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خصائص متميزة 

جبل فوجي رمز اليابان
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املحتويات

نيبونيكا  niponica هي مجلة يتم نرشها باللغة اليابانية وست لغات أخرى (العربية 

والصينية واإلنجليزية والفرنسية والروسية واألسبانية) وتهدف إىل تعريف العالم 

بالشعب الياباني وثقافة اليابان العرصية، وعنوان املجلة نيبونيكا مستمد من كلمة 

نيبون «Nippon» ومعناها «اليابان» باللغة اليابانية.

يحظى جبل فوجي ذو االرتفاع الشاهق والجمال األخاذ بتقديس كبري عند اليابانيني منذ قرون عديدة ويعد مصدًرا كبريًا إللهام الفنانني، 

وقد نالت تلك الصفات الرائعة اعرتاف العالم يف عام ٢٠١٣ ميالدية عندما أدرجته منظمة اليونسكو ضمن قائمتها للرتاث العاملي تحت عنوان 

«فوجي سان، مكان مقدس ومصدر لإللهام الفني».

هنا تحملك الصفحات التالية لتقرتب أكثر من جبل فوجي رمز اليابان. 

يف األعىل: عمل فني بتاريخ عام ١٨٣٨ تحت عنوان «فوجي سان شينزو»  («شكل مماثل للواقع يصور بعض األماكن عىل جبل فوجي») وفيه 

تظهر األماكن املهمة عىل الجبل يف هيئة بارزة وذلك بإلصاق بضعة أوراق ببعضها. من مقتنيات متحف فوجي يوشيدا للتاريخ املحيل.

يف اليمني: ورقة كتابة صغرية تتحول عند فتحها إىل جبل فوجي مصنوع من الورق. (بالتعاون مع : كاغاياكا)
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حلويات على شكل

جبل فوجي

يكا٢ ون ب ي ٣ن



جبل فوجي كما يبدو إذا تأملته من جبل كوشيغاتا يف مينامي-أروبوسو-يش بمحافظة يامانايش. (تصوير : أوياما يوكيو)

يتغري منظر جبل فوجي باختالف الجو ووضع الشمس وكذلك موقعك الشخيص منه عندما تتأمله، لكن هناك شيئًا واحًدا ال يتغري أبًدا وهو عظمة 

جماله الدائم وهذا ما يفرس شهرته كواحد من كنوز الكرة األرضية.

جبل فوجي

أحد كنوز العالم

يكا٤ ون ب ي ٥ن



«املاسة فوجي» هي ظاهرة تحدث عندما تكون الشمس يف وضع 

 (Aflo صورة مهداة من) .يالمس بالضبط قمة الجبل

يف األسفل: تنضم املياه املوجودة تحت الجبل إىل نهر يتساقط 

فوق شالل شريايتو نو تاكي، ويصل أحيانًا معدل تساقط املياه 

عىل الشالل إيل ١٫٥ طن يف الثانية الواحدة. 

 (Aflo صورة مهداه من)

يف الصفحة التالية: بحرية موتوسوكو 

(صورة مهداة من: جريدة يامانايش نيتشينيتيش شيمبون-شا) 

يكا٦ ون ب ي ٧ن



من حديث مع يامائوري تيتسوو        تصوير: أونو شوئيتيش 

قدسية جبل فوجي

جبل فوجي هو أكثر ما يعكس وجهة نظر اليابانيني يف أن الجبال عامة يجب 

أن تحظى بالتقديس، ولعل هذا الكالم يحتاج لبعض الرشح.

لو نظرنا إىل خريطة األرخبيل الياباني فسنجد أن ٧٥٪ من األرض اليابسة 

يف اليابان هي جبال وغابات، ومع هذه الوفرة الغزيرة يف القمم والسالسل الجبلية 

كان البد أن ينظر الناس للجبال باعتبارها أماكن مقدسة. ويف األزمنة القديمة كان 

هناك اعتقاد بأن األرواح التي تغادر الجسد بعد املوت تصعد عرب الجبال حيث 

تصبح آلهة «كامي» عندما تصل إىل القمة، وتتحول بعد ذلك إىل آلهة يف املنزل 

("أوجي-غامي") لتحمي أفراد العائلة (تبعاً للديانة الشنتوية). وعندما وصلت 

الديانة البوذية إىل اليابان فيما بعد جلبت معها االعتقاد بالبعث وبأن األرواح تمر 

بعد املوت بعوالم ستة بينما تشق طريقها فوق الصخور وعرب الغابات حتى قمة 

الجبل وهناك تتحقق لها صفة الكمال الروحي أو «هوتوكي»، ومن هنا أصبحت 

الجبال هي مقر اآللهة الشنتوية القديمة واآللهة البوذية أيًضا ألنها أعىل األماكن 

عىل سطح األرض وأكثرها قدسية.

الجبال: هي مكان للتطلع برهبة وليس للتسلق

اإلحساس  اليابانيني  عند  تأصل  الطبيعة  عبادة  من  النوع  هذا  تتطور  مع 

قممها  عند  تسكن  اآللهة  ألن  أسفل  من  بإجالل  إليها  التطلع  يجب  الجبال  بأن 

يسمى «سينغني  شنتوي  معبد  يوجد  فوجي  جبل  قمة  وعىل  اآلخر».  يف «العالم 

جينجا» وهو مقر آلهة الجبل الشنتوية (كامي باليابانية)، وقد أقيمت أيًضا معابد 

أخرى كثرية تحمل نفس االسم عىل منحدرات الجبل وبتأثري من الرغبة القوية 

لدى اليابانيني نحو تعظيم جبل فوجي باعتباره إله أو «كامي» يف حد ذاته. هذا 

االعتقاد نراه مسجًال فيما يسمى «مان يوشو» وهي مجموعة أشعار من طراز 

«واكا» تم تجميعها خالل مئة سنة تقريبًا ابتداًء من النصف الثاني من القرن 

أكاهيتو»  نو  «يامابي  وهو  البالط  شعراء  أحد  أن  نجد  وفيها  امليالدي،  السابع 

يمدح ارتفاع جبل فوجي وجماله وطبيعته املقدسة قائال: «كامي سابيتي-إيرو» 

ومعناها «يترصف مثل إله»، وهنا نرى إشارة أدبية مبكرة وواضحة جًدا للطبيعة 

املقدسة لجبل فوجي.

