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MEDIA

أخبار

أعلنت شركة «نينتندو» العمالقة
أللعاب الفيديو عقد اتفاق
مع شركة «نيانتيك» األميركية
التي أنتجت تطبيق «بوكيمون
غو» للهواتف الذكية ،بهدف
تصميم ألعاب لألجهزة الجوالة
بتقنية الواقع المعزز تتمحور على
شخصيات «نينتندو».

قدمت منظمة «مراسلون
ّ
بال حدود» شكوى قانونية
ضد موقع «فيسبوك» في
فرنسا ،بسبب فشله في حماية
مستخدميه من خطاب الكراهية،
ً
مضيفة أن الشركة سمحت بـ«االنتشار
الهائل» لخطاب الكراهية واألخبار
الزائفة عبر موقعها.

أدى خطأ في «غوغل» إلى تحويل
القائم بأعمال مدير المخابرات
الوطنية في عهد الرئيس السابق
دونالد ترامب ،ريتشارد غرينيل ،إلى
رئيس للواليات المتحدة.
وصنّف عمالق البحث غرينيل على
أنه «رئيس الواليات المتحدة منذ عام
.»2021
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تعمل شركة «تويتر» على ميزة
تسمح بتعديل التغريدات بعد
نشرها ،لكنّها ال تشبه ما كان
يطلبه المستخدمون منذ سنوات.
مخصصة فقط
إذ ستكون
ّ
للتغريدات غير المنتشرة بعد ،كذلك
ّ
يتوقع أن تكون مدفوعة ،بحسب
المطورة جين مانشون وونغ.

تحجم عمالقة التكنولوجيا
السلطات الصينية
ّ
ت ع ا ني شركات التكنولوجيا العمالقة الصينية مما يشبه هجوم «األخ األكبر» المستمر على االبتكار والمشاريع مع اشتداد حملة
الحكومة عليها بما يشمل ّ
سن قواعد أكثر صرامة وتدني قيمة أسهمها بالمليارات
بكين ـ العربي الجديد

األسـ ـ ـب ـ ــوع امل ـ ــاض ـ ــي ،اسـ ـت ــدع ــت ال ـس ـل ـطــات
ا لـصـيـنـيــة  11ش ــرك ــة ت ـك ـنــولــوج ـيــة ،بينها
«تـيـنـسـنــت» و«ع ـل ــي ب ــاب ــا» و«بــاي ـتــدانــس»
املالكة لـ«تيك توك» ،إلجراء محادثات حول
«التزييف العميق» وأمن اإلنترنت .وأشارت
«إدارة الفضاء الرقمي في الصني» ،الخميس
ا مل ــاض ــي ،إل ــى أن امل ـح ــادث ــات س ـتــركــز على
«برنامج صوتي لم يخضع بعد إلجــراءات
تـقـيـيــم ال ـس ــام ــة» ،إض ــاف ــة إل ــى امل ـمــارســات
املتعلقة بتقنية «التزييف العميق» .وأضافت
ّ
أن على الشركات إبــاغ الحكومة بخططها
إلضافة وظائف جديدة «لديها القدرة على
تعبئة املجتمع».
ّ
لكن الصني اتخذت ،خالل األشهر األخيرة،
إجراءات مشددة بحق شركات التكنولوجيا
غرامات مالية
سريعة النمو فيها ،إذ فرضت
ً
على  12منها ،األسبوع املاضي ،متهمة إياها
بــانـتـهــاك قــواعــد مـكــافـحــة االح ـت ـكــار .فـمــاذا
يحدث؟
ت ـع ــان ــي ش ــرك ــات ال ـت ـك ـنــولــوج ـيــا ال ـع ـمــاقــة
الصينية م ـمــا يشبه هـجــوم «األخ األكـبــر»
املستمر على االبتكار واملشاريع مع اشتداد
حملة الحكومة الصينية عليها بما يشمل
ّ
سن قواعد أكثر صرامة وتدني قيمة أسهمها
ف ــي الـ ـخ ــارج ب ــامل ـل ـي ــارات ،ح ـســب م ــا تـشــرح
«فرانس برس» .وفي الوقت نفسه ،قوبلت تلك
الحملة املتصاعدة إ ل ــى حد كبير بالمباالة
الصينيني ،إذ ُينظر إليها على
املستهلكني
ّ
نطاق واسع على أنها ضرورة.
ويـتــزايــد الـقـلــق فــي الـصــن بـشــأن اإلق ــراض
الـ ـف ــوض ــوي ع ـب ــر اإلنـ ـت ــرن ــت واالتـ ـه ــام ــات
امل ــوج ـه ــة إلـ ــى امل ـن ـص ــات ذات ال ـن ـف ــوذ ال ـتــي
تستنزف التجار وتسيء استخدام بيانات
املستهلك ،مــا يعكس ان ـقــاب امل ــزاج العاملي
تجاه شركات التكنولوجيا الكبرى ،إذ تواجه
«فيسبوك» و«غوغل» وغيرهما ،أيضًا ،مزيدًا
من إجــراء ات التدقيق في الداخل والخارج.
وقال رئيس األبحاث في استراتيجية آسيا
للتكنولوجيا ج ـي ـفــري تــوســون لـ ـ «فــرانــس
برس»« :مع الصني ،يصبح األمر على الفور
متعلقًا بالحزب الشيوعي .ل ـ ك ــن ،إذا كانت
حكومة اململكة املتحدة هي التي تقوم بذلك،
فسوف يكون الناس موافقني على األرجح».
وأضاف« :هذه اإلجراءات تبدو معقولة جدًا».
وت ـ ـعـ ــد ش ـ ــرك ـ ــات مـ ـث ــل ع ـ ـمـ ــاق الـ ـتـ ـج ــارة
اإللكترونية «علي بابا» و«جي دي.كوم»،
ً
ف ـض ــا ع ــن ش ــرك ــة «ت ـي ـن ـس ـنــت» الـعـمــاقــة
للرسائل واألل ـعــاب ،مــن الشركات األعلى
قيمة فــي ال ـعــالــم ،إذ ت ـت ـغــذى ع ـلــى أن ـمــاط
الحياة الرقمية الصينية املتنامية وحظر
الحكومة املنافسني األميركيني الرئيسيني.
ّ
لكنها باتت اليوم ضحية نجاحاتها.

