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هوامش

حظي المسلسل الكوري« ،لعبة الحبّار» ،الذي تبثه منصة «نتفليكس» بأكثر من  142مليون مشاهدة حول العالم منذ بدء
عرضه حتى اللحظة .ما هو السر وراء جماهيرية هذا العمل؟

لعبة الحبّار
َ
تلق هذه المسلسالت ترحيب كثير من النقاد (نتفليكس)
لم

باختصار

عداد المشاهدات في تصاعد سريع
سيول ـ العربي الجديد

ت ـحــول املـسـلـســل ال ـك ــوري Squid
( Gameلعبة الحبار) إلــى العمل
الـتـلـفــزيــونــي األن ـجــح فــي تــاريــخ
م ـن ـص ــة «ن ـت ـف ـل ـي ـك ــس» ،وال ي ـ ـ ــزال يـحـقــق
املزيد من املشاهدات ،فاتحًا مجموعة من
النقاشات املستمرة على مواقع التواصل
وفــي اإلع ــام وبــن اختصاصيي التربية
والـ ـف ــن وع ـل ــم ال ـن ـف ــس .ف ـم ــا ه ــو سـ ـ ّـر ه ــذا
النجاح؟
بحسب موقع  ،Vultureال يستند املسلسل
إلــى أي فكرة أو مفهوم مــوجــود مــن قبل،
وقد أدى هذا التفرد إلى لفت انتباه مواقع
ّ
الـتــواصــل ،وجعله مــادة دسمة للمعلقني
على «تويتر» و«تيك توك» .وقالت املديرة
التنفيذية في «نتفليكس» ،بيال باجاريا،
في تصريحات لـ « :Vultureيسمع الناس
ّ
ويتحدثون عنه ،ويحبونه.
عن املسلسل،
ببساطة ،هـنــاك جــانــب اجتماعي للغاية
ف ــي امل ــوض ــوع ،وه ــو ي ـســاعــد ف ــي تـطــويــر
العمل».
وت ـســاعــد إم ـكــان ـيــة ال ــوص ــول ال ـس ـهــل في

االنتشارُ .ص ِّور املسلسل باللغة الكورية،
ّ
ل ـكــن «نـتـفـلـيـكــس» ت ـقــدم تــرجـمــات نصية
بـ ـ  37لـغــة ودبـلـجــة بـ ـ  34ل ـغــة ،مــا يسمح
ألولئك الذين ال يفضلون قراءة الترجمات،
باالستمتاع بالعمل أيضًا.
ح ـتــى ال ـطــري ـقــة ال ـتــي ت ـمــت فـيـهــا تــرجـمــة
املسلسل ودبلجته ،فتحت نقاشًا جانبيًا
آخ ــر ع ـلــى م ــواق ــع ال ـت ــواص ــل ،ب ـعــد تــأكـيــد
ّ
ال ـب ـعــض أن ه ــذه ال ـتــرج ـمــات تـفـتـقــر إلــى
الدقة ،وهو ما أفقد العمل جزءًا من زخمه.
ت ـح ـ ّـول ج ــزء م ــن ال ـن ـقــاش ح ــول املسلسل
على مواقع التواصل إلى صناعة امليمز،
أو الصور الساخرة ،فيما انتشرت األلعاب
التي استوحت أفكارها من املسلسل على»
تويتر» و«تيك توك».
ً
وانتشرت ،مثال ،لعبة حلوى «دالغونا»،
الـتــي لعبها املـمـثـلــون فــي املـسـلـســل .وقــد
شـ ـ ــارك ف ــي هـ ــذا ال ـت ـح ــدي امل ـس ـت ـخــدمــون
واملؤثرون من جميع أنحاء العالم.
وج ـ ـ ـ ـ ّـرب آخ ـ ـ ـ ــرون ت ـق ـل ـي ــد ال ــدمـ ـي ــة اآللـ ـي ــة
الـعـمــاقــة ،ال ـتــي ظ ـهــرت فــي املـسـلـســل ،أو
أضــافــوا أنفسهم إلــى اللعبة فــي مشاهد
امل ـس ـل ـســل م ــن خـ ــال ت ـق ـن ـيــات امل ــون ـت ــاج،

