ــبــــة«، لـــعـــلـــه األشــــهــــر الــــذي  ــيــ ــهــ مــســلــســل »الــ
تــصــدر قــائــمــة املــســلــســات الــعــربــيــة ونسبة 
املشاهدة في السنوات األخيرة. وكسبت مع 
ذلــك شركة صــادق الصّباح الخطوة األولــى 
الباب  الطريق، ما سيفتح أمامها  على هذا 
ومنافسة  تركيا،  إلــى  تامة  بــراحــة  للدخول 
شـــركـــات إنـــتـــاج ســبــقــتــهــا إلــــى إســطــنــبــول، 
ونــفــذت »أجـــنـــدة« الــعــمــل الــخــاصــة بتعريب 
املسلسات التركية األصلية، وتحويلها إلى 

أعلى  تحقق  أعــمــال  مشتركة.  عربية  درامـــا 
نــســبــة مــتــابــعــة فــي ســـوق الــخــلــيــج الــعــربــي، 
ــالــــي الـــوفـــيـــر مــــن خـــال  وتــــعــــود بـــالـــربـــح املــ
عرضها الحصري، خصوصا على املنّصات 

البديلة.
تـــطـــورات كــثــيــرة شــهــدتــهــا الـــدرامـــا العربية 

ــم تكن  ــرة، لـ ــيــ املــشــتــركــة فـــي الـــســـنـــوات األخــ
ـــاع الـــدرامـــا 

ّ
ــكـــار صـــن بــعــيــدة عـــن تــصــور وأفـ

ــوا يـــراقـــبـــون مـــن بعيد  ــانـ ــذيـــن كـ الــتــركــيــة الـ
»املــنــافــس« الــعــربــي، ويــنــتــظــرون تــطــور هذا 
الــتــعــاون، وكــيــفــيــة الــدفــع بــاإلنــتــاج العربي 
املشترك نفسه إلى املراتب األولــى من خال 

نــســبــة املــشــاهــدات الــتــي حققها خـــال عقد 
ــذا مــا أفــضــى إلـــى الــنــتــيــجــة أعـــاه،  كــامــل. هـ
ــا الــعــربــيــة إلـــى مسلسات  وتــحــويــل الـــدرامـ
تنجح  فهل  »الــهــيــبــة«:  الغيث  وأول  تــركــيــة، 
الــتــجــربــة الــعــربــيــة )األولـــــــى( الــقــائــمــة على 

السيطرة والحروب والتهريب مع األتراك؟

يعتبر هذا النوع من األحذية من االختيارات 
الذي  الحذاء  اعتماد  األفضل  ومــن  املناسبة، 

يحمي القدمن بشكل أفضل ويريحهما. 
ــــن املـــهـــم أن تــحــســنــي اخـــتـــيـــار الــــجــــوارب  ومـ
يفسح  للقدمن،  مريح  نسيج  من  املصنوعة 
الــجــوارب  تجنبي  لتتنفس.  للبشرة  املــجــال 
القطنية ألنها تحفظ الرطوبة، وتتطلب وقتا 
أطــــول لــتــجــف. أمـــا فـــي حـــال تــبــلــل الـــجـــوارب 

والحذاء، فمن الضروري نزعها سريعا.
وال بد من االستراحة في حــال الشعور بألم 
فـــي الـــقـــدمـــن؛ إذ يــجــب الـــحـــرص عــلــى خلع 
ــذاء  الــــحــــذاء ســـريـــعـــا. كــمــا ُيــنــصــح بــحــفــظ حـ
مــريــح فــي مــكــان الــعــمــل أو فــي الــســيــارة ملثل 
ــذه األوقـــــــات، الـــتـــي يــمــكــن أن تـــكـــون هــنــاك  هــ