وظ ـه ــرت امل ـشــاكــل إل ــى الـع ـلــن ف ــي أك ـتــوبــر/
تشرين األول املاضي عندما ارتكب املؤسس
املشارك لشركة «علي بابا» جاك ما ،الخطيئة
الـ ـكـ ـب ــرى امل ـت ـم ـث ـل ــة فـ ــي انـ ـتـ ـق ــاد امل ـش ـ ّـرع ــن
الصينيني علنًا لتحذيراتهم املتزايدة بشأن
الـ ـ ــذراع املــال ـيــة ل ـشــرك ـتــه ،مـجـمــوعــة «آنـ ــت».
وتنتشر منصة «علي باي» التابعة لـ«آنت»
ّ
فــي ك ــل رك ــن فــي ال ـصــن ،وتـسـتـخــدم لـشــراء

بدأ الغضب بعدما
انتقد جاك ما المش ّرعين
الصينيين علنًا

«تينسنت» شركة عمالقة لتطبيقات الرسائل واأللعاب (غريغ بايكر/فرانس برس)

مؤسس «تويتر» يبيع تغريدته
ّ
األولى وعمرها  15عامًا
واشنطن ـ العربي الجديد

باع الرئيس التنفيذي لشركة «تويتر» ،جاك
دورســي ،نسخة رقمية من تغريدته األولى
ب ـ ــ 2.9م ـل ـيــون دوالر أمـيــركــي ،بـعــد أكـثــر من
أسبوع من إعالنه عن طرحها للمزايدة.
يعود تاريخ التغريدة إلــى  21مــارس /آذار
ع ــام  ،2006وك ـتــب فـيـهــا دورس ـ ــي« :أن ـشــأت
ح ـس ــاب ــي ع ـل ــى ت ــويـ ـت ــر» .ووفـ ـق ــا لـلـمـنـصــة
الرقمية «فاليبلز َبــي سنت» Valuables by
 ،Centحيث أقيم املزاد ،فإن الرئيس التنفيذي
في شركة «أوراكــل» ،سينا إستافي ،اشترى
التغريدة.
وال ـك ـل ـمــات البسيطة الـتــي نـشــرهــا دورســي
أت ـ ّـم ــت خمسة عشر ع ــا مــا بالتمام والكمال.
وبـ ــا ًتـ ــت أول تـ ـغ ــري ــدة فـ ــي تـ ــاري ــخ امل ـنـ ّـصــة
عالمة لتشكيل انطالقة شبكة عمالقة تضم
 190م ـل ـيــون م ـس ـت ـخــدم ي ــوم ــي وت ـس ـت ـق ـطــب
خ ـص ــوص ــا صـ ـن ــاع الـ ـ ـق ـ ــرار وال ـص ـح ــاف ـي ــن
واالقتصاديني حول العالم.
وفي عقد ونصف العقد ،استحالت «تويتر»
اس ـمــا رئـيـسـيــا بــن الـشـبـكــات االجـتـمــاعـيــة،
لكن تاريخها لم يخل من املحطات الجدلية.
وكان آخرها إلغاء الشبكة بصورة مفاجئة
مطلع العام الحالي حساب دونــالــد ترامب
ال ـ ــذي ي ـتــاب ـعــه  88م ـل ـيــون م ـش ـتــرك ،بتهمة

ّ
كل شيء من الوجبات إلى طلبات سيارات
األج ــرة والبقالة وتــذاكــر السفر .كــذلــك ،أدت
الرقابة التنظيمية املتساهلة على «آنت» إلى
توسعها في مجاالت مثل القروض وإدارة
الثروات وحتى التأمني ،كما ارتفعت حصة
التقنيات املالية في «تينسنت».
وذك ــرت مجموعة ّ«أوراسـ ـي ــا» االسـتـشــاريــة
في مذكرة بحثية أنه نتيجة لذلك ،تحولت

تـحــريـضــه امل ـت ـكــرر ع ـلــى ال ـع ـنــف ،ب ـعــد غــزو
أنصاره مقر الكابيتول.
ويقوم ش ــراء تغريدة على االستحواذ على
«ش ـهــادة رقمية فــريــدة عنها تـكــون موقعة
ومــوث ـقــة م ــن صــاح ـب ـهــا» ،وف ــق امل ــوق ــع عبر
صفحته لألسئلة واألجوبة.
ّ
كان دورسي قد ّ
غرد ،مطلع الشهر الحالي ،أن
قيمة التغريدة ستحول إلى العملة الرقمية
«بيتكوين» ،غير املرتبطة بــأي مـصــرف أو
حكومة ،وستمنح للمؤسسة الخيرية غير
الحكومية Give Directly’s Africa Response
ال ـتــي ت ـحــاول جـمــع الـتـبــرعــات لــدعــم األســر
األفــري ـق ـيــة امل ـت ـض ــررة م ــن جــائ ـحــة ف ـيــروس
كورونا الجديد.
يشار إلــى أن ســوق األعـمــال الرقمية تشهد
انتعاشًا أخ ــي ــرًا ،بعدما بقيت ســريــة لفترة
طويلة ،إذ بيع عمل رقمي بالكامل للفنان
األمـيــركــي بـيـبــل ،خ ــال الـشـهــر الـحــالــي ،في
مقابل  69.3مليون دوالر أميركي ،إثر مزاد
لــدار «كريستيز» .وفي مؤشر إلى االهتمام
بالتقنيات الجديدة ،أطلق الدوري األميركي
للمحترفني في كرة السلة (أن بي إيه) منصة
للرموز املشفرة بنسق «أن أف تــي» ،تحمل
عـ ـن ــوان «ت ـ ــوب ش ـ ــوت» وتـ ـط ــرح مـقـتـطـفــات
ـوان م ــن امل ـب ــاري ــات .وف ــي فـبــرايــر/
لـبـضــع ثـ ـ ٍ
شباط ،بيع مقطع مصور يظهر قفزة الفتة

