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اعداد/ منارات  

اأكريا كورو�س����اوا عبقري ال�س����ينما اليابانية 
املخرج����ون  ي�س����ميه  كم����ا  الأك����ر  املعل����م  اأو 
كان  اأخ����رى  والق����اب  اجل����دد.  الياباني����ون 

ينتزعها بعيد اإخراج كل فيلم من اأفالمه.
حينما ت����ورد ال�س����ينما اليابانية، فان ا�س����مه 
يك����ون دائمًا يف الطليعة، حي����ث يعتر اكريا 
كورو�ساوا واح����دًا من اهم ال�سناع لي�س يف 
اليابان ب����ل على م�ستوى احلرفة ال�سينمائية 

العاملية.
ولد اأك����ريا يف طوكي����و 1910/3/23 تويف 
يف 23 اأيلول/�سبتم����ر 1998، وكان ا�سغر 
اخوت����ه الت�سع����ة، فقد اخوين م����ن اخوته يف 
بداي����ة حيات����ه اذ انتحر احدهم����ا فيما تويف 
الث����اين بع����د ف����رة ق�سرية م����ن املر�����س كما 
توفي����ت �س����قيقته بعدهم����ا بفرة ق�س����ري مما 

ترك اثرا حزينا يف نف�سه.
يعتر »كورو�س����اوا « الياباين. الأكرث �سهرة 
خارج ح����دود بالده. والياب����اين الأكرث عزلة 
فيه����ا. ذل����ك اأن����ه يج����د �س����عوبة يف متوي����ل 
اأفالمه. وتعك�س حياة كورو�س����اوا ال�س����راع 
الذي يخو�س����ه فن����ان ال�س����ينما احلقيقي يف 
كل م����كان م����ن الع����امل. والثمن ال����ذي يدفعه. 
لكي يعر عن نف�س����ه يف اإطار حتكمه قوانني 

ال�سوق اأكرث من اأي فن اآخر.
ونكت����ب مما قال����ه: "اإذا كن����ت مهتم����ا بكيفية 
التو�س����يل دون اأن يكون لديك م����ا تقوله فاإن 
الطريق����ة الت����ي تقول بها ل ميك����ن اأن تعطيك 
نتيجة، فالتقنية ل ت�س����نع خمرجا اإمنا حتدد 
مالحمه، وحينما تكون التقنية بدون اأ�سا�س 
يدعمه����ا فاإنه����ا تقتل الفك����رة الأ�سا�س����ية التي 

يجب اأن ترز".
ته ل تتجاوز  " را�سمون" فيلم �سينمائي ق�سّ
26 �س����فحة م����ن القطع ال�س����غري، وحاز على 
اجلائ����زة الك����رى يف مهرج����ان البندقية عام 
1951، وم����ع هذا الفوز الكب����ري انفتح الباب 
وا�سعًا ملعرفة عامل كور�ساوا نف�سه وال�سينما 
الياباني����ة. وكاإجاب����ة عل����ى ه����ذه احلرية يف 

ة ق�سرية. اإنتاج فيلم عن ق�سّ
ب����داأ اأكريا كري�س����اوا عمل����ه يف ال�س����ينما يف 
ال�س����توديوهات  اح����د  يف   1936 الع����ام 
الياباني����ة كعام����ل ط����الع وكم�س����اعد خم����رج 
وكم�س����اعد خم����رج وذلك م����ن خ����الل العمل" 
ال����داأب وال�س����ر " وفيلم " احل�س����ان" وكان 
فيلم����ه الأول" "�سان�س����ريو �س����وجات" ع����ام 
1943، وال����ذي بتعب����ريه "يف�س����ح عن متّكن 
مده�����س من الو�س����ط ال�س����ينمائي الذي يبدع 
من خالله، فلي�س هناك اأثر للردد الأ�س����لوبي 
اأو الوق����وع عل����ى تاأث����ريات الآخري����ن الت����ي 
الأوىل  الأعم����ال  يف  اأحيان����ًا  امل����رء  يجده����ا 

لبع�س املخرجني."
وقبل ذلك كان كورو�س����اوا ي�س����رف �س����اعات 
عل����ى تطوي����ر موهبت����ه يف كتابة ال�س����ياريو، 
املوؤّث����رات  فكان����ت  ال�س����ينمائي،  والتاألي����ف 
الأ�سا�س����ية يف تكوين كورو�س����اوا الإبداعي 
بالعتم����اد عل����ى كتابه "م����ا ي�س����به املذّكرات" 
حي����ث يذكر قراب����ة مئة فيلم اأّث����رت فيه بعمق 

يف �سنوات مراهقته و�سبابه.
وُبعي����د احلرب العاملي����ة الثاني����ة، والتي كان 
لها اأثر بارز يف ثقافته الالحقة، اخرج اأربعة 
من الأفالم كّر�سته كمخرج يف اليابان وهي: 
اأّول  �س����بابنا 1946" وهو  على  اأح����زان  "ل 

فيل����م مناه�س للح����رب ويتمّتع بج����ودة فنية 
حقيقي����ة، و "اأح����د رائ����ع 1947" و "امل����الك 
ال�س����ّكري 1948" و "الكل����ب ال�س����ال" حي����ث 
عال����ج من خالله����ا اأثر احل����رب على عا�س����مة 
اليابان طوكيو التي عّجت باخلراب والدمار 

والياأ�س.
وكان����ت لللهوي����ة الثقافي����ة الياباني����ة اأثر يف 
و�سع اأعمال خمرجنا، وخا�سة اأنه املو�سوع 
ال����ذي �س����غل الياباني����ني عل����ى امت����داد عقود 
طويلة، اإ�س����افة اإىل تاأثره بال����راأي العام، اأو 
ال�س����غط الرقابة، ومق�سها، ومدى مترده اأو 
لنقل جراأته عل����ى جتاوزها ويف ذلك نقتب�س 

جزءا من كالمه:
اأّي  اأفالم����ًا عن  اأن نخرج  البع�����س  "يريدن����ا 
�س����يء يكون رائج����ًا، ويتحدث����ون عن نوعية 
الأفالم الت����ي حتظى باإعجاب اجلمهور، واأنا 
اأتفه����م هذه امل�س����اعر، ولكن الأعم����ال اجليدة 
تاأتي نتيجة لوجود روؤي����ة وقّوة تخّيل تنبع 
من داخل الإن�سان الذي يبدع تلك العمال." 

اإن اأّول م����ا يلفت النظر يف اأفالم كورو�س����اوا 
ه����و طابعها النتقائي، ولكن يف �س����وء َوَلعه 
بالكام����ريا املتحّرك����ة، فلي�س عجيب����ًا اأن جند 
"مورانو" يت�سّدر قائمة اأفالمه الأثرية، غري 
ان الأمر الأكرث اأهمية من ذلك هو اأننا �سنجد 

اأنف�س����نا اأم����ام �س����ريجي اإيزن�س����تني وفيلم����ه 
يف  واأث����ره  بومتك����ني"  "املدرع����ة  ال�س����هري 
"القلع����ة املحتجبة" من خالل احل�س����د الذي 

ميوج على درج القلعة."
عمد النقاد اإىل تاأثر كورو�ساوا ب� "اإيزن�ستني" 
ومما يعزز هذا ال�ستنتاج اأن جملة من الآراء 
اأّك����دت ذلك، ومنها راأي نويل بري�س �س����احب 
كتاب "ال�سينما: قامو�س نقدي" باأنه الوريث 
الوحيد لإيزن�س����تني من حيث اإنه اأعاد تغيري 
اللقط����ة اإىل وظيفته����ا احلقيقية، بح�س����بانها 

املعيار املرئي واملعلن للخطاب ال�سينمائي.
ولكن ذلك مل يك انتقا�س����ا بقدر ما هو متييز، 
فك����ورو ا�س����تطاع بجميع الأحوال اأن ي�س����ث 
دربه اخلا�س، واملميز، باأ�سلوب فني راقفي، 

مذهل بتناق�س.

1 � فيل����م "�سان�س����ريو �س����وجاتا" ومّدت����ه77 
دقيق����ة، ويبل����غ طول����ه 6929 قدم����ًا، ُعر�����س 
لأّول م����رة يف 25 مار�س 1943 كورو�س����اوا 
هو ال����ذي كتب ال�س����يناريو اخلا�����س بالفيلم 

اقتبا�سًا من رواية لتوميتا ت�سونيو. 
2 � فيل����م "الرجال الذين ده�س����وا ذيل النمر" 
عر�����س للم����رة الأوىل يف 24 اأبري����ل 1952، 
وكان ق����د اأجن����ز يف 1945، ومّدته 58 دقيقة 

وطوله 7366 قدمًا، وهو اأكرث اإثارة من فيلم 
"�سان�سريو �سوجاتا" ي�ستمّد مادته املبا�سرة 
م����ن م�س����رحية "كاجنين�س����و" وه����ي اإح����دى 
م�س����رحيات الكابوكي، التي حتظ����ى بتقدير 
كب����ري، وعل����ى م�س����افة اأبع����د هناك م�س����رحية 
"اأتاكا" التي تنتمي اإىل م�س����رح النو، حيث 
يق����ّدم ت�س����ّورين درامي����ني حلادث����ة تاريخية 

تنتمي اإىل الع�سور الو�سطى اليابانية.
3 � فيل����م "ل اأح����زان عل����ى �س����بابنا"، بالطول 
ال�س����تثنائي 9913 قدمًا وبزم����ن قدره 110 
دقائق، وقد ُعر�����س لأّول مرة يف 29 اأكتوبر 
1946، وينفرد، لأّول مرة، وجه ن�سائّي فيه، 
ويّتخ����ذ من م�س����كلة النف�س مو�س����وعًا له من 
خ����الل البطلة التي تبحث ع����ن معنى حلياتها 
كفت����اة تنتم����ي اإىل البورجوازي����ة، واأع����دت 

للزواج من رجل ينتمي للطبقة ذاتها.
4 � فيل����م "را�س����ومون" ال����ذي تناول����ه النّق����اد 
واإيجاب����ًا.و  �س����لبًا  الكتاب����ة  م����ن  بالكث����ري 
الكرى  عل����ى اجلائ����زة  "را�س����ومون" ح����از 
ملهرجان البندقية عام 1951. وح�سل بعدها 

على جائزة الأو�سكار كاأف�سل فيلم اأجنبي
5 � فيلم "ال�س����اموراي ال�س����بعة" اأ�س����هر اأفالم 
كورو�س����اوا، وال����ذي ب����دوره مل ي�س����لم م����ن 
النتقاد العنيف، برزت فيه مقدرة كورو�ساوا 

على نقل عمليات التمّزق والنتزاع من املكان 
الذي حتفل به هذه املرحلة من تاريخ اليابان 
ح����ّد  عل����ى  مده�س����ة،  ب�س����رية  جتّلي����ات  اإىل 

تعبريه.
6� فيل����م "احلياة" الذي يعت����ره الناقد ديفيد 
اأف����الم كورو�س����اوا عل����ى  اأف�س����ل  توم�س����ون 
الإطالق، باعتباره يف�س����ح عن عذاب حقيقي 
قلما مّت التعبري عنه بهذا القدر من الو�سوح. 
وق����د عر�����س للم����رة الأوىل يف 22 نوفم����ر 

1955، وتبلغ مدة عر�سه 103 دقائق
7 � فيل����م "عر�س الدم" ال����ذي يتعّر�س للحرب 
الأهلي����ة الياباني����ة م����ا ب����ني عام����ي )1467 � 
1568( كخلفية تاريخية له، ولكنه يف الوقت 
نف�س����ه يقّدم �س����ياغة ب�س����رية راقي����ة لرائعة 
�سك�س����بري "ماكبث" وقد ُعر�س للمرة الأوىل 
يف 15 يناير 1957 وتبلغ مدة عر�س����ه 110 

دقائق
8 � فيلم "القلعة املحتجبة" وهو اأّول فيلم من 
اأفالم ال�س����ينما �سكوب )ال�سا�س����ة العري�سة( 
وفاز بجائزة مهرجان برلني الدويل وجائزة 
اأف�س����ل اإخ����راج وجائ����زة النقاد لأف�س����ل فيلم 
طوكي����و  �س����ريط  وجوائ����ز   1959 عامل����ي 

الأزرق.

عر�ض درامي لبع�ض االأعمال:
ران )1987(:

الفيلم العا�س����ر. الذي اأتاح لكورو�س����اوا منذ 
فيلمه »ه����م الذين وطئوا ذن����ب النمر«. تدور 
حوادثها يف حقبة زمنية قبل القرن الع�سرين. 
وا�ستطاع اكريا اأن يعيد بناء املا�سي. باإتقان 
يف جان����ب الديكور واملالب�س، والت�س����رفات 
ال�س����لوكية ح����د العظم����ة. دون اأن توؤث����ر هذه 
احلقب����ة الزمنية على ال�س����ياق الدرامي الذي 

يحتاجها.
رواي����ة الفيل����م م�س����توحاة م����ن »املل����ك ل����ري« 
ل�سك�س����بري تعتم����د عل����ى مو�س����وع احل����رب 

القائمة بني الأب واأبنائه. 
»ران« فيل����م من ال�س����ينما الدرامية )ال�س����راع 
التاري����خ  و�س����ينما  وال�سيا�س����ي(.  العائل����ي 
)ال�سراع على ال�سلطة(. والطبائع الإن�سانية 
الفيل����م  حم����ور  يف  ت����رى  كذل����ك  املت�س����ائمة 
�سخ�سية هزلية )كيوامي مهرج امللك( والذي 
يعل����ق عل����ى اأح����داث التاري����خ ب�س����ك اأخالقي 

ونقدي لذع.
اإن الفيل����م كله جترب����ة عظيمة يف التعبري عن 
معاناة الإن�سان حتت وطاة الطمع واخلطيئة 
والنتقام. ودر�س جدير بالتاأمل يف التمثيل 
والتكوي����ن  الكام����ريا  وحرك����ة  والت�س����وير 

ال�سينمائي.
يقول كورو�س����اوا: »اأرجو اأن اقرب يف فيلم 
ران من حقيقة ال�س����ينما قدر امل�س����تطاع ففي 
اأفالمي ال�سابقة كانت حلظات معدودة قريبة 
من ه����ذه احلقيقة. اأما هنا فاأن����ا اأرغب يف اأن 

ت�سيطر ال�سينما با�ستمرار«.
كورو�س����اوا  الياب����اين  حتف����ة   ، را�س����ومون 

اخلالدة:
من اين تكون البداية حينما نتحدث عن فيلم 
من توقيع الياباين املبدع اكريا كورو�ساوا، 
هل نب����داأ من الفيلم او املب����دع وحينما نذهب 
اىل الفيل����م ه����ل نبداأ م����ن الن�س ال�س����لي او 
الن�س ال�س����ينمائي لن هناك م�س����احة كبرية 

بني الن�س ال�س����لي »الروائي« - امل�سرحي - 
واي�س����ًا الن�س ال�س����ينمائي، الذي بات يعتقد 
ن�س����بة كب����رية حت����ى م����ن اليابانيني انف�س����هم 
بان����ه الن�س احلقيقي علمًا بان الن�س ماأخوذ 
م����ن جمموع����ة ق�س�س����ية كتبه����ا ريون�س����وك 
اكوتاجاوا الذي تعاون معه لحقًا كورو�ساوا 
ال�س����ينمائي،  الن�����س  مف����ردات  �س����ياغة  يف 
ب�س����كله وم�س����امينه اجلدي����دة معتم����دًا على 
اجلوهر ال�س����لي للحكاي����ة، منطلقًا ملزيد من 
التحليل املعمق لل�سخ�س����ية او ال�سخ�س����يات 
املحوري����ة، وميله����ا لترير ت�س����رفاتها حتى 
ل����و كان ذل����ك ع����ر الك����ذب، والذي ياأت����ي هنا 
ع����ر روايات تذهلنا دقته����ا، رغم حالة اليقني 
التي يح�س����ها امل�س����اهد يف ان ما يقال، ما هو 
ال اف����راء، وترير للحالة التي تعي�س����ها كل 
�سخ�س����ية من تل����ك ال�سخ�س����يات التي التقت 

امام بوابة »را�سومون«.
امل�سهد الفتتاحي للفيلم، ميثل مدخاًل حقيقيًا 
لتحف����ة �س����ينمائية، حيث م�س����هد ذل����ك املنزل 
واملحاكمة وذلك الرجل الذي ي�س����هد املحاكمة 

والتحقي����ق وه����و يق����ول: »انا ل افه����م« حيث 
تتداع����ى احلكاي����ات والرواي����ات فيما ي�س����به 

الحاجي.
ون�سري اىل ان امل�سهد الفتتاحي حيث بوابة 
را�س����مون وت�س����اقط المط����ار وتل����ك الظالل 
وال�س����واء، جتعلن����ا ننتق����ل اىل ع����وامل ذلك 

الزمان واحلدث.
وهنا ن�س����اهد حطابًا وراهبًا ي�ستظالن حتت 
بوابة »را�س����ومون« عن �سيل املطر وكان ذلك 
املطر يريد ان يغ�سل النفو�س ويغ�سل الحداث 
بحثًا عن احلقيقة، و�سط تلك الجواء يدخل 
�سخ�س م�سرعًا حيث يبادرهما يف حديث عن 
حادث اغتيال غريب من نوعه، حيث ن�س����تمع 
اىل اربع رواي����ات او حكايات لتلك اجلرمية 
وذلك احلادث الب�سع، ويروي تلك احلكايات 
قاطع الطري����ق والزوجة والزوج واحلطاب، 
وكل منه����م ي����روي ادق التفا�س����يل ع����ن ذل����ك 
احلادث، م�س����ريين اىل ان احداث الفيلم تبداأ 
م����ن النهاي����ة، مبعن����ى انن����ا نع����رف اأن هنالك 
جرمية قتل و�سرعان ما تبداأ عملية التحقيق 

والرواي����ات التي ياأت����ي كل منها لترير حالة 
ال����راوي ال����ذي يرويها، اربع ق�س�����س واربع 
روايات خمتلف����ة، كل منها تقدم معلومة وكل 
منها ن�سف حالة وكل منها تذهب اىل حتليل 
جانب، �س����واء عن القتي����ل او القاتل او حتى 

الظروف التي حتيط باحلدث.
ويظل ال�سك هو احلا�سر ال�سا�سي....

