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ّ
«نتفليكس» تستحوذ على «مصنع أحالم» المعلم الياباني

ً
هاياو ميازاكي ...أهدانا أجنحة ألرواحنا المتعبة!
ّ
«نتفليكس» أخيرًاحقوق بث أفالم «غيبلي» ،أكثر استيودات األنيمايشن
ً
نالت ً
ّ
اليابانية شعبية ،الذي أسسه المخرج الياباني عام  .1985بدءًا من الشهر
الحالي ،نستطيع أن نشاهد أعمال ميازاكي على ّ
منصة البث األميركية ،في
انتظار فيلمه الروائي الجديد الذي سيبصر النور في عام عام 2021
شفيق طبارة
بــن الـخـيــال وال ــواق ــع ،تظهر فــي عامله
الـ ـش ــاع ــري م ــواض ـي ــع م ـخ ـت ـل ـفــة .ي ـقــدم
أفكارًا عميقة ويتعامل معها من دون
ال ــوق ــوع فــي امل ــأل ــوف .ي ـعــزز شخصية
امل ــرأة ويـسـلــط ال ـضــوء عـلــى التناقض
بــن الخير وال ـشــر .يظهر عــاملــا غريبًا
ن ـس ـتــرجــع ف ـي ــه أح ــاس ـي ــس ال ـط ـفــولــة.
يروي قصصًا بسيطة جزئيًا أبطالها
كائنات حساسة .يلجأون إلى الصداقة
والـحــب ،ليقاتلوا مخاوفهم الداخلية
وبعض املخلوقات املرعبة .يخوضون
الحياة بواقعيتها وكوارثها الطبيعية
ويقابلون قططًا ناطقة بسورياليتها.
مخلوقات بــدون رأس أو بــدون جسد
ت ـت ـجــول ف ــي الـ ـص ــورة .يـصـبــح الـطـفــل
عـ ـج ــوزًا فـ ـج ــأة ،وال ـب ــال ـغ ــون خ ـنــازيــر.
ال ـس ـحــرة ي ـســرقــون األسـ ـم ــاء ،وأم ـي ــرة
تــرت ـشــف دم ال ــذئ ــب م ــن ج ــرح ــه .شــاب
ي ـح ـلــم ب ــال ـح ــب وال ـ ـط ـ ـيـ ــران ،ومـكـنـســة

قصصه غنية بتأثيرات الثقافة
والفن واألديان في اليابان ،لكن
من دون اللجوء إلى الخطابات
العرقية أو القومية

ً
ّ
طورت أفالم ميازاكي نفسها ألن المخرج يضع نفسه مكان المشاهد أكان بالغًا أم طفال
«جاري توتورو» ()1988

طـ ــائـ ــرة ع ـل ــى م ـت ـن ـهــا ط ـف ـل ــة ،وأخ ـ ــرى
ت ـصــادق تنينًا أزرق .يــرســم الطبيعة
بـجـمــالـهــا وغ ـض ـب ـهــا ،وي ـضــع أرواحـ ــا
ف ـي ـهــا ل ـح ـمــاي ـت ـهــا .ال ـي ــاب ــان ــي ه ــاي ــاو
ميازاكي ( )1941يفسر كل شيء بقلمه
وورق ـ ـتـ ــه ،ل ـي ـحــولــه إلـ ــى أفـ ـ ــام تـحـمــل
ج ــوه ــر اإلنـ ـس ــانـ ـي ــة« :صـ ـن ــع ال ــرس ــوم
امل ـت ـح ــرك ــة ي ـع ـنــي خ ـل ــق ع ــال ــم وه ـم ــي.
يجب أن يكون هذا العالم مريحًا لروح
الــذيــن يـشـعــرون بــاإلح ـبــاط واإلره ــاق
من مواجهة شفرة الواقع الحادة».
يكرس هــايــاو ميازاكي حياته للرسم
بــالـقـلــم .إل ــى جــانــب كــونــه مـخــرج أكثر
ً
أفـ ـ ـ ــام «االن ـ ـي ـ ـمـ ــي» ج ـ ـمـ ــاال ون ـج ــاح ــا
ف ــي ال ـي ــاب ــان والـ ـع ــال ــم ،ه ــو أحـ ــد أكـثــر
الـ ـشـ ـخـ ـصـ ـي ــات اح ـ ـت ـ ــرام ـ ــا فـ ـ ــي أرض
الـ ـشـ ـم ــس امل ـ ـشـ ــرقـ ــة .ه ـ ــذا ال ـ ــرج ـ ــل ذو
الشعر واللحية البيضاء والـنـظــارات