تلك الشركات إلى «جهات فاعلة قوية للغاية
ق ـ ــادرة ع ـلــى دف ــع الـ ـح ــدود التنظيمية دون
اع ـت ـبــار للمخاطر ال ـن ـظــام ـيــة» .واص ـطــدمــت
هذه الطموحات مع حملة بكني املستمرة منذ
سنوات لتطهير نظامها املالي الفوضوي من
تراكم الديون بشكل خطير .وأفــادت مذكرة
ّ
«أوراسيا» أن هذا يمكن أن «يكسر الحدائق
ا مل ـ س ـ ّـورة التي بنتها علي بابا وتينسنت»
مــا س ـيــؤدي إل ــى «ســاحــة لـعــب أك ـثــر تكافؤًا
للشركات األص ـغــر وت ـقــديــم خ ـيــارات أفضل
للمستهلكني» .ووفقًا ملعهد التمويل الدولي،
ارتفع الدين الصيني إلى  335في املائة مقارنة
بالناتج املحلي اإلجمالي بحلول نهاية عام
 .2020و س ـ ب ــق للمستويات السابقة األكثر
تدنيًا أن أثارت قلق صندوق النقد الدولي.
وجاء الرد الرسمي على تصريحات املؤسس
املشارك لـ «علي بابا» غير املألوفة صاعقًا،
حيث جــرى تعليق االكتتاب العام لـ «آنت»،
الذي حطم الرقم القياسي حينما وصل إلى
 35مليار دوالر ،في هونغ كونغ وشنغهاي،
في وقت توارى جاك ما عن األنظار ألسابيع،
تزامنًا مع تشديد القواعد التنظيمية .ومن
املتوقع أن تجبر الصني «آنت» و«تينسنت»
على البدء في إدارة عمليات اإلقراض الخاصة
بهما على غــرار امل ـصــارف ،مــا سـيــؤدي إلى
زيـ ــادة الـتــدقـيــق وامل ـســؤول ـيــة املــال ـيــة ،وهــي
أمور تجنبها قادة التكنولوجيا املالية إلى
حد كبير.
وقال كبير املحللني في «دي زي تي لألبحاث»
ك ـ ـي يــان «سيتعني عليهم تلبية متطلبات
رأس امل ــال وإن ـشــاء شــركــات مــالـيــة قابضة.
ال يمكنهم الهروب منها» .وذكــرت صحيفة
ّ
«وول ستريت جورنال» األسبوع املاضي أن
«علي بابا» تعرضت لضغوط للتخلي عن
أص ــول إعــام ـيــة ،بـمــا فــي ذل ــك احـتـمــال بيع
صحيفة «ساوث تشاينا مورنينغ بوست»
في هونغ كونغ.
وأدت تلك التطورات إلى اقتطاع املليارات من
قيم أسهم شركات التكنولوجيا الصينية.
فالحجم مهم في الحملة الحكومية الصينية.
ً
ّ
وفي حني أن ما يزيد قليال عن  20في املائة
من إنفاق التجزئة في الواليات املتحدة يتم
عبر اإلنترنت ،من املتوقع أن تتجاوز الصني
نسبة  50في املائة هذا العام.
وتضم املنصات الصينية الرئيسية مئات
املاليني من املستخدمني ،ما يرفع منسوب
ّ
املخاوف بشأن تركز الصناعة وخصوصية
ا ل ـ ب ـ ي ــا ن ــات .وي ـقــول ال ـعـ ّـديــد مــن مستخدمي
اإلن ـتــرنــت فــي الـصــن إن ــه كــان لــزامــا أن يتم
إط ـ ـاق الحملة الحكومية قبل اآلن بكثير.
وي ـع ـب ــر امل ـس ـت ـه ـل ـكــون ب ـش ـكــل مـ ـت ــزاي ــد عــن
مخاوفهم املتعلقة بالخصوصية مع توسع
اسـ ـتـ ـخ ــدام خ ــاص ـي ــة ال ـت ـع ــرف ع ـل ــى ال ــوج ــه
والتقنيات املتقدمة األخرى في الصني.

ثلث المستخدمين ال يثقون
بشبكات التواصل
لندن ـ العربي الجديد

جاك دورسي ()Getty

لنجم «فريق لوس أنجليس ليكرز» ،ليبرون
جيمس ،خالل إحدى املباريات ،مقابل مبلغ
قياسي بلغ  208آالف دوالر أميركي.
وغــال ـبــا م ــا ي ـع ــزى إل ــى هـيـئــة «الرف ـ ــا الب ــز»
الـ ـفـ ـض ــل فـ ــي إطـ ـ ــاق هـ ـ ــذا الـ ـعـ ـه ــد ال ــرق ـم ــي
ا ل ـ ـ ج ـ ــد ي ـ ــد،إذط ـ ــر ح ـ ــتف ـ ــي 2017م ـ ـ ش ــروع
«كريبتوبانكس» ،و ه ــو سلسلة م ــن عشرة
آالف وجه مرسومة عبر الكمبيوتر ،وكلها
مختلفة بمالمح نافرة ،وفق ما نقلت وكالة
«فرانس برس» سابقًا.

أجــرى فريق م ــن جامعة سيدني دراس ــة استقصائية ،ملعرفة موقف املستخدمني
م ــن أ م ــن بياناتهم ف ــي ش ـ ب ـكــات ال ـتــواصــل .وخــرجــت ال ــدراس ــة بنتيجة مـفــادهــا أن
ثلث املستخدمني ال يثقون بها ،عندما يتعلق األمــر ببياناتهم .وشملت الدراسة
نحو  1000مستخدم وغير مستخدم لوسائل التواصل االجتماعي من الواليات
ّ
املتحدة واململكة املتحدة وأستراليا .وأكد  37في املائة من املشاركني أن حساباتهم
فــي مــواقــع ال ـتــواصــل ت ـعـ ّـرضــت لــاخـتــراق أو الـتــاعــب .وم ــن بــن جميع تطبيقات
التواصل ،كان املستجيبون أكثر خوفًا على املشاكل األمنية في «فيسبوك» ثم «تيك
ّ
وتعرض «فيسبوك» لنيران االنتقادات ،بسبب جمع البيانات
توك» و«إنستغرام».
ومشاركتها م ــن دون م ــوا ف ـ ق ــة املستخدمني ،وبلغت الضجة ذروتـهــا مــع فضيحة
«كــام ـبــريــدج أناليتكا» ومــا تسببت فيه مــن هــواجــس حــول ســريــة الـبـيــانــات .وبــدا
املستجوبون أقــل قلقًا من تطبيقات «تويتر» و«يــوت ـيــوب» و«لينكدإن» .لكن هذه
الثقة اختلفت باختالف أجيال املستجوبني .وقــال  66في املائة من الجيل األكبر
سنًا إنهم قلقون من املخاطر األمنية التي يشكلها «فيسبوك» ،فيما بدا  36في املائة
من الجيل األصغر سنًا غير مهتمني بالتهديدات التي تشكلها «تيك توك» ،بينما
ّ
عبر الجيل الوسط عن مخاوف من «تيك توك» و«إنستغرام» .وفي كل الحاالت ،قال
 33في املائة من املستطلعني إنهم ال يثقون بأي منصة تواصل اجتماعي ،في ما
يتعلق ببياناتهم .وركــزت الدراسة باألساس على مستخدمي «تيك تــوك» .وحول
التطبيق ،قال  36في املائة من املستخدمني األصغر سنًا إنهم غير مهتمني باملخاطر
األمنية التي يشكلها التطبيق .وقال نحو  4من كل  10مشاركني إنهم يؤيدون حظر
«تيك تــوك» ،فيما قــال  39في املائة منهم إنهم يــؤيــدون شــراء «تيك تــوك» من قبل
«مايكروسوفت» .ويجب أن يوافق املستخدمون على سياسات الخصوصية عند
االش ـتــراك فــي تطبيقات ال ـتــواصــل ،حتى لــو لــم ي ـقــرأوا نصها مــن قـبــل .ومــن خالل
املوافقة املتسرعة في كثير من األحيانُ ،ي سمح لتطبيقات التواصل بأن تفعل ما
يحلو لها باملعلومات التي تجمعها ،مما يؤدي إلى مخاطر أمنية.
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منوعات فنون وكوكتيل
دراما