وحـقـقــت بــدورهــا الكثير مــن املـشــاهــدات.
كذلك ،حققت املزيد من اإلنتاجات الناطقة
بغير اإلنكليزية نجاحًا ضخمًا من حيث
ع ــدد امل ـشــاهــدات .مــن أمـثـلــة ذل ــك مسلسل
«لــوبــن» الـنــاطــق بالفرنسية و«ال كاسا
دي بابيل» الناطق باإلسبانية.
وازدهـ ـ ـ ــر ال ـت ــرف ـي ــه ال ـ ـكـ ــوري حـ ــول ال ـعــالــم
لسنوات .إذ تتمتع مجموعات املوسيقى
الكورية «كي بوب» مثل  BTSو،Blackpink
ب ـق ــواع ــد ج ـمــاه ـيــريــة ض ـخ ـمــة ،وتـسـتـمــر
شعبيتها فــي ال ـن ـمــو .كـمــا هـيـمــن الفيلم
ال ـكــوري الـجـنــوبــي «ب ــارازي ــت» ال ــذي حــاز
األوسكار ،على هوليوود ،وقد حان حاليًا
وقت املسلسالت الكورية لتأخذ نصيبها
من الشعبية.
ّ
ه ـنــاُ ،ي ـشــار إل ــى أن الـطـلــب عـلــى األع ـمــال
الـ ـ ـك ـ ــوري ـ ــة لـ ـي ــس م ــرتـ ـفـ ـع ــا فـ ـحـ ـس ــب ،بــل
تـكـلـفـتـهــا أي ـضــا غــال ـبــا م ــا ت ـكــون أقـ ــل ،ما
ّ
يـعـنــي أن «نـتـفـلـيـكــس» ق ــد ت ـشــرع قــريـبــا
فــي تخصيص املـ ــوارد إلن ـتــاج املــزيــد من
املحتوى مثل «لعبة الحبار».
وك ــان مــوقــع «بيزنس إنـســايــدر» قــد نشر
قــائـمــة للمسلسالت األك ـثــر مـشــاهــدة في

ال يستند مسلسل
«لعبة ّ
الحبار» إلى
أي فكرة أو مفهوم
موجود من قبل،
وقد أدى هذا التفرد
إلى لفت انتباه مواقع
وجعله مادة
التواصل،
ّ
دسمة للمعلقني
■■■
حققت املزيد من
اإلنتاجات الناطقة
بغير اإلنكليزية
نجاحًا ضخمًا لناحية
عدد املشاهدات .من
أمثلة ذلك مسلسل
«لوبني» و«ال كاسا دي
بابيل»
■■■
ازدهر الترفيه الكوري
حول العالم لسنوات.
إذ تتمتع مجموعات
املوسيقى الكورية
«كي بوب» مثل BTS
و ،Blackpinkبقواعد
جماهيرية ضخمة