حاجة فيها لتبديل الحذاء.
ــــك، احـــرصـــي عــلــى اســتــخــدام  إضـــافـــة إلــــى ذلـ
ــة الــجــلــد امليت  حــجــر الــخــفــاف بــانــتــظــام إلزالــ
ــقـــعـــي قـــدمـــيـــك بـــاملـــاء  وتــنــعــيــم الـــقـــدمـــن. وانـ
وامللح ملدة 20 دقيقة يوميا في حال مواجهة 
واعتمدي  والنزف.  الزائد  كالتقشر  مشكات 
ــخــــاص بـــالـــقـــدمـــن واســتــخــدمــيــه  ــب الــ ــرطــ املــ
بانتظام فــي هــذا املــوســم، ألن الــهــواء الجاف 
والــبــارد، إضافة إلــى التدفئة في املــنــازل، من 
األســبــاب األســاســيــة لتشقق الــقــدمــن، الــذي 
الكبرى تكمن في  قد يسبب نزيفا. واملشكلة 
أن التشققات التي تصبح عميقة فيما تزيد 
من  والفطريات.  الجراثيم  بنمو  حدة تسمح 
هنا تأتي أهمية ترطيب القدمن جيدًا. أخيرًا، 
احرصي على نظافة قدميك لتجنب مشاكل 
كــثــيــرة، كــغــرز الــظــفــر فــي الــجــلــد والــفــطــريــات 
الــقــدمــن  تــجــفــفــي  أن  تــنــســي  وغـــيـــرهـــا. وال 
جيدًا بعد غسلهما قبل ارتداء الجوارب، ألن 

الفطريات تنمو في الرطوبة والدفء.

»الهيبة« بنسخة تركية: تبادل تجاريأحذية الخريف... دعي قدمك تتنّفس
اشترت شركة إنتاج تركية 

حقوق إعادة تصوير 
مسلسل »الهيبة« بأجزائه 
كلها، وبدأت التحضيرات 

لتصويره على األراضي 
التركية

الدوحة ـ العربي الجديد

أفام  الــدوحــة لألفام سلسلتن من  تقدم مؤسسة 
السينما املستقلة في الواليات املتحدة هذا الشهر 
في مسرح الدراما بالحي الثقافي »كتارا«، في إطار 
سلسلة  انطلقت   .2021 قطر-أميركا  الثقافي  العام 
األفــام األولــى تحت اســم »روائــع األفــام املستقلة« 
يـــوم أمــــس، وتــتــواصــل الـــيـــوم، وتــتــضــّمــن بــاقــة من 
من  العديد  في  ذاع صيتها  التي  املعاصرة  األفــام 
الدولية. بينما تحمل سلسلة  مهرجانات السينما 
األفــام الثانية اسم »سلسلة أفــام العام الثقافي«، 
إلــى 30 أكتوبر/  الفترة مــن 26  ويــبــدأ عرضها فــي 
كتابة  فــي  ساهمت  أفـــام   5 وتشمل  األول،  تشرين 

تاريخ السينما املستقلة في الواليات املتحدة.
الرئيسة  الرميحي،  فاطمة  قالت  الصدد،  هــذا  وفــي 
ربط السينما 

ُ
التنفيذية ملؤسسة الدوحة لألفام »ت

األميركية عـــادة بــأفــام هــولــيــوود واســتــوديــوهــات 
ــن خـــــال عـــــرض هـــذه  ــرة. نـــأمـــل مــ ــيـ ــهـ ــاج الـــشـ ــ ــتـ ــ اإلنـ
جنبا  املتنوعة،  الكاسيكية  األفـــام  مــن  املجموعة 
إلى جنب مع األفام املعاصرة املميزة، أن نصطحب 
الــجــمــهــور فـــي رحــلــة يــتــعــرف خــالــهــا عــلــى تــاريــخ 

تطور األفام املستقلة في الواليات املتحدة«.
ــــع األفــــام املــســتــقــلــة« 8 أفــام  وتــضــم سلسلة »روائـ
صــدرت خــال األعـــوام الخمسة املاضية، وكــان لها 

دور بارز في تعزيز مسيرة السينما املستقلة.
املــســتــقــلــة فيلمن  األفــــام  بــرنــامــج روائــــع  يتضمن 

روائــيــن )ُعــرضــا يــوم أمــس(. الفيلم األول هو فيلم 
لــلــمــخــرج  ــام« )2020(  ــ أيــ الــعــلــمــي »تــســعــة  الـــخـــيـــال 
ــة تــأمــلــيــة تــمــّس القلب  إيـــدســـون أودا، ويـــقـــّدم رؤيــ
لـــلـــروح اإلنــســانــيــة الــتــي تــعــيــش فـــي طـــي الــنــســيــان 

