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األزياء و املوضة يف اليابان٢٨
خصائص متميزة:

تتميز فلسفة الجمال يف اليابان باهتمامها الكبري باألزياء وترسيحات الشعر ومستحرضات التجميل. 

وهذا العدد من مجلة «نيبونيكا» يفتح الستار عن توجيهات تاريخية يف الثقافة الفريدة لألزياء يف اليابان، ويلقي الضوء 

عىل بعض وسائل اليابانيني يف تخليد وتجديد فن املحافظة عىل جمال املظهر.
وست  اليابانية  باللغة  نرشها  يتم  مجلة  هي   niponica نيبونيكا  
لغات أخرى (العربية والصينية واإلنجليزية والفرنسية والروسية 
وثقافة  الياباني  بالشعب  العالم  وتهدف إىل تعريف  واألسبانية) 
اليابان العرصية، وعنوان املجلة نيبونيكا مستمد من كلمة نيبون 

«Nippon» ومعناها «اليابان» باللغة اليابانية.

H-300207  العدد رقم ٢٣

جهة النرش: وزارة الخارجية اليابانية
كاسوميغاسيكي ٢-٢-١، 

تشيودا-كو، طوكيو ١٠٠-٨٩١٩، اليابان
http://www.mofa.go.jp/

ثوب  يف  الحارض  العرص  من  يابانية  امرأة  الغالف:  صورة 
العرس التقليدي (عارضة األزياء: كيناري. تصوير: شيموزونو 

كيسوكى، بترصيح من رشكة DE & CO ومتجر الكيمونو)

لقطات من عرض أزياء عام ٢٠١٧ بكلية بونكا لألزياء يف طوكيو. 
تخرج من هذه الكلية مصممون عامليون مثل كنزو و يوجي ياماموتو. 

(الصور بترصيح من كلية بونكا لألزياء)
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كلمات تكشف الحس الجمايل 
الياباني

عندما يرغب اليابانيون يف التأنق تحكمهم عادة أحاسيس فطرية وعميقة 

هي يف الواقع أحاسيس توارثوها من جيل إىل جيل تعرب عما هو جميل 

ورضوري للهندام األنيق.

جمال رشيق يف ورقة، متواضع لكنه ديناميكي الهيئة والحركة، 
مستعد للتأقلم مع املتغريات بتفاؤل كبري.

«كيو بيجني نوزو» (جمال كيوتو) للفنان يومورا شوئن، بتاريخ يرتاوح بني عامي ١٩٣٢ 
و١٩٥٣. مروحة «أوتشيوا» يف يد املرأة ذات الكيمونو تدل بوضوح عىل موسم السنة. 

(من مقتنيات رشكة ياماتان)

أناقة محرتمة، خلف الفخامة واملظهر املنمق تكمن أناقة رفيعة 
راقية جًدا.

جمال أخاذ يضيفه التطريز امللون عىل الكيمونو، 
وهو نوع من أنواع الزي التقليدي الياباني.

(عارضة األزياء: كيناري. املصور: شيموزونو 
كيسوكى، بترصيح من رشكة .DE & Co ومتجر 

الكيمونو)

يوبي

سواري

يكا٤ ون ب ي ٥ن



أناقة بذوق وفطرة جميلة.
بالتفاصيل  االهتمام  بني  يجمع  جمايل  حس 

والذوق الرفيع يشيع جو فني غري متكلف.

«هانا كانزايش» هي دبابيس للشعر مزينة بزهور املوسم. وتعرب 
أشكال الورود عن الجمال الساحر يف الطبيعة بتغري مناظرها. 
(تصوير: نومورا سيجي. يف هذه الصفحة: دبوس من مقتنيات 
كينتيش كودو، والدبوس يف الصفحة املقابلة من مقتنيات متحف 

كويش كانزايش)

للفنان   ،١٩٣٥ املوضة)  يف  (تحوالت  سوغاتا»  «أوتسوري-يوكو 
سيدات  يصور  للحجرات  فاصل  عىل  الرسم  هذا  كاشو.  تاكاباتاكى 
خالل الفصول السنة األربعة من نهايات القرن التاسع عرش وحتى 
بدايات القرن العرشين، هنا تظهر مالبس املرأة يف الخريف والشتاء.

سينساي

ميابي

جمال مرسوم بعناية وتفصيل يف ملحات رقيقة تكاد ال تالحظها، 
وهناك اهتمام كبري بأشياء صغرية قد ال تبدو للعيان من النظرة 
األوىل لكن يعكس املظهر العام أناقة راقية تجمع عنارص صغرية 

لتخلق يف النهاية جماًال متكامًال.

يكا٦ ون ب ي ٧ن



الكيمونو األبيض

العروس اليابانية: 
بوكيه من الجمال امللفوف

تطورت امليول الجمالية يف اليابان عىل مر القرون 

وال زالت حتى اليوم تجعل املرأة متألقة يف يوم الفرح.

(صورة بترصيح من إيماجس وبيكستا)

الرسوم

تصميمات باهرة األلوان

زينة الشعر

من  كثري  ويف  الفرح  يوم  يف  التقليدي  الزي  العروسان  يرتدي 
دول العالم يكون اللون األبيض هو لون رداء العروس، وهنا 
يف اليابان تلتف العروس تماًما باللون األبيض فاللون األبيض 
األبيض  اللون  يحمل  نفسه  الوقت  يف  النقاء.  من  بروح  يوحي 
معنى آخر وهو أنه مستعد الكتساب صبغة املنزل الجديد الذي 

ستزف إليه العروس.

تعرب  منسوجة  رسوًما  األبيض  العروس  كيمونو  يحمل 
عن أمنيات للعروس بحظ سعيد يف حياتها الجديدة. هذه 
الرسوم البارزة عىل سطح الرداء الحريري الناعم تخلق 

نوًعا من الجمال الهادئ املميز جًدا لدى اليابانيني.

عقب انتهاء مراسم الزواج الرسمية تغري العروس مالبسها وترتدي رداء جميل 
متعدد األلوان تدخل به قاعة االحتفال لتحيي أفراد األرسة واألصدقاء. هنا يختفي 

الوشاح الذي كان يغطي رأسها ووجهها وتعرض للضيوف وجهها مكشوًفا.

بإبراز  اليابانية  للعروس  التقليدية  الشعر  ترسيحة  تبدأ 
دبابيس  ذلك  يف  وتستخدم  ووفرته  شعرها  لكثافة 

«كانزايش» تتم زخرفتها يدويًا يف تفصيل مبهر.

يكا٨ ون ب ي ٩ن



من القرن التاسع 
حتى الثاني عرش

٣

 ٢
٤

 ١ 

من القرن الثالث 
عرش حتى 
الرابع عرش

منتجات تجميل 
يابانية عرب القرون

بودرة بيضاء للوجه، أحمر الشفاه، لون أحمر، صبغة سوداء لألسنان ........ تبني 

الصفحات التالية كيف تطورت عادات التجميل يف اليابان عقب العصور املختلفة 

يف تأقلم مع تحوالت البيئة االجتماعية مع التأثر دائًما بحس جمايل ياباني صميم.