ويظ����ل الداف����ع ال����ذي ه����و املحف����ز للرواي����ة 
والزاوي����ة الت����ي ينطل����ق منه����ا ال����راوي لكل 
ق�س����ته، فقاطع الطري����ق يق����دم الرواية التي 

تتوافق مع غروره و�سلفه وحدته.
يف الوق����ت ال����ذي تق����دم به الزوج����ة احلكاية 
�س����رخها  اج����ل ان حتف����ظ  م����ن  وحيثياته����ا، 

وعفتها.
ويذهب بعيدًا ذلك الزوج وهو يقدم روايته، 
م�س����تدعيًا تقاليد ال�س����اموراي ال�س����ارمة يف 
الوق����ت الذي يجد احلطاب نف�س����ه وهو يقدم 
روايت����ه بان����ه يذهب ل�س����ر احلقيق����ة، وعدم 
ك�س����ف خيوطه����ا احلقيق����ة، التي تظ����ل غائبة 
او مغيب����ة عر ق�س�����س جتعلنا نوؤم����ن باأنها 

حقيقة، ولكنها غ����ري ذلك متامًا، انه اللتبا�س 
وال�س����ك الذي يرر ال�سياء وهو ما تلجاأ اليه 
ال����ذات الب�س����رية يف تف�س����ري المور ح�س����ب 

هواها، وحاجتها وظروفها.
 - منه����ا  انطل����ق  الت����ي  الروائي����ة  الكتاب����ة 
اكوتاج����اوا - يف كتاب����ة »را�س����ومون« بلغت 
حالة من الرثاء يف بناء وحتليل ال�سخ�سيات 
عن����د معاجلتها �س����ينمائيًا، فالتحليل يتجاوز 
ال�س����رد الروائي مبا يتمتع ب����ه من الغمو�س 
وتل����ك الحاجي واللغ����از يف كتاب����ة الن�س، 
فالتحلي����ل يعرفن����ا عل����ى النف�����س الن�س����انية 
ل�سخ�س����ية الراه����ب الذي يظ����ل حمافظًا علي 
اميانه وعمله من اجل خري الب�سر، رغم هول 
اجلرمي����ة وكارثية الروايات التي ل تك�س����ف 
ع����ن جرمي����ة واح����دة ب����ل جرائ����م حتملها كل 
تلك ال�سخ�س����يات امل�سبعة بالهموم والكذاب، 
وهك����ذا الم����ر بالن�س����بة للزوج����ة، التي تظل 
ترر كل ذلك من اجل املحافظة على �س����رفها، 
ولك����ن اىل ان تقودها رغبته����ا او مبعنى ادق 
»�سهوتها« واي�س����ًا الزوج ال�ساموراي، الذي 

يق���رن حيات���ه وحكايت���ه بالع���زة والكرياء 
وال�س���موخ كم���رر مل���ا ق���ام ب���ه ولك���ن اي���ن 
رواي���ة  يف  واي�س���ًا  ذل���ك،  كل  يف  احلقيق���ة 
احلطاب فهو كان بريئًا او �س���اهد اثبات، او 
جمرد �سخ�سية ارادت ان تو�سع دائرة ال�سك 
من خ���الل حالة ال�س���ك التي تعي�س���ها وحالة 

اللتبا�س مع الذات.
اربع رواي���ات خمتلفة، باختالف ا�س���حابها 
ومواقفه���م.. ارب���ع حكاي���ات لك�س���ف مي���ول 
كل �سخ�س���ية لتري���ر ت�س���رفاتها ب���ل ان كل 
�سخ�سية تذهب بعيدًا يف تقدمي دافع النف�س 
الب�س���رية امام ال�س���هوة والغت�ساب والقتل 

وال�سرقة والكذب.
حكايات ومواقف وتريرات وذوات ان�سانية 

متعددة الرغبات والهداف وامل�سالح.
وحينم���ا يورطن���ا كورو�س���اوا يف جلنة تلك 
الرواي���ات والتبا�س���اتها ويعل���م جي���دًا باننا 
ذهبن���ا اىل التحليل، دون احلاجة اىل معرفة 
القاتل احلقيقي، يورطنا يف امل�س���هد الخري 
بحكاي���ة اخ���رى حي���ث حكاية اللقي���ط الذي 
رماه اهله عند بوابة را�سومون حيث ن�ساهد 
كمًا من املمار�س���ات التي تفت���ح يف عقلنا كمًا 
م���ن ال�س���ئلة، فهل ذلك الل�س ال���ذي عرفناه، 
وال���ذي يقوم ب�س���رقة رداء »الكيمونو« الذي 
لقي به الطف���ل جمرمًا، او اكرث انحطاطا من 
وال���د الطفل الذي ا�س���تمتعا برغبتها، ليركا 
ذل���ك الر�س���يع على قارع���ة الطري���ق، ثم ملاذا 
يق���وم ذلك احلط���اب باأخ���ذ الطف���ل وتربيته 
وه���و م���ن لديه �س���تة اطف���ال وحينما ل جند 
اجلواب، يركنا كورو�س���اوا ويركنا الفيلم 
والرواية وامل�س���رحية، من اج���ل ان نتحاور 
م���ع ال���ذات، وك���م نح���ن قريبون م���ن عوامل 
وغمو�س���ها  وا�س���رارها  ال�سخ�س���يات  تل���ك 

ومررات جرميتها.
ولنن���ا يف اطار الفيلم فانن���ا لبد ان نتوقف 
امام الداء الرفيع امل�س���توى للنجم الياباين 
قاط���ع  ب���دور  موف���ني  تو�س���ريو  القدي���ر 
الطري���ق تاجيمرو تل���ك ال�سخ�س���ية احلادة 
فعلته���ا  ت���رر  والت���ي  والقا�س���ية،  املالم���ح 
مبنطقه���ا اخلا����س، وهك���ذا الم���ر م���ع بقية 

ال�سخ�سيات.
ويف الفيلم اي�سًا ما�سيكو كايو وما�سابوكي 

موري وتاكا�سي �سيمورا.
الفيل���م تر�س���ح لالو�س���كار ع���ام 1953 كم���ا 
ال�س���ينما  »جوائ���ز  بافت���ا  جلائ���زة  تر�س���ح 
الريطاني���ة« وف���از بك���م م���ن اجلوائ���ز م���ن 
بينها ال�س���د الذهب���ي يف مهرجان فيني�س���يا 
ال�س���ينمائي الدويل وهو احد التحف املهمة 

اخلالدة يف تاريخ الفن ال�سابع.
عمل �س���ينمائي قدم باحراف عال »بال�سود 
جعل���ت  �س���ينمائية،  لغ���ة  ع���ر  والبي����س« 
القبع���ة  يرفع���ون  و�س���ناعها  »هولي���وود« 
احرام���ًا لذلك املبدع الياب���اين الكبري، الذي 
اكد ح�سور ال�س���ينما اليابانية وفتح ابواب 
التعاون ع���ر كم من العمال التي اقتب�س���ت 
من اعماله ومنها فيلم »ال�س���اموراي ال�سبع« 
فيل���م  اىل  لحق���ًا  هولي���وود  حولت���ه  ال���ذي 
»العظماء ال�س���بعة« وغريها من القتبا�سات 
ال�س���ينمائية املهمة، لن ما يقدمه كورو�ساوا 
هو عبارة عن �سينما من نوع اآخر، وفكر من 

نوع خمتلف، �سينما تذهب اىل العقل.

اكير كوروساوا.. امبراطور السينما الحديثة 
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عبد ال�شادة جبار

 كاظم مر�شد ال�شلوم 

كورو�شاوا ينتحر
 ال�س���ينما اأكرث حتررًا من امل�س���رح يف جت�سيد املعنى على 
الرغم من  كونها ل ميكن اأن ترقى اإىل فكرة احل�س���ور يف 
العر�س احلي والتبادل ال�سيكولوجي املبا�سر بني امل�ساهد 
واملج�سد، كما ان امل�سرح يعالج املكان باختزال يف الديكور 
والنارة لي�سنع مناخًا يبتعد نوعًا ما عن الواقعية ليدخل 
احلل���م امل�س���رحي واملتخي���ل ع���ر العر����س، يف ال�س���ينما 
قدمت  ن�س���خة بير بروك »امللك لري« عام 1971 ون�س���خة 
ال�س���وفياتي غريغ���وري كوزنت�س���يف يف العنوان نف�س���ه 
ويف العام نف�س���ه، لكن  الهاج�س امل�س���رحي بقي م�س���يطرًا 
بو�س���وح خا�س���ة يف ن�س���خة بروك الريطاني���ة يف حني 
�سمم كوزنت�سيف خلفية خمتلفة ل تتوافق مع الراجيديا 
الأ�س���لية، ب���ل ل���ون القتبا�س الرو�س���ي وم���ا يحتويه من 
حم���اولت جمهري���ة اأبح���ر فيه���ا نف�س���ه لتعميق امل�س���اعر 
الن�س���انية وجده���ا البع����س خمتلف���ة عن تلك الت���ي كتبها 
ويليام �سك�س���بري.« كورو�س���اوا » كان خمتلف���ًا وقدم عماًل 
اأكرث تراجيديا وان�س���انية، مل ي�س���تغل على امل�س���رحية بل 
قدم عماًل متوافقًا نوعًا ما معها، بداأ كورو�ساوا مبنت�سف 
ال�س���بعينيات بالقراءة عن ع�س���ر ياباين قدمي، فوقع على 
�س���رية مث���رية ل�س���يد اقطاعي حم���ارب يدع���ى موتوناري 
م���وري، كان لدي���ه من الأبناء ثالثة قام بتوزيع الأرا�س���ي 
التي ا�س���توىل عليها م���ا بني هوؤلء الأبن���اء الثالثة، واأخذ 
اخلوف ي�س���تبد ب���ه فيما لو كان ه���وؤلء البن���اء عاقني اأو 
�س���يئني. الفكرة مل تكن جت�س���يدًا كاماًل مل�سرحية �سك�سبري 
املل���ك لري بل مبنزلة اقتبا����س، اأنتج فيلم »ران » وترجمتها 
م���ن الياب���اين »مترد« ع���ام 1985بعد ان ياأ����س من متويل 
الفيلم من اليابان فا�سطر اىل اأن ي�ستعني بتمويل خارجي 
ف�ساعدت �سركة فرن�سية على انتاجه، وكورو�ساوا تعر�س 
اىل اأزم���ة كادت ت���وؤدي بحياته اذ مل يج���د متوياًل لأفالمه 
واأفل�س���ت �س���ركته الت���ي اأ�س�س���ها م���ع بع����س املخرج���ني 
الياباني���ني  فاأقدم على النتحار لكن���ه جنا من هذه الأزمة 
ليجد يف ت�س���رفه 12مليون دولر لإنت���اج فيلمه حيث عّد 
هذا املبلغ ميزانية كبرية جدًا خارج هوليود، ولكنه اأي�سًا 
تعر����س لأزم���ة اأخ���رى اذ توفيت زوجت���ه اأثناء ت�س���وير 
الفيل���م، وفيل���م ران يع���ّد العا�س���ر يف اأف���الم كورو�س���اوا 
ال�سخمة واملميزة، وقد عرفنا له در�سوزول، وال�سموراي 
ال�س���بعة، وكاكيمو�س���ا – ظل املحارب..وغريها، لكن ران 
خمتل���ف اىل ح���د كبري، امليزاني���ة اأتاحت لكورو�س���اوا اأن 
ي�س���رف ببذخ اذ جه���ز 1400 زي ورداء ب���دروع حربية، 
مما جعل جائزة الأو�س���كار تذهب بذلك العام اإىل م�سممة 
الأزي���اء اإميي وادا. فيما ناف�س العمل على جوائز اأف�س���ل 
ت�س���وير واأف�س���ل ت�س���ميم ديك���ور وتر�س���ح كورو�س���اوا 
نف�س���ه اىل جائزة اأف�س���ل اخ���راج، تعامل كورو�س���اوا مع 
هذه امللحمة بتج�س���يد �س���ور ذات األوان غزيرة و�س���ادمة 

ي�س���تحق احلدي���ث عنه���ا طوي���اًل وبا�س���هاب عر درا�س���ة 
اخت�سا�سية منف�سلة، ودرا�سة اجلانب النف�سي ومعاجلته 
للحدث ومدى ارتباطها مع ال�سخ�سيات. ا�ستعمل املخرج 
تركيب���ات �س���وتية عل���ى جان���ب كب���ري م���ن التواف���ق  بني 
والطبيع���ة  الب�س���رية  والأ�س���وات  واملو�س���يقى  ال�س���مت 
كاأ�س���وات العوا�س���ف وهب���وب الرياح العاتي���ة وغريها. 
جلاأ كورو�س���اوا اإىل اأ�سلوب تقطيع امل�ساهد ال�سريع وهو 
�س���يء طبيعي نظ���رًا للطبيع���ة امللحمية واحلربي���ة للفيلم 
وا�س���تعمال زوايا ثالثية للقطة نف�س���ها وهو م���ا ميتاز به 
كورو�س���اوا دائمًا، ويبقى هذا الفيل���م امللحمي اآخر اأعمال 
اأكريا كورو�س���اوا الكبرية وامللحمية والتي لن متحى من 

الذاكرة.

ال�شيناريو
 »هديتورا اإيت�س���يموجني » بعد اأن طعن يف ال�س���ن يجمع 
اأولده الثالث���ة ليتن���ازل ع���ن العر�س لالبن الأك���ر » تارو 
»، ويحتف���ظ لنف�س���ه ببع�س ال�س���الحيات الت�س���ريفية مع 
30مقات���اًل م���ن املحارب���ني الأ�س���داء. القرار يغ�س���ب ابنه 
الأ�س���غر »�س���ابورو » فيجادله فيطرده ليلجاأ اىل  مقاطعة 
جم���اورة. وبع���د اأن ي�س���تتب الأم���ر لت���ارو الب���ن الأك���ر 
ي�س���تمع اىل زوجت���ه كاي���دي الت���ي ب���داأت حتي���ك خي���وط 
موؤام���رة انتقامية اذ كانت  تنتمي لعائلة من الأ�س���ياد كان 
هيدتورا قد تغلب عليها و�سلب ملكها، حال انتقال ال�سلطة 

لت���ارو رف�س اإعطاء والده الرم���وز والألقاب املتفق عليها، 
فيخرج مع رجاله الثالثني ليلجاأ اىل ابنه الأو�س���ط جريو 
الذي  يرف�س ا�س���تقبال والده يف قلعته مع رجاله، في�سري 
هيدتورا بهم اإىل قلعة ابنه الأ�س���غر �س���ابورو الذي طرده 
لي�س���تقر بها، لكن جي�س���ا تارو وجريو يتبعانه ويق�سيان 
عل���ى مقاومة رجال���ه فيخرج م���ن احلطام والن���ريان فاقد 
الوع���ي والإدراك. يف تلك املعرك���ة يرمي قنا�س من رجال 
جريو �س���همه فريدي تارو قتي���اًل ليربع جريو على عر�س 
اململك���ة، تكم���ل كايدي زوجة ت���ارو موؤامرتها بال�س���يطرة 
على جريو بالإغواء، تت�سلط عليه وت�سريه برغم معار�سة 
اأق���وى رجال���ه كوروغان، ويت���وه هيدتورا وق���د فقد عقله 
ومعه املهرج الأبله وتانغو خادمه، �س���ابورو � البن املبعد 
� يجه���ز رجال���ه لينقذ اأبيه وي�س���تبك رجال���ه برجال جريو 
ويربحون معرك���ة طاحنة، ولكن قنا�س���ًا من رجال جريو 
يقتل �س���ابورو اأم���ام والده الذي ميوت عل���ى الفور باأزمة 
قلبية متاأثرًا بفجيعته، كوروغان املمتلئ حقدًا على كايدي 
يعود من رحى املعركة اخلا�سرة ويقطع رقبتها لأنها كانت 

اأهم �سبب يف انهيار ال�سلطة و�سقوط العائلة.

حتفة خالدة
ا�س���تفاد كورو�س���اوا من تغيري البنات اإىل اأبناء لين�س���جم 
معنى ال�س���راع يف القطاعيات الياباني���ة ويزيد من اوار 
نار التطاحن، كذلك ج�ّس���د من خالل الت�س���وير لق�سة امللك 
الذي وقع فري�س���ة �سغائن اأفراد عائلته، لكنه اأي�سًا اأ�ساف 
اىل ذلك �س���غائن العائ���الت التي نكبت عل���ى اثر الغزوات 
و�سم الأرا�سي واملمالك من خالل �سخ�سية كايدي، متكن 
كورو�س���اوا من مزج الدرام���ي والتاريخي عر ال�س���راع 
العائل���ي وال�سيا�س���ي وال�س���راع عل���ى املمالك وال�س���لطة، 
وقد اأ�س���اف اأي�س���ًا �سخ�س���ية متناق�س���ة  تدور يف حمور 
الفيل���م، �سخ�س���ية )كيوام���ي مهرج امللك( ال���ذي كان يعلق 
على اأحداث التاريخ بطريقة �ساخرة ولذعة ولكن بتذكري 
ماأ�س���اوي، اأدار املع���ارك العائلي���ة الطاحن���ة عر ت�س���وير 
تف�س���يلي لالأج�س���اد وه���ي تتطاي���ر اأطرافه���ا، وا�س���تباك 
الأ�س���لحة واألوف ال�س���هام وهي متزق كل �سيء، و�سقوط 
القالع وادارة ال�س���تباكات مبجاميع هائلة قبل اكت�س���اف 
لعبة الكمبيوتر، ولي�س بالإمكان ال�س���عور باملتعة من دون 
م�س���اهدتها بحجم وا�سع، كورو�ساوا قدم حتفة �سينمائية  
وعماًل خالدًا يف ذاكرة امل�س���اهد وجدير بكل تلك ال�سنوات 
التي اأم�س���اها املخرج العجوز يف التح�س���ري والعمل قبل 

اأن يرحل عنا عام 1998.

فيلم »RAN«،  متثيل: اكريا تريو، 
ميكو هارادا، تات�سوا ناكاداي
�سيناريو واخراج: اكريا كورا�ساو

ه���ذا التاثري كان وا�س���حا يف اعمال املخرج 
كريا�س���او، وه���و املنح���در م���ن عائل���ة م���ن 
تقاليده���ا  العائل���ة  وله���ذه  ال�س���اموراي، 
امل�س���تمدة من عمق ديني هائل، وكان فيلمه 
ال�س���هري ال�ساموراي ال�س���بعة دليال على ذلك 
وكذلك باق���ي افالمه، لكنه ا�س���تطاع وبذكاء 
كب���ري  م���ن اأن يحاك���ي ال�س���ينما العاملية من 
خ���الل اتب���اع طرق الخ���راج الغربي���ة المر 
ال���ذي �س���اهم اىل ح���د م���ا يف جن���اح وتقبل 

افالمه يف الغرب، وتعاطفهم معها.
الت���ي  الكب���رية  واخل���رة  التجرب���ة  بع���د 
اكت�س���بها، اخرج يف العام 1990 واحدا من 
اه���ِمّ افالمه وهو فيلم »اأحالم كورو�س���اوا«، 
وهو عبارة عن جمموعة افالم ق�سرية، هي 
احالمه ال�سينمائية، او هي ماحلم ذات يوم 
م���ا واراد ان يحوله اىل فيل���م او يحكيه اىل 
ف فيه  النا����س م���ن خالل �س���رد �س���وري وَظّ
فنطازي���ا خيالت الحالم  متناول ماي�س���غل 
باله، نتيجة ال�س���كالت الت���ي تواجه العامل 
والت���ي مل تنته���ي بانته���اء احل���رب العاملية 
الثاني���ة، او حت���ى انته���اء احل���رب الب���اردة 
ب���ني الدول الك���رى، فاخلطر م���ازال قائما، 
والتط���ور التكنولوج���ي الهائ���ل خ�سو�س���ا 
يف جمال ال�س���ناعة النووي���ة، وبالتايل فان 
اأحالم  الن�س���ان ل بد ان تتاأثر بهذا اخلطر، 
فكيف اذا كانت احالم فنان وخمرج ا�س���مه » 

اكريا كورو�ساوا«. 

ثمانية  اح���الم هي مايحوي���ه الفيلم، احللم 
الول بعن���وان » ال�س���م�س ت�س���رق من خالل 
ال�س���حب« يتحدث ع���ن طفل لياأب���ه بتحذير 
ام���ه فيخ���رج  يف ي���وم تقيم فيه بن���ات اآوى 
عر�س���ها، فيتعر�س اىل الطرد من البيت بعد 
ان ت�س���لمه امه �س���يفا، وتطلب من���ه الذهاب 

اىل بنات اآوى والعتذار منهم.
رمبا اراد كورو�ساوا ان يتحدث عن الربية 
للربي���ة  اخلا�س���عة  والقا�س���ية  املن�س���بطة 
والأف���كار والعقائ���د اليابانية املتاأ�س���لة يف 
املجتم���ع، وكيف ميكن ان ت�س���نع من الطفل 

رجال يواجه الزمات.
معاجلة كورو�س���اوا للحكاية كانت بده�س���ة 
���اذة، كون���ه اراد ان يخف���ف من  ب�س���رية اأَخّ
جزعن���ا على م�س���ري الطف���ل فكانت �س���ورة 
حلق���ول باأزه���ار جميل���ة وقو�س ق���زح رمبا 
لن���راه كث���ريا يف حياتن���ا ولك���ن ميك���ن ان 

نتخيله او نحلم به.
احللم الثاين كان بعنون »ب�س���تان اخلوخ«، 
وهو عبارة عن عر�س �سوري يقرب كثريا 
م���ن عرو����س الدم���ى الياباني���ة مبالب�س���ها 
الراثي���ة، والطف���ل ال���ذي رمب���ا يك���ون هو 
نف�س���ه كورو�س���اوا حا�س���را يحاكي ارواح 
ال�س���جار، وحي���اة الراعم املتج�س���دة على 

�سكل فتيات ورجال جميلني.
العر����س  ماي�س���به  خ���الل  م���ن  التن���اول مت 
امل�سرحي على �سفح تل اخ�سر، والطفل يقف 

امام العديد من ال�سخا�س الذين هم ارواح 
ا�سجار اخلوخ يتو�س���لهم ان ليذبل ب�ستان 

اخلوخ الذي يحب فتتحقق له امنيته.
احلل���م الثال���ث ه���و » العا�س���فة الثلجي���ة«، 
وه���و حل���م يتح���دث ع���ن مت�س���لقي جب���ال 
يابانيني يتعر�س���ون لعا�سفة ثلجية �سديدة 
لي�س���تطيعون مقاومته���ا، هن���ا اي�س���ا ترز 
�سخ�س���ية القائ���د ال�س���اموراي البطل الذي 
يق���اوم العا�س���فة لآخ���ر رم���ق ثم ي�ست�س���لم، 
لي�س���حو على حلم فتاة تخره ان العا�سفة 
انته���ت وان الثلج ب���داأ بالذوبان، ولكن متى 
كان ذلك اأبعد موتهم؟ اأم اأنهم و�س���ولوا اىل 

مع�سكرهم فعال كما نادوا يف اخر الفيلم.
احللم الرابع هو » النفق« وكان تاأثري احلرب 
الكوني���ة وا�س���حا يف ه���ذا احلل���م والقائ���د 
م���ن معرك���ة  ال�س���جاع ل يج���ب ان يخ���رج 
خا�س���رة حي���ا ح�س���ب العقيدة ال�س���اموارية 
املتاأ�سلة يف ج�س���د املجتمع الياباين، فماذا 

اذا خرج كذلك؟ 
مظل���م،  نف���ق  اىل  القائ���د  ي�س���ل  من�س���حبا 
يخ���رج من خالل���ه كلب ب�س���ع لب�س���ًا حزامًا 
من املتفج���رات تتبعه كتيبة من اجلي�س هي 
كتيب���ة القائ���د التي اأُبيدت كله���ا يف املعركة، 
ي���وؤدون التحية ل���ه ويعلن���ون انتهاءاملعركة 
دون خ�س���ائر، فهم البط���ال وان ماتوا، هنا 
يق���ول له���م كلم���ة موؤث���رة، انه���م ي�س���مونكم 
ابط���ال ولك���ن يف النهاية انت���م موتى، كنت 

