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محتويات العدد

   تأثيــر اتصــاالت التعلــم التنظيمــي علــى مســتوى متكــني العاملــني وعالقــة 
ذلــك بالتميــز التنظيمــي: دراســة ميدانيــة علــى عينة مــن املنظمات العاملة 
يف مصــر                                                          أ.م.د. رمي أحمــد عــادل طــه محمــد        

»فيســبوك«  إلعالنــات  الســعودي  املســتهلك  جتنــب  يف  املؤثــرة  العوامــل    
وعالقتهــا بالســمات الشــخصية             د. حســام حامــد إبراهيــم عبــد اجلليــل

   مالمــح البطــل اليابانــي يف عصــر االنفتــاح »ميجــي« كمــا تعكســها األفــالم 
اليابانيــة )دراســة حتليليــة(          د. ربــاب حســني محمــود عبــد اهلل العجمــاوي

   التعـــرض ملواقـــع التواصـــل االجتماعـــي وعالقتـــه باالغتـــراب السياســـي 
وانعكاســـه علـــى املشـــاركة السياســـية لـــدى الشـــباب املصـــري

د. هبة اهلل صالح السيد صالح

    أطــر تقــدمي مواقــع الصحــف املصريــة لقضايــا تطويــر التعليــم مــا قبــل 
اجلامعــي يف الفتــرة مــن 1 يونيــو2018 إلــى 1 يوليــو2019- دراســة حتليليــة 
مقارنــة                                                                               د.  رمي جنيــب زناتــي

     واقع ومستقبل التأهيل األكادميي للمحرر املتكامل يف برامج اإلعالم 
يف مصر                                                    د. سارة طلعت، د. نفيسة السعيد

   إدراك الفتــاة اجلامعيــة ملفهــوم املســئولية االجتماعيــة املقــدم يف برامــج 
املــرأة بالقنــوات الفضائيــة وعالقتــه مبشــاركتها السياســية

 د. منال عبده محمد منصور
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التحريــر  أســاليب  تطــور  نحــو  املصريــني  الصحفيــني  اجتاهــات      
)دراســة ميدانيــة(  املصريــة   اإللكترونيــة  اإلخباريــة  باملواقــع  الصحفــي 
د . وفاء جمال درويش عبد الغفار

    اســتخدام األشــكال اإلذاعية والتليفزيونية يف مواقع التواصل 
حتليليــة   »دراســة  أدائهــا  مبســتوى  وعالقتــه  االجتماعــي 
جميــل عــادل جميــل موســى زيــن وميدانيــة«       

     دور البرامج احلوارية يف تشكيل ادراك الشباب خلطط التنمية
        القومية                                       محمد رفاعي شوقي ابراهيم عمار
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دراســة وصفيــة حتليليــة، اعتمــدت خاللهــا الباحثــة علــى أســلوب التحليــل ملــا يتعلــق ببعــض متغيــرات وفئــات 

ــا، وتتجســد املشــكلة البحثيــة يف التعــرف علــى مالمــح البطــل اليابانــي يف  الدراســة للوصــول إلــى نتائــج أكثــر عمًق

عصــر »ميجــي« مــن خــالل حتليــل الصــورة اإلعالميــة املقدمــة يف األفــالم الســينمائية اليابانيــة التــي تتنــاول قصًصــا 

وقعــت يف حقبــة »ميجــي« صراحــة، والتعــرف علــى مــدى قربهــا مــن الصــورة املتداولــة مــن قبــل احلكومــة يف هــذه 

الفتــرة، وكان اختيــار العينــة لألفــالم اليابانيــة املنتجــة مــن اليابــان فقــط منــذ عــام 2000م حتــى 2018م، لتصبــح 

العينــة خمســة أفــالم تســاوي 11:27:03 ســاعة، واســتخدمت الباحثــة »أداة حتليــل املضمــون«. 

وقــد خلصــت النتائــج إلــى أن البطــل اليابانــي يف عهــد »ميجــي« يجيــد اســتخدام األســلحة وفنــون القتــال، كذلــك 

ــًرا مســتنيًرا ويراعــي  ــا يحمــل فك ــال كم ــى الغضــب أو االنفع يشــعر باملســئولية بنســبة %10.2، وهــو يســيطر عل

ــث إن  ــا حكومــة »ميجــي«؛ حي ــت تروجه ــي كان ــا يتناســب مــع صــورة »الرجــل« الت ــن بنســبة %8.5؛ وهــو م اآلخري

مفهــوم الرجــل هــو الرجــل اجليــد الــذي يحمــل الــوالء لإلمبراطــور ويفديــه بروحــه، وال يغفــل االهتمــام بالتعليــم، بينمــا 

جنــد الرجــل يحتــرم الكبيــر، وجنــده شــجاًعا، ويهتــم مبظهــره كذلــك، ويســيطر علــى األســرة بنســبة %6.8، وتعــد 

ــات:  ــة يف املجتمــع اليابانــي، لكــن الفئ ــة املتأصل ــم الياباني ــر واالهتمــام باملظهــر مــن القي ــرام الكبي ــم كاحت هــذه القي

»قليــل احلديــث، ويحمــي أحبــاءه، ومتديــن« جــاءت نســبتها جميعهــا %5 وهــي نســبة متوســطة. 

الكلمات الدالة املفتاحية: األفالم اليابانية، الدراما، عصر االنفتاح، »ميجي«،  مالمح األبطال يف األفالم.

This analytical study aims to identify the features of the Japanese Hero in films 
during the Meiji Era which used Content Analysis Form, to compare the image of the 
Japanese hero in films during the Meiji Era and the image of the Japanese government 
hero Promoted image by analysis five movies in which its events took place during 
the Meiji era. The researcher chose these five Japanese movies which were produced 
from 2000 to 2018. Therefore, The researcher analyzed 11:27:03 hours of Japanese 
movies that show this era directly.

Conclusion: The Japanese hero in films during the Meiji Era was good at using 
weapons and Martial Arts and had a sense of responsibility by 10.2%, he ruled over 
his anger or not being excitable, enlightened mind, and takes care of others at 8.5%, 
this image agrees with the image of the Japanese public hero which was published 
by the Meiji government at the beginning, after that, it turned to a public image. This 
concept of a hero that they called «Man» was the good man who does all of what was 
mentioned before. An addition to who has an allegiance toward the emperor redeems 
the emperor with his Soul and attaches importance to education. This image of the 
hero drew that he respects the old people, take care of the appearance and rule over 
the family by 6.8%,. On the other hand, the category of a few talk, protect his loved 
ones and religious person by 5% as a medium percentage.

ملخص الدراسة

Abstract
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يتزايد االهتمام باألفالم اليابانية يوًما بعد يوم، ولم تعد دور السينما والقنوات الفضائية 
ومواقعه  مبنتدياته  اإلنترنت  أصبح  فقد  السينمائية،  األفالم  لعرض  الوحيدة  الوسيلة 
الوقت   يف  للمشاهدين  مناسًبا  عرًضا  تتيح  فهي  استخداًما؛  أكثر  وسائل  االجتماعية 

الذي يريدونه، كما أنه بإمكانهم أيًضا تخطي املشاهد غير املرغوب بها    واملكان واملحتوى
أو زيادة سرعة عرض الفيديو، إضافة إلى وجود إمكانية التنزيل لنشرها مع األصدقاء أو  
تكرار مشاهدتها، لكن أصبح من الصعوبة مبكان معرفة عدد املشاهدين للفيديو الواحد، 

  بل وعدد مشاهداتهم له.  

ال السابع-سينما  وحتظى  الفن  أهمية   -وهي  من  لها  ملا  الفنون  بني  متميزة  مبكانة 
تعكس قيم املجتمع وعاداته وأمناط معيشته، فعلى املضامني اإلعالمية أن مجتمعية؛ فهي  

لتساعد  الواقع،  هذا  تقدمي  إلى  السينما  وتسعى  للمجتمعات،  الداخلي  الواقع  تراعي 
ش؛ فالصورة اإلعالمية املقدمة عبر السينما ال تعبر  وسائل اإلعالم على بناء الواقع املعي

أو األسوأ  تغييره نحو األفضل  أو تسهم يف  الواقع احلقيقي، وقد تخدمه  بالضرورة عن 
  بحسب املحتوى املقدم، وهنا تكمن خطورتها وأهميتها على حد سواء.

التغيير االجتماعي مبا تقدمه من خبرات وجتارب جتسد بأداء متثيلي    فللدارما دور يف 
إلى  "هويجز"  و  "بليز"، حيث يشير  1يعمل على تقدمي االنفعاالت واالجتاهات والقيم كذلك 

أن جميع الفنون تشكل إلى حد ما وسائل إليصال االنفعاالت واالجتاهات والقيم، معتمدًة  
ما تعتمد على مدى فهم اجلماهير للرموز املستخدمة يف هذه على مهارة الفنان نفسه، ك 

الفنون، وتستخدم أيًضا يف احلفاظ على املعتقدات واألعراف والقيم القائمة يف املجتمع،  
أكان  سواء  االجتماعي  التغيير  يف  الدراما  أثر  ويزيد  ا،  دعائّيً استخدامها  إلى  إضافة 

ا تبًعا ملدى جاذبيته م ن واقع التكنيك املستخدم واحلبكة الدرامية وما مفاجئًا أم تدريجّيً
  إلى ذلك. 
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من أيسر األشكال املعرفية والتعبيرية تعامًال مع الفئات    2وإذا كنا نعتبر الصورة الفيلمية
إلى   ترجع  ذكرنا،  فكما  املجتمع،  فئات  بني  يتفاوت  تأثيرها  فإن  اجلماهير،  من  املختلفة 

لى عناصر ومفردات داللتها الفكرية؛ أي: قدرته  قدرة الفرد على فك رموزها، والتعرف ع 
والثقافة   والتربية  بالتعليم  تتشكل  القدرة  تلك  كانت  وإن  الفيلمية،  الصورة  احتواء  على 
هو   حلًما جميًال  لتشكل  واحلركة  واللغة  واإلضاءة  الصورة  وتتكاتف  االجتماعي،  واإلطار 

جتتاز رؤية  هو  السينمائي  احللم  هذا  السينمائي،  لتحقق    الفيلم  والزمان  املكان  عاملَْي 
فإنها   العوامل،  من  وغيرها  واحلبكة  والصراع  األحداث  أما  املقدم،  االفتراضي  الواقع 
لتحقيق   إلى جهة معلومة  االفتراضي ودفعه  الواقع  الشخوص على تطوير هذا  تعمل مع 

ت عاطفية  خبرة  من  ا  كلّيً الفيلم  ومشاهدة  النهاية،  يف  العمل  من  العامة  تضمن  األهداف 
االندماج من خالل عمليات من املشاركة والتعاطف، وعملية إدراكية تتضمن أنشطة فكرية  
من املقارنة والفهم. واملالحظ أن الثقافات البشرية التي تعكسها الدراما تختلف من إقليم  

متاًما كما تختلف من عصر آلخر؛ إذ جتد يف كل منطقة من العالم ثقافات مميزة    3آلخر 
البحر اجلنوبي تختلف اختالًفا  املرعية عند سكان جزر  والعادات  السلوك  لها من آداب 
ملحوًظا عن عادات شعوب إفريقيا أو أمريكا الشمالية واجلنوبية أو آسيا أو أوروبا، بل  

ال بداخل  ثقافات  عدة  املحيط  هناك  جنوب  ثقافات  مثال:  إقليم  كل  يف  الواحدة  ثقافة 
  بولينزيا).  -ميالنيزيا -ماليزيا -إندونيسيا -أستراليا -الهادئ (تسمانيا

اليابان من مصاف الدول املتقدمة، وتتمتع بخصوصية ثقافية،   وبرغم خصوصية  وتعتبر 
ثقافية وأسلوب املعيشة اليابان فإنها تتشابه مع مصر يف أوجه معينة؛ فتتشابه العادات ال

املجتمعني   أن  الرئيس  والسبب  ظاهرّيًا،  اختلفت  وإن  واليابان،  مصر  بني  كبير  حد  إلى 
املصري والياباني باألساس مجتمعان زراعيان، فنظام التشابك األسري والروح اجلماعية 

ابانيني التي يتميز بها املجتمع املصري والياباني هي قيم زراعية باألصل، ويعد اهتمام الي
بني   الربط  إلى  اليابان  خاللها  من  وتفتقر  للنظر،  الفتة  ظاهرة  الفرعونية  باحلضارة 

 املاضي واحلاضر. 

  أوال: اإلطار املعريف للدراسة: 
من العصور ذات األهمية؛ فبقدومه انتهت العزلة التي فرضتها اليابان على    "ميجي" يعد عصر  

"طوكوجاوا  السياسيون  نفسها طوال عصر  تأثر  فقد  قبلها طابع خاص،  للمجتمع  يكن  ولم   ،"
االجتماع   بعالم  كبيًرا  تأثًرا  يف    "سبنسر" السوسيولوجيون  التأثير  شديدة  كتاباته  كانت  الذي 

اليابان يف القرن التاسع عشر، حيث نصح نخبة هذا العصر السياسية بتأسيس هوية يابانية  
دور هي األخرى بشأن موضوع الدين املدني،    "دوركامي" ترتكز على تقاليده، كما كانت ألفكار  
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العشرينيات  اجلديدة يف  وتركيبتها  الدولة  تأسيس  كثيًرا يف  أثرت  أيًضا  4التي  سمي  لذلك  ؛ 
يقابله يف مصر عهد السادات ونطلق عليه عصر االنفتاح  - بعصر النهضة أو عصر االنفتاح  

الي   - أيًضا  جعلت  التي  الكبرى  االنطالقة  يعد  وجتدر  فهو  املتقدمة،  الدول  مصاف  يف  ابان 
اإلشارة إلى أن النقلة االجتماعية والثقافية اليابانية التي الزمت ذلك العصر جنًبا إلى جنب مع  

حتقيق   خالل  من  وذلك  اآلن،  حتى  أثرها  يزال  ال  كافة  بصورها  احلضارية  املبادئ  النقلة 
"ميجي"   لعصر  ماخلمسة  عرض  يلي  وفيما  عليها،  على  واملحافظة  املبادئ  لتلك  فصل 

  :5الترتيب 
 إقرار األمور املهمة بعد استشارة وسماع عديد من وجهات النظر.  .1
 إدارة شئون البالد من خالل احتاد مختلف القوى سواء أكانت كبيرة أم صغيرة.  .2
 على اجلميع سواء أكانوا نبالء أم فرساًنا أم مواطنني أن يجمعوا قواهم.  .3
ا .4 العادات  تغيير  اجلميع  على  على  اخلارجي  العالم  مع  والتعامل  السيئة،  لقدمية 

القوانني  مع  يتناقض  ما  كل  إلغاء  استهدف  ما  وهو  الدولي،  القانون  أسس 
 الدولية. 

 إدخال املعارف من مختلف البالد األجنبية وتطوير اليابان إلى أقصى حد. .5
" سن عدة قوانني اجتماعية، وهي القوانني التي يتفق عليها  ميجي ومن أهم ما مييز عصر " 

"العزل   يخالفها  من  على  يترتب  وقد  بالطبع،  مكتوبة  غير  قوانني  وهي  ا،  عرفّيً املجتمع 
االجتماعي" وهو أمر جلل باليابان، فوقوعها فوق حزام الزالزل وطبيعتها الزراعية جعلت هناك  

- لى سبيل املثال موسم احلصاد وموسم األمطار  مشاركة حتمية بني السكان يف كل شيء، ع 
ولهذا فإن العزل االجتماعي أخطر ما يهدد الفرد،    - الذي قد يصل فيه األمر إلى حد الفيضان 

اجليل   وحتى  أسرته  إلى  األمر  بل ميتد  وحده،  الفرد  يعزل  فال  السجن؛  من  أشد خطًرا  بل 
س  إلى  هذا  أدى  القانون،  يحاسبه  لم  وإن  للمخطئ،  الطبقي  السابع  النظام  من  التغير  رعة 

مثل   ألقاب  إلغاء  االجتماعية:  التغيرات  أبرز  من  وكان  اجلديد؛  النظام  إلى  الياباني 
"، وقد عاشت يف  ميجي ، التي أطلقت على زعماء اإلقطاعيني فترة ما قبل "   大名"دامييو" اـلـ 

مثل   أخرى  طبقات  ودمج  اليابانيني،  بني  السنني  مئات  ا   "شيزوكو" رخاء  أو  وتعني  ملحاربني 
أي: طبقة  "هينني"  أو   "إيتا" العسكريني بدًال من طبقة النبالء، وقانون التحرير بإلغاء ألقاب كـ  

التحرير لم ينفذ بل أسهم يف اندالع   العامة؛ غير أن قانون  املنبوذين، ودمجهم ضمن الطبقة 
الت  اإلجراءات  هناك  كانت  كما  الدعارة،  إلغاء  قانون  كذلك  الثورات،  من  استهدفت  عديد  ي 

طبقة   من    "الساموراي" جتريد  غيرهم  من  أعلى  جتعلهم  كانت  التي  التمييز  أشكال  كل  من 
طبقات املجتمع فيما سبق؛ مثل امتالك السيوف، وهو ما تعرضه األفالم موضع الدراسة. وال  
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الضغوط   معتنقيها  على  ُمتَارس  كانت  التي  املسيحية  الديانة  عن  احلظر  نغفل فك  أن  ميكن 
ا، وقد كان هناك  بأشكاله  ا كافة والتنكيل بهم، وإن كان السماح لهم يف البداية ليس سماًحا تاّمً

"  ميجي . ومتيزت الثقافة يف عصر " 6دور هام للديانة املسيحية يف تعلم النساء اليابانيات آنذاك 
بخصوصية تثير فضول الباحثني، وهو ما جنده منعكًسا يف األفالم التي تتناول هذه احلقبة،  

عصر    ثقافة متيزت  األفالم ما هي إال وسيلة النعكاس الثقافة السائدة أو الثقافة املرجوة، فقد  ف 
  مبا يأتي:   "ميجي" 

ذات طابع جديد    أوًال:  ثقافة  تفرز  ما جعلها  الغربية  والثقافة  التقليدية  اليابانية  الثقافة  مزج 
  وسمات خاصة. 

وضة إلى ثقافة شعبية؛ مما ساعد  " من محض ثقافة حكومية مفر ميجي تطور ثقافة "   ثانًيا: 
  على ذلك تطور العملية التعليمية ووسائل االتصال اجلماهيرية. 

" باستقاللية العلوم والفنون إلى  ميجي الوعي بأهمية الناحية العلمية؛ فقد متيز عصر "   ثالًثا: 
اللغة  حد ما عن السياسة واألخالق والدين عن ذي قبل، وقد ترتب على نشر التعليم توحيد  

، والتي استخدمت يف تدريس التعليم اإللزامي وتزامن ذلك مع الشعور املتزايد  7القومية للبالد 
  للهوية الوطنية يف جميع أنحاء اليابان. 