من وحي حوار مع «موراتا تاكاو»

يصعب أن نقول بالتحديد متى بدأت اليابان يف استخدام منتجات التجميل، 

وقد تم اكتشاف تماثيل «هانيوا» مصبوغة الوجه والجسم بصبغة حمراء يف مقابر 

«كوفون»،  حقبة  يف  مبارشًة،  الثالث  القرن  منتصف  بعد  ما  إىل  تاريخها  يعود 

لكن هناك نظرية تقول أنهم يف ذلك الوقت كانوا يعتربون اللون األحمر حماية 

للموتى من األذى ويف تلك الحالة يعد استخدامه بغرض مخالف تماًما للغرض 

من منتجات التجميل يف العرص الحايل. عىل أية حال من املمكن أن نقول بثقة 

كبرية أن منتجات التجميل الشخصية كانت شائعة يف اليابان عىل األقل منذ أواخر 

القرن السادس. هناك البودرة البيضاء والعطور واللون األحمر «البيني باللغة 

اليابانية»، كلها ظهرت يف وثائق قديمة تثبت أنها كانت جزء من منظومة التجميل 

لسيدات البالط االمرباطوري يف ذلك الحني، ومع حلول نهاية القرن التاسع، يف 

عرص «هيان» كانت السيدات النبيالت يحرصن عىل إطالة شعورهن وارتداء أنواع 

اسم  وتحمل  كثرية  بطبقات  تتميز  الخاصة  املناسبات  يف  الكيمونو  من  جميلة 

«جوني–هيتوئى». أما الحواجب فكان يتم حلقها ورسم حواجب صناعية أعالها 

مع تحديد الشفاه باللون األحمر بحيث تبدوا أصغر من الحقيقية، كما ظهرت 

عادة «أو–هاغورو» وهي عادة صبغ السيدات املتزوجات ألسنانهن باللون األسود 

إلبراز حالتهن كمتزوجات، وهي عادة بدأت فيما يبدو يف نفس الفرتة تقريبًا.

يف القرن الثاني عرش تحولت الصفوة االجتماعية من طبقة األرستقراطيني إىل 

العشائر القوية وأصبح للسيدات دور أكثر نشاًطا فاخرتن مالبس تسهل الحركة 

مع ربط الشعر من الخلف ووضع طبقة رقيقة فقط عىل الوجه من البودرة البيضاء، 

والطريف هنا هو ظهور موضة تجميل الوجه بني رجال الطبقة األرستقراطية.

مع انطالق حقبة زمنية جديدة يف عام ١٦٠٣ بحلول عرص إيدو ازدهرت 

التجارة وأصبحت طبقة التجار تحدد امليول الثقافية لليابانيني أكثر من طبقة 

الصفوة العسكرية وهكذا بدأ عرص العامة من الشعب ورسعان ما أدخلت املرأة 

اليابانية منتجات التجميل يف حياتها اليومية.

يف عام ١٨٦٨ ارتفع الستار عن عرص ميجي وحركة «الحضارة والتنوير» 

التي شجعت تحديث اليابان من خالل اللحاق الرسيع بالغرب وحدثت تحوالت 

هائلة يف عالم التجميل، وقد تم بالفعل تحريم العادات القديمة يف حلق الحواجب 

١.  مطبوعة من فن «األوكيوئى» تصور سيدة تضع أحمر 
الشفاه باستخدام فرشاة. الزمن هو النصف األول من 

القرن التاسع عرش.

يف  كانت  فخمة  بزخارف  التجميل  منتجات  ٢.  علب 
املايض من ممتلكات «هوجو ماساكو» زوجة املحارب 
«ميناموتو نو يوريتومو» الذي أسس أرسة الشوجون 

الحاكمة يف كاماكورا يف عام ١١٨٥.

نساء  تعرض  مصورة  لفافة  من  ٣.  جزء 
الطبقات  متعدد  الكيمونو  مرتديات 
واملعروف باسم «جوني-هيتوئى». نالحظ 

هنا تجميل الوجه بالبودرة البيضاء.

٤.  رجل من الطبقة األرستقراطية وقد طىل 
وجهه باملكياج حتى يف ساحة املعركة.

يكا١٠ ون ب ي ١١ن



 ٥

 ٦

أوائل القرن العرشينأواخر القرن التاسع عرش

 ٧

 ٨

الوقت الحايلبعد عام ١٩٤٥

 ٩

 ١١ ١٠

وصبغ األسنان باللون األسود وأصبحت املوضة الجديدة تربز الحواجب يف توضيح 

قوي ملالمح الوجه وتحبذ الجمال الطبيعي لألسنان البيضاء.

السيدات  من  كبرية  أعداد  خرجت  العرشين  القرن  يف  االقتصاد  تحسن  مع 

للعمل خارج املنزل ولتسهيل حركتهن يف مكان العمل أصبحت املالبس اإلفرنجية 

والشعور القصرية هي املوضة الجديدة وبرسعة ظهرت بعد ذلك موضة اسمها 

«موغا» وهي شكل الفتاة العرصية ليصبح لها الصدارة يف مظهر املرأة اليابانية 

وأنتجت املصانع أصبع طالء الشفاه وهو مثال واحد فقط عىل التغيريات الكثرية 

التي يرست ونرشت منتجات التجميل ليصبح لها شعبية كبرية.

ويحملنا هذا إىل فرتة الحداثة التالية بعد الحرب العاملية الثانية وهي فرتة 

االزدهار االقتصادي يف اليابان يف نهاية الثمانينات وبداية التسعينات من القرن 

بصبغات  املزدهر  الوردي  اللون  هي  الشفاه  أحمر  يف  املوضة  كانت  العرشين 

عام  يف  بالتسونامي  املصحوب  اليابان  رشق  زلزال  كارثة  بعد  ولكن  أرجوانية 

٢٠١١ تحولت املوضة نحو ألوان خافته تساهم يف إعادة الشعور بالسكينة ونحو 

ماكياج يجلب عىل النفس الشعور العام بالهدوء والدفء الروحي.

يتضح من كل ما سبق أن املوضات وعادات التجميل تتأقلم دائًما مع تغريات 

اتباع  إيل  الرتكيز  تحول  نفيس»  أكون  بأن  سعيدة  عرص «أنا  يف  واليوم  العرص، 

موضة تختارها انت بنفسك.

موراتا تاكاكو

كبرية  باحثة   .١٩٥٠ عام  طوكيو  مواليد  من 
والتجميل.  الثقافة  لبحوث  بوال  بمعهد 
متخصصة يف تاريخ ثقافة التجميل وترسيحات 

الشعر اليابانية والغربية.

«عرص  يف  الجديدة  لالتجاهات  ٥.  طبًقا 
أفراد  هنا  نرى  والتنوير»  الحضارة 
محفل  يف  يرقصون  الراقية  الطبقة  من 

اجتماعي بمالبس غريبة.

٦.  ال زال تاكيهيسا يوميجي معروًفا بلوحاته 
من النساء الجميالت املرسومات عىل طراز 
«نيهونغا» (لوحات بأسلوب ياباني) مثل 

هذه الجميلة التي تطيل وجهها باملكياج.

تحت  ما  إىل  تصل  التي  التنورة  ٧.  كانت 
الركبة هي املوضة الشائعة عندما نشطت 

املرأة يف مجال العمل خارج املنزل.

أو  باألزياء  األمر  يتعلق  عندما  اليابان  يف 
مستحرضات التجميل فال تتوقع أي توحيد 
يف األذواق بل العكس تماًما، فهنا تجد التنوع 

والوفرة الكبرية يف األصناف املختلفة.

٨.   أزياء للمرأة للعمل يف املكتب للفنان ناكاهارا 
له  كان  الفنان  هذا   .١٩٥٥ عام  جونيتيش 

دوًرا رائًدا يف عالم تصميم األزياء.