امتنى  لو مت معمك���م، اأمرهم بالرجوع من 
حيث اتوا، ثم  يركه كورو�س���اوا مع الكلب 
يف نهاي���ة مفتوحة بني املوت  واحلياة التي 

يف�سلها كلب ب�سع.
احلل���م اخلام����س ورمب���ا  اله���م م���ن حي���ث 
اللغ���ة  عنا�س���ر  وا�س���تخدام  الخ���راج 
ال�سينمائية هو حلم » الغربان« حيث يبحث 
كورو�س���اوا عن الر�س���ام ال�س���هري فان كوخ 
وه���و الذي كان هاوي���ا للر�س���م يف بداياته، 
ودخ���ل كلية الفن���ون اجلميلة قب���ل ان يتجه 
اىل ال�س���ينما، يجد فان كوخ يف احد حقول 
القم���ح وم���ازال ال�س���ماد يل���ف اذن���ه الت���ي 
قطعها قبل ايام، مارتن �سكو�سيزي وكوفاء 

لكورو�ساوا هو من مثل دور فان كوخ.
كوخ ليعريه اهتمامًا ويركه ليدخل باحثا 
عن���ه ع���ر العدي���د م���ن لوحاته، لي�س���ل اىل 
احلقل ال�س���هري الذي ر�س���مه ف���ان كوخ وقد 

مالأته الغربان.
الحم����ر  النفج����ار  ه����و  ال�س����اد�س  احلل����م 
لراك����ني جب����ل فوج����ي » وه����و حتذي����ر من 
خطر بن����اء املفاعالت النووي����ة، جيث يتنباأ 
بانفجار مت�سل�س����ل ل�س����تة مفاعالت نووية، 
فيهرب ال�س����كان اىل البحر، ليلقوا بانف�سهم 
ك����ي ميوتوا غرق����ا بدل م����ن احلريق، خبري 
علمي يتح����دث عن �س����رر الغازات ال�س����امة 
الت����ي تطلقه����ا املفاع����الت ويذك����ر ا�س����ماءها 
العلمي����ة تاأكي����دا من كورو�س����اوا على زيادة 

التحذير. 
احللم ال�سابع هو حلم مكمل للحلم ال�ساد�س 
حيث يتحدث عن نتائج ماوراء الكارثة التي 
ميك����ن ان حت����ل بالر�����س و�س����عوبها فنبتة 
الهندب����اء الري����ة تكون ع�س����رات ا�س����عاف 
حجمها والعقل وال�س����كل الن�ساين ل ي�سلم 

من تاثري مدمر كذلك.
احلل����م الخري هو »قرية الطواحني املائية«، 
يح����اول كورو�س����اوا الع����ودة اىل البدايات 
حي����ث النا�س تعي�س بب�س����اطة كبرية ولي�س 
ثمة ما ي�س����غل بالها مكتفية من كل �سيء من 
خ����الل ماتوفره الر�س وامل����اء، حتى املوت 
يحتفلون به، ولي�س ثمة م�سكلة من حدوثه، 
ه����و حلم بقري����ة او مدينة فا�س����لة وهو امر 
رمب����ا ل يوجد حتى يف القرى الق�س����ية من 

الر�س، 
كورو�س����اوا �س����نع قرية غاي����ة يف اجلمال، 
مناظر طبيعية تثري الده�سة، نتمنى جميعا 
ان نعي�س فيها ولكنها يف نهاية المر حلم ل 
يتحقق يف عامل ي�سهد �سراعا وازمات رمبا 
حتق����ق الحالم الكارثي����ة واملخيفة اكرث من 

الحالم الرومان�سية اجلميلة 
اخريا قدم كورو�س����اوا من خالل هذا الفيلم 
لوحات فنية �س����من ده�س����ة ب�س����رية هائلة، 
توؤك����د علو كعب����ه يف الخراج ال�س����ينمائي، 
لل�س����ينما  الكب����ري  املمث����ل  بح����ق  كان  لذل����ك 

اليابانية.

»كوروس��اوا« جحي��م  ف��ي  »شكس��بير« 

حرمن��ا ولزم��ن طويل من م�شاه��دة االأعمال ال�شينمائية الرائعة الت��ي قدمها جهابذة ال�شينم��ا العاملية  جلمهور هذا 
الف��ن الوا�شع، وكان يوؤملنا اأن نقراأ عن تلك االأفالم ونت�ش��وق مل�شاهدتها ولكن زمن احلروب اأبعد عنا تلك املتعة، وبعد 
تطور تكنلوجيا املرئيات عرب الفيديو تيب يف الثمانينيات واالأقرا�ض الليزرية فيما بعد توفرت لنا و�شيلة للح�شول 
على بع�ض تلك االأعمال  التي كنا نحلم مب�شاهدتها على الرغم من �شعوبة البحث والتنقيب للعثور عليها و�شط ركام 
املرئي��ات اال�شتهالكي��ة امل�شجلة يف تلك التكنلوجيا والتي وجدت انت�شاراً وا�شع��ًا يف البالد وخ�شو�شا بعد التغيري، اإال 
اأن تكنلوجي��ا االنرتن��ت اخت�شرت تلك امل�شكل��ة لت�شهل علينا الكثري ولك��ن االأمر مل يعالج ب�شكل ج��ذري، اذ مازلنا 
نعاين من مع�شلة م�شاهدة اأفالم �شينمائية يف �شا�شة تلفازية، اذ انقر�شت �شاالت العر�ض ال�شينمائي يف العراق ون�شي 
النا�ض ال�شا�شة البي�شاء وفقدنا امل�شاهدة بتح�ش�ض جماليات ال�شينما عرب احلجم احلقيقي للعر�ض ال�شينمائي، ولهذا 
فاإننا ن�شتطيع اأن نقول ان مواليد الت�شعينيات ال يعرفون فن ال�شينما مثلما ال يعرفون اىل حد ما  فن امل�شرح اإال عرب 
ال�شا�ش��ة ال�شغ��رية، ويف الواقع مل تكتمل متعة م�شاهدتي للفيلم اخلراف��ة »ران« للمخرج اال�شطوري الياباين  »اكريا 
كورو�ش��اوا« اإال بع��د م�شاهدته عرب جهاز ال� )الداتا �شو( والذي �شاع��دين يف تكبري حجم العر�ض من القر�ض الليزري 
اىل احلج��م ال�شينمائ��ي اىل حد ما، واال�شتعانة اأي�شًا مبكربات �شوت جيدة  الكمال متعة امل�شاهدة، يف الواقع �شيبقى 
امل�شاه��د العراق��ي حمرومًا من متعة متابع��ة الفن ال�شينمائي مبناخ��ه احلقيقي قيا�شًا بغريه يف اأي بل��د اآخر، واالأمر 
ينطب�ق ب�شك�ل اأكث�ر ق�شوة اإىل حد ما على دار�شي ال�شينم�ا وعل�ى  االخت�شا�شيني مما �شيوؤثر حتمًا عل�ى تطور النقد 

ال�شينمائي ف�ي الع�راق.

أح�������ام أك����ي����را ك�����وروس�����اوا

اأك��ريا كورو�شاوا ه��و املخرج الياب��اين االأكث�ر �شه��رة لي�ض على 
م�شت��وى ال�شينم��ا الياباني��ة فح�شب ب��ل على م�شت��وى ال�شينما 
العاملية كذلك، وكان له تاثريه الوا�شح على م�شرية العديد من 
املخرج��ني اليابانيني،فمنذ اخراج��ه الول افالمه » �شان�شريو 
�شوغان��ا«  اتخ��ذت م�شريته م�ش��ارا ت�شاعدي��ا مل يتوقف اإال يف 
الع��ام 1998 ع��ام وفاته وهواملول��ود يف ع��ام 1910، مل تكن حياة 
كريا�ش��اوا حياة اعتيادية ال�شيما وانه عا���ض وكان �شاهدا على 
حرب��ني عامليتني، اثرت وب�شكل كبري عل��ى واقع بالده اليابان 
وعل��ى ثقاف��ة �شعب��ه، وحتول ه��ذه البالد م��ن ق��وة ع�شكرية 
كب��رية اىل ق��وة اقت�شادي��ة هائلة، ورمب��ا كانت ه��ذه ف�شيلة 

احلرب الكبرية على اليابان بلدا و�شعبا.
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ترجمة: طاهر علوان

كلمة اأوىل
الأك���رث  ال�سخ�س���يات  اإن  في���ه  ل�س���ك  مم���ا 
جذب���ا لالنتب���اه على م���ر تاريخ ال�س���ينما هم 
املخرج���ون واملخرج���ات من خ���الل جتاربهم 
اأنظ���ار  تن�س���رف  بينم���ا  واملهم���ة  الطليعي���ة 
اجلمه���ور تقليدي���ا اإىل املمثل���ني واملمث���الت، 
النجوم والنجمات الأكرث تاأثريا يف اأو�س���اط 
امل�س���اهدين وغالبا م���اكان الكثري م���ن اأولئك 
املخرجني ب�س���حب منطقة تاأل���ق املمثلني اإىل 
ن���وع م���ن التمركز ح���ول روؤية املخ���رج التي 
ت�س���ل اأحيان���ا اإىل نوع من اجلن���ون املح�س 

املرتبط بالنبوغ والعبقرية
يف ه���ذه ال�سل�س���لة اخرن���ا ع�س���رة م���ن تلك 
مئ���ات  ب���ني  م���ن  ال�س���تثنائية  ال�سخ�س���يات 
املخرج���ني، و�س���نفناها  �س���من ث���الث فئ���ات 
الرنج�س���ية،  ال�س���جاعة،  �س���فات  تلتق���ي يف 
جمع���ت  وق���د  النف�س���ي  املر����س  الغطر�س���ة، 
و�س���نفت عل���ى وف���ق معاي���ري ث���الث: الفئ���ة 
الأوىل ترتب���ط بطبيع���ة العم���ل، املخرج���ون 
املولعون بالأعمال ال�سعبة، الغرائبية والتي 
تنطوي على خماطر وهي ت�س���كل اأعلى درجة 
يف ه���ذه القائم���ة. يف الفئ���ة الثانية:هنال���ك 
املخرج���ون الذي���ن لديه���م متطلب���ات كث���رية 
يفر�سونها اإبان عملية الإنتاج وتن�سحب تلك 
املطال���ب الكثرية عل���ى فريق الإنت���اج ذاته و 

على املمثلني وكلم���ا كان املخرج اأكرث مطلبية 
اإنتاجي���ا ارتقى اإىل قائم���ة املخرجني املتعبني 
ب�سكل فظيع وبالتايل �ساروا يحتلون مرتبة 

متقدمة ي�ستحقونها يف القائمة.
اأما الفئ���ة الثالثة والأخرية من املخرجني فهم 
فئة املخرجني الذين تنعك�س طباعهم وطريقة 
حياته���م م���ن خ���الل اأعماله���م، بع����س منه���م 
لديه و�س���او�س و�س���لوكيات �سخ�سية غريبة 
لي�س���تطيعون التخل����س منه���ا وتنعك�س يف 
تعاملهم م���ع فريقهم العام���ل معهم وكذلك يف 

داخل اأفالمهم.
الث���الث  املوا�س���فات  ه���ذه  جتتم���ع  عندم���ا 
�سنح�س���ل م���ن دون اأدن���ى �س���ك عل���ى  قائم���ة 
املخرج���ني الأك���رث جنون���ا الذي���ن يتمتع���ون 
ب�س���معة خال�ستها اأن اأفالمهم من النوع الذي  
ليتكرر، ولنبداأ من اأ�سفل القائمة من املخرج 
رق���م 10 وه���و املخرج الياب���اين الكبري اأكريا 

كورور�ساوا 

 اإجنازات كورو�شاوا املده�شة
مما ل�س���ك فيه اإن كورو�س���اوا يعد واحدا من 
اأملع الفنان���ني املوهوبني واملوؤثرين يف القرن 
الع�س���رين.لقد اأ�س�ست اأفالمه الثالثون "نوعا 
خا�س���ا" اأث���رت يف م���ا ليعد وليح�س���ى من 

املخرجني يف كل اأنحاء العامل.

فيلم���ه الأك���رث �س���هرة )ال�س���اموراي ال�س���بعة 
– 1954( ه���و عم���ل اإبداعي فريد من نوعه 
بحق وقد اأ�س����س نوعا فيلميا خا�سا هو فيلم  
احلركة / املغامرة حتى عد الأكرث متيزا ومن 
اأعظم الأفالم التي اأجنزت حتى ذلك التاريخ. 
اأما فيلمه )را�سومون – 1951( فهو اأول فيلم 
ياباين يح�س���ل على مثل تلك ال�سمعة العاملية 

من خالله عر�س���ه يف العديد م���ن املهرجانات 
وواحد من عنا�س���ر متي���زه انه اأ�س����س لنوع 
�س���ردي جديد حتى �سار �س���ائعا تقييم بع�س 
الأف���الم املنتج���ة بعده انه���ا تت�س���م بتاأثريات 

را�سومون.
اأم���ا فيلمه  )اك���ريو- 1952( فكان ا�س���تجابة 
عميق���ة واإن�س���انية لرائعة فران���ك كابرا " انها 

حياة رائعة – 1946".
ليطوره���ا يف ما بع���د يف فيلمه  الكبري واملهم 

)القلعة اخلفية -1958(. 
وق���د األهم���ت الق�س���ة وال�سخ�س���يات يف هذا 
الفيل���م بعد ذلك ب�س���نوات خمرج���ا كبريا هو 

جورج لوكا�س يف فيلمه حرب النجوم.
واأخ���ريًا ياأت���ي فيلم���ه )يوجيمب���و -1961(
ال���ذي يع���د رائع���ة اأخ���رى تلقفه���ا العديد من 
�س���ريجيبو  ثالثي���ة  ذل���ك   املخرجني،ومث���ال 
ليوين وكلنت اي�ستوود " رزمة من الدولرات 
ال���دولرات  م���ن  م���ن اج���ل حفن���ة   ،)1964(

)1965(، اجليد، ال�سيئ والقبيح)1966(

الطريق اإىل ال�شا�شة
من���ذ فيلمه را�س���ومون )1950( وحتى فيلمه 
يف  ينتق���ل  وكورو�س���اوا   )1990( اأح���الم 
اأو�س���اط جمهوره م���ن مرتبة علي���ا اإىل اأعلى 
ول�س���يء يزحزحه عن طرح احلقيقة الكاملة 

يف اأفالم���ه. والبع�س يعد جناح كورو�س���اوا 
يف الغ���رب عل���ى ان���ه ن���وع م���ن احل���ظ فق���ط 
بالرغ���م م���ن ان���ه جناح مث���ري للج���دل وحيث 
ا�س���تغرقت قناع���ة اجلمه���ور ب���ه زمن���ا لي�س 
بالقليل. وب�س���كل عام يعد كورو�ساوا واحدا 
من املخرجني الكب���ار املولعني باملغامرة  على 
ال�س���عيد العامل���ي وكل فيل���م من اأفالم���ه التي 
عرف���ت عامليا اإما كانت م�س���بوقة اأو تالها،اإما 
فيل���م في���ه مزي���د م���ن التجري���ب اأو مزي���د من 
جناحات���ه  تناق����س  اأن  ال�سعاب.وت�س���تطيع 
العظيم���ة م���ن خ���الل فيل���م را�س���مون 1950 
ليتلوه بنجاح اآخر يف ال�س���اموراي ال�س���بعة 

1954  وهكذا.رمبا يبدو ذلك غريبا.

اجلنون 
ع���رف كورو�س���اوا باأن���ه قائ���د فري���ق العم���ل 
التع�س���ف  ح���د  اإىل  وال�س���ارم  املت�س���دد 
اأحيانا،واأي�س���ا ذل���ك املهوو����س ببل���وغ اأعلى 

درجة من الكتمال.
كان كورو�س���اوا يكنى باأن���ه "تينو" يف اللغة 
الياباني���ة والتي تعن���ي " الأمرارطور".لقد 
كان يعك�س �س���يطرته املطلقة التي ت�س���ل اإىل 
ح���د  الدكتاتوري���ة  من خالل اإ�س���دار الأوامر 
ال�س���ارمة.هنالك العدي���د من الق�س����س التي 
تك�س���ف اإىل اأي م���دى �س���يذهب كورو�س���اوا 
من اجل الو�س���ول اإىل اللقط���ة التي يتخيلها 
ويري���د تنفيذه���ا حرفي���ا ويف منته���ى الدق���ة 
والكتمال.فمث���ال م���ن اج���ل ت�س���وير م�س���هد 
من م�س���اهد فيلمه )را�س���ومون( اراد ت�سوير 
عا�س���فة �س���ديدة املطر، وخالل ذلك قرر خلط 
املاء باحلر ليجري ر�سها من عربات الإطفاء 
العدي���دة يف موق���ع الت�س���وير ودفعة واحدة  
عل���ى موق���ع الت�س���وير عل���ى اأن تظه���ر تل���ك 
التف�س���يالت الدقيق���ة لل���ون املطر يف عد�س���ة 

الكامريا.
ويف فيلم���ه )عر�س ال���دم 1957( املاأخوذ عن 
م�سرحية مكبث ل�سك�سبري مل يلجاأ كورو�ساوا 
الت���ي  احلقيقي���ة  غ���ري  ال�س���هام  ل�س���تخدام  
ت�س���تخدم ع���ادة يف اأف���الم املب���ارزة والأفالم 
احلربي���ة يف الع�س���ور الو�س���طى ب���ل عم���د 
اإىل تنفي���ذ الإع���دام رميا بالر�س���ا�س وخالل 
التدريب���ات جل���ب رم���اة حقيقي���ني يطلق���ون 
ذخرية حية وكان يتقاف���ز بينهم غري مبال اأن 

ت�سيبه ر�سا�سة طائ�سة فرديه. 
وهو الذي كان مولعا ببناء القالع وال�سروح 
ال�سخمة و واحده من اأ�سخمها على الإطالق 
بني���ت بناًء عل���ى اأوام���ره يف مدينة �س���انتي 
الياباني���ة م���ن اج���ل ت�س���وير فيلم���ه )اللحية 
احلمراء -1965( وقد �س���ور م�س���تخدما ذلك 
البن���اء الهائ���ل  لقط���ة اأو لقطت���ني ق�س���ريتني 

فقط.
وم���رة اأخ���رى بنى قلع���ة �س���خمة يف فوجي 
)ران  فيلم���ه  يف  وذل���ك  ال�س���هرية  الياباني���ة 
1985( والذي مالبث اأن اأ�سرمت فيه النريان 
وانهار متاما و�سّوي بالأر�س من اجل م�سهد 

فيلمي واحد فقط.
يعد كورو�ساوا من املخرجني كثريي الطلبات 
اأي�س���ا وكان فظا وغليظ���ا يف بع�س الأحيان 

مع فريق العمل. 
وم���ن غرائبه يف تعامله م���ع املمثلني انه  كان 
يتب���ع تكني���كا خا�س���ا ب���ه ب���اأن يخت���ار ممثال 
حمددا م���ن بني املمثل���ني و�س���رعان مايتهجم 
علي���ه بغلظ���ة ويوبخ���ه ب�س���دة اأم���ام اجلميع 
مم���ا يدفع باقي املمثلني واملمثالت اإىل احلذر 
ال�س���ديد من الوقوف يف نف����س املوقف ولهذا 
فاإنهم يتفانون يف بذل اأق�س���ى ماي�ستطيعون 
م���ن الأداء، ومث���ال على ذلك املمثل "يو�س���يو 

اينابا" يف فيلم ال�ساموراي ال�سبعة.
واحلا�س���ل انه بالرغم من اأن طريقة العبقري 
كورو�س���اوا  يف العم���ل كانت �س���عبة اإل اأنها 
اأثم���رت جمموع���ة م���ن اأف�س���ل الأف���الم عل���ى 
م�س���توى العامل وعرت عن جنون ل ي�س���دق 

يف اآن معًا.

عر�س مركز الثقافة ال�س���ينمائية التابع 
للمرك���ز القوم���ي لل�س���ينما روائ���ع م���ن 
ال�س���ينما الياباني���ة للمخ���رج العبق���ري 

كورو�ساوا" . "اأكريا 
ه���ذا التقري���ر ن�س���رته �س���حيفة الهرام 
امل�س���رية ع���ن الفعالي���ة التي خ�س�س���ت 

لمراطور ال�سينما اليابانية.