ثقافتني مختلفتني مقابل جهود  رابًعا  السريع بني  الدمج  ما بسبب  إلى حد  الثقافة  : سطحية 
  ليابانيني.  خرافية على التغير السريع من قبل املثقفني ا 

  باآلتي:   متيز عصر "ميجي" وهو ما يعكس أهمية هذا العصر، فقد  

 املرونة يف تقبل الفرامانات اإلمبراطورية والقرارات احلكومية واألحداث الدولية.  . 1
 النهم الشديد يف كل املجاالت.  . 2
 الوالء للوطن ولإلمبراطور.  . 3
 مع دول اجلوار. ونكران اجلميل     - أي أن الغاية تبرر الوسيلة –امليكافيلية   . 4
  االقتراب من الكمال يف صنع احلضارة.  . 5

  أوجه احلياة يف عصر "ميجي": 
كانت هذه الفترة حاسمة يف تاريخ اليابان؛ فقد أبدلت اليابان متاًما من دولة معزولة عن  

" اليابان دستور  أقرت  وقد  إليها،  العلوم  تنقل  فكر مستنير  ذات  دولة  إلى  " ميجيالعالم 
، الذي أصبح له قوة وقدسية يستمدها من فرنساالذي صيغت مواده من أوروبا، خاصة  

طويلة   لفترة  الدستور  هذا  مواد  اليابانيني  أذهان  يف  وترسخ  أنفسهم،  اليابانيني  نفوس 
؛ كما بدأت الهجرة الرسمية من اليابان من خالل برامج   8"ميجيحتى بعد انقضاء عهد "
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إلى   احلكومة  عام    اي هاوترعاها  وغدت 1884يف  الزمن،  من  عقد  لنحو  واستمرت  م، 
الثانية،    ياماغوتشيمحافظة   العاملية  احلرب  حتى  الدولية  العمالة  لهجرة  بارًزا  مصدرًا 

، وهناك كثير من 9بعد أن كانت اليابان يف عزلة عن العالم امتدت لقرنني ونصف القرن 
ا التأثير  منها  للهجرة اخلارجية  اإليجابية  بإيجابية،  اآلثار  الياباني  االقتصاد  ملباشر على 

الدول  مصاف  يف  بعد  فيما  اليابان  وضعت  التي  والطفرة  السريع  التحديث  وكذلك 
  .11، وقد دمجت املنشآت األجنبية واملحلية يف ذلك الوقت 10املتقدمة

التي كانت تعني القوة الكامنة الدافعة   "كوكوتاي"وعلى املستوى السياسي سنجد أن كلمة  
املعاصر  يف   السياسي  للنظام  مرادًفا  أصبحت  العزلة،  عصر  يف  اليابانية"  القومية 

آنذاكميجيلـ" نفوذ  لليبراليني  وأصبح  ككل؛   12"،  وأنظمتها  التعليمية  العملية  على  أثر 
فنجد أن النظام القدمي كان مقسًما إلى قسمني التعليم االبتدائي والتعليم العسكري، أما 

يرية اجلديدة، فقد اهتم بتدريس الديانتني األساسيتني آنذاك  " التنوميجيمع سياسات "
من تخصص    "كنكيو"و  "مككيو" أكثر  على  كمؤمنني  تدريبيهم  وبالتالي مت  واحدة،  كديانة 

، وتغيرت  13أبرزها الهندسة، وهؤالء من جندهم اعتلوا املناصب العليا يف الدولة بعد ذلك
 - يف البداية-خارطة القوى باليابان لتكون للواليات املتحدة نفوذ كبيرة، كذلك كانت هناك  

  .14صراعات ما بني اإلقطاعيني والليبراليني، وقد محيت طبقات بأكملها مثل الساموراي

إيدو    عصر  يف  العزلة  أسباب  أهم  أحد  كان  أن  بعد  اختيارًا  الدين  العصر  –وأضحى 
ومع دخول املسيحية وانتشارها باليابان للمرة الثانية، ظهر ما يسمى    -"ميجيالسابق لـ"

بني  "تيّنو"مبسيحية   املزج  يكون  وفيها  فإن 15""الشينتووديانة    "املسيحية"،  ولهذا  ؛ 
أصب اليابان  يف  إن املسيحية  احلقيقة  ويف  السماوية،  املسيحية  عن  مختلف  طابع  لها  ح 

حتى    الشينتو ديانة   أو  أيقونات  لديها  وال  لها شريعة،  ليست  أنها  كما  مؤسس  لها  ليس 
متاثيل، كما أنها ال تعتمد على تعاليم أو وصايا، وهذا يجعل كثيرين من غير اليابانيني ال  

وتعرف   ديانة؛  بها  أ  الشينتوية يعترفون  اليابانية على  للشخصية  الباطني  الضمير  نها 
أيًضا العليا  قيمها  ومصدر  الثقافة  عند 16وقلب  الطبيعة  أهمية  أحد  على  يخفى  وال   ،

  .17اليابانيني، وهو ما جعل منها ديانة منتشرة هناك 

إدخال   إلى  عمدوا  والقرية،  األسرة  وحدة  على  احلفاظ  هو  األسمى  الهدف  كان  وملا 
امل النسب  توارث  األسرة  أسطورة  دولة  يف  ممثًال  السماء  من  هبط  الذي  قدس 

اإلمبراطورية التي اخترعوها ألول مرة وبشكل محبوك، ودربوا من الشباب من يعتقدون 
الصد   حائط  ليكونوا  احلديثة؛  والتقنية  والتعليم  التربية  مجاالت  املستقبل يف  قادة  أنهم 

األوروبية  الدول  قادة  سيكونون  أنهم  يعتقد  من  مدرسة ،  18أمام  استحداث  إلى  إضافة 
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إلدارة األعمال التي ُطورت فيما بعد لتضاهي مثيالتها يف أوروبا وأمريكا، وهو ما أسهم  
وكان من أبرز اإلصالحات توحيد اللغة، وجاء متزامًنا مع اإلحساس  ،  19يف ازدهار البالد

بالتنوع الثقايف يف حتول اليابان من مجتمع يتميز  أسهم  املتزايد بالهوية الوطنية، وهو ما  
  .  20واللغوي إلى دولة قومية موحدة حديثة 

  خصوصية السينما اليابانية يف عهد "ميجي": 
عام   اليابانية  السينما  بعض  1900نشأت  فضول  اجلديد  االختراع  هذا  أثار  وقد   ،

الصغار الذين ولعوا بتقدمي أنفسهم من خالله؛ وبادئ ذي بدء كانت األفالم مأخوذة من  
بث  كابوكيالـ" الشباب  حاول  وحينما  القدمية،  بحكاياته  التقليدي  الياباني  املسرح  أو   "

ا حتى يومنا هذا،  أفكارهم كانت هذه أول بذرة يف الصراع بني األجيال الذي ظل مستمّرً
أما يف ثالثينيات هذا القرن تغيرت نظرة الرأي العام جتاه صناع السينما حيث ظهر جيل 

الذين األوائل  ملؤها   الرواد  النظرة  هذه  جعل  راقية، مما  أفالًما  وأنتجوا  الراية،  حملوا 
  .21االحترام، وقد مرت السينما اليابانية مبراحل يتخللها التغيير والتطور تقريًبا كل عقد

واللغة   والتقاليد  بالتاريخ  تتعلق  أسباب  عدة  من  الياباني  املجتمع  خصوصية  وتأتي 
فغير كثيرون،  منها  يتعجب  يعيشها   والثقافة،  التي  التناقضات  بعض  يرون  قد  اليابانيني 

واملدنية   يتسق  ال  ما  وهو  قدمية  وأفكار  عتيقة  بتقاليد  بتعلقه  خاصة  املجتمع،  هذا 
لتيسير  وأخرى تسعى  اإلمبراطور  تؤله  واحدة  بعقليتني؟  يعيشوا  أن  لهم  احلديثة، فكيف 

صفو بني  ينتشر  اإلحلاد  جعل  ما  كافة؛  احلياة  مناحي  يف  اليابانيني العلم  الشباب  ف 
  مؤخًرا.

ويف عصر العزلة كانت الصورة التي حتملها اليابان عن العالم اخلارجي سلبية وقاصرة  
ا إلى أن أتى العصر التنويري؛ والسينما بوصفها تشكل أحد أبرز الفنون التي تعكس  جّدً

يخها وبدقة  الواقع االجتماعي استطاعت السينما اليابانية أن تقدم هذا الواقع طوال تار 
بكل تقاليده وعالقاته ومراحل تطوره، كما كان لتحسن الوضع االقتصادي تأثير إيجابي  
من  محددة  ونوعيات  فنية  تيارات  وظهور  اختفاء  إلى  أيًضا  أدى  السينما  صناعة  على 
األفالم، وزاد نفوذ الواليات املتحدة األمريكية ما دعا اليساريني إلى أن يقفوا أمام صورة  

اخلاضعة ألمريكا يف أفالم ذلك الوقت، وكان من أبرز مالمح ذلك التطور: تبني    اليابان
إيقاع   ذات  جديدة  وأفكار  موضوعات  وظهور  الروائية  األفالم  يف  التسجيلي  األسلوب 
كانت   ومعظمهم  املخرجني  شباب  دور  تعزز  التي  اجلديدة"  "املوجة  أفالم  وظهور  سريع، 

  .22ضوعات جديدة، وعبروا عنها بطرق فنية حديثة ميولهم يسارية؛ فنقلوا أفكارًا ومو
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تاريخ اجتماعي   لبناء  التاريخية قامت بدور مهم  اليابانية  إلى أن األفالم  وجتدر اإلشارة 
الصورة   جماليات  على  بعضها  ورّكز  التقنيات،  كل  ذلك  يف  مستخدمةً  احلروب؛  أثناء 

األفالم أيًضا اختلفت، وتذوق   ، كذلك فإن املوسيقى املصاحبة لهذه 23وتناول طبيعة اليابان 
تغير  قد  لها  تأثير 24اليابانيني  كان هناك  بل  األمريكية،  بالسينما  التأثر فقط  يكن  ولم   ،

األفالم  إنتاج  بإمكانها  كان  أيًضا  الدولة  مؤسسات  أن  كما  الصارخة،  اإلسبانية  لألفالم 
واحلديثة   التقليدية  األفالم  بني  مزج  هناك  وكان  من  آنذاك،  كنوع  واليابانية  والغربية 

، وبالنسبة لليابان فإن التيار "الواقعي" هو التيار الغربي، وأصبح 25التأقلم يف تلك احلقبة
وكيفية قص املرأة اليابانية    "اإليكيبانا"يظهر جوانب ثقافية عديدة مثل فن تنسيق الزهور  

الياب الفيلم  مفهوم  أصبح  فقد  اآلن  أما  ذلك،  إلى  وما  مختلًفا لألزهار  التقليدي  ، 26اني 
بالفعل   أنتجت  يابانية  املتحدة ألفالم  الواليات  إنتاج  إعادة  النظر هو  يلفت  ما  أهم  ولعل 

البعيد املدى  اليابانية على  الهوية  تغيير  تهديًدا يف  أمريكي، وهو ما قد يشكل  ، 27بطابع 
مريكية بطريقة  الذي أعادة إنتاجه مؤخًرا الواليات املتحدة األ  Death Noteعلى رأسها  

  سطحية ما سبب امتعاض متابعي الدراما اليابانية، وكتبت مقاالت حول ذلك. 

قد حاول املزج بني    Izumi Kyōka  "أيزومي"أما على مستوى الكتابة، فنجد قامة مثل  
لم يلَق رواًجا، أما يف نهاية    -يف البداية-فنون مسرح الكابوكي وفن كتابة السيناريو، لكنه  

العصر د السينما ومسرح  نفس  الياباني  –  "شنبا"مج بني  أنواع املسرح  نوع آخر من  وهو 
فألفها الناس، كما قدم الفن الشعبي وأبطاله، مما يشير إلى   -غير الكابوكي األكثر شهرة

أول كتاب   beggar's art، وجاء كتاب 28تغير ذوق اليابانيني أنفسهم خالل احلقبة نفسها 
باللغة اإلجنليزية للدراما اليابانية يف أوائل القرن العشرين؛ عرض فيه القسم األول ظهور  

تأثير   على  الضوء  وسلط  اليابان،  يف  احلديثة  املسرحيني "إبسن"  الدراما  الكتاب  على 
" الصعوبات التي يواجهها املؤلفون الذين يحاولون بولتوناليابانيني، إضافة إلى توضيح "

على  دم مهمة  أحداًثا  الثاني  اجلزء  يتضمن  بينما  املسرحي،  بالعمل  الدرامي  العمل  ج 
  .29صعيد احلياة اليومية اليابانية وترجمة بعض النصوص املختارة 

أما عن صورة املرأة اليابانية يف السينما يف تلك احلقبة، فال يزال حتى عهدنا هذا ينظر  
لها على أنها ترتدي الكيمونو وحتمل مظلة من اخليزران وتسير وقد انحنى ظهرها خلف  
وكما   األمريكية،  الدراما  رسمتها  كما  اليابانية،  املرأة  عن  املنمطة  الصورة  وهي  زوجها، 

؛ أي: املراهقات shôjo"  شوجو" أيًضا ظهر الـ" ميجي، ويف عصر "30لعينةترسمها أفالم ا
الرسوم   أفالم  وحتى  التليفزيون  وبرامج  األفالم  يف  خاصة  للرجال،  جذاب  كشريك 
املتحركة أو األمنى بل واملاجنا أو القصص املصورة أيًضا، وهو ما أسهم يف تنميط صورة  
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بطريقة  اليابانيني  لدى  املراهقات  أن 31سلبية  الفتيات  سيجد  اليابانية  للدراما  واملتابع   ،
اليابان من   املستقلة يف  السينمائية  التيارات  أحد  تعد  املتنوعة  اليابانية  املراهقات  أفالم 

  كثرة إنتاجها، وكذلك بعض منها إنتاج مشترك. 
  ثانًيا: اإلطار املنهجي للدراسة: 

  مشكلة الدراسة:  
" من خالل  ميجيمالمح البطل الياباني يف عصر "تستهدف هذه الدراسة التعرف على  

قصًصا   تتناول  التي  اليابانية  السينمائية  األفالم  يف  املقدمة  اإلعالمية  الصورة  حتليل 
" صراحة، والتعرف على مدى قربها من الصورة املتداولة من قبل  ميجيوقعت يف حقبة "

  احلكومة اليابانية يف هذه احلقبة.

  أهداف الدراسة:
 لى طبيعة ومالمح وأبعاد صورة البطل يف هذه النوعية من األفالم.التعرف ع -1

يف   -2 املطروحة  والقضايا  املوضوعات  أهم  على  تناولت التعرف  التي  اليابانية  األفالم 
 ."ميجيعصر "

املقارنة بني الصورة اإلعالمية املقدمة يف األفالم السنيمائية اليابانية عن البطل يف  -3
 املتداولة من قبل احلكومة اليابانية يف هذه احلقبة." والصورة ميجيعصر "

  أهمية الدراسة:
  وترجع أهمية هذه الدراسة إلى ما يأتي:

 ندرة األبحاث التي تناولت األفالم اليابانية عامةً على الصعيد العربي.  -1

تناول -2 التي  األبحاث  "ندرة  عصر  يف  اليابانية  األفالم  الصعيدين ميجيت  على   "
 .والغربيالعربي 

الواسع ملواقع  -3 االنتشار  اليابانية خاصة يف ظل  السنيمائية  تزايد االهتمام باألفالم 
اإلنترنت وغيرها من وسائل اإلعالم احلديثة التي تتيح املشاهدة املجانية، وتزايد مواقع 
أوجه   زادت  وقد  اللغة،  حاجز  على  قضت  التي  لألفالم  الفورية  الترجمة  برامج  تنزيل 

وال مصر  بني  نظام التعاون  بتطبيق  التعليم  خاصة  مؤخًرا،  كافة  األصعدة  على  يابان 
الوزارة حتى   باالتفاق مع  تعليمية  املدارس املصرية، ووضع خطة  الياباني يف  التوكاتسو 

 . 2030عام 
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  الدراسات السابقة:
اليابانية عامة واألفالم التي   تتناول  نظًرا لندرة األبحاث التي تناولت األفالم السينمائية 

" خاصة؛ميجيحقبة  مباشرة    "  صلة  ذات  دراسات  على  العثور  الباحثة  على  تعذر  فقد 
األبطال   مالمح  تناولت  التي  الدراسات  على  العرض  يقتصر  ولن  البحث،  مبوضوع 
األفالم  يف  البطل  صورة  دراسات  إلى  ستتعداها  بل  اليابانية،  األفالم  يف  اليابانيني 

 السينما اليابانية عموًما، وتنقسم هذه الدراسات إلى  املصرية، كذلك والصور املقدمة يف
  املحاور اآلتية: 

  املحور األول: الدراسات التي تناولت مالمح األبطال اليابانيني يف األفالم اليابانية: 
العجماوي:  فنجد   حسني  القدرات   32) 2018(رباب  فائقة  الشخصية  مالمح  تناولت 

املقدمة يف األفالم السنيمائية اآلسيوية ملوضوعات الباراسيكولوجي، وهي دراسة مقارنة  
بني األفالم اليابانية والكورية على عينة من األفالم السينمائية بواقع خمسة أفالم عن كل  

واجلاذب العنف  من  كل  يرتبط  أنه  إلى  الدراسة  وخلصت  بالصورة  منهما،  والسيطرة  ية 
النمطية املقدمة عن الشخصيات فائقة القدرات يف كل من اليابان وكوريا اجلنوبية، كما  
يبعد البطل كثيًرا عن وجود عالقات كثيرة مع اجلنس اآلخر، أي احترام الشخص الذي 

بالفعل الدولتني  يف  املجتمع  إليه  مييل  ما  وهو  به،  دراسة  يرتبط  أما  شون: .  (ستيفن 
0132  Stephen Chun  (33    بعد الساموراي  لشكل  املميزة  اخلصائص  تناولت  فقد 

فيلم   خالل حتليل  من  الثانية،  العاملية  أحد –  The twilight samuraiاحلرب  وهو 
، ووجدت هذه الدراسة Yoji Yamadaللمخرج يوجي يامادا    -أفالم عينة هذا الدراسة

وأنه يتطرق إلى تصوير بطل الساموراي   أن الفيلم يعرض الطقوس االجتماعية اجلماعية،
الكالسيكي وتأثير حتوالت العهد اجلديد الذي يشير إلى تغيير أكبر يف الثقافة والظروف 

دراسة   وجند  اليابان.  يف  ترجليا:  االجتماعية  التي   Laura Treglia (34  2012(لورا 
السيدات   صورة  تناولت  السبعينيات،  وبداية  الستينيات  فترة  اليابانية  باألفالم  تهتم 

"، وتختلف احلبكة pinky violenceاليابانيات، وكانت العينة من أفالم "العنف الوردي  
وإيقاعها من فيلم آلخر من أفالم العينة، وتشترك يف سرد قصص النساء ذوي املستوى  

دي املنخفض ومحاربتهن ضد سلطة واعتداءات الرجال، وتناولت هذه االجتماعي االقتصا
وحركات حتريرها،   اليابانية  للمرأة  بالنسبة  واالجتماعي  السياسي  الوضع  تطور  األفالم 
كما تتعرض للحركة الليبرالية النسائية يف تلك احلقبة، وتعرض النتائج كيفية تغير مفهوم  

ق وإعالء  اليابان  يف  التقليدي  ومواجهة  املرأة  الليبرالية  باحلرية  املرتبط  اجلنس  يمة 
 2005Deborah(دبوراه مايكل شاموون:  التقاليد واألعراف اليابانية. وتناولت دراسة  
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Michelle Shamoon(35    املراهقات الفتيات  األدب    shôjoصورة  يف  الشائعة 
املصورة   والقصص  والتليفزيون  هؤال マンガوالسينما  صورة  ظهرت  وقد  ء اليابانية، 

" كشريك للمتعة اجلسدية بعد تأثر اليابان بحضارة الغرب، وتتبع  ميجيالفتيات يف فترة "
هذه الدراسة تطور هذا املفهوم حيث مت تداوله عبر األدب ووسائل اإلعالم بكثرة، وقد مت  

برسم صور لفتيات جذابات ال يقلقن من قيود الذكور لها، ولم    ،تعميمها يف أرجاء اليابان
" فقط من املراهقات يف تلك الصورة املتداولة؛ بل امتد األمر ليصبح  شوجوتبق فتيات الـ" 

  إلى فتيات العشرينيات والثالثينيات.