٩.  كان املاكياج املبهر من عالمات األيام املزدهرة وقت االنتعاش 
االقتصادي الفقاعي يف أواخر الثمانينات.

١٠.  تم أدراج املمثلة إيشيهارا ساتومي  يف التصنيف العاملي املسمى 
« أجمل مائة وجه نسائي يف العالم.»

العالم  أنحاء  يف  ناؤمي»  «واتانابى  الكوميديا  فنانة  ١١.  تشتهر 
بأسلوبها الفريد يف املالبس واملاكياج.

١. أزوما نيشيكي بيجني أواىس» («مجموعة جميالت يرتدين تطريزات رشقية») للفنان توري كيومينى. (بترصيح من مؤسسة 
أداتيش) ٢. «أومى ماكييه تي–باكو» («علبة تجميل من الخشب الالمع مزخرفة بزهور الربقوق»). ثروة قومية من مقتنيات 
معبد ميشيما تايشا. ٣. غينجي مونوغاتاري إي–ماكي أزومايا إيتيش» («لفافة مصورة من حكاية غينجي») ثروة قومية من 
مقتنيات متحف توكوغاوا الفني. أرشيف صور متحف توكوغاوا / دي-إن-بي أرت كومونيكيشان. ٤. «موريويش شينو 
شوتسوجني زو» («األمري موريويش ينطلق للحرب»). جزء من مجموعة خاصة. ٥. «كيكن بوتونورياكو–زو» («ملحة من رقص 
عظام القوم»). للفنان يوشو تشيكانوبو. من مقتنيات متحف مدينة كوبى. الصورة: متحف مدينة كوبى / دي-إن-بي أرت 
كومونيكيشان ٦. «شيموبا تشريو» («أوراق متساقطة يف نوفمرب») للفنان تاكيهيسا يوميجي. من مقتنيات متحف تاكيهيسا 
يوميجي. ٧. من مقال يف جريدة من عام ١٩٥٢ عنوانه «موضة التصاميم: اآلن موضة التنورة الطويلة» (صورة بترصيح 
من رشكة أساهي شينبون / جي-جي برس فوتو) ٨. مجموعة بلوزات «ناكاهارا جونيتيش»، للفنان ناكاهارا جونيتيش. من 
مقتنيات رشكة هيماورايا جونيتيش ناكاهارا / رشكة هيماورايا. ٩. سيدات يف شارع باملدينة مرتديات أحب موضة يف ذلك 
الوقت وهي «big silhouette» (من عام ١٩٨٩، صورة بترصيح من كيودو نيوز وأمانا إيماجس) ١٠. «إيشيهارا ساتومي» 

(صورة بترصيح من رشكة هوري برو)١١. «واتانابى ناؤمي» (صورة بترصيح من رشكة يوشيموتو كوغيو املحدودة)

يكا١٢ ون ب ي ١٣ن



مواد عشبية لتجديد شباب البرشة

أحدث التقنيات الطبية 
من أجل برشة جميلة

تستخدم منتجات التجميل اليابانية أحدث التقنيات الطبية لعالج وتخفيف 

كثريًا من املتاعب الجلدية ومن بينها التجاعيد وترهل الجلد الناتج عن كرب 

السن وااللتهابات التي يسببها تعرض الجلد ألرضار األشعة فوق البنفسجية.

١

٢

٣

إعادة تنشيط للبرشة عىل مستوى 
الخاليا

منتجات تجميل باإلبر امليكرووية

الصورة بترصيح من أمانا إيماجس

الرشكات: رشكة لوديا املحدودة – رشكة إم-تي-جي املحدودة – رشكة كوسمد للصيدلة املحدودة.

إيسو-ليكويريتيغنن (ILG) هو دواء عشبي مستخرج بكميات صغرية جًدا 
من جذر نبات العرقسوس ويتمتع حاليًا باهتمام ومتابعة شديدة من الخرباء 
يف مجال الطب، وقد وجد الباحثون يف جامعة كاغاوا أن هذا العشب يمكنه 
بفاعلية كبرية منع أكسدة الخاليا والتهابها وبالتايل انحاللها مما يجعل منه 
منتج  يف   ILG توزيع  بنجاح  تم  وقد  التجميل،  مستحرضات  يف  واعدة  مادة 
تجاري للعناية بالبرشة وذلك للمرة األوىل يف عام ٢٠١١ ويعرف اآلن بقدرته 
عىل تحسني البرشة من البقع والتجاعيد ومعالجته للبرشة الحساسة والخشنة.

لتنظيف  مرطب  استعمال  بعد  االستعمال:  طريقة 
البرشة امسحي برشتك بحوايل ٥ ميل منه مع الرتكيز 

عىل مناطق الرضر.

املرتبطة  البرشة  مشاكل  تحسني  يف  فعال  الفاعلية: 
بالسن مثل الجفاف والرتهل والبقع والتجاعيد.

املواصفات: هو أول منتج تجمييل يف العالم يحتوي 
عىل مادة إيسو-ليكويريتيغنن(ILG) املستخرجة من 

جذور العرقسوس واملستخدمة كدواء عشبي.
يحتوي سريم Ludia I`LG-b عىل مادة ILG لتحسني لون البرشة بوسائل 

متعددة. (ضعه عىل البرشة بعد استعمال مرطب).

ينترش يف املجال الطبي حاليًا استخدام وسائل العالج بالتيارات امليكرووية 
حيث ثبتت فعاليتها الشديدة يف شفاء الخاليا وكبت اآلالم وتخفيف اإلرهاق. 
هذه األداة ملساج الوجه تستخدم تقنية مبتكرة تعمل بالطاقة الشمسية وتولد 
فتؤدي  الكرات  باستخدام  للبرشة  عميق  بمساج  تمسح  ميكرووية  تيارات 

لشد الجلد.
طريقة االستعمال: حرك الكرات بمحاذاة 
الجلد واضغط عىل الجلد الناعم يف مناطق 
الرضر مثل الوجه والرقبة وحزام البطن.

الفاعلية: اللوحات الشمسية يف يد الجهاز 
تمتص الضوء لتوليد تيارات ميكرووية.

املواصفات: تتيح للمستهلك العادي فرصة 
امليكرووية  التيارات  تقنية  من  االستفادة 

املستخدمة يف املجال الطبي.

تمتع بتقنية التيارات امليكرووية يف منزلك 
باستخدام املنتجات ماركة «ريفا» من رشكة 

إم-تي-جي املحدودة.

تستخدم تقنية اإلبر امليكرووية يف الصقات طبية تطلق الدواء مبارشًة عرب 
الجلد وهي فعالة تماًما مثل اإلبر العادية واملحاليل لذلك من املتوقع أن تكون 
إطالق  ويف  األمصال  خالل  من  املعدية  األمراض  مكافحة  يف  مفيدة  وسيلة 
العالم  يف  رشكة  أول  هي  للصيدلة  كوسمد  رشكة  السكر.  ملرىض  األنسولني 
تنجح يف تكوين إبر ميكرووية من حمض الهيالورونيك لعمل أقنعة رقيقة 
مرطبة. هنا ينفذ حمض الهيالورونيك املرطب من خالل الجلد فيمنع البقع 
حاليًا  األنظار  تجذب  لها  مثيل  ال  مبتكرة  تجميل  أقنعة  إنها  والتجعيدات، 

بصورة فائقة.

الرقيق  القناع  ضع  االستعمال:   طريقة 
تحت عينيك أو عىل أي منطقة من وجهك.