تــاريــخ «نتفليكس» ،انطالقًا مــن النجاح
الكبير لـ«لعبة الحبار».
وجاءت على الشكل التالي« :لعبة الحبار»
( 142مليون مـشــاهــدة) ،و«بــريــدجــرتــون»
املـ ــوسـ ــم األول ( 82م ـل ـي ــون مـ ـش ــاه ــدة)،
و«لـ ـ ــوبـ ـ ــن» امل ـ ــوس ـ ــم األول ( 76م ـل ـيــون
مشاهدة) ،و«ذا ويتشر» املوسم األول (76
مليون مشاهدة) ،و«ال كاسا دي بابيل»
املــوســم الـخــامــس ( 69مـلـيــون مـشــاهــدة)،
و«سـ ـ ـ ـك ـ ـ ــس/الي ـ ـ ــف» امل ـ ــوس ـ ــم األول (67
مـلـيــون م ـشــاهــدة) ،و«سـتــريـنـجــر ثينغز»
امل ــوس ــم ال ـث ــال ــث ( 67م ـل ـيــون م ـش ــاه ــدة)،
و«خ ــادم ــة» ( 67مـلـيــون م ـش ــاه ــدة) ،و«ال
كاسا دي بابيل» املوسم الرابع ( 65مليون
مـشــاهــدة) ،و«تايغر كينغ» املــوســم األول
( 64مليون مشاهدة).
رغــم املشاهدات الكبيرة التي حظي بها
بعض هذه املسلسالت ،إال أنها ،من جهة
أخــرى ،لم تلق ترحيبًا كبيرًا من النقاد،
بل على العكس من ذلــك؛ القــت انتقادات
الذعة؛ وذلك لجملة من األسباب؛ أبرزها
أن ـهــا أع ـمــال ضـحـلــة ،وسـطـحـيــة ،تعتمد
ع ـل ــى امل ـ ـي ـ ـلـ ــودرامـ ــا وتـ ـ ـس ـ ــارع األحـ ـ ـ ــداث،
وت ـ ّـدع ــي ّ أن ـه ــا ذات رس ــال ــة ،إال أن ـه ــا إذا
م ــا أم ـع ــن ــا ال ـتــدق ـيــق ف ـي ـهــا ،سـنـجــد أنـهــا
ال ت ـت ـج ــاوز أن ت ـك ــون مـ ـج ـ ّـرد م ـغ ــام ــرات
تــرفـيـهـيــة ،خــالـيــة مــن أي جـ ـ ّـدة .مــن أبــرز
األمثلة على هذا النوع من األعمال ،كل من
مسلسلي «ال كاسا دي بابيل» و«لوبني».
كــاهـمــا الق ــى نـجــاحــا جـمــاهـيــريــا كـبـيـرًا،
لكن ،من جهة أخــرى ،لم يلقيا من النقاد
سوى ما هو الذع وسلبي.

وأخيرًا
عن فيلم «ريش»
سما حسن

ليس ّ
ألن املصادفة أو الحظ قد دفعا بسيد ٍة مغمور ٍة
التمثيل ،لتصبح حديث اإلعالم ،بعد تجسيدها
تهوى ً
شخصية ليست بعيدة عن شخصيتها في الواقع؛
وه ــي شخصية األم وال ــزوج ــة املـنـكـســرة واملـظـلــومــة
وقليلة الحيلة في فيلم مصري روائي طويل يحصل
عـلــى جــوائــز عــامل ـيــة .ول ـكــن ألن ه ــذه الـشـخـصـيــة قد
المست أملًا خفيًا في نفس (وروح) كل امــرأ ٍة تعيش
ّ
وبغض
ظروفها ،فقد أصبح هذا الفيلم مثيرًا للجدل.
النظر عن تفاوت الظروف من ّ
سيئ إلى أسوأ أو أقل
ســوءًا ،فالزوجات مثيالت هــذه الــزوجــة التي طحنها
ّ
الفقر ،منذ املشهد األول حتى املشهد األخير ،نتعثر
منسي في الــواقــع .وال ّ
ّ
تجسدهن
مكان
بهن في كل
ٍ
األف ــام السينمائية املصرية فــي السنوات األخـيــرة،
إلــى درج ــة أنـنــي ،وبـكــل ص ــدق ،حــن زرت مصر في
الـصـيــف ال ـفــائــت ،ورأيـ ــت الـتـغـيــر ال ــذي اع ـتــرى سطح
القاهرة وقشرتها؛ بحيث تمت تغطية املناطق ّ
املهمشة
ّ
والعشوائية التي يدكها الفقر والـبــؤس فــي الكباري
(الجسور) واملشاريع العمرانية ذات الواجهات املضيئة