  املحور الثاني: الدراسات التي تناولت صورة األبطال يف الدراما املصرية: 
  دراسة   من الدراسات التي تناولت مالمح األبطال يف الدراما املصرية؛ ففيهناك عديد  

رفاعي:   محمد  وأشكال   36) 2016(عبير  صور  عن  الكشف  إلى  الرسالة  هذه  هدفت 
القنوات الفضائية، مستخدمة  العنف الرمزي ضد املرأة بالدراما السينمائية املقدمة يف 

" املصريني  الفيلمني  على  املضمون  وأداة حتليل  السميولوجي  و"ركالماملنهج  روح"  "،  حالوة 
أة بوصفها ربة منزل، وجاء % كانت جتسد املر50.1وخلصت إلى أن نصف العينة تقريًبا  

%، وتصدرت األدوار السلبية التي  14.3يف املرتبة الثانية فئتا "طالبة" و"فتاة ليل" بنسبة  
%، وبالنظر إلى أماكن حدوث العنف جند 57.2تظهر بها املرأة املشهد فقد بلغت نسبتها  
الشباب.   % من العينة سن 50%، كما أن  71.4املجتمع احلضري هو األكثر عنًفا بنسبة  

دراسة   تناولت  الكيالني:  بينما  الشخصية    37) 2016(رانيا  يف  والتغير  الثبات  مظاهر 
املصرية عن طريق دراسة خصائصها ملعرفة مدى استمراريتها أو تغيرها، كما حتاول أن 
تكشف العالقة بني بنية املجتمع وتشكل املالمح الثقافية واالجتماعية للشخصية املصرية،  

هج الوصفي التحليلي بأداته حتليل املضمون، وتضمنت العينة مسلسلني من  مستخدمة املن 
 " وهما:  والعشرين،  احلادي  القرن  نهاية  البشريحقبة  العال  أبو  السيد  و"رحلة  الراية  "، 

وهما: البيضا الثورة،  بعد  ما  حقبة  يف  إنتاجهما  مت  آخرين  مسلسلني  تضمنت  كذلك   ،"
و" البلطجي" ثالث"  الدطرف  خلصت  وقد  الشخصية  "،  يف  تغيًرا  هناك  أن  إلى  راسة 

املصرية، وهو نتاج التحوالت االجتماعية واالقتصادية والثقافية التي شهدها املجتمع يف 
هاتني احلقبتني، فقد تأججت البلطجة برغم أنها ليست بجديدة على املجتمع؛ فقد بدأت  

انف من  البالد  شهدته  ما  خضم  يف  وجماعية  تنظيًما  أكثر  شكًال  عقب  تأخذ  أمني  الت 
"الفهلوة" انتشرت  كما  الوسطى، الثورة،  الطبقة  بنية  يف  جوهرية  تغييرات  إلى  إضافة   ،

االنفتاح. وحاولت دراسة   القيم كما حدث يف عصر  وغادة  فاختلت منظومة  حسن  (عطا 
الدين األفالم   38) 2008:  حسام  يف  املقدمة  الرياضي  البطل  صورة  على  التعرف 
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يف هذه الصورة، مستخدمة نظرية االستخدامات واإلشباعات،   السينمائية، ورأي الشباب
وتعد هذه الدراسة من الدراسات الوصفية التي استخدمت منهج املسح بشقيه الوصفي  

، مت اختيارها 2008-2007والتحليلي، على عينة حتليلية هي ثالثة أفالم إنتاج عامي  
" وهي:  عمدي،  موتبشكل  و"علقة  و"الزمهلوية"،  الدراسة العاملي"،  عينة  جاءت  بينما   ،"

من   تتكون  عمدية  عينة  وهي  قسم    180امليدانية  من  الثالثة  الفرقة  من  وطالبة  طالًبا 
مبدينة   االتصال  وفنون  لإلعالم  العالي  باملعهد  والتليفزيون  أكتوبراإلذاعة  من   السادس 

 % أنثى، وقد خلصت النتائج 51.7% ذكًرا و48.3بنسبة    2007/2008للعام اجلامعي  
عن   إيجابية  مناذج  بتقدمي  األخيرة  اآلونة  يف  املصرية  للسينما  اهتماًما  هناك  أن  إلى 
رئيسية  أدوار  يف  الرياضيني  قدمت  كما  جذابة،  سينمائية  معاجلة  إطار  يف  الرياضيني 
كاإلصرار   إيجابية  قيما  وعكست  حقيقيني،  رياضيني  على  واعتمدت  أيًضا،  وثانوية 

التي    39) 2006(ليلى عبد املجيد:نتماء للوطن. ويف دراسة  والعزمية والصبر والنجاح واال
عامي  مسلسالت  بتحليل  الباحثة  قامت  كذلك،  الوصفي  املنهج  استخدمت 

األقدم 2002/2003 من  زمني  بترتيب  وعرضتها  السابقة  الدراسات  نتائج  وتتبعت   ،
األدوار لألحدث، ففي الفترة من الثمانينيات إلى النصف األول من التسعينيات جند أن  

الرجل   مقابل  للمرأة  الواضح 33الرئيسية  من  أنه  كما  األدوار،  ثلثي  نحو  أي  فقط؛   %
املستوى   ويتحدد  الريف،  حساب  على  احلضر  يف  تعيش  التي  بالشخصيات  االهتمام 
يستكمل  أن  يستطع  لم  ملن  بدونية  والنظرة  اجلامعية  املؤهالت  على  باحلصول  التعليمي 

م على  التركيز  وغلب  صورة  دراسته،  قدمت  ذلك  وبرغم  والطالق،  الزواج  وضوعات 
السلوكيات  أن  فنجد  العشرين  القرن  من  الثاني  النصف  يف  أما  املطلقة،  للمرأة  إيجابية 
سلوك   جاء  بينما  االستقاللية،  حيث  من  إيجابية  أكثر  أصبحت  الرجل  عن  تصدر  التي 

اخلارج   من  لسند  دائًما  حتتاج  فهي  بالسلبية،  أكثر  متسًما  حللول  النساء  واالنصياع 
اآلخرين عكس الرجل متاًما، وال تزال مسئولية اتخاذ القرار لألب نيابة عن األسرة كلها،  
بينما دور األم هامشي، وجاءت بعض القيم يف املسلسالت املحللة مثل قيمة العمل التي  

الرجل،   من  أكثر  املرأة  عند  قيمتها  تعلو  الزواج  وقيمة  املرأة  دون  الرجل  بها  أما يتميز 
فقد ُحصرت املرأة يف دور ربة املنزل، وأنها حصلت على األدوار   2002صورة املرأة عام  
%؛ أي: لم حترز تقدًما ملحوًظا، ومعظمهن حاصالت على مؤهل عال 36الرئيسة بنسبة  

عام   ويف  نسائية،  لشخصيات  اإليجابية  النماذج  بعض  ظهرت  كما  جند    2003أيًضا، 
% وكان التركيز على النساء من الفئة العمرية  41ها املرأة  نسبة األدوار التي حصلت علي

عاًما، كما يف الثمانينيات والتسعينيات، وجند االرتفاع امللحوظ للنساء املنتميات   20-50
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  اقتصادّيًا إلى الطبقة العليا، وبدا الرجال أكثر إيجابية من النساء وأكثر عقالنية كذلك.
تناولت صورًا إعالمية مروجة من خالل األفالم اليابانية  املحور الثالث: الدراسات التي 

  للمشاهدين: 
كاّفن:  دراسة   جيمس  مسئولية   2011Philip James Kaffen (40(فيليب  تناولت 

السينما اليابانية عن الترويج للصورة الرومانسية يف أذهان اليابانيني التي تتداخل كثير  
غبة ال يحدها خيال، وهو ما يتناسب مع  من العوامل يف رسمها؛ فأصبحت الرومانسية ر

اللحظي   االنفعال  من خالل  تروج  التي  الرومانسية  أنها  كما  الغربي،  االستعماري  منطق 
. كل هذا أسهم يف  kokutaiالذي يوّلد األشعار اليابانية، وهي الروح اليابانية اخلالصة  

ءت العينة على مجموعة  تطور مفهوم الرومانسية اليابانية الفريدة بني دول آسيا، وقد جا
من أفالم ما قبل احلرب وأخرى من أفالم ما بعد احلرب، لدراسة مدى املسئولية التي  

سعت إلى    Hua Nan Li (41  2011(هوا هان لي:  تقع على عاتق السينما. كذلك دراسة  
وأشجارها،   وحيواناتها  بجمالها  الطبيعة  عن  اليابانية  األفالم  يف  املقدمة  الصور  حتليل 
ويختلف تناولها لعناصر الطبيعة عن الغرب يف رسمها لصور بدائية وآية للحيوية لكائنات  
وفسادهم،   بأطماعهم  البشر  ميسها  لم  نقية  طبيعة  لتجسد  هي،  كما  وطبيعية  حيوانية 

إ  ذلك  األرواح ويرجع  كتناسخ  مفاهيم  وإبراز  الطبيعة  تقدس  التي  بدياناتهم  تأثرهم  لى 
ا هادًئا يالزم هذه النوعية من األفالم، وقد  وخلود الروح وغيرها، مما يكّون غموًضا وجّوً
إيقاع حبكتها،  تباطؤ  األفالم  ما مييز هذه  وعادة  الواقع،  من  للهروب  الصور  ترسم هذه 

أفالم على  العينة  جاءت  املخرج    كما  كأفالم  األفالم  من  النوعية  هذه  تتناول  يابانية 
  . Yasujiro Ozuياسوجيرو أوزو 

  أوجه االستفادة من الدراسات السابقة:
 التمكن من صياغة مشكلة الدراسة وأهدافها، وحتديد تساؤالت الدراسة. .1
هذه   .2 مالمح  وحتديد  اإلعالمية  الصورة  دراسة  عند  الوصفي  املنهج  استخدام 

 الصورة. 
الكم كيفية،  ا .3 البحوث  البيانات يف  ستخدام استمارة حتليل املضمون كأداة جلمع 

املنهج السيميولوجي أيًضا فيمكن استخدامها كما يف رسالة عبير   وإن كانت مع 
 محمد رفاعي. 
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  تساؤالت الدراسة التحليلية: 
 ما أنواع البطولة يف األفالم اليابانية التي تناولت عصر "ميجي"؟ .1

 طبيعة القضية يف األفالم اليابانية التي تناولت عصر "ميجي"؟ ما  .2
يف .3 الدميوجرافية  األبطال  خصائص  عصر    ما  تناولت  التي  اليابانية  األفالم 

 "ميجي"؟  
 ما مالمح البطل الياباني يف األفالم اليابانية التي تناولت عصر "ميجي"؟   .4
 تناولت عصر "ميجي"؟ ما مالمح املرأة اليابانية يف األفالم اليابانية التي   .5
اإليجابي   .6 النموذج  "ميجي"  عصر  تناولت  التي  اليابانية  األفالم  قدمت  كيف 

 لألبطال؟ 
السلبي  .7 النموذج  "ميجي"  عصر  تناولت  التي  اليابانية  األفالم  قدمت  كيف 

 لألبطال؟ 
 كيف عرضت األفالم اليابانية التي تناولت عصر "ميجي" جوانب القضية؟ .8
األفالم   .9 النوعية  ملاذا عاجلت  "ميجي" هذه  تناولت عصر  التي  اليابانية  األفالم 

  من القضايا؟ 
  فئات التحليل: 

سياسية/عسكرية/ اجتماعية/    طبيعة القضايا التي تتناولها األفالم اليابانية: -
 دينية/ تاريخية/ نفسية.

 تناول صريح/ تناول رمزي.  أسلوب معاجلة القضية املطروحة: -
 تراجيديا/ كوميديا/ ميلودراما/ فارس.  قالب الفيلم: -
 ذكورية/ نسائية/  ثنائية/ جماعية.  نوع البطولة: -
القضية:   - جلوانب  الفيلم  للنتائج  عرض  تطرق  والظواهر/  األسباب  تناول 

 واآلثار املترتبة/ تقدمي حل للمشكلة/ جميع ما سبق. 
األبطال: - بها  يظهر  التي  املهن  السامو  طبيعة  أطباء/  ساسة/  راي اخلدم/ 

رجال  / الشرطة/  رجال  الدين/  رجال  جامعة)/  مدرسون(مدرسة/  عمال/  
 اجليش/ مهنة بسيطة/  مهن خارجة عن القانون/ غير واضح املهنة. 

 اخلصائص الدميوجرافية لألبطال: -
 أب/ أم/ زوج/ زوجة/ ابن/ ابنة/ أخ/ أخت/ غير  الدور االجتماعي لألبطال :

 .واضح
  :شباب/ نضج/ شيخوخةطفولة/ مراهقة/ العمر. 
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   :التعليمي أو  املستوى  مهني  تعليم  شهادة/  على  يحصل  ولم  متعلم  أمي/ 
 .حريف/ تعليم متوسط/ تعليم جامعي/ ما بعد اجلامعي/ غير محدد

  :منخفض/ متوسط/ مرتفع/ غير واضح.املستوى االقتصادي 
 :أعزب أو آنسة/ مرتبط دون خطبة/ خاطب أو مخطوبة/    احلالة االجتماعية

 تزوج أو  متزوجة/  مطلق أو مطلقة/ أرمل أو أرملة. م
 :حضر/ ريف/ غير واضح.  املنطقة اجلغرافية 
 :جذاب ومحبب للمشاهد/ حظى بنجاح    كيفية تقدمي منوذج إيجابي لألبطال

/غير   ما  ضرر  به  حلق  تقدير/  أو  جناح  من  يستحق  ما  يلق  لم  يستحقه/ 
 فعال.

 :محبب للمشاهد/ لقي جزاءه يف  جذاب و  كيفية تقدمي منوذج سلبي لألبطال
 الفيلم/ حظي بنجاح ال يستحقه/لم يلق جزاء مطلًقا.

   :"ميجي" عصر  أفالم  يف  الياباني  البطل  اجلنس  مالمح  مع  العالقات  متعدد 
اآلخر/ يهتم مبظهره/ يحترم الكبير/ يساعد يف أعمال املنزل/ يسيطر على  

ال وفنون  األسلحة  استخدام  يجيد  االنفعال/  أو  على  الغضب  يسيطر  قتال/ 
الصعبة/   البدنية  باألعمال  يقوم  مستنير/  فكره  احلديث/  قليل  األسرة/ 
اآلخرين/   يراعي  باملسئولية/  يشعر  أحباءه/  يحمي  العلم/  يقدر  متدين/ 

 .شجاع
   :"خاضعة للرجل/ حتترم الكبير/ مالمح املرأة اليابانية يف أفالم عصر "ميجي

الرقص/   جتيد  الرجال/  إغواء  على  تشعر  تعمل  متواكلة/  متدينة/  
حتمي   مسيطرة/  باملسئولية/  تشعر  والشهرة/  املال  تهوى  باآلخرين/ 

 . اآلخرين

  اإلجراءات املنهجية للدراسة:
  نوع الدراسة ومنهجها:

بشقيه الوصفي والتحليلي، وهو أحد املناهج    Surveyاعتمدت الباحثة على منهج املسح  
العلمية املعنية باكتشاف العالقات الناجتة عن تداخل عدد من املتغيرات، التي تؤثر سلًبا 
أو إيجابًا على الظاهرة، مما يستوجب تقصي احلقائق عنها بإجراء مسح شامل أو مسح 

املس عليه  يطلق  والذي  بالدراسة،  املستهدف  للمجتمع  العامبالعينة  تعتمد 42ح  وسوف   ،
الباحثة على أسلوب التحليل الكمي والكيفي، فيما يتعلق ببعض متغيرات وفئات الدراسة 

  التحليلية للوصول إلى نتائج أكثر عمًقا.  