ونالحظ عند شعوب الغرب أن هناك اعتقاد بأن عالم الطبيعة الذي يشمل 

الجبال أيًضا يقع كله تحت سيطرة «الرب» وهذه نظرة مختلفة تماًما عن نظرة 

الناس يف اليابان حيث تشري طبيعتها الخصبة إىل وجود آلهة شنتوية وأخرى 

بوذية بينما تعد الجبال يف حد ذاتها آلهة أو «كامي».

يشغل جبل فوجي موقًعا خاًصا يف قلوب اليابانيني 

ألنهم  أيًضا  بل  بجماله  إلعجابهم  فقط  وليس 

يشعرون بارتباط عميق نحو الصفات الغامضة 

لهذا الجبل ويعتربونه مكانًا لتأدية الصالة، ولكي 

نفهم ملاذا يؤمن الكثريون بأنه جبل مقدس فعلينا 

أن نتغلغل يف املعتقدات القديمة التي تحوط جبل 

فوجي.

يرتفع اإلطار الخارجي لفوهة بركان فوجي عىل قمة الجبل عن أقرب مناطق محيطة بالجبل 

بثماني نقاط ، وعند كل نقطة تم تشييد بوابة «توري» املعتادة يف العمارة الشنتوية والدالة 

عىل وجود معبد، وتشري الحبال الزخرفية أو «ناوا» إىل الطبيعة املقدسة للمنطقة، هذا ويربط 

املتسلقون أجراس يف تلك الحبال لتبعث رنينها مع هبوب الرياح.

يف اليمني: يشعر املتسلقون بمهابة خاصة أمام منظر رشوق الشمس من  قمة جبل فوجي. 

يكا٨ ون ب ي ٩ن



عشاق فوجي والسفر

يرتفع جبل فوجي وهو أعىل جبل يف اليابان بالقرب من ممر السفر الرئييس 

بني العاصمة طوكيو ومدينتي كيوتو وأوساكا ولذلك فظهوره أمام املسافرين 

عىل هذا املمر الذي يربط بني أكرب إقليمني يف اليابان من ناحية الكثافة السكانية 

هو أمر شبه محتوم. ويف عرص إيدو (١٦٠٣-١٨٦٧) تم إنشاء طريق هاكوني 

هاتشريي الرئييس عىل جزء من هذا املمر فأصبح أفضل مكان ملشاهدة املناظر 

البديعة لهذا الجبل.

وقد حدث مرة أن مشيت عىل طريق هاكوني هاتشريي القديم لبعض الوقت، 

ورغم أن املسافة كانت قصرية نسبيًا إال أنني ال زلت أذكر جيًدا مناظر الجبل 

املبهرة حول غوتمبا يف املحافظة الرشقية شيزووكا، وحتى يف املناطق التي يكون 

فيها الطريق عىل مستوى األرض يظل منظر الجبل املهيب يتغري مع كل دقيقة 

املتعبة  أقدامي  أغرتني  وعندما  امللل،  يصيبك  أن  يستحيل  فهنا  خاللها،  تسري 

عىل االستلقاء عىل الشاطئ ظل الجبل يبهر أنفايس بضخامته وجماله يف لقطة 

جمعته بأمواج البحرية القريبة وغصن مزهر فشعرت كأنني أمام لوحة مطبوعة 

من فن «أوكيوئي». 

إن جبل فوجي هو موضع تقديس لدينا وهو أيًضا مكان ننجذب نحوه بشدة 

لنشبع رغبتنا العميقة يف الرتحال بني أحضان الطبيعة الجميلة، ومن السهل أن 

نتصور أن طريق هاكوني هاتشريي القديم قد تم اختيار مكانه عمًدا لكي يتمتع 

بتأثري  الطريق  هذا  عىل  املرور  تزايد  وقد  الساحرة،  التجربة  بتلك  عربه  املسافر 

من اللوحات التي رسمها مبدعون يف فن أوكيوئي من أمثال أوتاغاوا هريوشيغي 

و كاتسوشيكا هوكساي والتي تصور مناظر مختلفة عىل هذا الطريق، يف تلك 

لتسلق  جماعية  رحالت  حجاج «فوجي-كو»  ينظم  أن  الشائع  من  كان  األزمان 

الجبل والتعبد هناك مما أرسخ قناعة اليابانيني بقدسية املكان.

مظهر آخر ال ينىس: الجربوت الرهيب 

رغم الجمال الباهر لجبل فوجي فهو يضم يف تاريخه وجًها أخر يجعله جبًال 

رهيبًا ويربر تصنيفه كربكان نشط (رغم أنه خامد منذ فرتة طويلة)، وقد حدث 

آخر انفجار ضخم لهذا الربكان يف عام ١٧٠٧ أي منذ أكثر من ثالثمائة عام كاملة.

وهكذا ينتصب جبل فوجي كإله كامي من ناحية وكمصدر لكوارث مخيفة 

من ناحية أخرى رغم ندرتها، ونحن اليابانيون يكمن يف أعماقنا شعور برهبة 

شديدة من الطبيعة وندرك تماًما أننا نعيش وسط طبيعة متغرية ال تستمر أبًدا 

زلزال  يف  رأينا  كما  والتدمري  السحق  عىل  أيًضا  قادرة  لكنها  جميلة  حالها،  عىل 

رشق اليابان الضخم عام ٢٠١١ وما حدث بعد وقوع االهتزازات واكتساح أمواج 

التسونامي، والواقع أن معابد سينغني جينجا املنترشة عىل جبل فوجي تجسد 

أمل اليابانيني يف التحرر من تلك الكوارث املرعبة.