يف  الهيالورونيك  حمض  يذوب   الفاعلية: 
الطبقة العليا من الجلد فيزيد من قدرتها 
عىل االحتفاظ بالرطوبة ليصبح الجلد أكثر 

متانة ونعومة.

 املواصفات: أول استخدام يف العالم لتقنية 
اإلبر امليكرووية يف حمض الهيالورونيك 
البرشة  لرتطيب  الطبيعية  املادة  وهو 

وتحويله إىل هيئة تشبه اإلبرة.
عند وضع أقنعة الوجه املزودة بإبر دقيقة 
يف  اإلبر  تذوب  الهيالورونيك  حمض  من 
طبقات  عىل  رطوبة  فتضفي  الجلد  سائل 

الجلد وتمنع تجففه.

للصيدلة  كوسمد  رشكة  منتج 
بتقنية اإلبر امليكرووية

صورة توضيحية

يكا١٤ ون ب ي ١٥ن



من الجاذبية إىل 
الحيوية

جمال وحيوية يف حوض السباحة

إن تأثري املاكياج ال يقترص عىل جعل اإلنسان أكثر جماًال لكنه أيًضا يرفع 

جميلة  جاذبية  ويضفي  خاصة  لعناية  يحتاجون  ممن  األفراد  معنويات 

عىل األلعاب الرياضية.

الصور: أفلو، كوهارا تاكاهريو 

بالتعاون مع رشكة كوىس، رشكة شيسايدو املحدودة.

«عروسات  هو  تدليل  اسم  املتزامنة  للسباحة  القومي  اليابان  فريق  يحمل 
خدمة  يف  يعمل  إيساو»  «إيشيي  كوىس  رشكة  من  ماكياج  فنان  وهناك  البحر» 

الفريق من خلف الكواليس.
والشعار الذي تهدف رشكة كويس إىل تحقيقه هو «أظهري جمالك أيًضا وأنت 
املاكياج  تمنع  للمياه  طاردة  ألساليب  الرشكة  توصلت  وقد  الرياضة»  تمارسني 
من التشوه حتى مع غزارة العرق. وتجمع منتجاتها الناجحة بني مواد راتنجية 

مبتكرة تحقق للماكياج مزيًدا من الثبات واالستقرار عىل الوجه.
لفريق «عروسات  الرسمي  التجميل  رشيك  هي  كوىس  رشكة  أصبحت  وقد 
بحر اليابان» يف إبريل عام ٢٠٠٦ وحتى اآلن وال زالت ألكثر من عرش سنوات 

ترشدهم وتطور منتجات خصيصة من أجلهم.
وإيشيي إيساو هو فنان للماكياج عىل أعىل مستوى منذ سنوات طويلة، ويف 
كل مرة يبدأ الفريق برنامج راقص جديد يتحدث إيشيي بالتفصيل مع مدرب 
الفريق والطاقم املساعد حتى يتوصل ملاكياج يتالءم مع رداء البحر واملوسيقى 
ومضمون الرقصة املتزامنة، وهدفه دائًما هو تحقيق ماكياج يظهر جميًال من 

مكان بعيد حيث يتواجد الجمهور ولجنة التحكيم.
يقول إيشيي «أنا أبحث دائًما عن أكثر لون مزدهر يف رداء السباحة وأحاول 
إدخاله يف املاكياج، بهذا يكون األثر النهائي هو انسجام متكامل وواضح حتى 

من مسافة بعيدة وهذا يزيد من حيوية األداء.
ويقول إيشيي إن من املهم للماكياج أن يربز املالمح بشكل مجسم، وهو يوقف 
جميع عضوات الفريق يف صف واحد مستقيم ثم يفحص أثر املاكياج من األمام 
والجانب وكل زاوية بينهما حتى يصل إىل أفضل درجة من االنسجام النظري 
بني الجميع وهو يحرص يف الوقت نفسه عىل توضيح لكل فتاة عىل حدى وسائل 

جديدة لتفتيح املاكياج بنفسها.

ويالحظ أن حركات املتسابقات يف املاء تكون عنيفة أحيانًا والجميل أن هذا 
ال يؤدي إىل أي تشوه يف املاكياج رغم أنه ليس من نوع خاص حيث يقول إيشيي 

أنه يستخدم منتجات تجميل تباع يف املحالت العادية.
ولكن رس إيشيي يكمن هنا يف كيفية وضعه للماكياج عىل برشة السابحات .

«ماكياج العني عىل سبيل املثال يبدأ بلون للعني من مادة سائلة مضادة للماء 
يليها لون للعني مصنوع من البودرة ملزيد من التأثري وييل ذلك طبقة أخرى من 

اللون السائل، هذا يؤدي إىل استقرار اللون ويقلل فرص جريان اللون».
أما األثر النهائي فقد يتحقق من خالل ألوان غري موجودة يف األسواق وألوان 

فردية يتم إضافتها بالتتابع.
والواقع أن استخدام ماكياج شديد الجاذبية يف انسجام جمعي وتلقي كل 
سابحة عىل حدى إرشادات من فنان للماكياج عىل أرفع مستوى كل هذا يمنح 
عىل  الكامل  الرتكيز  عىل  وقدرة  كبرية  ثقة  اليابان  بحر  عرائس  فريق  عضوات 
الخاصة  التكنولوجيا  تكمن  نشهدها  التي  واألناقة  الحيوية  هذه  فخلف  األداء، 

ملساحيق التجميل اليابانية.

مع كل تجديد للربنامج الراقص تبدأ دروس املاكياج، عضوات فريق عرائس 
بحر اليابان يتلقني دروس قوية خاصة بهن.

يقول إيشيي إيساو كبري فناني املاكياج بالفريق: 
«يتطلب تحقيق التأثري النهائي املرغوب أن يعمل 
الجميع يف فريق ويتحقق تواصل جيد بني الطاقم 

املساعد وأعضاء فريق السباحة».

يكا١٦ ون ب ي ١٧ن



عالج تجمييل للمسنني يف دار الرعاية

التجميل للرجال أيًضا
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٦

٥  

محافظة اإلنسان عىل عاداته يف التجميل حتى مع كرب السن قد تؤدي إىل 
تمتعه بصحة جسدية ونفسية أفضل، هناك دالئل عىل ذلك وهي تلفت االنتباه 

بشدة يف اليابان حيث يزداد عدد املسنني بدرجة كبرية.
استخدام  بني  ترتبط  التي  العلمية  البحوث  تتطور  رسيعة  خطوات  يف 
مستحرضات التجميل والتحسن يف الوعي الذهني والقوة العضلية للفرد وجزء 
من ذلك يرجع لجهود عضو يف رشكة شيسايدو املحدودة هو «إيكياما كازويوكي».

يقول إيكياما: «علمنا من نتائج بحوثنا أن املرأة عندما تضع املاكياج فإن 
أضعاف  ثالثة  أو  ضعف  تستهلك  وذراعيها  يديها  وعضالت  أصابعها  حركات 
الطاقة التي تستهلكها لتناول الطعام. نحن نقول للطاقم الطبي أن النساء يف 
بمشاهدة  ويستمتعون  ألنفسهم  املاكياج  يضعون  عندما  الطويلة  الرعاية  ديار 
مظهرهم باملاكياج فإن هذا يؤثر عىل إعادة تأهيلهم دون إدراك منهم، ويف املايض 
اآلن  أما  منا،  بذلك  سمعوا  حتى  املسألة  لتلك  كثريًا  يلتفتون  املختصون  يكن  لم 

فقد آثار األمر انتباههم».
وقد اعتمد إيكياما عىل خربته الخاصة كعامل رعاية وعىل النتائج اإليجابية 
لدروس التجميل الشخصية التي تقدمها رشكة شيسايدو عرب سنوات طويلة وقام 
بابتكار برنامج عالج تجمييل يتم حاليًا استخدامه يف عدد من دور رعاية املسنني. 