               4521 

  مجتمع الدراسة وعينتها:
" أحداثها يف عصر  الواقعة  اليابانية  األفالم  الدراسة يف  مجتمع  يف  ميجييتمثل  أي:  "؛ 

من   هذا  1912إلى    1868الفترة  يعني  وال  تناوًال صريًحا؛  احلقبة  تلك  تتناول  التي  م 
اليابان  من  املنتجة  اليابانية  لألفالم  العينة  اختيار  مت  وقد  بالضرورة،  التاريخية  األفالم 

م، حيث مت استبعاد األفالم ذات اإلنتاج املشترك  2018م وحتى  2000فقط منذ عام  
البطل الياباني التقليدي، كما مت استبعاد أفالم التي قد حتمل مالمح مختلفة لشخصية  

  واألفالم الوثائقية كذلك. アニメالتحريك 

يف الدراسة  عينة  فيلم  وتتمثل   :The twilight samurai  وفيلمRyoma's Wife, 
Her Husband and Her Lover  وفيلمYear one in the north   وAbacus 

and Sword    وفيلمRuroun kenshin     وفيلمSnow on the blades     وفيلم
Ruroun kenshin: the legend ends  فيلمي لكنَّ   ،Abacus and Sword  

لم يتوافرا لألسف، فتصبح    Ryoma's Wife, Her Husband and Her Loverو
أفالم خمسة  التي    11:27:03بواقع    العينة  لألفالم  شامل  املالحق حصر  ويف  ساعة، 

 اإلنتاج وسبب االستبعاد أيًضا. تناولت هذه احلقبة وسنة

  أداة الدراسة: 
استخدمت الباحثة أداة واحدة من أدوات الدراسة، وهي: استمارة حتليل املضمون لتحليل  

عصر  تتناول  التي  اليابانية  حتليل  ميجي"  األفالم  من  نتائج  من  جاء  مبا  مسترشدة   ،"
  املستوى الكيفي كذلك.لألفالم، ليكون التحليل على املستوى الكمي كما أنه على 
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  النتائج العامة للدراسة: 
ستعرض الباحثة نتائج العينة التحليلية أوًال يف محاولة لالستفادة منها أثناء عرض الشق 
الكيفي، وقد مت عرض النتائج ذات الدالالت اإلحصائية واستبعاد الفئات التي لم يكن بها  

  أي داللة:  

  أوًال: النتائج الكمية لعينة األفالم: 

  ي": أنواع البطولة يف األفالم اليابانية عهد "ميج

  إجابة التساؤل األول: ما أنواع البطولة يف األفالم اليابانية التي تناولت عصر "ميجي"؟

  

  ) 1شكل (

 يوضح أنواع البطولة يف األفالم اليابانية عهد "ميجي"

األفالم   بطولة  يف  و"ثنائية"  "ذكورية"،  فئتا  جاءت  أنه  جند  الشكل،  لهذا  موضع  وتبًعا 
بلغتا   متساويتني حيث  تكون 40الدراسة  قد  الثنائية  البطولة  أن  إلى  اإلشارة  %، وجتدر 

ذكرين أو ذكًرا وأنثى، وهو ما يشير إلى غلبة البطولة للذكور، وما يتناسب وطبيعة املجتمع  
" حقبة  وجاءت  ذكورّيًا،  مجتمًعا  كان  فقد  أكدتها  ميجيآنذاك  جديدة  مختلفة  بأفكار   "

العي لألبطال–نة  أفالم  االجتماعية  األدوار  عن  احلديث  عند  بالتفصيل  تناولها   - سيتم 
  بينما لم جند بطولة نسائية واحدة يف أفالم العينة. 
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  طبيعة القضية املقدمة يف الفيلم الياباني عهد "ميجي": 
  إجابة التساؤل الثاني: ما طبيعة القضية يف األفالم اليابانية التي تناولت عصر "ميجي"؟

  

  ) 2شكل (

 يوضح طبيعة القضية املقدمة يف الفيلم الياباني عهد "ميجي" 

جند أن طبيعة القضايا املقدمة يف أفالم العينة اخلمسة اقتصرت على  قضايا سياسية 
واجتماعية؛ حيث تقاربت النسب املئوية للقضايا السياسية واالجتماعية؛ كما هو موضح  
بالشكل، فقد تطرقت األفالم اخلمسة إلى النتائج املترتبة على املوت املفاجئ لإلمبراطور  

 " عصر  يعكس ميجيوقيام  ما  وهو  واألسرة،  املجتمع  مستوى  على  املختلفة  مبفاهيمه   "
وعًيا من كتاب السيناريو، وأن الهدف لم يكن عرض األحداث التاريخية، بل ربطها بوقائع  

حددة أثرت على أبطال العينة، كما حاولت هذه األفالم التأكيد على  سياسية واجتماعية م
القضاء على الفجوة بني اليابان والغرب عن طريق انصهار طبقات املجتمع القدمي وقيام 
مجتمع جديد بعيًدا عن الدماء ويهدف إلى بناء الدولة احلديثة، وهو ما يذكرنا بأفالم ما 

لإلقطاعيني وإعالء قيمة العلم واألسرة، كما عكست   بعد ثورة يوليو املصرية من محاربة
لطبقة  واالجتماعية  واالقتصادية  النفسية  األضرار  الدراسة  محل  اليابانية  األفالم 
بعد   العليا  املجتمع  إلى طبقات  للصعود  التجار  طبقة  ومحاوالت  والساموراي،  الشوجون 

ديا، وهو ما يتناسب وموضوع  االنفتاح، وقد جاء القالب الدرامي لكل أفالم العينة تراجي
 الدراسة.
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  ألبطال األفالم محل الدراسة:  اخلصائص الدميوجرافية

التي   اليابانية  األفالم  يف  الدميوجرافية  األبطال  خصائص  ما  الثالث:  التساؤل  إجابة 
  تناولت عصر "ميجي"؟

 النوع االجتماعي ألبطال األفالم محل الدراسة:  . 1

  
  ) 3شكل (

  يوضح النوع االجتماعي لألبطال يف األفالم اليابانية محل الدراسة

، فوصلت نسبتهم إلى 9من أصل    6بالنظر إلى النتائج سنجد أن الرجال من األبطال هم  
%، وهو ما يتناسب مع الفترة املقدمة يف األفالم موضع الدراسة؛ ففي هذه الفترة  66.7

املجتمع   هذا-كان  إلى  اإلشارة  سبق  يقوم    -كما  فمن  ولذلك  الكلمة،  مبعنى  ذكورّيًا 
ال، وحتى اآلن لم تأخذ املرأة حقوقها كافة يف اليابان؛ وطبًقا باألحداث الفاعلة هم الرج

ملجلة نيبون اليابانية النسخة العربية اإللكترونية أن املرأة ال تزال تعاني واقًعا صعًبا بني  
؛ مما أدى إلى تراجع اليابان يف التصنيف العاملي للمساواة بني اجلنسني،  43العمل والبيت

املصد الصورة  عكس  هذا  ألجل كل  كثيًرا  بذلت  التي  بأجمعه،  للعالم  اليابان  قبل  من  رة 
اليابان  وكالة  واستخدام  الثانية  العاملية  احلرب  بعد  جتاهها  العاملية  الصورة  حتسني 
للدول   التحتية  بالبنى  املشروعات اخلاصة  كثيًرا من  تتبنى  التي  الدولي اجلايكا،  للتعاون 

  .44وقد حققت الكثير يف سبيل هدفها هذا النامية والفقيرة عن طريق العمل التطوعي،
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  الدور االجتماعي ألبطال األفالم محل الدراسة:  . 2

  

  ) 4شكل (  

  يوضح الدور االجتماعي لألبطال يف األفالم اليابانية محل الدراسة

ميكن لألب أن يكون ابًنا  تتعدد األدوار االجتماعية التي يشغلها الفرد يف املجتمع، فمثًال  
ا يف الوقت نفسه، وجند تبًعا لبيانات اجلدول السابق أن أدوار األبطال غير   وحفيًدا أو جّدً

بنسبة   فيلمي 33.4واضحة  سيناريو  كاتب  تركيز  إلى  ذلك  يرجع  وقد   ،%  
るろにけんしんفقد حيث  أسرة؛  ألي  تنتمي  ال  التي  الرئيسة  الشخصية   على 

ل القرية منذ الصغر، وكذلك البطل الثاني لم يأِت بخلفيته  البطل أبويه والعديد من رجا
األسرية، فهذان الفيلمان وحدهما بهما أكثر من بطل مما أثر على نتائج الدراسة، تلتها  
يف النسبة فئة "األب" و"االبنة"؛ فاألب هو مركز األسرة وهو محرك العالقات، فمنهم من  

التغيير وينجح بنجاح " "  "، ومنهمميجييحاول  " وبعده ميجيمن يقاوم ويجد سبيله قبل 
ويدافع عما يؤمن به، ليؤكد أنه إرهاص لعصر التنوير، أما االبنة فهي مفتاح التغيير من  
على   يقتصر  كان  املرأة  فدور  الرجل،  مبكانة  مكانتها  يساوي  لعصر  يستعبدها  عصر 

  ."الزوجة اجليدة واألم احلكيمة" دون احلاجة للقيام مبزيد من األدوار
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  : املرحلة العمرية لألبطال يف األفالم اليابانية محل الدراسة .3

  

  ) 5شكل (

  يوضح املرحلة العمرية لألبطال يف األفالم اليابانية محل الدراسة

وتصدرت فئة الشباب البطولة يف األفالم موضع الدراسة؛ حيث إنه مصدر األمل ويرمز  
األمم، وهو الذي يأخذ على عاتقه الدفاع عن قضايا وقيم املجتمع اجلديدة، كما  ملستقبل  

أن للشباب خصائص للجذب مثل حب املخاطرة واإلقدام، وهذا يعزز من مشاهد األفالم 
يشجع   العمري  فالتقارب  أيًضا؛  الشباب  فئة  من  اجلمهور  من  الكثير  وجند  وحركاتها، 

ال  كبار  ويسعى  احلضور،  على  إلى  اجلمهور  واحلنني  الفترة  هذه  ذكريات  الستعادة  سن 
  املاضي يشكل دفعة للحضور كذلك.

  احلالة االجتماعية لألبطال يف األفالم اليابانية محل الدراسة:  . 4

  ) 6شكل (

  يوضح احلالة االجتماعية لألبطال يف األفالم اليابانية محل الدراسة

جند أن الشباب املمثل يف أفالم العينة لم يسبق له الزواج، إما عن قصد بالعزوف عنه  

0.00%

100.00%

آنسة/ أعزب /  متزوج
متزوجة

أرملة/ أرمل

55.50% 33.40% 11.10%
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املشاعر وهي  ونرى  لهذه اخلطوة،  بعد  لم يستعد  أنه  أو  وبنائه نصب عينيه  بلده  ووضع 
"متزوج/   فئة  تلتها  الهامشية،  الشخصيات  وإحدى  البطل  أو  والبطلة  البطل  بني  تتأجج 

ا، ويصبون جل اهتمامهم  % الذي22.1متزوجة" بفارق   ن جندهم يحتكون بزوجاتهم هامشّيً
على احلالة السياسية واالقتصادية للدولة الناشئة، فبعد حروب بني أبناء الوطن الواحد 
احلكومة  سياسة  بدعم  أفضل،  ألوضاع  حلول  تقدمي  عليهم  كان  موارده،  استنفدت 

 ومحاربة العبيد ونشر التعليم بني فئات املجتمع ككل. 

  عة املهن التي يظهر بها األبطال يف األفالم اليابانية محل الدراسة: طبي . 5

0.00%

50.00% 11.10%
33.40%

11.10%22.20% 22.20%

  ) 7شكل (

 يوضح طبيعة املهن التي يظهر بها أبطال الفيلم الياباني عهد "ميجي"

" تلتها  تبًعا للشكل السابق جند أن مهن أبطال األفالم األكثر تكرارًا هي مهنة "الساموراي
أن  نتيجة  جاءت  عمل  بال  فئة  أن  إلى  اإلشارة  وجتدر  عمل"،  و"بال  بسيطة"  "مهن  فئتا 
طبقة   أن  بالذكر  وجدير  تأكيد.  بكل  بعينها  مهنة  ميتهنون  ال  أطفاًال  كانوا  األبطال 
الساموراي هي أكثر الطبقات تضررًا مع الوضع اجلديد للدولة على كل املستويات، وهو  

لدرامية، فقد تناولت األفالم اخلمسة هذا التأثير على كل املستويات  ما يثري احلبكات ا
السياسية واالجتماعية واالقتصادية والتربوية والثقافية والنفسية، فالثراء الفكري هو ما 
واقًعا  كان  فقد  بسيطة  مهن  لديه  من  الذي طال  التغيير  بينما  احلقبة،  تلك  أفالم  مييز 

  ل جميعهم.  شديد الوطأة كما أحس به األطفا

أن مصطلح  واحلقيقة  ظهر  التنوير  عصر  مع  النساء    Shokugyō Fujinه  يعني  الذي 
ذات املهارة الفكرية أو احلرفية، كما ظهرت احلاجة لوجود ممرضات، ومع تأسيس بنك  

م الذي كان مناسًبا للنساء والعمل هناك مساعد كاتب أو عاملة هاتف،  1900نيبون عام  
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كن  النساء  معظم  أن  شعار   غير  استبدال  مت  قد  يكون  وبهذا  القطن،  صناعة  يف  يعملن 
؛ إال أنه عند النقل من حقبة  45"الزوجة اجليدة واألم احلكيمة" إلى "بلد غني، جيش قوي"

عن طريق  ميجي" وليس  الغرب،  عن طريق  إلينا  أتى  عما  النقل  اقتصر  مجاالتها  بكل   "
، لكننا هنا نتطرق فقط ملالمح األبطال 46راللغة األم اليابانية، وهذا حدا بنا إلغفال الكثي

 يف هذا العصر الذي صادف أال متثل هذه املهن يف أفالمه اخلمسة موضع الدراسة.

  املستوى التعليمي لألبطال يف األفالم اليابانية محل الدراسة:  . 6

  ) 8شكل (
  يوضح املستوى التعليمي لألبطال يف األفالم اليابانية محل الدراسة

و"متعلم   محدد"  "غير  فئتي  أن  ولهذا جند  الفترة؛  هذه  يف  مختلًفا  التعليمي  النظام  كان 
إلى   تصل  مًعا  شهادة"  "77.8بدون  قبل  ما  التعليم  كان  فقد  على  "  ميجي%،  محرًما 

واجتهت   الطبقات،  لكل  متاًحا  يكن  لم  أنه  كما  فقط،  الفتيان  على  مقصورًا  الفتيات 
إلى تخوين كل أجنبي، وكل من يعرف اللغة اإلجنليزية أو أي   - "ميجيما قبل "–احلكومة  

حد  إلى  األمر  يصل  وقد  األساس،  هذا  على  معه  التعامل  يتم  األجنبية  اللغات  من  لغة 
العزلة هذه اإلعدام ما عدا   التي مت استثناؤها من سياسة  ؛ غير أن الوضع قد 47بولندا 

" نفسه، واعُتبر املبشرون  ميجيتغير بسياسة التنوير اجلديدة التي انتهجها اإلمبراطور "
"رائدين" يف تعليم املرأة اليابانية؛ وبهذا تكون املسيحية    -خاصة البروتستانت-املسيحيون  

بوصفه اليابان  إلى  دخلت  حاولت  قد  حني  يف  املتقدمة،  الغربية  احلضارة  من  جزًءا  ا 
املسيحية  املدارس  تلك  وقدمت  موازية،  يابانية  تعليمية  أنظمة  إنشاء  اجلديدة  احلكومة 
اإلشراف  أصبح  الوقت  مرور  ومع  والكنائس،  األم  املنظمة  تدعمه  متقدًما  ا  غربّيً تعليًما 

صرامة،   أكثر  احلكومة  قبل  من  اخلاصة  املدارس  بعض  على  يف  نفسها  من  وطورت 
، وكما رأينا يف أفالم العينة  48املجاالت وبقيت كأكثر املدارس اخلاصة املرموقة يف اليابان

0.00%

50.00%

تعلیم حرفيمتعلم ولم یحصل على شھادةغیر محدد

44.40%
33.40% 22.20%
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إلى   للذهاب  تخطط  حبيبته  كانت  من  وهناك  الصغرى،  بنته  تعليم  عن  دافع  من  هناك 
 اجلامعة.

  املستوى االقتصادي لألبطال يف األفالم اليابانية محل الدراسة:  . 7

  ) 9شكل (

  يوضح املستوى االقتصادي لألبطال يف األفالم اليابانية محل الدراسة

بنسبة   لألبطال  املنخفض  االقتصادي  املستوى  تأثر  88.9جاء  أن  يؤكد  ما  وهو   ،%
الطبقات الدنيا ملجتمع اليابان بهذا التغيير كان األشد بني طبقات املجتمع، فقد سحقت  
لألوضاع   حلول  إيجاد  عليهم  وكان  التغيير،  بفعل  متاًما  واختفت  الساموراي،  طبقة 

أن واحلق  املتدهورة،  القتالية   االقتصادية  الفنون  تعليم  تلقيها  برغم  الساموراي  طبقة 
والقراءة والكتابة، وبرغم اعتنائهم بسيدهم يف وقتي الرخاء واحلرب، فيقومون يف الرخاء 
مبراجعة حسابات األراضي واألطيان لسيدهم اإلقطاعي، إضافة إلى الذود عن سيدهم 

إنتاج عام    Bushido Samurai Sagaبأعمارهم وقت احلرب فإنهم كما جاء يف فيلم  
يعانون الكثير إن فقد سيدهم منصبه أو جنح سيد آخر يف احلرب، ويحكي هذا   1963

فقدانه   نتيجة  وابنه  زوجته  فيفقد  ويتلطم  سيًدا،  له  يجد  ال  ساموراي  وضع  عن  الفيلم 
املنخفضة   الدخول  أن أصحاب  إلى  اإلشارة  بالنهاية، وجتدر  ويتخلى عن حياته  احلرب، 

دوا األمل كما حدث يف مصر بسياسة االنفتاح، فنجد عماًال يريدون أن يشتغلوا  آنذاك وج
  بالتجارة وأصحاب حرف يصبحون من األغنياء وأغنياء ال يجدون قوت يومهم. 

  

  

  

 

0.00%

100.00%

منخفض مرتفع

88.90%

11.10%
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 املنطقة اجلغرافية التي يعيش فيها األبطال يف األفالم اليابانية محل الدراسة:  . 8

  
  ) 10شكل (

  التي يعيش فيها األبطال يف األفالم اليابانية محل الدراسة  املنطقة اجلغرافيةيوضح 

األفالم  هذه  لتظهر  واحًدا،  فيلًما  عدا  ما  الريف  يف  الدراسة  عينة  األفالم  أحداث  تقع 
التأثير الناجم عن تغيير اإلمبراطور، وهي الطبقة الكادحة واملتوسطة التي عادة ما تتأثر  

فاحلضر قد حتضر بالفعل لهذا التغيير واستعد؛   عند وجود أي تغيير يطرأ على املجتمع؛
ألنه األقرب لسدة احلكم، كما أنهم استقطبوا معظم الساموراي يف العاصمة وما حولها  
لتكوين جيش كبير يسعى إلى توحيد قوى املجتمع على كل األصعدة، وحولوا كثيًرا منهم  

اي متاًما؛ ولهذا جند إلى ضباط والباقي جردوهم من مميزاتهم ليمسحوا طبقة السامور
صعوبة يف تصديق ما حدث من تغيير لدى الريفيني يف اليابان، وكذلك من كان يسكن يف  

  األماكن األكثر بعًدا عن العاصمة. 