عدنان حمدان

م ــع اقـ ـت ــراب ش ـهــر رمـ ـض ــان بــاتــت
خريطة الــدرامــا السورية واضحة
الـيــوم ،مــع اإلع ــان عــن املسلسالت
التي ستشارك في السابق الدرامي هذه السنة.
ف ــي م ــا يـلــي قــائـمــة بــاألع ـمــال ال ـســوريــة الـتــي
ستعرض بعد أسابيع قليلة ،ويأمل املنتجون
واملخرجون أن تساعد في إعادة هذه الصناعة
إلى مكانتها العربية ،بعد سنوات من التراجع
نتيجة األوضاع السياسية واألمنية التي تلت
اندالع الثورة عام :2011
حارة القبة :املسلسل يعيد شركة «عاج» لإلنتاج
الفني بعد توقف لسنوات عدة منذ  .2011وقد
ُصـ ّـور على جزأين :األول يعرض في رمضان
بتوقيع املخرجة ر ش ــا شربتجي ،وسيناريو
أسامة كوكش ،وبطولة سالفة معمار ،وعباس
النوري ،ونادين تحسني بيك ،وخالد القيش،
وفادي صبيح ،ومحمد حداقي ،على أن يعرض
على قنوات «دبي» ،و«لنا» ،و« artحكايات».
ال ـك ـن ــدوش :مـسـلـســل ش ــام ــي تـعـثــر لـسـنــوات
للوصول إلى مراحل التصوير .وعلى امتداد
 60حلقة يراهن الفنان السوري حسام تحسني

ا ت ض ح ت أ خيرًا الصورة النهائية للمسلسالت السورية والعربية المشتركة التي ستعرض في
شهر رمضان المقبل .هنا قائمة بهذه األعمال ،علمًا أن أغلبها قد انتهى من عملية التصوير

مسلسالت رمضان

األعمال السورية تنتظر العرض
ب ــي ــك فــي أول نـصــوصــه الــدرامـيــة عـلــى تقديم
قصة مختلفة عن الحكايات املستهلكة للبيئة
الشامية .وتحت إدارة املـخــرج سمير حسني
وإشراف الفنان أيمن رضا ينطلق الجزء األول
مع الفنانني أيمن زيــدان ،وسامية الجزائري،
وسالف فواخرجي ،وشكران مرتجى ،وصباح
الجزائري ،وكندة حنا ،على أن يبث على قناتي
«دبي» و«الشارقة».
س ــوق ا لـحــريــر  :2بـعــد تعثر ال ـجــزء األول في

تحقيق النجاح املتوقع ،حصل الجزء الثاني
م ــن العمل على دعــم تقني أكبر مــع تعديالت
طاولت أسماء أساسية في طاقم العمل ،إذ انضم
الكاتب سيف رضا حامد إلى ورشة الكتابة،
ّ
وت ـســلــم املـثـنــى صـبــح دف ــة اإلخ ـ ــراج ف ــي حني
تولى بسام ومؤمن املال عملية اإلشراف على
التنفيذ .وبذلك تستمر قصة عمران الحرايري
وزوجــاتــه وشقيقه مــع بـســام كــوســا ،وسلوم
ح ــداد ،وكــاريــس ب ـشــار ،وقـمــر خـلــف ،ونـجــاح

تتناول بعض األعمال
االجتماعية الحياة السورية
بعد الحرب

سفكوني ،ووفاء موصللي ،وسيبث على شاشة
 MBC1و  MBCالعراق.
ب ـــ ا ب ال ـحــارة  :11يستمر املسلسل الشامي
منزوع الدسم في رواية جزء جديد من الحكاية
الشهيرة .ورغم عدم نجاح الجزء العاشر إال
ّ
أن الجزء الجديد انتهى تصويره قبل أسابيع
ليكون جاهزًا للعرض في موسم رمضان املقبل،
عن نص ملروان قاووق واملخرج محمد زهير
رج ــب ،مع الفنانني ناظلي ال ــرواس ،ونجاح

األعمال
المشتركة
المسلسالت العربية
المشتركة هي التالية:
« »2020من بطولة نادين
نسيب نجيم (الصورة)
وقصي خولي عن نص
لبالل شحادات ونادين
جابر ،وإخراج فيليب أسمر،
و«للموت» من بطولة
ماغي بو غصن ،ومحمد
األحمد ،وخالد القيش،
وباسم مغنية ،ودانييال
رحمة عن نص نادين
جابر إخراج فيليب أسمر،
و« 350غرام» بطولة
بطولة الفنانين السوريين
عابد فهد وسلوم حداد
واللبنانية كارين رزق اهلل.
ثان (فيسبوك)
يعود مسلسل «سوق الحرير»
بجزء ٍ
ٍ