- العرو����س م�س���حوبة بن���دوات تلقي 
"كورو�س���اوا"  م�س���رية  عل���ى  ال�س���وء 
الفني���ة يف الإخراج وكتابة ال�س���يناريو 
والإنتاج ال�سينمائي، وتاأثري هذا املخرج 
الكب���ري يف جيل كام���ل من املخرجني يف 
العامل.. حي���ث اأخرج كورو�س���اوا الذي 
ولد بالعا�س���مة اليابانية "طوكيو.. يف 
24 اآذار 1910 اأول اأفالم���ه عام 1941، 
واآخرها عام 1993، ورحل يف 9 ايلول 
1998 تاركا ثروة �س���ينمائية متميزة.. 
و�س���وف تق���دم ال�س���ينما اليابانية فيلما 

ت�سجيليا عنه عام 2010.
كورو�س���اوامبركز  عرو����س  ب���داأت   -

الفيل���م  بعر����س  ال�س���ينمائية  الثقاف���ة 
اخلا����س"  "احلار����س  الياب���اين 

)Bodyguard( اإنتاج 1961.
"يوجيمب���و"  بالياباني���ة  وا�س���مه   -
الأف���الم  اأح���د  وه���و   ،Yojimbo
باعتباره���ا  �س���نفت  الت���ي  الياباني���ة 
"وي�س���رن اإيط���ايل" متا�س���يا م���ع تلك 
املوجة الإيطالية من الأفالم امل�س���نوعة 
على غرار اأفالم الوي�سرن اأو الكاوبوي 
الأمريكي���ة لكنه���ا تقدم �س���ورة حقيقية 
للبط���ل مغاي���رة لتل���ك ال�س���ورة املثالية 
لبطل اأفالم الوي�س���رن الأمريكية تدور 
احداثه حول ال�ساموراي "�ساجنورو"، 
جماع���ة،  اأو  ل�س���يد  ينتم���ي  ل  ال���ذي 
ين���زل باأح���دي الق���ري ليجد ع�س���ابتني 
تت�سارعان من اأجل فر�س نفوذهما على 

القرية.
- عر����س الفيلم الياباين "�س���اجنورو" 
ع���ام  اإنت���اج   Tsubaki Sanjuro

1962
بطل���ه  ا�س���م  يحم���ل  الفيل���م  ه���ذا   -

"�س���اجنورو" ويعد حماولة ل�ستكمال 
�س���ورة ال�س���اموراي )املح���ارب( الت���ي 
ب���داأت  والت���ي  "كورو�س���اوا"  يقدمه���ا 
ناق�س���ة يف فيلمه ال�س���ابق "يوجيمبو" 
"كورو�س���اوا"  اأف���الم  اأك���رث  م���ن  وه���و 
اعتم���ادا على عنا�س���ر الفيلم التاريخي، 
التاريخي���ة  "اإدو"  بف���رة  املرتب���ط 
مدين���ة  اىل  ن�س���بة   1868  �  1603 م���ن 
"اإدو" الياباني���ة، والتي كانت عا�س���مة 
الياب���ان اآنذاك، قب���ل اأن يتحول ا�س���مها 
ف���رة  وه���ي  احلالي���ة،  طوكي���و  اىل 
تاريخية تعرف بزمن ال�س���الم املت�س���ل، 
وتع���د اأطول ف���رة خلت م���ن احلروب، 
عا�س���تها دولة من دول الع�سر احلديث. 
الربع���اء 2009/12/30 عر�س الفيلم 
الياباين "املهم�سون" وا�سمه باليابانية 

Dodesukaden "دود�سكادن"
 Do " دن(  د�س���كا  )دو   .1970 اإنت���اج 
�س���وت  ه���و   "  -desu - ka-den
ال���رام ل���دي الياباني���ني، ه���و ال�س���وت 
الذي ي���ردده فتي مراه���ق، يعي�س بعقل 

طوكي���و  ع�س���وائيات  اإح���دي  يف  طف���ل 
الفق���رية، متخيال اأنه يقود تراما حقيقيا 
ي�سدر عنه هذا ال�سوت والفيلم هو اأول 
اأف���الم املخرج الياب���اين "كورو�س���اوا" 
الذي قدم���ه بالألوان ليعك����س من خالله 
قتامة و�س���واد حياة جمموعة من الب�سر 
املهم�سني ي�س���كنون بيوتا من ال�سفيح، 
تغي���ب فيه���ا املراف���ق، ويعاين �س���كانها 
واملر����س  والبطال���ة،  واجله���ل  الفق���ر 
ه���ذا  ا�س���تغرق  والنف�س���ي  اجل�س���دي 
العمل خم�س �س���نوات بعد النجاح الذي 
حقق���ه "كورو�س���اوا" يف فيلمه "اللحية 

احلمراء".
اأعم���ال  ي�س���به  "املهم�س���ون" ل  فيل���م   -
كورو�ساوا ال�سابقة، حتي طاقم املمثلني 
الذين عملوا معه يف اأفالم اخلم�سينيات 
وال�ستينيات مت ا�ستبدالهم بوجوه غري 
معروفة ن�س���بيا وق���د واج���ه الفيلم نقدا 
�س���ديدا داخل اليابان على الرغم من انه 
ر�سح لأو�سكار اأح�س���ن فيلم اأجنبي عام 

1970 بالوليات املتحدة.

المخرج الياباني الكبير أكيرا كوروساوا

المخرجون العشرة األكث�ر جنونًا في العالم

مم��ا ال�شك في��ه ان هنالك نخب��ة من اأمل��ع املخرجني الكب��ار الذين 
�شكلوا عالمات  فارقة وخطوا الأنف�شهم م�شارات مميزة �شكلت يف ما 
بعد مدار�ض حقيقي��ة ذائعة ال�شيت  خا�شة الراحلني، بينما مازل 
عط��اء االأحياء منه��م يلف��ت االأنظار ب�ش��كل م�شتم��ر..  وقد لفت 
نظري ه��ذا العنوان "املخرج��ون الع�شرة االأكث�ر جنون��ا  " ودفعني 
اإىل اأن اأتاأمل ملاذا و�شفوا كذلك بالرغم من كل عبقريتهم الأكت�شف 
اأن تل��ك العبقرية كانت ق��د بلغت حدا ي�ش��ل اإىل حافة اجلنون..

ولهذا قررت اأن اأقوم برتجمة ال�شل�شلة كاملة. )ط.ع(

"أكيرا كوروساورا".. في القاه����رة 
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جلائ����زة  كورو�س����اوا  اأك����ريا  تر�س����يح  ب����دا 
الأكادميية يف العام )1986( لأف�سل خمرج 
اعرافًا، واإن كان متاأخرًا، باأن اأعظم خمرج 
ياب����اين ح����ّي )ت����ويف يف ع����ام 1998( ه����و 
اأي�س����ًا واحد من اأعظم املخرجني العامليني. 
ُيع����د فيلم »ران«)فو�س����ى( - فيلمه ال�س����ابع 
والع�س����رين - ذروَة م�س����ريته ال�ستثنائية، 
ل����ري«  »املل����ك  م����ن  املقتب�����س  العم����َل  وه����و 
ل�سك�س����بري وال����ذي حلم كورو�س����اوا طوياًل 
اإىل  زي����ارة كورو�س����اوا  اأثن����اء  باإخراج����ه. 
نيوي����ورك يف خري����ف )1986(، وبالتزامن 
مع عر�س فيلم »ران« يف مهرجان نيويورك 
ال�س����ينمائي، قابل����ه كيوك����و هريان����و الذي 

ترجم حوارهما من اليابانية.

٭ �سيني�س����ت: ذكرَت يف لقاٍء معك ملجلة يابانية 
ق����در  ر  اأن ت�س����وِّ اأردَت يف فيل����م »ران«  اأن����َك 
الإن�س����ان م����ن وجهة نظ����ر »�سماوي����ة«، فهل لَك 

ر؟. اأن تف�سِّ
اأك����ريا  اأقل ذلك -  كورو�ساوا: مل 

����حفيون الياباني����ون  حتدي����دًا. ُي�س����يء ال�سَّ
ه����م ي�ست�س����هلون تلخي�����س م����ا  فهم����ي، اأو اأنَّ
اأقول����ه فع����اًل. م����ا عنيُت����ه ه����و اأنَّ بع�س����ًا من 
����ة عل����ى  امل�س����اهد املف�س����ليَّة يف الفيل����م مبنيَّ
ب  ت�ساوؤلتي املتعلِّقة بالكيفية التي يعي الرَّ
وبوذا- هذه احلياة الب�سرية، وهذا اجلن�س 
����لوكية  ال�سُّ م����اذج  النَّ يف  العال����ق  الب�س����ري 
����ّور »كاجيمو�س����ا« كظلِّ  ����خيفة ذاتها. �سُ ال�سَّ
دة  املحارب1 الذي كان ي�س����هد املعارك املحدَّ
التي خا�س����ها، بالإ�سافة اإىل فرة احلروب 
الأهلي����ة، ب�س����كٍل ُعمومي، وم����ن وجهة نظٍر 
ة، يف فيلم »ران«،  حُميط����ة. اأردُت، هذه امل����رَّ
ر الروؤية الأو�س����ع باأ�س����لوب اأكرث  اأن اأ�س����وِّ
مو�سوعية. مل اأعِن اأين اأردُت روؤية الأ�سياء 

من خالل عيني كائن �سماوي.   

����ا م����ن اجلماهري اجت����ذب فيلم  ٭ �سيني�س����ت: اأيَّ
»ران« يف اليابان؟.

- كورو�س����اوا: اجتذب �س����ريحًة وا�سعًة من 
امل�س����اهدين، مبا فيهم جمهور اأفالمي الأثري 
ب����ع. ل�س����بٍب م����ا، ذهبِت ن�س����اء كثريات  بالطَّ
مل�س����اهدته، ول اأعل����م حتدي����دًا مل����اذا. اأعرف 
اأنَّ بع�س����ًا من املُ�سنَّات - من اللواتي يعملن 
ك�حام����الت حلقائ����ب الالعب����ني يف مالع����ب 
ر  اجلول����ف قرب جبل فوجي، حيث �س����وِّ
ج����زٌء م����ن الفيلم- ذهنَب مل�س����اهدة 
الفيل����م يف طوكيو. لقد اأحبنَب 
����ي  الفيل����م كث����ريًا، وطل����نَب منِّ

اإخراج فيلم اآخر.

٭ �سيني�س����ت: كن����َت تخ����رج اأفالمًا 
ر همومًا �سيا�سي����ة واجتماعية  ت�س����وِّ
بطريق����ة اأكرث مبا�س����رة، كم����ا يف فيلم 
»ين����ام  فيل����م  و  »ف�س����يحة«)1950(، 
بات����ت  لك����ن  هنيئ����ا«)1960(،  الأ�س����رار 
م����ن  ف����رات  اإىل  تع����ود  موؤخ����رًا  اأفالم����ك 

املا�سي، واأ�سبحت تبدو اأكرث فل�سفية.

- كورو�س����اوا: اأعتقد اأنَّ الع����امل لن يتغري 
����ى ل����و تفوه����ت بعب����ارٍة مبا�س����رٍة م����ن  حتَّ
قبي����ل افعل ه����ذا وذاك. لن يتغ����ريَّ العامل اإل 
بيع����َة  اإذا غرين����ا، وعل����ى نح����و مثاب����ر، الطَّ
الإن�س����انيَّة نف�س����ها، وطرقن����ا يف التَّفك����ري. 
رة يف  ����رور املتجذِّ ر من ال�سُّ يتحتَّم اأن نتحرَّ
بيعة الإن�س����انيَّة، بدًل ع����ن تقدمي حلول  الطَّ
دة للُمع�س����الت، اأو ب����دًل عن جت�س����يد  حم����دَّ

م�ساكل اجتماعية ب�س����ورٍة مبا�سرٍة، ولذلك 
ا اأ�سبحت اأفالمي اأكرث فل�سفية.     رمبَّ

ريق����ة  ����ر به����ذه الطَّ ٭ �سيني�س����ت:هل كن����َت تفكِّ
عندما كنَت �سابًا؟.

- كورو�س����اوا: ل، مل اأك����ن اأفك����ر هكذا حني 
كن����ُت �س����ابًا، ولذل����ك كن����ُت اأخرج مث����ل تلك 
رًا،  الأف����الم، لكنِّي اأدركُت اأنَّ ذلك مل يكن موؤثِّ
ول����ن يتغ����ريَّ الع����امل. لي�����س الأمر بب�س����اطة 
حتري����ك الأ�س����ياء م����ن الي�س����ار اإىل اليمني، 
كنُت اأت�سدى لهموٍم ُمتعلِّقة بفراٍت ُمعيَّنٍة، 
ا ينبغي اأن اأعرِّ عنه يف  واأث����ق اأينَّ اأعرِّ عمَّ
�س����ائل تظهر يف  اأفالمي، لكنِّي ل اأظنُّ اأنَّ الرَّ
مة  ، فهي الِنتاجات املُتقدِّ اأفالمي ب�سكٍل جليٍّ
لأف����كاري. ل اأحاول اأن اأُعلِّم اأو اأنقل ر�س����الًة 
ما، لأنَّ اجلمه����ور ميقُت ذلك، وميتع�س من 
اأم����ور كهذه، ويناأى عنها. يذهب النَّا�س اإىل 
م�ساهدة الأفالم لي�ستمتعوا. اأظنُّني جعلتهم 
ينتبهون اإىل امل�س����كالت دون اأن اأ�سطر اإىل 
����ر  واٍع…يوؤثِّ ب�س����كٍل  يتعلَّمونه����ا  جعله����م 
النُّقاد عل����ى جمهور اليوم بطريقٍة �س����لبيٍة، 
فهم يرون الفيلم هنا )كورو�ساوا ُي�سري اإىل 
راأ�س����ه(. كال! اأريده����م اأن ي�س����اهدوا الأفالم 
من هنا )كورو�س����اوا ي�سري اإىل قلبه( لأنَّني 
����ر بتل����ك الطريقة.  اأخ����رج الأف����الم واأن����ا اأفكِّ
ل اأريده����م اأن يحاول����وا تف�س����ري كلَّ �س����يء. 
النَّا�س التي تدفع مل�س����اهدة فيلم �ست�س����اهده 
كما ه����و. بالإ�س����افة اإىل ذل����ك، ل اأعتق����د اأنَّ 
ة اأوجه. ينبغي  ينما ُبعدًا واحدًا، بل عدَّ لل�سِّ
دة( يف  للفيلم اأن يبدو دائريًا )ذا اأبعاٍد ُمتعدِّ
غم من ا�س����تحالة  ����ة، وعلى الرَّ احلالة املثاليَّ
����ه من املمكن  ا، فاإنَّ ����كل ماديًّ حتقي����ق هذا ال�سَّ
حماولة الو�س����ول اإليه. ينبغ����ي على الفيلم 
قني م����ن النَّا�س،  ري����ن واملُتعمِّ اأن يف����ن املُفكِّ
بينم����ا يف الوقت ذاته، عليه اأن مُيتع النَّا�س 
العادي����ني اأي�س����ًا. ولو ا�س����تمتعت جمموعة 
�سغرية ومغلقة من النَّا�س بفيلم ما، فاإنَّه لن 
يحقِّق اأثره. على الفيلم اأن ُير�س����ي �سريحًة 

عري�سًة من النَّا�س، كلَّ النَّا�س.

٭ �سيني�ست:هل خ�سعَت ل�سغوطات �سيا�سية 
موا�س����يع  تتن����اول  اأفالم����ك  اأ�س����بحْت  ح����ن 

�سيا�سية باأ�سلوب اأكرث مبا�سرة؟.

- كورو�س����اوا: يف نهاية فيلم »اأكريو« مثاًل، 
بعد مرا�سم اجلنازة، �سارت الأمور بطريقة 

خ�س����ية  دًا يف مكتب ال�سَّ بريوقراطيَّة جم����دَّ
ئي�س����ة يف الفيل����م. اأعلمن����ي نائب رئي�س  الرَّ
�س����ركة الإنت����اج اأنَّنا انتقدن����ا البريوقراطيَّة 
مبا فيه الكفاية قبل ذلك امل�س����هد، ول نحتاج 
اإىل ذل����ك امل�س����هد الأخ����ري. فقلُت ل����ه: »لَك اأن 
����عة،  حتذف هذا امل�س����هد عل����ى الرَّحب وال�سِّ
لكن يف تل����ك احلالة، من ف�س����لَك، قم بحذف 
ركة  جميع م�ساهد الفيلم اأي�س����ا«. كانت ال�سَّ
هاية  يف حال����ة خ�س����ارة، فاأخ����روين يف النِّ
اأن الفيلم �س����يبقى ح�سنًا كما هو…حاولت 
اإ�س����كاليَّات  اأي  احت����واء  الإنت����اج  �س����ركات 
حُمتمل����ة كه����ذه حينم����ا كنُت اأح����اول اإطالق 
عب����ارات مبا�س����رة، لكنن����ي مل اأخ�س����ع ملث����ل 
تلك ال�س����غوطات. ذكرَت اأينِّ مل اأخرج فيلمًا 
يحتوي على ثيمات معا�س����رة. اأظُن لو اأينِّ 
كموا�س����يع  ُمعا�س����رة  اإ�س����كاليَّات  اخ����رُت 
اأت �س����ركة بتوزيعها. واإذا  لأفالمي، ملا جترَّ
ع �س����ركة اأفالمي، فلن يكون يل �سبب  مل توزِّ
لإخ����راج تل����ك الأفالم…يف امل�س����هد الأخري 
م����ن فيل����م »ين����ام الأ�س����رار هنيئا«، لع����لَّ كلَّ 
م�ساهد ا�ستنتج اأنَّ رئي�س الوزراء »كي�سي« 
اآنذاك كان امل�سدر الأكر للف�ساد، وهو الذي 
كان يتحدَّث يف الطرف الآخر من املحادثة. 
ولهذا ال�س����بب مل ُتِعْد �س����ركة الإنتاج اإطالق 
اجلمه����ور  ت����وق  م����ن  الرغ����م  عل����ى  الفيل����م 
مل�س����اهدته من جديد. قال فران�س����ي�س فورد 
ل. مل تكن ال�سركة  كوبال اإنَّه كان فيلمه املف�سَّ
خ�س����ية  ع الفيل����م ل����و ُعرفْت تل����ك ال�سَّ لت����وزِّ
����دت اأن اأكون وا�س����حًا، ومل  املجهول����ة. تعمَّ
يك����ن منتج����و الفيلم قادرين على ا�س����تيعاب 
ذلك ح����ني قراأوا ال�س����يناريو، ولذلك وافقوا 
علي����ه، ودفعوا اأمواله����م. منتجو الأفالم هم 

اأقل َمْن يفهمها.

اد الأفالم؟. ٭ �سين�سيت: اأ هم اأ�سواأ من نقَّ

- كورو�س����اوا: ب����كل تاأكي����د. نح����ن نكت����ب 
ال�سيناريوهات مبهارة ونر�سلها لهم، بينما 
�س����بة  ل يفه����م املنتج����ون ذلك فع����اًل. اأما بالنِّ
للنُّق����اد فه����م م����ن كلِّ الأنواع. كث����ري من نقاد 
الأف����الم اليابانيني غريبو الأطوار. يكتبون 
دة فيما  ة قوانني حم����دَّ مراجع����ات، وكاأنَّ ثمَّ
بينه����م كاأن يقولون لبع�س����هم بع�س����ًا: »هذه 
امل����رة �س����اأكتُب مراجع����ًة اإيجابي����ًة، لتكت����َب 
اأنَت مراجعًة �س����لبية«. يعتمُد الأمر على من 
يدفع له����م، ولي�س عل����ى اإرادته����م اأو اآرائهم 

خ�سية. ال�سَّ

ق����د  النَّ م����ن  ج����زء  اأ�س����بح  �سيني�س����ت:  ٭ 
����رًا، اإذ  ����ينمائي يف الياب����ان تفكريي����ًا موؤخَّ ال�سِّ
�س����رع الأكادميي����ون يف الكتاب����ة ع����ن الأف����الم 
ة جدي����دة كالُبنيوية. هل  فن مذاه����ب نقديَّ ُموظِّ
قد  ت����رى اأنَّ ه����ذا اأ�س����هم يف تطوي����ر ج����ودة النَّ

ينمائي؟. ال�سِّ

- كورو�ساوا: اإنهم ي�ستخدمون ُم�سطلحات 
ُمتحذلقة للغاية، ول�ست اأوؤمن بهذه العقلنة 
طان����ة. ينبغ����ي اأن تك����ون الأفالم اأكرث  اأو الرَّ
م�سداقيًَّة يف ارتباطها بامل�ساعر الإن�سانيَّة. 
خ����ذ عل����ى �س����بيل املث����ال م�س����طلح »الفك����ر 
����ينما«. يرغبون يف اإطالق  املتعام����د يف ال�سِّ
طانة، لكنِّي ل اأفهم حقًا  العنان ملثل ه����ذه الرَّ
ما الذي تعنيه، وهو اأمر ين�سحب على النَّقد 
املو�س����يقي اأي�س����ًا. يقول تورو تاكيمي�ستو 
واآخرون اإنَّ هوؤلء النُّقاد ل يفهمون �س����يئًا، 
ُم�س����تغربًا مم����ا تعني����ه كل تل����ك الُعجمة… 
يد هايدو كوبايا�سي )ناقد فنون �سهري(  ال�سَّ
ا�س����تخل�س بع����د كتاب����ة كل ذل����ك الك����م م����ن 
التَّحاليل النَّقدية، وا�ستح�سن، بعد كل هذا، 
الأعم����ال التي اأثنى يف نق����ده عليها: »اأعتقد 
ان����ني من خالل  اق����د ت�س����جيع الفنَّ اأنَّ دور النَّ
العثور على املوا�س����ع احل�سنة يف اأعمالهم. 
لبية لأمر  اإنَّ جمرد الإ�س����ارة اإىل النُّقاط ال�سَّ
مت. وحتَّى لو  �سخيف. اإنَّه من الأف�سل ال�سَّ
انتقدَت بق�س����وٍة، فاإن ذلك لن ُي�سلح العمل. 
اإن كن����َت تكرُه العمل ال����ذي تنقده، فتجاهله 
ف����ق الفنَّانون  فق����ط«. هذا م����ا قاله…ل����ن يتَّ
مع النُّق����اد. يرغب الفنَّانون بالثَّناء، �س����واء 
ا�س����تحقوه اأو مل ي�ستحقوه. اأ�سوء ما ميكن 
اأن يظه����ر م����ن ناق����د ه����و اأن يكت����ب ُمراجعًة 
�س����لبيًة نكايًة يف املُراجعات الإيجابية التي 
يكتبها الآخ����رون، ول يفعل ذلك اقتناعًا مبا 
يكت����ب، ولكن رغبًة من����ه يف الظهور. للنُّقاد 
����ة النَّقد وكتابة مالحظات �س����لبية، لكنَّ  ُحريَّ
ال����ذي ل ميكنن����ي اأن اأت�س����امح مع����ه ه����و اأن 
اأُهاج����م بك����رٍه واأنع����َت بالغب����ي وبالأحمق. 
جل )النَّاقد(  ل اأفه����م ما الذي فعلته به����ذا الرَّ
لأ�س����تحَق هذا. ينبغي اأن يك����ون منبع النَّقد 
����ة، ل الك����ره. يكتب النُّق����اد يف اليابان  املحبَّ
ة،  اأ�س����ياء غ����ري معقولة. اّدعوا يف ه����ذه املرَّ
لأجن����ي  »ران«  فيل����م  اأخرج����ُت  اأينِّ  مث����اًل، 
الأم����وال. لو كان م����ا قالوه �س����حيحًا لكنُت 
ق����د اأخرج����ُت فيلم����ًا اأك����رث �س����هولة. لقد كان 
�س����عبًا اإخراج ذلك الفيل����م، لكنِّي معتاد على 
الف����راءات. �س����تكون كذبًة لو قل����ت اإينِّ ل 

اأكرث، اإينِّ اأجتاهل كلَّ �سيء.