ياماتوري تيتسوو

باحث يف الدراسات الدينية ومعلق وأستاذ متفرغ بمركز البحوث الدولية للدراسات 

اليابانية. شغل عدًدا من املناصب البارزة منها عمله كأستاذ باملتحف القومي للتاريخ 

الياباني، ورئيس املدرسة العليا بجامعة كيوتو للفنون والتصميم، ومدير عام مركز 

البحوث الدولية للدراسات اليابانية، وهو مؤلف كتاب «نيهون بونمي توا نانيكا» 

(الحضارة اليابانية: وجهة نظر أخرى) وعديد من أعمال أخرى.

تقع غابة ساحل ميهو نو ماتسوبارا الصغرية عىل 

وهي  الجبل  قمة  غرب  جنوب  كيلومرت   ٤٥ بعد 

غابة من أشجار الصنوبر، وهنا يوجد معبد ميهو 

الذي أقيم لتبجيل شجرة صنوبر مقدسة، وتقول 

األسطورة القديمة أن أنثى مالك نزلت من السماء 

إىل هذه البقعة وخلعت الرداء التي كانت ترتديه 

فوق  بتعليقه  وقامت  تسبح  لكي  (هاغورومو) 

وروعة  الغابة  غموض  أن  والواقع  الشجرة،  تلك 

منظر جبل فوجي من هذه البقعة جعال هذا املكان 

قصائد «واكا»  وشعراء  الرسامني  إللهام  مصدًرا 

(Aflo صورة مهداة من) .وفناني مرسح النوه

الصفحة التالية، يف األعىل: تقع أعىل نقطة يف جبل 

هونغو  سان  فوجي  معبد  نطاق  داخل  فوجي 

كالب  تنتصب  الليل  عمق  يف  هنا  تايشا.  سينغني 

حجرية لحراسة املنطقة املقدسة.

الصفحة التالية، يف األسفل: يمكنك السري عند قمة 

 ٣ (املسافة:  بكاملها  الربكان  فوهة  حول  الجبل 

كم تقريبًا).

يكا١٠ ون ب ي ١١ن
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٢١. قوالب الرحم «فوناتسو» من أشجار الحمم: تلتف 

الحمم الربكانية السائلة حول األشجار فتحرقها وال 

القوالب  هذه  أن  ويقال  مفرغة،  قوالب  سوى  ترتك 

االسم  يفرس  ما  وهذا  الداخل  من  الرحم  شكل  تشبه 

الذي تعرف به وهو «تايناي جوكي» أو قوالب الرحم. 

وهذا أيًضا هو سبب اشتهار املنطقة كمكان مقدس. 

نيتشينيتيش  يامانايش  جريدة  من:  مهداة  (صورة 

شيمبون-شا)

جبل فوجي 

واملناطق املحيطة
وثيقة  عالقة  لها  معابد  هنا  توجد 

بتقديس جبل فوجي وبحريات وبرك 

مائية ومظاهر طبيعية أخرى تشرتك 

اإللهام  بعث  عىل  قدرتها  يف  جميعها 

فوجي  لجبل  خريطة  هذه  الفني. 

املواقع  وتشمل  به  املحيطة  واملنطقة 

املدرجة ضمن قائمة اليونسكو للرتاث 

سان:  «فوجي  عنوان  تحت  العاملي 

مكان مقدس ومصدر لإللهام الفني».

وضع الخريطة: أوغورو كنجي

 «pixta»تصوير : ناتوري كازوهيسا و

يكا١٢ ون ب ي ١٣ن



رحلة بيئية إىل غابة غامضة عىل جبل فوجي 
تنترش عىل جبل فوجي أماكن كثرية تكشف بوضوح عن االنفجارات الربكانية املاضية لهذا الجبل، وأحد هذه

 األماكن هو «طوفان األشجار» أو آوكيغاهارا جوكاي وهي غابة غامضة يف التالل املنحدرة يف شمال غرب الجبل.

تفضل معنا يف رحلة بيئية أو إيكو-تور لتشاهد تشكيالت صخرية عجيبة وكهوف شاهدة عىل النشاط 

الربكاني العنيف ونوعيات غريبة من النباتات، كل هذا هو جزء من عالم طبيعي غامض يرتبط بهذا الجبل.

تصوير : ناتوري كازوهيسا          واضع الخريطة: أوغورو كنجي

املنطقة  تضاريس  كانت  القرون  عرب  فوجي  لجبل  بركاني  انفجار  كل  مع 

املحيطة به تتعرض للتغيري، وبعد «انفجار جوغان» يف عام ٨٦٤ ميالدية تصلبت 

املسمى  األشجار»  «طوفان  تدريجيا  فوقها  نما  قاعدة  وكونت  الربكان  حمم 

«آوكيغاهارا جوكاي» عىل املنحدر السفيل للجبل يف الشمال الغربي منه، وتمتد 

هذه الغابة حاليًا عرب مساحة ضخمة تبلغ حوايل ٣٠٠٠ هكتار وتقع عىل ارتفاع 

يرتاوح بني ٩٠٠ و ١٣٠٠ مرتًا فوق البحر.