عمارة

كارين إليان ضاهر

ً
ال يعتبر تنقل كل من يعاني من إعاقة سهال،
نظرًا للعوائق الكثيرة التي يمكن أن يواجهها
ف ــي طــري ـقــه .إال أن مل ـنــزلــه م ـكــانــة خــاصــة لــه،
باعتباره املكان الذي يفترض أن يجد فيه الراحة
واألمـ ــان وحــريــة التنقل .لــذلــك ،يـبــرز فــي هذه
الحالة تأمني التصميم املناسب لذوي اإلقاعة.
ان ـطــاقــا مــن األثـ ــر ال ـن ـف ـســي ال ــواض ــح للمنزل
على من يسكنه ،أتى املهندس املعماري طارق
إ ب ــرا ه ـ ي ــم بفكرة تصميم ف ــر ي ــد يختلف تمامًا
عــن أي م ـنــزل آخ ــر مـمــا اع ـتــدنــا عـلـيــه .فاملبدأ
األس ــاس ــي ه ـنــا ه ــو ف ــي أن امل ـن ــزل ت ـح ـ ّـول من
التصميم «األفقي» املعتاد إلى «العمودي» على
منصة متحركة ،يتنقل من خاللها الشخص
في مستويات مختلفة في البيت ،بحسب ما
يحتاجه وبما يتناسب مع حالته على الكرسي
املتحرك .فاملعايير األساسية في تصميم مكان
يقطن فيه ذو إعاقة تختلف تمامًا عما هو عليه
بالنسبة إلى شخص آخر ،وال يمكن التصميم
على األسس نفسها.
يـشـ ّـبــه إبــراه ـيــم امل ـنــزل ال ــذي صـمـمــه بـخــزانــة
متحركة ،فهو يلبي ا ح ـ ت ـ ي ــا ج ــات م ــن يسكنه،
وهــو بذاته يشبه املصعد في نموذج تتوافر
فيه متطلبات الشخص بطريقة عملية ،أزيلت
فيها العوائق من أمــامــه .فاألرضية متحركة
هـنــا ،فـيـمــا ال ـخــزائــن ،وك ــل مــا حــولـهــا جــامــد،
وي ـق ــول« :م ــن ي ـكــون عـلــى كــرســي مـتـحــرك لن
يشعر بالراحة والحرية في منزل عــادي .كان
من الضروري االنطالق بطريقة تفكير جديدة
لتأمني ما ُيشعره بالراحة والحرية ،بعيدًا عن
ال ـض ـغــوط وال ـعــوائــق ال ـتــي يمكن مواجهتها
فــي م ـنــزل عـ ــادي» .مــن املــؤكــد أن ثمة عناصر

يستدعي هذا التصميم
مطوًال مع خبراء
بحثًا
ّ
علم النفس
ال يعتبر تنقل كل من يعاني من إعاقة سهًال ()Getty

إضاءة

«ساوث بارك» ومؤامرة اللقاح
عمار فراس
ّ

ّ
ـون «س ــاوث ب ــارك» فــي ظل
لــم يتوقف إنـتــاج كــارتـ ّ
الجائحة ،بل اعتمد صناعه في املوسم الـ 24على
صيغة الحلقات الطويلة (قرابة ساعة) ،وبدأ األمر
بحلقة خ ــاص ــة ع ــن الــوبــاء والتباعد االجتماعي.
وأخ ــي ــرًا ،بثت الحلقة الثانية التي تحمل عنوان
«ساوث بارك :حلقة خاصة باللقاح».
تنتقد الحلقة بشدة نظام التلقيح فــي الــواليــات
املتحدة ،وتشير إلى التقصير الحكومي ،خصوصًا
فــي ظــل إه ـمــال املعلمني وكثير مــن الــذيــن تابعوا
أعمالهم ،بالرغم من الخطر ا لــذي قد يتعرضون
له .وهذا ما انعكس على تالميذ «ابتدائية ساوث
بارك» أنفسهم ،ستان ،وكايل ،وكارتمان ،وكيني،
ال ــذي ــن ف ـق ــدت عــاقــات ـهــم وص ــداق ــات ـه ــم مـعـنــاهــا،
خصوصًا في ظل تهديد العودة للحجر الصحي.
ّ
ل ـكــن مــا يثير االه ـت ـمــام فــي الحلقة ،وال ــذي نقرأه
منذ ال ـع ـنــوان ،South ParQ: vaccination special
هو جماعة  ،QAnonاملؤمنون بنظرية املؤامرة من
مؤيدي الرئيس األميركي السابق دونالد ترامب،
والــذيــن وج ــدوا أنفسهم مهزومني بعد خسارته
ف ــي االن ـت ـخ ــاب ــات .بـحـســب مـنـطــق امل ـسـل ـســل ،كــان
معلم املــدرســة االب ـتــدائـ ّـيــة ،مستر غــاري ـســون ،قد
عاد اآلن إلى ساوث بارك في محاولة للعودة إلى
ّ
ّ
مهنته األولى ّ
االبتدائية ،لكن املؤمنني
مدرسًا في
ّ
ب ــه وبـحـقـيـقــة أنـ ــه «امل ـ ّخ ـت ــار» م ــا زال ـ ــوا بــانـتـظــار
أوام ــره ورســائـلــه املـشــفــرة ،مــن أجــل الـقـضــاء على
أغنياء هوليوود الذين يلتهمون األطفال .يوجه

املسلسل االنتقاد لـ QAnonبشدة ،خصوصًا حني
ّ
ي ـقــوم أف ـ ــراد الـجـمــاعــة بــالـعـمــل مـعــلـمــن ،هــدفـهــم
غسل أدم ـغــة األط ـفــال وزرع نظريات املــؤامــرة في
رؤوسـ ـه ــم ،م ــا يـحـيـلـنــا إل ــى دور األهـ ــل أنـفـسـهــم،
الذين تحولوا إلى ما يقارب املهووسني باللقاح،
ي ـحــاولــون ال ـح ـصــول عليه مهما ك ــان ال ـث ـمــن ،في
ّ ّ
إشارة إلى أن كل واحد منهم يرى نفسه يستحق
حقنة ،ليس فقط مل ــا يستطيع أن يقدمه للعالم،
بل أيضًا كونه يرى نفسه األضعف ،وبحاجة إلى
اللقاح كي يحافظ على حياته وحياة من حوله ،ما
يترك األطفال أمــام ما ال يمكن ّ
تخيله من رسائل
مغلوطة تتسرب إليهم من اإلنترنت.
مفاهيم الديمقراطية نفسها،
تنتقد هذه الحلقة
ّ
وتحاول أن تشير إلى أنه ال يوجد اختالف كبير
ب ــن ج ـ م ــا ع ــة ّ QAnon
وأي ف ـ ئ ــة ت ـ م ـ ت ـ ل ــك ق ـنــاعــات
سـ ـي ــاسـ ـي ــة ،وتـ ـتـ ـص ــرف عـ ـل ــى أسـ ــاس ـ ـهـ ــا ،ك ـحــالــة
امل ـشــاركــن ف ــي الـعـمـلـيــة الــدي ـم ـقــراط ـيــة ،ال ـتــي من
املـ ـفـ ـت ــرض أن ت ـض ـمــن حـ ــق ال ـج ـم ـي ــع فـ ــي ت ـم ـث ـيــل
ـم ،وه ـن ــا يكسر
أن ـف ـس ـهــم والـ ــدفـ ــاع ع ــن ق ـنــاعــات ـهـ ّ
املسلسل الجدار الرابع ،إذ يبدأ صناعه بتشويه