0.00%
50.00%

100.00%

ریف حضر

88.90%

11.10%
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  مالمح البطل الياباني يف األفالم اليابانية التي تناولت عصر "ميجي": 
يف   الياباني  البطل  مالمح  ما  الرابع:  التساؤل  عصر  إجابة  تناولت  التي  اليابانية  األفالم 

  "ميجي"؟
  ) 1جدول (

  يوضح مالمح البطل الياباني يف األفالم اليابانية محل الدراسة

 % ك  مالمح البطل الياباني يف أفالم عصر "ميجي"

 % 10.2  6  يجيد استخدام األسلحة وفنون القتال

 % 10.2  6  يشعر باملسئولية

 %8.5  5  االنفعاليسيطر على الغضب أو 

 %8.5  5  فكره مستنير 

 %8.5  5 يراعي اآلخرين

  %6.8  4  يحترم الكبير

  %6.8 4 شجاع

  %6.8 4 يهتم مبظهره

  %6.8  4  يسيطر على األسرة 

 %5  3  قليل احلديث 

 %5  3  يحمي أحباءه 

  %5  3  متدين

  %3.4 2 متعدد العالقات مع اجلنس اآلخر 

  %3.4  2  الصعبةيقوم باألعمال البدنية 

  %3.4  2  يساعد يف أعمال املنزل 

  %1.7  1  يقدر العلم 

 % 100 59 ن

 "ميجي"تسعى هذه الدراسة باألساس إلى معرفة الصورة املقدمة عن األبطال يف عهد  
ومالمحهم املرسومة يف أفالم العينة، وقد مت اختيار الفئات موضع التحليل بناء على ما 
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وجدته الباحثة يف الثقافة اليابانية من مالمح لطبيعة احلياة والعالقات يف تلك احلقبة،  
" الياباني يف عهد  البطل  أن  القتال،  ميجيوعليه جند  وفنون  األسلحة  استخدام  يجيد   "

%، وهو يسيطر على الغضب أو االنفعال كما يحمل  10.2سئولية بنسبة  كذلك يشعر بامل
بنسبة   اآلخرين  ويراعي  مستنيًرا  التي  8.5فكًرا  "الرجل"  مع صورة  يتناسب  ما  وهو  %؛ 

" حكومة  تروجها  يحمل  49"ميجيكانت  الذي  اجليد  الرجل  هو  الرجل  مفهوم  إن  حيث  ؛ 
يغفل   وال  بروحه،  ويفديه  لإلمبراطور  يحترم  الوالء  الرجل  بينما جند  بالتعليم،  االهتمام 

بنسبة   األسرة  على  ويسيطر  مبظهره،  ويهتم  شجاًعا  وجنده  هذه 6.8الكبير،  وتعد   ،%
القيم كاحترام الكبير واالهتمام باملظهر من القيم اليابانية املتأصلة يف املجتمع الياباني،  

% وهي 5ءت نسبتهم جميعهم  غير أن الفئات: "قليل احلديث، ويحمي أحباءه، ومتدين" جا
نسبة متوسطة، ومن املعروف أن الرجل الياباني التقليدي ال يكثر احلديث كما أنه متدين،  

  ويحمي أحباءه بالتأكيد، فهو خليل السيف، وال تنقصه الشجاعة. 

كل هذه الفئات مت اختيارها بناًء على الرجوع إلى كتب التراث اليابانية والكتب املترجمة   
هذه وهذه    حول  العصر؛  هذا  أبطال  إلى  صورة  أقرب  إلى  الوصول  محاولة  يف  احلقبة 

فقد  احلقبة،  هذه  حول  األجيال  تتناقله  عما  كثيًرا  تبعد  ال  األفالم  يف  املقدمة  الصورة 
والتفكر؛ فلم يعد  العقل  إلى  لغة حلل األمور  الذي كان  العنف  الياباني من  الرجل  حتول 

بجا الوقوف  للساموراي  سلوك  الرادعة،  هناك  القانون  بقوة  بل  بالسيف،  الضعيف  نب 
أكثر   أصبح  وقد  الياباني،  يصورون  جندهم  العينة  أفالم  إنتاج  تاريخ  إلى  بالنظر  كذلك 
تفتًحا وعاطفية مع زوجته، وال مانع من هذا غير أن هذه احلقبة كانت ال حتترم النساء 

ا جاء البطل أرمًال وكان عليه  بشهادة اليابانيني أنفسهم، وهذه املساعدة جاءت أيًضا حينم
قائمة   ضمن  واحد  رقم  ووضعها  ألسرته،  الرجل  حب  يفسر  وهنا  بطفلته،  االعتناء 

  أولوياته. 
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  مالمح املرأة اليابانية يف األفالم اليابانية التي تناولت عصر "ميجي": 

األفالم   اليابانية يف  املرأة  مالمح  ما  التساؤل اخلامس:  تناولت عصر  إجابة  التي  اليابانية 
  "ميجي"؟

  ) 2جدول (
  مالمح املرأة اليابانية يف يف األفالم اليابانية محل الدراسة 

 % ك  مالمح املرأة اليابانية يف أفالم عصر "ميجي"

 % 17.6  6  حتترم الكبير

 % 17.6  6  تشعر باملسئولية

 % 14.7  5  خاضعة للرجل 

 % 14.7 5 تشعر باآلخرين

 % 11.8  4  مسيطرة

 %8.9  3  حتمي اآلخرين

 %5.9  2 متدينة 

  %2.9  1  تعمل على إغواء الرجل

  %2.9 1  تهوى املال والشهرة 

  %2.9  1  جتيد الرقص 

 % 100 34 ن

جملة   على  وللوقوف  احلقبة،  هذه  خلصوصية  نظًرا  التساؤل  هذا  الباحثة  أثارت  لقد 
أفالم  أن  وأننا جند  ذاته، خاصة  الرجل  تسهم يف حتديد مالمح  التي  األبطال  عالقات 
العينة يف مجملها تؤكد النظرة اإليجابية للمرأة يف اليابان، وهي نظرة غير تقليدية الهدف 
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قيم مجتمع   إرساء  باألرض    ميجي"،"منها  النساء  وارتبطت  بالسماء  الرجال  ارتبط  فقد 
املقدس؛ أي: أنها أدنى منه، وهو كتاب    古事記   "كوجيكي"كما جاء يف كتاب الــــــــــــــــ  

اإلله  أبناء  أنهم بساللتهم  أول اخللق وكيف  التنويري    ،50يحكي عن  الفكر  وهو ما عضد 
الرجال  "ميجي"لـ خدمة  النساء  على  وجب  كما  ا،  بدنّيً الرجال  من  شأًنا  أقل  فالنساء  ؛ 

أدا من  حتسن  ودائًما  مهندم  منظر  يف  دائًما  بلطف  ومعاملتهم  واجباتهن  وطاعتهم  ء 
كما  تنجب فيجب طالقها،  ال  التي  الزوجة  أما  فاضلة،  املرأة  تكون  وبهذا فقط  املنزلية، 
زوج   من  غناها  برغم  طلقت  قد  كانت  األب  زوجة  أن  كيف  العينة  أفالم  أحد  يف  جاء 
مخمور، وحني أراد أن يعيدها تذكر أنها عاقر، ولم تكن املرأة مستقلة مادّيًا فال حق لها  

امللكي التزام يف  النساء  على  وكان  امليراث،  يف  واملرأة  الرجل  يتساوى  وال  الشخصية،  ة 
البيت، وميكن تعليمها باملنزل، ولم تكن النساء عموًما أهًال للتعليم حينها، وللرجل أن يعدد  
هناك   يكن  ولم  بكلمة،  تنطق  أن  املرأة  على  وليس  اخلليالت،  فيتخذ  اقتدر  وإن  زوجاته، 

أ الزوجات  لعدد  ومكانة شروط  احلقوق  كل  وألوالدها  لها  فقط  والزوجة  اخلليالت،  و 
ا فيصبح نفوذها أقوى من غيرها  الزوجة األولى غالًبا ما تختلف، خاصة إن أجنبت صبّيً
الزوجة، فتستمد  بغياب  إال  املجتمع  بينما اخلليلة ال جتد ترحابًا يف  بالقصر،  أو  باملنزل 

  ا تنجب ولًدا فتجد بعض النفوذ. قوتها فقط بقدر ما يعطيها الزوج أو حينم 

وبالنظر إلى اجلدول سنجد أن الصورة اإلعالمية املقدمة من خالل أفالم العينة شديدة 
الكبير، وتشعر باملسئولية بنسبة   %، ألنها تعلم جيًدا دورها 17.6اإليجابية؛ فهي حتترم 

اآلخرين بنسبة يف املنزل، كما يعلم الزوج دوره خارجه، وجندها خاضعة للرجل، وتشعر ب
بينما حصلت  14.7 اليابانية،  املرأة  عن  املروجة  التقليدية  والصورة  يتناسب  ما  وهو   ،%

أدنى   على  الرقص"،  و"جتيد  والشهرة"،  املال  و"تهوى  الرجل"،  إغواء  على  "تعمل  الفئات: 
%، وهو ما يعني أن الصورة املروجة عن املرأة يف األفالم عينة الدراسة هي  2.9النسب  
تقليدية منطية، ويجدر بنا الذكر أنه مت حتليل الشخصيات الرئيسية والثانوية من  صورة  

يغوين   اآلئي  النساء  اقترنت  حيث  اخلمسة،  األفالم  يف  املقدمة  الهامشية  وليس  النساء 
الرجل ويهوين املال والشهرة ويجدن الرقص بطبقة التجار التي ال تخضع إلى قيم ومبادئ 

ا على  فقط  وحترص  طبًقا املجتمع  الساموراي  كطبقة  العليا  املجتمع  طبقات  على  لقفز 
  ألحداث أفالم العينة. 
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  التي تناولت عصر "ميجي" األبطال كنموذج: كيفية تقدمي األفالم اليابانية
األبطال   إجابة التساؤل السادس: كيف قدمت األفالم اليابانية التي تناولت عصر "ميجي"

  كنموذج؟  
  :طبيعة النماذج املقدمة يف أفالم عهد "ميجي"  . 1

  ) 11شكل (

  يوضح طبيعة النماذج املقدمة يف أفالم عهد "ميجي"

م   واحد 88.9ُقدِّ إيجابية منها منوذج  أنها مناذج  العينة على  أفالم  النماذج خالل  % من 

إيجابي   إلى  وحتول  ا  سلبّيً عائلته    One In The Northكان  مع  بأخطائه  واعترف 
  األولى وحاول أن يصلحها جميًعا، وسيتم تناول كل منوذج بجزء التحليل الكيفي فيما بعد.

 النماذج يف أفالم عهد "ميجي":كيفية تقدمي هذه  . 2

  

  ) 12شكل (
 يوضح كيفية تقدمي منوذج إيجابي يف أفالم عهد "ميجي" 

النماذج   إلبراز  اليابانية  األفالم  تهدف  إيجابية؛ حيث  الدراسة مناذج  عينة  أفالم  قدمت 

0.00%

50.00%

100.00%

نموذج إیجابي نموذج سلبي

88.90%

11.10%
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اإليجابية   النماذج  فجاءت  األفراد،  تتبناها  أن  يجب  التي  االجتماعية  والقيم  اإليجابية 
الشعبي  للبطل  هنا  الضرر  فمعيار  ما،  به ضرر  وحلق  للمشاهد  ومحبب  كنموذج جذاب 

اليابان   يف  أساس  األستاذ معيار  ألقاها  التي  الياباني  الشعبي  الفن  عن  ملحاضرة  تبًعا 
الدكتور كويدو من جامعة أوتسوما للبنات وأ.د أحمد فتحي األستاذ بقسم اللغة اليابانية  

م، وعادة ما  2016بكلية اآلداب جامعة القاهرة مترجًما فورّيًا لها مبؤسسة اليابان عام  
النماذج هذه  اليابانية  األفالم  الياباني،    تظهر  املجتمع  واحتياجات  لتتناسب  اإليجابية 

وتتماشى مع أهداف الدولة، وتعطي سبًبا لزيادة اإليرادات بتردد اجلمهور الياباني عليها،  
سلبية  أمناط  تقدمي  من  املشاهد  اكتفى  فقد  املصري  مجتمعنا  يف  هنا  نفتقده  ما  وهو 

  بحجة النقل عن الواقع على حساب النماذج اإليجابية. 
السابع:إ التساؤل  النموذج    جابة  "ميجي"  تناولت عصر  التي  اليابانية  األفالم  كيف قدمت 

  السلبي لألبطال؟

املنتقم وقدم   النموذج السلبي الوحيد للساموراي  Snow on the bladesعرض فيلم  
ولهذا لم تستعرض الباحثة جدوًال منفرًدا،    على أنه منوذج سلبي حظي بنجاح ال يستحقه؛

وفيه يتعرض حلكاية ساموراي يقوم بخدمة لورد، لكنه يفشل يف حمايته، ويقرر أن يسخر  
عصر   دخول  وبرغم  للورد،  حدث  عما  املسئولني  القتلة  من  حفنة  أجل  من  فقط  حياته 

الذي حتجر  "ميجي"    جديد وهو عصر  الوحيد  آرائه وأفكاره، وكأمنا هو  فإنه ثبت على 
بانتقامه  وإمنا متسك  يفعل،  لم  يصفح  لكي  الفرصة  واتته  وحينما  الزمن،  عنده  ووقف 

ا    آلخر حلظة، كان هذا حيث ال عنف وال انتقام    -مبعايير اليابان احلالية-منوذًجا سلبّيً
ا قبل عصر  برغم أنه النموذج نفسه الذي كان إيجا   "ميجي".بّيً
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  عرض الفيلم الياباني جلوانب القضية موضع الدراسة: 

جوانب  "ميجي"  عصر  تناولت  التي  اليابانية  األفالم  عرضت  كيف  الثامن:  التساؤل  إجابة 
 القضية؟ 

40%
60%

تطرق للنتائج واآلثار المترتبة

حل  عرض القضیة والتطرق للنتائج وتقدیم
للمشكلة

  

  ) 7شكل (
 الدراسة يوضح عرض الفيلم الياباني جلوانب القضية موضع 

بتحليل األفالم موضع الدراسة سنجدها تعرض جوانب القضية (حقبة ميجي) والتطرق  
بنسبة   احللول  قدمت  أنها  كما  بينما  60لنتائجها  القضية  %40،  قدمت  األفالم  من   %

فيلمي   ففي  احللول،  إلى  التطرق  دون  ونتائجها  وآثارها   Snow in theونتائجها 
blades   و北のぜろ年  تغيير وتأثيرها النفسي على األبطال لكنهما  تناُول مشكالت ال

وهو ما يعكس وعي لم يقدما حلوًال للمشكالت املطروحة على عكس باقي أفالم العينة،  
املخرجني وكتاب السيناريو بأبعاد التغيير الذي يّدرس يف الكتب اليابانية إلى اآلن، فهم لم  

تطر بل  ونتائجها،  القضية  أو  فقط  القضية  بتقدمي  محل  يكتفوا  اخلمسة  األفالم  قت 
  الدراسة لآلثار أيًضا ومعظمهم إلى النتائج.

"ميجي"  عصر  تناولت  التي  اليابانية  األفالم  األفالم  عاجلت  ملاذا  التاسع:  التساؤل  إجابة 
  هذه النوعية من القضايا؟ 

مبا يتناسب وذلك العهد، فنجد القضايا   "ميجي"اختيرت قضايا األفالم اليابانية يف عهد  
القضايا   نتيجة  أي  العزلة  عصر  بعد  االنفتاح  نتيجة  كلها  جاءت  املثارة  االجتماعية 

آنذاك؛ ولهذا فإن القضايا كانت إما سياسية بأحداث   الساحةالسياسية املعروضة على  
املمثلة يف أفالم   ووقائع محددة أو اجتماعية لتبني آثار هذه الوقائع، فنجد قضايا املرأة

العينة قد عرضت يف األفالم مثل: تعليم الفتيات والتعليم اجلامعي للمرأة، وكذلك زواج  
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العاشرة، إضافة إلى النظرة الدونية للمرأة التي حاول أن يعاجلها    دون القاصرات ملن هن  
إلى جنب مع زوجته،    Snow in the bladesفيلم   يف املشهد األخير حيث سار جنًبا 

صر أن تأكل معه على الطاولة نفسها وكانت زوجته يف احلالتني مستغربة لطلبه، لكنها  وأ
ترضخ له، فهي زوجته املطيعة، كذلك جنده يدعوها للمسير إلى جواره وهو ينظر إليها يف  
حب، وهذا األمر لم يكن شائًعا آنذاك، وبهذا يكون البطل قد تلهف على التغيير بعد أن  

وهو ما يعكس تناقض الشخصية اليابانية، وإلى اليوم يجد كثيرون أن    أنهى مهمته متاًما،
وتتقيد  الرسمية  واملناسبات  األعياد  الكيمونو يف  تلبس  تزال  التي ال  اليابانية  الشخصية 

  باألخالق الرفيعة، بينما يلبسون اجلينز يف العمل، ويحاكون األمريكيني.

ا املرأة  قضايا  اخلمسة عرض  األفالم  تكتِف  اخلدم ولم  قضية  إلى  تطرقت  بل  لشائكة، 

ال يلبسون إالَّ ما يفيض    "ميجي"والعبيد، وكيف أنهم عوملوا بدونية، وعليه فقد كانوا قبل  

قبعة   وبال  عراة  أشباه  يسيروا  أن  من  بأس  ال  أنه  كما  سيدهم،  حاجة  كانت  –عن  التي 

و املهترئ، كذلك فذكر  وال حزام لليوكاتا أو الكيمون  -حتدد الطبقة التي ينتمي إليها الفرد

القضايا   من  ألنها  األفالم؛  أحد  يف  لهم  املساواة  ونظرة  ا،  جّدً ا  مهّمً كان  األينو  قضية 

الـ" وباضطهاد  اإلنسان  بحقوق  متعلقة  قضية  وهي  باليابان،  عنها  وهم  أينواملسكوت   ،"

مة السكان األصليون لشمال اليابان من قبل اليابانيني أنفسهم، وهو ما سمحت به احلكو

التي   2005عام   الوحيدة  القضية  فهي  اليابانية،  الداخلية  السياسة  إلصالح  متهيًدا 

لفيلم   هامشية  كقضية  أثيرت  أنها  إال  عهدها  غير  يف    One In The Northأثيرت 

  وليست قضية الفيلم ذاته. 