الناحية  من  لالجتياز  قابلة  غري  وتبدو  كبرية  بوفرة  الغابة  أشجار  وتنمو 

العملية، والواقع أنها من فرط كثافتها كان الناس قديًما يشعرون نحوها بالخوف 

الشديد وانترشت اإلشاعات بأن من يدخلها ال يخرج منها أبًدا، ولعل هذا ما يفرس 

الندرة الشديدة يف عدد األفراد الذين كانوا يدخلون هذه الغابة حتى من سكان 

املنطقة اليابانيني. عىل أن هذا األمر قد بدأ يتغري نتيجة الوعي الحديث بالبيئة 

الطبيعية الرائعة لتلك الغابة وبعد أن أصبح لها رحالت بيئية منظمة وموجودة 

السيد  الغابة  داخل  إىل  يصحبنا  سوف  هنا  الوصول.  سهلة  األماكن  قوائم  عىل 

كوريبايايش شوكي وهو مرشد سياحي للمناطق الطبيعية ومسجل لدى بلدية 

فوجيكاوا غوتشيكو.

عندما يتكون حقل بفعل الحمم الربكانية فإن أول ما ينمو عليه هو األشنة 

(كائنات حية مكونة من فطريات وطحالب) بعد ذلك تظهر الطحالب ثم األعشاب، 

عن  الغابة  هذه  يميز  وما  فشيئًا،  شيئًا  الرتبة  تؤسس  التي  هي  النباتات  وهذه 

غريها من غابات العالم هي أن األشجار يمكن أن تنمو فيها رغم أن سمك الرتبة 

ال يزيد عن ١٠ سنتيمرتات تقريبًا، ويرجع هذا األمر إىل وجود املحيط األطلنطي 

يف الجنوب عىل مسافة غري بعيدة من الغابة، فالهواء اآلتي إليها من املحيط يكون 

رطبًا مما يخلق الجو املثايل لتكوين الطحالب، وهي طحالب تحمل قدًرا وفريًا 

من الرطوبة يكفي لنمو األشجار.

وتمثل أشجار الرسو أو «كينوكي» وأشجار الشوكران الياباني حوايل ٨٠٪ 

فوق  الرتبة  ضحالة  ومع  الخرضة،  دائمة  األشجار  من  وكالهما  الغابة  تلك  من 

فوق  أحيانًا  فرتتفع  جانبيًا  لالمتداد  األشجار  جذور  تضطر  املتصلبة  الحمم 

الرتبة مكونة بروزات وتجاويف، وبعد أن تصل األشجار إىل ارتفاع معني تعجز 

لها  هنا  األشجار  فمعظم  لذلك  األرض  عىل  فتسقط  الجذوع  عن حمل  جذورها 

نفس االرتفاع تقريباً.

مشبًعا  الهواء  نجد  الغابة  يف  األغصان  تعانق  من  املتكونة  املظلة  وتحت 

بالرطوبة بينما تنبعث من األشجار رائحة قوية، وهذه املظلة الكثيفة من األشجار 

تجعلك ال تحتاج ملظلة عادية يف حالة األمطار الخفيفة، والواقع أن هذا مكان رائع 

لالستمتاع بجو «ساونا يف شكل غابة» .

وقد رسنا ملدة ٣٠ دقيقة تقريبًا من مدخل الطريق حتى وصلنا إىل كهف 

الرياح «فوجي فوكيتسو» وهو يمتد ملسافة تزيد عن ٢٣٠ مرت ويصل عمقه يف 

بعض أجزائه إىل ٢٠ مرت تقريبًا تحت سطح األرض.

وتتشابه الطريقة التي تكون بها هذا الكهف مع كل «كهوف الرياح» األخرى 

وذلك عندما تفجرت الغازات داخل الحمم أثناء االنفجار الربكاني تاركة ورائها 

كهًفا أو نفًقا بعد أن تصلبت تلك الحمم.

ويحتوي الكهف يف داخله عىل بعض الثلوج حتى يف موسم الصيف ويقول 

السكان املحليون هنا أنه يف عرص إيدو (القرن السابع عرش امليالدي) قام الحاكم 

العسكري أو «الشوجون» توكوغاوا إياسو بجلب الثلج من كهوف مماثلة لهذا 

داخل  طريقنا  نتحسس  أخذنا  وقد  حاليًا).  إيدو (طوكيو  العاصمة  إىل  الكهف 

املتساقط  الثلج  مرتًا   ٣٠ حوايل  بعد  رأينا  حتى  الظالم  حالك  فراغ  يف  الكهف 

من الجدران واألسطح األخرى وهو ثلج يتكون من املياه الجوفية التي تتسلل 

باستمرار من الجبل إىل الكهف، وأما سبب وصول الحرارة إىل درجة التجمد فهو 

يرجع إىل أن التبخر هو يف الواقع عملية تربيد فعندما تتبخر املياه داخل الكهف 

تنخفض تبًعا لذلك درجة الحرارة املحيطة، ويسجل الرتمومرت درجة حرارة قدرها 

-٢ درجة مئوية يف الصيف و -١٥ درجة مئوية يف الشتاء.

وهنا  املجاور  أومورو  جبل  تسلقنا  الكهف  خارج  طريقنا  وجدنا  أن  وبعد 

شعرنا يف الحال باختالف األرض التي نقف عليها، ففي غابة آوكيغاهارا جوكاي 

كانت األرض الربكانية املتكونة من الحمم ظاهرة للعيان والطريق فيها صلبًا، 

أما عىل جبل أومورو فتسود األشجار عريضة األوراق مثل أشجار الزان الياباني 

والبلوط املنغويل مما أدى إىل تراكم الرتبة وأوراق الشجر امليتة عرب الزمان فتكونت 

أرضية لينة تحت األقدام، وهنا أيًضا تتسلل أشعة الشمس املرشقة عرب األشجار 

فتضئ املكان.

ويقول كوريبايايش: «أنا أحب جبل فوجي كثريًا وأحب أن أعرف عنه املزيد 

ولهذا بدأت يف العمل كمرشد سياحي هنا ... إن غابة آوكيغاهارا جوكاي هي جزء 

من جبل فوجي، ويمكن استكشاف عجائب هذه الغابة وقدرتها عىل االزدهار يف 

كثافة وغموض من خالل رحلة بيئية أو إيكو-تور، وأتمنى أن يحرض املزيد من 

الناس لريوا ذلك بأنفسهم».