تنتقد الحلقة بشدة
نظام التلقيح في الواليات
المتحدة

القت الحلقة
ترحيب جميع
األطراف حتى
الذين هاجمتهم
(يوتيوب)

رســائــل  QAnonوتـغـيـيــر أش ـكــال ـهــم ،فــي مـحــاولــة
ّ
لتبني اتهاماتهم ب ــأن آراء ه ــم يتم التالعب بها.
ّ
ه ــذه الصيغة ال ـســاخــرة ،تكشف بــدايــة أن هــؤالء
ّ
يمكن أن يكونوا ّ
أي شخص ،ثانيًا ،تثبت أن هناك
ً
ّ
ّ
ف ـعــا فئة تتحكم بما ن ــراه ،ل ـكــن هــذا ال يعني أن
اآلراء التي تنتقد هــذه الهيمنة محقة ،بل يمكن،
ّ
بحسب املسلسل ،أل تكون أكثر من هراءُ ،يترك لنا
حرية الحكم عليه.
ل ــم يـخـفــف «سـ ــاوث بـ ــارك» م ــن لـهـجـتــه الـســاخــرة
ـي مـ ــا ي ـت ـع ـلــق ب ــال ــوب ــاء
والـ ـنـ ـق ــدي ــة ،خ ـص ــوص ــا فـ ـ ّ
ّ
والتقصير ال ـح ـكــومــي ،لكن ه ي ـقــدم ال ـحــل بصورة
سـ ــاخـ ــرة :طـ ــائـ ــرة إس ــرائ ـي ـل ـي ــة تـ ـق ــدم ال ـل ـق ــاح ــات
للجميع ،ف ــي إ ش ــارة إ ل ــى عملية التلقيح الشامل
ال ـتــي قــامــت بها «إســرائ ـيــل» .مــع ذل ــك ،املشكلة لم
ّ
الطبيعي ،
تنتهِ  ،و ل ــن تعود الحياة إ ل ــى وضعها
ّ
خصوصًا في ظل تصاعد عدد الوفيات ،وتحطم
الروابط االجتماعية.
ّ
الحلقة تعرضت إلى انتقادات
واملثير لالهتمام أن
ّ
إيـ ـج ــابـ ـي ــة ،خ ـص ــوص ــا أن ـ ـهـ ــا أع ـ ـ ـ ــادت لـ ـن ــا ،نـحــن
املـشــاهــديــن ،رون ــق «س ــاوث ب ــارك» ،وحــذرتـنــا من
ّ
ا مل ـ ق ـ ب ــل .ح ـ ت ــى إن ج ـ م ــا ع ــة  QAnonنفسها رحبت
بالحلقة ،ووجــدت ـهــا ت ـعـ ّـرف بــأف ـكــارهــا! بــل يمكن
ّ
القول إنها أوحت لها بأسلوب جديد لبث أفكارها،
ع ـب ــر ال ـت ــرك ـي ــز ع ـل ــى ال ـت ـع ـل ـيــم وال ـج ـي ــل ال ـج ــدي ــد،
فمعركة «البيض» أو اسم العائلة الداعمة لترامب
في «ســاوث بــارك» لم تنتهِ  ،ومــا زالــوا موجودين
بيننا ،يتسللون أف ــرادًا إلــى منازلنا عبر وسائل
اإلعالم والتعليم.

متابعة

طارق إبراهيم ومنزل صديق لذوي اإلعاقة
ع ــدي ــدة تـخـتـلــف ت ـمــامــا ف ــي م ـنــزل م ــن يعاني
إعاقة جسدية .وينطبق ذلك ،بحسب إبراهيم،
ع ـلــى ال ـك ـف ـيــف الـ ــذي ل ــه ف ــي م ـنــزلــه متطلبات
خاصة تختلف تمامًا عــن أي منزل آخــر ،من
حيث التصميم ،ويــوضــح أن الشخص الــذي
على كــرســي متحرك ط ــوال الــوقــت ال يحتاج،
ً
مثال ،إلى كل ما هو على مستوى ثالثة أمتار
في االرتفاع .كما أنه قد ال يحتاج إلى التنقل
أفقيًا بني الغرف .من هنا ،أتت فكرة أن يكون
املنزل بمثابة مصعد يتوقف على مستويات
ً
مختلفة ،فيكون عموديًا بدال من أن يكون أفقيًا.
في املقابل ،يشير إبراهيم إلى أن ثمة تفاصيل
عديدة قد تختلف بني حضارة وأخرى ،وبني
الثقافات ،فيجري التعديل على هذا األساس
عند الحاجة ،فيما يبقى التصميم األساسي
نـقـطــة االن ـط ــاق ال ـتــي يـمـكــن االس ـت ـنــاد إليها
والتوسع فيها لفيال ،أو ألي اختيار آخر في
مساحات مختلفة.
يصل ارتفاع املنزل ،بحسب تصميم إبراهيم،
إلـ ــى  10أم ـ ـتـ ــار ،لـيـتـضـمــن ك ــاف ــة اح ـت ـيــاجــات
الشخص املقعد في ع ــدة مستويات وطوابق
ً
في ما يشبه الخزائن .فيكون املطبخ مثال في
امل ـس ـتــوى األول ،وت ـتــوزع بــاقــي االحـتـيــاجــات
في باقي املستويات .أما سطحه فأشبه بآخر