ويقول إيكياما: «الحظنا أن حتى األفراد الذين يعانون من مراحل متقدمة من 
الضعف الذهني بدوا أكثر تفاؤًال وازدادت درجة اعتمادهم عىل أنفسهم» وهذا 

مجرد مثال عىل النتائج املشجعة التي توصلوا إليها طبًقا لقول إيكياما.
اليوم نجد مزيد من الحكومات املحلية تقدم برامج عالج تجميلية ليس فقط 
لتستمتع املسنات باستخدام مستحرضات التجميل ولكن أيًضا لتأجيل الوصول 
ملرحلة االحتياج للغري وإطالة العمر الصحي للمسنني (الفرتة الزمنية التي يعيش 

فيها اإلنسان حياة مريحة دون مشاكل صحية جسيمة).
وأنا  والعقل  الجسم  من  لكل  جيد  يشء  هي  ومالبسك  برشتك  العناية  «إن 
شعارهم  حتى يصبح  الناس  من  عدد  ألكرب  املعلومة  هذه  توصيل  عىل  حريص 
هو «سنظل دائًما نحافظ عىل مظهرنا» مما يعني تطلعهم لعمر صحي طويل.

هكذا تحدث إيكياما وقد تألقت عيناه من فرط الحماس.

مشهد لدرس تجميل شخيص للمسنني. وضع املاكياج هنا له معنى أكرب من مجرد تجميل الشكل 
فهو أيًضا يزيد الوعي الذهني واللياقة الجسدية ومهارات الحياة اليومية.

للسيدات  «يمكن  كازويوكي:  إيكياما  يقول 
بالتسيل  حقيقة  يسعدن  أن  املسنات 
كوهارا  التجميل». (تصوير:  بمستحرضات 

تاكاهريو)

تصوير: إيتو تشيهارو، بترصيح من أفلو

تعد مقاييس الجمال عند الرجل الياباني اليوم أوسع بكثري وأكثر تنوًعا مما كانت يف املايض ومع 
ذلك فال زال املقياس املثايل للجمال الذكوري يف اليابان يتأصل يف قيمة يابانية تقليدية وهي النظافة. وقد 
تطورت العناية الشخصية للرجل ألبعد من الحالقة وتصفيف الشعر لتشمل أنواع كثرية من مستحرضات 
التجميل املخصصة للرجل، حيث ازداد عدد الرجال الذين يستخدمون منتجات تنظيف خاصة بهم لغسل 
الوجه ومستحرضات العناية بالجلد لتنعيم الجلد الخشن وتقليل الخطوط الدهنية ومنتجات إخفاء البقع 

ومناديل مقاومة العرق ملنع العرق والروائح الكريهة.
وقد استجابت أيًضا صالونات التجميل للطلب املتزايد من العمالء الذكور عىل توفري العناية بالشعر 
وإزالة شعر الوجه والجسم والعناية باألظافر فقدموا خصيًصا للرجال وسائل للتجميل ورعاية األظافر.

ويف اليابان ال يستخدم اليابانيون العطور والروائح بنفس الطريقة التي يستخدمها معظم الناس 
يف الغرب ألن اليشء األمثل يف الثقافة اليابانية هي إزالة الروائح بدًال من إضافة رائحة معينة، وهذا أيًضا 
ينطبق عىل التجميل لدى الرجال حيث نجد أن معظم الوسائل التقنية الجديدة واملستحرضات مصممة 

للحفاظ عىل جسم الرجل نظيًفا وعديم الرائحة.

١. منديل منعش إلزالة العرق. 
٢. منظف منعش للوجه. 

٣. مرطب يحتوي عىل حامض الهيالورونيك. 
٤. لوسيون تجميل عىل شكل قلم لتقليل البقع والكلف. 

٥. قناع لألنف لتنظيف املسام. 
٦. مزيل كروي للعرق.

أكثر مستحرضات التجميل شعبية بني الرجال هي التي يمكن حملها 
بسهولة يف الجيب أو يف حقيبة اليد.

يكا١٨ ون ب ي ١٩ن



新潟

京都

富山

愛媛 奈良

大分

北海道

岩手

東京
群馬

三重

توياما

رذاذ معدني بحري

كيوتو

نيغاتا

مبرد أظافر

تستخدم مناطق اليابان املختلفة مهارة الحرفيني التقليدية لصنع مستحرضات تجميل محلية 

املناطق  تلك  بها  تنفرد  جديدة  مواد  هنا  اكتشف  والفاكهة.  الزهور  مثل  طبيعية  مواد  من 

اليابانية واستخدمها لتزيد جمالك وتدعم وسائلك يف التجميل واالسرتخاء.

مستحرضات تجميل 
محلية تزيدك جماًال

رحلة افتراضية

عبر اليابان

إيهيمى

ملح االستحمام 
(من البرتقال بونكان)

نارا

بودرا للبدن "كوون"

أويتا

قناع طيني أورجانيك

طالء أظافر "غوفون"

هوكايدو

مرهم متعدد الفوائد 
من الهليون

إيواتى

كريم اليد كيسن 
تسوباكي (الكاميليا)

طوكيو

"كوماتشي بيني"
غونما

صابون كينو

ميا

سبراي مطهر 
"أويسيسان"

تصوير: إيتو تشيهارو

هذا املرهم للجسم والذي يحتوي عىل خالصة نبات 
وهو  إنغارو–تشو  منطقة  إنتاج  من  هو  الهليون 
واملناطق  والشفتني  للوجه  خاصة  بصفة  فعال 

األخرى املعرضة للجفاف.

http://www.e-mystar.jp

(موقع باللغة اليابانية)

الكاميليا  بذور  من  مستخرج  كاميليا  زيت  عىل  يحتوي 
التي يجمعها السكان يف منطقة كيسن–نوما. هذا الكريم 
لليد تم ابتكاره يف إطار مرشوع لدعم املناطق التي تأثرت 

بزلزال رشق اليابان الضخم.

https://hollywood-jp.com/product/kesentsubaki

(موقع باللغة اليابانية واإلنجليزية والصينية)

بمصنوعاتها  تسوبامى  مدينة  تشتهر 
وسائلها  املدينة  طبقت  وقد  املعدنية، 
ستيل  الستانلس  تلميع  يف  الشهرية 
لتصنيع هذا املربد املمتاز لألظافر. هنا 
السطح  عىل  الدقيقة  الربوزات  تتقطع 
املحدد للحصول عىل مربد أظافر يتمتع 
من  األوفياء  العمالء  من  متينة  بقاعدة 

الرجال والنساء عىل السواء.

http://www.yasuri.net

(موقع باللغة اليابانية)

رذاذ مرطب للوجه مصنوع من مياه البحر 
هي  املنطقة  هذه  توياما.  خليج  يف  العميقة 
واحدة من أكثر املناطق اليابانية يف غزارة 
عىل  الذائبة  توياما  ثلوج  وتحتوي  الثلوج، 
ثروة من املعادن ترطب الجلد فتمنع جفافه.

http://www.goshu.co.jp/tqw/

(موقع باللغة اليابانية واإلنجليزية)