هذا  عليها،  فوجي  جبل  أثر  بفضل  جوكاي  آوكيغاهارا  غابة  تطورت  وقد 

وقد تعرفنا من خالل الرحلة عىل صفة الجمال املوجودة يف غابة قديمة تمنحك 

الطبيعة من خاللها وفرة من عجائبها الكثرية.

يف األعىل يميناً: تتجمد املياه املتساقطة من سطح الكهف مكونة «رواسب كلسية» 

ويمكن هنا مشاهدة تلك الظاهرة عىل مدار السنة.

يف األعىل يساراً: تشري شفافية الثلج إىل أن املياه املتسللة من الجبل إىل الكهف يف 

غاية النظافة.

يف األسفل :«كهف الرياح» املسمى فوجي فوكيتسو . تكون هذا الكهف عندما تصلبت 

الحمم بعد أحد االنفجارات الربكانية، وال يوجد أي ضوء يف عمق الكهف لذلك من 

الخطر جًدا دخوله بدون ترصيح رسمي ومرشد سياحي مرافق.

١٥ يكا١٤ ون ب ي ن
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صفحة ١٦ : تضطر جذور األشجار يف غابة أوكيغاهارا 

وأكثر  الرتبة،  سطح  بمحاذاة  أفقيًا  للتمدد  جوكاي 

«هينوكي»  أو  الرسو  أشجار  هي  هنا  انتشاًرا  األشجار 

والشوكران.

تم التقاط هذه الصور عىل جبل أومورو من مكان قريب جًدا من غابة أوكيغاهارا جوكاي (ارتفاع 

عىل  فوجي  جبل  ويضم  هذا  فوجي،  جبل  من  جانب  عىل  بركاني  جبل  وهو  مرت)،   ١٤٦٨ الجبل 

جوانبه كثريًا من أمثال هذا الربكان.

الصورتان يف األعىل: يكسو جبل أومورو أنواع كثرية من األشجار غري دائمة الخرضة مثل أشجار 

الزان الياباني والبلوط املنغويل وأيًضا نوع ياباني األصل من الصنوبريات يسمى «الراتينجية ذات 

ذيل النمر». هنا نرى هدية من الطبيعة : فرع سميك من شجرة عنب بري يستخدمه الناس كأرجوحة.

يف اليمني: كوريبايايش شوكي هو مرشد سياحي للمناطق الطبيعية مسجل لدي بلدية فوجيكاوا 

غوتشيكو. وعندما يتحدث يف رحلة بيئية عن تاريخ جبل فوجي والصفات الفريدة ألشجاره يكون 

بدون  عالم  هو  أشجار  بدون  عالم  كوريبايايش: «إن  ويقول  الرحلة،  ألفراد  بالنسبة  سهًال  رشحه 

برش لذلك علينا أن نرعى الغابات باهتمام أكرب، وهذا هو املوضوع األسايس خلف كل ما أرشحه».

يف اليسار: أشجار ضخمة عىل جبل أومورو نمت هنا منذ ثالثة أو حتى أربعة قرون.

أوكيغاهارا  األشجار»  «طوفان  خريطة 
جوكاي واملناطق املحيطة

فوجي  جبل  يف  الرياح»  «كهوف  الرياح  كهف  يعترب 

اإلنسان  يد  إليه  تمتد  لم  طبيعي  عالم  يف  ثمينة  ظاهرة 

لذلك ال يسمح بدخوله إال بترصيح (التحق برحلة منظمة 

إيكو-تور حيث تحصل لك الجهة املنظمة عىل الترصيح)، 

وتيسريًا للرحالت املنظمة تم إضافة البنية التحتية من 

وكهف  فوكيتسو  فوغاكو  الرياح  كهف  يف  السياح  أجل 

الثلوج ناروساوا هيوكيتسو.

• للمزيد من املعلومات:

توفر «فوجي إيكو-تور رسفيس» رحالت منظمة لكهف 

الرياح فوجي فوكيتسو وجبل أومورو ورحالت إيكو-

تور لجبل فوجي. 

(يوجد موقع إلكرتوني باللغة اليابانية)

 http://www.fuji-eco.com/

كو  كاواغوتيش  فوجي  يف  السياحة  معلومات  موقع 

والكورية) واليابانية  واإلنجليزية  الصينية  (باللغات 

http://www.fujisan.ne.jp/nature/

١٧ يكا١٦ ون ب ي ن
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ها هو يرتفع شامًخا، خلف املجتمعات السكنية الصغرية عىل تالل السفح، 

وخلف العاصمة طوكيو، وخلف املطار الدويل ... يف أي مكان تلمحه 

تجده دائًما يمنح خلفية جميلة للمنظر البادي أمامك.

جبل فوجي هنا وهناك ويف كل مكان

البحث عن فوجي

يخرتق جبل فوجي حياة الناس يف اليابان حيث يأتي نحوهم من مختلف الزوايا، والواقع أن مشاعر اليابانيني 

تزخر بالحب نحو هذا الجبل الذي يعترب أشهر جبال اليابان عىل اإلطالق مما يجعله حاًرضا دائًما يف املجتمع الياباني.