س ـف ـكــونــي ،وه ــدى ش ـع ــراوي ،وأم ـيــة ملص.
بروكار  :2تمتد حكاية مسلسل «بروكار» لجزء
ثان وهو األخير في مسيرة حياة الكاتب سمير
ٍ
هزيم ال ـ ـذي قضى متأثرًا بإصابته بفيروس
كورونا قبل أيام .العمل يروي تفاصيل صناعة
البروكار الدمشقي في حارة تعاني من اضطهاد
االستعمار الفرنسي .ويقوم بــأدوار البطولة
نادين خوري ،وزهير رمضان ،وزامل الزامل،
وينال منصور ،وزينة بارافي.
خريف العشاق :رغم اعتراض الرقابة عليه قبل
ّ
عام ،إال أن الكاتبة ديانا جبور اختارت املغامرة
في نص جديد تبدل اسمه مرات عدة ليصبح في
النهاية «خريف العشاق» مع املخرج جود سعيد.
ويتابع العمل حكاية ثالثة أشقاء في ثمانينيات
ال ـقــرن املــاضــي ،والـتـغـيــرات الـتــي ط ــرأت على
حياتهم بعد الزواج مع محمد األحمد ،وأحمد
األحمد ،وصفاء سلطان ،وحال رجب ،ولجني
إسماعيل ،وعال سعيد ،وترف التقي ،وحسني
ع ـبــاس ،وبـحـضــور أيـمــن زي ــدان ضيف شرف
بدور «العم» ،على أن يعرض على قناة «لنا».
ع ـل ــى ص ـف ـيــح س ــاخ ــن :رغـ ــم عـ ــدم االس ـت ـق ــرار
بعد على ا س ــم نهائي للعمل حتى اللحظات
ّ
األخيرة ،إال أن مسلسل «على صفيح ساخن»
(اسم مبدئي) يروي تفاصيل من مالمح الحياة
في دمشق خالل عام  2021عبر االنطالق من
عصابة تتاجر في النفايات لتتسع الحكاية
إلى شخصيات تتصارع على البقاء بعد هدوء
املعارك ،وذلك في رواية تلفزيونية لعلي وجيه
ويــامــن الحجلي وامل ـخــرج سيف سبيعي مع
الفنانني بــاســم يــاخــور ،وس ـلــوم ح ــداد ،وأمــل
بوشوشة ،وميالد يوسف ،وسمر سامي ،وعلياء
سعيد ،وسيعرض على  LBCوروتانا دراما.
بعد عدة سنوات :املسلسل املؤجل من موسم
 ،2020وصل إلى الشاشة من إنتاج املؤسسة
العامة لإلنتاج عن حكاية لبشار جنيد وإخراج
عزام فوق العادة .ونتابع خالل الحلقات حكاية
عائلة سورية متآلفة والتغيرات التي حدثت
على بنيتها جراء الحرب .العمل من بطولة ديمة
قندلفت ،وسعد مينة ،وروبني عيسى ،وميالد
يوسف ،ونانسي خوري ،ومحمد حداقي ،وعلي
كريم.
ضيوف على الحب :من منزل في دمشق القديمة،
تبدأ حكاية صباح في منزلها الــذي تؤجره
لعدد من الشابات التواقات إلــى الحياة بعد
الحرب في مشوار مليء بالتعب .السيناريو
مــن كـتــابــة ســامــر مـحـمــد إسـمــاعـيــل ،وإخ ــراج
فهد ميري ومن بطولة شكران مرتجى ،وفادي
صبيح ،وجيني إسبر ،وفايز قــوق ،وعاصم
حواط ،ورنا كرم ،ورنا العضم ،ووضاح حلوم،
وبالل مارتيني.
ص ــق ــار :البادية ستشهد على حكاية وحيدة
في الدراما السورية عبر قصة «صقار» التي
يعود من خاللها الفنان األثير في هذا النوع
من الدراما رشيد عساف ،وبرفقة مجموعة من
الفنانني األردنـيــن كجولييت عــواد ،ومحمد
امل ـجــالــي ،إل ــى جــانــب قـمــر خ ـلــف ،ون ــور علي،
ورنا األبيض ،عن قصة لدعد ألكسان وإخراج
شعالن الدباس ،وسيعرض على مجموعة من
القنوات الخليجية.
س ـنــة ثــان ـيــة زواج :فــي ظــل غـيــاب املسلسالت
الكوميدية ،يتابع الفنانان يزن السيد ودانا
جبر في رواية تفاصيل الحياة الزوجية عبر
الجزء الثاني من مسلسل «سنة أولــى زواج»
عن قصة أحمد سالمة واملخرج يمان إبراهيم.
رد قلبي :مسلسل اجتماعي صـ ّـور في مدينة
الالذقية الساحلية في تعاون جديد بني الكاتب
فهد مرعي واملخرج عمار تميم لصالح شركة
«شاميانا» .ويروي العمل قصة بوليسية تبدأ
من جريمة قتل في حفل زفاف وهو من بطولة
رواد عليو ،وجيني إسبر ،وسوسن ميخائيل،
وأمانة والــي ،ولينا حوارنة ،وجهاد الزغبي،
وعاصم حواط.
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المغنون ودراما رمضان ...دقائق بآالف المتابعين
األنبوب الذي يمكن أن يخرج منه ليصبح في
الهواء الطلق .وفي ما يتعلق بأرضية املنزل،
فهي متحركة للتنقل بني الطوابق ،فيما يكون
ال ـش ـخــص جــال ـســا وت ـك ــون ك ــل حــاج ـيــاتــه في
متناول يديه .والالفت أن املهندس ألغى فكرة
الحركة الكثيرة ضمن البيت ،والتنقل يرتكز
على هذا املبدأ األنسب في مثل هذه الحاالت،
بحسب قوله .فاملصعد بذاته له مساحة بني 4
و 5أمتار كحد أقصى .وحتى لو كانت تعيش
فيه عائلة ،ينفذ املنزل على هذا األساس ،على
أن يكون االنطالق من التصميم األساسي الذي
ً
يعتبر الــرك ـيــزة .ف ـت ـضــاف ع ـنــدهــا م ـثــا غرفة
لألطفال وغيرها من الغرف ،بحسب الطلب.
ل ــم ي ـكــن م ــن امل ـم ـكــن لـلـمـهـنــدس أن ي ـن ـفــذ هــذا
التصميم من دون أن يضع نفسه مكان املقعد؛
ّ
فحول فكرة كان لها منحى إنساني وانطلق
منها بالدرجة األولــى ،إلى أن طبقها بطريقة
علمية من خالل خبرته في املجال .ولتحقيق
هــذا الهدف الــذي له جوانب عديدة ،إنسانية
ونفسية وج ـســديــة ،جلس ط ــوال يــومــن على
ك ــرس ــي م ـت ـحــرك ل ـل ـت ـن ـقــل فـ ـي ــه ،ل ـكــي يكتشف
االحـتـيــاجــات األســاسـيــة ملقعد مــن خــال ذلك
والصعوبات التي يواجهها.
من هذا النوع تقنيات
يتطلب تنفيذ تصميم ً
متطورة عالية جدًا ،إضافة إلى كونه يستدعي
ّ ً
مطوال ودراسة معمقة للنواحي النفسية
بحثًا
مــع خ ـبــراء فــي ع ـلــم ال ـن ـفــس ،ليتحقق الـهــدف
املــرجــو مــن ه ــذا التصميم بــأفـضــل مــا يـكــون.
ي ـضــاف إل ــى ذل ــك ،األم ــان ال ــذي ك ــان ال بــد من
التركيز عليه في كافة التفاصيل في التصميم.
فقد ركز إبراهيم على هذه النقطة ،وحرص على
أن يكون تصميم املنزل آمنًا ألي كان ،حتى لو
لطفل صغير.