إضافة إلى مناقشة قضية مهمة، وهي قضية انصهار الطبقات القدمية وسحق بعضها،  

ت طبقة التجار ورفعهم لشعار "الغاية تبرر الوسيلة"، ومتاشيهم مع سياسات بل وكيف أثر 

على األخالقيات العامة يف شوارع اليابان، وإهانة طبقة الساموراي بقولهم: إنهم    "ميجي"

وحروب   وجود اضطرابات عدة  إلى  أدى  ما  ولى  قد  وأن عهدهم  للضعفاء،  ليسوا حماة 

  ميجي"."أهلية متتالية حتى يستتب األمر لـ

وكذلك إثارة قضية التسامح والبعد عن العنف يف حل املشكالت كان من أهم ما يف هذه 
الياكوزا  أن  القارئ  على  يخفى  وال  اآلن،  حتى  اليابان  يف  العنف  النتشار  نظًرا  القضايا 
احلكومة  جعل  وهذا  الشباب،  استقطاب  حتاول  كما  وخارجه  اليابان  داخل  بنفوذ  تتمتع 
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وتتخ جهودها  ذاتها،  تكثف  اليابان  بداخل  صالحياتهم  تقلص  أن  شأنها  من  قرارات  ذ 
فإن  آنذلك  معهم  اليابان  شعب  وتعاطف  تسونامي  أحداث  أثناء  الياكوزا  وقوف  وبرغم 
تكاد  بهم  خاصة  لغوية  مصطلحات  وتطوير  العنف،  انتهاجهم  بسبب  رفض  حالة  هناك 

  تكون لغة منفردة، كما أن لهم مدارسهم اخلاصة.

  التحليل الكيفي ألفالم العينة: 

يف  كيًفا،  لها  تتعرض  سوف  ا،  كّمً التحليلية  الدراسة  نتائج  الباحثة  استعرضت  بعدما 
محاولة لربط هذه األفالم باملجتمع الياباني يف هذا العصر وتأثيرات األحداث املجتمعية  

  املهمة على حبكة األفالم موضع الدراسة.

  عينة الدراسة: نظرة عامة على األفالم 

 التترات  

والنهاية   البداية  تترات  جند  حيث  ببساطتها؛  اليابانية  التترات  تتميز 
تقليدية، إما أن تظهر األسماء متالحقة على الشاشة واخللفية    تترات

بذل  أو  األسماء،  خطوط  يف  اللعب  دون  طبيعية  خلفية،  أو  سوداء 
مجهود يف اإلبداع يف تتَرْي املقدمة والنهاية، إال أنه جتدر اإلشارة إلى  
أن تتر البداية غالًبا ما يحوي عنوان الفيلم فقط، كما يستقدم مشهًدا 

ا، وهو ما قد يعفيها من االبتكار يف األداء، ففي األفالم اخلمسة  مشوقً 
لم يكن من بينها تتر واحد مبتكر، ولعل طبيعة احلقبة التي تعطي بعًدا 
من   النوع  هذا  املخرجني  على  فرضت  التي  هي  لألفالم  ا  تاريخّيً
التترات؛ خاصة أن الباحثة قد حللت يف رسالة الدكتوراه أفالًما يابانية 

  فيها تنوع يف تقدمي أفكار مبتكرة للتترات.  كان

  احلبكة ورسم 
 الشخصيات 

  

تتعدد احلبكات الدرامية بتعدد األفالم محل الدراسة؛ وتراعي الفترة 
االنفتاح   عصر  بني  على   "ميجي"االنتقالية  تأثيرها  ومدى  قبله،  وما 

أبطال هذه األفالم ومن حولهم، وعادة ما تسرد األفالم اخلمسة قصة  
األوضاع  بتطور  تطورها  لتعرض  وتتتبعها  ما،  لشخص  بطولية 

  السياسية واالجتماعية والثقافية. 
من القيم اإليجابية    -وكذلك أفالم العينة–وال تخلو احلبكات اليابانية  

اجلماعي، االجتماعي،    كالعمل  والتكافل  واحلياء،  اآلخر،  واحترام 
احلقبة   تلك  يف  انتهت  التي  الساموراي  بطبقة  العينة  أفالم  وتعنى 

املسوَّغ   غير  أنفسهم–وصراعها  الساموراي  نظر  وجهة  مع    -من 
احلكومة القائمة، مما يخلف حلفاء لهم من الشرطة واحلكومة ذاتها، 
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يا كقضية التعليم ومساواة البنت كما تناولت األفالم العديد من القضا
الوطنية   وقضية  اجلهل،  ومحاربة  املستنير  الفكر  وقضية  والولد، 
واالنتماء، وهي من القضايا املهمة يف ذلك العصر، كما عرضت الفارق  
األفالم   هذه  وأظهرت  أمريكا،  خاصة  الغرب  وقوى  اليابان  قوى  بني 

تدهور   من  االجتماعي  الصعيد  على  االنفتاح  التقليدية  مساوئ  للقيم 
رمز   الساموراي  من  جعل  وهذا  بالتخلف،  مدافعيها  واتهام  ونبذها 
الطبقة   هذه  خلقته  الذي  الدور  وهو  املوروثة،  القيم  على  احلفاظ 
لنفسها قبل أن متسح من البناء االجتماعي، كما أظهرت مساوئ طبقة  

ى  التجار وانتهازيتهم وأطماعهم التي ال حد لها ومحاربتها للوصول إل 
األفالم  حلبكات  عرض  يلي  وفيما  اجلديد؛  املجتمع  يف  أفضل  مكانة 

  موضع الدراسة:

  ) The Twilight Samurai )2002أوًال فيلم 
ذي رتبة منخفضة يعمل مع    يحكي هذا الفيلم قصة "سيبي" ساموراي

ويجد  السل،  مرض  إثر  زوجته  عنه  تتوفى  احلبوب  مستودع  يف  ذويه 
تعاني   أم  وله  تسع سنوات،  ذات  أكبرهما  البنتني صغيرتني،  أبًا  نفسه 
اخلرف، وعليه فإنه لم يستطع أن يجاري مشرفه وزمالءه يف اخلروج 

نظ يف  بالضرورة  يجعله  ما  وهو  والطعام،  للشرب  العمل  رب بعد  ر 
العمل  اليابان البد من مجاراة متطلبات  بعمله؛ ففي  العمل غير مهتم 
من شرب للخمر وواجبات يجتمع فيها كل املديرين وزمالء العمل، وال 
تقل أهمية عن أدائه لوظيفته، وإن كان أداؤه على أكمل وجه، وبالطبع 
، لم تعد لديه زوجه تهتم مبظهره، واهترأ الكيمونو الوحيد الذي لديه

املظهر، فأصبح سخرية   املنظم حسن  املرتب  الرجل  كان  يعد كما  ولم 
أولوياته  تغيرت  فقد  التنمر،  حد  إلى  يصل  لم  األمر  لكن  حوله،  من 
فأخوه   إدراكها؛  هيهات  ابنتيه،  إسعاد  الدنيا  هذه  يف  هدفه  ليصبح 
األكبر ذو املكانة الرفيعة أتى لبيته ليجد البنت الكبرى (تسع سنوات)  

شيئًا يف آداب السلوك مع الكبار، وقد قرر أن يزوجها وهي يف  ال تفقه  
رد   عاداتنا ال ميكن  كما هي  اليابان  عادات  ومن  الصغير،  العمر  هذه 
على   موافقته  عدم  يف  ابنته  عن  دافع  البطل  أن  إال  للكبير؛  طلب 
زواجها، وهو يعلم أنه يستعدي أخاه، كما أنه أكد حرصه على تعليمها، 

أخاه   أغضب  يكن وهذا  لم  التعليم  فإن  قبل،  من  وكما عرضنا  كثيًرا، 
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وأنها يف  بالريف،  تقع  القصة  أحداث  أن  وبرغم  اليابانية،  للمرأة  أبًدا 
عهد   لدى   "ميجي"بداية  تنويرية  أفكار  وجود  فكرة  أثار  الكاتب  فإن 

قبل   من  محبة    "ميجي"الشعب  ألفكاره  تقبلهم  أن  على  يبرهن  حتى 
ة لذلك، واحلقيقة أن اليابانيني يعتقدون منهم، وأن احلياة كانت ممهد

أن اإلمبراطور هو ابن اإلله، وال راد لكلمته، وإال أصابتهم اللعنة، هذه 
لهذه   الشرعية  أعطت  اليابانيني  أذهان  يف  ترسخت  التي  الفكرة 

  األفكار. 
اخلمر   على  مدمن  زوج  من  املطلقة  "توموي"  تظهر  يكن  –بعدها  ولم 

إال   آنذاك  مشهورًا  بالزوجةالطالق  عيب  أو  عقر  على    -عن  فكان 
"سيبي"،  بنات  مع  العزاء  وجدت  وبسرعة  ثانية،  يزوجها  أن  أخيها 
بالنهار قبل وصول   ثانية للطفلتني، ترعى شئون األسرة  ا  أُمَّ وأصبحت 
أن   قبل  فأحبها  بناته،  على  ا  مطمئّنً أخيًرا  نفسه  "سيبي"  وجد  األب، 

، وتدخل طليقها وطالب  يراها، فتفاصيل كل شيء يف البيت قد تغيرت
يرفض  البطل  كان  البداية  يف  بها،  سيفوز  أنه  معتقًدا  باملبارزة  البطل 
مبدأ املساومة عليها، لكنه فضل الدفاع عنها بكل جوارحه، وهو يعلم  
أنه يعرض نفسه لعقاب العشيرة؛ فعشيرته ترفض املبارزات، واستخدم 

فاز   وقد  يقتله،  أن  دون  به  ليبطش  اخلشبية  مطلقها  العصاة  على 
يقتنع بخسارته   لم  فهو  الثاني  املوعد  يحدد مطلقها  ثم  قتاله،  ببراعة 
أمام البطل ومترن على بعض احلركات مع صديق له ليتنقم منه، وقبل 
اليوم املنشود طالب أخو البطلة البطل بزواجه منها فتحجج بأنها أعلى  

ير ال  وهو  الفقر،  تشاركه  سوف  وأنها  منه،  وأغنى  مكانة،  لها منه  يد 
املعاناة كما حدث مع زوجته السابقة، وكيف أنه لم يستطع مساعدتها  

ا – الطبيب والدواء مرتفعة جّدً ورفضه   -حيث كانت، وما زالت، أجرة 
  للبطلة جعلها تتوقف عن الذهاب لبيته ولو بالنهار. 

البطل   ويقبل  األحداث  للمرة -تتوالى  السابق  غرميه  هزم  أن  بعد 
راني الطويل وسالحه اخلشبي القصير، وقد ذاع  الثانية بسالحه اخليز

مهمة قتل شخص من عشيرة كبيرة يف خضم صراعات    -صيته إثرها 
ال   وضع  يف  فهو  باحلصبة،  العشيرة  هذه  قائد  مات  أن  بعد  السلطة 
سيعد  األمر  رفض  وإن  السيف  براعة  عنه  عرف  لقد  الرفض  يقبل 

ل إمكانيته قتله ساموراي آبًقا عاقبته املوت، ودخل يف صراع نفسي حو
بكل  البطل  دخل  فما  السلطة،  يف  يطمع  كان  وإن  يعرفه،  ال  لشخص 
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لكنه  األمر،  يرجئ  حتى  املهمة،  لهذه  لالستعداد  شهًرا  وطلب  هذا؟ 
بطرده   ويأمر  منه  سيده  فيغضب  آخرين،  يومني  التنفيذ  ليؤجل  عاود 
يف   يساعده  من  معه  يكون  أن  والبد  صاغًرا،  فيوافق  العشيرة،  من 

وعده    امللبس أن  بعد  يتغيب  مشرفه  أن  غير  للمواجهة  استعداًدا 
باملجيء، فيطلب من البطلة مساعدته؛ ألن طفلتيه ما تزاالن صغيرتني، 
خصره،   على  السيف  يشدا  أو  حزامه  له  يربطا  أن  يستطيعا  ولن 
وعندما القى البطلة ثانية يف بيته ويف وضح النهار، ورأى مساعدتها له  

رأيه،   غير  أنه  يعود،  أخبرها  أن  بعد  أخيها  من  خطبتها  وسيطلب 
قبول   بأسف  أخبرته  لكنها  احلياة،  له نصيب يف هذه  كان  إن  ويترقى 
موقفها،  متاًما  متفهًما  عرضه  عن  فتراجع  آخر،  من  الزواج  عرض 

  وشكرها على كرمها ومساعدته وبناته. 
قتله؛  إليه  املوكل  الرجل  مع  قوية  مبارزة  بعد  العديدة  بإصاباته  رجع 

اع سيفه الكاتانا احلقيقي، واستبدله بسيف خرزاني حتى يقيم  فقد ب
البيت،  التي ال تزال بانتظاره يف  إليهن والبطلة  جنازة أم بناته، فرجع 

بوشني   حرب  بعد  مات  لكنه  بني  –وتزوجا  أهلية  حرب  آخر  وهي 
يف محاولة للرجوع إلى العهد   "ميجي"الفارين من الساموراي واحلاكم  

يست أن  قبل  لـالقدمي  كله   "ميجي"تب  وجاءت    -األمر  سنوات،  بثالث 
بكونه   أباها قد سعد  بأن  تزور قبره وقد أصبحت جدة، وأقرت  ابنته 

ا، لقد أكملت هي تعليمها يف عصر   الذي    "ميجي"أبًا حنوًنا وزوًجا محّبً
  توافق مع أفكار والدها املستنيرة. 

االجتماعية   القضايا  من  لعديد  الفيلم  تعرض  قد  يكون  التي  وبهذا 
ذات  ابنته  زواج  فرفض  عائلته؛  مستوى  على  حلوًال  البطل  لها  أوجد 
التسعة أعوام، ومكنها من التعليم عن طريق ما يشبه الكتاتيب، وساوى 
بينها وبني غيرها من األطفال الذكور، وهو ما يدل على نضج احلبكة،  

قواعد   التي    "ميجي"،وإرساء  بأفكاره  املستنير  العصر  هذا  ليأتي 
  بيئة خصبة. وجدت 

    )One In The North  )2005ثانًيا: فيلم 
يحكي هذا الفيلم حكاية أخرى بعيدة متاًما عن الفيلم السابق، فيحكي 
سنوات   اليابان خالل  بشمال  هوكايدو  إلى  قصًرا  نقلها  مت  عائلة  عن 

حكم   نهاية  يف  يف    "ميجي"،االضطراب  نضالها  األسرة  تبدأ  حيث 
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العيش هناك، فال شيء   املناخ وال كيفية  البرية دون أن يعرفوا ماهية 
األ  على  على  ينمو  ثلج  نزول  أول  مشهد  الفيلم  ويبرز  الباردة،  رض 

اجلديدة   لألراضي  عليها  -املهاجرين  يسقط  ال  اليابانية  فاألراضي 
السكان األصليني   أنهم ليسوا  اليابان يجد  تاريخ  يقرأ عن  الثلج، فمن 
يف هوكايدو، وأن أقلية "أينو" هم أصحاب األرض األصليون، حيث أخذ  

أرضهم   منهم  وإرثهم اليابانيون  وفنونهم  ثقافاتهم  دثر  وأجبروهم على 
ولم  الدينية  شعائرهم  بقيام  لهم  يسمحوا  ولم  واضطهدوهم  العائلي، 
لهذه   متحف  عمل  قررت  قد  مؤخًرا  اليابان  أن  إال  موتاهم،  يحترموا 

  األقلية، واعترفت مبا اقترفت يف حقهم. 
"هوك إلى  املهجرة  اليابانية  العائالت  وبعض  العائلة  هذه  ايدو"  توجهت 

القاحلة دون جدوى  األرض  يزرعوا يف هذه  أن  ليستوطنوها، وحاولوا 
القبيلة   امليالد-فتقرر  إلى    -حديثة  للذهاب  أحدهم  يختاروا  أن 

العاصمة ليأتوا ببذور جديدة حتتمل درجات احلرارة املنخفضة، وتكون  
للزراعة،  جديدة  طرق  عن  يبحث  أن  يحاول  كذلك،  اجلودة  عالية 

البطل املدينة   واختاروا  إلى  البطل  ذهب  وبالفعل  الطيبة،  السمعة  ذا 
ليأتي   بالقبيلة  من  أمواًال  وأخذ  اجلديدة،  التكنولوجيا  على  ليتعرف 
بالبذور اجليدة علّهم يصلون مبحصولهم موسم احلصاد قبل أن يأكل  
الثلج كل ما على اليابسة، ومتر األيام، وينتظره ابنه وزوجته بال جدوى، 

وأمه الطفل  وعدم   ويعير  األموال،  سرقة  إثم  من  الزوج  اقترفه  مبا 
ومغاالة  موت  من  سراًعا  األحداث  متر  هناك،  من  قبل  من  العودة 
واحتكار وغيرها من قضايا على الهامش تثير احلبكة، إلى أن يحاول  
االبن الصغير اصطياد أرنب فيقع يف فخ أعد سابًقا ال يعرف أحد من  

األينو، ومتر األيام ويساعد هذا وضعه هناك، وينقذ االبن شخًصا من  
األمل يف   انقطاع  بعد  ويتزوجها  املزرعة  إدارة  على  الولد  أم  الشخص 
ضخمة،  أجساد  لديهم  "األينو"  أن  إلى  اإلشارة  وجتدر  الزوج،  رجوع 
البشرة  ذوي  باليابانيني  مقارنة  البشرة  ملونو  أنهم  كما  اللحى،  كثيفو 

  ياباني شهير.  الصفراء، لكن من قام بهذا الدور هو ممثل
وخالل هذه األعوام وصل املستشارون األمريكيون إلى هوكايدو، وكما  
ذكرنا يف اإلطار املعريف فإن الليبراليني قد متتعوا بنفوذ كبير آنذاك،  

احلكومة   قرارات  يف  ومستشاريها  أمريكا  توغل  يف  تسبب  كما –مما 
آنًفا وبالرجو  -ذكر  الفيلم،  أحداث  له  تتعرض  مهم  جانب  إلى  وهو  ع 
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احلبكة الدرامية جند أن البطلة وزوجها اجلديد قد واجها مًعا خطر 
مصادرة احلكومة خيولهم التي يعتمدون عليها يف املزرعة، وهنا حاولت 
أن جتد رجًال من احلكومة يقف بجانبها، وفوجئت بزوجها السابق هو  
الغنية  زوجته  عائلة  السم  اسمه  غّير  وأنه  احلكومي،  املسئول  نفسه 

ديدة، لم يسأل عنها وال عن ابنها، ولم يهتم بهما، كل ما أراده أن  اجل
تكتم سره اآلن حتى ال يفضح أمره لزوجته وابنته وعائلة زوجته، كان  

احتملته يف شجاعة   األم  لكن  قاسًيا،  من حقها  –مشهًدا  ليس  فاملرأة 
وعقدت معه اتفاًقا بشأن خيولها؛ فها    -مجادلة الرجال وال رفع صوتها 

االحتياج  هو   أشد  يف  وهو  يحب،  ممن  ويتزوج  مزرعتها  سيرث  ابنها 
لهذه اخليول، وعليها أال تفتش سره، وعلى هامش القضايا املعروضة 
يف الفيلم نلقى التعليم اجلامعي للفتيات، فحبيبة ابنها تخطط للذهاب 

  إلى اجلامعة مع ابنها، ليؤكدوا حق املراة يف التعليم.
ويصبح لها نفوذ على اليابان، ويضطر األب   وتزيد قوة تدخل أمريكا، 

كانوا   أنهم  خاصة  أسرته،  عن  للدفاع  احلكومة  ملواجهة  النهاية  يف 
األفالم،  بني  الوحيد  للبطل  السلبي  النموذج  وهو  ا،  عشوائّيً يختارون 

  وحتول يف آخر مشهد بعد أن ظن الكل أنه لن يحرك ساكًنا. 
اول موضوع األينو املسكوت  ويعد هذا الفيلم من أفالم الرواد؛ حيث تن

على   بالضرورة  تنعكس  السياسة  أن  يؤكد  ما  وهو  طويلة،  لفترة  عنه 
قوية،  الفيلم  هذه  حبكة  أن  أحد  على  يخفى  وال  اليابانية،  الدراما 

  ويعرض قضايا مهمة. 