مناظر من قريب ومن بعيد

صورة حالية للجبل ومطبوعة فنية من 

القرن التاسع عرش. هنا وقف املصور 

هذا  ليسجال  املوضع  نفس  يف  والفنان 

يف  التقطها  الصورة  الرائع.  املنظر 

شيزووكا بمحافظة شيزووكا املصور 

شوجي هريوهيكو ، واملطبوعة بعنوان 

نو  غوجوسان-تسوغي  «توكايدو 

(«يوئي،  ميني»  ساتا  يوئي  أوتيش، 

 ٥٣» مجموعة  من  ساتا»،  ممر 

للفنان  توكايدو»)  طريق  عىل  محطة 

مقتنيات  (من  هريوشيغي.  أوتاغاوا 

قاعة  العامة،  املركزية  طوكيو  مكتبة 

املجموعات الخاصة)

يف  أمًال  يقام  الذي  املهرجان  لهذا  خلفيًا  منظًرا  الجبل  ١.  يوفر 

رحلة صيد آمنة وصيد وفري. مهرجان أوزي يف مدينة نومازو، 

محافظة شيزووكا. (تصوير: شوجي هريوهيكو)

البحر  شاطئ  من  حجارة  الناس  يأخذ  الجبل  يف  التجول  ٢.  قبل 

ثم  سالمتهم  أجل  من  ويصلون  الركام  هذا  فوق  ويضعونها 

يبدأون رحلة العبادة عرب الجبل. املكان: مدينة فوجي، محافظة 

شيزووكا. (تصوير: شوجي هريوهيكو)

٣.  جبل فوجي كما يبدو من منطقة فوتاميغاورا يف مدينة إييس 

بمحافظة ميا عىل بعد ٢٠٠ كم من الجبل. (صورة مهداة من 

(pixta

٤.  برج طوكيو سكاي تري هو مكان جديد يف العاصمة له شعبية 

مهداة  (صورة  للجبل.  أنيًقا  منظًرا  ترى  الخلفية  يف  ضخمة. 

(Aflo من

٥.  يمكنك يف األيام الساطعة أن ترى جبل فوجي من مطار طوكيو 

(Aflo صورة مهداة من) .(مطار هانيدا) الدويل نفسه

٢

٣

٤

٥

يكا١٨ ون ب ي ١٩ن
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جبل فوجي مصدر
لإللهام الفني 

تصميم مبهر

ليس األصل لكنه تقليد جميل

جبل فوجي، أيقونة 
املجتمعات املحلية

شعوًرا  صدورهم  داخل  اليابانيون  يحمل 

وقد  طويلة  قرون  منذ  فوجي  جبل  نحو  عميًقا 

حقيقي  عشق  إىل  ليتحول  الشعور  هذا  تتطور 

للشكل املخروطي  الجميل الذي يميز هذا الجبل، 

واليوم نجدهم يعربون عن هذا العشق من خالل 

عدد مذهل من األشياء التي تحمل شكل الجبل.

يف اليسار: كيمونو من أوائل القرن العرشين يصور جبل فوجي 

مقتنيات  (من  ماتسوبارا.  نو  ميهو  بساحل  الصنوبر  وأشجار 

صور  أرشيف  من  األصل  طبق  صورة  القومي،  طوكيو  متحف 

(TMN Image Archives) (املتحف

يف األسفل: معبد نقال أو «ميكويش» عىل شكل جبل فوجي محمول 

عىل األكتاف خالل املهرجان املقام بمعبد كيتاغوتيش هونغو فوجي 

سينغني جينجا. (صورة مهداة من: متحف فوجي يوشيدا للتاريخ 

املحيل، ومعبد كيتا غوتيش هونغو فوجي سينغني)

٣

٤

١

٥

٢

لبلديات  كرمز  الشهري  فوجي  مخروط  يستخدم 

محافظة  شيزووكا(١)،  مدينة  التالية:  املناطق 

شيزووكا(٢)، محافظة يامانايش(٣)، مدينة فوجي 

يوشيدا(٤)، مدينة فوجي(٥)

لو ذهبت إىل حمام عام يف أي بقعة من اليابان فاالحتمال كبري أن تجد 

االستحمام  حوض  جدار  عىل  مرسومة  لوحة  نجم  هو  فوجي  جبل 

الكبري، وهكذا   يمكن للناس حتى يف املناطق التي ال ترى جبل فوجي 

املياه  داخل  لذيذة  راحة  يف  قابعني  وهم  الجبل  بجمال  يستمتعوا  أن 

(Aflo صورة مهداة من) .الساخنة

ومدينة  فوجي(٦)  مدينة  يف  تسري  عندما 

الجبل  من  بالقرب  يوشيدا(٧)  فوجي 

أغطية  عىل  املرسومة  للزخرفة  جيًدا  انظر 

البالوعات.

يكا٢٠ ون ب ي ٢١ن
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جبل فوجي يف حياتنا العرصية

زخرفة األدوات اليومية

أدوات مكتبية ممتعة 

مع فوجي كل يشء أجمل 

يتميز جبل فوجي بشكل بسيط يسهل جًدا التعرف عليه فهو شكل مخروطي كامل مما يتيح له التأثري عىل تصميمات الكثري من األشياء 

التي نستخدمها يوميًا، واآلن نجد أيًضا بني جموع الشعب الياباني زيادة كبرية يف عدد األشياء الصغرية واللطيفة التي تصور جبل فوجي.

تصوير: هريوغوتيش هريو-آكي

١. افتح املروحة املطوية وال تتعجب فهذا فعالً جبل فوجي.

٢.  للراغبني يف غطاء يحمي جواز السفر، هذا غطاء يشبه كثريًا مطبوعة شهرية من 
فن الطبع بقطع خشبية.

٣. ضع هذا املنديل بحيث يبقى الهواء محجوًزا أسفله بهذا الشكل.

٤. اسحبه ألعىل فتحصل عىل بوق رفيع عىل شكل جبل فوجي.

٥. اسحب املنديل الورقي من منتصف العلبة، أنظر، ها هو الجبل بالثلوج عىل قمته!

٦.  مخروط تأمني يوضع يف املواقع تحت اإلنشاء وغريها من األماكن التي تحتاج 
الستخدامه يف تحذير الناس من املرور.

بالتعاون مع: كاماكورا كوشيدو(١)، غودباي ماركت(٥،٣)، إيه دي الين(٤، ٦)

لتتمتع  اقلبها  الساكي.  لتقديم  صغرية  ١.  فناجني 

بمنظر الجبل.