ة اإنَّ اأه����مَّ اأمر بالن�س����بة  ٭ �سين�س����يت: قل����َت م����رَّ
موحن يف اأن ي�سبحوا ُمرجن  لل�س����باب الطَّ
ة. ه����ل  ����ات الع����امل الكال�س����يكيَّ ه����و ق����راءة اأدبيَّ

مازلَت توؤمن بهذا؟.

- كورو�س���اوا: ب���كل تاأكي���د. من امل�س���تحيل 
قراءة كل �س���يء، لذا على املرء اأن يعرث على 
���اب الذي���ن يحبُّه���م، ومن ث���م يعرث على  الُكتَّ
���اب ويقروؤها  الأعم���ال الأث���رية له���وؤلء الُكتَّ
���ايل ُي�س���بح فهم���ه  م���رارًا وتك���رارًا. وبالتَّ
ل�سخ�س���يَّات ه���ذه الأعم���ال ُمتعمق���ًا. للمرء 
مرحل���ة ا�س���تيعاب معيَّنة بعد ق���راءة العمل 
ات،  ة الأوىل، ولكن بعد قراءته ع�سر مرَّ للمرَّ
�ستكون مرحلة ا�ستيعابه خمتلفًة تلقائيًا. من 
لون �سخ�سيَّات  املهم اأي�سًا اأن ي�ستوعب املمثِّ
�سونها… اإنَّ اأف�سل ما  الأدوار التي �سيتقمَّ
���يناريوهات، وهذا  ميكن فعله هو كتابة ال�سِّ
���يناريو  ال�سِّ لأن  ���نعة،  ال�سَّ اأ�سا�س���يَّات  م���ن 
���زًا،  اأن ُي�س���بح فيلم���ًا متميِّ ���ز ميك���ن  املُتميِّ
الثة،  رجة الثَّ وحتى لو اأخرجه خمرج من الدَّ
بينم���ا ل ميكن ل�س���يناريو رديء اأن ي�س���بح 
راز  زًا، ولو اأخرجه خمرج من الطِّ فيلمًا ُمتميِّ
ل. ل���ذا يتعنيَّ على امل���رء اأن ُيدرك اأهميَّة  الأوَّ
يناريوهات. كذلك حني يرغب اأحدهم يف  ال�سِّ
درا�س���ة �س���ناعة الأفالم، فاإنَّ ا�ستهالك مادة 
الفيلم اخلام واإن�س���اء مواقع ت�س���وير يكلِّف 
اأم���واًل طائل���ًة، ول مُينح املرء عادًة فر�س���ًا 

مثل هذه، يف حني ل تكلِّف كتابات �سيناريو 
���ات  حمطَّ تتطلَّ���ب  واأق���الم.  ورق  �س���وى 
التلفزة، خ�سو�س���ًا يف الياب���ان، الكثري من 
ث  ���يناريوهات اجليَّدة، اأم���ا الأفالم فحدِّ ال�سِّ
ول ح���رج. لطاملا ن�س���حُت مع�س���ر ال�س���باب 

يناريوهات، لكنَّهم ل يفعلون. بكتابة ال�سِّ

ًة اإنَّ اأهم اأمر بالنَّ�سبة للروائيني  قال بلزاك مرَّ
���طر  هو اأن يحتملوا �س���اأم م�س���قَّة كتابة ال�سَّ
تلو الآخر من ح���روف الأبجدية. اأما هوؤلء 
باب فلي�سوا �سبورين مبا فيه الكفاية..  ال�سَّ
اإنَّهم ل يرغبون حتَّى يف اأن يبذلوا جهدًا يف 
وايات. يظنُّون اأنف�سهم موهوبني،  قراءة الرِّ
لك���ن لي����س لديهم م���ا ُيظه���ر ذل���ك. اجتذبُت 
يف فيل���م »ران« م�س���اعدي خمرجني �س���باب 
وطموحني. اخرُت ثالثة من بني الكثري من 
���يناريوهات التي  م���ني، بن���اًء على ال�سِّ املُتقدِّ
م���وا بها. اأحاول دائمًا ت�س���جيع املواهب  تقدَّ
���ة �س���اب اإيطايل، واأ�س���بح  ���ابة. كان ثمَّ ال�سَّ
خمرجًا م�س���اعدًا يف »ران« اأي�س���ًا. لقد تعلَّم 

التَّحدث والكتابة باليابانيَّة.

والكتاب���ة  الق���راءة  ُت�س���بح  اأن  ينبغ���ي 
اعتياديتني، واإلَّ ا�ستع�س���ى الأمر. ل يكتُب، 
باب  يف هذه الأيام، م�س���اعدو املخرجني ال�سَّ
ه���م من�س���غلون.  �س���يناريوهات ُمتعلِّل���ني باأنَّ
كن���ُت اأكت���ب يف كلِّ الأوق���ات. ي�س���بح عمل 
دًا للغاية  م�س���اعد املخرج الأول �س���اقًا وُمعقَّ
يف موق���ع التَّ�س���وير، ولذلك كن���ُت اأكتب يف 
منت�سف اللَّيل على الفرا�س. متكنُت من بيع 
يناريوهات ب�سهولٍة، وكنُت بذلك  كلِّ تلك ال�سِّ
اأتقا�س���ى اأكرث من راتب اأي م�ساعد خمرج. 
���رب اأكرث.  ���ه باإمكاين ال�سُّ كان ذل���ك يعني اأنَّ
وهكذا كنُت اأكتب، فاأ�س���رب، وحينما اأفل�س، 
ًة اأخرى. كان اأ�س���دقائي ينتظرون  اأكتب مرَّ
���ي كتاب���ة �س���يناريوهات، لأح�س���ل عل���ى  منِّ
ث  ���ا، اأثناء �س���ربنا، نتحدَّ املال، فن�س���رب. كنَّ
ط���وال الوق���ت ع���ن الأف���الم. اإنَّ بع�س���ًا من 
تلك الأحاديث اأ�س���بحت جزءًا من م�س���اريع 
���راب  قادمة. وحتَّى الآن، حني نحت�س���ي ال�سَّ
اقم واملمثلني يف املوقع بعد النتهاء  م���ع الطَّ
من التَّ�س���وير، نتحدَّث عن عملن���ا، واأحيانًا 

تكون تلك اأهم اأحاديٍث لدينا.

����خمة يف »مرك����ز  ا�س����ة ال�سَّ ٭ �سيني�س����ت: ال�سَّ
لينكولن« ُتظهر اأثرًا دراماتيكيًا ُمده�س����ًا لفيلم 
����غرية يف  ا�س����ات ال�سَّ ال�سَّ م����ع  »ران« مقارن����ًة 

غرف العر�ض ال�سحفية؟.

باري����س  يف  »ران«  عر����س  كورو�س���اوا:   -
 07 اأف���الم  لعر����س  �س���ة  خُم�سَّ �سا�س���ٍة  يف 
ات  ميليمرا، وظهرت م�س���اهد املع���ارك بالذَّ
عظمي���ًة، وكانت امل�س���اهدة مث���ريًة مع نظام 
اأح���دَث  ���ت.  ال�سِّ القن���وات  ذي  ال�س���ترييو 
يف  الدخ���ول  ي�س���تطع  مل  ال���ذي  اجلمه���ور 
ال�س���الة �س���جيجًا �س���اخبًا خارجها، اإل اأنَّه 
كان م�س���موعًا داخله���ا، لكنَّ بع�س املَ�س���اهد 
النَّف�سية واملُرهفة رمبا مل تكن موفَّقة هناك. 
اأ�س���عر اأحيانًا اأنَّ مثل هذه امل�ساهد تتنا�سب 
اأك���رث م���ع �س���الت اأ�س���غر واأكرث ه���دوء. ل 
توجد �س���الت عديدة من التي تعر�س اأفالم 
70 ميليم���را. اأظ���نُّ اأنَّ اأف�س���ل الأفالم التي 
���ورت بكام���ريات 70 ميليم���را كانا »بن  �سُّ
هري« ل�»ويل���ز«، و»لورن�س الع���رب« ل�»لني«. 
لن يكون م�س���هد �س���باق العرب���ة حتديدًا يف 
الفيل���م الأول مثريًا لو مل يعر�س يف �سا�س���ة 

�سة لعر�س اأفالم 70 ميليمرا. خم�سَّ

الهام�ض
ظ����ل  تعن����ي  ياباني����ة  كلم����ة  كاجيمو�س����ا   -1
املح����ارب، وهي ت�س����تخدم لو�س����ف املرء الذي 

يتقم�ض �سخ�سية ما. املو�سوعة احلديثة.

عن جملة "نزوى" العمانية

الياباني أكيرا كوروساوا:

ر العالم إال إذا غّيرنا،  لن يتغيَّ
ة نفس��ها،  الطبيعة اإلنس��انيَّ

وطرقنا في التفكير

»�شيني�شت«  جمل��ة  اأج��رت 
االأمريكية ه��ذا احلوار مع 
الكب��ري  الياب��اين  املخ��رج 
اأثن��اء  كورو�ش��اوا  اأك��ريا 
زيارت��ه لنيويورك يف عام 
حواره��ا  وا�شتهلَّ��ت   ،1986
م��ع  الي��ة،  التَّ م��ة  باملقدِّ
مالحظ��ة اأنَّ م��ا و�شع بني 
مة  االأقوا���ض يف ه��ذه املُقدِّ

فمن اإ�شافة املرُتجم.
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ترجمة: منى �شويد

قدم اأكريا كورو�ساوا املخرج الياباين الأ�سهر 
�س���ينما ب���الده اإىل الع���امل م���ن خ���الل فيلم���ه 
را�س���ومون احلائز عل���ى اجلائزة الكرى يف 
مهرج���ان البندقي���ة لعام 1951. وم���ع الزمن 
اأخ���ذت �س���معته بالنت�س���ار عاملي���ًا ب�س���هادات 
ع���دة، وعندم���ا وزعت �س���ركة فوك����س القرن 
الع�س���رين فيلمه كاغيمو�س���ا الفائز باجلائزة 
 ،1980 لع���ام  كان  مهرج���ان  يف  الك���رى 
كان���ت تلك هي امل���رة الأوىل التي ي���وزع فيها 
اأ�س���توديو كبري يف هوليود فيلم ياباين على 
م�س���توى العامل. ويف الوقت الذي اأذهل فيلم 
را�سومون العامل، كان كورو�ساوا قبل ذلك قد 
اأثب���ت مكانت���ه كمخرج له ح�س���وره يف بلده، 
فقد تلقى تدريبًا ملدة �س���ت �س���نوات كم�س���اعد 
خم���رج يف اأ�س���توديو توه���و حتت اإ�س���راف 
الرائع كاجريو ياماموتو، امل�س���هور باإخراج 
الكوميديات ذات التكلفة املنخف�س���ة ومالحم 
احل���روب العظم���ى كفيلم )احل���رب يف البحر 
من ه���اواي اإىل ماليزيا(. ومن���ذ املرة الأوىل 
الت���ي التق���ط فيه���ا كورو�س���اوا امليكريف���ون 
ب�س���كل  مهي���اأ  باأن���ه  ياماموت���و  وحفظ�س���فه 
كام���ل لالإخ���راج، وكان ذل���ك يف اأول فيل���م له 
)�سان�سريو �سوغاتا( عام 1943، الذي ارتكز 
على ق�س���ة حققت اأعلى املبيعات، ويحكي عن 
موؤ�س�س اجلودو، كما ُيعتر هذا الفيلم بداية 
انط���الق كل م���ن املمث���ل �سو�س���ومو فوجيت���ا 
كنجم �س���ينمائي، واملخرج كورو�س���اوا كقوة 
جديدة يف عامل ال�س���ينما. خا�س كورو�ساوا 
معارك كثرية مع الرقابة ورغم ذلك ا�س���تطاع 
انت���زاع موافقته���ا عل���ى ثالثة �س���يناريوهات 
قبل حرب البا�سيفيك التي انتهت عام 1945، 
وبحل���ول ذل���ك الوق���ت كان ق���د ا�س���ُتهر متامًا 
كمالك اأ�س���توديو خا�س ب���ه وككاتب وخمرج 
اأفالم���ه  واأ�س���ابت  جمه���وره.  اأو�س���اط  يف 
جناحات جتارية هام���ة فحتى اأيامه الأخرية 
يف املهن���ة كان مينحه منتج���و اأفالمه هام�س 
اإبداع���ي حر، وميزاني���ات مفتوحة، وجداول 
زمني���ة قابل���ة للتمديد، وعالوة عل���ى ذلك كان 
ل يقبل مب�س���روع م���ا مل يك���ن مببادرته ومن 

كتابت���ه اخلا�س���ة. يف فيلم���ه الوثائقي املوؤيد 
ملناخ���ات حت���رر امل���راأة ال���ذي �س���ادت لف���رة 
وجيزة خالل احت���الل احللفاء لليابان، اأطلق 
كورو�س���اوا اأق���وى بطلة ن�س���ائية ل���ه منتجًا 
ر�سالته املعلنة توجهه الي�ساري يف فيلمه )ل 
اأ�سف على �سبابنا(. لكن ال�سراعات ال�سيا�سية 
الداخلي���ة يف توه���و خّلفت مرارة وفو�س���ى 
خالقة يف اأعقاب �سل�س���لة ا�سطرابات، ورمبا 
ه���ذا ما انعك�س عل���ى فيلمه )ي���وم اأحد رائع( 
1947 ليك���ون فيلمه الأ�س���عف على الإطالق، 
وت���دور اأح���داث الفيل���م ح���ول ق�س���ة عاطفية 
عن �س���اب وفت���اة يعي�س���ان فقر مدق���ع لدرجة 
اأنهما ل ي�س���تطيعان الزواج. جتلى الن�سوج 
ال�سينمائي عند كوروا�ساوا يف فيلمه )املالك 
ال�س���كران( ع���ام 1948، فه���و مل يعر�س فقط 
لهيمن���ة تقنية الت�س���وير بالأبي�س والأ�س���ود 
املطلق���ة بخ�سائ�س���ها املتنوع���ة م���ن انتظ���ام 
اإىل  الكام���ريا  وزواي���ا  والإ�س���اءة  ال�س���رعة 
اأق�س���ى موؤث���رات املونت���اج، ولكنه ا�س���تخدم 
اأي�س���ًا للم���رة الأوىل تقني���ة طب���اق ال�س���وت 
 Cuckoo Waltz وال�س���ورة يف م�س���هد
باحلي���اة  املفعم���ة  املو�س���يقى  تاأت���ي  حي���ث 
متناق�سة مع الأجواء ال�س���وداوية التي تلف 
ع�س���ابات املوت. وهنا اأي�س���ًا يتب���دى املظهر 
الكام���ل للعالقة التقليدية ب���ني املعلم والتابع 
الكورو�ساوية، والتي مت التلميح اإليها بداية 
يف )�سان�س���ريو و�سوغاتا( ف�ساًل عن الر�سالة 
الإن�س���انية اجلوهري���ة الت���ي ت�س���منتها رغم 
اخلامت���ة املاأ�س���اوية للق�س���ة. انط���وت اأداور 
)املعل���م والتابع( على عمق كبري يف ت�س���وير 
تاكا�سي �سيمورا الطبيب الكحويل الع�سبي، 
وتو�سيف تو�س���ريو ميفوين الذي لعب دور 
�س���اب مته���ور وفا�س���د منخرط يف ع�س���ابة. 
وتتول���د حال���ة التوت���ر يف الفيلم م���ن جدارة 
�سيمورا امل�سكوك بها كمعلم، وعدم ا�ستجابة 
مين���ويف العنيف���ة كتاب���ع، وه���ذان املمث���الن 
�س���يعيدان خلق عالقات متوترة م�س���ابهة يف 
ع���دد هائ���ل من اأف���الم كورو�س���اوا من���ذ فرة 
الأربعيني���ات وحتى اأوا�س���ط اخلم�س���ينيات 

مب���ا فيه���ا درام���ا النوي���ر البولي�س���ية )الكلب 
امل�س���عور(، وماأزق الطبيب يف فيلم )مبارزة 
الطاغي���ة  الكال�س���يكية  اإىل  اإ�س���افة  هادئ���ة(، 
ويف  ال�س���بعة(.  ال�س���اموراي  )رج���ال  يف 
ال�س���تينيات يقوم املمثل يوزو كاياما بالدور 
التاب���ع ل���دور ميف���وين املعل���م يف الكوميديا 
)اللحي���ة  فيل���م  و  )�س���اجنورو(  الإقطاعي���ة 
احلم���راء( الذي يدور حول ن�س���ال الب�س���رية 
م���ن اأجل التحديث. يف فرة الت�س���عينيات مل 
تكن اأفالم كورو�ساوا بامل�ستوى املهني الكبري 
والأ�س���طوري ملخرجها، وج���اء فيلم )اأحالم( 
خميب���ًا لالآم���ال وغ���ري متنا�س���ب م���ع الأحالم 
الثماني���ة للمخ���رج، اأم���ا فيلم )حل���ن يف اآب( 
ف���كان عبارة عن �س���رد ذكريات جدة ت�س���تعيد 
حادث���ة تفج���ري ناكازاكي. ويالح���ظ من هذه 
الأفالم ارتباطها بفيلم���ه الأخري )لي�س بعد(، 
فجميعها �سمت �سخ�س���يات عميقة وموؤثرة. 
اأُطل���ق فيل���م )لي����س بع���د( عندم���ا كان  وق���د 
كورو�س���اوا يف الثالث���ة والثمانني من العمر، 
وي�سرد الفيلم ق�سة �سبعة ع�سر عامًا من حياة 
معلم متقاعد حمبوب وحمرم من قبل اأجيال 
من طالبه ال�س���ابقني، ورغم و�سوله اإىل �سن 
كب���ري يف العم���ر يبق���ي قوي ومفع���م باحلياة 

كم���ا كان دائم���ًا، وكانت عبارته املف�س���لة هي 
عن���وان الفيلم نف�س���ه "لي�س بع���د"، لكنه كان 
اأي�س���ًا بالقدر نف�س���ه عر�س���ة لوي���الت الزمن 
وخ�س���ارات احلي���اة، كما يت�س���ح م���ن احلزن 
الذي يعانيه اإثر اختفاء قطته الأليفة. وميكن 
القول اأن فيل���م )لي�س بعد( ينطوي على عيب 
م���رّده اإىل ك���رثة الإطال���ة والت�س���وي�س، ويف 
الوق���ت الذي ُيع���د فيه هذا الفيل���م عمل لرجل 
كب���ري يف ال�س���ن، فه���ذا ل ينفي عنه و�س���واه 
من اأفالم الفرة الأخرية لكورو�س���اوا �س���فة 
احليوية التي ات�س���مت بها كال�س���يكياته طيلة 
الوقت. وكجزء من اأ�س���لوب كورو�ساوا الذي 
امت���از ب���ه ط���ول ف���رة حيات���ه املهني���ة تبنيه 
لأ�س���اليب الأ�س���توديو الياباين التقليدية يف 
اعتماد طاقم العمل نف�س���ه يف كل اإنتاج. فكان 
دائمًا يعمل مع امل�س���ور ال�سينمائي اأ�ساكازو 
ناكاي، واملوؤلف فوميو هايا�س���اكا، واأ�س���بح 
فري���ق عمل���ه كعائلة امت���دت لت�س���مل املمثلني 
و�س���يمورا  ميف���وين  م���ن  كل  وكان  اأي�س���ًا. 
اأكرث ا�س���مني بارزين �س���من الذخ���رية الفنية 
لل�سركة اخلا�س���ة الوهمية، والتي ا�ستطاعت 
م���ن خ���الل العق���ود الحتكارية م���دى احلياة 
ال�س���تمرار لأ�س���هر ط���وال يف اإنت���اج اأف���الم 
لكورو�س���اوا لُتمل���ئ الفرة التي تف�س���ل بني 
عمل له واآخر بت�س���وير اأفالم عادية متتد بني 