محيل  منتج  وهو  الحرير  تعني  «كينو»  كلمة 
كينو  صابون  يصنع  غونما.  محافظة  به  تشتهر 
وهو  الحريرية  الدودة  رشنقة  من  خالصة  من 
الجلد  قدرة  ويقوي  لألكسدة  مضادة  مواد  يوفر 
املصنوع  الصابون  هذا  بالرطوبة.  االحتفاظ  عىل 
وقد  توميوكا  منطقة  يف  إنتاجه  يتم  الرشنقة  من 
الجلدية  األمراض  قسم  مع  بالتعاون  ابتكاره  تم 

بالجامعة الطبية املحلية.

http://kinu-kiryu.com/

(موقع باللغة اليابانية)

متجر  ينتجه  زال  ال  تقليدي  ياباني  شفاه  أحمر 
بنفس  بطوكيو  بايش  نيهون  منطقة  يف  عريق 
الطريقة األصلية املستخدمة منذ عام ١٨٢٥، وهو 
مصنوع فقط من صبغة حمراء طبيعية من أوراق 

زهرة الزعفران.

http://www.isehanhonten.co.jp

(موقع باللغة اليابانية واإلنجليزية)

من  بترصيح  (صورة 
متجر إيسيهان)

مصنوعة طبًقا ألعىل املواصفات من شاي طبيعي 
تماًما وخايل من املبيدات الحرشية تمت زراعته يف 
محافظة نارا. هذه البودرة للبدن يتم إنتاجها مع 
عىل  للحصول  النشوية  «كودزو»  بودرة  و  األرز 

جلد ناعم ومريح.

http://www.quon-cosme.jp

(موقع باللغة اليابانية)

مصنوع من بودرة تبييض وهو طالء ياباني قديم 
منتج من الصدف وقد اخرتعه أقدم متجر للطالء 
نفاذة  رائحة  له  ليس  املستحرض  وهذا  كيوتو.  يف 

وتأثريه رقيق عىل األظافر.

https://www.gofun-nail.com

(موقع باللغة اليابانية واإلنجليزية)

(صورة بترصيح من ويبا إيسو)

غني  ملح  من  مصنوع  عطرية  رائحة  ذو  سرباي 
باملعادن مجفف بصورة طبيعية مع زيوت طبيعية 
أساسية لتطهري الجسد والروح مًعا. يباع يف املتاجر 
جينغو  إيىس  معبد  إىل  املؤدي  الطريق  طول  عىل 

وهو واحد من أكثر املعابد قدسية يف اليابان.

http://www.oisesan.co.jp

(موقع باللغة اليابانية)

زيت  من  مصنوع  االستحمام  ملح 
الربتقال  من  نوع  قرش  من  مستخرج 
وهي  إيهيمى،  محافظة  يف  املزروع 
منطقة تشتهر بأصنافها من املوالح. 
تمتع باالسرتخاء يف حمام مرطب غني 

بالروائح الجميلة.

http://yaetoco.jp

(موقع باللغة اليابانية)

هو قناع طيني مصنوع من طني أزرق يوجد 
غني  وهو  بيبو  بمنطقة  الساخنة  العيون  يف 
بالعنارص واملعادن املتوفرة يف العيون الطبيعية. 
الجلد  من  الزائدة  الزيوت  األزرق  الطني  يزيل 
من  فيزيد  الطبيعية  العيون  بمياه  ويرطبه 

تماسك الجلد ويحافظ عىل تجانس لونه.

http://only-sge.co.jp

(موقع باللغة اليابانية)

(صورة بترصيح من رشكة أونيل)

يكا٢٠ ون ب ي ٢١ن
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هانا–زويش

سويش أصيل عىل شكل الزهور يثري 
ابتسامتك
تصوير: إيتو تشيهارو
بالتعاون مع: هانامي يو

هانا–زويش (أي سويش كالزهرة) هو نوع من 
السويش امللفوف يتم فيه استخدام املكونات لرسم 
شبه  يف  األرز.  عىل  أخرى  ملونة  أشكال  أو  زهور 
هانا– تقديم  يتم  تشيبا  بمحافظة  بوسو  جزيرة 

واالحتفاالت  املهرجانات  يف  محلية  بمكونات  زويش 
املوسمية وغريها من املناسبات الخاصة. يتميز هانا–

زويش يف األصل بأشكال عىل هيئة زهور أو رسوم 
هندسية مزخرفة ولكنه اليوم يحمل أشكاًال محبوبة 
الحيوانات  من  السواء  عىل  والكبار  األطفال  لدى 

والشخصيات الكاريكاتريية الشهرية.
يف  نشأ  األصيل  امللفوف  السويش  أن  ويقال 
القرن   – عرش  الثامن  (القرن  إيدو  عرص  أواخر 
يتم  بالخل  أرز  من  أساًسا  ويتكون  عرش)  التاسع 
البحر.  عشب  من  ورقة  يف  أخرى  أطعمة  مع  لفه 
وذلك باستخدام منديل يسمى «ماكيسو» مصنوع 
من أعواد رفيعة من البامبو مربوطة بخيوط قطنية. 
وتكون اللفات رفيعة بحشو قليل يف اإلقليم الرشقي 
يف اليابان بينما يفضل سكان اإلقليم الغربي اللفات 
السميكة. أما هانا–زويش أو سويش الزهور فهو أكثر 
اإلقليم  هذا  يف  املعروف  الرفيع  امللفوف  من  سمًكا 
الزخرفية  اللفات  هذه  أن  الكثريون  يعتقد  ولهذا 

دخلت إىل شبه جزيرة بوسو مع صيادين الرسدين 
القادمني من غرب اليابان.

نفس  من  عادة  هانا–زويش  رسوم  وتصنع 
األطعمة املستخدمة يف عمل لفات السويش العادية، 
رشائح رفيعة طويلة من القرع املجفف «كامبيو»، 
«شيتاكى»  فطر  «دنبو»،  الوردي  السمك  مبشور 
املجفف، خرضوات مشكلة نيئة ومخللة، ويتم لف 

األرز يف العشب البحري أو البيض األومليت.
الواقع  لكن  معقدة  عملية  كأنه  األمر  يبدو  قد 
أن عمل هانا–زويش هو أمر يف غاية البساطة. ضع 
طبقة رفيعة من البيض األومليت أو عشب البحري 
عىل منديل البامبو ثم أضف طبقة من األرز بالخل 
عىل شكل تالل من الحافة إىل الحافة. ثم ضع بني 
تلف  ثم  تختارها  التي  األطعمة  أنواع  األرز  تالل 
اللفة  اقطع  أسطوانية.  لفة  لتصنع  البامبو  منديل 

إىل رشائح فتحصل عىل شكل متكرر.
وقد اعتاد سكان شبه جزيرة بوسو عىل تناول 
األعشاب البحرية كجزء من طعامهم اليومي بحكم 
محافظة  أن  كما  باملياه  املحاط  الجغرايف  موقعها 
تقول  اليابان.  يف  للبيض  منتج  أكرب  هي  تشيبا 
«إنني  الزهور:  سويش  أستاذة  ماساكو  مياؤتيش 

استخدم كمية كبرية من البيض املحيل الطازج للف 
هانا–زويش يف طبقة سميكة من البيض املقيل». إن 
يحتفل  خاص  طبق  هو  يشء  كل  قبل  هانا-زويش 

بربكة الطبيعة عىل املكان واملجتمع الذي يأكله.
تقع مدرسة هانامي يو يف كاموغاوا بمحافظة 
تشيبا (http://www.hanamiyui.com) وهي تتيح 
للزوار تجربة عمل هانا–زويش الذي يختارونه. يف 
ما  اختيار  للمشرتكني  يمكن  العملية  الورشة  هذه 
يفضلونه من بني ثالثني نوع من السويش امللفوف 
عمل  كيفية  تقريبًا  واحدة  ساعة  ملدة  ويتعلمون 
لصنع  سويًا  الطلبة  يعمل  هنا  بأنفسهم.  السويش 
لخيالهم  حدود  بال  هانا–زويش  من  تشكيالت 

ويحملوها للتناول يف بيوتهم.