ومضات
 فــي معظم أفــامــه ،يـبــدأ مـيــازاكــي العمل مــن دونسيناريو ،ولكن بفكرة عامة يــود إنـجــازهــاُ .يخلق
الفيلم مع استمراره في العمل ،متجهًا حيث تأخذه
القصة.
 بعد طرح «األميرة مونونوكي» ،حاولت «ميراماكس»تغيير الفيلم واقتطاع بعض مشاهده تمهيدًا لطرحه
في الصاالت األميركية .كان رد «استوديو غيبلي»
سيف سـمــوراي ياباني أرفقت به عبارة «ال قطع».
هذه السياسة تمتد لتطال جميع أفالم الشركة.
ً
 عندما كنا أطفاال ،شاهدنا «عدنان ولينا» وأحببناه،وبقي فــي ذاكرتنا إلــى الـيــوم .ولكن هــل تعلمون أنّ
«عدنان ولينا» (اسمه  Future Boy Conanـ ـ )1978
م ــن إخ ـ ــراج م ـي ــازاك ــي؟ مـسـلـســل ال ـت ـحــريــك امل ـكــون
مــن  ٢٦حلقة ،وأنتجته «نيبون أنيميشن» هــو أول
عمل يخرجه مـيــازاكــي .وشــارك أيضًا فــي تصميم
الشخصيات.

السميكة وال ـصــوت ال ـجــاد ،هــو العقل
ال ــذي أن ـشــأ بـعــض أه ــم رم ــوز الثقافة
الشعبية الـيــابــانـيــة .إنـهــا شخصيات
أفـ ــامـ ــه املـ ـتـ ـح ــرك ــة مـ ـث ــل ت ـ ــوت ـ ــورو أو
الخنزير الطيار بوركو روسو .الرسوم
امل ـت ـحــركــة (االن ـي ـم ــي) ه ــي واح ـ ــدة من
أقوى األسلحة الثقافية لإلمبراطورية
ال ـي ــاب ــان ـي ــة ،ب ـص ـن ــاع ــة ض ـخ ـمــة تـبـلــغ
مـلـيــارات الـ ــدوالرات سـنــويــا ،وأكثرها
نجاحًا هي من توقيع ميازاكي وإنتاج
«اس ـتــوديــو غـيـبـلــي» ،مصنع األح ــام.
ه ــذا االس ـتــوديــو أن ـشــأه م ـيــازاكــي عــام
 1985م ـ ــع ص ــديـ ـق ــه املـ ـ ـخ ـ ــرج ايـ ـس ــاو
تاكاهاتا واملنتج توشيو سوزوكي.
ف ــي ع ــال ــم م ـي ــازاك ــي أو «امل ـع ـل ــم» كـمــا
ي ـس ـم ــون ــه فـ ــي ال ـ ـيـ ــابـ ــان ،كـ ــل امل ـشــاعــر
واألفـ ـك ــار تـنـقــل ب ـس ـهــولــة إل ـي ـنــا .هــذه
ّ
الـ ـسـ ـه ــول ــة ت ـب ـع ــد ف ـ ـكـ ــرة أن الـ ــرسـ ــوم
املتحركة هــي مـجــرد رســومــات إللهاء
األط ـ ـفـ ــال وذات ق ـي ـمــة ف ـن ـيــة ضـئـيـلــة.
ميازاكي يدخل إلى الالوعي بأساطير
وأحـ ـ ـ ــام وك ــوابـ ـي ــس ومـ ـعـ ـج ــزات .فــي
أف ـ ــام ـ ــه ،ن ـك ـت ـش ــف ال ـ ـقـ ــوة امل ـت ــراب ـط ــة
لعناصر هــذا الكون الــذي نــراه كمكان
سحري يمكن للخيال البشري أن يفرد
فيه أجنحته.
أعمق القضايا الوجودية في الحياة
ن ـجــدهــا ف ــي أفـ ــام م ـي ــازاك ــي .قضية
ال ـعــزلــة وامل ـ ــوت لـيـســت ب ـع ـيــدة عـنــه.
ح ـت ــى ف ــي ف ـي ـلــم «ج ـ ـ ــاري ت ــوت ــورو»
( )1988امل ـف ـ ّـصــل إل ــى درجـ ــة ليست
هـ ـن ــاك ح ــاج ــة ل ـق ـصــة ت ـق ــري ـب ــا :فـقــط
أب مـشـغــول وأم مــريـضــة وطـفـلـتــان
مدفوعتان بفضولية تكفي الكتشاف
محيطهما الجديد ومقابلة توتورو،
املوجود في املكان والزمان املناسبني
عندما تكون الفتاتان بحاجة للراحة
والدفء .فيلم بال شخصيات تقريبًا
وال صراعات وال أشرار .هناك قضية
خطر فقدان األم التي تقلل من فرحة
الـطـفـلـتــن .دائ ـم ــا م ــا تــأخــذ قصصه
منعطفًا غير مـتــوقــع ،حتى النهاية
ال ـس ـع ـي ــدة ل ـي ـســت مـ ــوجـ ــودة دائ ـم ــا.
ق ـص ـصــه غ ـن ـيــة ب ـت ــأث ـي ــرات ال ـث ـقــافــة
والفن واألدي ــان في اليابان ،لكن من
دون اللجوء إلى الخطابات العرقية
أو الـ ـق ــومـ ـي ــة .امل ـع ـل ــم ي ـح ــب ط ـبــاعــة
تـجــارب الحياة فــي أعماله ،بالتالي