اأربع���ة اإىل ثمانية اأ�س���ابيع، وبه���ذه الطريقة 
ا�س���تطاع املحافظة على م�س���توى الأداء الذي 
يري���ده يف كل م���رة. اإن امت���الك كورو�س���اوا 
اأ�س���توديو ولر�س���يد دائ���م يف �س���باك  لعق���د 
التذاك���ر مكّنه من ممار�س���ة اإبداعه بطريقة مل 
يكن م�س���موحًا بها اأبدًا لأق���ل املواهب اإبداعًا 
يف الياب���ان، ونتيجة لذلك ُين�س���ب له حتقيق 
ع���دد هائل م���ن الكت�س���افات الفني���ة، فقد كان 
الطويل���ة  العد�س���ات  ا�س���تخدام  يف  رائ���دًا 
واملتعددة يف م�س���هد املعركة الأخرية ال�سهري 
و�س���ط الأمطار الغزيرة والط���ني املتناثر يف 
فيل���م )رجال ال�س���اموراي ال�س���بعة(، كما قدم 
اأول ا�س���تعمال للعد�سة الوا�س���عة يف اليابان 
من خ���الل �س���اموراي الت�س���لية الكال�س���يكية 
)القلع���ة املخفية( عام 1958. وم���ا اأثار حنق 
النّقاد الي�س���اريني وباملقابل اأ�سعد اجلمهور، 
اخرعه للت�س���وير الواقعي للقتال بال�س���يف 
وغريه���ا من املواجهات العنيف���ة كما يف فيلم 
)يوجمبو- احلار�س ال�سخ�س���ي( والذي كان 
ال�س���بب يف ظهور اأفالم الو�س���رن �سباغيتي 
للممث���ل كلين���ت اإي�س���توود يف اإيطاليا. كذلك 
اخت���ر العد�س���ات الطويلة يف ت�س���وير فيلم 
)اللحي���ة احلم���راء(، واكتملت ه���ذه التجربة 
اخلالبة باأول اأفالمه امللونة )دودي�س���كادن(. 
وكواح���د ميتل���ك اإميان���ًا را�س���خًا باأهمية علم 

حرك���ة ال�س���ورة كان كورو�س���اوا رائ���دًا يف 
و  بانافيج���ن   Panavision ا�س���تعمال 
امل�س���ارات  متعدد  دولب���ي  �س���وت   Dolby
يف الياب���ان وذل���ك يف فيلمه )ظ���ل املحارب(. 
اأم���ا اأ�س���لوبه الرجع���ي الوحيد فقد انح�س���ر 
يف طريقت���ه باملونت���اج، حي���ث كان يقوم بها 
بنف�س���ه عل���ى موفّي���ال عتيقة اأف�س���ل واأ�س���رع 
من اأي �س���خ�س اآخر يف العامل. كثريًا ما اأخذ 
النّقاد الغربيون على كورو�س���اوا ا�ستخدامه 
اأفالم���ه. وكان  ال�س���يمفونية يف  للمو�س���يقى 
يجيب بقوله: اأن ا�س���تعماله لها اإ�سارة اإىل اأن 
جيل���ه بالكامل ن�س���اأ وترعرع على املو�س���يقى 
الياباني���ة  املو�س���يقى  م���ن  اأك���رث  الغربي���ة 
الأ�س���لية. ولذل���ك تب���دو املو�س���يقى اليابانية 
الأ�س���لية غريبة بالن�س���بة للم�ستمع املعا�سر. 
اإل اأن���ه جن���ح يف اأفالمه مبوائم���ة لي�س فقط 
مو�س���يقى البولريوز ومقاطع م���ن بيتهوفن، 
بل اقتط���ع بع�س الأغاين ال�س���عبية اليابانية 
والآلت املو�س���يقية من م�س���رح نو والأغاين 
الفولكلوري���ة. رمب���ا اأت���ت معظ���م اجن���ازات 
الياب���اين،  الإط���ار  يف  املذهل���ة  كورو�س���اوا 
اإل اأن���ه كان ميتل���ك اإدراك فط���ري لآلية �س���رد 
الرواي���ة التي ل حتده���ا ثقافة، وميٌل لتكييف 
الأدب الكال�سيكي الغربي يف اأعمال لل�سا�سة، 
فل���م يكن اأحد من املخرج���ني اليابانني ليجروؤ 

عل���ى ت�س���وير الأبل���ه لدو�ستوفي�س���كي وقاع 
احل�س���ي�س لغورك���ي وماكبث )عر����س الدم( 
الياب���ان.  يف  ل�سك�س���بري  )ران(  ل���ري  واملل���ك 
ولي�س هذا وح�س���ب فق���د قام اأي�س���ًا بتطويع 
اأعم���ال من م�س���رح كابوكي الياب���اين )رجال 
مي�س���ون ف���وق ذيل النم���ر( م�س���تخدمًا اآليات 
ومو�سيقى م�س���رح نو يف كل من فيلم )عر�س 
ال���دم( و)كاغيمو�س���ا- ظ���ل املح���ارب(. وكما 
جمي���ع اأقران���ه كج���ان رين���وار وج���ون فورد 
وكنج���ي ميزوغو�س���ي، ا�س���تمد كورو�س���اوا 
العامل���ي  املخ���زون  م���ن  ال�س���ينمائي  اإلهام���ه 
ال�س���ينمائي والأدبي واملو�سيقي. ومن خالل 
�س���يناريو اأعظم فيلمني له يك�سف كورو�ساوا 
ع���ن قدرت���ه الطبيعي���ة عل���ى �س���رد الرواي���ة، 
وقناعات���ه الإن�س���انية الت���ي تتج���اوز ح���دود 
الن���وع واحلقبة والقومية. حيث تدور ق�س���ة 
فيل���م )اأن حتي���ا( ح���ول موظ���ف بريوقراطي 
يحت�س���ر ج���راء اإ�س���ابته مبر�س ال�س���رطان، 
ويف النهاية يعرث على مغزى احلياة، اأما فيلم 
)رجال ال�ساموراي ال�س���بعة( فهو ملحمة عن 
�س���بعة حماربني ي�س���ّخرون ذكائهم وحياتهم 
للت�س���دي للع�س���ابات الغازي���ة وللدف���اع عن 

املزارعني الفقراء يف القرية. 

 جملة اآفاق �شينمائية �

أكي��را كوروس��اوا... إمبراطور 
السينما اليابانية

اأفالم����������ه ......................................................................... 
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بطاقة �شخ�شية: 
ولد اأكريا كورو�س���اوا يف 23 اآذار عام 
وكان  الياب���ان،  طوكي���و-  يف   1910
والده �س���ابطًا يف اجلي�س و�س���اهم يف 
تطوير تعليم األعاب القوى يف اليابان. 
بع���د تخرج���ه م���ن املدر�س���ة الثانوي���ة، 
التحق مبدر�س���ة للفنون وبداأ بالر�س���م 
على الط���راز الغربي، وعل���ى الرغم من 
منح���ه جوائ���ز فني���ة رفيع���ة امل�س���توى 
يف جمال الر�س���م، اإل اأن���ه ترك طموحه 
ع���ام  يف  واأ�س���بح  كر�ّس���ام،  الفن���ي 
1936 م�س���اعد خمرج يف الأ�س���توديو 
ال�س���ينمائي PCL حت���ى ع���ام 1943 
حيث عمل هناك ب�سكل رئي�سي م�ساعدًا 
لواح���د من املخرجني الأ�سا�س���ني الذين 
اأخرج���وا اأفالم احل���رب العاملية الثانية 
وهو كاج���ريو ياماموتو، وخالل فرة 
عمله ا�ستهر كورو�س���اوا كاأف�سل كاتب 
�سيناريو، غري اأن اأف�سل ال�سيناريوهات 
الت���ي كتبه���ا مل حت���ّول اإىل اأف���الم ب���ل 
ُن�س���رت فقط يف املجالت، وحازت على 
اهتم���ام خا�س م���ن املخت�س���ني لنداوة 
طرحه���ا كم���ا ُمنح���ت جوائز ع���دة. يف 
ع���ام 1943 اأ�س���بح خمرجًا ع���ر فيلمه 
الأول را�سومون وانطلق بعدها حمققًا 
�سهرته العاملية. تويف يف ال�ساد�س من 
اأيلول عام 1998 يف طوكيو اإثر �سكتة 

دماغية. 
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طارق ال�شناوي

ترجمة:جناح اجلبيلي 

تقيم موؤ�س�س����ة اليابان حاليا اأ�س����بوعا لأفالم كورو�ساوا 
يف مرك����ز الإب����داع بالأوب����را، ومع كل فيلم له����ذا املخرج 
ال�س����تثنائى تكت�س����ف اأن ال�س����ريط ما اإن ينتهى مع كلمة 
النهاي����ة حت����ى يب����داأ عر�س����ه جم����ددا يف اأعماق����ك.. اإنه����ا 
ال�س����ينما القائمة على التاأمل، ت�س����عر فيها اأنك ل ت�س����اهد 
فقط العمل الفني ولكنك ترى وحت�س وتعقد �س����داقة مع 

املخرج.
رحل كورو�ساوا قبل 14 عاما ولكن بقى جزء منه يعي�س 
بينن����ا، اإن����ه تلميذ كورو�س����اوا النجيب املخرج تاكا�س����ى 
كويزوم����ى، ال����ذي ل ي����زال يحتفظ بالكث����ري من مالحمه 
وملحاته.. كل اأعمال كورو�س����اوا حت����ى املاأخوذ منها عن 
رواي����ات كتب لها ال�س����يناريو كان كورو�س����اوا كما حكى 
كويزوم����ى يدرك جي����دا البداي����ة وخطوطا عري�س����ة يف 
التتاب����ع، ولكن����ه دائما ما يع����رف بكل دقة م�س����هد النهاية 
ال����ذي يعي�����س يف خيال����ه حت����ى ي�س����ل اإلي����ه.. طقو�����س 
كورو�س����اوا يف اأثن����اء العم����ل اأن يطلب م����ن تالميذه اأن 
ي�ست�سلموا حلالة الفراغ، فهو يعتر اأن الطريق لالإبداع 
يب����داأ بهذا الف����راغ الداخلى وي�س����به املبدع باآل����ة الكمان، 
ينبغ����ى اأن تك����ون جموف����ة م����ن داخله����ا مث����ل كل الآلت 

املو�سيقية، وبهذا الفراغ تر�سل لنا اأعظم الأحلان.
اأتوقف اأمام فيلم مبكر ل�»كرو�ساوا« وهو احل�سن اخلفى 
اأخرجه عام 58 وه����و الفيلم الذي األهم املخرج الأمريكى 
جورج لوكا�س ب�»حرب الكواكب«.. ح�س����ل املخرج على 
جائ����زة مهرجان برلني وجائزة النق����اد الدولية.. يف هذا 
الفيلم نعود اإىل القرن ال�س����اد�س ع�سر، حيث نتابع رحلة 
العثور على الذهب امللت�س����ق باأوراق اأغ�س����ان ال�س����جر، 
الأمر ي�س����تلزم حرق اخل�سب قبل ا�س����تخراج الذهب، اإنه 

م����ن اإرث اأم����رية اأكيهيمية ويق����دم الفيلم حكاي����ة اثنني من 
الفالح����ني اللذين يطمع����ان يف الذهب ويت�س����ارعان، وفى 
النهاي����ة وم����ع تع����دد املغام����رات يكت�س����فان اأن حياتهم����ا ل 
ت�ستقيم اإل معا، وتنتهى الأحداث وكل منهما يريد اأن مينح 
الآخ����ر قطع����ة الذهب.. ويتبق����ى فيلم ا�س����تثنائى يف حياة 
كورو�س����اوا اإن����ه لي�س م����ن اإخراجه، كتب ال�س����يناريو ومل 
ميهله القدر ل�ستكماله واأخرجه تاكا�سى كويزومى، الذي 
قال يف الندوة اإنه يتمنى عندما يلتقى يف العامل الآخر مع 
كورو�ساوا اأن ي�ساأله عن راأيه يف الفيلم، وهل جنح يف اأن 
ي�ستلهم روح وفكر كورو�ساوا.. الفيلم يبداأ بهطول اأمطار 
غزيرة متنع اأهل القرية وبينهم ال�س����اموراى من ال�س����فر، 
ويق����ررون اأن يعي�س����وا �س����هرة منزلية نعي�س م����ن خاللها 
طقو�����س وفولكل����ور واأغانى ه����وؤلء الب�س����طاء يف حياتهم 
املليئة بال�سعادة رغم �سيق احلال.. ال�ساموراي خبري يف 

فن����ون القتال لكنه يرف�س ا�س����تخدام العنف ويلمحه حاكم 
القري����ة وهو يف�س مب����ارزة ويعجب به، ويق����رر اأن يعينه 
مدربا للجنود لديه يف ق�س����ره، وقبل تن�سيبه ي�سبح عليه 
اأن ي�س����ارك يف ا�س����تعرا�س وفى اأثناء احتدام ال�سراع مع 
احلاك����م يلق����ى به يف برك����ة، ويظل ال�س����اموراى يتاأ�س����ف 
كث����ريا ويعتذر مما يوغل يف قلب حاك����م القرية، لأن كرثة 
العتذار ت�سعره اأكرث بالهزمية، ورغم ذلك ل ينكر اإعجابه 
به ويكت�س����ف احلرا�س اأنه -اأق�سد ال�ساموراى- راهن يف 
مرحل����ة ما من حياته على املب����ارزة، وهذا حمرم ويعرف 
بالواقع����ة، فتق����ول زوجت����ه للحرا�س نعم فع����ل ذلك، ولكن 
ق�س����اة القلوب اأمثالكم ل ي�س����عرون باأن هن����اك من يخالف 
القانون مل�س����اعدة حمتاج، اأو لإدخال ال�س����عادة على قلوب 
تت����وق ملث����ل ه����ذه اللحظ����ات امل�س����روقة م����ن عم����ر الزمن، 
وي�س����افر بع����د اأن هداأت الأمطار وعادت ال�س����ماء �س����افية، 
ويعاود العي�س مع الطبيعة بنقاء ذهن وروح مت�س����احمة، 

نعي�س بع�سا منها مع نهاية الفيلم.
تل����ك ه����ى الروؤي����ة الت����ي قدمها تلمي����ذ كورو�س����اوا املخرج 
كويزومي، و�س����األته ملاذا ال�س����اموراى ل ي�ساب حتى ولو 
بخد�����س يف اأثن����اء املعارك الكثرية التي ي�س����ارك فيها؟ قال 
ىل لأن ه����ذه ال�سخ�س����ية الواقعي����ة بداخله����ا جان����ب اآخ����ر 
اأ�س����طورى. واأ�س����اف اأن كورو�س����اوا كان ميت����از بالق����وة 
الع�س����لية، ورغم ذلك مل يكن ي�س����ارك يف اأفعال بدنية، فهو 
عل����ى العك�س م����ن مالحمه خجول، ورمب����ا وجد يف تقدمي 
ه����ذه ال�سخ�س����ية فر�س����ة للتعبري ع����ن املكب����وت بداخله.. 
وم����ع نهاية فيلم كويزومى ل تزال ترن يف وجداين كلمته 
التي نقلها عن كورو�س����اوا، وه����ي اأن املبدع عليه اأن ياأخذ 
احلكم����ة م����ن الآلت الوترية الفارغة م����ن الداخل ليمنحنا 

اأروع النغمات.

عن جريدة امل�شري اليوم

ال���دم" لأك���ريا  "عر����س  فيل���م  اإن حتوي���ل 
كورو�س���اوا املعد ع���ن م�س���رحية "مكبث" 
ل�سك�س���بري اإىل م�س���رحية رمب���ا يبدو فكرة 
الفيل���م  فا�س���تخفاف  الظاه���ر.  يف  غريب���ة 
باحل���وار الذي ل عالقة له بن�س �سك�س���بري 
ووج���ود العدي���د م���ن ال�س���ور املوؤث���رة – 
الطبيعة املوح�س���ة التي يحجبها ال�س���باب 
والقلع���ة ال�س���خمة ومئ���ات اجلن���ود عل���ى 
�س���هوات اجلي���اد – يجعل من امل�س���تحيل 

عمليًا اإعادة عر�سه على امل�سرح. 
لك���ن مث���ل ه���ذه العقب���ات مل متن���ع املخرج 
كورو�ساوا  فيلم  تقدمي  ت�سونغ" من  "بنغ 
الكال�س���يكي عل���ى امل�س���رح فق���د افتتح���ت 
امل�س���رحية املعدة ع���ن الفيل���م يف اأكادميية 
بروكل���ني للمو�س���يقى بع���د عر�س���ها مل���دة 
�سك�س���بري يف  اأ�س���هر يف مهرج���ان  ثالث���ة 
ولي���ة اأوريغون. وال�س���يد ت�س���ونغ، الذي 
اأدم���ج عنا�س���ر م���ن الفيل���م يف مقطوعاته 
امل�س���رحية، كان م�س���حورًا يف جتربة نقل 

العمل من و�سط اإىل اآخر. 
يق���ول املخ���رج اأن هن���اك اأمرًا واح���دا كان 
ي���روق ل���ه ه���و اأن الفيل���م في���ه الكث���ري من 
ثم���ة  وي�س���يف:"  كلم���ات.  دون  احلرك���ة 
�سعور اأن الفيلم �س���امت تقريبًا. اأما عملي 
ففيه الكثري من الرق�س���ات وه���ذا يتيح يل 
اأن اأعر عن العاطفة من خالل اجل�س���د عن 
طريق ا�س���تعمال الكثري من احلركة".    يف 
الفيل���م الذي �س���نع بعد 12 �س���نة من نهاية 
احل���رب العاملي���ة الثاني���ة نقل كورو�س���اوا 
الف���رة  اأثن���اء  الياب���ان  اإىل  "مكب���ث" 
الإقطاعي���ة. ون�س���خته م���ن الق�س���ة اأك���رث 
اإعتام���ا وفنتازية من ن�س���خة �سك�س���بري مع 
بناء دائري يوحي باأن العنف الإن�ساين هو 
ذو طبيعة دائرية غري منتهية. يقول ال�سيد 
كابو�س  الق�سة:" اإنه  "ت�سونغ" م�ستذكرًا 

متكرر ويف الوقت املنا�سب متامًا".  

 عل���ى الرغ���م م���ن اأن عمل ت�س���ونغ غالبًا ما 
يتعامل �سخ�س���يا مع املوا�س���يع القامتة– 
فقد ق���ام ب�س���نع م�س���رحية ت�س���جيلية  من 
اإل  املهاجري���ن-  احل���رب  اأطف���ال  ق�س����س 
اأن���ه مبته���ج وم�س���رف يف العاطف���ة. يبل���غ 
من العمر 64 �س���نة ب�س���عر رمادي حملوق 
ونظ���ارات وقد كان �سخ�س���ية رئي�س���ة يف 
طليعة نيوي���ورك منذ ال�س���بعينيات. وهو 
اب���ن مهاجري���ن �س���ينيني كان���ا خمرج���ني 
وممثل���ني يف اأوب���را "كانتوني�س" ودر�س 
ال�س���ينما يف مدر�س���ة الفنون الب�سرية. ثم 
رق�س عدة �سنوات مع مريديث مونك التي 
تعاون���ت معه اأي�س���ا قبل اأن يب���داأ باإخراج 
م�س���رحياته ذات الو�س���ائط املتع���ددة. لقد 

فك���ر يف ه���ذا امل�س���روع لعدة �س���نوات لكن 
الفر�س���ة مل تتح اإىل اأن دع���اه املدير الفني 
ملهرجان �سك�سبري يف اأوريغون عام 2007 

لإخراج عمل م�سرحي هناك.
وحني اق���رح ت�س���ونغ "عر�س ال���دم" اأثار 
ذلك اهتمام ال�س���يد راوخ ل ب�سبب ارتباطه 
ب�سك�س���بري فح�س���ب، ب���ل اأي�س���َا لأن فيل���م 
كورو�س���اوا ميتح ب�س���دة من م�س���رح النو 
الكال�س���يكي الياب���اين وكان ال�س���يد راوخ 
امل�س���رحية  التقالي���د  جل���ب  اإىل  مت�س���وقًا 
غ���ري الغربية اإىل املهرج���ان. وحني وافقت 
اأكادميية بروكلني للمو�س���يقى،التي قدمت 
اأعمال ت�س���ونغ منذ الثمانينيات، مت اإجناز 

امل�سروع.   