اصنع هانا–زويش املفضل بنفسك

١
وزع طبقة من األرز بالخل فوق منديل ماكيسو.

اصنع تالل صغرية من األرز بالخل من الحافة إىل الحافة. 

٢
 قم بتغطية تالل األرز بورق مقطوع من العشب البحري.

 امأل «الوديان» بمبشور السمك الوردي «دنبو».

ضع الخرضوات املطبوخة من الحافة إىل الحافة. 

٣
اقطع  ثم  أسطوانية  لفة  لتصنع  ماكيسو  منديل  استخدم 

إىل رشائح.

عمرها  خربة  ماساكو  مياؤتيش  تحمل 
نصف قرن يف صنع «هانا زويش».

يف اليمني: اصنع تالل صغرية من أرز السويش 
وغطيه بعشب البحر وامأل الفراغات بالزنجبيل 
لف  «دنبو».  الوردي  السمك  ومبشور  األحمر 
األسطوانة بعناية لتصنع شكل الزهرة كما تبدو 

يف وسط الصورة اليمنى.

عشب  طبقة  لألعىل  لف  املقابلة:  الصفحة 
أسطوانة  اقطع  ثم  األومليت  البيض  أو  البحر 
رائعة  مناظر  عىل  لتحصل  رشائح  إىل  السويش 

من هانا–زويش.

اليابان اللذيذة :
حان وقت األكل

يكا٢٢ ون ب ي ٢٣ن
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أيزو-واكاماتسو هي مدينة يابانية تقع يف املحافظة الغربية فوكوشيما 

وهي مقر ملباني تاريخية مبهرة ترجع إىل تاريخها القديم عندما كانت 

بجبال  أيًضا  املدينة  وتتمتع  املحاربني.  للساموراي  قلعة  ذات  مدينة 

وطبيعة رائعة تجعلها من أبرز املواقع السياحية يف اليابان فالقادم إليها 

يف أي وقت من العام يضمن بال جدال متعة حقيقية يف جمالها املوسمي 

والوفرة الكبرية يف فنونها ومصنوعاتها اليدوية الجميلة.
صورة بترصيح من إيتو تشيهارو، أمانا إيماجس

أيزو-واكاماتسو

التجوال

في اليابان

قلعة تسوروغا هي الرمز البارز ملدينة أيزو-واكاماتسو وقد تم بناؤها يف 
لعشرية  اإلقطاعي  للنبيل  مقًرا  وكانت   (١٣٨٤ (عام  عرش  الرابع  القرن  آواخر 
أيزو خالل عرص إيدو (من القرن السابع حتى القرن التاسع عرش). وقد تهدمت 
القلعة يف عام ١٨٧٤ ولكن أعيد بناؤها بنفس العظمة والجمال يف عام ١٩٦٥. 
ويوجد يف الطابق األعىل من القلعة رشفة تتيح منظر رائع للمدينة كلها تكشف 
األلوان املختلفة للمدينة عىل مر املواسم األربعة: زهور الكرز املتفتحة يف الربيع، 
والحمراء  الذهبية  الخريف  وأوراق  النرضة،  الصيف  ألوراق  الزاهية  والخرضة 

وغطاء الجليد األبيض يف الشتاء.

شاطئ ساكاهاما عىل الضفة الغربية من بحرية إيناوا شريو هو 
واأللعاب  بالرياضة  واالستمتاع  للتخييم  رائعة  صيفية  بقعة 

املائية.

النبيل  مقر  تسوروغا،  قلعة  األعىل:  يف 
اإلقطاعي لعشرية أيزو. هنا تبدأ أزهار الكرز 

يف أوج ازدهارها يف الربيع.

أيزو- كانت  املايض  يف  اليمني:  أقىص  يف 
مزدهرة  قالعية  مدينة  واكاماتسو 
للساموراي املحاربني واليوم ال زالت تتميز 

بمباني تستحرض عرص إيدو القديم.

يف الوسط: طبق جميل من الخشب الالمع من 
فنون أيزو الخشبية التي يرجع تاريخها إىل 

أربعمائة عام مىض.

يف اليمني: استمتع بالغطس الحار يف حوض 
الطلق  الهواء  يف  الساخنة  العيون  مياه  من 
بينما تحيطك الطبيعة املغطاة بالثلوج. إنها 
تجربة شتوية خاصة جًدا يوفرها لك منتجع 
«هيغاشياما أونسن». (صورة بترصيح من 

موكايتاكي)

يكا٢٤ ون ب ي ٢٥ن



الخرضوات التقليدية التي كانت تزرع هنا بوفرة يف عرص إيدو القديم.
إن أيزو-واكاماتسو تفيض بالجبال الجميلة واملنتجات الفخمة من العيون 
ولدت  التي  اليدوية  واملشغوالت  األطعمة  جانب  إىل  الخالبة  والطبيعة  الساخنة 
من ثقافة الساموراي، والواقع أن املشاهد الرائعة املتاحة هنا تظل دائًما تذكار 

ال ينىس.

يف الشمال الرشقي يقع جبل بانداي وهو أحد أشهر مائة جبل يف اليابان 
ويبلغ ارتفاعه ١٨١٩ مرت، وهو مقصد محبوب للزائرين بهدف التسلق يف الصيف 
نباتات  من  وفرية  ألصناف  موطن  أيًضا  وهو  الشتاء،  يف  الجليد  عىل  والتزحلق 
الجبال الشاهقة مثل األزالية اليابانية والحرشات النادرة مثل «خنفساء بانداي».

وتقع بحرية إيناوا شريو عند السفح الجنوبي للجبل ويبلغ محيطها حوايل 
٤٩ كيلو مرت وهي رابع أكرب بحرية يف اليابان وتوفر للمواطنني فرصة عظيمة 
يقع  للبحرية  الغربية  الضفة  وعىل  القوارب.  وركوب  األسماك  وصيد  للسباحة 
شاطئ ساكاهاما وقبالته منظر رائع لجبل بانداي بإطاللته الجميلة. عىل البحرية 
يف الصيف يأتي الناس ليسبحون يف البحرية يف فصل الصيف وتحل محلهم يف 

الشتاء أفواج البجع القادمة من سيبرييا.
فهو  شريو  إيناوا  وبحرية  أيزو-واكاماتسو  بني  الواقع  سيبوري  جبل  أما 
يشتهر بروعة املنظر عند الرشوق والغروب فمن فوق الجبل ينبثق منظر رائع 

لبحرية إيناوا شريو يف األسفل وقد تألألت بشمس الرشوق: وعند الغروب تنزوي 
الشمس بألوان جميلة خلف جبل آخر عن بعد.