)ُيعرض أيضا اليوم(.
للمخرج   )2020( »ميناري«  فهو  الثاني  الفيلم  أمــا 
إيـــزاك تــشــونــغ، ويـــروي قصة مفعمة باملشاعر  لــي 
الرقيقة عن أصولنا وجذورنا من خال عائلة كورية 
ــة أركــنــســاس  أمــيــركــيــة تــنــتــقــل إلـــى مـــزرعـــة فـــي واليــ
بــحــثــا عـــن حــلــمــهــا األمـــيـــركـــي. كــذلــك تـــقـــّدم سلسلة 
األفام املستقلة أيضا مجموعة مختارة من األفام 
مساء   5 الساعة  عند  عرضها  يبدأ  التي  القصيرة 
يوم 22 أكتوبر/ تشرين األول، وتشمل فيلم »تلّمس 
الخطى« )2019( للمخرج دوغ روالند، ويروي قصة 
د مراهٍق ورجل معاق جسديا  لقاء يجمع بن متشرِّ
في أحد شوارع مدينة نيويورك في وقت متأخر من 
كونشيرتو«  »محادثة  فيلم  القائمة  وتضم  الليل. 
)2021( لنب براودفوت وكريس باورز، والذي يسلط 

الضوء على رحلة عازف البيانو املوهوب وامللحن 
 عائلته 

َ
ى أصل السينمائي كريس باورز وهو يتقصَّ

من خال جده البالغ من العمر 91 عاما.
إلــــى جـــانـــب فــيــلــم »عـــزيـــزتـــي فــيــادلــفــيــا« )2021( 
للمخرجة رينيه ماريا أوسوبو، والذي يستعرض 
فــي شمال  املجتمعية  والـــروح  التسامح  مــن  حالة 
أيضا  كما سيتم  آبـــاء.  ثاثة  عبر قصة  فيادلفيا 
عـــرض فــيــلــم »مـــنـــطـــادان« )2017( لــلــمــخــرج مـــارك 
ســـمـــيـــث، والـــــــذي يــســلــط الــــضــــوء عـــلـــى مـــغـــامـــرات 
اثنن من فصيلة حيوان الليمور، وهما يتجوالن 
بــطــائــرتــيــهــمــا حــــول الــعــالــم حــتــى تــقــتــرب منهما 

عاصفة فجأة فيتعرضان للمشاكل.
وكذلك يعرض فيلم »أغنية الفيل« )2018( للمخرج 
الحقيقية  القصة  يــروي  والـــذي  توملينسون،  لــن 
املـــأســـاويـــة ألول فــيــل ســيــرك فـــي أمـــيـــركـــا، وكــذلــك 
للمخرج   )2017( السطوع  املتحركة  الــرســوم  فيلم 
لفتاة  ذاتية  يعد سيرة شبه  الــذي  يانغ  شيالينغ 
تحاول التأقلم مع فقدان جدتها. وتتضمن سلسلة 
ــــام الـــعـــام الــثــقــافــي خــمــســة مـــن أفـــضـــل وأشــهــر  أفـ
األفــام التي يرجع تاريخها للفترة من 1973 إلى 
ـــام الــجــمــهــور فــي تتبع  2017، وتــســاعــد هـــذه األفـ
العقود  مـــدار  األفــــام املستقلة عــلــى  تــطــور  مــســار 

الخمسة املاضية.
سيبدأ عــرض األفـــام يــوم 26 مــن أكتوبر/ تشرين 
فــيــلــم  مــــع  الـــســـاعـــة 7 مــــســــاء  ــاري عـــلـــى  ــ ــجـ ــ الـ األول 

»األراضي الوعرة« )1973( للمخرج تيرينس مالك.

لن يحدث أي شيء مّرتين

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

من فيلم 
»تلّمس 
الخطى« 
)Imdb(

)Getty( يفّضل اختيار جوارب مصنوعة من نسيج مريح للقدمين

)Imdb( لجأ بعض المشاهدين إلى قراءة المانغا لمعرفة ما يخبئه الموسم المقبل

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

Tokyo revengers

سينما بعيدًا عن هوليوود

فنون وكوكتيل
أنمي

فعالية

متابعةاليف ستايل

اقتُبس »منتقمو طوكيو« 
من عملين شهيرين حول 

العودة في الزمن، من 
دون االستعانة بالخيال 

 Re: Zero :العلمي، هما
وErased. ال 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 Erased أكثر.

ال شيء سوى 
الماضي

Friday 22 October 2021 Friday 22 October 2021
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