الوحي���د  ت�س���ونغ  ال�س���يد  �س���رط  وكان   
وال���ذي مت التف���اق علي���ه متام���ًا ه���و اأن 
يوج���د يف العم���ل ممث���ل اآ�س���يوي كاأح���د 
الأدوار الرئي�س���ة وه���و اأم���ا "وا�س���يزو" 
اأو زوجت���ه  ي���وؤدي دور مكب���ث(  )ال���ذي 
الأوىل  زيارته  ويف  اآ�س���اجي".  "الليدي 
باأن���ه  فك���ر  ممث���اًل  راأى  املهرج���ان  اإىل 
"وا�س���يزو" وه���و  ل���دور  موؤه���ل متام���ًا 
كيف���ن كنرييل، ممثل زجن���ي مكتنز قوي 
يتح���رك برق���ة الراق����س. وبق���ي حت���دي 
العثور على ممثلة كي توؤدي دور الليدي 
اأ�ساجي وهي ال�سخ�سية املتاأثرة بتقاليد 
م�س���رح النو. يف العديد من امل�س���اهد مع 
متحدثا  متامًا  جامدا  "وا�س���يزو"يجل�س 

�س���عائرية  به���دوء وه���و ي�س���نع حرك���ة 
عر�سية.   

يقول ت�سونغ:" بالن�سبة يل فاإنه منا�سب 
لدور "اأياغو" اأكرث من دور "مكبث" لأنك 
ل تعرف ما حافز تلك ال�سخ�س���ية مطلقًا، 

اإنها غام�سة".  
ويف جت���ارب الأداء يف نيوي���ورك وج���د 
ممثلة يابانية ا�س���مها "اآكو" تتدرب على 
رق����س "الكابوك���ي" وكان���ت العدي���د من 
الأدوار الن�س���ائية يف م�سرح تاكارازوكا 
قب���ل النتق���ال اإىل الولي���ات املتحدة يف 
بواك���ري الثمانيني���ات. و"اآك���و" ملتزم���ة 
متام���ًا يف اداء �سخ�س���يتها امل�س���ادة يف 
الفيلم. ولكن كما اأو�سحت يف مقابلة يف 
اأوريغ���ون بعد فرة ق�س���رية م���ن افتتاح 
امل�س���رحية هناك فقد اأدجمت عنا�س���ر من 
م�سرح الكابوكي اأكرث من م�سرح النو يف 

اأدائها امل�سرحي. 
تقول اأن "الفيل���م يف غاية احلميمية لهذا 
فاإن جم���ود النو والأم���ور الداخلية التي 
حت���دث ت�س���تطيع اأن تراه���ا لأن الكامريا 
قريب���ة ج���دا واأم���ا يف امل�س���رح فعليك اأن 

تتو�سع قلياًل"ً.
واأ�سبحت "اآكو" م�سدرًا مهمًا يف ال�سركة 
وهي تعّلم اأع�س���اءها كيفية نطق �سطور 
حم���ددة م���ن الياباني���ة وكيفي���ة النتقال 
وامل�سي باأ�سلوب م�س���رح النو التقليدي. 
اأم���ا مدرب احلرك���ة يف املهرجان "دوريل 
بلوم" وا�ستاذ الأكيدو فهو اأي�سًا يتعاون 

بطريقة واعية. 
وم�س���مم  املو�س���يقي  للموؤل���ف  وكان 
ال�س���وت ت���ود بارت���ون اهتم���ام  طوي���ل 
الأم���د يف املو�س���يقى الياباني���ة التقليدية 
ياباني���ة  اآلت  فيه���ا  مو�س���يقى  وو�س���ع 
تقليدي���ة واإن�س���اد مل�س���رح الن���و اإ�س���افة 
اإىل موؤث���رات �س���وتية م���ن دوي حواف���ر 
اخليول اإىل حفيف ال�سهام التي تقتل يف 
النهاية "وا�س���يزو". اأما م�سممة الأزياء 
�س���تيفاين مار التي لها خلفية يف الفنون 
مدرع���ة  اأزي���اء  �س���نعت  فق���د  الب�س���رية 
حمارب���ي  وبقي���ة  ل�"وا�س���يزو"  غريب���ة 

ال�ساموراي. 
يعتقد ال�س���يد "ت�س���ونغ" باأن امل�س���رحية 
كان���ت وفي���ة للفيل���م عل���ى الرغم م���ن انه 
اع���رف باأنه رمب���ا جعل من "وا�س���يزو" 
�سخ�س���ية حتم���ل الكث���ري م���ن العاطف���ة. 
وي�س���يف:"الفيلم يجعل من كل �س���خ�س 
مث���اًل" ومل يك���ن يعتق���د ب���اأن امل�س���رحية 

كانت "ت�سوية كي مينحهما دفئًا اأكرث".
 وق���د ن���ال العم���ل امل�س���رحي مراجع���ات 
اإيجابية يف اأوريغون لكن بالن�سبة لل�سيد 
ت�س���ونغ ف���اإن املراجعة املهم���ة جاءت من 
زائ���ر يف ليلة الفتتاح وهو "ما�س���اهيكو 
كومادا" الذي عمل قريبًا من كورو�س���اوا 

يف العديد من الأفالم. 
يقول ال�سيد ت�سونغ وهو ي�ستذكر ما دار 
يف املقابلة يف نيويورك:" قال يل:"اعتقد 
اأين على و�س���ك اأن اأرى جمرد �سخ�س ما 
يعم���ل ما هو خا�س به ول يحرم الفيلم. 
حي���ًا  كوروا�س���اوا  كان  م���ا  وق���ال:" اإذا 
ف�س���يكون �س���عيدًا مبا عملت���ه" وكان ذلك 

�سهادة �سرف بالن�سبة يل". 

ف����ي ح���ض���رة ك����وروس����اوا
ف��ى العامل ع��دد قليل ج��دا من املخرج��ني ت�شم 
فيهم رائحة وتاريخ وعب��ق ومالمح البالد التي 
ينتم��ون اإليها.. كورو�ش��اوا »اليابان«، بريجمان 
»الهن��د«، فيللين��ي  »ال�شوي��د«، �شاتياجي��ت راى 
»اإيطالي��ا«، تريف��و »فرن�شا«، �ش��ادي عبد ال�شالم 

»م�شر«.

عرش الدم لكوروس��اوا من الس��ينما 
ال��ى المس����رح

اختف���ل ع�س���اق ال�س���ينما  قب���ل اع���وام بالذك���رى 
املئوية لأحد اأهم اأ�س���اطني ال�سينما العاملية املخرج 
الياباين اأكريا كريا�س���اوا )1910-1998( والذي 
يجم���ع موؤرخو ال�س���ينما عل���ى اأنه اأح���د اأهم ثالثة 
خمرجني عرفتهم ال�سينما على الطالق.كريا�ساوا 
الذي قادته امل�سادفة اىل ولوج هذا العامل ال�ساحر 

ليكون فيما بعد اأحد كبار ال�سحرة فيه..
عام���ل يف احدى ال�س���توديوهات، ث���م اىل خمرج 
تفرد باأ�س���لوب ومنه���ج يف العمل، جعله مثاًل اعلى 
لأجي���ال من ال�س���ينمائيني. انه فيل�س���وف وجد يف 
الكام���ريا اأدات���ه للبوح ب���روؤاه عن اأ�س���ئلة الوجود 
والنتم���اء.. ع���ن امل���وت، ثم ع���ن احلقيق���ة عندما 
تلب����س وج���وه عدة..تكم���ن عظم���ة ك���ريا �س���اوا، 
اإن���ه فكر ب�س���وت ع���ال، يف جمتمع حتكم���ه تقاليد 
�س���ارمة وت���راث تاريخي عظي���م، يكف���ي لنغالقه 
على نف�س���ه.. جمتمع للمقد�س فيه ح�س���ور طاغ.. 
ولي����س غريبًا ان يق���ول، انه يفك���ر يف قلبه ولي�س 
يف راأ�س���ه..  ومثل نبي مل تك���ن له كرامة يف وطنه 
الذي عامله كابن عاق وجاحد، فاأخذت عليه نخبهم 
تاأثره الوا�سح بالثقافة الغربية..بينما كان يوؤمن 
ان لي����س للفك���ر وطن.. وه���و الإميان ال���ذي جعله 
يخاط���ر بحيات���ه يف اك���رث م���ن ع�س���رين حماول���ة 
انتحار.يف رائعته )را�سومون( ا�ستفاد من تكعيبة 
بيكا�س���و وبراك واي�سًا من تكنيك البوليفونية يف 
الرواي���ة احلديث���ة يف جت�س���يد روؤاه ليخل�س اىل 
ان للحقيقة وجوه متعددة.. حيث ت�س���رد تفا�سيل 
جرمي���ة قتل عن طريقة اأكرث �س���وت مرهمًا املتلقي 
م���ن  ان احلقيق���ة تكم���ن يف كل منه���ا.. ويخت���ار 
�سك�س���بري عمله املكتظ بالأ�س���ئلة )امللك لري( ليقدم 
حتفته الب�سرية)ران( متناوًل فيها م�سري الن�سان 
م���ن وجه���ة نظ���ر �س���ماوية.. ويذه���ب اىل)ابل���ه( 
دي�س���توفكي يف ارق���ى معاجل���ة عرفته���ا ال�س���ينما 
لعم���ل اأدب���ي.. و )الأبله( ه���و عمل دي�ستوف�س���كي 
ال���ذي ينطوي عل���ى خال�س���ة فل�س���فته باحلياة... 
قب���ل ان يفتح ل���ه الرو�س ميزانيته���م ليقدم رائعته 
)دير�س���و اوزال( الت���ي تع���د احد اأهم كال�س���كيات 
ال�س���ينما على م���دى تاريخها.. حيث اختار اي�س���ًا 
عن �سرية مكت�س���ف بداية القرن املن�سرم منتم اىل 
الطبيعة حد الندغام.واذا كان اليابانيون يعيبون 
على كريا �س���اوا غربيته، ف���ان الغرب مل يتوان عن 
حماكاة م���ا اأبدع م���ن منجز ال�س���ينما.. ويكفي ان 
ن�س���ري اىل ان فيلمه )ال�س���امورا�س ال�سبعة( الذي 
كان املو�س���وع الذي نوع عليه عديد من املخرجني 
لعل اأبرزهم �سريجيو ليوين يف فيلمه ال�سهري)من 
اجل حفنه من الدولرات(.عظمة هذا ال�س���اموراي 
الأخري اي�سًا، انه مل يوؤمن يف ان ال�سينما تنطوي 
على ر�س���الة ما.. وان كان لبد لك من اإي�سال فكرة، 
فعليك ان تتو�سل لها و�سيلة ممتعة.. ال�سينما لديه 
قبل كل �س���يء متع���ة، ثم ل باأ�س م���ن ان حتملها ما 
تريد. ال�س���ينما بالن�س���بة له.. كانت هي ال�سينما ل 

غري.

صاحب الساموراي 

للحقيقة وجوه 
متعددة

ع�����الء امل��ف��رج��ي
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"الإمراطور". هكذا عنونت بع�س ال�سحف 
وا�س���فة  واأم���ريكا  اأوروب���ا  يف  واملج���الت 
ال�س���ينمائي الياب���اين كورو�س���اوا اأك���ريا يف 
والإمراط���ور  لولدت���ه.  املئوي���ة  الذك���رى 
�س���فة م�س���تّلة من جوانب عدة متعّلقة بحياته 
واأعماله وتاأثريه. واإذا �سئنا الدقة والإن�ساف 
واملو�س���وعية، علين���ا الق���ول ان كورو�س���اوا 
واح���د من ثالث���ة عمالقة م���روا على ال�س���ينما 
الياباني���ة اإىل جان���ب كينج���ي ميزوغوت�س���ي 
)1898-1956( ويا�سوجريو اأوزو )1903-
1963(. وتلك م�ساألة مفتوحة على اجلدل يف 
الأو�ساط ال�سينمائية بني م�سكك يف ا�ستحقاق 
كورو�س���اوا ل�س���مله مع ميوزغوت�سي واأوزو 
وب���ني معت���ر ان ا�س���باب ذل���ك ال�س���مل عائدة 
اىل اأ�س���باب خارج ال�س���ينما. وثمة بني هوؤلء 
واأولئك من ي�س���طفي كورو�س���اوا �س���ينمائيًا 
من الط���راز الأول باملقارنة م���ع رفيقيه اأو من 
دونه���ا. لع���ل جزءًا م���ن ذلك "الت�س���كيك" عائد 
اىل عالقت���ه بالغ���رب تاأثرًا وتاأث���ريًا وانفتاحًا 
وتعاونًا، خاد�س���ًا ذلك "ال�سفاء" الذي تت�سف 
به ال�س���ينما اليابانية، املنغلقة على ح�سارتها 
وثقافتها، م�س���ّكلة مرجع نف�س���ها. فهو قبل اي 
�س���يء، م���ن ال�س���ينمائيني الياباني���ني القالئل 
الذين تاأثروا بال�سينما الأمريكية ل�سيما اأفالم 
جون فورد. بدوره، اأثمر ذلك التاأّثر عالقة يف 
الإجتاه املعاك�س، دافعًا بعدد من ال�سينمائيني 
الأمريكيني اىل ا�سطفاء كورو�ساوا �سينمائيًا 
مرجع���ًا. يظه���ر تاأث���ريه وا�س���حًا يف اأعم���ال 
جون �س���تورجز الذي اقتب�س فيلمه "ال�س���بعة 
 The Magnificent Seven "املذهلون
م���ن فيلم كورو�س���اوا ال�س���هري "ال�س���اموراي 
 .The Seven Samurai ال�س���بعة" 
وكذل���ك فعل الإيطايل �س���ريجيو ليوين عندما 
 A Fistful of "اأخ���ذ "حفنة من الدولرات
Dollars عن �سريطه "احلار�س ال�سخ�سي" 
 ،)The Bodyguard )Yojimbo
�سل�س���لة  لوك����س  ج���ورج  ا�س���توحى  بينم���ا 
اخلي���ايل العلمي ال�س���هرية "ح���رب النجوم" 
الراب���ع  اجلزئ���ني  )ل�س���يما   Star Wras
وال�س���اد�س( م���ن فيل���م كورو�س���اوا "القلع���ة 
 .The Hidden Fortress املخب���اأة" 
مل يقت�س���ر تاأث���ري كورو�س���اوا عل���ى خمرجي 
املاين�س���رمي، فثم���ة ب���ني معجبيه اأ�س���ماء من 
طينة اإنغمار بريغمن الذي �س���ّرح بعد اإجناز 
 The Virgin "س���ريطه "ربي���ع العذري���ة�
اأو�سح  اأن  الآن  "اأود  عام 1960:   Spring
ان  يج���ب   The Virgin Spring اأن 
ُينظ���ر الي���ه كانح���راف. ان���ه �س���ياحي وتقليد 
بائ�س لكورو�س���اوا." ومن املقلب الآخر، اأتى 
فيديريك���و فيلليني ليقول ان كورو�س���اوا هو 
ان يكون عليه  ملا يجب  الأعظم  "املثال احلي 

املوؤلف يف ال�سينما."
يف �س���خب الإحتف���الت مبئوية كورو�س���اوا 
ا�س���تعادية وكتاب���ات  الع���امل برام���ج  ح���ول 
نقدية واإ�سدارات "دي.يف.دي"، ي�سهد العام 
احلايل اأي�س���ًا التح�سري مل�س���اريع �سينمائية، 
تن���وي اإع���ادة تق���دمي اأربع���ة من اأفالم���ه على 
 Ikiru )To Live(، High and :الأقل
 The Sevenو  Low، Rashomon

Samurai. ولك���ن مل���اذا كورو�س���اوا دون 
غريه م���ن ال�س���ينمائيني الياباني���ني امتلك كل 

هذا التاأثري؟
عا����س  وميزوغوت�س���ي،  اأوزو  بخ���الف 
كورو�س���اوا حي���اة مدي���دة اإذ ت���ويف يف العام 
1998عن ثماني���ة وثمانني عام���ًا. وذلك لي�س 
مطلقًا مقيا�س���ًا جلودة م�س���ريته ال�س���ينمائية 
التي ت�س���تمد قيمتها من مكوناتها ومقوماتها 
ومنعطفاته���ا. ولكّن���ه، اأي العمر، اأ�س���اف اىل 
كلي���ة ال�س���ينمائي عن�س���ر الزم���ن، متيح���ًا له 
فر�سة اأكر للعمل، م�ستنفرًا بتحّولته اأدوات 
املخ���رج وطرق تعب���ريه. ذلك ان كورو�س���اوا 
عا����س حيات���ه و�س���وًل اإىل ال�س���عور بالغربة 
عن الزمن والإنف�س���ال عن لغته واأدواته. اإنها 
املواجه���ة مع "العامل اجلدي���د" الذي مل يخِف 
ال�س���ينمائي رعب���ه جتاهه ل�س���يما يف اأفالمه 
الثالثة الأخرية التي اأجنزها يف الت�سعينات: 
يف  "حل���ن   ،)1990(  Dreams "اأح���الم"
 )1991( Rhapsody in August "اآب
يف   .)1993(  Not Yet بع���د"  و"لي����س 
الأف���الم الثالثة، يبني حكاياته حول امل�س���نني 
والأطف���ال ويحي���د ع���ن الواق���ع اىل ما ي�س���به 
اختلف���ت  الهذي���ان.  او  الفانتازي���ا  او  احلل���م 
تل���ك الأف���الم جذري���ًا عما �س���بقها جله���ة ميلها 
العاطفي، مبا اأ�س���اف بدوره تنوعًا على نتاج 
كورو�س���اوا، معّززًا اأكرث الده�سة اإزاء قدرات 
التقل���ب  يف  الإ�س���تثنائية  ال�س���ينمائي  ه���ذا 
ب���ني الوي�س���رن واخلي���ال العلم���ي واحلركة 
وامللحمة وال�س���رد، بوجهيه الكال�سيكي وغري 
الكال�س���يكي. على هذا النحو، كان لتما�سه مع 
الواق���ع وحتّولت���ه الأثر املبا�س���ر يف اإ�س���عال 
مرحلة تلو الأخرى يف م�س���ريته. فمن دخوله 

ال�س���ينما اإبان احلرب العاملية الثانية اىل نيله 
ال�سهرة العاملية بعد Rashomon، مرورًا 
بتجرب���ة مري���رة يف هوليوود وو�س���وًل اىل 
ع���ودة نهائي���ة اىل موطن �س���ينماه الأ�س���لي، 
خا����س ال�س���ينمائي م�س���رية حافل���ة اأثم���رت 

ثالثني فيلمًا. 
التفا�س���يل  بع����س  كورو�س���اوا  طفول���ة  يف 
ال���ذي ي�س���كل اإملاح���ات مبك���رة اىل م�س���تقبله 
و�سخ�سيته ال�سينمائيني، ل�سيما تاأثري والده 
"اإي�سامو" املتحدر من عائلة �ساموراي �سابقة 
والذي �س���غل من�سب مدير للق�سم الثانوي يف 
املعهد الع�س���كري للربي���ة البدنية. اىل جانب 
اإعالئه الريا�س���ة، كان "اإي�سامو" منفتحًا على 

العادات الغربية من ارتياد امل�سرح وم�ساهدة 
الأفالم كجزء اأ�سا�سي من الربية. هكذا �سّجع 
اأولده الثمانية، واأ�سغرهم كورو�ساوا، على 
م�س���اهدة الأفالم منذ �س���ن مبكرة. ومن خارج 
مذكراته، ميكن اأن ن�س���يف ف�ساًل اآخر لوالده 
عليه ه���و جتنيب���ه التجنيد وخو����س احلرب 
منذ الثالثينات. ذلك ان الطبيب الذي اأجرى له 
الفح�س الطبي كان تلميذًا �س���ابقًا عند والده، 
تعاطف مع اأكريا ال�س���اب كاتبًا يف تقريره انه 

ل ي�سلح بدنيًا للخدمة الع�سكرية.
كذلك اأ�سار ال�سينمائي اىل تاأثري اأحد ا�ساتذته 
يف املرحلة الإبتدائية على اإ�سعال حبه للر�سم 
والثقاف���ة عمومًا. اأم���ا �س���داقاته فكانت قليلة 
واقت�س���رت على عالقت���ني متينتني ا�س���تمرتا 
حت���ى نهاي���ة حيات���ه، اإحداهم���ا م���ع �س���ديق 
م���ع  والثاني���ة  اأوك���وزا  كينو�س���وك  طفولت���ه 
اأخي���ه الذي يك���ره باأربع �س���نوات "هايغو". 
يف و�س���فه للعالق���ة الأوىل، ي�س���ري اىل اأن ما 
جمع بينه وبني اأوكوزا ال�سخ�سية احل�سا�سة 
واملنعزلة بع�س ال�س���يء، مبتدعًا لذلك و�سف 
الباك���ون" )crybabies(. ومن  "الأطف���ال 
ثم يقول ان �س���يئًا لن يتغري �س���وى ان اأوكوزا 
�س���يكر لي�س���بح "طفل ب���اٍك رومن�س���ي" )يف 
اإ�سارة اىل حتوله روائيًا وكاتب �سيناريوات 
من بينها لثنني من اأفالم كورو�ساوا الأوىل( 
بينما هو �سي�س���بح "طفل باٍك ان�ساين". واأما 
عالقته باأخي���ه املهتم ب���الدب الأجنبي والذي 
ا�س���تغل يف اأواخر الع�س���رينات راويًا لالأفالم 
ال�س���امتة، فقام���ت عل���ى عالق���ة متين���ة، حيث 
انتق���ل اأك���ريا لالإقام���ة م���ع اأخي���ه ورافقه اىل 
عرو�س امل�س���رح بينما ا�س���تغل على ر�س���ومه 
ب�س���كل  انته���ت  العالق���ة  ولك���ن  ومعار�س���ه. 
ماأ�س���وي مع اإقدام "هايغو" على الإنتحار يف 