أفالمه المتوافرة على نتفليكس
■ شباط (فبراير)
)Castle in the Sky (1986
)My Neighbor Totoro (1988
Kiki’s Delivery Service
)(1989
)Only Yesterday (1991
)Porco Rosso (1992
)Ocean Waves (1993
)Tales from Earthsea (2006

■ آذار (مارس)
Nausicaä of the Valley of
)the Wind (1984
)Princess Mononoke (1997
My Neighbors the
)Yamadas (1999

)Spirited Away (2001
)The Cat Returns (2002
)Arrietty (2010
The Tale of The Princess
)Kaguya (2013
■ نيسان (أبريل)
)Pom Poko (1994
Whisper of the Heart
)(1995
Howl's Moving Castle
)(2004
)Ponyo (2008
From Up on Poppy Hill
)(2011
)The Wind Rises (2013
When Marnie Was There
)(2014
«كيكي لخدمة التوصيل» ()1989

شخصياته تكون ذات ايديولوجية
وطـ ـ ـ ــرق خـ ــاصـ ــة ف ـ ــي فـ ـه ــم الـ ـحـ ـي ــاة.
تتعامل أفالمه مع القيم واملعضالت
األس ــاسـ ـي ــة ومـ ــا ي ـج ـعــل الـ ـن ــاس فــي
الواقع إنسانيني .ومع ذلك ،ال يمكن
الـعـثــور على إجــابــات محتملة على
أسئلة كبيرة .هو فقط يطرحها كما
هــي ،ويتم التلميح إليها بناء على
تـضــارب الـحـيــاة .ليس هـنــاك جــواب
مباشر مثل «نعم» أو «ال» ألي سؤال،
وال مخطط للشر ،وال شخص أحادي
البعد.
«أنـ ـ ـ ــا ط ــاغـ ـي ــة ودي ـ ـك ـ ـتـ ــاتـ ــور ع ـنــدمــا
أق ــود» يـعـتــرف م ـيــازاكــي .هــو يطلب
الكمال في كل شيء ،يطلب السيطرة
ع ـل ــى ال ـع ـم ـل ـيــة اإلب ــداعـ ـي ــة بـ ـ ــدءًا مــن
ال ـن ــص إلـ ــى ل ــوح ــة ال ـق ـصــة وال ــرس ــم
والتصميم واختيار األلــوان .يتحكم
بكل مفاصل خلق الفيلم ،فهو يكتب
ويـ ـصـ ـح ــح ويـ ـصـ ـم ــم ويـ ـعـ ـي ــد رس ــم
ال ـك ـث ـيــر م ــن رس ــوم ــات فــري ـقــه حتى
يـجــد مــا يبحث عـنــه .لــذلــك ،فأفالمه
تــدخــل بـسـهــولــة ض ـمــن ف ـئــة سينما
ً
املـ ـ ــؤلـ ـ ــف .م ـ ـث ـ ــا ،بـ ـخـ ـص ــوص ف ـي ـلــم
«األم ـي ــرة مــونــونــوكــي» ( )1997قــال
إن ــه رس ــم بنفسه  80000ص ــورة من
أصــل حــوالــى  .140000مثل أي فيلم
مليازاكي ،يبدأ الشريط بفكرة عامة
ث ــم يـكـمــل ال ـس ـي ـنــاريــو وال ـق ـصــة إلــى
حـيــث تــأخــذه رســومــاتــه ،ليصل في
األخـيــر إلــى تحفة فنية ،ال تنقصها
األل ـ ـ ــوان وال ـت ـف ــاص ـي ــل .ي ــذك ــرن ــا مــرة
أخرى بأن الرسوم املتحركة وحدها
قادرة على إدخال الحياة إلى الفيلم.
فــي أعـمــالــه ،قــدم مـيــازاكــي لنا واقعًا
م ــن دون أن ي ـب ـخــل عـلـيـنــا بـسـحــرة
وأل ــوان ــه وم ـش ــاع ــره ال ـت ــي نستطيع
أن تشعر بها مع كل مشهد ورسمة
رسمها بيده.
طــوال مسيرته املهنية ،قام ميازاكي
ب ـت ــأل ـي ــف وإخ ـ ـ ـ ـ ــراج أفـ ـ ـ ــام ب ـث ــواب ــت
وق ـ ـ ـنـ ـ ــاعـ ـ ــات شـ ـخـ ـصـ ـي ــة ت ـ ـ ـ ــدل ع ـل ــى
