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اأثارت ثقافة البوب اليابانية التي جمعت في طّياتها الأزياء والأنيميه 
والمانغا وغيرها الكثير اإعجاب النا�س لي�س في اليابان فح�سب بل 
ا. ين�سب اهتمام هذا  امتدت �سعبيتها لتغطي كافة اأنحاء العالم اأي�سً
النوع من الثقافة على الفئة ال�سبابية وقد �سهد تقدًما اأكثر فاأكثر 
ب�سبب الدعم الذي ح�سل عليه والتح�سينات التي طراأت عليه بفعل 
ن�ساطات الحياة اليومية. في هذا العدد، �سنتناول الو�سع الراهن 
لثقافة البوب اليابانية اإ�سافًة اإلى التقدير الذي تحظى به من قبل 

ال�سعب الياباني ومدى ا�ستمتاعهم بهذه الثقافة.

مشاطرة ثقافة الكاوايي مع العالم  
المو�ضة، وعلى وجه  اأ�ضكال  ُتعد مركًزا رئي�ضًيا لمختلف  التي  اليابان،  حتى داخل 
الخ�ضو�س هاراجوكو التي ت�ضتهر باأنها مكان يتجمع فيه النا�س الذين يرتدون الأزياء 
المميزة. ا�ضتهلت كياري باميو-باميو م�ضوارها الفني من هاراجوكو وت�ضلقت �ضلم 
النجومية ب�ضرعة باهرة. وقد اأ�ضبحت عار�ضة اأزياء، بعد اأن التقطت اإحدى المجالت 
�ضورة لها بالم�ضادفة. واأما الآن فقد اجتاحت �ضعبيتها اأنحاء اليابان حتى غدت ذائعة 

ا. ال�ضيت في جميع اأنحاء العالم اأي�ضً
“ل ُتعنى مو�ضة هاراجوكو بتقليد �ضخ�س اآخر. اأدرك اأن كل �ضخ�س يتميز 

في  الجميع  يرتدي  ال�ضبب  ولهذا  مميزة.  ب�ضخ�ضية  وينفرد  مبتكرة  باأفكار 
هاراجوكو المالب�س التي يوؤمنون باأنها تعبر عن كاوايي. ُيعد هذا حقيقًة اأمًرا غاية 

في الأهمية. اآمل اأن ياأتي اليوم الذي يكون فيه بمقدور الجميع ارتداء المالب�س 
التي يحبونها لي�س في هاراجوكو فح�ضب، واإنما في جميع اأنحاء اليابان.“

كان اأول ظهور لكياري باميو-باميو كمو�ضيقية في عام 2011. وقد ابتكرت 
ا امتاز بحيويته ووجود بع�س  عالم البوب الخا�س بها واأ�ضفت  عليه طابًعا خا�ضً
الحدة فيه. وامتد �ضحرها الفريد ليتعدى الحدود الوطنية—حيث تربعت الفنانة 
اليابانية �ضاحبة اأعلى مرتبة على الإطالق على عر�س قوائم المو�ضيقى الإلكترونية 

الآي تيونز الفنلندية والبلجيكية.

الكاوايي في كل مكان!

لقد توّلد لدى اليابانيين �ضغف بالكاوايي ل مثيل له، ويتم ابتكار اأ�ضكال جديدة 
من الكاوايي واحًدا تلو الآخر. اأحد الأمثلة على هذا يتمثل في ت�ضاعد �ضعبية 
الإك�ض�ضوارات التي تم ت�ضميمها على �ضكل حلوى الماكارون والكعك والب�ضكويت 
— خا�ضًة بين ال�ضابات —. يكمن ال�ضر وراء ال�ضعبية التي  وغيرها من الحلويات 
تحظى بها هذه الإك�ض�ضوارات في األوانها الزاهية واأ�ضلوب البوب والمظهر المبهج.

يتجلى اأحد الأمثلة الأخرى على مظاهر الكاوايي في فن تزيين الأظافر، ذلك 
الفن الذي بداأ في الوليات المتحدة الأمريكية، والذي امتزج الآن مع الأحا�ضي�س 
التي تميزت بها ثقافة الكاوايي اليابانية وتطور اإلى ثقافة فرعية لي�س لها مثيل 
في العالم. ت�ضرح اخت�ضا�ضية فن تزيين الأظافر ت�ضيكو  ناكاياما قائلًة: “عادًة 
ما يقت�ضر فن تزيين الأظافر خارج حدود اليابان على طالء الأظافر بلون مختلف 
فح�ضب، اإل اأن ال�ضعب الياباني يحب فن تزيين الأظافر المليء بالتفا�ضيل، لهذا 
ل ُيعد فن تزيين الأظافر في اليابان �ضيًئا اإذا لم يتميز بتفا�ضيل دقيقة. ل اأجزم 
اأن لدى النا�س رغبة تدفعهم اإلى متابعة اآخر مو�ضة بالقدر الذي تدفعهم رغبتهم 

في الح�ضول على ت�ضميم لأظافرهم بالطريقة التي تنا�ضبهم.”