والزاهية التي تشبه غالف قطعة حلوى المعًا ،ولكن
قطعة الحلوى انتهى تاريخ صالحيتها ،وتـهـ ّـدد من
يلتهمها ويغريه شكلها الخارجي بألم ّ
حاد في بطنه،
على أقل تقدير.
ج ــاءت مــوجــة االن ـت ـقــاد ال ـشــديــدة للفيلم مــن ممثلني
ـام ت ـص ـ ّـر ع ـلــى ت ـصــويــر الـطـبـقــة
ي ـش ــارك ــون ف ــي أف ـ ـ ٍ
املخملية فــي مـصــر ،والـتــي أصـبـحــوا ينتمون إليها.
وم ــن أك ـبــر مـنـتـقــدي «ري ـ ــش» امل ـم ـثــل شــريــف مـنـيــر،
على الرغم من أن انطالقته كانت في دور ابن الحارة
ّ
ّ
املهمش في فيلم «الكيت كــات» ،مؤكدًا ّأن الفقراء في
مصر يعيشون في أحسن حال ،في ظل الجمهورية
ُ
الجديدة ،وقد خ ّصصت لهم شقق مفروشة على أرفع
مستوى ،حسب تعبيره.
الفقر الذي كشف عنه فيلم «ريش» هو الصورة الحقيقية
بلد يعيش ظروف التداعي
التي يجب أال نهرب منها ألي ٍ
السياسي واالقتصادي .ووجــود املصفقني واملطبلني
ّ
ألي نظام سياسي فاشل يجعل هــذه الـصــورة تتسع
وت ـغــوص تـحــت األرض ،وتـبـقــى ال ـق ـشــرة ال ـتــي تـخــدع
ـراب بقيع ٍة تحسبه مــاء .ومن
الرائي من بعيد ،مثل سـ ٍ
ي ـحــاول مــن أه ــل الـفــن أن ي ـصـ ّـور لــك أن الــوضــع ليس

بهذا السوء فألنه أصبح في سع ٍة من العيش ،بسبب
أفالمه الرخيصة والساذجة التي تعتمد على الكوميديا
الساقطة واألفيهات التي يجري تصويرها في املناطق
الساحلية السياحية الجديدة ،والتي شهد ٌ
كثير منها
ّ
فقيرات وفدن للعمل
بفتيات
وتحرش
حوادث اغتصاب
ٍ
ٍ
ّ
نادالت من تلك الفئة املهمشة القابعة تحت
خادمات أو
ٍ
ٍ
ً
القشرة الزائفة ،معتمدة على الباذنجان املقلي طوال
أيام األسبوع ،مثل حال الزوجة التي ّ
تحول زوجها إلى
دجــاجــة ،بفعل ســاحـ ٍـر أراد أن يضفى بعض البهجة

الفقر الذي كشف عنه فيلم
«ريش» هو الصورة الحقيقية
بلد يعيش ظروف التداعي
ّ
ألي ٍ
السياسي واالقتصادي

على حفل عيد ميالد طفلهما .وكان الزوج قد ّ
تعمد أن
يدعو مديره في العمل ،لكي يحصل على هدي ٍة قيمة،
حني ينزل املدير من مقامه العالي ،ويزور البيت املتهالك
البائس .جاء لحضور الحفل ،وهو يضع نظارة شمسية
ً
فوق عينيه ،ولم يتخل عنها ،مع أن الوقت كان ليال ،وأنه
ّ
في البيت وليس في الشارعّ .
تعمد صناع الفيلم هذا،
لكي يوصلوا رسالة عن الحاجز الفاصل بني الفقراء
ّ
يتحرش بالزوجة،
واألغـنـيــاء .ولــم يمنعه غناه مــن أن
بعد اختفاء الــزوج ومراودتها عن نفسها ،ومحاولته
ّ
النيل منها بإصرار ،على الرغم من أنها كانت تعتقد،
ّ
بسذاجتها ،أنه يساعدها من أجل ما وصلت إليه من
بؤس.
بفعل بائس أيـضــا ،القضاء على
تـقـ ّـرر ،فــي النهاية،
ٍ
ّ
فـكــرة ّأن هـنــاك زوج ــا قــد ي ـعــود ،مـسـتـمــرة فــي حالة
ّ
ّ
قهر وكفاح ،ال تشعرك أنك ترى فيلمًا ،وإنما كاميرا
خفية لقاع مجتمع مزيف ،لم تفلح إال قلة من األفالم
املصرية أن يكشف عنه ،فالواقع املصري املــرزي ما
زال في حاج ٍة ملزيد من األفــام ،على شاكلة «ريش»
الذي ّ
يصور الواقع كما هو ،وحجب هذا الواقع إساءة
ٌ
للفن وهبوط بمستواه.
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