للعيون  منطقة  توجد  بالسيارة  املدينة  من  تقريبًا  دقائق  عرش  بعد  وعىل 
إىل  تاريخها  ويرجع  أونسن»  «هيغاشياما  تسمى  كبرية  شعبية  ذات  الساخنة 
مديح  دائًما  القت  التي  املنطقة  هذه  امليالدي.  الثامن  للقرن  يصل  بعيد  مايض 
األدباء وكبار الشخصيات تتميز بعرشات الفنادق ذات العيون الساخنة عىل طول 
نهر ياغاوا حيث يمكن للزوار التمتع بالغطس يف حوض ساخن يف الجو الخاص 

لبلدة تقليدية قديمة للعيون الساخنة.
يف أيزو-واكاماتسو ال زال املواطنون يعشقون األطباق التقليدية التي نشأت 
منذ قرون طويلة من النكهة الرائعة لحساء «كوزويو» بالخرضوات الوفرية عىل 
سطحه وطبق «وابا مييش» من األرز املطهي عىل البخار مع وفرة من الخرضوات 
زراعة  إعادة  يف  األخرية  الفرتة  يف  املنطقة  مزارعو  بدأ  وقد  والبهريز،  املحلية 

تصل «سكك حديد أيزو» بني محطة نييش–واكاماتسو 
يف مدينة أيزو–واكاماتسو وبني محطة مينامي أيزو 

كوغن أوزيغوتيش يف منطقة مينامي–أيزو–تشو.

يف اليمني: هذه العروس التي تحمل اسم «أوكياغاري–كوبويش» قد ترتنح بفعل 
قاعها املستدير لكنها ال تسقط أبًدا.

يف األسفل: هذه القطعة ذات الرأس املرتنح تشتهر باسم «أكابيكو» . هذا األسم 
مشتق من كلمة «أكا» وتعني اللون األحمر، وكلمة «بكيو» وتعني البقرة باللهجة 

املحلية هنا.

يف اليسار: يشتهر قطن أيزو بصفة خاصة بشكله املقلم وهو نسيج شديد التحمل.

يف  شائع  طبق  هو  والجزر  القلقاس  مثل  بالخرضوات  امليلء  كوزويو  حساء  ألعىل:  اليمني  يف 
املناسبات االحتفالية.

يف اليسار ألعىل: أرز «وابامييش» يتم طهيه عىل البخار مع الخرضوات يف وعاء مستدير من 
خشب األرز أو الرسو.

الصورة السفىل يف اليمني: كرنب يوكيشيتا الذي ينمو عمليًا أسفل الجليد هو محصول محيل 
خاص يتميز بمذاق حلو. (صورة بترصيح من رشكة فوكوشيما شني-هاتسوباي)

الصورة السفىل يف اليسار: أيزو كوغيكو كابوتشا (نوع من قرع العسل) وأيزو مارو ناسو 
(باذنجان مستدير) هما نوعان من الخرضوات القديمة املزروعة يف أيزو–واكاماتسو.

يقام مهرجان أيزو الخريفي يف شهر سبتمرب من كل عام وتظهر فيه 
جماعات ترتدي زي الساموراي كما كانوا يف العرص القديم.

 (صورة بترصيح من حكومة أيزو–واكاماتسو املحلية)

خريطة منطقة أيزو–واكاماتسو

• كيفية الوصول 
خط  إىل  انتقل  ثم  كورياما،  محطة  حتى  طوكيو  محطة  من  توهوكو  آر  جي  شينكانسن  قطار  استقل  بالقطار: 
يمكنك  أو  ونصف,  ساعتني  حوايل  الرحلة  تستغرق  أيزو–واكاماتسو.  محطة  حتى  واستمر  بان–إتسو–ويست 
محطة  حتى  أيزو  حديد  سكك  قطار  إىل  انتقل  ثم  أوزيغوتيش  كوغن  أيزو  محطة  حتى  توبو–ياغان  خط  ركوب 

أيزو–واكاماتسو. تستغرق هذه الرحلة حوايل أربع ساعات ونصف.

بالسيارة: انطلق عىل طريق توهوكو الرسيع من طوكيو (كاواغوتيش JCT ) ثم غري إىل طريق أيزو–واكاماتسو 
IC عند كورياما JCT تستغرق هذه الرحلة حوايل ٣ ساعات.

• للمزيد من املعلومات:
 مكتب السائح يف أيزو–واكاماتسو

http://www.tsurugajo.com/

جمعية السياحة يف هيغاشياما أونسن
http://www.aizu-higashiyama.com/

رشكة سكك حديد أيزو املحدودة
http://aizutetsudo.jp

يكا٢٦ ون ب ي ٢٧ن
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تصوير: إيتو تشيهارو، بترصيح من متحف كويش–كانزايش

تذكارية يابانية ١٤

هدايا

وزارة الخارجية اليابانية
كاسوميغاسيكي ٢-٢-١ ، تشيودا-كو، طوكيو ١٠٠-٨٩١٩، اليابان

    http://www.mofa.go.jp/ (املوقع الرسمي للوزارة)
 http://web-japan.org/  (موقع يقدم معلومات عن اليابان)
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يتمتع املشط بتاريخ فائق الطول يف اليابان وأول مشط تم العثور عليه 
آثار  يف  ذلك  وكان  سنة  آالف  سبعة  لحوايل  تاريخه  يرجع  خشبي  مشط  هو 
قديمة بمحافظة ساغا، ويوحي الشكل الرأيس للمشط وسمكه الرفيع أنه كان 
حتى  الثامن  القرن  (من  هيان  عرص  خالل  يف  الشعر.  يف  كزخرفة  يستخدم 
القرن الثاني عرش) كان شعر املرأة اليابانية طويل ومنسدل لذلك كان املشط 
يمثل قطعة عملية ومزخرفة يف نفس الوقت لتثبيت الشعر وإبعاده عن الوجه.
للمرأة  القديمة  التقليدية  الترسيحة  بأنها  حاليًا  املعروفة  الترسيحة  أما 
اليابانية فقد ظهرت يف عرص إيدو (القرن السابع عرش)، هذه الترسيحة تحتاج 
ذلك  وكان  معقدة.  أشكال  يف  مًعا  الشعر  خصالت  لجذب  الزيت  الستخدام 
يتطلب الكثري من الوقت والجهد وكان يعني أيًضا أن املرأة اليابانية يف ذلك 
الوقت لم تكن تغسل شعرها كثريًا، لذلك كان للمشط وظيفة أخرى أكثر من 
مجرد الزخرفة فكان يستخدم إلزالة القذارة وتنعيم األطراف الطليقة واملنفلتة.

ويقال أن خشب البقس الياباني هو أفضل أنواع الخشب لصنع املشط 
جذب  تم  لو  حتى  أسنانه  تتكرس  فال  الوقت  نفس  يف  وقوته  ملرونته  الياباني 
كبرية  بعناية  صنعها  يتم  التقليدية  األمشاط  وهذه  الشعر،  عرب  بقوة  املشط 
الكبري  االهتمام  تصميمها  يف  ويراعى  املربد،  باستخدام  وتنعيمها  وصقلها 
باملسافات بني أسنان املشط وهي مسافات تختلف تبًعا لطول الشعر املصنوع 
الناعم  امللمس  لتحقيق  الكاميليا  بزيت  املشط  مسح  يتم  النهاية  ويف  ألجله، 

واملظهر الالمع.
يف  التنوع  وازدياد  عرش)  التاسع  (القرن  ميجي  عرص  حلول  ومنذ 
تصفيفات الشعر لدى النساء أصبحت األمشاط اليابانية التقليدية عملية أكثر 
منها زخرفية، واليوم نجد تلك األمشاط عىل أشكال كثرية تبًعا للغرض منها بما 
يف ذلك أمشاط للرجال وأمشاط بيد رفيعة وطويلة لتجميل أجزاء من الشعر.