العام 1933. 
يف عام 1935، �سارك كورو�ساوا يف م�سابقة 
ا�س���تديو  يف  خم���رج  م�س���اعد  وظيف���ة  لني���ل 
"خمت���رات فوت���و كامي���كل" وُقب���ل بالفع���ل 
ليق�س���ي ال�س���نوات اخلم����س املقبلة م�س���تغاًل 
يف 24 فيلم���ًا من بينها 17 حتت اإدارة املخرج 
كاج���ريو ياماموت���و ال���ذي اكت�س���ف موهب���ة 
ال�س���اب واأعطاه ن�سيحة وحيدة هي �سرورة 
ال�س���يناريو.  كتاب���ة  اأوًل  ال�س���ينمائي  اإتق���ان 
م���ن هناك انطلق كورو�س���اوا يف طق�س اأجر 

نف�س���ه عل���ى جمارات���ه: كتابة �س���فحة واحدة 
عل���ى الأقل كل يوم. و�س���رعان ما اكت�س���ف ان 
العمل جمٍز على كل امل�ستويات. خالل عامني، 
ب���ني 1941و1943، كت���ب 12 �س���ناريو، اأفلم 
ا�س���تديو " توه���و" اثن���ني منها، وح���از اثنان 
اآخ���ران جوائ���ز م���ن وزارة املعلوم���ات الت���ي 
كانت ابان احلرب هيئة لرويج املو�س���وعات 
الوطني���ة. ولك���ن فيل���م كورو�س���اوا الأول لن 
يك���ون من �س���يناريو اأ�س���لي ل���ه ب���ل اقتبا�س 
 Sanshiro توميت���ا  ت�س���ونيو  لرواي���ة 
اواخر عام 1943.  التي �س���درت   Sugata
�س���حيح ان الفيل���م بع���د مواجهة م���ع الرقابة 
وتدخ���ل اأوزو لإيجاز عر�س���ه، حق���ق جناحًا 
نقديًا وجماهرييًا، اإل اأن اأفالم الن�س���ف الأول 
م���ن الأربعين���ات �س���تدور يف فل���ك الروي���ج 
و�س���وف يجر كورو�س���اوا عل���ى اجناز جزء 
ث���اٍن لفيلم���ه الأول وعل���ى بي���ع �س���يناريواته 
ليتمكن من العي�س. هزمية اليابان يف احلرب 
العاملي���ة الثاني���ة ه���ي التي �ست�س���عل م�س���رية 

ال�سينمائي الثالثيني. 

كورو�شاوا بعد هزمية اليابان
اأحدث���ت تل���ك الهزمي���ة الت���ي وقع���ت يف ع���ام 
1945 تغي���ريًا جذري���ًا يف املجتم���ع الياباين، 
جتّل���ى بق���وة يف ال�س���ينما، ل�س���يما، كملم���ح 
اأول، يف تراج���ع اأفالم احلقبة التاريخية التي 
�س���كلت اأكرث م���ن ن�س���ف النتاج ال�س���ينمائي 
احلك���م  ظ���ل  يف  الثالثين���ات  يف  الياب���اين 
الع�سكري. حتت قوانني "احللفاء" اجلديدة، 
دت الرقاب���ة عل���ى ال�س���ينمائيني ومنعوا  �ُس���دِّ
من تق���دمي اأعمال تروج لالنتق���ام او النتحار 
او تدع���و اىل الث���ورة والإنتفا����س. فكان من 
نتيجة ذلك حتول ال�سناعة اىل نوع �سينمائي 
اآخر هو اأفالم الع�س���ابات بحكايات معا�سرة. 
واملفارق���ة ان الأخرية كانت قبل نهاية احلرب 
�س���به غائب���ة. راجت اأف���الم اجلرمي���ة اإذًا بعد 
احل���رب وم���ن بينه���ا اثن���ان ممي���زان وّقعهما 
 Drunken "املالك املخمور" كورو�ساوا: 
 Stray "1948( و"الكلب ال�سارد( Angel
Dog )1949(. ق���دم كل من الفيلمني بداية 
تع���اون �سي�س���تمر لف���رة طويلة ب���ني املخرج 
واملمثلني ميفون تو�سريو و�سيمورا تاكا�سي. 
دارت اأح���داث الأول ح���ول العالقة بني طبيب 
كحويل )�س���يمورا( ورجل ع�سابات )ميفون( 
م�س���اب بال�س���ل، فيما ق���ام الثاين عل���ى رحلة 
بحث هو�س���ية ل�س���رطي )ميفون( عن �سالجه 
امل�سروق مب�ساعدة �سرطي �سابق )�سيمورا(.

�س���كل كال الفيلمني انعكا�سًا مبا�سرًا لل�سياقني 
تل���ك  اأزم���ات  وعك�س���ا  والتاريخ���ي  الثق���ايف 
املرحلة املف�س���لية من تاري���خ اليابان. ذلك ان 
م�س���روع الإحتالل الذي كان يرمي اىل حتول 
اليابان من امراطورية ع�س���كرية �سابقة اىل 
دولة دميقراطي���ة ليرالية وم�س���املة وجد يف 
ال�سينما و�سيلة ف�سلى للرويج للقيم اجلديدة 
ونب���ذ القدمي���ة. والواق���ع ان كورو�س���اوا كاد 
ق���د انطل���ق يف ذلك امل�س���ار من���ذ فيلم���ه الأول 
 No Regrets for Our بع���د احل���رب 
فيه معاناة  ال���ذي �س���ور   )1946( Youth
الليراليني اإبان احلكم الع�سكري. على الرغم 
 Strayو  Drunken Angel ان  م���ن 
كالأول،  �سيا�س���يني  فيلمني  يكون���ا  مل   Dog
اإل انهم���ا يقارب���ان مو�س���وع خ���روج اليابان 
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رميا امل�شمار

من الع�س���كريتاريا اىل تاريخ ما بعد احلرب. 
وم���ا ذل���ك اإل تعبريًا ع���ن انفتاح كورو�س���اوا 
ال�س���ابق للحرب على الغرب وبداية ل�سل�س���لة 
م���ن الأعم���ال التي �س���تنهل م���ن كال�س���يكيات 
ع���ام   The Idiot )يف  الرو�س���ي  الأدب 
 The Lower1951 عن دو�ستويف�س���كي و
غورك���ي(  غ���ن   1957 ع���ام   Depths
 Throne وتقتب����س �سك�س���بري )ماكب���ث يف
 Ran يف  ل���ري  واملل���ك   1957  of Blodd
1985(. ويف ح���ني مل يقتب�س اي���ًا من فيلميه 
املذكوري���ن يف تلك املرحلة عن رواية اأجنبية، 
اإل ان تاأثريات الأخرية حا�سرة يف الفيلمني. 
فاملخ���رج نف�س���ه اعت���ر Stray Dog حتية 
اىل كات���ب رواي���ات جرمية اأحب���ه هو جورج 
�س���يمينون، واأ�س���ار اىل تاأثري دو�ستويف�سكي 
عل���ى Drunken Angel. التقط ال�س���به 
الأكادميي جامي�س غودوين بو�س���فه العالقة 
بني الطبيب ال�س���كري والع�سابي ب�"احلميمية 
ب���ني �سخ�س���يتني متناق�س���تني". على �س���عيد 
ال�س���لوب اأي�س���ًا، يق���دم الفيلم���ان دلئل على 
تاأث���ر خمرجهما بالفيلم ن���وار. ولكن اأبعد من 
ذلك، يختزل الفيلمان واقعهما: يابان امل�سبعة 
بتاأثري الغ���رب. ومن تلك جل���وء الفيلمني اىل 
ا�سماء حانات ومو�س���يقى وديكورات غربية، 
تغلف احلكاي���ة وال�سخ�س���يات اليابانية. اأما 
ال�سخ�س���يات وتركيبه���ا وانفعالتها، فت�س���ري 
اىل موقف اأكرث تركيبًا من الإحتالل وما�س���ي 
الياب���ان على حد �س���واء. اجلرمي���ة يف فيلمي 
كورو�ساوا لي�س���ت مرتبطة بنموذج الإحتالل 
او مبا�س���ي اليابان ب�س���كل منف�س���ل. بل ثمة 
تداخ���ل يف ن�س���ب الإج���رام اىل الإثن���ني مع���ًا 
للنموذج���ني  رف����س  وثم���ة  العن���ف.  وكذل���ك 
ال�سيا�س���يني: ال�س���ابق واحل���ايل. يع���زز هذا 
الت�س���ور ت���ردد املوزع���ني يف عر����س اأفالمه، 
ل�س���يما Drunken Angel، يف اأمريكا 

بحجة النزعة امل�سادة لأمريكا. 

االإعرتاف ثم النك�شة
كان كورو�س���اوا املخرج الياباين الول الذي 
ُع���رف خارج الياب���ان وال�س���ينمائي الذي قدم 
ال�س���ينما الآ�س���يوية اىل الع���امل. وق���د حق���ق 
ذلك ب�سل�س���لة م���ن اجلوائ���ز � العرافات كان 
اوله���ا ع���ام 1951 حي���ث ح���از جائزة ال�س���د 
الذه���ب من مهرجان البندقية ال�س���ينمائي عن 
الع���ام  ويف   Rashomon"را�س���ومون"
نف�س���ه ُعر����س الفيل���م يف �س���الت نيويورك. 
يف الع���ام الت���ايل، فاز باو�س���كار اف�س���ل فيلم 

اجنبي عن "را�سومون" اي�سًا لتتواىل بعدها 
اجلوائز من البندقية )1954 عن "ال�ساموراي 
فران�سي�س���كو  و�س���ان  ومو�س���كو  ال�س���بعة"( 
وكان )عام 1980 عن "كاغيمو�س���ا"(. �س���ّجل 
اىل  كورو�س���اوا  ذه���اب   Rashomon
تخوم جديدة يف اختبار ال�سورة وال�سلوب 
وال�س���رد. حكاية الفيلم املقتب�س���ة من ق�ستني 
ق�س���ريتني لريونو�سوك اأكوتاغاوا تقوم على 
تق���دمي جرمي���ة قت���ل �س���اموراي واغت�س���اب 
زوجت���ه م���ن اأربع وجه���ات نظر )يف الق�س���ة 
اأرب���ع  زواي���ا(.  �س���بع  م���ن  احلكاي���ة  ت���روى 
�س���هادات، تقدم كل منها �سردًا خمتلفًا للواقعة 

نف�سها. 
خالل العقد ونيف املقبل، �سيتنقل كورو�ساوا 
ب���ني اأف���الم احلقب���ة التاريخي���ة واحلكاي���ات 
املعا�س���رة، معي���دًا من خ���الل الأوىل اخراع 
الن���وع ببث اأف���كار فل�س���فية واأخالقية جديدة 
فيه، وم�س���تغاًل يف الثانية على اأفكار م�سابهة 
م�س���حوبة بالنق���د الإجتماع���ي. اختت���م تل���ك 
 Red احلم���راء"  "اللحي���ة  بفيل���م  املرحل���ة 
ت�سويره  ا�س���تغرق  الذي   )1965(  Beard
يف  حت���ول  نقط���ة  و�س���كل  كامل���ني  عام���ني 
م���ع  الأخ���ري  تعاون���ه  الفيل���م  كان  م�س���ريته. 
املمث���ل ميفون وفيلمه الأخ���ري كذلك بالأبي�س 
والأ�س���ود. كما �س���كل اآخر اأعمال���ه كمخرج مع 
نظ���ام ال�س���تديو يف اليابان ال���ذي اثمر فيلمًا 
كل ع���ام. مع ه���ذا الفيلم، و�س���ل ال�س���ينمائي 
اىل قم���ة جناح���ه النق���دي واجلماهريي وبدا 
له ان الذهاب اأبعد ب�س���ينماه يتطلب التو�س���ع 
خلف ح���دوده. هك���ذا، اعلن يف الع���ام 1966 
م���ن نيويورك برفقة املنتج الأمريكي جوزيف 
اإي. ليفاين عن م�س���روع فيلم بعنوان "القطار 
اله���ارب" Runaway Train مبوازن���ة 
توازي املردود ال�س���نوي لال�س���تديو امل�س���تقل 
الذي اأ�س�س���ه يف مطلع ال�ستينات يف اليابان. 
واحلكاية تتناول هاربني من العدالة يختبئان 
يف قط���ار مهمل ل يلبث اأن ينطلق ويت�س���ارع 
بجن���ون. وح���ني ان�س���م �س���يدين كارول اىل 
امل�س���روع م���ن اأج���ل ترجم���ة ال�س���يناريو اىل 
النكليزية، طلب من كورو�ساوا ت�سمني الفيلم 
ر�س���الة. ولك���ن كورو�س���اوا رف����س اأن يك���ون 
ل اأن يرك للفيلم واأ�سلوبه قول  خطابيًا وف�سّ
الر�س���الة. ولكن التاأجيل امل�س���تمر للم�س���روع 
دفع بكورو�ساوا اىل القبول مب�سروع اآخر يف 
عن���وان Tora! Tora! Tora! الذي كان 
�سيعيده اىل اأجواء احلرب امللحمية من خالل 
ا�س���تعادة هجوم اليابانيني عل���ى بريل هاربر 

من وجهتي نظر متعاك�س���تني. وقام امل�س���روع 
هولي���وودي  فري���ق  ي�س���ور  ان  فك���رة  عل���ى 
بقيادة املخرج دايفيد لني وا�ستديو "فوك�س" 
الأح���داث من وجهة نظر اأمريكية، بينما يقوم 
كورو�س���اوا من خالل �س���ركته باأفلمة الواقعة 
من وجه���ة نظر يابانية. ولك���ن اخلالفات بني 
القيمني عل���ى "فوك�س" وتاآمر مدير ا�س���تديو 
كورو�س���اوا اياغي تيت�س���ورو عليه، اأدت اىل 
توقف الت�س���وير بعد �س���بعة اي���ام اأواخر عام 
1968وطرد كورو�س���اوا من امل�س���روع. كانت 
مرحل���ة ع�س���يبة ا�س���تغرقت اأكرث م���ن خم�س 
�س���نوات م���ن حيات���ه، ق���ام خالله���ا مبحاول���ة 
انتح���ار يف عام 1971 عندم���ا اأقدم على قطع 
�س���رايني الر�س���غ واحلنجرة اأربع ع�سرة مرة 

مبو�سى حالقة. 
عندما �س���ور فيلمه الأول بع���د انقطاع خم�س 
�س���نوات، اختنق �سوته عندما �ساح "اأك�سن" 
اإلي���ه  العم���ل  فري���ق  فالتف���ت  الأوىل  للم���رة 
لي�س���هدوا على دموعه. من بني الأفالم ال�سبعة 
الت���ي اأجنزه���ا بع���د ذل���ك، ثم���ة حتفت���ان على 
 Ranو  )1980(  Kagemusha الأق���ل: 
)1985(. �س���اعده عل���ى متوي���ل الأول اثن���ان 
من ا�س���د معجبيه، جورج لوك�س وفران�سي�س 
ف���ورد كوب���ول، وتن���اول حكاي���ة رج���ل بديل 
للورد ياباين من الع�س���ور الو�س���طى، ينتحل 
�سخ�سيته وحياته بعد مماته. اأما Ran فكان 
اأ�س���خم اأفالمه على الطالق واأكرثها جناحًا. 
وين�س���ب اىل املخرج قوله انه يعتره اأف�س���ل 

اأفالمه.

جريدة امل�شتقبل  2008

كوروساوا امبراطور السينما  األكثر تأثيرًا في 
العالم.. عاش حتى أصبح غريبًا عن الزمن



ترجمة: املدى 

فيلم )الكلب الضال(.. لمسة 
مختلفة ألكيرا كوروساوا
ح���ني تفكر ب�"اأك���ريا كورو�س���اوا" فاإنك تفك���ر يف الغالب بال�س���يوف والرايات 
والقلوع حتت احل�س���ار والرجال بالدرع الأ�س���ود والن�س���اء بالكيمونو الالمع 
والأفرا�س بخببها اإىل املعركة يف املطر الثقيل. والفيلم الذي لفت انتباه العامل 

اإىل كورو�ساوا – وال�سينما اليابانية ككل-
 ه���و "را�س���ومون"-1950 الذي دارت اأحداثه يف املا�س���ي البعي���د، وعمليًا كل 
الأفالم الأكرث �س���هرة يف الأربعني �سنة الباقية من �سنعته كانت دراما تاريخية 
اأي�سًا:"ال�س���اموراي ال�س���بعة"-1954،"عر�س ال���دم"-1957، "يوجيمبو"-
1961 "�س���اجنورو"-1962، "ران"-1985. لهذا �س���يبدو من الغريب 
قلي���اًل اأن يب���داأ املعر�س ال�س���تعادي مبنا�س���بة الذك���رى املئوية 
لكورو�س���اوا يف منتدى الفيلم و ا�س���تمر مدة ت�س���عة اأيام، 
بالفيل���م الغام����س الذي يدور يف املدينة " الكلب ال�س���ال" 
ال���ذي ل ن�س���اهد في���ه ح�س���انا اأو قلع���ة وال�س���الح الوحيد 

املختار هو م�سد�س نوع "كولت".
فم���ن ب���ني الأف���الم الثالثني الت���ي اأخرجه���ا كوروا�س���اوا فاإن 
ن�سفها يحكي ق�س�سًا يف اليابان يف الع�سر احلا�سر و يو�سع 
ع���دد ل باأ�س ب���ه، ب�س���منه فيل���م "الكلب ال�س���ال"، �س���من اأعظم 
اأفالم���ه. و "الكلب ال�س���ال"، وهو فيلمه التا�س���ع، ه���و فيلم اإثارة 
ي�س���هد اإجراءات بولي�سية وفيه خمر �ساب قاتل من طوكيو يدعى 
املزدحمة  ال�س���وارع  " موراكامي" )تو�س���ريوا ميفون( يجول يف 
ملدين���ة م���ا بع���د احل���رب بحث���ًا ع���ن بندقيت���ه امل�س���روقة. يف البداية 
كان بال���كاد ي�س���عر باخلزي لكن قب���ل ذلك مبدة طويل���ة كانت عواطف 
الأمل الكث���رية ت�س���يطر عليه. ويعل���م وكان ذلك مثار رعبه ب���اأن بندقيته 
ا�س���تعملت يف عمليات ال�س���طو: اإحدى الن�س���اء قد جرحت جرحًاًُ بليغًا؛ 
والأخرى ماتت. وعلى و�س���ك اأن يجّن ب�س���بب احلزن والذنب راح مي�سط 
الأحي���اء الق���ذرة للمدين���ة املت�س���عبة حيث النا����س يبدون جوعى ويائ�س���ني 
ويتعبهم لهيب ال�س���يف القا�س���ي. وكان مي�س���ي جمهدًا عر املنطقة باإ�س���رار 

�سر�س جلندي عائد اإىل وطنه بعد معركة خا�سرة.
يف الواق���ع اأن موركام���ي مقات���ل يف ح���رب حالي���ة م�س���وؤومة يف بل���ده وهكذا 
ه���ي اجلرمي���ة الت���ي يالحقه���ا. و�س���ريكه وه���و خم���ر اأك���رث متر�س���ًا يدع���ى 
"�ساتو")تاكي�سي �سيمورا( عليه اأن يحذره اأن ل تغلبه العاطفة نحو �سحيته. 
اإن العواطف املت�سارعة لل�سرطي ال�ساب توّلد نوعا غريبا من الت�سويق والقلق 
امل�س���اعف. اإن ع���امل "الكلب ال�س���ال" ه���و عامل كل �س���يء ميك���ن اأن يحدث فيه 
ومل يع���د النا�س يعرفون مع اأي ثقة كيف يت�س���رفون ب�س���ورة �س���حيحة: عامل 
اأ�س���بحت في���ه مقايي����س ال�س���لوك زلقة عل���ى نحو خط���ري. يف النهاية ي�س���ارع 
موراكام���ي مع القاتل وه���و ذاته الثانية املجرمة يف حق���ل مملوء بالطني وهو 
مكان ل ي�سبهه مكان اآخر يف املدينة – املدنية- مطلقًا. اإنه ي�سبه نوعًا من الغابة 
البدائي���ة التي تقع فيها اأحداث فيلم "را�س���ومون" تل���ك الأر�س الظليلة اخلالية 

من الإن�سان ذات الغمو�س وال�سطراب الأخالقي.