  ) Rurouni kenshin )2012ثالًثا: فيلم 
الفيلم حكاية ساموراي أسطورة عصره، لم يضاِهه أحد،   يعرض هذا 

ولم يخرج من حتت يده شخص إال وهو جثة هامدة، وهو فيلم مأخوذ  
املصورة –عن ماجنا   اليابانية  القصص  إلى    -أي  بدورها  التي حتولت 

مسلسالت كرتونية، وجناحها هو الذي دفعهم إلى إنتاجها يف السينما،  
السي  لقتال  متتابعة  حركات  يف  األول  املشهد  أتقنه  ويأتي  الذي  وف 

البطل والبطل الثاني، حيث أبدع املخرج يف تتبع كل حركة ومزجها يف  
إذا   فوشيمي  توبا  يف  هما  وبينما  املشهد  هذا  ويف  عالية،  انسيابية 
بالبطل كينشني يخلي سبيل السامواري األخير الذي سيعمل فيما بعد 

ف،  ضابًطا لألمن بعد أن مينع الكل من استخدام السيو "ميجي"عصر  
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أنه  برغم  متاًما  طبقتهم  الضباط  باقي  مع  ويبيد  الساموراي،  خاصة 
  كان واحًدا منهم، ليندمج الكل ويصبحوا سواسية أمام القانون. 

إلى  يصل  أن  إلى  اليابان  أنحاء  يف  رحاًال  متجوًال  كينشني  ويخرج 
تقف معه جنًبا جلنب طوال   التي  البطلة  يقابل  ضواحي طوكيو، وهنا 

وقيم هذه،  تأكيدها  رحلته  يود  قيمة  هي  واملرأة  الرجل  بني  املساواة  ة 
عن   رحل  القتال  لفنون  معلم  ابنة  فهي  الفيلم،  هذا  خالل  من  املخرج 
عاملنا منذ فترة، ولديها طالب واحد تدربه، بيينما يأتي طالب والدها  
إلى بيتهم الذي حوله أبوها إلى مدرسة لتعليم فنون القتال، ومن عادة 

ابان تعريف أنفسهم بأسمائهم وألقابهم قبل اخلوض يف  املقاتلني يف الي
القتال، ومن أي منطقة هم، وقبل أن يأتي البطل إلى مدرسة والدها 
جاء قاتًال، وعّرف نفسه باسم البطل، وعندما تقابل كينشني مع البطلة  
القاتل   اعتقدت أنه هو من بارز تالميذ والدها، فناصبته العداء، فهو 

أراد ومن  شرف    املأجور،  هي  التي  القتالية  املدرسة  شرف  يدنس  أن 
سيفه   رأت  عندما  هو  ليس  أنه  اطمأنت  حتى  الراحل،  والدها 

ليصبح  逆 刃 刀ساكاباتو سيفه  نصل  عكس  قد  كينشني  كان   ،
شخص،   بقتل  مكلًفا  كان  ألنه  أبًدا؛  يقتل  أال  قرر  أن  بعد  ساكاباتو، 

البطل، ولم يبرح  وهناك من حذره، فاستطاع أن يترك ندبة على وجه  
املكان إال بعد أن أجهز عليه، غير أنه حني سمع نواح امرأته احلامل  

  حتركت مشاعره امليتة، وعاهد نفسه أال يقتل أبًدا.
صنع   على  أجبرت  قد  كانت  أخرى  امرأة  جند  آخر  صعيد  وعلى 
اجلزء،  هذا  شرير  وهو  كانريو،  الكبير  املهرب  من  تهرب  األفيون، 

هب إلى الشرطة باعتبارها املالذ اآلمن، لتكتشف وحتاول أن تهرب لتذ
أن هذا الشرير متكن من اقتحام مركز الشرطة، وقتل كل رجاله، ولوال  
كينشني لكانت هذه الفتاة يف عداد املوتى، فجأة تلتقي البطلة بالقاتل  
إصابتها   بعد  البطل  وينقذها  له،  ستارًا  البطل  اسم  من  اتخذ  الذي 

الن وبسبب  القتال،  احلقيقية،  جراء  البطل  هوية  القاتل  يكتشف  دبة 
واسمه الذي لم يعد يتذكره من سنني، ثم يندفع رجال الشرطة فيهرب 
البطلة يف مدرستها، وقد اطمأن أن   بالفتاة الضعيفة، ويترك  كينشني 

  الشرطة ستعتني بها. 
أو  والدها  مدرسة  على  االستيالء  البلطجية  من  مجموعة  حتاول  ثم 

و رأسها،  فوق  أحدهم، هدمها  قتل  دون  كلهم  كيشني  ضربهم  هنا 
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وعندما أتت الشرطة سلم نفسه منًعا لتسبب مشاكل أكثر للبطلة، وهنا 
قتل   بعدم  أمامه  ويتعهد  احلرب،  أثناء  يقتله  لم  الذي  الضابط  يقابل 
أحد حتى ال يقبض عليه، بعدما حدث انتقل كينشني للعيش مع البطلة  

الفت تزال  وال  املدرسة،  يف  حتى وتلميذها  بالشوارع  تعمل  ميجومي  اة 
توفر لها لقمة عيش بعيًدا عن املخدرات، ثم تلتقي مبن يساعدها على  
التخفي والذهاب إلى البطلة، فيتعرف اجلميع، ويذهبون لتناول العشاء  
جميًعا فيعرض الشرير تعيني البطل عنده، لكن البطل يرفض بتواضع،  

د بعث بأحد رجاله ليقتل  غير أن هذا الشرير لم يقف مكبل اليدين، لق
العديد من رجال الشرطة يف اليوم التالي؛ ألنه متأكد أن البطل يحارب 
الفئران،  بسم  املدرسة  الكل ممن حول  يتسمم  ثم  الشرطة،  رجال  مع 
فاعتقدوا أن الشرير وراء هذه الكارثة، فليس هناك أحد غيره ميكنه  

تساعد أن  ميجومي  الفتاة  وحاولت  املياه،  بئر  يف    تسميم  القرية  أهل 
احلصول على األدوية املناسبة، ثم تخرج يف ثورة تريد قتل الشرير بال  

  مخطط، فأدى هذا إلى القبض عليها يف النهاية وحتتجز كرهينة. 
تاجر  الشرير  مقر  عساكره  بكل  والضابط  كينشني  من  كل  يهاجم 
لكنهم  الفتاة،  ينقذون  كل شيء سيئ،  رمز  اإلقطاعي  الغني  املخدرات 

األمين  اكتش الذراع  واستخدم  البطلة،  اختطفوا  قد  األشرار  أن  فوا 
للشرير خاصية لشل رئة البطلة، لن تنفك إال مبوته، واحلق أن معظم  
وتعزز   لألبطال،  اخلاصة  القدرات  شأن  من  تعظم  اليابانية  األفالم 
استطاع  شديدة  معركة  وبعد  بينهم،  فيما  يتناولونها  التي  األساطير 

الذ يصيب  أن  على البطل  انتحر  بالغة  بإصابات  للشرير  األمين  راع 
بالسيف   يعيش  من  أنه  أيقن  فقد  البطل  أما  البطلة،  لتتحرر  إثرها 
بها  ويرجع  البطلة،  البطل  يحمل  للتراجع،  سبيل  وال  به،  سيموت 
للمدرسة ملداواتها، وحينما استيقظت وجدته يحمل الفاكهة، فارتاحت  

  من خوفها من رحيله بشكل دائم.
الف برغم هذا  للقتل  الكاره  املعدل  للساموراي  رائعة  يعرض صورة  يلم 

اليابان   الدم يف  لون  الذي ميثل  األحمر  يلبس  البطلة –أنه  والد  لبس 
إياه أعطته  عن    -التي  يدافع  الذي  الساموراي  فهو  عنه،  يخلعه  ولم 

البطلة،  جتاه  املشاعر  ولديه  املقابل،  ينتظر  وال  واألطفال  الضعفاء 
اجلمهور   مغامرة  وينتظر  هذه  مفتوحة،  النهاية  املخرج  وترك  زفافهما 

وليس   نفسه،  الفيلم  اسم  حتمل  التي  الشهيرة  املاجنا  مغامرات  من 
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شرًطا للمخرج التقيد بالنسخة األصلية من املغامرات املصورة، وعليه  
ليجذب  قصًدا  شخصيات  يخفي  أو  شخصيات  يبتكر  أن  أحياًنا 

  املشاهد. 

  )  bladesSnow on the  )2014رابًعا: فيلم 
بسرد   ويبدأ  للمتعة،  كإضافة  االنتقامي  الساموراي  الفيلم  هذا  يقدم 

بست سنوات حينما يفشل حارس للورد الثاني    "ميجي"أحداث ما قبل  
شاب طموح يف حماية اللورد نفسه من حفنة قتلة من عشيرة ميتا، ما 

بتتبع   يدفعه للمنفى املخزي، وعلى مدار الثالثة عشر عاًما التالية قام
أقسم   التي  املهمة  هي  فهذه  شخًصا،  شخًصا  ليعدمهم  القتلة  هؤالء 
على إمتامها قبل موته، أما العصر اجلديد فجاء قبل أن ينهي مهمته،  
وما زال أمامه آخر فرد من القتلة، ومع االنفتاح سمحت احلكومة للكل  
يف   القدمية  اإلقطاعية  الساموراي  رموز  وبدأت  بالتجارة،  بالقيام 

هور على أنها عفا عليها الزمن، ويف النهاية مت حظرها متاًما، لكن  الظ
مقابلته   برغم  مهمته  يف  واالستمرار  التقليدي  زيه  على  صمم  البطل 
للعديد من قيادات احلكومة اجلديدة التي حاولت استقطابه وعرضت 
انطباًعا  أعطى  قد  مما  اجلديد،  للوضع  طبًقا  كبيًرا  منصًبا  عليه 

احل أن  للمعايير للمشاهد  بالنسبة  الصارخ  الزي  بهذا  كومة ستالحقه 
  احلديثة، وقد ينكل به هو أيًضا. 

كان  الذي  البطل  حول  اجلديد  الوضع  لتقلبات  مشاهد  الفيلم  عرض 
ثابًتا كالصخر ال يزعزعه شيء، وقد جاء على لسان الضابط صديق 
يسارع أناس  هم  فها  اليوم"،  إلقاؤه  باألمس مت  مهًما  كان  "فما   البطل 

يعترف   الذي  فاملجتمع  تافهة،  ألسباب  بالقتل  بعض  لتهديد  بعضهم 
بالقوة والسلطة لن يتغير بني يوم وليلة، وبالفعل قام بخطوات احترافية 
ال   ناٍء  مكان  يف  يعيش  الذي  القاتل  ذلك  إلى  فذهب  ذلك،  سبيل  يف 

ريكاشة   عربة  كسائق  ويعمل  ليختبئ  فيه  هذه -مستقبل  زالت  وما 
ح موجودة  التنقل  العربة  بل يف  فقط،  للسياحة  ليس  باليابان  اآلن  تى 

بني األراضي التي تفصلها مياه ضحلة، وهي تشبه العربة الكارو غير  
احلصان وليس  يحركها،  من  وهو  بشري،  سائقها  يف    -أن  واستدرجه 

مكان منعزل ليقتله، لقد اعُتبر البطل قاتًال رحيًما حينما لم يستطع أن  
ثالثة   منذ  وقتها  حتفه  مييتهم  سيلقى  الذي  "كنجو"  لكن  عاًما،  عشر 
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حذره من أن عليه أن ميضي قدًما، وأن يترك املاضي، فها هو شريد ال  
يعد يشعر مبتعة احلياة، فغايته  البطل، ولم  يحيا حياة الئقة، وتزوج  

  تكرمي آخر أوامر اللورد. 
فبعد   واحلاضر  املاضي  قيم  بني  الصراع  قمة  التالي  املشهد  ويجسد 

أن حاول إقناعنا أن البطل عدل عن تفكيره جعله يجهز عليه، ويف هذا 
الفيلم جند املخرج قد تطرق إلى العديد من القضايا الهامشية؛ فعلى  
سبيل املثال ال تزال املرأة اليابانية هي من تبدأ قصة احلب واالعتراف  

اجلانب  بحب الكاتب  يغفل  لم  كذلك  بالقاتل،  اهتمامها  جال  وصب  ها 
من   على طفلة صغيرة هي وحدها  يشفق  كان  حينما  للقاتل  العاطفي 
والعطف  الوالء  قيمة  الفيلم جسد  فهذا  عقد،  دون  مشاعره  لها  يبرز 
السامواري  على  فليس  للحياة،  بدائل  أعطى  كذلك  الصغير،  على 

ميضي   فالكل  املاضي،  يف  وعلى العيش  ملل،  وال  كلل  بال  طريقه  يف 
مدار الفيلم يحاول البطل معاملة امرأته مبساواة غير معهودة يف ذلك  
وباستغراب  تارة،  معه  لتأكل  طاولته  على  طبقها  يضع  فنجده  العصر؛ 
من زوجته قبل شروعهما يف األكل، وتارة أخرى يجعلها تسير بجواره 

 ناقشة، وينظران متحابني،وهي الزوجة املطيعة التي تتبع زوجها بال م
  وبهذا يكون البطل قد تلهف على التغيير بعد أن أنهى مهمته متاًما. 

  ) Rurouni kenshin: the legend ends  )2014خامًسا: فيلم 
 Rurouniالفيلم األخير من أفالم العينة هو اجلزء الثاني من فيلم  

kenshin  كينش ماضي  الفيلم  هذا  يحكي  عامني،  بعد  أنتج  ني  الذي 
لم   سنه  لصغر  وأنه  أبيها،  بكرة  عن  أبيدت  قريته  أن  وكيف  السحيق 
قبيلته  يكرم  كيف  وال  هؤالء،  الطرق  قطاع  مع  يتصرف  كيف  يعلم 
بالدفن، وال يعرف ما عليه فعله عند مواجهة تاجر الرقيق، فجأة ينقذه  
شخص ما يعتبره تلميذه ويطلق عليه اسم كينشن، وحينما فتح عينيه 

م يف  نفسه  الشاقة وجد  التدريبات  معه  بدأ  ثم  هيكو،  معلمه  نزل 
  حلماية نفسه وكيفية رد الهجوم.

الوقت احلاضر جند شيشيو   الثاني-ويف  قبالة ساحل    -شرير اجلزء 
حلمايتها،   باحلديد  مكسوة  سوداء  كبيرة  حربية  سفينة  يف  طوكيو 
كل  استجاب  وبالفعل  الوضع،  ملناقشة  بزيارته  الوزراء  رئيس  ويطالب 

الطعام، الوزرا أجل  من  إليه  لالنضمام  الوزراء  رئيس  رأسهم  وعلى  ء 
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يفقد أحد احلضور أعصابه ويثور، ويقتل على يد أحد رجال شيشيو،  
شيشيو   أن  غير  واللياقة،  النظام  استعادة  حاول  الوزراء  رئيس  لكن 
احلكومة   رجال  كل  وقتل  املغادرة،  يحاولون  عندما  أسرى  أخذهم 

كما الوزراء،  رئيس  يطلق   باستثناء  حتى  إليه  كينشني  بإحضار  طالب 
سراح رئيس الوزراء، وهذا أثار الضابط فوجيتا الذي لم يرد كينشني 
يشعر  فهو  األول،  اجلزء  يف  شاهدنا  كما  قدًميا  احلرب  أثناء  قتله 
باالشمئزاز من الطريقة التي تتعامل بها احلكومة مع األمر، فكيف لها  

ًعا وحيًال أكثر طرفة عن ذي  االستسالم البتزاز شيشيو، هنا جند خد
قبل وتخدم احلبكة واإلخراج، وتظهر يف املبارزات بشكل قوي، ستجد  
كينشني يواجه أفراد العصابة جميعهم، ولكل منهم قوة ال يستهان بها  

  على مدى أحداث الفيلم. 
اعتاد   أن كينشن قد  يبدو خاللها  لتسلسل األحداث  نرجع مرة أخرى 

ى، وهذا جعل من البطلة حتسبه قد فارق على حياة الترحال مرة أخر
احلياة، إال أنها رأت ملصًقا له وأنه مطلوب للعدالة، وبهذا اطمأنت من 

  أنه على قيد احلياة، وتبدأ هي وتلميذها يف البحث عن البطل. 
إرادته   عن  متاًما  بعيًدا  أنه  يشعر  كينشني،  نفس  يف  مفقود  ما  شيء 

هنا   من  يخرج  لن  هو  معلمه،  مع  ضالته فيتدرب  يجد  أن  بعد  إال 
هيكو  املعلم  ويشير  الشرير،  شيشيو  يهزم  أن  يستطيع  حتى  املنشودة، 
املقلوب   وسيفه  القتل  عدم  على  بقسمه  القاتلة  غريزته  فقد  أنه  إلى 

  النصل "املضحك".  
ففي النهاية حتكم القوة، فالقوي هو الذي ينجو، والضعيف من ميوت، 

لم يجد ما املفقود لديه للمواجهة    يف تلك الليلة هدد املعلم البطل فإن
على  وكان  قتل،  مهمة  إليه  أوكل  فلقد  غًدا؛  ميوت  فسوف  الصعبة، 
البطل معرفة قيمة احلياة ليعرف كيف يقتل، وبهذا كان قد تعلم السر 
ومفتاح قدراته املخزونة التي فتحت مرة أخرى ليرجع األسطورة، وقبل 

ميع أنحاء اليابان لعمله أن يرجع اكتشف أنه مطلوب من احلكومة يف ج
نظر احلكومة خالل   قاتل ونشط من وجهة  أي: ساموراي  كباتوساي؛ 
  عصر باكوماتسو، وقد اعتزم الشرير أخذ طوكيو، بعد أن يقتل البطل. 