شـخـصـيـتــه .فـحـبــه امل ـف ــرط لـلـطـيــران
مـ ـن ــذ الـ ـطـ ـف ــول ــة واضـ ـ ـ ــح فـ ــي جـمـيــع
أف ـ ــام ـ ــه ،بـ ـخ ــاص ــة «ال ـ ــري ـ ــح ت ـع ـلــو»
( )2013الذي يتناول قصة حدثت قبل
زل ــزال كانتو الكبير عــام  ،١٩٢٣قبل
الحرب العظيمة التي مزقت اليابان،
حـيــث ع ــاش جـيــرو هــوريـكــوشــي في

عــالــم األحـ ـ ــام ،لـجـعــل ال ـك ــون مـكــانــا
أفضل .كذلك ،يحكي «الرياح تعلو»
ع ـ ــن ال ـ ــرج ـ ــل الـ ـ ـ ـ ــذي صـ ـم ــم م ـقــات ـلــة
ميتسوبيشي  ،A6M ZEROالطائرة
األكـثــر شهرة فــي الـتــاريــخ الياباني.
ج ـيــرو ،ك ــان يـحـلــم مـنــذ طـفــولـتــه في
فــوج ـيــوكــا ،بـصـنــع ط ــائ ــرات مـتــأثـرًا
بمثله األعلى ،رائد الطيران اإليطالي
جـ ـي ــوف ــان ــي ب ــاتـ ـيـ ـسـ ـت ــا كـ ــابـ ــرونـ ــي.
وع ـلــى الــرغــم مــن الـ ـك ــوارث ،وال ـحــب،
والرومانسية ،والـحــرب والخسارة،
ّ
إال أن الحلم الزم جيرو.
تــأثـيــر املـ ــرأة فــي حـيــاتــه ينعكس في
أفالمه .في كلهًا تقريبًا ،الشخصيات
الرئيسة هي فتيات قويات مستقالت.
ب ــالـ ـنـ ـسـ ـب ــة إل ـ ـ ـيـ ـ ــه ،أسـ ـ ـه ـ ــل ت ـص ـم ـيــم
ش ـخ ـص ـي ــات نـ ـس ــائـ ـي ــة ،ف ــال ـص ـب ـي ــان
يسقطون بسهولة في فخ التجارية،
ومن الصعب الوصول إلى أرواحهم.
ب ــرأي ــه ،ال ـفـتـيــات يـنـظــرن إل ــى الــواقــع
ولـكــن الـصـبـيــان لـيــس لــديـهــم الـقــدرة
عـلــى الـتـعـلــم .شـخـصـيــاتــه النسائية
بعيدة كل البعد عن التقليدية ،فهي
شجاعة ،أمـيــرات خفيفات الــدم يقدن
أمـمــا بأكملها ،وشــابــات يبحثن عن
أنفسهن في املغامرات .عام  1984بدأ
ميازاكي ّ
يقدم لنا النساء الجميالت،
النبيالت ،املستقالت .صورة تختلف
ع ــن امل ـف ـهــوم ال ـســائــد والـتـقـلـيــدي في
الــرســوم املتحركة حيث املــرأة نسخة
لـلـطـهــارة وامل ـثــال ـيــة وال ـك ـم ــال .بــذلــك،
كـ ـس ــر م ـ ـيـ ــازاكـ ــي ال ـ ـن ـ ـمـ ــوذج وس ـع ــى
لـتـقــديــم ص ــورة امـ ــرأة مكتفية ذاتـيــا
وبيدها سالح .لذلك يوضح ميازاكي:
«في العديد من أفالمي ،القيادة القوية
هي لإلناث ،فتيات يتمتعن باالكتفاء
الذاتي وال يفكرن مرتني في القتال من
ّ
أجل ما يؤمن به .سيحتجن بالطبع
إلى صديق أو مؤيد ولكن ليس ملنقذ،
أي امرأة تستطيع أن تكون بطلة مثل
أي رجل».
ّ
ط ـ ــورت أف ـ ــام مـ ـي ــازاك ــي ن ـف ـس ـهــا ألن
املـ ـخ ــرج ي ـضــع ن ـف ـســه م ـك ــان امل ـشــاهــد
ً
أكان بالغًا أم طفال .وعوضًا عن تقديم
ازدواجية حسن النية والخير والشر،
يترك شخصياته الصغيرة والشابة أن
تشعر بألم الحياة وتعقيداتها .أعماله
ال تـ ـف ــرض رس ــائ ــل أو ت ــوج ـي ـه ــات أو
توقعات ،هو الذي قال« :ديزني تكذب