يف  هو  الفنجان  هذا  عىل  تراه  الذي  فوجي  ٢.  جبل 

الواقع جزء من كيس الشاي.

٣.  قالب ثلج مصنوع يف املاكينة عىل هيئة جبل فوجي. 

أسقطه يف كوب وتمتع بمنظر شفاف للجبل.

٤.  اسكب بعض البرية يف هذا الكوب فتحصل عىل جبل 

فوجي بالثلوج عىل قمته.

آيديا  رشكة  سوراريني(٢)،  كينشودو(١)،  مع:  بالتعاون 

إنرتناشيونال(٣)، رشكة سوغاهارا للمصنوعات الزجاجية(٤).

متنوعة  بطرق  «األوريغامي»  أوراق  بطي  ١.  قم 

لتحصل عىل جبل فوجي بأشكال مختلفة.

مخروط  عىل  لتحصل  الكتابة  ورقة  بطي  ٢.  قم 

فوجي.

يف  انعكس  وقد  فوجي  جبل  فتجد  الظرف  ٣.  افتح 

وضع مقلوب عىل الورقة الفضية.

٤. دبابيس أوراق عىل شكل فوجي.

كاميرتيور(٢)،  ماركت(١،٣)،  غودباي  مع:  بالتعاون 

رشكة ناكاغاوا ماساشيتيش شوتن(٤).

يكا٢٢ ون ب ي ٢٣ن



١

٢

٣٤

٥

يحمل اليابانيون نحو جبل فوجي شعوًرا بالتقديس وهو أيًضا جبل 

يعشقون تسلقه، وهناك فوق ذلك متعة أخرى لهذا الجبل حيث يمكنك 

أن تتأمل جماله بينما تكون غاطًسا يف إحدى العيون الساخنة.

يف  الجبل  من  بالقرب  اللذيذة  املتعة  هذه  بنفسك  لتجرب  هنا  أقبل 

محافظتي يامانايش و شيزووكا.

تأمل جبل فوجي 

من مغطسك يف 

العيون الساخنة 

واضع الخريطة: أوجورو كنجي

١.  جبل فوجي كامًال أمامك لتتأمله من قمته حتى قاعدته من مغطس للعيون الساخنة 

يف الهواء الطلق. يف كل موسم من السنة يكتسب الجبل منظًرا مختلًفا يف غاية الجمال. 

(فندق كانياما- ئن، محافظة يامانايش)

أبدا.  تنساه  لن  منظر  الفسيح  الزجاج  خلف  يظهر  العام  الحمام  هذا  ٢.  يف 

(أونسني كايكان التابع لبلدية غوتمبا، محافظة شيزووكا)

٣.  عندما يكون املناخ مواتيًا يمكنك هنا أن ترى نسخة مقلوبة للجبل منعكسة يف بحرية 

كاواغوتيش كو. (كوراكو أونيادو فوجي غينكيئي، محافظة يامانايش)

٤.  هذا الحمام الساخن قريب جًدا مما يجعلك تجد الوقت للغطس يف مياهه بعد أن 

تصعد الجبل وتتجول فيه. (ياماناكا كو أونسن بينيفوجي نو يو، محافظة يامانايش)

جميًال  منظًرا  لضيوفه  يوفر  الطلق  الهواء  يف  الساخن  الحمام  لهذا  املرتفع  املوقع    .٥

يفوق العادة. (فندق أوهيتو، محافظة شيزووكا)

يكا٢٤ ون ب ي ٢٥ن



٣
واسابي

دور صغري لكن بارز جًدا كمادة
تتبيل ىف املطبخ الياباني

اليابان اللذيذة :
حان وقت الطعام

تصوير: ناتوري كازوهيسا      بالتعاون مع: تامارويا هونتن

من الصعب أن نتخيل تناول ساشيمي السمك 

النيء أو نيغريي-زويش بدون واسابي، حيث يذاب 

صلصة  إىل  لتتحول  الصويا  صلصة  يف  الواسابي 

أو  النيئة،  الساشيمي  رشائح  فيها  تغمس  حريفة 

يوضع قليًال منه بني أرز السويش ورشيحة السمك 

املذاق  يتسلل  عندئذ  زويش،  نيغريي-  إلعداد  النيئة 

الحاد للواسابي إىل املسالك األنفية فيحجب الرائحة 

غري املحببة للسمك النيء بينما يربز نكهته اللذيذة.

ياباني  معمر  نبات  من  الواسابي  ويأتي 

العلمي  واسمه  الخردل  فصيلة  إىل  ينتمي  املوطن 

هو Wasabia japonica، وقد جاء ذكره يف األدب 

العارش  القرن  إىل  تصل  قديمة  أزمان  منذ  الياباني 

معجون  لعمل  النبات  جذر  برش  ويتم  امليالدي، 

حريف له مذاق مميز. وأحد مكونات الواسابي وهو 

«زيت الخردل الثومي» له خواص مضادة للبكرتيا 

جانب  وإىل  طازًجا،  الطعام  حفظ  عىل  يساعد  مما 

وسيقانه  أوراقه  تناول  أيًضا  يمكن  النبات  جذر 

الورقية وهذه تؤكل عادة بعد تخليلها.