الذي تغطي الضمادات جسده لن    حقيقة أن الشرير شيشيو املحروق 
دقيقة؛ فهو غير قادر على التعرق، وقد تتعرض حياته    15يقاتل فوق  

ملجابهته   رسم خطة  على  البطل  قد ساعدت  القتال،  أكمل  إن  للخطر 
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وعصابته، قبضت الشرطة عليه بعد أن استسلم حتى مينع املزيد من  
ويو الداخلية،  وزارة  رئيس  إلى  واقتيد  أنه  العنف،  للبطل  األخير  ضح 

لكن   "ميجي"،حاول إقناع شيشيو بالتخلي عن خطته لإلطاحة بحكومة 
املفاوضات انتهت بكارثة، وشيشيو، الذي ال يزال يشعر باملرارة بسبب  
ا، لم  معاملته القاسية من قبل احلكومة اجلديدة التي حاولت حرقه حّيً

لقبض على كينشني يترك احلكومة أبًدا يف الوقت احلالي إال إذا مت ا
  ومت إعدامه. 

مع  اتفق  وقد  السفينة،  إلى  الدخول  وحاول  كينشني  موت  تزييف  مت 
كل  مع  شيشيو،  ورجال  املفاوضات  يكملوا  أن  فعليهم  الشرطة،  رجال 
قتال تستنزف قوى البطل، ومتكن من مواجهة الشرير بسهولة، وما زال 

مواجهتهم، عليه  يتعني  الذين  األشرار  من  املزيد  هذه    هناك  وأثناء 
املواجهات لم ينتظر رئيس الوزراء عمل كينشني فأمر بإغراق السفينة  
البطل عن  إلى حوار  البطل، وهنا نستمع  بكل من فيها، وعلى رأسهم 

كما   "ميجي"، والقتلة،  القتل  عصر  عن  بعيدين  أصبحوا  أنهم  وكيف 
حكومة   أن  أال   "ميجي"اعترف  يجب  وأنه  األخطاء،  بعض  تنتهج  قد 

ناك املزيد من العنف، ومتكن من هزمية شيشيو على الرغم من يكون ه
عدم إيذائه جسدّيًا فإنه هو الذي بلغ حده لفترة طويلة، وأصبح جسمه  

  محموًما، اشتعلت فيه النيران وحرق حتى املوت أمام أعني املجموعة. 
من  واثنان  هو  السفينة،  سطح  من  الهرب  البطل  يستطيع  أخيًرا 

ت مت  الذين  الوزراء  املجرمني  رئيس  كّرم  وأخيًرا  أخرى،  مرة  قييدهم 
النهاية مفتوحة متيل   تاركني  للبطلة  البطل  أمام اجلميع، ورجع  البطل 

  لزواجهما مًعا. 
ذي   كينشني  الساموراي  مغامرات  من  جديدة  مغامرة  الفيلم  هذا  يف 
الندبة احلامي للبالد، فها نحن جند إعالء من قيمة الوطن، وأنه ليس  

احلكم   الساموراي  علينا  كل  فليس  واحد  منطق  من  البشر  كل  على 
على  اجلديدة  األفكار  من  العديد  اليابان  جعبة  يف  تزال  ال  أشرارًا، 
إليها ليس فقط يف حقبة   مجتمعنا وال تزال هناك أفالم تلفت النظر 

  بل يف كل العصور.  "ميجي"،

   اللغة
 املستخدمة 

  

يتقن اليابانيون االعتناء بالتفاصيل فنجد اللهجة املستخدمة يف أفالم  
هذه احلقبة لهجة مختلفة عما نسمعها اليوم، فهم يتحدثون لغة عصر 

على    "ميجي"، شهود  وكأننا  بتفاصيله،  احلدث  نعيش  يجعلنا  ما  وهو 
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علقوا   قد  كانوا  الثقافة  ركن  يف  اليابان  مؤسسة  ويف  العصر،  هذا 
الشه يومية  مقاالت  حياة  كلغة  السريع  وتغيرها  اليابانية  اللغة  حول  ر 

عما   مختلفة  األفعال  فنهايات  فيه،  نعيش  الذي  العصر  مع  لتتناسب 
وأصبحت أقصر نتيجة للوتيرة السريعة   "ميجي"، كانت عليه يف عصر  

  للحياة. 

  املالبس
وتسريحات  

 الشعر
  

تتماشى   التي  للعصر،  املناسبة  املالبس  انتقاء  اليابانيني يف  تظهر دقة 
أيًضا؛   الشخصية  وتطور  بل  الشخصية،  إليها  تنتمي  التي  الطبقة  مع 

   The Twilight Samuraiفنجد أن طبقة الساموراي كما يف فيلم  
كيمونو    One In The North و التقليدي –يلبسون  الياباني  الزي 

ا ألوان محددة وتفصيلة معينة، أما البطل   -ألنواعومنه العديد من  ذا 
فنجده يلبس كيمونو ذا شكل ولون    snow on the bladesيف فيلم  

خاصني، فهو مقاتل ساموراي موكل بالدفاع عن رئيس الوزراء، وينتمي  
إلى طبقة متوسطة، كما جنده يلبس كيمونو مختلًفا يف مراسم معينة، 

يح حينما  كالبقية  يلبس  الوزراء، بينما  رئيس  ملقتل  االنتقام  اول 
جند   خاصة  أحدهما    Rurouni kenshinولظروف  فيلميه  يف 

بـ   يلحق  ثم  اسمه،  يحمل  واآلخر  نفسه،  االسم  عنوانه   Theيحمل 
legend ends  فقد تعرف البطل صدفة على أصدقائه اجلدد، ولم ،

أن   غير  املدرسة،  وصاحب  املتويف  األب  كيمونو  سوى  مالبس  يجد 
فيلم  اخلاد يف  اليوكاتا   The Twilight Samuraiم  يلبس  جنده 

إليها  تنتمي  التي  الطبقة  بتنوع  واليوكاتا  الكيمونو  يتنوع  البالية؛ حيث 
الغنى   وبدرجة  إليها،  التي وصل  االجتماعية  املكانة  وبتنوع  الشخصية 
فهي  الشعر،  تسريحات  ما يخص  أما  كذلك،  الفصول  وبتغير  والفقر، 

 Rurouniالثالثة األولى سالفة الذكر، بينما جند    تتطابق يف األفالم
kenshin   بندبته املميزة على خده وبشعره املنسدل على ظهره مختلًفا

هذه شخصية   بناء  نظًرا خلصوصية  وذلك  الساموراي؛  من  غيره  عن 
وإن   النساء  تسريحات  تنوعت  بينما  احلديث،  العصر  يف  الساموراي 

  حات الشعر محدودة.تشابهت، ففي هذه احلقبة كانت تسري

   الديكور
 واإلكسسوار 

  

اليابانية   التقليدية  البيوت  أن  اليابانية  املتابعني لألفالم  ال يخفى على 
موجودة حتى اآلن، وكذلك املعابد البوذية والشينتوية باليابان، كما أن   
اليابانيني دقيقون فيما يخص الديكورات أيًضا، فيبنون البيوت التي ال  

دقة يف ملئها  يظهر عليها القدم لتتناسب وأحداث األفالم، ويهتمون بال
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بأثاث تقليدي، ورسوم الطبيعة ذات األلوان الهادئة والرسوم التقليدية 
التي تزين هذه البيوت. أما اإلكسوارات التقليدية التي يلبسها كل من 
أيًضا،  العصر  وهذا  تتماشى  فنجدها  والنساء على حد سواء  الرجال 

أ فمن  الشخصية،  خلفية  باختالف  أيًضا  اإلكسسوارات  ي  وتختلف 
  طبقة تنتمي؟ وبأي مكانة تتمتع؟ وإلى أي مدى كان غناها؟ 

اليابانيني،  قلوب  مكانة خاصة يف  لها  التقليدية  اليابانية  الفنون  وألن 
جند الديكورات ال تتطابق يف األفالم وإن تشابهت، فعلى سبيل املثال  

الياباني   اخلط  فن  من   書道  الشودويعد  يتجزأ  ال  جزًءا  بلوحاته 
التقليد على البيت  املعلقة  اللوحات  ظهور  من  فالبد  الياباني،  ي 

الزهور   تنسيق  فن  كذلك  من    生花اإليكيبانااحلوائط،  جزًءا  كان 
فن   إلى  إضافة  بنفسها،  املنزل  ربة  بها  تعنى  التي  الشاي  قاعة شرب 

واملرتبط بهذه احلقبة وما قبلها، وما زالت   茶道سادوتقدمي الشاي  
اليابان  هذه الفنون تدرس حتى يومنا هذا يف   اليابان، وتقدم مؤسسة 

بالقاهرة دورات يف هذه الفنون منذ ما يقرب من ثالثة أعوام، وال تزال 
تقدم احلكومة اليابانية كل عام منح يف هذه الفنون لدرجتي املاجستير  
دياناتها   من  باألساس  تنبع  التي  ثقافتها  كله  العالم  لتعرف  والدكتوراه 

العري الصينية  باحلضارة  وعلى وتأثرها  الدقة مطلوبة،  فإن  ولهذا  قة، 
  املخرج مراعاة هذه الفنون وتطوراتها. 

   املوسيقى
واملؤثرات 
  الصوتية 

ومبا  الواحد،  الفيلم  يف  املشاهد  بتنوع  متنوعة  فجاءت  املوسيقى  أما 
من  بدورها  تقوم  املوسيقى  يجعل  مما  الشخصيات  وطبيعة  يتناسب 

دوات املوسيقية اليابانية حتفيز ملشاعر اجلماهير وشحنها، وتتعدد األ 
متتزج   بينما  بينهم.  من  الطبلة  وتتألق  املوسيقية،  املقطوعات  تلك  يف 
أكثر   بُعًدا  يعطيها  ما  وهو  والرياح،  الطيور  بأصوات  أحيانا  املوسيقى 
التي   التقليدية  اليابانية  الطبول  إيقاع  إلى  نستمع  ما  وعادة  عمًقا، 

الت  املوسيقى  بينما  للمشهد؛  الترقب  فتشحذ تضيف  اليابانية  قليدية 
وعند  الالحقة،  احلبكة  بأحداث  سيبني  معني  حدث  جتاه  املشاعر 
اليابانية   الطبيعة  صورة  استحضار  جند  العصافير  بصوت  دمجها 

  Rurouni kenshinالساحرة، ومت استخدام صوت الغراب يف فيلم  
اليابانية،  الثقافة  يف  كذلك  ليس  أنه  حني  يف  مشئوم  أنه صوت  على 

جع ذلك إلى االنفتاح على أوروبا، مما يؤكد تأثير ثقافة الغرب وقد ير
احلية   املوسيقى  استخدام  يف  التأثير  هذا  جند  كذلك  اليابان؛  على 
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فيلم   نهاية  تتر  يف  كما  األوروبية  املوسيقى  متيز  التي  اإليقاع  متتابعة 
The twilight samurai  والغناء العربية  املوسيقى  واستخدمت   ،

إحد يف  فيلم  امللحمي  يف  الساموراي  معارك   Snow on theى 
blades ) عام  أنتج  والذي  على  2014،  اليابان  حرص  يؤكد  مما   (

ألفالمها   استقطابهم  ومحاولة  العرب  وبني  بينها  الثقايف  التبادل 
  ومخاطبتهم من خالل موسيقاهم. 

  

  اإلخراج 
  

بالتفاصيل   باالعتناء  اخلمسة  األفالم  يف  الياباني  اإلخراج  يتميز 
االحترايف   املوسيقى  استخدام  جند  كما  للممثلني،  الصائب  واالختيار 
واختيارها مبا يتالءم وطبيعة املشهد، كذلك نرى زوايا التصوير وإيقاع  

 Theوفيلم    Rurouni kenshinاحلركة السريع خاصة يف فيلمي  
twilight samurai    احلركة يتتبع  فهو  صوره،  أبدع  يف  يتجلى 

  السريعة بانسيابية وبتكنيك ياباني ال جتده حتى يف أفالم هوليوود.
اليابان؛   يف  الشباك"  "جنم  مفهوم  يوجد  ال  أنه  بالذكر  وجدير 
معني،  ملمثل  تبًعا  وليس  املخرج،  بحسب  األفالم  يدخلون  فاليابانيون 

حدود   ال  مكانة  للمخرج  يجعل  ما  لهذا وهو  اليابانيني،  قلوب  يف  لها 
تنشط األساليب اإلخراجية، ويحاول كل منهم إخراج ما يف جعبته من  
حيل ليستقطب بها اجلمهور الذي يحمل تذوًقا معجًبا، ولن يدفع ثمن 
مسرحية   فنون  من  كثيرة  أنواع  وأمامه  رديء  لفيلم  السينما  تذكرة 

د بعض املخرجني  تقليدية مثل مسرح النوه ومسرح الكابوكي، وقد جن
  يدمجون بني فنون املسرح والسينما لضمان النجاح. 

  
   :"بعض ما مييز األفالم اليابانية التي تتناول حقبة "ميجي 

 الفنون املتداخلة:  -
ال شك أن اليابان هي بلد الفنون فنجد تنوًعا ال حصرّيًا من الفنون التي أخذ بعضها من 

الصني وتطور هناك بشكل خاص، والبعض اآلخر ياباني األصل تتدفق منه التقليدية مع 

من االنفتاح على الغرب  "ميجي"  مزيد من اإلبداع واالحترافية، ولعل هذا ما مييز عصر  

الفنون   املميز، وهناك بداخل  وانصهار بعض  الياباني  الطابع  إليها  التي أضيف  اجلديدة 

أحد أفالم العينة، جند فن مسرح العرائس ذات الزي التقليدي واحلركات غير التقليدية،  
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كما جند الغناء الياباني التقليدي وأحياًنا الرقص الذي يرجع لتلك احلقبة، وتعكس بعض  

ا  يف  متارس  التي  الفنون  العينة  كان أفالم  أنها  خاصة  بالشوارع،  التقليدية  ملهرجانات 

 محرًما على الساموراي مشاهدتها.

 الطبيعة الساحرة: -
تتميز اليابان بطبيعة ساحرة تتنوع بتنوع الفصول وتختلف باختالف األقاليم، تلك الطبيعة 

التي يعبدها ويتغنى بها اليابانيون، وهو األمر الذي يستغله كثير من املخرجني للترويج إلى  

أو   للوقت  تعريًفا  أو  حلدث  متهيًدا  اخلمسة  األفالم  يف  توظيفها  ويتم  ا،  سياحّيً بالدهم 

إليه   إعطاءً  يلجأ  الذي  اإلسقاط  مع  تتناغم  الطبيعة  أن  كما  بالشؤم،  إيحاًء  أو  لألمل 

حني وقع فرع الشجرة على    One In The Northاملخرج أحياًنا، كما حدث يف فيلم  

بالثقافة   املخرج  تأثر  يوضح  ما  وهو  الساموراي،  أبناء  من  طفل  موت  يعني  مبا  األرض 

اخل األفالم  يف  بل  وحده  ليس  الطبيعة اليونانية  اليونانية  األفالم  تربط  حيث  مسة؛ 

املتوقعة،   وباألحداث  للشخصيات  النفسية  باحلالة  وعواصفها  وشمسها  وثلجها  برياحها 

فيلم   يف  متجلية  فنجدها  بالشعر  اليابانية  الطبيعة     Snow on the bladesوترتبط 

  حيث يظهر رئيس الوزراء ناسًجا شعًرا مبجرد رؤية بدايات موسم الثلج.

 التقليدية مقابل االستنارة:   -
فيلم   بطل  حرص  يف  جلية  جندها  التي  احلقبة  هذه  مييز  ما  هي   Theاالستنارة 

twilight samurai    على تعلم ابنتيه يف املدارس مقابل رأي أخيه التقليدي مبحاولته

الفترة، كما تتضح يف  التاسعة، وهو ما كان مشهورًا يف هذه  الكبرى يف سن  ابنته  تزويج 

وأعمال   أدوار  إيجاد  ومحاولة  الذاتي  التطوير  حول  احلكومة  رؤية  بتبني  األفالم  بقية 

السوية إلى    One In The North ة يف فيلمتناسب احلقبة اجلديدة، وجند نظرة البطل

القانون  مع  يتناغم  ما  وهو  ابنها،  أنقذ  من  وتزوجت  بل  قابلتهما؛  اللذين  األينو  رجلي 

األينو   بأن  اليابان  وباعتراف  األصليون-اجلديد  السكان  لغتهم    -وهم  لهم  بالبالد  أقلية 

  عاداتهم الثقافية اخلاصة. 
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  املالحق:

  أوًال: جدول خصائص أبطال األفالم اليابانية محل الدراسة: 
  خصائص أبطال فيلم الياباني جلوانب القضية موضع الدراسة  )1جدول (

 الدور االجتماعي لألبطال

 %33.4 3  غير واضح 
 %22.2 2  أب 

 %22.2 2  ابنة
 %11.1 1  أم

 %11.1 1  زوج

 العمر 

 %44.4 4 شباب 
 %33.4 3 نضج 

 %22.2 2 طفولة

 املستوى التعليمي

 %44.4 4 غير محدد 
 %33.4 3 شهادة متعلم ولم يحصل على 

 %22.2 2 تعليم حريف 

 املستوى االقتصادي

 %88.9 8 منخفض
 %11.1 1 مرتفع

 احلالة االجتماعية

 %55.5 5 أعزب/ آنسة 
 %33.4 3 متزوج/ متزوجة 

 %11.1 1 أرمل/ أرملة 

 املنطقة اجلغرافية

 %88.9 8 ريف
 %11.1 1  حضر

  % 100  9  ن
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  اليابانية التي تناولت عصر "ميجي" ثانًيا: قائمة األفالم 

مدى توافره على شبكة   سنة اإلنتاج  اسم الفيلم   م
  اإلنترنت 

1  The Arrival of a Train 1896 

مت استبعادهم نظًرا لقدم 
تاريخ إنتاجهم وصعوبة 

  توفراهم على شبكة اإلنترنت

2  Army  1944 

3  Emperor Meiji & the great Russo-
Japanese war 1958 

4  Lady Snowblood 1973 

5  日本の剣術 1975 

6  Hakkadasan 1977 

7  Oh! The Nomugi Pass 1979 

8  203 kochi 1980 

9  Kita no hotaru 1984 

10  The Meiji period (1866-1912) 1989 

11  家族の食事 1989 

12  Kichiku Dai Enkai 1997 

العينة أفالم   

13  The twilight samurai 2002 متوفر ومت حتليله 

14  Ryoma's Wife, Her Husband and 
Her Lover 2002   غير متوفر  

15   one in the north/ kita no zeronen 2005 متوفر ومت حتليله 

16  
Abacus and Sword/ 
武士の家計簿 2010   غير متوفر 

17  Rurouni kenshin 2012  ومت حتليلهمتوفر 

18  Snow on the blades 2014 متوفر ومت حتليله 

19  Rurouni kenshin: the legend ends 2014 متوفر ومت حتليله 
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 أفالم ذات إنتاج مشترك

20  The last samurai  2003   مت استبعاده 

21  125 Years Memory/ Ertuğrul 1980 2015  مت استبعاده 
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