على األطفال» .هو ال يظهر مصيرًا بل
إرادة مثلما قال في أحد الوثائقيات.
يـ ـح ــب املـ ـعـ ـل ــم ال ـط ـب ـي ـع ــة واملـ ـن ــاظ ــر
الـ ـطـ ـبـ ـيـ ـعـ ـي ــة ال ـ ــواسـ ـ ـع ـ ــة وال ـ ـغـ ــابـ ــات
الـ ـكـ ـثـ ـيـ ـف ــة ،ح ـ ـيـ ــث ال يـ ـ ـح ـ ــدث شـ ــيء
باستثناء الغيوم التي تمر أو قطرة
مـ ــاء ت ـس ـقــط ع ـلــى وردة .ن ـع ـيــش في
أف ــام ــه بـتـفــاصـيـلـهــا ،ح ـتــى األش ـيــاء
التي تمر سريعًا لها دالالت ،فجميع
أفالمه تكتنف تفاصيل وشخصيات

مـ ـ ــن أفـ ـ ـ ـ ــام أخـ ـ ـ ـ ــرى أو ح ـ ـتـ ــى ك ـل ـمــة
«استوديو غيبلي» تمر أكثر من مرة.
يــأتــي أسـلــوب الــرســم الـخــاص بــه من
الـنـمــط الـكــاسـيـكــي لــانـيـمــي ،حيث
شخصياته تتحرك دائـمــا بالكامل،
ّ
ما يعزز تعابيرها ويجعلها صادقة
عاطفيًا .وهناك دائمًا تناوب ذكي بني
الـلـقـطــة الـطــويـلــة والـلـقـطــة القصيرة
وضربة الفرشاة الدقيقة.
في عام  2013أعلن ميازاكي تقاعده.

وب ـع ــد أربـ ــع س ـن ــوات أع ـل ــن أن ــه قــرر
إنـ ـت ــاج ف ـي ـلــم روائـ ـ ــي ج ــدي ــد ينتهي
ع ـ ــام  .2021ق ـ ــال وق ـت ـه ــا إن ـ ــه وج ــد
مــوضــوعــا جــدي ـرًا لــاهـتـمــام ي ــود أن
ي ـكــرس نـفـســه ل ــه .حـتــى ذل ــك الـحــن،
أف ــام املـعـلــم الـيــابــانــي م ـتــوافــرة في
كل مكان .وبــدءًا من الشهر الحالي،
نستطيع أن نشاهدها تدريجًا كلها،
باإلضافة إلى أفالم أخرى من إنتاج
«استوديو غيبلي» على نتفلكيس.
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