جارية  ملياه  نموه  يف  الواسابي  نبات  ويحتاج 

شديدة النقاء سواء كان بريًا ينمو بجوار الجداول 

وهناك  الضيقة،  الوديان  يف  مزروًعا  أو  الجبلية 

تشتهر  فوجي  جبل  سفح  عند  محددة  مناطق 

بزراعته. ويعد الواسابي من أشهر املنتجات املحلية 

يف الوديان املحيطة بسفح جبل فوجي. يف صفحة 

٢٧ نرى صوًرا تم التقاطها يف مزرعة للواسابي يف 

املياه  تنبثق  حيث  شيزووكا  بمحافظة  فوجينوميا 

الجوفية يف عيون مائية كثرية مما يؤدي إىل تكوين 

الجو الطبيعي للزراعة املائية، أما نهر شيبا املجاور 

والذي يتغذى من مياه العيون الواقعة يف الجبل فهو 

الهواء  تجعل  شديدة  برسعة  باملاء  ويفيض  يمتلئ 

ال  نفسه  فوجي  جبل  أن  ورغم  بالضباب.  يتشبع 

تجري عربه أنهار وال بحريات أو برك مائية إال أن 

مياه األمطار واملياه الناتجة عن ذوبان الجليد ترتشح 

لفرتة طويلة تحت أرض الجبل ثم تنبثق يف النهاية يف 

املناطق املنخفضة، وهذه املياه تتحول يف آخر األمر 

إىل بحريات وأنهار.

فيها  املعادن  بوفرة  فوجي  جبل  مياه  وتتميز 

حد  عىل  الواسابي»  لزراعة  «مثالية  يجعلها  وهذا 

قول صاحب املزرعة السيد كينيزوكا مامي، وتنمو 

مع  ممزوجة  رملية  أرض  يف  املزرعة  يف  النباتات 

املياه  من  الحرارة  درجة  وتظل  الجبل  من  حىص 

الجوفية ثابتة يف حدود ١٠ - ١١ درجة مئوية طوال 

و   ١٨ بني  ترتاوح  فرتة  إىل  النبات  ويحتاج  العام. 

٢٤شهر قبل أن تتفتح أزهاره البيضاء فيشري بذلك 

إىل أن الجذور قد كربت بما يكفي لحصادها، هذا 

وتستخدم هذه املزرعة نظام الزرع التعاقبي الذي 

يتيح حصد الجذور عىل مر السنة.

حرارة  ثبات  عىل  الحفاظ  هو  هنا  يشء  وأهم 

املياه ورسيانها بانتظام لذلك يجب يف الحال إزالة 

القاذورات  مثل  املياه  انسياب  تعوق  قد  مواد  أي 

تمتلئ  األنهار  وألن  وغريها،  املائية  والحشائش 

إىل  تؤدي  وقد  غزيرة  أمطار  سقوط  عقب  بالطني 

تعكريها لذلك يتحتم عىل العاملني باملزرعة متابعة 

تقليل  إىل  بالطبع  يضطرون  وقد  بعناية،  املوقف 

معدل انسياب املياه.

وتقول كينيزوكا: «يأتي كل من املياه والحىص 

يف مزرعتنا من جبل فوجي» وتعلق عىل ذلك قائلة: 

«نحن بفضل فوجي ننتج واسابي لذيذًا جًدا».

ويالحظ أن الواسابي غايل الثمن لذلك يتم عادة 

البديلة  التوابل  من  نوع  استخدام  الحايل  الوقت  يف 

مصنوع من الفجل الحار ولكنه ال يمنح نفس املذاق 

الذي  النبات  إنه  الواسابي،  به  ينفرد  الذي  املنعش 

الياباني  املطبخ  مرسح  عىل  جًدا  بارًزا  دوًرا  يلعب 

بمياهها  اليابان  وتضاريس  مناخ  من  مستفيًدا 

الغزيرة.

الجذر هو أكثر جزء يشيع تناوله يف اليابان، أما األوراق 

والسيقان الورقية فتؤكل عادة بعد تخليلها.

لنبات  الحريف  الطعم  عىل  الحصول  يتم  اليمني:  يف 

الواسابي ببرش جذر النبات.

يف اليسار: يحجب الواسابي الرائحة غري املحببة للسمك 

النيء يف طبق الساشيمي أو السويش بينما يربز نكهته 

الطيبة.

صفحة ٢٧: نبات الواسابي يف مزرعة تامارويا يف مدينة 

هذا  ألسفل:  اليمني  يف  شيزووكا.  بمحافظة  فوجينوميا 

من  بالقرب  يجري  الرقراقة  الصافية  املياه  من  النهر 

املزرعة.

يكا٢٦ ون ب ي ٢٧ن
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حلويات عىل شكل جبل فوجي

١

٢

٤

٣

منذ سنوات طويلة بدأ صناع الحلوى يف اليابان يبيعون حلويات أو 

«أوكايش» عىل شكل جبل فوجي، وقد تزايدت أعداد هذا النوع من الحلوى 

منذ عام ٢٠١٣ عندما أضافت منظمة اليونسكو جبل فوجي إىل قائمتها 

من مواقع الرتاث الثقايف العاملي. هنا يف صفحة «هدايا تذكارية يابانية» 

نعرض بعض النماذج من بني أنواع أخرى كثرية.

"آن"  بمعجون  ومحشوة  األرز  دقيق  من  مخبوزة  (عجينة  موناكا 

من الفول الحلو). هذه الحلوى تمنحك جرعة مزدوجة من السعادة، من 

والتي  عليها  املرسومة  للصورة  أخرى  ناحية  ومن  شكلها  لجمال  ناحية 

يف  السعيد  الحظ  تجلب  صورة  فهي  البجع"  من  حميمني  تمثل "زوجني 

اعتقاد اليابانيني (١).

بسكويت جميل الشكل بألوان مختلفة وخطوط مريحة منبثقة من 

الثقافة الشعبية اليابانية مما يجعله أيًضا غذاء للروح (٢).

جبال صغرية عىل شكل فوجي مصنوعة من جييل بطعم الفاكهة (٣) 

وبونبون (سكاكر) يمثل شكل جبل فوجي وقد تألق فوقه قرص الشمس 

األحمر (٤). يا لها من متعة كبرية أن تتخيل فقط مذاقها يف فمك.

يف املرة القادمة عندما تكون يف مطار ياباني أو يف محطة قطار أو 

متجر بجوار جبل فوجي ابحث عن حلويات جميلة كهذه لتحملها معك.

تذكارية يابانية ٤ هدايا
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