سبر أغوار متاحف ثقافة البوب 
ا تقديمية تف�ضيلية عن العوالم التي تعر�ضها  تنت�ضر متاحف ثقافة البوب التي توفر عرو�ضً
الأنيميه والمانغا ال�ضهيرة في كافة اأنحاء اليابان. ي�ضتطيع الزوار التمتع بروؤية تماثيل 
ُتج�ضد �ضخ�ضيات واقعية واأماكنهم التي ُتعيد اإحياء عالم تم عر�ضه في اأحد الأعمال 
الخيالية. هذا بالإ�ضافة اإلى توفر الب�ضائع الأ�ضلية. وقد نالت هذه المتاحف اإعجاب 

الأطفال والبالغين على حٍد �ضواء.
ي�ضرب لنا معر�س طوكيو فرونت غاندام، الذي يقع في مدينة كوتو في طوكيو، 
مثاًل على متاحف ثقافة البوب. ُي�ضكل اأحد اأفالم الأنيميه البدلة المتنقلة غاندام، 
الذي تدور اأحداث ق�ضته في الف�ضاء حيث ُت�ضتخدم اأنواع خا�ضة من “البدلت 
المتنقلة“—التي ما هي اإل اأ�ضلحة اآلية تحاكي في هيئتها الطبيعة الب�ضرية لإ�ضعال 

الأعلى: كياري باميو-باميو 
ا مبا�سًرا ومنفرًدا لها  توؤدي عر�سً

في نيبون بودوكان في طوكيو عام 
2012 ت�ضوير: �ضركة اأ�ضوبي �ضي�ضتم 

 المحدودة  
اليمين: الت�سميم ثالثي الأبعاد، 

الذي ُي�سار اإليه با�سم اأظافر 
بوكوبوكو )ال�سكال البارزة(، الذي 

يت�سمن الأ�سرطة الأكريليكية 
والدببة وغيرها من العنا�سر التي 
 اأ�سيفت اإليه ت�ضوير �ضينو ت�ضيكورا   

الأ�سفل: الماركة .Q-pot، وهي 
ماركة ا�ستهرت باإك�س�سواراتها 

الم�ستوحاة من الواقع والتي تمت 
�سناعتها على �سكل الحلويات 

ت�ضوير كوما

نار الحروب، محور اهتمام المتحف. وقد حملت ال�ضل�ضلة التي عر�ضت لق�ضة 
البدلت المتنقلة الخا�ضة ا�ضم غاندام. و�ضتكت�ضف داخل معر�س طوكيو فرونت 
غاندام طرًقا عديدة ومتنوعة لال�ضتمتاع بعالم غاندام، بما في ذلك تماثيل 
غاندام ذات الحجم الطبيعي، واأماكن يمكنك فيها التقاط �ضور مع �ضخ�ضيات 
من ال�ضل�ضلة، بالإ�ضافة اإلى معار�س لالأدوات التي ا�ضتخدمت في اإنتاج اأعمال 

غاندام المتنوعة.

 فوكالويدز: 
على طريق الريادة نحو مشهد موسيقي جديد

ل ينح�ضر انت�ضار �ضعبية ميكو هات�ضونيه، نجمة البوب الفترا�ضية التي تم ابتكارها 
ا في كافة اأرجاء المعمورة.  في اليابان، في جميع اأنحاء اليابان فح�ضب بل اأي�ضً
في حقيقة الأمر يقترن ذكر ميكو هات�ضونيه مع اأحد برامج البرمجية الذي 
ا�ضترعى انتباه النا�س وذلك لأنه ا�ضتخدم الفوكالويد وهو نظام مزج الأ�ضوات 
ت�ضبه  لفتاة  �ضورة  وو�ضع  ياباني  قيا�س  اأجهزة  �ضانع  طّوره  والذي  الغنائية 
ال�ضخ�ضية الرئي�ضية في اأحد اأفالم الأنيميه على العبوة. من خالل اإدخال ن�س 
كلمات الأغنية واأنغام مو�ضيقية اإلى جهاز الكمبيوتر، ي�ضتطيع الم�ضتخدمون اأن 
يوؤلفوا مقطوعات مو�ضيقية با�ضتخدام الأ�ضوات الغنائية والجوقات ذاتها التي 
يرغبون فيها. بما اأن الم�ضتخدمين قاموا بتاأليف اأغانيهم الفريدة الخا�ضة بهم 
المواقع  على  الأغاني  بتحميل  وقاموا  هات�ضونيه،  ميكو  توؤديها  اأن  اأجل  من 
الإلكترونية الخا�ضة بم�ضاركة الفيديو وغيرها من المواقع، فقد انبثق عدد ل 

ح�ضر له من القطع المو�ضيقية على الإنترنت عن اأغنية واحدة.
ازدادت �ضعبية ميكو هات�ضونيه ب�ضبب مبيعات ا�ضطوانات التجميع والعرو�س 
الحية وال�ضتراك في اأعمال تجارية حتى و�ضلت نجوميتها اإلى م�ضتوى الفنانين 
الحقيقيين، وقد تكون �ضعبيتها و�ضلت ما اإلى اأبعد من ذلك. لقد انت�ضرت �ضعبيتها 
عبر الإنترنت لت�ضل اإلى اأوروبا واأمريكا واآ�ضيا. وقد تم ا�ضتخدام ميكو هات�ضونيه  
في الوليات المتحدة الأمريكية في اأحد الإعالنات التجارية ل�ضيارة يابانية في 

عام 2011.

تمثال غاندام ذو الحجم الطبيعي الذي يبلغ طوله ثمانية ع�سر متًرا يقف منت�سًبا في معر�س 
طوكيو فرونت غاندام

 ميكو هات�سونيه، اإحدى 
مغنيات الفوكالويدز
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ثقافة البوب اليابانية
المضي إلى المرحلة التالية
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