هل يساهم أداء
ّ
مغن معيّن ألغنية شارة
المسلسل الرمضاني
في نجاح العمل
الدرامي وتهافت
الجمهور عليه؟
إبراهيم علي

تـشـكــل ال ـش ــارة الـغـنــائـيــة لــأعـمــال الــدرامـيــة
هـ ــدفـ ــا إضـ ــاف ـ ـيـ ــا ،ي ـس ـع ــى إل ـ ـيـ ــه امل ـن ـت ـج ــون،
ويجتهدون في توظيف شهرة املغني لكسب
جمهور إضافي للمسلسل.
الظاهرة تحولت فــي السنوات األخـيــرة إلى
ً
ه ـ ـدف ي ــج ــم ــع ب ــن مصلحة املـغـنــي أوال ،في
حضوره طيلة أيــام شهر رمضان ،من خالل
ال ـش ــارة ،وب ــن بـعــض شــركــات اإلن ـت ــاج ،على
األق ـ ــل بــال ـن ـس ـبــة ل ـل ـتــرويــج .م ـعــادلــة بسيطة
ّ
ج ـدًا ،دخلت مؤخرًا على خط النجاح األوفر
للمغنني ،وزيادة في عدد املتابعني ،وتختار
ش ــرك ــات اإلن ـ ـتـ ــاج لـ ـه ــذا الـ ـغ ــرض مـجـمــوعــة
م ــن امل ـغ ـنــن ال ـنــاج ـحــن ،أو ال ــذي ــن يحققون
شهرة عالية ،من خــال تفاعل املتابعني مع
أغنياتهم.
إليسا ،وأدهم النابلسي ،وملحم زين ،ومعني
شــريــف ،ونـ ــوال الــزغ ـبــي ،ونــاصـيــف زي ـتــون،
وشـ ـي ــري ــن ،وفـ ـض ــل شـ ــاكـ ــر ..أسـ ـم ــاء حـقـقــت
خــال السنوات األخ ـيــرة تقدمًا ملحوظًا في
ً
غناء ضمن املسلسالت الدرامية.
مشاركتها

في عام  ،2018ظهر املغني السوري ناصيف
زيـ ـت ــون ف ــي م ـش ـهــد م ــن الـ ـج ــزء ال ـث ــان ــي مــن
مسلسل «الهيبة» (إخــراج سامر البرقاوي).
ورغــم عــدم أهمية املشهد غير املبرر لظهور
نــاصـيــف زي ـتــون يـنــاظــر مــواطـنــه تـيــم حسن
ل ــدق ــائ ــق م ـ ـعـ ــدودة ،ح ـص ــد ال ـف ـي ــدي ــو (ث ــاث
دقائق) أكثر من  3ماليني ونصف مشاهدة،
بحسب ما تظهر نتائج يوتيوب .وهذا بحد
ذاته يعتبر ترويجًا للممثل واملغني في آن.
قبل يومني ،وزعت شركة «إيغل فيلم» ،املنتج
املنفذ ملسلسل «للموت» ،نص نادين جابر،
وإخـ ــراج فيليب أس ـمــر ،ال ـف ـيــديــو الترويجي
ّ
مصورًا البطال العمل :ماغي بوغصن،
األول،
ومـحـمــد األح ـم ــد ،وخــالــد ال ـق ـيــش ،ودانـيـيــا
رح ـم ــة ،وب ــاس ــم مـغـنـيــة .مــوسـيـقــى الـفـيــديــو
ُ
الذي ال يتجاوز دقيقة واحدة ،تختتم بظهور
امل ـغ ـن ــي ال ـ ـسـ ــوري ن ــاص ـي ــف زي ـ ـتـ ــون ،تـمــامــا
كمًا هــو حــال زمــائــه فــي املسلسل .ي ـبــدو أن
املنافسة بني شركات اإلنتاج اللبنانية تعمل
على خط االستنساخ ،أو تقليد بعضها في
األعمال الدرامية ،خصوصًا املتعلقة بموسم
رمضان.
رب ــم ــا يجد املـغـنــون أنفسهم أيـضــا فــي فترة
استراحة خالل شهر رمضان ،وعليهم البقاء
تحت الضوء .فكيف الحال اليوم مع هبوط
نشاط هــؤالء عقب انتشار فـيــروس كورونا
ومعاناتهم في التواصل املباشر مع الناس
من خالل الحفالت واملهرجانات.
ال يقتصر ال ـطــرح عـلــى ال ـت ـبــادل الـتــرويـجــي
القائم بني شركات اإلنتاج واملغنني أنفسهم،
ب ــل ي ـقــودنــا ه ــذا إل ــى ال ـس ــؤال ح ــول األربـ ــاح
التي تحققها األغ ــن ـيــة/الـشــارة ،على املواقع
البديلة التي تحولت إلى مقياس آخر لنجاح

حققت نوال الزغبي نجاحًا في غناء الشارات خالل السنوات السابقة (أنور عمرو/فرانس برس)

املسلسالت ،خصوصًا تلك التي تعرض على
ً
ّ
املنصات أوال.
ُ
ت ـعــود معظم ال ـعــائــدات املــالـيــة الـتــي تحصل
عبر املواقع البديلة إلى الشركة التي ينتسب
إليها املغني ،ويجري بالتالي االتفاق بينها
وب ــن شــركــة اإلن ـت ــاج ال ــدرام ــي ل ـت ـبــادل هــذه

األربـ ـ ــاح ف ــي ح ــال ن ــص ال ـع ـقــد امل ـت ـب ــادل بني
الطرفني على ذلك .فيما يتراوح أجر املطرب
على غناء الشارة بني  15ألف دوالر أميركي،
ليصل أحيانًا إلى  40ألف دوالر ،لقاء تنازله
للشركة عن صوته.
ُ
هكذا ترسم خطط الترويج لألعمال الدرامية،

خ ـص ــوص ــا ت ـل ــك املـ ـ ـص ـ ــورة مل ــوس ــم الـ ــدرامـ ــا
فــي شـهــر رم ـضــان ،عـلــى اعـتـبــار أنـهــا األكـثــر
متابعة .فــي امل ـقــابــل ،وبعد اجتياح فيروس
ك ـ ــورون ـ ــا ال ـ ـعـ ــالـ ــم ،فـ ـض ــل بـ ـع ــض امل ـن ـت ـجــن
ً
امل ــوس ـي ـق ــى ال ـت ـص ــوي ــري ــة بـ ـ ــدال ع ــن الـ ـش ــارة
«األغنية» ،وذلك من باب التوفير.

